
 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   1       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

 

  



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   2       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥{MLjjÁ MLkGSGHöÀ¥qPy 
×.FLML¿ 2021 GS¸¼¥q FLj¸¼ డిసెంబర 2021 GS¸¼¥q MLOq‚ ML¼áFL 

gS¿NqjP| FLMLÓ 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   3       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

 
                                (öJdOq¸AKL¸) 
   
యధాలాపంగా పార్రంభమయిన వారి పరిచయం ఒక గొపప్ అదుభ్తానికి నాంది అవుతుందని వారిదద్రికీ 

తెలియదు.  
తను వివరించబోయే గతం తాలూకు ఙాజ్య్పకాలు తనకు తెలియకుండానే తన జీవితంలో ఓ మారుప్ 

తేబోతునాన్యని సంతోష ఆ సమయంలో ఊహించలేదు. 
PPP 

"ఓ! మై గాడ! మీరు నా అభిమాన రచయిత సంతోష గారు కదూ" గొపప్ ఎకైస్ట మెంట తో ఇంచుమించు గటిట్గా 
కేక వేసింది నవయ్. 

అది ముంబయి నుండి సికిందార్బాద వెళుతునన్ ఎకస్ పెర్స రైలు. ఫసట్ కాల్స ఏసీ కంపారట్ మెంట. అపుప్డే కదులుత్నన్ 
రైలోల్కి హడావుడిగా చివరి నిమిషంలో ఎకిక్న ఆ అమామ్యి తనకి అలాట అయిన కూపే లో ఎదురు బెరత్ లో కూరుచ్ని 
వునన్ సంతోష ని చూసి ఒక అదుభ్తానిన్ చూసుత్నన్ దానిలా దిగర్భ్మకి గురయియ్ంది. 

ఆమెని డార్ప చేయటానికి వచిచ్న కార డైరవర లగేజ ని బెరత్ కిర్ంద సరేద్సి ’వెళాత్నండీ’ అని చెబుతునాన్ ఆ డైరవర ని 
పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు ఆ అమామ్యి. చేసేదేం లేక కదులుతునన్ రైలోల్ నుంచి దిగిపోయాడు ఆ డైరవర కురార్డు. 

రెండు చేతులతో చపప్టుల్ చరుసూత్, చినన్ పిలల్ లా గెంతులు వేసూత్ ఆయననే చూసుత్ండి పోయింది. 
అపప్టి దాకా లాప టాప లో ఏదో టైపు చేసుక్ంటునన్ సంతోష తల ఎతిత్ చూశాడు.  
అతని వయసుస్ యాభై రెండుకి అటు ఇటుగా వుంటుంది. తెలల్టి సుకుమారమైన శరీరం. నుదుటన పడుతునన్ 

జుతుత్,రిమ లెస కళళ్ జోడు,  చకక్గా షేవ చేసుకుని, గుబురు మీసం, తెలల్టి కురాత్ పైజామాలలో అతను చాలా హుందాగా 
వునాన్డు. అతని వయసుస్ యాభై దాటినపప్టికి అతనిన్ చూడగానే కలిగే మొదటి భావన, అబోబ్ ఇతను చాలా అందంగా 
వునాన్డే, వయసుస్లో వునన్పుప్డు ఇంకెలా వుండేవాడో అని అనిపిసుత్ంది ఎవరికైనా అతనిన్ చూసేత్. 

ఆ అమామ్యి బెరత్ వంక చేతోత్ చూపిసూత్ ’కురోచ్’మనన్టుట్ కనుసైగతో తెలిపాడు. 
అతని ఎదురుగా బెరత్ పై ఆ అమామ్యి మంతర్ ముగధ్లా కూరుచ్ంది. ఆమె వయసు మహా అంటే పాతిక మించి 

వుండవు. ఆకరష్ణీయమైన శరీర సౌషట్వం, ఖరీదైన జీనస్, టీ షరట్, పోనీటైల వేసిన జుతుత్ తో ఆధునిక యువతకి పర్తినిధిగా 
అనిపించింది సంతోష కి. 
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"సర. మీరు ఒక గొపప్ రచయిత, గొపప్ టెర్యినర, ఒక తతవ్వేతత్ సాథ్యి మేధావి, మువతరానిన్ మేలొక్లిపే లాంటి 
అదుభ్త వకత్, యువతరమంతా మీ రచనలంటె పడి చసాత్రు. నేను కూడా ఏమాతర్ం ఎకెస్పష్న కాదు. నాకు మీరంటే పిచిచ్. 
మిమమ్లిన్ టీవిలొల్ , యు టూయ్బ వీడియోలోల్ చూడటమే . ఓ మై గాడ. నా ఎదురుగా నా అభిమాన రచయిత కూరుచ్ని 
పర్యాణిసుత్నాన్రు. ఐ జసట్ కాంట బిలీవ ఇట" ఆ అమామ్యి తెగ ఉదేవ్గానికి లోనవుతోంది;. 

ఆమె ఆ విధంగా ఉదేవ్గ పడటం లో అరథ్ం వుంది. తెలుగు రాషాట్ర్లు రెండిటోల్ సంతోష అంటే తెలియని వారు 
లేరు. అతను తన రచనల దావ్రా, ఉపనాయ్సాల దావ్రా, టీవీ కారయ్కర్మాల దావ్రా, యువత అభుయ్నన్తికై సదా ఏదో 
కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసూత్ వుంటాడు. 

కారణం తెలియదు గానీ తన సమయం మొతత్ం రచనలకి, ఉపనాయ్సాలకి వెచిచ్సూత్ ఇక ఏ ఇతర వాయ్పకాలు 
పెటుట్కోలేదు. అతను ఉచితంగానే తన అనిన్ కారయ్కర్మాలని నిరవ్హిసూత్ వుంటాడు.  

నిజానికి డిమాండ చేసి అడిగితే అతను చాలానే సంపాదించుకోగలిగి ఉండగలిగే వాడు. నిజానికి అతను 
వెనకేసుకునన్ది ఏమి లేదు. అతని జీవిత విధానానిన్ దగగ్ర నుంచి చూసిన వారెవవ్రికైనా తెలిసిపోతుంది అతను  చాలా 
నిరాడంబరమైన జీవితం జీవిసుత్నాన్డు.   

అతని వయ్కిత్గత జీవితం గురించి పర్జలకు తెలిసింది చాలా తకుక్వ. అతను చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాల దావ్రా అతని కీరిత్ 
నలుచెరగులా విసత్రించింది. పదమ్శీర్ పురసాక్రంతో బాటు, దేశ విదేశాలకు చెందిన ఎనోన్ పర్తిషాట్తమ్క పురసాక్రాలు, 
ఎనోన్ యూనివరిశ్టీల నుంచి లెకక్కు మికిక్లిగా గౌరవ పురసాక్రాలు అతనిన్ వరించి వచాచ్యి. తనకు వచేచ్ పెదద్ పెదద్ 
బహుమతి మొతాత్లిన్ అదే వేదిక సాకిష్గా అతడు సేవా సంసథ్లకి విరాళాలుగా పర్కటించడం సహజంగా జరిగిపోయే 
విషయంగా మారిపోయింది.  

యువత అభివృదిద్కి సంబంధించిన కారయ్కర్మాలు  ఎనిన్ంటికో రెండు తెలుగు రాషట్రపర్భుతావ్లు అతనిన్సంపర్దిసూత్ 
వుంటాయి. 

ముంబాయి మహా నగరానిన్ వదిలి రైలు వేగంగా పరిగెడుతోంది. మసక అదద్ం లోంచి బయటకు చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్డు సంతోష భావరహితంగా. బయట నును చీకటుల్ ముసురు కుంటునాన్యి. 

ఒక విధమైన భకిత్ భావం వదనం అంతటా నిండి వుండగా ఆయన వంకే చూసూత్ రెండు చేతులు జోడించి "నమసేత్ 
సార. నా పేరు నవయ్" అని తనిన్ తాను పరిచయం చేసుకుంది. 

 
"నమసాక్రమమామ్" భావ రహితంగా ఆమె వంకే చూసూత్ పర్తినమసాక్రం చేశాడు సంతోష.  
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“నాకు తోచినటుట్ నేనేదో పాటలు పాడుకుంటుంటాను, అవి చాలా బాగునాన్యి అంటు అందరూ 
అభినందిసుత్ంటారు. నాకే తృపిత్ లేదు, నేనింకా బాగా పాడాలి అని అనుకుంటూ వుంటాను. ఇదంత మా అమమ్ 
పోర్తాస్హమే"  అని చెపిప్ంది. 

అపుప్డు అరథ్ం అయింది సంతోష కి ఆ అమామ్యి సినీ గాయని నవయ్. ఇపుప్డు ఆశచ్రయ్ పోవటం అతని 
వంతయింది.   

అమె కంఠధవ్ని అతనిన్ ఏదో లోకాలకు చేరుసోత్ంది ఇందాకటి నుంచి.  
ఆమె కంఠానికి ఏదో శకిత్ వుంది. దాచుకుని వుంచిన విషాద ఙాయ్పకాలిన్ తటిట్లేపి మనసులిన్ మౌనంగా ఏడిపించే 

శకేత్దో ఆమె గాతార్నికి వుంది అని ఎనోన్ సారల్నుకునాన్డు ఆమె పాటలిన్ వినన్పుప్డలల్. 
ఎకక్డో చూసినటుట్ వుందే ఈ అమమ్యిని అని ఇందాకటి నుంచి అనుకుంటునాన్డు, ఇపుప్డు గురుత్ చికిక్ంది. 

ఇపుప్డిపుప్డే తారాజువవ్లాగా తెలుగు, తమిళ, హిందీ చితర్ రంగాలలో తన పాటలతో దూసుకువెళుతునన్ నవయ్ అనన్ 
మాట ఈ అమామ్యి. 

"అమామ్యి. నినున్ కలవటం నాకూక్డా చాలా సంతోషంగా వుంది; నినన్టి సాయంతర్ం టీవీలో చూశాను. ఏదో 
అవారడ్ అందుకుంటూ వుండినావు. కంగార్చుయ్లేషనస్" మనసూఫ్రిత్గా అభినందించాడు సంతోష. 

"థాంకూయ్ సర. నాకు ఇపప్టికీ ఇదంతా కల లాగానే వుంది. కాలేజి ఫంక్షన లో ఒక సారి నేను పాడిన ఏదో పాట 
విని నా పేరు సినీ దరశ్కుల దాకా చేరటం, ఒక దాని తరావ్త ఒకటి నాకు అవకాశాలు రావటం ఇదంతా నాకు ఇపప్టికి 
నమమ్శకయ్ం కావటం లేదు.  ఈ సెలెబిర్టీ సేట్టస నాకు ఇంకా అలవాటు కాలేదు సర. నేను హాయిగా ఓ కాలేజి అమమ్యి 
లాగా వుండటంలోనే ఆనందంగా ఫీల అవుతాను" నిషక్లమ్షంగా చెపుప్కుని పోతునన్ ఆ అమామ్యి పటల్ ఒక లాంటి 
ఆపాయ్యత కలిగింది సంతోష కి.  

విపరీతంగా కురుసుత్నన్ మంచు కారణంగా విమానాలు నిరవధికంగా రదద్యాయ్యి. అందువలల్ రైలు పర్యాణం 
చేయాలిస్ వచిచ్ంది. అదే మాటాల్డుకునాన్రు ఇదద్రు. కంపారట్ మెంట కూడా పెదద్ రదీద్గా లేదు. వీళళ్ కూపే లో వీళిళ్దద్రే 
వునాన్రు. 

తనతో తెచుచ్కునన్ ఏవో సాన్కస్ అతనికి ఇచిచ్ంది. కాసేపటోల్నే ఇదద్రూ మంచి మితుర్లయాయ్రు. 
"సర, గిర, ఇవనీన్ కాదు, మిమమ్లిన్ అంకుల అని పిలుసాత్ను" అని పర్కటించింది నవయ్ హఠాతుత్గా.  
సెలబిర్టీ సేట్టస ఎంజాయ చేసుత్నన్పప్టికి తను పసి పిలల్లాగానే పర్వరిత్ంచడం సంతోష కి బాగా నచిచ్ంది.  
" అలాగే పిలువమామ్" చిరు నవువ్ నవువ్తూ అంగీకరించాడు. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   6       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

కర్మంగా చరచ్ సినిమాల మీదికి మళిళ్ంది. 
"మా కజిన ఒకతను సినిమా తీయాలని తెగ ఉబలాట పడుతునాన్డు. అతను యూ.ఎస. లో పెదద్ సాఫట్ వేర ఫరమ్ 

నడుపుతునాన్డు. సినిమా  తీయాలని ఎందుకో డిసైడ అయిపోయాడు. అతని సరదా నా కొంప ముంచే లాగుంది" 
"అదేంటి?"  చిరునవువ్తో ఆడిగాడు సంతోష. 
’ఇంకో వారంలో అతను రాబోతునాన్డు ఇండియాకి. అతను వచేచ్లోగా ఒక మంచి కథ సేకరించి పెటట్మని 

కోరాడు. నేను ఎనోన్ కథలు చదువుతూ కూరుచ్నాన్ను ఆ సినిమా కోసమని, నాకు ఏవీ నచచ్టం లేదు. 
ఏ కొతత్ సినిమా అయినా సరే విడుదలకి ముందు వైవిధయ్మయిన కథ అని దాని తాలుకు దరశ్క నిరామ్తలు, హీరో, 

హీరోయినుల్ చెపుతుంటారు. అది నిజానికి ఒక ఊతపదమైంది తపప్ ఏ సినిమా చూసినా ఏమునన్ది గరవ్కారణం అనన్ 
విధంగా వుంటునాన్యి. అలాగని సినిమా వాళళ్ని తపుప్లు పటట్లేను. అది కోటల్తో వాయ్పారం కద. వాళళ్ సేఫీట్ వాళుళ్ 
చూసుకోవటంలో తపేప్మీ లేదు.  

అందుకే ఒక ఫారుమ్లా ఎంచుకుని సినిమా తీసూత్ వెళతారనుకుంటాను బహుశా. 
నేను మాతర్ం నిజంగానే ఒక వైవిధయ్మైన కథ కోసం చూసుత్నాన్ను. చదవంగానే నాకు ’ఆహా’ అనే ఫీలింగ 

కలగాలి. అలా అనిపించినపుప్డే కథని తీసుకుందామని చూసుత్నాన్ను నేను.  కానీ ఇపప్టిదాకా నాకు ఆ విధంగా ’ఆహా’ 
అనన్ ఫీలింగ ఏ కథ చదివినా కలగటం లేదు. 

ఈ విషయంలో మా కజిన నాకు ఫుల రైటస్ ఇచాచ్డు. లాభాపేక్ష ఏమీ లేకుండా నిజమైన పాయ్షన తో 
తీయబోతునాన్ము మేము. 

అంకుల! మీరు యువత ఇషట్పడే రచయిత కద. ఒక మంచి కథ మాకు అందజేయగలరా?" 
మొదట ఆ అమామ్యి ఏదో సరదాగా అంటోందేమో అనుకునాన్డు. కానీ తను నిజంగానే సీరియస గా వుంది అని 

కాసేపటోల్నే అరథ్మయింది అతనికి కూడా. 
"చూడండి అంకుల. మా జనరేషన కి తెలిసింది అమామ్యి అబాబ్యి ఇవావ్ళ చూసుకోవటాలు, కాసేపటోల్ పొర్పొస 

చేసుకోవటాలు, లివింగ రిలేషనా, మారేజా అని డిసైడ చేసుకోవటం.. ఫెమినిజం, ఈగో, విడాకులు, సింగిల పేరెంటింగ, 
అపారాథ్లు, గోల. ఇపుప్డు ఎకక్డ చూసినా ఇదే. 

ఇంటర నెట, టీవీలు, మొబైల ఫోనుల్, టిక టాకులు, ఫేస బుకుక్, ఇన సాట్గార్ం లు మలీట్పెల్కస్ లు. పిజాజ్ హటుట్లు, 
మెక డొనాలడ్ లు. ఈ కాంకీర్ట జంగిలస్ లో మేము యాంతిర్క మృగాలలాగా జీవిసుత్నాన్ము. నిజమైన సవ్చచ్మైన పేర్మ 
కథలు ఉంటాయి అంటే మాకు నమమ్శకయ్ం కాదు నిజానికి.  
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ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరుగుతునన్ మాకు సవ్చచ్మైన పేర్మికులు వుంటారు అంటె నమమ్లేని సిథ్తికి 
చేరుకునాన్ం. సవ్చచ్మైన పేర్మ అంటే అంతరించి పోయిన వృక్ష జాతులు, జంతు జాలాల లాగా భావిసాత్ము ఎపుప్డైనా 
కాల్సికస్ చదివినపుప్డు.  

ఇపప్టి జెనరేషన కి తెలియని ఒక సవ్చచ్మయిన పేర్మ కథ ని , 1970 పార్ంతాలలొ జరిగినటుట్ విలేజ లేదా సామ్ల 
టవున బాయ్క డార్ప తో  ’పాల్టొనిక లవ’  ఆధారిత  పేర్మ కథని సినిమా తీసేత్ అది ఖచిచ్తంగా సూపర హిట అవుతుందని 
నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది. అలాంటి కథ ఒకటి చెపప్గలరా?" 

ఆ అమామ్యి వంక కాసాత్ జాలిగా చూశాడు. ఖచిచ్తంగా ఫెయిల అయేయ్ కథాంశం తో సినిమా తీసాత్ను అని 
అడుగుతోంది.  సినిమా అంటేనే ఒక వేగం, ఒక పరుగు. ఎనోన్ కమరిష్యల హంగులు జోడించి తీసినపప్టికీ అనేక 
సినిమాలు బాకాస్ఫీస దగగ్ర బోలాత్ పడుతుంటాయి. 

అందుకు అని చెపిప్ తపిప్ంచుకోవటానికి అనన్టుట్,"నేను ఇపప్టి దాకా సినిమాలకు వార్యలేదు" అని నీళుళ్ 
నములుతూ చెపాప్డు.  

"నో పొర్బెల్మ. మాకు వార్సివవ్ండి. మా కజిన దావ్రా మీకు మంచి రెమూయ్నరేషన ఇపిప్సాత్ను" 
సంతోష నవివ్, " రెమూయ్నరేషన పర్ధానం కాదు. ఇలాంటి కథాంశం తో సినిమా తీసేత్ ఎవరు చూసాత్రు?" 
"లేదంకుల. ఇపుప్డూ అంతా పాత ఫాషనస్ ఫాలో అవుతునాన్రు. పాత సినిమా కథాంశాలతో తీసినా ఎనోన్ 

సినిమాలు సూపర హిట అవుతునాన్యి. మీరు ఒక కథ ఇవవ్ండి చాలు మిగతాది మేము చూసుక్ంటాము" 
ఆ అమామ్యి ఇక వదిలేలా లేదు అనన్ది అరథ్ం అయింది అతనికి. కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయి నిదానంగా 

చెపాప్డు, 
"నువువ్ అడుగుతునన్ తరహా కథ చెపాప్లని నాకూ వుంది. ఊ. నువవ్డిగిన లాంటి కథ, మా తెలిసిన వాళళ్ 

జీవితంలో జరిగింది. కాకపోతే సెవెనీట్స లో కాదు. ఎయిటీస లో. ఓకేనా?" 
"పరావ్ లేదు అంకుల" 
"సాధారణంగా నాయికా, నాయకుల పేరుల్ లేకుండా కథలు సాగవు. కానీ సరదాగా నేను ఈ కథలో ఎకక్డా 

కూడా నాయిక, నాయకుల పేరుల్ పర్సాత్వించను.  
కథా నాయిక గురించి చెపాప్లిస్ వచిచ్నపుప్డలాల్ ’ఆ అమామ్యి’, ’ఆమె’ ఇలా పర్సాత్విసాత్ను. 
అదే విధంగా కథానాయకుడి గురించి పర్సాత్వించినపుప్డలా ’అతడు’, ’ఆ అబాబ్యి’ అని చెబుతూ వెళతాను. 

అరథ్ం చేసుకోవటం లో నీకు ఏమి ఇబబ్ంది కలగదు అనే అనుకుంటాను" చెపాప్డు సంతోష. 
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"భలే. ఇదో పర్యోగం. చెపప్ండి అంకుల. నాకు తెలిసి ఒక పాపులర నవలలో హీరో పేరు పర్సాత్వించకుండా 
కేవలం ’అతడు’ అని పర్సాత్విసూత్ రెండు భాగాల నవల వార్యటం జరిగింది." 

నిజానికి  పర్యోగం కోసం కాకుండా, ఒక పర్యోజనం కోసం అలా హీరో, హీరోయినల్ పేరల్ను 
పర్సాత్వించబోవటం లేదు అని సంతోష కి మాతర్మే తెలిసిన సతయ్ం. 

సంతోష కి తెలియదు, తను చెపప్బోయే కథ వలల్, ఒక గొపప్ అదుభ్తం లాంటి సంఘటన జరగబోతోందని. 
అదికూడ మరి కొనిన్ గంటల లోనే జరగబోతోంది అని. 

సంతోష చెపప్టం పార్రంభించాడు. 
PPP 

తను ఆమెని చూసిన ఆ మొదటి క్షణాలు అవి. అంత సులభంగా మరచిపోగలడా? 
నాకు నీదు దరశ్నమైన యంతనే 
మతుత్కర్మిమ్ చూడ మరచినాను 
కానబడియు గూడ కనరాకపోతివి, 
నాదు చూపు చెదరె నాలుగ్దెశల* 
(* దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుండి) 
తను ఆమెని చూసిన ఆ మొదటి క్షణాలు, దాదాపు ముఫైమూడు సంవతస్రాల కిర్తంవి అయినా, ఆ ఘడియలు 

ఒక క్షణం  కిర్తమే జరిగాయా అనన్ంత సప్షట్ంగా అతడి మనోఫలకంపై ముదిర్ంచబడి వునాన్యి. అంత సామానయ్ంగా 
మరచిపోగలిగిన క్షణాలా అవి. 

ఆమెతో పరిచయం తనజీవితంలో సునామి సృషిట్ంచబోతోంది అనన్ది అతనికి ఆ క్షణంలో చూచాయగా కూడా 
తెలియదు. 

ఓ పాఠకుడా అతనికి ముందుగానే తెలిసినా తనను సంభాళించుకునేవాడు కాదేమో అని అనుకుంటాను. 
’కాలి మాడి మసి అవటంలో వునన్ మజా 
శలభానికి తెలుసుత్ంది. మనకేమి తెలుసుత్ంది?’ 
తన ఇంటోల్ ముందు గదిలో కిటికీ పర్కక్న కూరుచ్ని కవిత వార్సుకుంటునాన్డు అతను. కిటికీ లోంచి బయటి 

దృశయ్ం అదుభ్తంగా కనిపిసోత్ంది. పచచ్టి పొలాలు, వాటిని ఆనుకుని ఎతైత్న కొండలు.  
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కరూన్లు జిలాల్ ఆదోని లో వునన్ పర్కృతి దృశాయ్లు ఏ సినీ దరశ్కుడి కంట బడకపోవటం ఒక ఆశచ్రయ్ం. బయట 
వాతా వరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. ఊరికి దూరంగా విసిరేసినటుట్నన్ ఆ కాలనీలో చిరు చీకటుల్ 
ముసురుకుంటునాన్యి.  చిరు చలిగా వుంది, 

 
నీ గుండె చపుప్డు ననున్ చేరినపుప్డు 
ఆ సమయం నాకు నిజంగా నాదమయం. 
నీ ఆలోచనా ధారలో నేను భాగమైనపుప్డు 
ఆ సమయం ఒక సవ్ర పర్సాథ్నం..! 
అభిరుచులను కలబోసుకుంటూ 
అలవాటల్ను సరుద్కుంటూ.. 
పొరబాటల్ని సరిదిదుద్కుంటూ 
యుగళగీతమై సాగుతునన్  
మన సేన్హ జీవితానికి అభివందనం. 
నినూన్ ననూన్ కలిపిన  
ఆ మొదటి క్షణానికి పాదాభివందనం.* 
(* శీర్ కిరణ పర్భ గారు రచించిన కవిత.  ’కౌముది’ గత సంచికల నుంచి) 
అతనికి కవితలు వార్యటం సరదా. పర్తి అంశానీన్ కవితాతమ్కంగా అలిల్ ఒక కొతత్ అందానిన్ చూపగలడు.  

ఎపప్టాల్గే  సీరియస గా కవిత వార్సుకుంటునన్ అతను మువవ్ల చపుప్డుకి వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు.  
ఎవరో ఒక అమామ్యి నిలబడి వుంది. మహా అంటే పదిహేడు సంవతస్రాలు వుంటాయి ఆ అమామ్యికి. 
ఆ మొదటి చూపులోనే గుండెలో ఏదో గిలిగింత, మనసస్ంతా ఒక విధమైన పులకరింత, అవయ్కత్మైన భావాల 

సందడి ఇలాంటివేమీ జరగలేదు గానీ, ఎవరబాబ్ ఈ అమామ్యి చాలా చకక్గా వుందే అని మాతర్ం అనుకునాన్డు. 
తెలల్టి తెలుపు, చురుకైన కనున్లు, పిడికిటోల్ ఇమిడిపోతుందేమో అని అనిపించే సనన్ని నడుము, సూటి ముకుక్, 

కోలమొహం, పొడవాటి జడ. ఆమెలో పర్తేయ్కత ఆమె కళుళ్. ఆవుదూడ కళళ్లా పెదద్గా వుంటూ ఎంతో అమాయకతవ్ం, 
మంచితనం తమలో నింపుకుని ఉనాన్యి ఆమె కళుళ్.  
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పర్తేయ్కమైన అలంకరణ ఏమీ చేసుకోలెదు. పావడా, పైటలలో సంపర్దాయబదద్ంగా ఉంది. కాయ్జువల గా ఇంటోల్ 
వునన్ అమామ్యి , ఇంటోల్ ఉనన్టేట్ పర్కిక్ంటికి వచిచ్నటుట్ వుంది తపిప్తే ఏ హడావుడి లేదు తన వసత్ర ధారణలో.  

పర్తేయ్క శర్దధ్తో జుతుత్ని కూడా అలంకరించుకోలేదు తను. ఆ ముంగురులు చెలాల్చెదురుగా అలల్రి చేసుత్నాన్యి, 
కిటికీలోంచి వసుత్నన్ కొండ గాలికి. 

కానీ ఈ కాయ్జువల లుకేక్ తనకు మరింత వనెన్లు అదుద్తోందా అనన్టుట్ వుంది ఆమె సౌందరయ్ం. 
ఆమెని చూడగానే అతనికి చపుప్న అసంకలిప్తంగా  మేఘసందేశం లో జేసుదాసు పాట గురొత్చిచ్ంది. 
అందాలు అలలైన మందాకిని 
మందార మకరంద రస వాహిని 
ఆమె చరణాలు అరుణ కిరణాలు 
ఆమె నయనాలు నీల గగనాలు 
ఆ జవవ్నాలు నా జనమ్కు 
దొరికిన నైరుతి ఋతుపవనాలు 
ఆ చిరునవువ్ లేత నెలవంక 
దిగివచెచ్నేమో ఇలవంక 
నవరస సుమ మాలికా 
నవరస సుమ మాలికా 
నా జీవనాధార నవరాగ మాలికా* 
(* మేఘ సందేశం చితర్ం లోని పాట. రచన. వేటూరి సుందరరామమూరిత్) 
అతడు వాళళ్ ఊరి నుంచి ఆదోని వచిచ్ డిగీర్ కాలేజిలో చేరి రెండు రోజులే అవుతోంది. అనన్, వదినెల దగగ్ర 

ఉంటునాన్డు. ఇంకా  చుటుట్ పర్కక్ల వారెవరూ పరిచయం కాలేదు . అతని అనన్యయ్ కాలేజికి పిర్నిస్పాల. దానివలల్ అకక్డ 
సీట దొరకటం సులభమైంది. పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డిగా పర్తేయ్క గురిత్ంపు కాలేజీలో లభిసోత్ంది కూడాను కాలేజీలో.  

అతడు మొదటున్ంచీ మారుక్ల పరంగా పెదద్ టాపర కాకపోయినా చాలా తెలివైన వాడు, చకక్టి సృజనాతమ్కత 
వునన్ కురార్డిగా చినన్పప్టి నుంచీ పేరుంది.  

అదీగాక అతనికి వునన్ కవితవ్ం వార్సే అలవాటు  అతనికి పర్తేయ్క గురిత్ంపుని ఇసుత్ంది ఎకక్డికి వెళిళ్నా.  
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అతడు పెదద్గా చొచుచ్కునిపోయే తతవ్ం ఉనన్వాడు కాదు. తన లోకంలో తాను ఉంటాడు. అతనిన్ కదిపి 
మాటాల్డిసేత్ మాటాల్డతాడు, తనకై తానుగా కలివిడిగా అందరితో కలగలిసిపోయే తతవ్ం కాదు అతనిది. బాగా సిగగ్రి 
అతను. 

తను అకక్డే వునాన్నని సూచిసూత్ ఆమె కాసాత్ కదిలింది. ఆ సమయంలో ఆమె గాజుల ధవ్ని ఒక సంగీతం లా 
వినిపించింది. 

ఆమె చలనాలు శిలప్ గమనాలు 
ఆ దరశ్నాలు - నా జనమ్కు మిగిలిన  
సుందర సుఖ తరుణాలు 
ఆ కను చూపు, నాకు కడ దాక 
పిలుపైనా లేని పిర్యలేఖ.* 
(*ఇందాకటి మేఘసందేశం పాట కొనసాగింపు) 
ఆమె వంక రెపప్ వేయటం మరచిపోయి చూసుత్నాన్డు అతను. 
ఆమె కూడా అతనిన్ చూడటం అదే మొదటి సారి కావటంతో, ’ఎవరబాబ్ ఇతను’ అనన్ భావనతో చూసింది. 
అతను ఆరడుగుల ఎతుత్, ఎతుత్కు తగిన లావు తో ఆరోగయ్ంగా ఉంటాడు. చూడగానే ఆకటుట్కునే అందం అతనిది. 

జలపాతంలాగా నిరంతరం నుదుటిపై వచిచ్ పడే ఒతైత్న రింగుల జుతుత్, జాఞ్నం ఉటిట్పడే కళుళ్, తెలల్టి శరీర ఛాయ ఇవనీన్  
ఎందరిలో వునాన్  అతనిన్ పర్తేయ్కంగా నిలబెడతాయి. 

ఇవనీన్ ఒకెతుత్, సూటిగా ఉండి చివర కొనదేలి వునన్ ముకుక్ అతనిలో పర్తేయ్క ఆకరష్ణ అని చెపప్వచుచ్. వెరసి 
అతను గీర్కు శిలప్ంలా వునాన్డు అని చెపప్టం అతిశయోకిత్ కాదు. 

సనిన్హిత మితుర్లు అతనిన్ ’రేమాండస్ మోడల’ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. 
ఎవరబాబ్ ఈ అబాబ్యి ఎపుప్డూ చూడలేదు అనన్ భావన ఆ అమామ్యి కళళ్లో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. బెరుకుగా 

అడిగింది "ఆంటీ ఉనాన్రా?" అని. ఆమె సవ్రం నిజంగా వీణ మీటినటుట్ వుంది. 
ఆంటీ ఎవరబాబ్ అని ఒక క్షణం ఆలోచనలో పడి, తరావ్త చపుప్న సుప్రించింది, తన వదినెని ఈ అమామ్యి ఆంటీ 

అని అంటోంది అని. 
"లోపల ఉనాన్రు పిలుసాత్ ఉండండి" అంటూ లేచాడు.   
వదినెమమ్తో ఆమె మాటాల్డుతూ ఉంటే, తను లోపలి గదిలోంచే వారి సంభాషణ వింటునాన్డు. 
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"ఆంటీ ఎలుల్ండి రెడిడ్ కళాయ్ణ మండపంలో వెంపటి చినసతయ్ం గారి ’భామాకలాపం’ నృతయ్ నాటకం 
జరుగబోతోంది. నేను నేపధయ్ంలో పాడబోతునాన్ను, మా తముమ్డు మారుతి వేణుగాన సహకారం అందించబోతునాన్డు. 
మా గురువుగారు పర్తేయ్కంగా ననున్ పాడమని కోరారు. ఇది చాలా పెదద్ కారయ్కర్మం. మీరు తపప్క రావాలి. అంకుల కి 
కూడా చెపప్ండి" చాలా తియయ్టి గొంతుతో చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ నెమమ్దిగా వదినె గారితో , సప్షట్ంగా చెపిప్ వెళిళ్ 
పోయింది. 

PPP 
మరుసటి రోజు సాయంతర్ం. 
సథ్లం: రెడిడ్ కళాయ్ణ మండపం. ఆదోని.  
ఆమె అంత చకక్గా పాడగలదు అని అతనికి అపుప్డే తెలిసింది. చాలా పెదద్ వేదిక అది. హాలోల్ ఎకక్డు కూరుచ్ని 

ఉనన్వారికి అయినా కనపడేలా వేదిక నిరామ్ణం జరిగింది.  
రెండు వరుసలుగా ఏరాప్టు చేయబడడ్ వేదిక పై కాసాత్ ఎతుత్గా అమరచ్బడడ్ అరుగులాంటి నిరామ్ణం, దానిపై మైకు 

ముందర కూరుచ్ని వుంది ఆ అమామ్యి.  
ఆ అమామ్యికి ఇరువైపులా వాయులీన విదావ్ంసులు, మృదంగ విదావ్ంసుడు, కంజీర, గోటు వాదయ్కళాకారుడు, 

వేణువాదయ్ కళాకారుడు, శృతి కి గాను తంబూర వాయిదయ్ంతో కళాకారుడు ఇలా అందరూ కొలువుదీరి వునాన్రు. 
వేణువు వాయించే కురార్డే ఆమె తముమ్డు అని ఆమె చెపిప్న విషయం గురుత్ వచిచ్ంది. ఆ వాయిదాయ్ల పేరుల్ కూడా 

అతనికి ఆ తరావ్త తెలిసింది. అతనికి ఇలాంటి పర్పంచం ఒకటుంటుంది అని తెలియదు నిజానికి. 
ఆ అరుగు లాంటి వేదిక ముందు నాటాయ్నికి అనుకూలమైన ఒక విశాలమైన వేదిక ఏరాప్టు చేయబడింది. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని చినన్గా పాడటం మొదలు పెటిట్ంది.  
ఆమె కంఠంలొ ఏదో ఒక అదుభ్తమైన ఇందర్జాలం వుంది. ఆమె పాడితే హృదయం లో ఏదో తెలియని తియయ్టి 

అనుభూతి కలుగుతుంది. 
ఆమె కంఠం నుంచి జాలువారుతునన్ రసధుని సీప్కరల్ దావ్రా ఆ సభా మంటపానిన్ తేనెవానలా చుటుట్ముటుట్తోంది. 

ఒక మంచు తుఫానులో ఇరుకుక్పోయిన తియయ్ని అనుభూతి. 
మృదంగం, శృతి చేసుత్నన్ సమోమ్హన ధవ్నులు,  వయొలినల్ తీగెలపై నుంచి వసుత్నన్ తీయని రాగాలు వెరసి సవ్ర 

రాగ గంగా పర్వాహం అంటే ఏమిటో అతనికి మొదటి సారి అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. 
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కొనిన్ సారుల్ కొనిన్ పదాలు ఉతిత్నే వాడేసూత్ వుంటాము, కాని అనుభవంలోకి వచిచ్నపుప్డు తెలుసుత్ంది వాటి 
నిజమైన అరథ్ం. 

సవ్ర రాగ గంగా పర్వాహం అనే పదబంధానికి అతనికి నిజమైన అరథ్ం తెలిసిన సాయంతర్ం అది. 
ఒక నవ యవవ్న వతి మెరుపుతీగెలా వేదికపై లయబదద్ంగా, తాళానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం చెసూత్ వుంటే 

గంటలు క్షణాలల్ గడిచిపోయాయి.  
గంటలు క్షణాలల్ గడిచిపోవటం అనే పదబంధానిన్ ఊరికే వాడేసూత్ వుంటాము. ఆ పదబంధానికి కూడా అతను 

మొదటి సారి అనుభవపూరవ్కంగా అరథ్ం తెలుసుకునాన్డు. 
భామనే! సతయ్ భామనే! 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే . 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే . 
వయాయ్రి ముదుద్ల... 
వయాయ్రి ముదుద్ల సతాయ్ భామనే. 
సతయ్ భామనే. 
 
భామనే పదియారువేల కోమలులందరిలోనా. 
భామనే పదియారువేల కోమలులందరిలో. 
లలనా చెలియా! మగువా సఖియా! 
రామరో గోపాలదేవుని పేర్మను దోచినదాన. 
రామరో గోపాలదేవుని పేర్మను దోచిన సతయ్ భామనే... . 
సతాయ్ భామనే . 
 
ఇంతినే... చామంతినే... 
మరుదంతినే... విరిబంతినే... 
ఇంతినే చామంతినే మరుదంతినే విరిబంతినే. 
జాణతనమున సతులలో... 
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జాణతనమున సతులలో... నెరజాణనై! 
నెరజాణనై! 
 
నెరజాణనై వెలిగేటిదాన భామనే... సతయ్ భామనే! 
అందమున అనందమున గొవిందునకు నేరవిందునై 
అందమున అనందమున గొవిందునకు నేరవిందునై 
నందనందుని ఎందుగానక 
నందనందుని ఎందుగానక బేందమందున పొందుచునన్ 
భామనే... సతయ్ భామనే! 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే * 
( * సిదేధ్ందర్ యోగి విరచించిన – భామాకలాపం) 
కాని అతని దృషిట్ ఎంత వదద్నుకునాన్ పదే పదే పాట పాడుతునన్ ఆ అమామ్యి మీదకే వెళుతోంది.  
నృతయ్ం చేసుత్నన్ మెరుపుతీగె లాంటి సతరీ గాని, వాదయ్ కళాకారులు గానీ, పేర్క్షకులు గానీ ఎవవ్రూ కనిపించటం 

లేదు.  ఆమె గాతర్ం తపప్ ఏమీ వినిపించటం లేదు. 
అతడు ఒక అలౌకిక పర్పంచంలో వునాన్డు. 
ఆమె గాతర్ంలో ఒక మాయాజాలం వుంది. ఒక సమోమ్హనాసత్రం వుంది. శోర్తలను కటిట్పడేసే ఒక దైవీశకీత్ ఆమె 

గాతార్నికి వుంది.  వచేచ్టపుప్డు జటాక్ బండిలో అదే అనాన్డు వదినెమమ్తో.  
ఆవిడ కూడా ఏకీభవించింది అతనితో. వారిదద్రూ చాలా సేపు ఆ నాటయ్ కారయ్కర్మానిన్ గూరిచ్ మాటాల్డుకునాన్రు. 
"అకక్డ సతయ్భామ వేషంలో అదుభ్తంగా నాటయ్ం చేసుత్నన్ ఆయన సతరీ వేషంలో వునన్ వెంపటి చిన సతయ్ం గారు 

అని గొపప్ కూచిపూడి నృతయ్ కళాకారుడు. తెలుసా." దారోల్ వదినెమమ్ చెపిప్న మాటలు అతనికి చాలా ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించాయి. 

అతడు ఒక అదుభ్తమైన పర్పంచానిన్ మొదటి సారిగా చూసిన అనుభూతికి గురయాయ్డు. 
ఆ అమామ్యి తముమ్డు మారుతి అకక్డే పరిచయం అయాయ్డు అతనికి. 
ఒక సంవతస్రం చినన్వాడు మారుతి. అదే ఊరోల్ పాలిటెకిన్క కోరస్ చేసుత్నాన్డు. అతనికి వాళళ్ అకక్యయ్  పోలికలు 

బాగా ఉనాన్యి. 
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"మా ఇలుల్ మీ ఇంటికి దగగ్రే. ఓ సారి రండి" అని మారుతి ఆహావ్నించాడు.   
జాకీ షార్ఫ, మీనాకీష్ శేషాదిర్ నటించిన హిందీ చితర్ం ’హీరో’ విడుదల అయిన కొతత్లు అవి. అందులో హీరో 

వేణువుపై ఒక పర్తేయ్కమైన టూయ్న ని వాయించే వాడు. అది చాలా కేర్జ పొందింది యూత లో. హరిపర్సాద చౌరాసియా 
అనే పర్ఖాయ్త వేణు గాన విదావ్ంసుడు ఆ టూయ్న ని వాయించి పెటాట్డు ఆ సినిమా కోసం అని పతిర్కలోల్ కథలు కథలుగా 
చెపప్బడేది ఆ రోజులోల్. 

శంకరాభరణం సినిమా వచిచ్న కొతత్లోల్ పర్తి తలిల్తండీర్ తమ పిలల్లకు సంగీతశిక్షణ పార్రంభించటం 
ఆనవాయితిగా ఉండేది. ఇపప్టికీ ఆ పర్భావం కొనసాగుతోంది. 

అదే విధంగా ’హీరో’ సినిమా విడుదల తరావ్త యువతరం ఫూల్ట నేరుచ్కోవటం ఒక ఫాయ్షన గా భావించేవారు. 
ఆ టూయ్న ని సాధన  చేయటానికి చాలా మంది ఫూల్ట నేరుచ్కునేవారు ఆ రోజులోల్. 
అందరు అడిగినటేట్ తను కూడా మారుతిని అడిగాడు ఆ తరావ్త ఒక రోజు.  "హీరొ సినిమా టూయ్న వాయించటం 

వచాచ్"  అని మారుతి నవేవ్సి, ఆ టూయ్న వాయించి వినిపించే వాడు. 
ఆ తరావ్త తెలిసింది ఏమిటంటే ’హీరో’ సినిమా విడుదలకు చాలా ఏండల్ ముందరినుంచే అతను సశాసతరీయంగా 

వేణుగానానిన్ అభయ్సిసుత్నాన్డు అని. 
ఇదంతా ఒక కొతత్ పర్పంచం లాగా వుంది అతనికి. 
ఆ కురార్డు వేణుగానంలో నిషాణ్తుడు. అలవోకగా సవ్రాలు, కీరత్నలు, కృతులు పలికించగలడు తన వేణువు పై. ఆ 

కురార్డు చాలా మితభాషి. కొంతమందితో కొనిన్ క్షణాలలోనే  గాఢమైన అనుబంధం ఏరప్డుతుంది. ఆ కురార్డితో చకక్టి 
మైతిర్ ఏరప్డింది అతడికి.  

PPP 
ఒక ఆదివారం ఉదయానేన్ రెండు వీధులకి అవతల ఉనన్ వారి ఇంటికి వెళాళ్డు అతను.  
అపుప్డపుప్డె అభివృదిద్ చెందుతునన్ కాలనీ అవటంతో అనిన్ పాల్టల్లో నిరామ్ణాలు జరగకపోవటం వలల్, ఖాళీ పాల్టేల్ 

ఎకుక్వ దరశ్నమిసాత్యి ఆ కాలనీలో. అడుడ్గా ఇళుళ్లేకపోవటం వలల్ వారి ఇలుల్ ఇతడి ఇంటి నుంచి సప్షట్ంగానె 
కనిపిసుత్ంది. వాళిళ్ంటి వైపు అడుగులు వేసూత్ంటే వారి ఇంటోల్ నుంచి వేణునాదం వినులవిందుగా వినిపిసోత్ంది. మారుతి 
చకక్గా సాధన చేసుకుంటునాన్డు. అంత చినన్వయసుస్లోనే ఆ కురార్డు సాధించిన పరిపకవ్తకి ఇతనికి కాసాత్ ఆశచ్రయ్ం 
వేసింది. 

’టక....టక’ మని మూసి వుంచిన తలుపుపై చినన్గా తటాట్డు. 
తలుపు నెమమ్దిగా తెరుచుకుంది. ఊహించని విధంగా ఎదురుగా ఆ అమామ్యి.  
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దేవలోకానికి చెందిన సౌందరయ్ం తనది. మాటలొల్ వరిణ్ంచబోతే ఎంతటి కవి అయినా విఫలుడే అవుతాడు. 
అలా ఊహించని విధంగా ఆమె కనిపించేసరికి ఇతడు కాసాత్ మొహమాట పడాడ్డు. తనను తపుప్గా 

ఎకక్డనుకుంటుందో అనెచ్పిప్ ’మారుతి.. మారుతి కోసం వచాచ్ను’ అని గొణిగినటుట్ చెపాప్డు. 
ఈ లోగా మారుతి లోపలి నుంచి వచిచ్ ’ఏయ ఇతను మన పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు’ అని పరిచయం చేశారు.  
’తెలుసు మొనన్ ఆంటి గారిని కలవటానికి వెళిళ్నపుప్డు చూశాను" మళీళ్ వీణ మోర్గిన అనుభూతి.  
పకక్కి తపుప్కుంటూ లోనికి ఆహావ్నించింది చిరునవువ్తో.  
దేవతలకు మాతర్మే సాధయ్ం ఇంతటి పర్సనన్త అనుకునాన్డతడు. ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ తాకుతునాన్యి 

ఆమె సానిన్ధయ్ంలో అతనికి. ఇది కేవలం అనుభవేకవేదయ్మే. కొనిన్ అనుభూతులను మాటలోల్ వరిణ్ంచటానికి వీలుకాదు. 
అతని మనసుస్లో సరిగాగ్ ఈ భావాలు కలిగాయి ఆ క్షణంలో. 

వాళళ్ అమామ్,నానాన్  ఎకక్డో బయటికి వెళాళ్రట. 
వాళిళ్ంటి గురించి అతనికి అనేక విషయాలు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించాయి. వాళిళ్ంటోల్ కొటట్వచిచ్నటుట్ కనబడుతునన్ 

అంశము - వారి లేమి.  
దారిదార్య్నిన్ అంత దగగ్రనుంచి అతను ఎపుప్డు చూసి వుండలేదు. ఐశవ్రయ్ంలోనే  పుటిట్ పెరగటం వలల్ అతనికి 

పేదరికం అంటే తెలియదు. పర్తయ్క్షంగా పేదరికానిన్ అతడు చూసింది లేదు. సినిమాలోల్ టీవీలోల్ చూడటమే కానీ మనుషుల 
కషాట్ల పటల్ అతనికి అవగాహన తకుక్వ. 

ఈ అమామ్యి కుటుంబం బాగా దిగువ మధయ్ తరగతికి చెందినపప్టికీ ఎవరి వదాద్ చేయి చాచక ఉనన్ంతలో 
గౌరవంగా బర్తుకుతునాన్రు. వాళళ్ నానన్గారు తను చదువుకుంటునన్ కాలేజిలోనే కల్రక్ గా పని చేసుత్నాన్డు. చుటుట్ పర్కక్ల 
చాలా ఊళళ్కు అదొకక్టే కాలేజి. 

వాళుళ్ నివాసం ఉంటునన్ ఇలుల్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి ఇకక్డ.  
నిధులు సమకూరక పోవటం వలల్ నిరామ్ణం సగంలో  ఆగిపోయిన ఓ ఇంటోల్ వుంటునాన్రు వారు అదెద్కి. అలాగే 

వదిలేసేత్ ఆ కాసాత్ కూడా పాడుపడి పోతుందని పుణాయ్తుమ్డు అయిన ఆ ఇంటి ఓనర వీరికి నిలువ నీడ కలిప్ంచే 
ఉదేద్శయ్ంతో నామ మాతర్పు  అదెద్కి వారిని ఆ ఇంటోల్ ఉండనిసుత్నాన్డట. 

బాపూ సినిమాలోనో, వంశీ తీసిన సినిమాలోనో ఉండే పేద కళాకారుల ఇలుల్లా వుంది అది. 
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రంగులు కాదు కద, సిమెంట పూత కూడా లేక ఇటుకలు బయటికే కనిపిసూత్ గోడలు, మారబ్ల ఫోల్రింగ మాట 
దేవుడెరుగు, అసలు బండ పరుపే లేని ఆ ఇంటోల్ వారు ఓపిక గా నేలపై ఎరర్మటిట్ పూసి అందంగా మలచుకునాన్రు. పర్తి 
గదిలో తెలల్టి ముగుగ్లు. 

ఇటుక గోడలపై నడుము ఎతుత్లో  తెలల్టి ముగుగ్ డిజైన తో అలంకరించారు. 
ఏది ఏమయినపప్టికీ అకక్డ పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలిస్న అంశం అకక్డి పర్శాంతత. ఏదో ఆశర్మంలో ఉండే 

సాథ్యి పర్శాంతత, ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ అకక్డ ఉనన్టుట్ అతను అనుభూతికి గురయేవాడు అతను ఆ తరావ్త 
ఎనిన్ సారుల్ వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్నా. 

ఏదైన గుడిలోనో, ఒక ఆధాయ్తిమ్క కేందర్ంలోనో లభించే సాథ్యి మానసిక పర్శాంతత అతని అనుభూతిలోకి వచేచ్ది 
అకక్డికి వెళిళ్న పర్తిసారీ. 

మారుతి చకక్టి చితర్కారుడు అని కూడా అరథ్ం అయింది. తను వాటర కలరస్ ని ఉపయోగించి వేసిన వందలాది 
చితార్లని చూపించాడు. 

ఇంటి బయట కూడా కాంపౌండ లాగా చుటూట్ కరర్ ముకక్లు పాతి కంచె లాగా ఏరాప్టు చేసుకుని అందులోనే 
పూల మొకక్లు, ఆకూక్రలు, కూరగాయలు పండించుకుని వాడుకుంటునాన్రు.  

వాళళ్ నానన్ గారు  బంక మటిట్తోనూ, సుదధ్ ముకక్లతోనూ చకక్గా బొమమ్లు తయారు చేసాత్రట. అది ఆయనకు 
ఒక సరదా. 

ఆ తోట మధయ్లో కొనిన్ డజనల్ కొదిద్ అలాంటి  బొమమ్లు కనిపించాయి. మూడు నుంచి నాలుగు అడుగుల ఎతుత్ 
వునాన్యి ఆ విగర్హాలు అనీన్. జీవం ఉటిట్పడుతునాన్యి అవి. వాళళ్ నానన్గారు కూడా కళాకారుడే అని అరథ్ం అయింది. 
ఆయన చేసిన చినన్ చినన్ విగర్హాలు చూసి ఆశచ్రయ్ంలో మునిగిపోయాడు అతను. సరదాగా  అలా చేసూత్ ఉంటారట. 
ఎవరికి కావలిసేత్ వారు తీసుకోవచచ్ట ఉచితంగా. ఆయనకి అది సరదా అంతే. దానివలల్ ఆయనకి ఆదాయం ఏమీ లేదు.  

ఇంటిలో ఓ మూలగా కుటుట్ మిషన కనిపించింది. టైలర షాపస్ లో చూడటమే కుటుట్ మిషన ని. ఇంటోల్ చూడటం 
అతనికి అదే పర్థమం. 

బారన్ విత ఎ సిలవ్ర సూప్న అనన్టుట్ కలిమిలోనే పుటిట్ పెరగటం వలల్ అతనికి వాళళ్  ఇంటి వాతావరణం 
కొతత్గానూ, వింతగానూ వుంది. కుటుట్ మిషన వంక అరథ్ం కాక చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  

’మా అమమ్గారు, నేను చుటుట్ పర్కక్ల వారికి జాకెటుల్, చీర ఫాలస్ కుటిట్ పెడతాం" మరొకసారి వీణ మోర్గింది. 
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"ఎందుకలా కుటట్టం. హాబీనా?" అమాయకంగా అడిగాడు అతను. అతని పర్శన్లో వెటకారం లేకపోవటం 
గమనించి ఆ అమామ్యి కూడా సినిస్యర గానే సమాధానం చెపిప్ంది. 

"మా నానన్ గారి జీతం చాలా తకుక్వ కదండి. ఇలా నేను అమమ్ కాసాత్ కషట్ పడి ఏదో వేడినీళళ్కు చలల్ నీళళ్లా 
కాసాత్ సహాయపడుతునాన్ం" 

వాళళ్లో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసుత్నన్ మరో అంశం ఆతమ్తృపిత్. వారేమీ తమ జీవితం పటల్ కించ పడటటం లేదు. 
నూయ్నతతో కుమిలి పోవటం లేదు. పైపెచుచ్ చాలా ఆతమ్విశావ్సంతొ కూడిన సైథ్రయ్ం వారిలో అతనికి మరింత నచిచ్ంది. 

"మీరు డిగీర్ ఫసట్ ఇయర అనాన్రు, కాలేజిలో ఎకక్డా కనిపించలేదేం?" అతడు అడిగాడు ఆ అమామ్యిని. 
"నేను ఇంటోల్నే వుండి  డిసట్నస్ మోడ లో డిగీర్ చదువుకుంటునాన్ను.  పగలంతా ఓ చినన్ ఇంగిల్ష మిడియం 

సూక్లోల్ టీచర గా పని చేసుత్నాన్ను. నా ఖరుచ్లకు నేనే సమకూరుచ్కోవచుచ్ కద. నానన్కు సహాయపడినటుట్ వుంటుంది. 
సాయంతార్లు టూయ్యిషనుల్ చెబుతాను"  

అలా చెపిప్ కాసేపాగి, "మా తముమ్డిది పాలిటెకిన్క అవవ్ంగానే మాకు మరింత చేదోడు వాదోడు గా వుంటాడు" 
తన తియయ్టి సవ్రంతో తనకు తనే భరోసా చెపుప్కుంటునన్టుట్ ఆ అమామ్యి చెపిప్ంది.  

యధారథ్ జీవితం తాలూకూ వయ్ధారథ్ దృశయ్ం కళళ్కి కటిట్నటుట్ కనిపించింది.   
అతని తండిర్ రెవెనూయ్ డిపారెట్మ్ంట లో మంచి హోదాలో నాలుగు జిలాల్లకు అధికారిగా పని చేసి రెటైర అవటం 

వలల్ అతనికి కషట్ం అంటే తెలియదు. ఇంచు మించు గౌతమ బుదుద్డి బాలయ్ం లాగనే గడిచింది అతని జీవితం.  
వారథ్కాయ్నిన్, పేదరికానిన్, మృతుయ్వుని మొదటి సారి చూసి గౌతమబుదుద్డు ఎంత చలించిపోయాడో , అతడు కూడా 

ఇంచుమించూ అంతే విచలితుడు అయాడు. వాళిళ్ంటికి రావటం వలల్ మనసుకు ఏదో బాధగా అనిపించింది. కానీ అదే 
సమయంలో ,అతడికి మనసుకు ఎందుకో చాలా సాంతవ్న గా అనిపించింది.  ఆ అమామ్యి ఏ భేషజాలు లేకుండా 
ఎటువంటి ఫాలస్ పిర్సేట్జీకి పోకుండా హాయిగా సవ్చచ్ంగా మాటాల్డుతోంది. ఎందుకో తెలియదు గానీ తనని మరీ మరీ 
కలవాలని అనిపించింది.   

మనసుకు దిగులుగాను వుంది, సాంతవ్నగా కూడా వుంది. ఈ దైవ్దీ భావన ఏమిటొ కూడా అతను అరథ్ం 
చేసుకోలేక పొతునాన్డు.  

ఆమెతో మాటాల్డుతూ వునాన్, ఆమె మాటలు వింటూ వునాన్ అతనికి ఏదో తెలియని అనుభూతి, ఏదో తెలియని 
పాజిటివ ఫీలింగ. గుడికెళిళ్వసేత్ మాతర్మే కలుగుతుంది అలాంటి ఫీలింగ సాధారణంగా. 
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అతని మనసు చదివినటుట్ "తరచూ వసూత్ వెళుతూ వుండండి, దగగ్రే కద ఇలుల్"  అకాక్ తముమ్ళుళ్ ఇదద్రూ 
ఒకక్సారే చెపాప్రు. 

అతనికి ఆమె మీద కలిగిన బలమైన మొదటి భావం - జాలి. అవును. దేవలోకంలో వుండాలిస్న ఆమె ఏదో 
శాపవశాతుత్, ఇలా కషట్పడుతోంది అని అనిపించింది. 

నీవెచటనునన్నూ నాకది నందనవనమే 
నీవునన్పరిసరాలను బటిట్  నీ విలువ కాక 
నీ వలల్ పరిసరాలకు విలువ కలుగు. 
ఎచట నీ పదాంకముల వీకిష్ంతు, నచట 
అడవి దారియు నందనమటుల్ తోచు* 
(*విశవ్కవి రవీందర్నాథ టాగోర ’గీతాంజలి’ తెలుగు అనువాదం చలం) 
’ఆ దేవుడు ఆ దేవితో అలక బూనెనేమో 
ఈ తీరుగా శీర్దేవిని ఇలకు పంపెనేమో’* 
(* వేటూరి సుందర రామ మూరిత్ - చంటి చితర్ం) 
ఆ రాతిర్ అతను రాసుకునన్ కవితా పంకుత్లు అతనికి అయినా అరథ్ం అయాయ్యో లేదో. 
ఆ రోజు నుంచి ఆ అమామ్యిని కాసాత్ పర్తేయ్కంగా గమనించడం పార్రంభించాడు అని చెపప్వచుచ్. తమ ఇంటి 

ముందు గది కిటికీలోంచి చూసినా, మేడ ఎకిక్ చూసినా వాళిళ్ంటి పరిసరాలు, వారి పూదోట సప్షట్ంగా కనిపిసాత్యి. 
ఒకటరథ్మయింది అతనికి. ఆమె చాలా కషట్ జీవి. ఆమెని చూసి గడియారానిన్ సవరించుకొవచుచ్. 

కషాట్లను మరచి పోవటానికి ఆమె డిసిపిల్నడ్ లైఫ సట్యిల అనన్ వయ్సనం పెంపొందించుకుందా అని అనిపించింది , 
సహజంగా బదద్కసుత్డైన అతనికి. 

ఆమె సమయ పాలనకి పర్తీక. 
ఎవరైనా టైమ మేనేజ మెంట గురించి డాకుయ్మెంటరీ తీసేత్ ఈమెని బార్ండ అంబాసిడర గా పెటుట్కోవచుచ్ అతను 

తరచుగా అనుకునే వాడు ఆమె జీవిత విధానానిన్ చూసి. 
 
ఉదయానేన్ అయిందింటికి ముందే నిదర్లేచి ఇలుల్ ఊడవ్టం ఆమె విధి, ఇంటి ముందు ఆ పూదోటని సైతం కసువు 

చిమేమ్సుత్ంది. ఇంటి ముంగిట  కంచె వెంబడి వునన్రోడ ను సైతం చకక్గా చిమేమ్ది. ఇందులో చెపుప్కోవాలిస్న ఒక అంశం 
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వుంది. మామూలుగా ఇంటెదురుగా చిమేమ్ వారెవరైనా ఎటువైపుది అటు చిమేమ్సి తమింటి ముందు ఒకక్టీ శుభర్ంగా 
వుంచుకుంటారు. పకిక్ంటి వారికి ఇబబ్ంది అవుతుందేమో అనన్ కనీస విచక్షణ వుండదు చాలా మందికి. 

ఆమె ఇంటికి అటు ఇటు రెండు వైపులా ఇంకా ఇళుళ్ నిరామ్ణం  కాకపోవటం వలల్ ఖాళిగానే వునాన్యి పాల్టుల్. 
అయినా సరే అటు వైపుకి , ఇటు వైపుకి చిమమ్కుండా, చెతత్నంతా ఒక దగగ్రికి సమీకరించి దానిని తిరిగి ఓ పాత బుటట్లోకి 
ఎతేత్సి దూరంగా వునన్ పబిల్క డసట్ బిన లో వేసి వచేచ్ది. 

వారునన్ ఇంటి గురించి నిరొమ్హమాటంగా చెపాప్లి అంటే, వారికి నిలువనీడ ఒకటి వుండేది అంతే. మరే ఇతర 
కనీస సౌకరాయ్లు వారికి వుండేవి కావు. వాళిళ్ంటికి ఉనన్ ఒకే ఒక లగజ్రీ కరెంట సదుపాయం వుండటం అంతే అని 
చెపప్వచుచ్. కనీస సౌకరాయ్లైన మంచి నీళళ్ కోళాయి, ఇంటి పైన ఓవర హెడ టాంక, టీవీ, టేప రికారడ్ర, టార్నిస్సట్ర 
రేడియో, మోటార సైకిల సయితం వారికి లేవు. 

ఇక నీళుళ్ కావాలంటే - అవి మంచి నీళళ్యినా సరే,  సాన్నానికి నీళైళ్నా సరే, ఓ రెండు ఫరాల్ంగుల అవతల వునన్ 
ఓ చేదబావి నుంచి తెచుచ్కొనే వారు. 

ఇలుల్ చిమమ్టం, ముగుగ్ పెటట్డం  తరావ్త ఈ నీళళ్ కారయ్కర్మం పార్రంభమయి పోయేది. వాళళ్ నానన్ గారు చేదిసేత్, 
ఈ అమామ్యి, వాళళ్ అమమ్ గారు బిందెలతో మోసుకుంటు వచిచ్ ఇంటికి చేరేచ్ వారు. ఇంటికి అవసరమైన పర్తీ నీటి 
చుకక్ ఇలా చేరవేసే వారు. మారుతి కాసాత్ పీలగా వుండటం వలల్ కావొచుచ్ అతనీన్ ఈ భగీరధయతాన్నికి దూరంగా ఉంచే 
వారు. 

జీవించడానిన్ ఒక కళలాగా, పర్తీ క్షణానీన్ ఒక ఆనందానుభూతి లాగా ఆసావ్దించేది ఆమె అనిపిసుత్ంది.  ఆమె 
జీవించే విధానం లో ఒక లయ వుంది., ఒక పదధ్తి వుంది. బాగా శృతి చేసిన వీణపై ఓ కీరత్నని నాదించి ఆనందించే 
కళాకారిణి లాగా ఆమె పర్తిక్షణానిన్ ఆసావ్దించేది. తన కషట్ం లోనే ఆనందానిన్ అనుభవించేది.  

పర్చనకారులు, వేదాంతవేతత్లు చెపేప్ మాటలు ఆమె ఆచరణలో పెడుతోందా అనన్టుట్ వుండేది ఆమె నడవడిక. 
’ఎలా వునన్ జీవితానిన్అలా సీవ్కరించు, ఎదుగుదలకై నీ పర్యతాన్నిన్ ఆపవదుద్’. ఆమె తన సిథ్తి పటల్ ఎపుప్డు కలత 
చెందినటుట్ అనిపించదు. 

కానీ తను ఒక సారి తన హృదయానిన్ ఆవిషక్రించింది అతని ఎదుట.  అవి అతడు ఎనన్టికీ మరచిపోలేని 
మధురక్షణాలు. అసలు ఆ అమామ్యి అలా మాటాల్డుతుంది అని అతడు ఊహించలేదు.  

ఆ క్షణాలకి నాందిగా ఒక సంఘటన జరిగింది. 
ఉరుములేని పిడుగులా ఊడిపడాడ్డు ఒక రోజు మారుతి. ’మనం సినిమాకెళదాం పద పద’ అని తొందరించాడు. 
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’సరే. ఓ పది నిమిషాలొల్ తయారయిపోయి నా సైకిల తీసుకుని మీ ఇంటికి వచేచ్సాత్" 
"సైకిల వదుద్. మనం జటాక్ బండి లో వెళదాం" పర్తుయ్తత్రం ఇచాచ్డు మారుతి. 
"అదేంటి?" 
"మా అకక్యయ్ వసుత్ంది మన కూడా. ముగుగ్రికి జటాక్ బండి అయితే సౌకరయ్ంగా వుంటుంది కద" మారుతి 

చెపాప్డు. 
ఇది ఊహించలేదు అతను. 
అతనికి మాటలోల్ చెపప్లేని ఒక అనుభూతి కలిగింది. 
’వంశీ’ దరశ్కతవ్ం వహించిన ’ఆలాపన’ సినిమా అది. ’సితార’,’అనేవ్షణ’ లతో మంచి ఊపు మీదునన్ వంశీకి ఈ 

సినిమా ఒక షాక ఇచిచ్ంది ఆ రోజులొల్.  
హాలోల్ పెదద్గా రదీద్ లేదు. జనం బాగా పలచ్గా వునాన్రు. 
ఇపప్టి మలిట్పెల్కస్ లలో లాగా రిజరేవ్షన ఏమీ ఆవసరం వుండేది కాదు ఆ రోజులోల్.  నేరుగా వెళీళ్ టికెట 

కొనుకుక్ని కూరుచ్ని చూడటమే. 
ఆ అమామ్యి, మారుతి తమ సీటల్లో కురుచ్నాన్రు. అతడు వెళిళ్ ఆ అమామ్యికి దూరంగా  మారుతి పర్కక్న 

కూరోచ్బోయాడు. 
’ఏయ. ఇటొచిచ్ కూరోచ్వా? ఎవరైనా వేరే వాళుళ్ వచిచ్ కూరుచ్ంటే ఇబబ్ందిగా వుంటుంది" వీణ మీటినటుట్ ఆ 

అమామ్యి కోరింది. 
అతడు కాసాత్ బిడియపడుతూ ఆ అమామ్యి పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు. మధయ్లో ఆ అమామ్యి, ఒక వైపు తను మరో 

వైపు మారుతి. అదీ సీటింగ అరెంజ మెంట. 
తన చేతిని ఏమాతర్ం ఈ అమామ్యి వైపునన్ హేండ రెసట్ పై పెటుట్కోకుండా, సినిమా చూసినంతసేపు, అటువైపు 

హేండ రెసట్ పై మాతర్మే వుంచుకునాన్డు అతను. 
అది భయమో, సంకోచమో కాదు. అతడు పుటిట్ పెరిగిన వాతావరణం, అతనికి లభించిన జనమ్ సంసాక్రం వలల్ 

తనకు తెలియకుండానే అలా పర్వరిత్ంచాడు. 
ఆ అమామ్యి అదేం గమనించనటేల్ సంగీతం గురించి, నటీనటుల నటన గురించి చరిచ్సూత్, రాగాలగూరిచ్, సవ్రాల 

గూరిచ్ అతనికి తెలియని ఎనోన్ విషయాలు చెబుతోంది. అతనికి కొదిద్గా అరథ్ం అవుతోంది. కొదిద్గా అరథ్ం అవటం లేదు. 
ఈ సంఘటన పైకి కనిపించినంత మామూలుగా ముగిసి పోలేదు.  
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దీని పర్భావం ఆ తరువాత జీవితంలో ఆమే తీసుకొనబోయే నిరణ్యాలపై తీవర్ పర్భావం చూపిసాత్యని 
ఛాయామాతర్ంగా కూడా తెలియదు అతనికి ఆ క్షణంలో. 

PPP 
అపుప్డు రాతిర్ పది దాటుతోంది. 
కొబబ్రాకులోల్ంచి నిండు చందుర్డు దోబూచులాడుతునాన్డు. మిదెద్పై పడుకునన్ ఆమెకి ఎంతకీ నిదర్ రావటంలేదు. 

అలసిపోయిన అమామ్,నానాన్ గాఢమైన నిదర్లోకి జారుకునాన్రు. కిర్ంది గదిలో మారుతి టెకస్ట్ బుకస్ ముందేసుకుని 
చదువుకుంటునాన్డు.  

అమె ఆలోచిసూత్ వుంది. ఎంతకీ ఆమె ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ రావటం లేదు. 
ఆమె అంతరంగం: 
’ఎవరితడు? నేనతనిన్ చూసి సరిగాగ్ ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు. ఎందుకు ఇంత సంచలనానికి గురువుతోంది నా 

మనసు? అతనిన్ చూడంగానే ఏదో ఉదివ్గన్త. అతనితో మాటాల్డుతు వుండి పోవాలని ఒక తపన. అతని సమీపంలో 
మనసుకు ఒక నిశిచ్ంత. అతనితో మాటాల్డుతూ వుంటే మనసుకు ఒక నెమమ్ది. 

కాలేజికి వెళళ్కుండా ఇంటి బాధయ్తలు నేను తలకు ఎతుత్కోవటం మా ఇంటోల్ అందరికీ సాధారణమైన విషయంలా 
అనిపించింది. కానీ అతను ఆ విషయం తెలిసిన రోజున ఎంత ఆశచ్రయ్పోయాడొ. 

అతని కళళ్లో ఆశచ్రయ్ం, ఆశచ్రాయ్నిన్ మించి వేదన. ’మీరు ఇంత చినన్ వయసుస్లో ఉదోయ్గం....?’ అంటూ 
మాటలు పూరిత్ చేయకుండా ఆగి పోయాడు. మరలా నేను ఎకక్డా నొచుచ్కుంటానో అని సంకోచ పడాడ్డు. 

అతనిలో నాకు ముఖయ్ంగా నచేచ్ అంశం అదే. 
పర్తీ మాట, పర్తి చేత నా కోణంలో ఆలోచించి ననున్ నొపిప్ంచకుండా వుండేలా జాగర్తత్ పడతాడు. 
తన దృషిట్లో నేను ఎంతో ఎదిగిపోయానట. అతను అలా పొగిడేసుత్ంటే ఎంత సిగేగ్సిందో. అతని పర్వరత్న లో గానీ 

మాటలోల్ గాని ఎకక్డా అతిశయం ఉండదు.  
నేను పడుతునన్ కషాట్ల నుంచి ఖచిచ్తంగా నాకు విముకిత్ లభిసుత్ందని, ననున్ ఊరడిలల్మనే వాడు. పైకి అలా 

గంభీరంగా కనిపిసాత్నే కానీ నాకూక్డా ఎవరైనా ఇలా సాంతవ్న వచనాలు పలికితే బాగుండు అని ఉండేది. 
అతని మాటలొల్ ఎకక్డా నాటకీయత, కృతకతవ్ం వుండవు. చాలా సహజంగా మాటాల్డుతాడు. 
పెదద్ల దగగ్ర ఎంత వినయంగా వుంటాడో చెపప్లేను. మా అమామ్నానన్లోత్ ఎంత గౌరవంగా మాటాల్డతాడొ. 

ఒకోక్సారి అతను మా అమామ్నానన్లతో మాటాల్డుతు వుంటే ఎందుకో ఎంతో అలవాటైన ఇంటి అలుల్డు పండగకి వచిచ్ 
అతాత్ మామలతో మాటాల్డుతు ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. 
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అలాంటపుప్డు ’చ! నేనేంటి ఇలా ఆలోచిసుత్నాన్ను’  అని  ననున్ నేను కటట్డి చేసుకొనే దానిన్. 
అతను ఐశవ్రయ్ంలో పుటిట్పెరగటం వలల్ ఒకోక్సారి చాలా జీవితానికి సంబంధించి, కషాట్ల గురించి చినన్ చినన్ 

మౌలిక విషయాలు కూడా  తెలియవు అని అనిపిసుత్ంది. అతను ఒకోక్సారి వేసే పర్శన్లు మా పేదరికానిన్ ఎతిత్పొడుసూత్ 
అంటునాన్డా అనిపిసుత్ంది, కాని అతని కళళ్లోని అమాయకతవ్ం, మంచితనం చూసేత్ అతనిన్ ఎందుకో కాపాడాలి 
అనిపిసుత్ంది. అరథ్ం లేని భావం ఇది. అతనిన్ నేను కాపాడటం ఏమిటి? లోకం గురించి అసలు ఏమి తెలియని ఇంత 
అమాయకుడు ఏమిటా ఇతను అని జాలి వేసుత్ంది. అతనిన్ హతుత్కుని ’బుజోజ్డురా నీవు’ అని ముదుద్గా అనాలనిపిసుత్ంది.  

అతని పర్తి మాట నాకు ఇషట్ం. అతని పర్తి ఆలోచనా నాకు ఇషట్ం.  
ఏమిటి నేను చాలా దూరం ఆలోచిసుత్నాన్నా అని అపుప్డపుప్డు అనిపిసోత్ంది. కాని నాకెందుకో అతడు చాలా 

ఆతీమ్యంగా అనిపిసాత్డు.  
అతనిలోని సంసాక్రం నాకు చాలా నచిచ్ంది. ఎంతో జనమ్ సంసాక్రం ఉంటే గాని అంత చకక్టి పర్వరత్న ఒక 

మనిషికి అలవడదు. 
PPP 

  మొనన్ ఆలాపన సినిమాకి వెళిళ్నపుప్డు అతని పర్వరత్నతో నా దృషిట్లో అతను ఆకాశమంత ఎదిగిపోయాడు.   
’పరేల్దు అలా ఇబబ్ందిగా కూరోచ్కు, హాయిగా కూరోచ్ అని అతనికి ఎంత చెపిప్నా నా వైపునన్ హేండ రెసట్ పై చేయి 

వేసేత్ ఒటుట్. అతని ఇబబ్ందిని పోగొటట్టానికి నేనే ఏదో ఒకటి కబురుల్ చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది. సంగీతం గురించి నేను 
చెబుతుంటే చినన్పిలాల్డిలా వినాన్డు. 

అతనికి సంగీతం గురించి ఏమి తెలియనటుట్ ననున్ తృపిత్ పరిచే దానికి నటిసాత్డు. కాని సంగీతం గురించి అతనికి 
తెలియని విషయం లేదు.  

అతను పాశాచ్తయ్ సంగీతం, హిందుసాథ్ని సంగీతం, కరాణ్టక సంగీతం, సంగీతం లో ఫూయ్షన ఇలాంటి వాటిని 
గూరిచ్ వివరిసూత్ మొనన్ కాలేజి ఆడిటోరియంలో ఇచిచ్న ఉపనాయ్సం విని డంగైపోయాను.  నేనా మీటింగ కి వెళళ్లేదు అని 
అతను అనుకుంటునాన్డు. 

కాలేజి లైబర్రీలో పుసత్కాలు తెచుచ్కోటానికి వెళిళ్ అలాగే వసూత్ ఆడిటోరియం వదద్ ఏదొ కోలాహలంగా ఉంటే 
వెళాళ్ను. డిబేట ఏదో జరుగుతోంది. సరేల్ అని వెనకుక్ రాబోతునన్ నేను అతని పేరు మైకులో వినిపించే సరికి 
మంతర్ముగధ్లా వెళిళ్ చివరి వరుస లో కూరుచ్నాన్ను. 

అతను తన వంతు వచిచ్నపుప్డు మాటాల్డిన మాటలు విని ఆకాశమంత ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 
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’ఏ సంగీతం గొపప్ది?’ అనన్ది అకక్డి డిబేట అంశం. ఒకొక్కక్రూ ఒక సంగీత శైలికి మదద్తుగా మాటాల్డుతుంటే, 
ఇతను మాతర్ం వేదికనెకిక్ గంభీరంగా "పెదద్లు మనిన్ంచాలి. అసలు ఈ టాపికేక్ అరథ్రహితమైనది." అని పార్రంభించాడు. 

"సృషిట్ లో పర్తి సంగీత పర్కిర్యకి తనదైన పర్తేయ్కత వుంది. ఆయా పార్ంతాలిన్ బటిట్ ఆయా సామాజిక పరిసిథ్తులను 
బటిట్ అకక్డ సంగీతం వేళూళ్నుకుని బలంగా వృక్షంలా ఎదుగుతుంది. ఇందులో ఒకటి ఎకుక్వ ఒకటి తకుక్వ అనే పర్సకిత్ 
లేదు. 

టిర్నిటీ ఆఫ కరాణ్టికి కాల్సికల మూయ్జిక అనదగగ్ ’తాయ్గరాజసావ్మి, ముతుత్సావ్మి, శాయ్మశాసిత్ గారుల్ ఎంత గొపప్ 
వారో తన అలసట మరిచ్ పోవటానికి ’హైలెసోస్, హైలెసోస్ అని రాగం అందుకునే పడవని నడిపే వాడు కూడా అంతే 
గొపప్వాడు. 

మైకేల జాకస్న ఎంత గొపప్వాడో, జెరర్మొచిచ్ంది అని జానపద గీతం అందుకునే కడప మునెయయ్ కూడా అంతే 
గొపప్ వాడు. 

అసలు ఈ సంగీత పర్కిర్యలలో ఏదో ఒక దానేన్ ఎనున్కుని దానికే గుడిడ్గా మదద్తు పలకటంలో నిషాణ్తత చూపే 
వాడికే పర్యిజు అనన్ పకాష్న నాకు పర్యిజే వదుద్. నేను చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ సూటిగా చెపప్గలిగాను అనన్ తృపిత్ 
చాలు నాకు. 

నాకు సంగీతం ఏదయినా ఒకక్టే. ఈ భేదాలు వదుద్" 
అలా పది నిమిషాలు సాగిన ఆ పర్సంగంలో అతను చెపిప్న ఎనోన్ విషయాలు నాకు అసలు అరథ్ం కాలేదు. 

సంగీతంలో ఎంతో తెలుసు నాకు అనుకునే నాకు ఆ రోజు నిజంగా భంగపాటు జరిగింది.  
మా మధయ్ ఎవరేం పోటీ పెటట్కునాన్, నిజంగా నేను సంగీత జాగ్య్నం విషయంలో అతని ముందు ఓడిపోయిన 

అనుభూతి కలిగింది. నీ గెలుపూ నాదని తలచి.. అనన్టుట్ ఏదో తెలియని ఆనందంతో ఇంటి దారి పటాట్ను. అతను ననున్ 
చూడలేదు. 

అతనికే ఫసట్ పర్యిజు వచిచ్ందని తరువాత వేరే వాళళ్ దావ్రా  తెలిసింది. కానీ ఈ పోటీ గురించి గానీ తనకు ఫసట్ 
పర్యిజు వచిచ్ందని గానీ జబబ్లు చరచుకుంటూ వచిచ్ నాకేం చెపుప్కోలేదు. ఆ తరువాత కలిసినపుప్డు సయితం నేను 
చెపేప్ విషయాలు ఆసకిత్గా వినాన్డే గానీ తన గొపప్ ఏమీ చాటుకోలేదు. ఇలాంటి వయ్కిత్ని నేను మొదటి సారి చూసుత్నాన్ను. 

అతనిన్ దగగ్ర నుంచీ చూసే కొదిద్ ఆశచ్రయ్ పోవటం నా వంతు అవుతూ వుంటుంది. అతను కథలు, కవితలు 
వార్సూత్ వుంటాడు అట. అవి అనేక పతిర్కలలో పడాడ్యట, ఆకాశవాణి కడపకేందర్ం లో  పర్సారం అవుతూ వుంటాయట. 
అతని ఫైల యధాలాపంగా చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను.  
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మా పరిచయం అయిన కొతత్లోల్ అతనిన్ ’మీరు ... మీరు’ అనే దానిన్. ఇపుప్డు అలవోకగా ఏకవచనంలో 
పిలిచేసుత్నాన్ను. అతను చాలా రోజులు ననున్ ’మీరు... మీరు’ అనే సంబోధించే వాడు.  

ననున్ ఏకవచనంతో పిలవచుచ్ అని నేనెంత నచచ్జెపిప్నా అతను ననున్ బహువచనంతోనే పిలిచే వాడు. నేనే ఒక 
సారి, ’నువువ్ గనుక ననున్ మీరు గీరు అని పిలవటం ఆపకుంటే నాతో మాటలు మానేయవచుచ్. ననున్ ఏకవచనం తో 
పిలిచే వరకు నాతో మాటాల్డొదుద్ పో’ అని అలక నటించేటపప్టికి విధిలేక ననున్ ఏకవచనం తో సంబోధించటం 
మొదలెటాట్డు.  

అతనికి నేనంటే ఎంత గౌరవమో అంత ఇషట్ం ఇది నేను తొలి నాళళ్లోనే గమనించాను. 
అతనిన్ ఒక సారి అడిగాను "నీవు కథలు, కవితలు వార్సాత్వట కద" అని.  
అదే ఇంకొకరు ఇంకొకరు అయితే రెచిచ్పోయి తెగ పోజు కొటిట్ వుండేవారు. ఇతను తెగ సిగుగ్పడిపోయి, ’అయోయ్ 

అవనీన్ ఏవో పిచిచ్ రాతలు అంతే" అని తెగ ఇబబ్ంది పడిపోయాడు అతను. 
అలాగనెచ్పిప్ ఎపుప్డు సిగుగ్ పడుతూ వుంటాడని చెపప్లేను. 
ఒకసారి నా కళళ్వెంబడి నీళుళ్ సుడులు తిరిగేలా కోపప్డాడ్డు. అసలేమి జరిగిందంటే.  
నేను అతని పరస్నల ఫైల తెరచి ఒకసారి అతను వార్సుత్నన్ కవిత ఏదొ చూసుత్ంటే అకసామ్తుత్గా ఊడిపడాడ్డు 

గదిలోకి, ఇక ఏమి అనటానికి తోచక నేను చపుప్న  "మీ చేతివార్త చాలా బాగుంది" అనాన్ను. 
నిజానికి అతని చేతివార్త చాలా వంకరటింకరగా కోళుళ్కెలికినటుట్ వుంటుంది. పోనేల్ అని పొగిడితే ఏమయినా 

కృతఙఞ్త వుందా ఈ మనిషికి? 
’బీ ఇన యువర లిమిటస్. డోంట టచ మై ఫైలస్’ అని ఇంగీల్ష లో సట్యిల కొటాట్డు.  
’అసలు ఎవరిన్ అడిగి తన ఫైలస్ తాకానని ఇంతెతుత్ ఎగిరి పడాడ్డు. తన కథలు, కవితలు చదవొదుద్’ అని 

కోపప్డాడ్డు 
నాకు అసంకలిప్తంగా కళళ్లో నీళూళ్ సుళుళ్ తిరిగాయి. 
కళళ్ నీళుళ్ దాచుకుంటూ బుంగమూతి పెటుట్కుని చివుకుక్న లేచి ఇంటికి వచేచ్శాను. నాకు నిజానికి కోపం 

రాలేదు. దుఃఖం కలిగింది. ఏం మనిషి ఇతను అని చాలా బాధ పడాడ్ను. అయినా తపుప్ నాదే కద అని సరిపెటుట్కునాన్ను.  
అనన్టుట్ అతనికి ఇంగీల్ష కూడా అదుభ్తంగా వచుచ్ అనన్ పేరుంది.  
చాలా తవ్రలోనే మా కాలనీ లో సూట్డెంటల్ందరు ఇంగీల్ష కి సంబంధించి ఇతని దగగ్రికి డవుటుల్ అడిగే దానికి వెళేళ్ 

సాథ్యిలో ఇతను పాపులర అయిపోయాడు 
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నా కళళ్లో నీళుళ్ తెపిప్ంచిన ఈ మహానుభావుడు, మరో అరగంట కలల్ నా ముందర వాలిపోయాడు.  
నేను ఇంటికి వచిచ్న అరగంటకి అతను వచిచ్ ’సారీ. నీ మనసు నొపిప్ంచాను. నాకు ఎందుకో గానీ ఎవరైనా నా 

కథలు, కవితలు పూరత్వకముందే చదివితే తెగ సిగేగ్సుత్ంది.  అలాంటపుప్డు వారిని ఎంతలా విసుకుక్ంటానో నాకే 
తెలియదు. నాపై నాకే సప్హ్హవుండదు అలాంటి క్షణంలో. అంతే తపప్నిచిచ్ నినున్ నొపిప్ంచాలని కాదు. నినున్ 
విసుకుక్నన్ందుకు మనసూఫ్రిత్గా సారి.’ 

అతను సారి చెబుతుంటే నాకు ఎంత ముదొద్చిచ్ందో. కాసేపు బెటుట్ చేసి ’అదేం లేదులే. నాకూక్డా నీపై కోపం 
రాలేదు. నాకు తీవర్మైన దుఃఖం కలిగింది నీవలా తిటేట్సరికి. అయినా తపుప్ నాదే కద. నాకు బాగ అయిందిలే. ఇంకెపుప్డు 
నీ దగగ్ర చొరవ తీసుక్ని నీ కవితలు కథలు, పూరత్వక ముందే చదవను లే; నాకు బాగా సిగేగ్సింది. నీ ఫైల చూసూత్ నీకు 
పటుట్ పడాడ్నని’ అని చెపాప్ను. 

ఆ క్షణాలు బాగా నచాచ్యి నాకు. అవి మధురమైన క్షణాలు అని అనిపించింది.  
ననున్ గురిత్ంచి, నా భావాలిన్ గౌరవించి నేనెకక్డ నొచుచ్కునాన్నో అని అతను అలా ఫీల అవటం నాకు బాగా 

నచిచ్ంది. 
ఆ తరువాత ఒక గొపప్ పరిణామం జరిగింది. ఆ తరువాత అతను తను వార్య బోయే కథలు, కవితల గురించి 

నాతో చరిచ్ంచే వాడు, వాటిని మధయ్లోనే నాకు చూపించే వాడు. 
"అదేంటి ఎవరయినా మధయ్లో చూసేత్ నీకు కోపం అనాన్వు కద అనన్నా మాటలకి, అతని సమాధానం ననున్ 

అవాకక్యేయ్లా చేసింది.  
"నాకు ఎందుకో నీకు చూపిసుత్ంటే వేరే పరాయి వారికి చూపిసుత్నన్టుట్ అనిపించటం లేదు. నాకే నేను 

చూపిసుత్నన్టుట్ అనిపిసోత్ంది. నీకు చూపించిన పర్తి సారి నాకు ఇంకా మంచి మంచి భావాలు అపర్యతన్ంగా 
వచేచ్సుత్నాన్యి. నీవు నాకు పేర్రణని ఇసుత్నాన్వు ఒక రకంగా". 

కొనిన్ కొనిన్ భావాలకు అరథ్ం వుండదు. 
ఆ తరావ్త అతనిన్ చూడంగానే నాకు కూడా చాలా దగగ్రి వాడు అనున్ భావన బలంగా కలిగేది. అతని 

సానిన్ధయ్ంలో నాకు ఎకక్డ లేని ఊరట కలిగేది. అతనిన్ నాకు రక్షకుడిగా దేవుడు పంపాడేమో అనన్ంత సాథ్యిలో నాలో 
పిచిచ్ పిచిచ్ ఊహలు కలిగేవి. 

ఇతనిన్ నేను జీవితభాగసావ్మి గా పొందగలిగితే ఎలా వుంటుంది అనన్ ఆలోచన నాకు ఒకోక్సారి తీవర్ంగా 
కలిగేది.  
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కానీ జీవితం తాలుకు యధారాథ్లు కళళ్ముందు నిలిచి నా ఆలోచనలు ఎంతమాతర్ం పార్కిట్కల అని ననున్ 
పర్శిన్ంచాయి. 

మా ఇదద్రి కులం ఒకక్టే దేవుడి దయవలన. కానీ ఆరిథ్కంగా వారికి మాకు హసిత్మశకాంతర వయ్తాయ్సం వుంది. నా 
ఆశలనీన్ అతాయ్శలేమో. కోరకూడని కోరికని కోరుకుంటునాన్నేమో. 

నాకేంటి ఇలాంటి ఆలోచనలు వసుత్నాన్యి. 
ఏది ఏమైనా అతనికి నా మనసు తెలపడం సబబు అని అనిపించింది. 
నా ఆలోచనలోల్ ఒక సప్షట్త రావటం వలల్నుకుంటాను నాకు ఒక విధమైన నిశిచ్ంత అనిపించింది. 
మబుబ్లోల్ దాగునన్ నిండు చందుర్డు బయటికి వచిచ్ వెనెన్ల విరజిముమ్తునాన్డు.  
ఇలా ఆలోచిసూత్ నిదర్ లోకి జారుకునాన్ను. 

PPP 
"రేపు మధాయ్హన్ం కాలేజీకి వెళళ్బోయే ముందు ననున్ కలువగలవా?" ఆమె అడిగింది. 
అతడు తలూపాడు.  
ఎందుకని అతడేం అడగలేదు. 
మధాయ్హన్ం అతను వాళిళ్ంటికి వెళేళ్టపప్టికి ఆ అమామ్యి భోంచేసి సూక్లుకు వెళళ్టానికి సిదధ్మవుతోంది. వాళళ్ 

అమమ్గారు కునుకు తీసుత్నాన్రు. 
’ఒకక్ క్షణం ఆగు’ అనన్టుట్ కనులతోనే చెపిప్ ఆమె లోనికి వెళిళ్ంది. 
అంత చినన్ వయసుస్లో ఆమె చీర కటుట్కోవటం లో ఏదో తెలియని అందం వుంది. ఒక విధమైన చందనం రంగు 

కాటన చీర, మెరూన రంగు బారడ్ర, అదే రంగు జాకెట. గంధం కలర చీర పై కనిపించీ కనిపించక లేలేత గోధుమ 
రంగులో లతలూ తీగెలు అలుల్కునన్టుట్ డిజైన. మొతత్మీమ్ద ఆమె చాలా ఆకరష్ణీయంగా కనిపిసోత్ంది. 

చెంగు చెంగున లేడి పిలల్లా వేగంగా లోని గదిలోకి వెళిళ్ంది. వెళళ్టం ఆలశయ్ం మరు నిమిషంలో మెరుపుతీగ లా 
వెను తిరిగి వచిచ్ంది.  

వసూత్ వసూత్ రెండు నోట బుకస్ పటుట్కుని వచిచ్ంది. 
’ఇవి పంకజ సార గారికి ఇవవ్వా? నేను హిందీ లెసనస్ పిర్పేర అవవ్టానికి తెచుచ్కునాన్ను, సారీ నినున్ ఇబబ్ంది 

పెడుతునాన్ను" అంది.  
"ఏమి పరేల్దు. నేను ఇసాత్ను" అనాన్డు అతడు. ఆ బుకస్ తీసుకుని సైకిలెకిక్ బయలుదేరాడు.  
సైకిల మీద వెళుతునన్ వాడలాల్, వీధి మలుపు తిరుగుతుండగా ఓ చిలిపి ఊహ వచిచ్ ఆగాడు అతడు.  
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’ఈ నోట బుకస్ లో తనకు ఏమయినా లెటర గానీ పెటట్లేదు కద’ అనిపించి ఆ రెండు నోట బుకస్ వంక చూశాడు.  
వీధి చివర రోడుడ్ మలుపులో సైకిల ఆపుకుని, ఓ కాలు నేలపై ఆనిచ్, సైకిల హాయ్ండిల బార పై అమరిచ్న ఫర్ంట 

కాయ్రియర పై పుసత్కానిన్ ఉంచి, అనిన్ పేజీలు తిరగేశాడు. 
’ఊహు, ఏమీ లేవు’ 
’తనవి పిచిచ్ ఆలోచనలు కాకుంటే, ఆమె తనకు ఎందుకు ఉతత్రాలు వార్సుత్ంది?’ అని చినన్గా నవువ్కునాన్డు 

అతను. 
తన ఆలోచనకు తనకే నవువ్ వచిచ్ తిరిగి కాలేజికి బయలుదేరాడు. దూరం నుంచి ఆ అమామ్యి తననే 

గమనిసోత్ందని అతనికి ఆ క్షణంలో తెలియదు. 
 

PPP 
అతడికి ఎపుప్డు ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించే అంశం ఒకటుంది. ఆ కుటుంబ సభుయ్లు అంత కషట్పడి జీవిసుత్నాన్రు 

కద. చుటుట్ పర్కక్ల వారికి వారి పటల్ ఎంతో గౌరవం, సానుభూతి ఉండాలి కద. 
కాని తదివ్రుదధ్ంగా ఆ కాలనీ వారికి చాలామందికి వారి పటల్ చినన్చూపు, ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే వారి మీద 

ఒక విధమైన ఏవగింపు. 
అతనికి కారణం తెలియదు. 
అతను ఆ విషయం వారిని ఎపుప్డూ ఒపెన గా అడగలేదు. ఎంబరాసింగ గా ఉంటుంది కద అని. 
ఆ తరువాత వాళళ్ దావ్రా వీళళ్ దావ్రా తెలిసింది ఏమిటంటే, వాళుళ్ ఒక సంవతస్రం కిర్తం వాళళ్ పెదద్మామ్యి 

పెళిళ్ నిమితత్ం బాగా అపుప్లు చేయాలిస్వచిచ్ంది అట. అంతవరకు సరే. 
కానీ ఆ అపుప్లిన్ తీరెఛ్ నిమితత్ం వీళళ్ అమమ్ గారు ఏదో చీటి పాటలు అని నిరవ్హించి, అనేక మందికి నెతిత్న టోపీ 

పెటిట్ందట.  ఏతా వాతా జరిగింది ఏమిటంటే వాళుళ్ అపుప్లు తీరేచ్ మాట అటుంచి, కొతత్గా అపకీరిత్ మూటగటుట్కునాన్రు 
అనేది అరథ్మయింది. 

వాళళ్ అకక్యయ్ గారు కూడా అపుప్డపుప్డూ వసూత్ వుండేది. ఆమె ఈ అమామ్యి కంటే ఓ రెండేళుళ్ పెదద్ది 
వుండొచుచ్. ఆమె భరత్ ఏదో చినన్ ఉదోయ్గం చేసే వారు.  

పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు అని చెపిప్ కావచుచ్, వారందరూ కూడా ఈ అబాబ్యిని చాలా గౌరవంగా చూసే వారు. 
ఏది ఏమయినా వాళిళ్ంటికి తరచు ఇతను వెళిళ్రావటం పటల్ అతని అనన్ వదినెలు ఏమీ అభయ్ంతరపెటట్కునాన్, 

చుటుట్ పర్కక్ల వారు కనుబొమలు ఎగరవేసుత్నన్టుట్గా ఇతనికి తరచు అనిపించేది.  
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ఇక అతని అంతరంగం ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం. 
నేను అలా ఆగి ఆమె నోట బుకస్ ఎందుకు ఆదయ్ంతం వెదికానో నాకే సప్షట్ంగా తెలియదు.  
నాకు ఆమె అంటే ఇటీవల విపరీతమైన ఇషట్ం ఏరప్డింది. ఆమెని చూడకుండా ఒకక్రోజు కూడా 

వుండలేకపోతునాన్ను. 
ఉదయానేన్ తను 8.30 కలాల్ తయారయి సూక్లుకు బయలు దేరుతుంది. మా ఇంటి మేడ మీద ఎకిక్ నిలబడితే 

తను వెళళ్టం నాకు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. మా ఇంటి నుంచి వాళళ్ ఇలుల్ దాదాపు ఓ అయిదు వందల అడుగుల దూరం 
ఉంటుంది. తను కావాలంటే మా ఇంటి వైపు చూడవచుచ్. తను బయలుదేరి రెండు ఖాళీ పాల్టుల్ దాటి మలుపు తిరిగే వరకు 
మా ఇలుల్ కనిపిసుత్ంది.  

కాని తను ఎపుప్డూ తల తిపిప్ మా ఇంటి వైపు చూచినటుట్ నాకు అనిపించేది కాదు మొదటోల్. కానీ ఇటీవల ఆమె 
ఓరగా తలతిపిప్ మా మేడ వంక చూడటం నేను గమనించాను కొనిన్ సారుల్. 

ఆపై తను తన ఎడమవైపుకు మలుపు తిరిగిందంటే ఇక తన మొహం నాకు కనిపించదు. అలాగే తనను కను 
మరుగు అయేయ్ దాక తనను వెనుక నుంచి చూసుత్ండిపోయే వాడిని. 

సినిమాలోల్ మరీ చుపిసాత్రు లెండి, కిలోమీటరల్ దూరం నుంచి కూడా వాళుళ్ పాడుకునే పాటలు ఒకళళ్కొకళళ్కు 
వినిపించేటటుట్, వారి మొహాలపైని భావాలు ఒకరివి ఒకరికి సప్షట్ంగా కనిపించేటటుట్ గాను వెండి తెరపైనే సాధయ్ం. 

మాకయితే ఒకరి మొహాలు ఒకరికి మరీ సప్షట్ంగా కనిపించకునాన్, ఒక మోసత్రులో చూసుకోగలిగేవారం.  
నేను ఒక సారి ధైరయ్ం చేసి తనకు చేయి ఊపాను. తను మొదట కాసత్ ఆశచ్రయ్పడడ్టుట్ కనిపించినా కూడా వెంటనే 

తను కూడా ఎవరికి కనిపించకుండా చేయి ఊపింది. 
నాలో ఆ రోజంతా ఏదో తెలియని ఉతాస్హం. 
ఏదో తెలియని ఆనందం. ఒక విధమైన ఉలాల్సం. పర్పంచానిన్ జయించిన అనుభూతి. దేవత ఎదురై కోరిన వరానిన్ 

అందించిన అనుభూతి. 
పర్పంచమంతా ఆనందంగా వుందేమో అని అనిపించింది. 
ఈ క్షణం ఇలాగే శాశవ్తతావ్నిన్ పొందితే బాగుండు అని అనిపించింది. 
అంతకు ముందు రోజే మా ఇంగీల్ష లెకచ్రర బాలాజీ బదీర్నాధ గారు జాన కీటస్ వార్సిన ’ఓడ ఆన ఎ గీర్షియన 

ఎరన్’ అనే ఒక అదుబ్తమైన కవితని మాకు వివరించారు. 
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’ఈ పర్పంచం లో ఏ క్షణం కూడా శాశవ్తం కాదు, కానీ కవి, కళాకారుడు చితిర్కరించిన కళారూపాలలో మన 
మానసిక భావోదేవ్గాలు అనుభూతులు శాశవ్తంగా నిలిచిపోతాయి. చితర్కారుడు, కళాకారుడు నిజమైన చరితర్కారుడు. 
అతని చేతిలో కదిలిపోయె కాలం లోని క్షణాలు శాశవ్తతావ్నిన్ పొందుతాయి.... " ఇలా సాగిపోతుంది ఆ కవిత. 

ఇకక్డ నా మనసథ్తావ్నిన్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి మీకు. 
మాములుగా ననున్ అభిమానించే దగగ్రివారి భాషలో చెపాప్లంటె కాసాత్ సిగగ్రిని. కొతత్వారి దృషిట్లో చెపాప్లంటే 

నేను బహు మొహమాటసుత్డిని. ఇక మీకు ఈ పాటికే అరథ్ం అయిపోయివుంటుంది, నాకు పెదద్గా సేన్హబృందం కూడా 
ఏమీ ఉండేది కాదని.  

బాగా చనువుగా ఒకరిదద్రు సేన్హితులతొ మాతర్మే మెలిగే వాణీణ్. మిగతా వారితో ’హలొ’ అంటే ’హలో’ 
అనన్టుట్గా సంభాషణలు సాగించేవాడిని. 

నాకునన్ ఇదద్రు దగగ్ర సేన్హితులు విశవ్నాథ, ఉమేష.  
ఉమేష పూరిత్ పేరు ఉమా శంకర పర్సాద అయితే అతనిన్ ఉమేష అని పిలుచుకునే వారం.  ఇంచుమించు నాలో 

కలిగే పర్తి భావనని వారితో సేవ్ఛఛ్గా పంచుకునేవాడిని. 
మేనేజెమ్ంట పరిభాషలో చెపాప్లంటే నేను టీమ పేల్యర ని కాదు, సైకాలజిసుట్ల భాషలో చెపాప్లంటే నేను 

ఇంటార్వరిట్న్.  
చినన్పప్టి నుంచి కూడా నా నేసాత్లు సంగీతం, సాహితాయ్లే. 
నేను చాలా చినన్వయసుస్ నుంచే కాగితాలు ఖరాబు చేసే వాడిని. ఇంటోల్వాళుళ్ వాటిని కవితవ్ం అని పేరు 

పెటాట్రు. వారిచిచ్న పోర్తాస్హంతోనే పతిర్కలకి పంపటం, అవి పర్చురితం కావటం కూడా జరిగేది.  
ఆకాశవాణి లో కూడా నా రచనలు, కవితలు విపరీతంగా పర్సారం కావటం జరిగేది. కానీ ఇదంతా గొపప్ అని 

కూడా నాకు తెలియదు. ఒకటెర్ండు సారుల్ సూక్లోల్ నేను ఏదో కవితలు వార్సుకుంటుంటే మేషాట్రుల్ కోపప్డటం కూడా 
జరగటం వలల్ అదేదో చేయకూడని పని అనెచ్పిప్ నాలో నేనే దాచుకునే వాడిని నా కవితలు, కథల విషయం. 

డిగీర్ చదవటం కోసమని ఈ ఊరికి రావటం నా జీవితంలో అతిపెదద్ మలుపుకు దారితీసుత్ందని, ఈ అమామ్యి 
పరిచయం నా జీవితంలో సునామి సృషిట్సుత్ందని నేను ఏమాతర్ం ఊహించలేకపోయాను. 

ననున్ బాగా ఆకటుట్కునన్ అంశం ఆమె కంఠధవ్ని. ఏదో కవులు చెపిప్నటుట్ చెపప్టం కాదు.  ఆమె మాటాల్డితే బాగా 
శృతిచేసిన వీణియను సుతారంగా గోటితో మీటితే ఎలా ధవ్నిసుత్ందో నిజంగా ఆమె కంఠసవ్రం అలా వినిపించేది. 
వందలమందిలో వునాన్ నేనామె సవ్రానిన్ గురిత్ంచగలను. 
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నేను ఖాళీగా వునన్పుప్డు కళుళ్ మూసుకుని ఆమె మాటలిన్ నా హృదయంలోనే పదే పదే పలికించుకుని విని 
మురిసిపోయేవాడిని.  

ఆమెని తలుచుకునన్పుడలాల్ ఆమె కంఠ ధవ్ని నాకు నా హృదయ కుహరంలో వినిపించేది. అది శాశవ్తతవ్ం 
పొందింది కూడా. నిజానికి ఆమె మాటలిన్ నాలో నేను వినటానికే నేను ఏకాంతానిన్ ఆశర్యించే వాడిని. నా హృదివీణపై 
ఆమెపలుకులిన్ పదే పదే సవ్రపరచుకుని వినే వాడిని.   

సాయంతర్ం ఎపుప్డెపుప్డవుతుందా ఆమె మాటలిన్ ఎపుప్డెపుప్డు విందామా అని ఉవివ్ళూళ్రే వాడిని. 
ఆమె పరిచయం తరావ్త నేను కవితలు పుంఖానుపుంఖంగా వార్యటం పార్రంభించాను. నా పర్తి పంకిత్కీ ఆమె 

పేర్రణ. ఆమెని తలుచుకుంటేనే నాలో ఏవో భావనా తరంగాలు. 
ఆమెని తలచుకుంటేనే నాలో ఏదో శకిత్ తలెతేత్ది. ఆమె నా అనుభూతులనిన్ంటికీ కేందర్ం. 
ఆమె నాకు పేర్రణ.  
ఆమె నాకు శకిత్. 
ఆమె ఆలోచనలు నాలో ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ ని నింపేవి. ఆమెని తలచుకుంటూ గంటలు గంటలు 

గడిపేవాడిని. 
ఇలాంటి దేవతా మూరుత్లు మామూలుగా చరిసూత్ ఇంటిముందు కసువు చిముమ్తూ, ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ, 

జీవనాధారానికి పని పాటలు చేసుకుంటూ ఉంటారా?  
ఇది ఎలా సాధయ్ం? 
ఈమెకి ఏ మహిమలూ వుండవా? ఈమె నిజంగా దేవతా మూరిత్ కాదా? ఈమె మామూలు సతరీయా? అబాబ్ ఎంత 

ఘోరం. 
ఆమెని నేను ఏకాంతంగా కలిసి మాటాల్డిన క్షణాలు చాలా తకుక్వ. అయినపప్టికి మా ఇదద్రి మధయ్ గాఢమైన 

అనుబంధం వుంది అనన్ భావన నాకు కలిగేది. నాకు ఆ అమామ్యితో అతి తకుక్వ సమయంలోనే చాల చకక్టి 
అవగాహన ఏరప్డింది. 

వాసత్వానికి నాకు ఆమెని చూడగానే కలిగిన మొదటి భావన జాలి. 
చెపాప్లంటే నాకు ఆమెని చూసినపుప్డలాల్ జాలితో పాటు కలిగే భావన ఆశచ్రయ్ం మరియు అబుబ్రపాటు. అవును 

అబుబ్రమే. ఇంతటి సౌందరయ్రాశులు ఇలా భూమి మీద చరిసుత్ వుంటారా అని. ఇంతటి దేవలోకపు సౌందరయ్ం కలిగిన సతరీ 
మామూలుగా మా ఇంటికి వచిచ్ మాటాల్డుతూ వుంటుందా అని. ఇదంతా కలా నిజమా అని. 
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నా భావనలలో గానీ, నా దృషిట్లో గానీ ఏ విధమైన వాంఛాయుత ధోరణి గానీ, కామోదేర్కం గానీ వుండేవి గావు. 
ఇది నిజం. ఇది ఎంత చెపిప్నా సేన్హితులు కూడా ననున్ నమేమ్వారు కాదు.  
అంత వెరిర్ అభిమానం కూడదు అని హెచచ్రించేవారు. 
నేనేమి అపర పర్వరాఖుయ్డిని అని చెపప్ను, నేను అందరి కురార్ళళ్లాగా అమామ్యిలిన్ అదోలాగా చూసేవాడిని. కాసత్ 

నదురుగా కనిపించిన అమామ్యిల గూరిచ్ సేన్హితులతో కలిస్ కామెంటస్ చేసుకుని నవువ్కునే వాడిని. 
సినిమా హీరోయినస్ ని చూసి ఒక విధమైన సెనుస్వస ఫీలింగస్, అనుభూతులు పొందేవాడిని. 
కానీ ఈ అమామ్యి అంటేనే మాటలోల్ చెపప్లేని సునిన్తమైన భావం. 
ఆమె అంటె ఒక ఆరాధన.  
అమె అంటే ఒక అవయ్కత్మైన ఇషట్ం.  
ఆమె అంటే గౌరవం.  
ఇవే నాకు కలిగిన భావనలు మొదటోల్ తనను చూసినపుప్డు. 
తను మొదటి సారి నాతో మాటాల్డినపుప్డు నాకు కలిగిన భావం ఆశచ్రయ్ం. ఈమె నాతో మాటాల్డను కూడా 

మాటాల్డుతుందా. అబబ్ ఎంత అదృషట్ం నాది. అని నేనెంతగా మురిసిపోయానో నాకే తెలియదు. 
ఆమె ఒక దేవకనయ్ అంతే.  
ఏదో విధి వశాతుత్, తన పూరవ్ జనమ్ తాలూకు కరమ్ కాష్ళన నిమితత్ం  మరుత్య్లు సంచరించే ఈ భూమీమ్ద ఆమె 

సంచరించాలిస్న అగతయ్ం ఏరప్డి ఆమె ఈ భువిపై పాదాలు పెటాట్లొస్చిచ్ంది  అని నాకు నేను ఎనోన్ సారుల్ చెపుప్కునాన్ను.  
ఆమె ఈ భూలోకంలో ఉండదగిన సతరీ కాదు. అది నా బలమైన భావన. 
ఇది రూపం మాతర్మే చూసి నేను ఏరప్రచుకునన్ భావాలు కాదు. కవితవ్ం వార్సుత్ంటాను అని చెపాప్ను కాబటిట్ 

ఏదో పైతయ్ పర్కోపం వలల్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్నేమో అని మీరు అపోహ పడటం సహజమే. 
కేవలం రూపం చూసి మాతర్మే ఏరప్డే భావాలు ఇసుక మీది రాతల లాగా చాలా సవ్లప్ ఆయురాద్యం మాతర్మే 

కలిగి ఉంటాయని మీకూ తెలుసు. 
తనని దగగ్రున్ంచి చూసిన పర్తిసారీ, తను నా దృషిట్లో ఆకాశమంత ఎతుత్కు ఎదిగి పోయేది. 
పదిహేడు ఏండల్ వయసుస్ పిలల్లు తలిల్తండుర్ల వదద్ గారాం చేసి కోరింది కోరినటుట్ పొందటం సహజం ఎకక్డైనా. 

తను చూదాద్మా తన చదువును సైతం, పకక్కు పెటిట్ ఇంటికి బాసటగా వుండటం కోసం, తను అంత చినన్ వయసుస్లో 
పెదద్ బరువును తన తలపై పెటుట్కుని సూక్లుకి వెళుతుంటే నాకు ఏదోలా అయేయ్ది మనసుస్.  
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ఉదయం ఎనిమిదినన్రకి వెళిళ్ దాదాపు సాయంతర్ం అయిదు దాకా పని చేసేది. మధయ్లో ఒక అరగంట 
భోజనానికి వచేచ్ది. 

ఇక సాయంతర్ం వచిచ్ంది అంటే చుటుట్పకక్ల పిలల్లు చాలా మందే టూయ్యిషన చెపిప్ంచుకోటానికి సిదధ్ంగా 
కూరుచ్ని వుండే వారు. 

చలల్టి నీళళ్తో మొహం కడుకొక్ని, అదద్ం లో బొటుట్ సరి చూసుకుని, తనే వంట గదిలోకి వెళిళ్ ఏదో ఇంత 
ఫలహారం తినన్ శాసత్రం చేసి ఇక వచిచ్ ఆ పిలల్ల మధయ్ కురీచ్లో కూరొచ్నేది. కుటుట్ మిషన మీద ఏదో కుటుట్కుంటునన్ వాళళ్ 
అమమ్గారిని ఇబబ్ంది పెటట్కుండా, తన పనులను తనే ఇలా చూసుకుని ఆ టూయ్షన కర్తువు పార్రంభించిందంటే దాదాపు 
ఏడు ఏడునన్ర దాకా కొనసాగుతుంది ఆ పని. 

అదొక మహా యఙజ్య్ం. ముంబాయి డబాబ్వాలాలకు ఖచిచ్తతవ్ంలో సిగామ్ సికస్ రేటింగ వుందట. ఇకక్డ ఈమె 
నిరవ్హిసుత్నన్ ఈ మాహా యఙజ్య్ం లో ఖచిచ్తతవ్ం ఆ సాథ్యిలోనే వుంటుంది అని అనిపించేది నాకైతే. 

ఎల.కే. జీ నుంచీ ఆరేడు తరగతుల వరకు వివిధ సాథ్యిల పిలల్లు వుండే వారు ఆ బృందంలో. 
వాళళ్కి కిర్తంరోజు ఇచిచ్న హోంవరుక్లు సరిచూడటం, ఈవేళిట్  పాఠాలు చకక్గా బోధించడం ఇలా ఏక కాలంలో 

వివిధ తరగతుల పిలల్లకు పాఠాలు , హోం వరుక్లు, డౌటుల్ తీరచ్టం, వాళళ్లో వాళళ్కు వచేచ్ తగాదాలను తీరచ్టం ఇలా 
ఆమే చేపటిట్న పర్కిర్య సహసార్వధానానికనన్ తకుక్వయినది ఏమి కాదు అనిపించేది. 

ఆమె దగగ్ర చదువుకునన్ పిలల్లు చకక్టి మారుక్లతో పాటు, అతి చకక్ని సంసాక్రాలు పొంది వినయ 
సంపనున్లుగా పువువ్లాల్ ఎదుగుతునాన్రు అని తలితండుర్లు ఎందరో వచిచ్ అభినందించి వెళళ్టం నేను చాలా 
సంధరాభ్లలో గమనించాను. 

ఆమె వదనం లో అలసట అనన్ది నేను ఏ నాడు చూడలేదు. 
ఉదయం ఎనిమిదినన్రకి సూక్లుకు వెళేళ్టపుప్డు అపుప్డే విరిసిన గులాబి పువువ్లా ఎలా సవ్ఛచ్ంగా, తాజాగా ఉండేదో 
సాయంతర్ం టూయ్షనుల్ ముగించి పిలల్లందరీన్ ఇళళ్కు పంపేవరకు కూడా ఆమె అంతే తాజాదనపు చిరునవువ్తో వుండేది.        

PPP 
రాక్షసులాల్ అలల్రి చేసే పిలల్లని సైతం ఆమె విసుకొక్నగా నేను చూడలేదు. లాలనగా, మృదువుగా, పేర్మగా 

తేనెలూరె తియయ్దనంతో మాటాల్డేమాటలతోనే ఆమె ఆ పిలల్లను సముదాయిసూత్ ఉండేది. 
చితర్ం ఏమిటంటే ఆమె సమక్షంలో పిలల్లందరూ కూడా మంతర్ ముగుధ్లుగా పర్వరిత్ంచే వారు. ఆమె చుటూట్ చేరి 

ఆమె చెపిప్నటుట్ వినేవారు. మొదటోల్ అలల్రి అలల్రిగా వునన్ పిలల్లు సైతం ఆమె ఆదరణతో, లాలనతో, పేర్మతో ఏదో 
కనికటుట్కి గురి అయినటుట్ నెమమ్దిగా పర్వరిత్ంచే వారు. 
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ఈ యావతుత్ తతంగంలో ఆమె పర్వరత్నలో ఎకక్డా కృతకతవ్ం కనిపించేదు కాదు, ఆమె హృదయం నుంచి ఒక 
జీవనదిలా సాటి వారందరిపటల్ పేర్మ పొంగి పర్వహించేది. ఏ కోశాన నాటకీయత వుండేది కాదు ఆమె పర్వరత్న లో.  

మూరీత్భవించిన మానవతవ్ం, జీవనది ఆనకటట్ తాలూకు  గటుల్ తెగాయా అనన్టుట్ సాటి వారిపై పేర్మ ఉపొప్ంగి 
పర్వహించేది. 

ఎవరితో ఎంత మేరకు మాటాల్డాలో అంతమేరకే మాటాల్డేది.  
నేను విధిగా సాయంతార్లు వారి ఇంటికి వెళిళ్ కాసేపు కూరుచ్ని వచేచ్వాడిని. ఆ అమామ్యి తముమ్డు మారుతికి 

కాలేజిలో పార్జెకుట్ వరక్స్ గటార్ పెరిగిపోవటం వలల్ కర్మంగా ఆలశయ్ంగా రాసాగాడు ఇంటికి. 
వాళళ్ అమమ్గారు ఏదో ఒక దగగ్రకు బయటకు వెళేళ్ వారు. వాళళ్ నానన్గారు ఆ సమయంలో అరుదుగా ఇంటోల్ 

వుండేవారు. సరవ్ సాధారాణంగా నేను సాయంతార్లు ఎపుప్డు వెళిళ్నా తను ఒకక్రేత్ ఇంటోల్ వుండేది. కాకపోతే 
కిషిక్ందకాండ లో మరక్టాలు లేకుంటే ఎలాగా, ఆ సమయంలో బోలెడు మంది టూయ్షన పిలల్లు ఆమె చుటుట్ పరివేషిట్ంచి 
వుండేవారు. 

మొదటి సారి అలాంటి సమయంలో నేను మొహమాట పడి వచేచ్యబోతే, "ఏం పరేల్దు. కూరోచ్ ఏవనన్ మాటలు 
చెపుప్. నాకూ పొదుద్నున్ంచి ఒకటే రొటీన గా గడిచిపోయింది. నీవు ఏవయినా కబురుల్ చెపప్వా?" అని కోరింది. 

ఆ మాటలో ఏదో మంతర్ం పర్భావం వునన్టుట్ ఆగిపోయాను. 
  

దగగ్ర ఇండల్లోంచి ఏవో టీవీ కారయ్కర్మాల చపుప్డు వినిపించేది. వాళిళ్ంటోల్ టీవీ వుండేది కాదు. అపుప్డపుప్డే 
దూరదరశ్న వచిచ్న కొతత్లు. అపప్టి దాకా ఆకాశవాణి ఒకక్టే వినోద సాధనం ఇండల్లో.  నా కాలేజీ ముచచ్టుల్, మా 
ఇంటోల్ నేను చూసొచిచ్న దూరదరశ్న కారయ్కర్మాల ముచచ్టుల్ ఇలా ఏవేవో  అంశాలు మా మాటల మధయ్ దొరేల్వి. 

టీవీలో అరుణ గోవిల, దీపికా చికిలియాలు రాముడు సీతలుగా నటించిన రామానంద సాగర గారి ’రామాయణం 
పర్సారమయేయ్ది ఆ రోజులొల్. 

తను చాల మొహమాట పడుతు మా ఇంటికి వచిచ్ పర్తి ఆదివారం మా ఇంటికి వచిచ్ రామాయణం చూసేది. 
వచిచ్న పర్తి సారి మా వదినె గారికి బోలెడు కూరగాయలు, ఆకూక్రలు పటుట్కొచేచ్ది ’మా ఇంటి దగగ్ర పండాయి ఆంటీ’ 
అంటూ వీణ మీటినటుట్ చెపేప్ది. 

అంతేకాదు, ఆ కాసేపటోల్ మా వదినెకి పనిలో బోలెడు సహాయపడేది. కూరగాయలు తరిగి ఇవవ్టం, ఇలుల్ కాసాత్ 
సరిద్ పెటట్డం, ఇవనీన్ కూడా తను చాలా సహజంగా చేసేది. 
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జీవనది అయిన ఒక పుణయ్నది తాను పారినంత మేరా నేలని సశయ్శాయ్మలం చేసూత్ అందరి దాహారిత్ని తీరుసూత్ 
ఎలా వెళుతుందో, తను కూడా తను చరించినంత మేరా తన వలల్ ఇతరులు ఏ విధంగా లాభపడగలరు అనన్టుట్ 
పర్వరిత్ంచేది.  

మా అనన్యయ్ ఒక వేళ ఆ గదిలో కి వసేత్ చపుప్న లేచి నిలబడి పోయేది. ఆయన ఏదో ఒక ఆసనం లో ఆసీనుడు 
అయేయ్వరకు కూరుచ్నేది కాదు.  

పెదద్లంటే ఎంత గౌరవమో, అంత పేర్మని పంచేది. ఇదంతా కృతకంగా వుండక చాలా సహజంగా చేసేది. 
తను ఒక పేర్మ మూరిత్, తను ఒక గొపప్ సంసాక్రి, తను ఒక కరమ్యోగి, 
తను ఒక సంగీత నిధి 
తను ఒక మూరీత్భవించిన ఓదారుప్ 
తను ఒక దేవత. ఇంతకంటే మాటలోల్ చెపప్లేని అశకత్త నాది. 
అకక్డే సోఫాలో కూరుచ్ని వునన్ ననున్ చూసి చిలిపిగా, సిగుగ్గా నవేవ్ది అపుప్డపుప్డు. ఒకోక్సారి తను నా పర్కక్నే 

వచిచ్ కూరుచ్నేది సోఫాలో చనువుగా. రామానంద సాగర కి అందుకే నేను చాలా ఋణపడి వుండాలి నిజానికి. 
తనకు అతి సిగుగ్, అతి మొహమాటాలు ఏవీ వుండేవి కావు.  
*** 
మా కబురల్కు ఇదమితత్మైన పర్సంగాంశం అంటూ ఏదీ వుండేది కాదు. ఏది తోసేత్ అది. నా మాటలు చాలా శర్దద్గా 

, మనసు పెటిట్ వినేది. నేను అపుప్డపుప్డే ఆరేక్ నారాయణ వార్సిన ఇంగీల్ష బుకస్ అనీన్చదివటం మొదలు పెటిట్న రోజులు. 
వాటి గురించి మాటాల్డేవాడిని. 

నా వంక అబుబ్రంగా చూసేది.  
తాను సంగీతం గురించి చాలా లోతుగా మాటాల్డేది.  
రాగం, తాళం, శృతి, లయ, తంబూరా, నటుట్వాంగం, గమకం, చిటాట్ సవ్రాలు, ఆరోహణలు, అవరోహణలు ఇలా 

అనేకపదాలు మొదటిసారి ఆమె దగగ్రే తెలుస్కునాన్ను. 
ఆమె నాతో మాటాల్డుతు కూడా, టూయ్యిషన పిలల్లకు ఏమాతర్ం లోటు చేసేది కాదు. వారి వారి అవసరాలు 

సంపూరణ్ంగా చూసుకునేది. అలాగే నాకు కూడా తన ధాయ్స యావతుత్ ఆ పిలల్ల మీద పెడుతోంది నాతో ఏదో తకుక్వ 
మాటాల్డుతోంది, అనన్ అసంతృపిత్ ఏ మాతర్ం కలిగేది కాదు.  

తను పూరిత్ సమయం నాకై వెచిచ్సోత్ంది అనన్ భావన కలిగేది నాకు. ఇవి కాక, బటట్లు మడిచే పర్కిర్య ఇంకో ఎతుత్. 
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మధయ్లో మెరుపుతీగె లాగా ఎపుప్డు వెళిళ్ తెచుచ్కుంటుందో, వాళళ్ అమమ్గారు ఉతికి, బయట పూదోటలో ఆరేసిన 
బటట్లనిన్ంటినీ తెచుచ్కుని తన పర్కక్నే పెటుట్కుని, మధయ్ మధయ్లో వాటిని చకక్గా మడత పెటేట్ది. ఎవరి బటట్లు వారి వారి 
అరలోల్ సరిద్ వచేచ్సేది. 

ఆ మడతపెటేట్ విధానం ఎలాగుండేది అంటే, ఎవరో బాగా మనసు పెటిట్ ఇసతరీ చేసేత్ కూడా అంతకూరుప్ రాదు 
వాటికి. నేలపై వెసుకునన్ చాపపై ఆ బటట్లని పరిచి , కోమలమైన తన అరచేతులతో ఆ వసాత్ర్లను ఆసాంతం బలంగా 
అదుముతూ, చకక్గా మడత వేసేది. ఇసతరీ చేశారేమో అనన్టేట్ వుండేవి అవి.  

’ఒక ఇసతరీ పెటెట్ కొనాలి ఈ సమమ్ర హాలిడేస లో’ బటట్లిన్ అలా తనదైన బాణిలో మడతలు పెడుతూ అకసామ్తుత్గా 
పర్కటించింది ఒక సారి. నా చేతిలో డబుబ్లు బాగానే ఆడేవి ఆ రోజులోల్, అనన్యయ్ వదినె పేర్మతో ఇచేచ్ డబుబ్, ఊరినుండి 
అమామ్నానన్లు పంపె పాకెట మనీ, ఆకాశవాణి వారు పంపే డబుబ్లు అయితే ఏమి  - వీటి కారణంగా, నా దగగ్ర 
డబుబ్లు బాగానే ఉండేవి చేతిలో. నేను తనకు ఓ ఇసతరీ పెటేట్ కొనిపెటట్టం పెదద్ విషయం కాదు. 

చూచాయగా తెలియబరాచ్ను నా అభిపార్యానిన్. 
చాలా సిథ్రంగా తన అనంగీకారానీన్ తెలియచెపిప్ంది. తరజ్ని చూపిసూత్ చాలా సిథ్రమైన కంఠంతో ’ఏ వసుత్వూ నువువ్ 

కొని తేవదుద్. అలా జరిగితే నేను నీతో ఎనన్డూ మాటాల్డను. నీకు నాకు మధయ్ మంచి సేన్హం వుంది. అది అలాగే వుండనీ. 
నాపై జాలీ, సానుభూతి ఎవరు చూపినా నేను తటుట్కోలేను. నాకు ఏమునాన్ లేకునాన్ అభిమానం వుంది. దానిన్ 
దెబబ్తీయకు’ 

ఆ పదాలలోని తీవర్త, ఆ భంగిమలోని సిథ్రతవ్ం ననున్ కాసత్ భయపెటాట్యి. 
’అలాగని కాదు.. ’ అంటూ ఏదో వివరణ ఇవవ్బోయాను. 
’ఈ టాపిక వదుద్. ఆపేయ’ ఆమెలో ఒక నియంత కూడా వుంది. 
’ఇసతరీపెటేట్ తెచుచ్కోవాలి అనన్ది నాకు ఒక సవ్పన్ం. నా సవ్పాన్నిన్ ననేన్ సాకారం చేసుకోనివువ్. ఆ తృపిత్ ననున్ 

అనుభవించనివువ్. పీల్జ అరథ్ం చేసుకో. నినున్ నొపిప్ంచుంటే క్షమించు’ అంతలోనే ఆమెలో కరుణ. 
నేను బాధపడాడ్నేమో అని నాపై కారుణాయ్నిన్ చూపింది. 
ఆమెకి ఇలాంటి సవ్పాన్లు చాలానే వునాన్యి. 
తమిళనాడులోని తిరువాయుర కి తాయ్గరాజసావ్మి ఆరాధన మహోతస్వాలకి వెళిళ్, ముందు వరుసలో కాకునాన్ 

కనీసం చివరోల్నయినా కూరుచ్ని తంబురా చేతిలో పటుట్కుని శృతిమీటుకుంటూ తనమ్యతవ్ంతో పంచరతన్ కీరత్నలు 
ఆలాపించాలనన్ది ఇంకో కోరిక. 
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సినిమాలోల్ కాకునాన్, కనీసం దూరదరశ్న లో అయినా సరే ఓ చకక్టి పాట పాడాలనన్ది ఇంకో కోరిక. 
పెదద్ సెలెబెర్టీ అనన్ంత పేరు కాకునాన్, బాగా పాడుతుంది ఈ అమామ్యి అని అందరు గురిత్సేత్ చాలు అనన్ చినన్ 

కోరిక. 
హైదరాబాద రవీందర్భారతీ ఆడిటోరియం వేదికపైనుంచి సోలో పర ఫారెమ్నస్ ఇవావ్లి అనన్ ఓ చినన్ కోరిక తను 

తరచు వయ్కత్ పరచేది. 
తముమ్డు చకక్గా చదువుకుని జీవితంలో హాయిగా సెటిల అవావ్లనేది,  
తమ అమామ్నానన్లు అపుప్ల బాధనుంచి పూరిత్గా విముకిత్ పొంది, హుందాగా అందరిముందు తలెతుత్కుని 

తిరగాలనేది ఆమెకునన్ అనేకానేక ఆకాంక్షలలో ఒకటి. 
ఆమె తన ఊహలలో సైతం నేలవిడిచి సాము చేసేది కాదు. 
ఉతాస్హానికి మారుపేరు లా వుండే తను ఒకోక్సారి చాలా మౌనంగా వుండిపోయేది. నేను వెళిళ్నా కూడా 

ముకత్సరిగా పలకరించి, పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్టంలో నిమగన్మయేయ్ది. నేను పదిమాటలు మాటాల్డితె తను ఒకటొ అరో 
ముకత్ సరిగా బదులు చెపేప్ది. 

ఒకరోజు తను అలాంటి మానసిక సిథ్తిలో వునన్పుప్డు నే వెళళ్టం జరిగింది.  
పెదద్గా మాటాల్డలేదు తను నాతో. 
సాధారణంగా వెలుల్వెతిత్న బర్హమ్పుతార్ నదిలా వుండే తను గంభీరంగా వుండటం నాకు ఒకింత ఆశచ్రాయ్నిన్ 

కలిగించింది. నాకై నేను కలగజేసుకుని ఏదో మాటాల్డబోతే కూడ ఒకటి రెండు ముకత్సరి మాటలతో బదులు ఇచిచ్ 
మినన్కుంది. 

నేను కాసాత్ నొచుచ్కునన్ మాట వాసత్వం. నా మాటలకోసం ఎగబడేవారు, నా మాటలకు విపరీతంగా విలువ 
ఇచేచ్వారు ఉండే వాతావరణంలో పెరిగిన నాకు ఇది ఒక విధంగా శరాఘాతం లా అనిపించింది.  

పోనీ నేనేమయినా తపుప్ మాటాల్డాన అంటె అదేం లేదు. 
నేను కూడా కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాను. 
తన మౌనంతో నేను నొచుచ్కునన్టుట్ తనకే అనిపించింది,  నేను ఊహించని విధంగా తను అంది   
’ఇవావ్ళ నాకు ఎందుకో మనసేమి బాగాలేదు. ఇదమితత్ంగా ఇది కారణం అనికూడా ఏమీలేదు. పీల్జ ఏమనుకోకు. 

నీపై కోపం ఏమీలేదు. ఎనన్టికీ అలా అనుకోవదుద్ . నిజం చెపాప్లంటే నాకు సాంతవ్న దొరికేదు నీతో మాటాల్డే ఈ  కొనిన్ 
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నిమిషాల సమయం లో మాతర్మే.  నీవు ఇంకాసేపు ఇలాగే వుంటే ఇవావ్ళ నీ ముందే ఏడేఛ్సాత్ను. నాకు ఏమాతర్ం 
మనసుస్ బాగాలేదు. పీల్జ వెళిళ్పో". 

ఆమె మౌనం కనన్ ఈ మాటలే నాకు ఎకుక్వ అయోమయానిన్ కలిగించాయి. 
ఆమె అలా మాటాల్డుతుంటే అయోమయంలో పడిపోయాను. నాకు ఏమి అనటానికి తోచలేదు.  
ఆమె అలా చెపేప్సి, ఇక తన పనిలో తాను నిమగన్మయింది.  
నిజానికి తను పాఠాలు చెబుతోందే గానీ ఆమె మాటలోల్ జీవం లేదు. ఆమెని అంత డిపెర్షన లో మొదటి సారి 

చూడటం జరిగింది. నా మనసుస్ బాగా అందోళనకి గురయియ్ంది ఆ క్షణంలో.  
ఈ లోగా మారుతి కాలేజి నుంచి రావటంతో అతనితో కాసేపు మాటాల్డి ఇంటికి వచేచ్సాను. 
 
ఈలోగా నేను చితూత్రు జిలాల్    పలమనేరు వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. కొతత్గా బాయ్ంకు ఉదోయ్గం వచిచ్న మా అకక్యయ్ కి 

తోడుగా మా అమామ్నానన్లు అకక్డికివెళిళ్ ఉంటునాన్రు.  
 
ఆంధార్ ఊటీ అని పిలువబడే మదనపలిల్ ఉండే జిలాల్లోనే ఉండే ఈ ఊరు చాలా చలల్గా ఉండేది.  
కరాణ్టక, తమిళనాడు రెండు రాషాట్ర్ల సరిహదుద్లలో వుండటం కావచుచ్ ఇకక్డి పర్జల తెలుగు భాష చాలా 

తమాషాగా ఉండేది.  
అకక్డి వాతావరణం చాలా ఆహాల్దంగా ఉంది.  అకక్డికి వెళిల్ ఓ వారం రోజులు ఉండి వచాచ్ను.  పేరుకు అకక్డ  

ఉనాన్ను కానీ నా మనసంతా ఆదోని లోనే ఉంది.  ఎపుప్డెపుప్డు ఆదోని వెళాద్మా,  ఎపుప్డెపుప్డు ఆ అమామ్యిని 
చూదాద్మా అని మనసు నిలకడ లేకుండా ఉండేది.  ఏ పని మీద ఏకాగర్త కుదరకుండా ఉండేది.  

మా అమామ్నానన్లు నా ఈ మానసిక   పరిసిథ్తిని గమనించనే గమనించారు. 
అమామ్నానన్లిన్ వదిలి వేరే ఊళోళ్ వుండి చదువుకోవాలిస్ రావటం అదే మొదటి సారి. అది వరలో వాళళ్ను 

చూడకుండా ఒకటెర్ండు రోజులు కూడా అసలు ఉండలేక పోయేవాడిని, అలాంటిది చాలా రోజుల తరావ్త వాళల్ దగగ్రకి 
వచిచ్, వాళళ్ని చూసి ఎంతో ఆనందంగా గడపవలసింది పోనిచిచ్, ఏదో ముళళ్ మీద ఉనన్టుట్ గా అనయ్మనసక్ంగా దిగులు 
దిగులుగా గడపటం నాకే ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది.  నేను అనయ్మనసక్ంగా  గడపటం వారికి బాధ కలిగించింది. 

సరే,  ఆ  సెలవులు అయిపోయాయి.  తిరిగి ఆదోని కి పర్యాణం. 
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ఇపుప్డు నా మనసు ఎంత ఆనందంగా   ఉందో మాటలోల్ చెపప్లేను. రైలు కంటే వేగంగా వెళిళ్ తనని ఒకసారి 
కండాల్రా చూసుకోవాలని, తను మాటాల్డుతుంటే అలాగే కూరుచ్ని చూసుత్ండిపోవాలని నా మనసెస్ంతా ఉవివ్ళూళ్రిందో 
మాటలోల్ చెపప్లేను.  

ఈ తియయ్టి బాధని పేర్మ అంటారా? ఇలా ఎకక్డ వునాన్ తనతో మాటాల్డగలిగేలా ఏదయినా సాధనం వుంటే 
ఎంత బాగుంటుంది. అందుకేనా కాళిదాసు మేఘాలతో సందేశం పంపించాడు? 

నేను చూసే పర్తి దృశయ్ం తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. నేను ఈ పర్పంచానిన్ తన తరఫున సాకీష్ భూతుడిగా 
చూసుత్నన్టుట్ అనిపించేది. అనిన్ తను మిసస్వుతోందే అని అనిపించేది. పర్తిది తనకు చెపాప్లని అనిపించేది. 

నా పర్యాణాలు, పలమనేరు వీధులు, నేను చూసుత్నన్ సినిమాలు, చదువుతునన్ పుసత్కాలు, నాలో కలుగుతునన్ 
అనుభూతులు అనిన్ తనకు చెపాప్లని, చూపాలని అనిపించేది. 

పేరుకు తను నాతో లేదు కానీ, నాతో  తను మాతర్మే వుంది నా ఆలోచనలోల్. 
ఆమె తాలుకు పర్తి ఆలోచన నాకు ఒక పాజిటివ వైబేర్షన ని ఇచేచ్ది. ఆమె ఆలోచనలు ఎంత తీవర్ంగా ననున్ 

తొలిచేసేవి అంటే నేను ఒకక్డిగా వునన్ ఏ క్షణానిన్ నేను ఆనందంగా అనుభవించలేకపోయాను. 
తను నాతో వుంటే ఎంతబావుంటుంది ఈ క్షణం, ఎందుకు తనను నాతో తీసుకురాలేకపోయాను, ఏమిటి ఈ 

హదుద్లు, ఎందుకు మేమిదద్రం సేన్హితులలాగా సేవ్ఛఛ్గా హాయిగా విహంగాలలాగా ఎకక్డికి కావాలంటే అకక్డికి 
వెళళ్కూడదు. ఏమిటి ఈ అరథ్రహితమైన భయాలు? 

ఇలా సాగిపోయేవి నా ఆలోచనలు.  
నిజం చెపాప్లంటే నాలో నేను లేను ఆ రోజులోల్. 
అవునూ ఒకక్ నాకేనా తనకు కూడా ఇలాగే వుంటుందా? 
తనని నా జీవిత సహచరిగా చేసుకోవాలని బలంగా అనిపిసోత్ంది ఇటీవల. తను మా ఇంటికి వచేచ్సినటుట్ నేను 

మా ఇలుల్ యావతుత్ తనకు చూపిసుత్నన్టుట్ , మా అమామ్నానన్లని తనకి పరిచయంచేసుత్నన్టుట్, నా గదిని నా కవితలని 
తనకు చూపిసుత్నన్టుట్, తను నా కవితలని రాగయుకత్ంగా ఆలపిసుత్నన్టుట్ కలలు గంటునాన్ను ఇటీవల. 

నే చినన్పుప్డు తిరిగిన ఊరిని, నా చినన్ నాటి సూక్లుని తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. 
నాకిషట్మైన పర్దేశాలనీన్ తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. 
తన కషాట్లనీన్ తీరిపోతాయని భరోసా ఇవావ్లని అనిపిసోత్ంది. 
తనకు నేను ఉనాన్ను మాట ఇచిచ్ ఊరట కలిప్ంచాలని బలంగా అనిపించేది. 
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తన కలలు అనీన్ నాకు తెలుసు అని, అలాల్డిన అదుభ్త దీపంలోంచి వచేచ్ జీనీ భూతం లా  తన కలలిన్ అనీన్ నిజం 
చేసి తనకు చూపిసాత్ను అని చెపిప్ తనని ఊరట పరచాలని ఎంతగానో అనిపిసోత్ంది. 

’వసుత్నాన్యి వసుత్నాన్యి జగనాన్ధ రధ చకార్లు వసుత్నాన్యి’ అని చెపిప్న శీర్శీర్గారిలా కవితా గానం చేయాలని 
వుంటోంది. 

తనపై నాకునన్ది పేర్మనా, జాలా? 
తనంటే నాకునన్ది ఇషట్మా, పేర్మనా, సేన్హమా లేక కేవలము జాలా?  
నాకు బలంగా అనిపిసొత్ంది నాది పేర్మే అని.  
కాని ఒకటి మాతర్ం నిజం నా మనసుస్లోని అటట్డుగు పొరలోల్ సైతం తనపై కామం నాకు లేదు. నాకు తనపై 

ఎందుకో తెలియని అభిమానం, ఇషట్ం, పేర్మ ఇలా ఎనెన్నోన్ మాటలోల్ చెపప్లేని ఇదమితత్మైన భావనలు. 
నేను అసలు తనకు నా మనోభావాలని చెపాప్లా? చెబితే తనేమి అంటుందో, తను ననున్ 

అసహియ్ంచుకుంటుందేమో? లేదా ఆనందపడుతుందా? నాతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎనోన్ సారుల్ తన కళళ్లో ఒక 
విధమైన మెరుపును నేను గమనించాను. ఏమో నాది ఉతిత్ ఆశావహ ధృకప్ధమేమో, ఉతిత్ విష ఫుల థింకింగేమో. నేను 
తనకు కేవలం ఒక సేన్హితుడేనా.  

తనకు కూడా ఇలా నాతో మాటాల్డుతూనే వుండిపోవాలని వుంటుందా? తనకు కూడా ననున్ చూడకుంటే ఎదోలా 
వెలితిగా వుంటుందా? 

తను చూసేత్ చాలా బాధయ్త గా పర్వరిత్సుత్ంటుంది, కుటుంబం పటల్, తన కెరియర పటల్. తను ఇచిచ్న చనువుని 
ఉపయోగించుకుని నేను ఇపుప్డు ఇలా నా మనసులోని సందడినీ, నేను ఊరికెళిళ్ అనుభవించిన అసిథ్మితతావ్నిన్ ఏకరువు 
పెడితే, ననున్ తకుక్వగా భావిసుత్ందేమో. 

ఇపుప్డు కనీసం నోరారా మాటాల్డుతోంది. నేను ఇలా పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డితే తను ఇకపై నాతో అసస్లు 
మాటాల్డటం కూడా ఆపు చేసుత్ందేమో? 

ఏమిటో ఏమీ పాలుబోవటం లేదు. 
ఏది ఏమయినా నా సంఘరష్ణనని తనతో పంచుకోవాలనే నేను గటిట్గా నిరణ్యం తీసుకుని నిదర్లోకి 

జారుకునాన్ను. 
రైలు తన పాటికి తాను ఆదోని  దిశగా సాగిపోతోంది. 

PPP 
చీకటిని చీలుచ్కుంటూ రైలు ముందుకు వెళూత్నే ఉంది. 
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అపప్టికి సమయం రాతిర్ పనెన్ండు గంటలు దాటిపోయింది. 
నీలిరంగు దీపం మందర్ంగా వెలుగుతోంది. మిగతా కూపేలనిన్ంటోల్ పర్యాణీకులందరు ఆదమరచి నిదర్ 

పోతునాన్రు. రైలు వేగంగా వెళుతునన్పప్టికీ  ఏసీ కంపారట్ మెంట అవటం వలల్ బయటి శబాద్లు ఏవీ లోపలికి చేరటం 
లేదు. ఊయల ఊగుతునన్టుట్ చినన్ చినన్ కుదుపులతో వాతావరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. 

అదాద్లకిటికీ కునన్ తెరతొలగించి బయటకు చూశాడు ఒక సారి సంతోష. ఏదో చినన్ సేట్షన ని దాటేసూత్ 
ఆగకుండా వేగంగా సాగిపోతూనే వుంది రైలు. 

కథ చెపప్టం ఆసకిత్కరంగా  సాగి పోతూ ఉండటం వలల్  నవయ్ గాని సంతోష గాని నిదర్ పోలేదు.  అసలు అంత 
సమయం గడిచిపోయింది  అనన్  సప్ృహ ఆ ఇదద్రికీ లేదు. 

ఉనన్టుట్ండి కథ చెపప్టం ఆపి ఒక సారి చేతి గడియారం వంక చూసుకుని కాసాత్ ఇబబ్ంది గా ఫీల అయాయ్డు 
సంతోష. 

"ఓ అయాం సారి, అసస్లు టైం చూసుకోలేదు. మిగతా కథ తరావ్త ఈసారి ఎపుప్డైనా  చెబుతాను లేమామ్  ఇక 
పడుకో నిదర్పో" ఆ అమామ్యి వంక  ఆపాయ్యంగా చూసూత్ అనాన్డు  సంతోష 

"వదుద్ అంకుల ఆపొదుద్.  కథ చెబుతూనే ఉండండి.  ఈ కథ చాలా బాగుంది. ఇలాంటి కథ కోసమే నేను 
వెతుకుతూ ఉనాన్ను. ఈ కథని సినిమాగా తీయడానికి నేను ఆలెర్డీ నిరణ్యం తీసేసుకునాన్ను.  మిగతా కథ 
తెలుసుకోవాలని చాలా  ఉతక్ంఠగా ఉంది.  ఇపప్టి మా తరానికి  అసస్లు  తెలియని సునిన్తతవ్ం,  వేదన,  సవ్చఛ్త  
భావుకతవ్ం సవ్చఛ్మైన నిషక్లమ్షమైన  పేర్మ ఉనన్టువంటి ఈ కథ  ఈ జనరేషన కి  బాగా నచుచ్తుంది.  ఇది సూపర 
హిట సినిమాగా నిలిచిపోవడం ఖాయం. మీరు దయచేసి చెబుతూనే ఉండండి."  అంది నవయ్. 

ఆ అమామ్యి వంక చిరునవువ్తో చూసూత్ ఉండిపోయాడు సంతోష. 
ఎదురుగా వునన్ వాటర బాటిల అందుకుని నీళుళ్ తాగాడు. 
కాసేపు కిటికీ అదద్ంలోంచి బయటకు చూసుత్నాన్డు. చీకటిగా వుండటం వలల్ బయటేమీ కనపడటం లేదు. కాని 

అతని దృషీట్ ఇదమితత్ంగా ఫలానదానిపై అనేమి లేదు.  
అతని వదనంలో ఏవో తెలియని భావాలు. కథని గురుత్ తెచుచ్కుంటూ వుండిపోయాడు. 
పర్శన్ల వరష్ం కురిపించటం మొదలెటిట్ంది నవయ్.  
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"ఇంతకూ మొదట అతను తన పేర్మని వయ్కత్ పరుసాత్డా లేదా ఆ అమామ్యి వయ్కత్ పరుసుత్ందా? ఇపుప్డు వారు 
ఎకక్డ వునాన్రు? అతనేమి చేసుత్నాన్డు? ఆ అమామ్యి తన అభిరుచులకు అనుగుణంగా పెదద్ సింగర గా ఎదిగిందా? 
చెపప్ండి అంకుల"   

ఏమి సమాధానం చెపప్లేదు సంతోష. మౌనమే సమాధానం అనన్టుట్ నవివ్, మొతత్ం కథ వింటే ఎలాగు తెలుసుత్ంది 
గా అనన్టుట్ గొంతు సవరించుకుని తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించ బోయాడు. 

"ఆ అమామ్యి ఫోటొ ఎదయినా వుందా, ఆమె ఎంత అందంగా వుందో చూడాలని చాలా కుతూహలంగా వుంది. 
మీ వరణ్న వింటే నాకే అసూయగా వుంది." 

"లేదు. తనఫోటో ఒకక్టి కూడా నా దగగ్ర లేదు. మీరెంతయినా సినిమా వాళుళ్గా, మీ ఉహలకి పార్ణం పోసి ఓ 
చకక్టి అమామ్యిని ఆ పాతర్ కి తీసుకుంటే సరిపోతుంది" చినన్గా నవేవ్శాడు సంతోష. 

"ఇపుప్డు ఆ అబాబ్యి ఏమి చేసూత్ వునాన్డు? అతను ఆమెని పెళిళ్చేసుకునాన్డా? కథ సజావుగానే జరిగిందా? 
ఏమయినా మలుపులు వునాన్యా? ఇదద్రి ఇండల్లో ఒపుప్కునాన్రా, అనుకోని ఉపదర్వాలు ఏమయినా వచాచ్యా? 
నాకెందుకో ఆ మారుతి అనే పాతర్ మీద అనుమానంగా వుంది, అతనేమయినా అడుడ్పడాడ్డా? అనీన్ అనుమానాలే నాకు, 
తవ్రగా చెపప్ండంకుల" తొందరించింది నవయ్. 

"చెబుతాను, చెబుతాను" సమాధానం ఇచాచ్డు సంతోష. 
"ఇపప్టోల్ లాగా సామ్రట్ ఫోనుల్, మెసేజెస, వాయిస చాటుల్, ఫోటో, వీడియో షేరింగులు,  ఈమెయిళుళ్ ఏవీ లెని 

రోజులు అంటునాన్రు. అసలు వారు తమ పేర్మని ఎలా వయ్కత్ం చేసుకోగలిగారు?" తిరిగి మరో పర్శన్ సంధించింది నవయ్. 
ఇక నవయ్ని ఎకుక్వ సేపు టెనష్న లో ఉంచడం ఇషట్ం లేనటుట్ చెపప్టం మొదలెటాట్డు సంతోష. 

PPP 
ఇది వరకే చెపుప్కునన్టుట్ అతడు చదువులలో పెదద్ రాయ్ంక హోలడ్రేం కాదు. అతడు కుదురుగా కూరుచ్ని చదివేవాడు 

కూడా కాదు అపప్టిదాకా నిజానికి. కానీ చాలా తెలివైన వాడు అనే పేరు అతనికి సహజంగానే వచేచ్సేది. 
కాల్సులో చెపేప్ పాఠాలు వినటం, గురుత్ంచుకోవటం అతనికి అలవాటు. పరీక్షల ముందు కూడా పర్తేయ్కంగా 

కూరుచ్ని అతడు చదువుకునన్ దాఖలాలు వుండేవి కావు.   
నిజానికి కవితలు, కథలు వార్యటంలో అతనికి ఆసకిత్ ఎకుక్వగా వుండేది. 
సైకిలేసుకుని చకక్గా చుటుట్పర్కక్లంతా తిరుగుతూ పర్కృతిని ఆసావ్దించటంలో అతనికి నిజమైన ఆనందం 

లభించేది. చినన్పప్టినుంచి కూడా అతని పదద్తి అదే కావటంతో పెదద్గా అభయ్ంతర పెటేట్వారు కాదు ఇంటోల్ని వారు 
అతను చదువుకునే విధానానిన్. 
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కానీ ఒక చినన్ సంఘటన అతని ఆలోచనా విధానానిన్ బాగా పర్భావితం చేసింది. ఆ తరువాత డిగీర్ చదివిన ఆ 
మూడేళుళ్ అతను వెనుతిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం లేకుండా పోయింది. అతనూ ఎనన్డు పొందనంత పరస్ంటేజిలూ, 
పురసాక్రాలు, సనామ్నాలు పొందాడు. 

ఒకక్ పరీక్షలలో మారుక్ల విషయంలో మాతర్మే కాదు, కలచ్రల ఆకిట్విటీస లో కూడా అతనే ఫసట్. ఇంచుమించు  
మూడో సంవతస్రం చివరి దాకా అతను అధిరోహించని ఎతుత్లు లేవు, పొందని బహుమతులు లేవు, అతని పేరు లేని 
పర్శంశా పతార్లు లేవు.  

కాలెజీ వారిష్కోతస్వ సందరభ్ంగా నాటికలు, వాయ్సరచన పోటిలు, వకత్ృతవ్ం పోటీలు ఇలా అనిన్ంటోల్ అతనే 
అగర్గామిగా నిలిచాడు. రాషట్రసాత్యి సెమినార పోటీలోల్ కూడా కాలేజీ తరఫున వెళిళ్ టోర్ఫీలు గెలుచుకుని వచాచ్డు. 

ఆ తరావ్త అతను చేరిపోయిన అథఃపాతాళాల అంచులుకూడా తకుక్వైనవేమీ కావు. 
అతని విజయాలకు, పతనానికి కూడా ఆమె కారణం కావటం యాధృచిచ్కమే అయినా అది నిషుట్ర సతయ్ం.  
కానీ సావ్మి వివేకానంద చెపిప్న సూకిత్ పర్కారం తీసుక్ంటే, ’నీ విధి వార్తకి నీవే సృషిట్కరత్వి’ ఇది కూడా సతయ్మే. 
మరి ఈ రెండు వాకాయ్లు పరసప్ర విరుదధ్ంగా అనిపించటం లేదా అంటే, లేదు అనే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. ఈ రెండు 

వాకాయ్లు కూడా అతని జీవితంలో నిజమే.  
ఆమె పోర్తాస్హంతోనే అతడు అనితర సాధయ్మైన విజయాలు సాధించాడు, ఆమె ఆలోచనలతోనే జీవితానిన్ నరక 

పార్యం చేసుకునాన్డు. అయిన వాళళ్ందరికీ తీరని దుఃఖానిన్ కలిగించాడు.  
ఈ కథంతా పూరిత్గా చదివితే మీరు కూడా ఏకీభవిసాత్రు, అతని విధి వార్తకి అతనే సృషిట్కరత్ అని. 
ఆమె కారణంగానే అతను అలా అయిపోయాడని కూడా మీరు అంగీకరిసాత్రు. 

PPP 
"అయితే ఈ కథ టార్జెడీ అనన్మాట" తీరామ్నించేసింది నవయ్. 
"నేను అలా చెపాప్నా? ఇంకా ఏమి చెపప్ందే?" చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచాడు సంతోష, "టార్జెడీ అంటే ఏమిటీ?" 

తిరిగి సంతోషే పర్శిన్ంచాడు. 
"అదే హీరో, హీరోయిన చివరోల్ కలవలేక పోవటం, ఎవరో ఒకళుళ్ చనిపోవటం ఇలాగనన్మాట" నీళుళ్ 

నములుతూ చెపిప్ంది నవయ్. 
"ఊ. నువువ్ తెలుగు సినిమాలు ఎకుక్వ చూసాత్వనన్మాట" నవేవ్శాడు సంతోష. 
"ఇంతకూ చెపప్ండంకుల, ఇది దుఃఖాంతమా, లేదా సుఖాంతమా? ఎలా ముగించబోతునాన్రు?"  
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"మొదటే చెపాప్ను కద. ఈ కథ సినిమాలకు పనికి రాదని. ఇందులో అలాంటి పడికటుట్ రొటీన వయ్వహారం 
వుండదు. ఇది జీవితం. అది వారిని ఎలా నడిపిందో అది మాతర్మే నేను చెపప్గలను. అది కామెడినా, లేదా టార్జెడీనా 
అనన్ది చివరో నువేవ్ నిరణ్యిదుద్వు గానీ." ఆమెని కాసాత్ ఉడికిసూత్ చెపాప్డు సంతోష. 

"వాళుళ్ ఇంకా సరిగాగ్ కలవనే లేదు, సరిగాగ్ మనసులు విపిప్ మాటాల్డుకోనే లేదు. ఇంతలో అతను విపరీతమైన 
విజయాలు సాధించేసుత్నాన్డు అనాన్రు. సంతోషం. అబబ్ అతనిన్ ఆ అమామ్యి కరత్వోయ్నుమ్ఖుడిని చేసింది, ఇక అతను 
హాయిగా ఆమె అభిమానానిన్ చూరగొంటాడు ఆ తరావ్త అంతా సుఖంగా సాగిపోతుంది అని నేను అనుకునేలోగా, ఏదో 
అధః పాతాళానికి జారిపోయాడు అంటు బాంబు పేలాచ్రు. ఇది చూసుత్ంటే అటు కామెడీ, టార్జెడి రెండు కాకుండా థిర్లల్ర 
లాగా వుంది నాకైతే. ఏది ఏమైనా చాలా ఉతఖ్ంఠగా వుంది. దయచేసి కొనసాగించండి." అతనిన్ కోరింది నవయ్. 

అతను తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించా . 

PPP 
అది జనవరి ఒకటవ తేది. 
ఆ ఊరికి వచిచ్న తరువాత  అతనికి మొదటి సంవతస్రాది అది. 
కాలేజికి శెలవేమీ ఇవవ్లేదు. అతను యధాపర్కారం ముందు గదిలో పుసత్కాలు సరి చూసుకుంటూ కాలేజీకి 

వెళళ్టానికి సిదధ్మవుతునాన్డు. 
గుమమ్ంలో గొపప్వెలుగు కనిపించిన అనుభూతికి గురయి తలెతిత్ చూశాడు. 
శాంతికి చిహన్ంలా శేవ్తవసత్ర ధారియై, మొహంపై చెరగని చిరునవువ్తో, గాలికి కదలాడే ముంగురులను 

సవరించుకుంటూ, జీవచైతనాయ్నికి మారుపేరులా, వీణ మీటితే వచేచ్ ధవ్ని లాంటి సవ్రంతో "హాపీ నూయ్ ఇయర టు యూ" 
అని అతనికి దగగ్రగా వచిచ్ "ఈ గీర్టింగ కారడ్ నేనే తయారు చేశాను, పర్తేయ్కంగా నీకోసం. నేను అసస్లు ఎవవ్రి ఇంటికీ 
వెళిళ్ గీర్ట చేసిందే లేదు ఇదివరకు ఎపుప్డు" అని అతని చేతిలో గులాబి వరణ్ంలో వునన్ ఓ ఎనెవలప వుంచి తిరిగి 
చెపిప్ంది, 

"నేను మొదట చకక్టి గీర్టింగ కారడ్ కొని ఇదాద్మనే అనుకునాన్ను. కానీ అంత ఖరీదు పెటిట్ కొనలేని అశకత్త ఒక 
వైపు, నినున్ ఏదో లాగా పర్తేయ్కంగా గీర్ట చేయాలనే తలంపు ఒక వైపు వుండటం వలల్, చివరికి నేనే తయారు చేసి తెచిచ్ 
ఇచాచ్ను........మొనన్ నా మూడ బాగుండక నినున్ నొపిప్ంచాను. అందుకు మనఃసూప్రిత్గా సారి. ఈ కొతత్ సంవతస్రం 
సందరభ్ంగా నాపై కోపం మాఫీ చేసేయయ్వా పీల్జ"  అంది. 
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అతనికి మాటాల్డటానికి ఏమి తొచలేదు. హృదయమంతా ఆనందం నిండగా సహజంగా పెదాలపైకి చేరుకునన్ 
చిరునవువ్తో ’ఓ థాంకూయ్, థాంకూయ్వెరీమచ. నేనసలు ఉహించలేదు నువివ్లా వసాత్వని. బాగునాన్వా? బైది బై  నీకూక్డా 
నా హృదయపూరవ్క శుభాకాంక్షలు.  

నేనసలు గీర్టింగ ఏది కొనలేదు. ఐయాం ఇంబరాసడ్. నీకు ఇవవ్టానికి ఏమీ సిదద్ంగా లెదు నా వదద్" సినిస్యర 
గానే చెపాప్డు అతను. 

"లేదు. నువువ్ ఇవవ్గలవు. నీవు ఒక మాట ఇవావ్లి. ఈ ఊరికి వచిచ్ చదువుకుంటునన్ందుకు ఈ మూడు 
సంవతస్రాలు నీజీవితంలో మైలురాళళ్లా గా నిలిచిపోవాలి. నీవు కథలు కవితలు వార్సేత్ వార్సుకో, కానీ పిర్నిస్పాల గారి 
తముమ్డు వచాచ్డు, అతెత్సరుగా పాసయిపోయాడు అని కాకుండా ఈ కాలేజి చరితర్లో నీపేరు శాశవ్తంగా నిలిచి 
పోయేలాగా వుండిపోవాలి నీ మారుక్లు, నీ పరాఫ్రెమ్నస్. నీ సేన్హితురాలిగా నేను కూడా గరివ్ంచేలా వుండాలి నీ 
పర ఫార మెనస్. సరేనా.  నీ కెరియర, నీ పూయ్చర నీకు చాలా ఇంపారెట్ంట.  నీ విజయానికి ఈ జనవరి ఫసట్ మొమొరబుల 
ఇయరస్ కి మొదటి రోజు గా నిలిచి పోవాలి. అదే నీవు నాకు ఇవావ్లిస్న పెదద్ గీర్టింగ."  

నిజానికి ఆ మూడు సంవతస్రాలు, వాటిని తన జీవితంలోంచి చెరిపేయాలి అని అతను అనుకునేంత గాయానిన్ 
అతనికి మిగిలాచ్యి నిజానికి. 

అలా చెపేప్సి ఎంత వేగంగా వచిచ్ందో అంత వేగంగానూ తురుర్మంది. 
అది పార్రంభం. ఆ తరావ్త అతను ఇక వెనుదిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం రాలేదు. కాలేజిలో ఫసట్ పర్యిజు 

అనన్ది అతనికోసమే పుటిట్ందా అనన్టుట్ అనుకోసాగారు అందరు. 
"నా ఉతత్రం చేరిందా? సమాధానం ఇవవ్లేదేం?" ఒకరోజు హఠాతుత్గా అడిగింది ఆమె. 
అతనికి ఏమి అరథ్ం కాలేదు.  
"ఏ ఉతత్రం? ఎపుప్డు వార్సావు?" అయోమయంలో ఆడిగాడు. 
"ఊ. నీవు ననున్ ఏడిపించడానికి చెబుతునాన్వు కదు? నిజంగా నీకు చేరలేదా?" రెటిట్ంచి అడిగింది ఆమె. 
"పార్మిస. నాకు నీవసలు ఏమి చెబుతునాన్వో అరథ్ం కాలేదు. ఉతత్రం ఏమిటి ఎపుప్డు వార్సావు? ఏ అడర్సు కి 

వార్సావు?" 
ఇపుప్డు ఆలోచనలో పడటం ఆమె వంతయింది. 
"చెపప్వా పీల్జ. ఏమి ఉతత్రం? ఎపుప్డు వార్సావు? నాకయితే ఏ ఉతత్రం చేరలేదు" ఆతృతగా అడిగాడు అతను. 

అతడి కంఠంలోని సినిస్యారిటీని ఆమె గమనించింది. 
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"ఓకే. ఫరావ్లేదులే. అందులో అంత పర్మాదకరమైన విషయాలేమి లేవు. మరి ఎకక్డికి పోయి వుంటుందబాబ్?" 
తనలో తానే అనుకుంటోంది ఆమె. 

"ఏయ. చెపప్వా ఏమి ఉతత్రం? తిరిగి అతడే అడిగాడు" 
"నీవు వారం రోజులు పలమనేరుకు వెళిళ్నపుడు వార్శాను. నీవు వెళేళ్ ముందు నినున్ చిరునామా అడిగి 

తీసుకునాన్ను గురుత్ందా? చిరునామా అయితే ఏదో యధాలాపంగా అడిగి తీసుకునాన్నే కానీ అపుప్డు నాకేమీ ఉతత్రం 
వార్సే ఉదేద్శయ్ం లేదు నిజానికి. కానీ నీవు ఊరికి వెళిళ్న మరుక్షణం నుంచే ఏదో బెంగ." ఆమె చెబుతూ చెబుతూ సిగుగ్ 
పడుతూ ఆగి పోయింది. 

"ఊ చెపుప్. ఆ తరావ్త ఏమయింది?"  
"మహా అంటె, ఒకక్ రోజు వునాన్ను నినున్ చూడకుండా. అంతే. ఏదో దిగులు. నిజానికి నీవు ఈ ఊరోల్ ఉనన్ంత 

మాతార్న ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ ఎమీ కలిసి మాటాల్డం కద. ఏదో సాయంతర్ం ఒక అరగంట, అదీ నా టూయ్యిషనల్ 
హడావుడిలో నేనుండంగా నినున్ చూసి చూడనటుట్, పలకరించి పలకరించనటూట్ ఏదో హడావుడిగా నాలుగు మాటలు 
మాతర్మే కద నేను మాటాల్డేది. అయినా అదొక తృపిత్.  

నువువ్ ఊరోల్ ఉనన్పుప్డు సైతం ఒకోక్ రోజు మనం కలవకుండా కూడా వునన్ సందరాభ్లు ఎనోన్ వునాన్యి. 
అయినా నీవు ఉరోల్నే దగగ్రే ఉనాన్వనన్ భరోసా. దిగులు అనిపించేది కాదు.  

కాని నీవు ఊరోల్ లేవు అనన్ ఊహకే నాకు బాగా బెంగగా వుండింది. అందుకే ఓ ఇనాల్ండ కవర తీసుకుని జసట్ 
నాలుగు ముకక్లు వార్సాను. నీ కేష్మ సమాచారాలు తెలియజేయగోరుతూ వార్సేసాను అంతే. నాకయితే ఈ లెటరల్కనాన్ 
వేగంగా నీ కేష్మ సమాచారములు తెలుసుకోగలిగే  వీలు వుంటే ఎంత బాగుంటుందో కద అనిపించింది" వెలుల్వ లాగా 
మాటాల్డేసి, తిరిగి సిగుగ్తో ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖానిన్ అతనికి సూటిగా చూపలేక, తల కాసాత్ కిర్ందకు వంచి, కాలి 
బొటన వేలితో నేలపై వృతాత్లు గీసూత్, "అందుకేనేమో కాళిదాసు తన కావయ్ంలో మేఘం తో సందేశం పంపించాలనే 
ఆలోచన చేసాడు" అంది. 

ఆమె మాటలు విని అవాకక్యాయ్డు సంతోష. 
ఇవనీన్ సరిగాగ్ తనకు కలిగిన భావాలే. 
తను ఏ మానసిక సిథ్తిని అనుభవించాడో అదే మానసికి సిథ్తిని ఈ అమామ్యి కూడా అనుభవించింది. తన లాగే 

ఆమె కూడా తనకొరకు వేదన చెందింది.  
ఎదో తెలియని ఆనందం. మాటలోల్ చెపప్లేని అనుభూతి తీవర్త. 
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"నువువ్ నముమ్తావా? సరిగగ్ నాకు కూడా ఇలాగే అనిపించింది" వేగంగా చెపాప్డు సంతోష. 
" అది సరే , నా ఉతత్రం ఏమయింది?" ఆ అమామ్యి అడిగిన పర్శన్కి  
"అవును ఆ ఉతత్రం ఏమయింది?" తిరిగి పర్శిన్ంచాడు సంతోష. 
"ఖరమ్రా బాబు" తల పటుట్కూక్రుచ్ంది ఆ అమామ్యి. 

PPP 
"పరేల్దులే దానిగురించి ఆలోచించి బురర్ బర్దద్లు కొటుట్కోకు. పోసట్ లొ మిస అయుయ్ండచుచ్" అని ఆ అమామ్యి 

ధైరయ్ం చెపిప్ందే గానీ అతనికి ఎంత ఆలోచించినా అరథ్ం కావటం లేదు ఆ ఉతత్రం ఏమయుయ్ంటుందా అనన్ విషయం. 
బాగా ఆలోచిసేత్ గురుత్ వసోత్ంది లీలగా. తను పలమనేరు వెళిళ్నపుప్డు ఒక రోజు మధాయ్హన్ం జరిగిన సందడి.  
ఒకరోజు మధాయ్హన్ం టీవీలో కిర్కెట మాచ ఏదో పర్తయ్క్షపర్సారం జరుగుతోంటే చూసూత్ వునాన్డు అతను. 
ఆ  మధాయ్హన్ం ’పోసట్’ అనన్ కేక వినపడింది. నానన్ గారు బయటికి వెళిళ్ ఉతత్రం ఏదో అందుకునాన్రు. 
ఆయన యధాలాపంగా ఓపెన చేసి చదివారు ఏదో ఇనాల్ండ లెటర. ఆయన పిలిచిన మీదట అమమ్గారు కూడా 

బయటికి వెళిళ్ ఆయనతో కలిసి చదివినటుట్గా గురుత్ వసోత్ంది. 
ఆ తరువాత ఇదద్రు కాసేపు తరజ్న భరజ్నలు పడాడ్రు. ’నేను పైనునన్ పేరు చూడలేదు ఏదో యధాలాపంగా ఓపెన 

చేసి చూసి చదివేసిన తరువాత అరథ్ం అయింది, ఇది నాకు వార్యబడడ్ది కాదు’ అని నానన్ గారి గొంతు వినిపిసోత్ంది. 
బహుశా ఏ పకిక్ంటి వాళళ్ ఉతత్రమో పొరపాటున ఓపెన చేసి చూశారనుకునాన్డు అతను. కిర్కెట మాచ 

ఇంటెర్సిట్ంగాగ్ వుండటంతో ఆ ఉతత్రం విషయం గురించి ఎకుక్వ ఏకాగర్త -చూపలేదు ఆ రోజు. 
ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్ంటే గురుత్ వసొత్ంది.  
’ఓకే. అంటే ఈ అమామ్యి వార్సిన ఉతత్రం అమామ్నానన్ల చేతికి అందిందనన్ మాట. మరి తన చేతికి ఎందుకు 

వారు ఆ ఉతత్రం అందివవ్లేదు? అ ఉతత్రం గురించి ఎందుకు అసస్లు పర్సాత్వించలేదు తనతో?’ ఇలా ఎంత ఆలోచించినా 
అతనికి అంతు పటట్టం లేదు. 

అతనికి లీలగా ఇంకో విషయం గురుత్ వసోత్ంది. 
ఆ రోజు అమామ్నానన్లు తనతో ఎపప్టాల్గా హాయిగా పర్వరిత్ంచలేదు.  కాసాత్ నొచుచ్కునన్టుట్ గాను, కాసాత్ ఏదో 

దిగులుగా వునన్టుట్గాను పర్వరిత్ంచారని  కూడా గురుత్ వసోత్ంది. అంతే కాదు, ఆ రోజు మాటలోల్ ఎనన్డూ లేనిది కొనిన్ 
చినన్ చినన్ హెచచ్రికల లాంటి జాగర్తత్లు చెపాప్రని కూడా గురుత్కు వసోత్ంది అతనికి. 

"నినున్ చదువుకోటానికి పంపించామని ఎనన్డూ మరచిపోవదుద్. అమామ్యిల గురించి ఎకుక్వ ఆలోచించి చదువు 
పాడుచేసుకోవదుద్" అంటు ఇలాంటి మాటలు చాలానే చెపాప్రని గురుత్ వసోత్ంది అతనికి. 
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అధాయ్యం 2  
 
రైలు ఆగినటుట్గా అనిపిసేత్ తెర తొలగించి అదాద్లలోంచి బయటకు చూశాడు సంతోష. ఏదొ ఊరి తాలుకు ఔటర 

సిగన్ల దగగ్ర గీర్న సిగన్ల కోసం ఆగింది రైలు. దూరం నుంచి ఊరి తాలుకు దీపాలు మినుకు మినుకు మంటూ 
వెలుగుతునాన్యి. 

"అమామ్యి, ఈ కథ సుఖాంతమా లేదా దుఃఖాంతమా ఎలా ముగుసుత్ందబాబ్ అని అడిగావు కద ఇందాక. 
ముగింపు ఎలాగుంటుందో చెపప్ను కానీ,  మీ సినిమా వాళళ్ లాగా కాసేపు ఫాల్ష బాయ్క, కాసేపు ఫాల్ష ఫారవ్రడ్ టెకిన్క లో కథ 
చెపాత్ నీకూక్డా మరింత ఉతాస్హం వసుత్ంది" ఆ అమామ్యిని ఆట పటిట్సూత్ ఆగాడు సంతోష. 

"భలే అయిడియా అంకుల. అలాగే చెపప్ండి. సీర్క్న పేల్ కూడా ఇదే టెకిన్క లో వార్సుకుంటాము , చెపప్ండి చెపప్ండి 
పీల్జ" అంటూ బర్తిమాలింది నవయ్. 

PPP 
తనను మరిచ్పోవటానికి అతను తనకై తాను ఎంచుకునన్ మారగ్ం సమాధి యోగ. 
కరాణ్టకలోని హంపీ దగగ్ర తుంగభదర్ నది ఒడుడ్న  వునన్ఓ పరవ్త శిఖరం పై సమాధి యోగ శిక్షణ కారయ్కర్మానికి 

అతను వచిచ్ ఓ వారం రోజులు అవుతోంది. 
ఆ ఎతైత్న పరవ్తం పైనుంచి ఎటు చూసినా చుటూట్ చినన్ చినన్ కొండలు, కను చూపు ఆనినంత మేరకు పచచ్ని 

అరణాయ్లు పచిచ్క బయళుళ్. వంపులు తిరుగుతూ పర్వహిసుత్నన్ తుంగభదర్ నది. 
పర్కృతి కాంత తన సౌందరాయ్నిన్ కనుల విందుగా పరచింది ఎటు చూసినా. కానీ అతడు పర్కృతిని చూడటం లేదు.  
ఎతైత్న ఆ పరవ్తం పై విశాలమైన మైదానం లాంటి పచిచ్క బయలు లో ఓ చెటుట్ మొదలు కిర్ంద ధాయ్న 

నిమగున్డయాయ్డు. అతనితో బాటు ఇంకొక పదిమంది ధాయ్నం చేసుత్నాన్రు. 
వారికి ఎదురుగా  వేదిక లాంటి ఎతైత్న అరుగుపై కాషాయాంబర ధారియై, తెలల్టి గడడ్ంతో పర్శాంతత నిండిన 

వదనంతో గురువు గారు కూరుచ్ని వునాన్రు.  
ఆ వారం రోజులుగా అతను పొందుతునన్ శిక్షణ చాలా  కఠినంగా వుందనే చెపాప్లి. 
ఉదయానేన్ నాలుగు గంటలకలాల్ నిదర్ లేయటం, కాల కృతాయ్ల అనంతరం ఒక గంట సేపు ధాయ్నం లో గడపటం, 

ఆ తరావ్త యోగాసనాలు ఒక గంట సేపు, ఆపై ఏదో వనమూలికలతో చేసిన వేడి వేడి కషాయం సేవించటం. ఆ తరావ్త 
ఒక అరగంట గురువు గారి అనుగర్హ భాషణం, ఆ తరావ్త చలల్ నీళళ్తో సాన్నం. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   49       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

ఈ ఆశర్మ నిబంధనలు ఎంత కఠినంగా వుంటాయంటే ఆ నలభై రోజుల శిక్షణా కారయ్కర్మంలో బయటి 
పర్పంచానిన్ చూటాట్నికి  వీలు లేదు. ఆ ఆశర్మ పార్ంగణంలొనే వారిచిచ్న కనీస వసతులు తో కూడిన కుటీరంలోనే 
వుండాలి. మంచం, కురీచ్ వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా వుండవు అకక్డ. నేలపైనే చాప పరుచుకుని పడుకోవాలి. 

బయటివయ్కుత్లకు ఫోనుల్ చేసుకోవటాలు, ఉతత్రాలు వార్సుకోవటాలు లేదు. 
భజన, ధాయ్నం, యోగా, ఆధాయ్తిమ్క ఉపనాయ్సాలు, ఉడకబెటట్ని పచిచ్ కూరలతో కూడిన ఆహారం, కషాయాలు ఇది 

అకక్డి జీవన విధానం. 
ఉదయం నాలుగుకు మొదలైన దినచరయ్ రాతిర్ తొమిమ్దికి పార్రథ్నతో ముగుసుత్ంది. 
మానసిక సిథ్రతావ్నికి కొందరు, శారీరిక అసవ్సథ్తలు శమింపజేసుకోవటానికి కొందరు, లావు తగగ్టానికి కొందరు 

ఇలా ఎవరి అవసరాల నిమితత్ం వారు అకక్డికి వసుత్ంటారు. 
అతడు అకక్డికి వచిచ్ వారం రోజులు అవుతోంది. ఈ వారం రోజులు ఆ అమామ్యిని ఎంత మరచి పోవాలనాన్ 

మరచి పోలేక పోతునాన్డు. 
ఆ అమామ్యి శాశవ్తంగా తనకు ఇక దకక్దు అనన్ సతయ్ం అతనిన్ ఎంతగా బాధిసోత్ందో, అంతకు రెటిట్ంపు గా 

ఆమెకి తాను చేసిన దోర్హం గురొత్చిచ్నన్పుడలాల్ అతనికి తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసోత్ంది. 
ఆ గిలీట్ ఫీలింగ నుంచి తనను తాను బయట పడేసుకోవటం అసాధయ్ం అనన్ సప్ృహకలిగిన తరావ్త ఇక క్షణం 

ఆలశయ్ం చేయలేదు అతను.  
అందుకే ఈ సమాధి యోగా ధాయ్న మందిరానికి అపైల్ చేసుకుని వచాచ్డు.  
నిజానికి అకక్డ పరిమిత సంఖయ్లో మాతర్మే తీసుకుంటారు అభయ్రుథ్లను శిక్షణకి. అకక్డ  అడిమ్షన పొందటానికి  

వెయిటింగ లిసట్ లో పేరు నమోదు చేసుకుని  దాదాపు ఆరేడు నెలలు ఎదురుచూసిన తరావ్త అకక్డికి పిలుపు వసుత్ంది. 
కానీ ఇతని విషయంలో ఆశర్మ నిరావ్హకులు తమ నిబంధనలు సడలించాలిస్ వచిచ్ంది. అతనిన్ డిపెర్షన నుంచి 

బయట పడేయని పకాష్న అతనికి మతి సిత్మితం తపేప్ అవకాశం వుందని గురెత్రిగి వారు ఆ నిరణ్యానిన్ తీసుకునాన్రు. 
వాళళ్ అనన్యయ్ పిర్నిస్పాల గారు కారోల్ అతనిన్ సవ్యంగా తీసుకుని వచిచ్ ఆశర్మ నిరావ్హకులతోనూ , గురువు 

గారితోనూ మాటాల్డి అతనిన్ అకక్డ అపప్గించి, నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో, వెళళ్లేక వెళళ్లేక వుండుండి వెనుకకు తిరిగి 
చేయూపుతూ తిరిగి ఊరికి వెళిళ్పోయాడు. 

పచచ్టి పర్కృతి, చలల్టి వాతావరణం, ఎటు చూసినా వృక్షరాజాలు, కుందేళుళ్, లేళుళ్ ఇలా అకక్డి వాతావరణం 
ఎవరినయినా ఇటేట్ ఆకటుట్కుంటుంది. 
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అకక్డి పర్కృతి సౌందరయ్ం అతనిన్ ఏ మాతర్ం ఆకటుట్కోలేక పోతోంది. 
పతర్మున అగిన్శిఖ భదర్పరచవచుచ్, 
హృదయమున దుఃఖబాధ భరించలేము* 
(* దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి) 
అతను తనలో తాను పరితాప పడుతునాన్డు.  
అకక్డి శిక్షణ ఎటువంటి శారీరిక రుగమ్తలను కానీ, మానసిక వేదనలను కానీ పోగొటట్టం ఖాయం అని పేరు. 

కానీ అతనిపై ఆ శిక్షణ ఎటువంటి పర్భావం చూపించటం లేదు. 
అంటే దాని అరథ్ం అకక్డ సాధన చేయిసుత్నన్ యోగ విదయ్లో ఏదో దోషం వుందని కాదు, అకక్డి గురువులు 

సరయిన విధంగా శిక్షణ ఇవవ్లేకపోతునాన్రని కాదు. 
సైకాలజిసుట్లు సైతం ఏమి చెపాత్రు అంటే, ఏ వయ్కిత్ అయినా సరే, సమతౌలయ్తతో కూడిన మానసిక సిథ్తితో వుంటే 

తపప్నిచిచ్ అతని అంతరంగంలో సరి అయిన మారుప్లు తీసుకుని రాలేము అని. 
ఇంకా అరథ్మయేయ్లా చెపాప్లి అంటె తాను మారాలి అనే బలమైన అభిలాష లేని వయ్కిత్ని ఏ మానసిక వైదుయ్డు, ఏ 

గురువు కూడా సంసక్రించలేడు.  
బర్తికిననిన్నాళూళ్ వెతలు తపప్వు కదా! 
మృతియె వెతల దీరుచ్ మేటి మందు* 
(*దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి) 
ఇకక్డ ఏమి జరుగుతోంది అంటే అతను ఆమెని చేజేతులా దూరం చేసుకునాన్డు. తన మనసుకు వయ్తిరేకంగా 

ఆమె పటల్ అంత ఘోరంగానూ, కౄరంగానూ పర్వరిత్ంచాడు.  
అతను తను చేసిన కృతాయ్నికి విపరీతంగా కుమిలిపోతునాన్డు. తాను అంత ఘోరంగా పర్వరిత్ంచగలడని అతను 

కూడా ఊహించి ఉండడు. 
దానికి తోడు అతడు సహజంగానే సునిన్త మనసుక్డు, భావుకుడు కూడా కావటంతో అతను తనను తాను చాలా 

నిందించుకుంటునాన్డు.  తనను తాను హింసించుకుని ఒక రకమైన సాంతవ్న పొందుతునాన్డు. ఒక విధంగా చెపాప్లి 
అంటే ఆతమ్హతాయ్ ధోరణిలో అతని ఆలోచనలు సాగుతునాన్యి.  

సీవ్య హింసలో భాగంగా తన కెరియర కి ఇంచు మించు ఫుల సాట్ప పెటేట్ దిశగా అతని ఆలొచనలు 
సాగుతునాన్యి. ఒక రకంగా సమసయ్ని పరిషక్రించుకునే బదులు, సమసయ్ని మరింత జటిలం చేసుకుంటునాన్డు.  
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వెలుగుచునన్ దివెవ్ మలిపివేసినయంత 
కానుపించు నలల్నైన మచచ్, 
అటెల్ పూరిత్కాని అభిలాశముల మచచ్ 
గుండెలోన కూరుచుండె నాకు.* 
(*దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి) 
అతని బాధలకు నిరిద్షట్మైన కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఓ పాఠకుడా మనం సరిగాగ్ ఓ రెండు 

సంవతస్రాలు వెనుకకు వెళాళ్లి. 
 

PPP 
ఒక రోజు సాయంతర్ం ఆమె టూయ్యిషనుల్ చెబుతునన్ సమయానికి వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్డు యధాలాపంగా. సైకిల 

బయటే ఆపాడు. 
వారి ఇంటి చుటూట్ దడి కటిట్నటుట్ండే కంచె చాలా కళాతమ్కంగా ఉంటుంది.  
సరాక్ర తుమమ్ కొమమ్లను ఒక కర్మ పదద్తిలో విరిచి, పొడవాటి వెదురు బదద్లతో వాటిని ఒక తడికె లాగా అమరిచ్ 

, వెదురు బొంగుల సపోరుట్తో ఇంటి చుటూట్ అమరిచ్న కంచె చాలా అందంగా వుంది. ఆ కంచెకి లతలూ తీగలతో 
అలుల్కునన్ పూల మొకక్లు చూటాట్నికి కంటికింపుగా వునాన్యి.  

కళాకారుడు ఎంతో మనసు పెటిట్ గీచిన తైలవరణ్చితర్ంలా వుంటుంది వారి ఇలుల్. 
వారి ఇంటిని చూసినపుప్డలాల్ అతనికి ఒక ఊహ వచేచ్ది. పులల్లు, పుడకలు ముకుక్న కరచుకుని వచిచ్ పిచుచ్కలు, 

పావురాలు ఎలాగైతే గూడు కటుట్కుంటాయో అలాగ అనిపించేది వారి ఇలుల్. 
ఇంటిలోపలకూడా అంతే.పెదద్ ఖరీదైన సామాగిర్ ఏదీ లేకునన్, ఆధునికమైన ఉపకరణాలు ఏవీ లేకునాన్ వారు తమ 

ఊహా శకిత్తో, పేర్మతో నిరిమ్ంచుకునన్ ఆ బొమమ్రిలుల్ లాంటి ఇంటోల్ ఓ విధమైన పర్శాంతత, నెమమ్దితనం  పర్సుఫ్టంగా 
కనిపించేవి. బలమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ బయటి దాకా వచిచ్ తాకేవి. 

కంచె దాటి వచిచ్ అతను పర్ధాన దావ్రం ముందు నిలిచాడు.  
వాళళ్ అమమ్గారు ఎపుప్డు కూరుచ్ని వుండే సాథ్నం అయిన  కుటుట్మిషన సూట్లు ఖాళీగా వుంది.  అంటే వాళళ్ 

అమమ్గారు ఇంటోల్ లేరనన్ మాట.  
కుటుట్మిషన పై మాయ్టీ కాల్త కపప్బడి వుంది. ఆ మాయ్టీ గుడడ్పై నగిషీలు చెకిక్,  శీర్రామ అనన్ అక్షరాలు అందమైన 

ఎంబార్యిడరీ డిజైన తో వార్యబడి వుంటాయి.  రాముల వారి పటాట్భిషేక దృశయ్ం రంగు రంగుల వూలు దారాలతో 
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అందంగా అలల్బడి వుంటుంది.  సవ్సిత్క గురుత్, ఓంకారం కూడా శర్దధ్గా అలల్బడి వుంటాయి. ఆ డిజైన ని అంత ఓపికగా 
కుటిట్ంది ఆ అమామ్యే అని పర్తేయ్కంగా చెపాప్లిస్న పని లేదు. 

బయట వాళళ్నానన్గారి పాత సైకిల లేక పోవటం వలల్ ఆయన కూడా ఇంటోల్ లేడని అరథ్మవుతోంది. మారుతి 
ఇంకా ఇంటికి వచేచ్ టైం కా లేదు.  

దావ్రం బయట మరక్టమూక  చెపుప్లు బోలెడు ఒక కర్మ పదద్తి లో సుగీర్వాఙజ్కి కటుట్బడి పెటిట్నటుట్ చాలా 
కర్మశిక్షణగా వదిలివేయబడి వునాన్యి. 

తమ టీచర పటల్ ఎంతో పేర్మాభిమానాలు వుంటే మాతర్మే అలాంటి కర్మశిక్షణ సాధయ్మవుతుంది పిలల్లలో. 
ఎదురుగా పిలల్ల మధయ్  ఆమెకూరుచ్ని వుంది. చేతిలో ఏదో టెకట్స్ బుక పటుట్కుని పిలల్లకు ఏదో వివరిసోత్ంది.  
దావ్రం దగగ్ర వెలుతురు ను అడడ్గిసూత్ ఒక ఆకారం, మరియు అడుగుల సవవ్డి కి చెబుతునన్ పాఠం ఆపి 

ఆలిచ్పప్లాల్ంటి విశాలమైన తన కళళ్ని తలుపు వంక సారించి చూసింది తపోభంగమైన మునికనయ్లాగా. 
నిజానికి పాఠంలో లీనమయేయ్వరకు ఆమె అతని కోసం ఎదురుచూసూనే వుండింది. 
అతనిన్ చూసిన ఆ క్షణంలో ఆమె మనసుస్ పొందిన ఆనందం మాటలోల్ వరిణ్ంచటానికి ఏ కవికి సాధయ్ం కాదు. 

ఆమె కళళ్లో మెరుపు, ఉతాస్హం, ఆనందం;  
ఉరికే మనసుస్కు గిరిగీయలేని ఆమె కనులు ఆనంద భాషాప్ల జడిలో చెమమ్గిలాల్యి. ఆ ఉతాస్హం, ఆనందం,  

తాదాతమ్య్తలో మసకబారిన ఆ కనున్లతో అతని రూపానిన్ సరిగా చూడలేకపోయింది ఆమె. రెపప్ల మాటున ఊహలలోనే 
అతని రూపానిన్ ఆవిషక్రించుకుంటోంది.  

వచాచ్వా నేసత్ం 
నిజంగానే వచాచ్వా నేసత్ం 
నా కలల జడిలో నేను తడిసి 
నను నేనే మైమరిచి 
ఆశ నిరాశలనే రెండు చకార్ల రధంలో 
లోకమంతా తిరిగేసుత్నాన్ను 
నా లోకమంటే ఏదొ కాదు - నీవే నాలోకం 
నీ చుటుట్ నాకలలు 
నీతోనే నా ఆశ నిరాశలు 
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వచాచ్వా నేసత్ం 
నిజంగానే వచాచ్వా నేసత్ం 
చిరుగాలి తాకిడికి తెర కదిలినా నీవేనేమో అని భావన 
లేత గాలి సప్రశ్కి ఆకులు కదలాడినా నీవేననన్భర్మత 
నీవొసాత్వో రావో అనన్ మీమాంస 
ఇక రావేమోననన్ నిసప్ృహ 
ఎచటికెళిళ్పోయావు నేసత్ం 
అందుకోవా సాచిన నా హసత్ం? 
 
ఆశ నిరాశల మధయ్ ఊగిసలాడుతునన్ది నా మది 
వెలుల్వెతుత్తునన్ నా పరుగుని ఆపేసోత్ంది నా హృది. 
ఏ సైకిల బెల మోర్గినా నీవే 
ఏ సవవ్డి వినిపించినా నీవే * 
(*డాకట్ర.రాయపెదిద్ వివేకానంద సీవ్య కవిత) 
ఇలాంటి ఊహల మధయ్ అతనికై ఎదురు చూసి చూసి, పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్టంలో నిమగన్మయింది ఆమె కొదిద్ 

సేపటి కిర్తమే. 
నిజానికి అతడేమి ఆలశయ్ంగా రాలేదు. రోజు వచేచ్ సమయానికనన్ నిజానికి అయిదు నిమిషాలు ముందరే 

వచాచ్డు. కాని ఒక పర్తేయ్క సంకలప్ంతో కూరుచ్ని వుంది. అతని రాకకి ఎనన్డూ ఇవవ్నంత పార్ముఖయ్తని ఆమె ఇసోత్ంది 
ఇవావ్ళ. తన హృదయానిన్ అతని ముందర ఆవిషక్రించటానికి ఆమె కృత నిశచ్యురాలు అయింది ఆ వేళ. 

అతనికి తన మనసుస్లోని మాటలని చెపాప్లని అదే ధరమ్మని ఆమె భావించింది. అందుకే సిదధ్పడి వుంది. అతను 
రావాలి రావాలి అని మనసుస్లో బలంగా కోరుకుంటోంది. 

అంతలోనే నిరాశ, వసాత్డొ రాడో అని. 
రోజు వసాత్డు కద, వసాత్డు లే అని తనకు తానే భరోసా చెపుప్కుంటోంది. మరీ అంతలోనే ’ఏమో, కాలేజి లో 

ఏదనన్ పని పడి ఆగిపోయాడేమో, రాడేమో అని బెంగ పడుతోంది. వాళళ్ అనాన్ వదినెలతో కలిసి ఎకక్డికైనా వెళాళ్డేమో 
అని కలవరపడుతోంది. 
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క్షణం ఒక యుగంగా గడపటం అంటే ఏమిటో ఆమెకి అనుభవంలోకి వచిచ్న క్షణాలు అవి. 
అనయ్మనసక్ంగానే పాఠం చెపప్టం పార్రంభించింది.  తాతాక్లికంగా ఆ తియయ్టి వేదనని మరచిపోగలిగింది 

పాఠం చెబుతూ. 
అంతటి ఉదివ్గన్తతో ఆమె ఎదురుచూసూత్ వుండిన కారణంగా, ఒకక్ సారిగా అతను కనపడే సరికి ఆమెలో భావ 

సంచలనం, చెలియలికటట్ తెగిన నీటిపర్వాహంలా ఆమె కళళ్లోంచి కనీన్టి పర్వాహంలాగా వెలుల్వలాగా తనున్కు 
వచాచ్యి. 

"ఎందుకింతా ఆలశయ్ం చేసావు?" నిలదీసింది. 
"నేను ఎపప్టికనాన్ తవ్రగానే వచాచ్ను, ఇవావ్ళ తెలుసా?" అతని పర్తుయ్తత్రం తో తనను తాను 

సంభాళించుకుంది. 
అయినా అతని పై తనది ఏమిటి ఈ అథారిటి? ఆతనెవరు తనెవరు, అపుప్డే అతనిపై తను అధికారం 

చలాయిసోత్ంది ఏమిటి అని తనలో తాను అనుకుని చినన్గా నవువ్కుంది. 
పిలల్లకు పాఠాలు చెబుతూ అతనితో యధాలాపంగా కబురుల్ చెపేప్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది. కాని ఎంత దాచుకునాన్ 

ఆమెలో దాగని ఉదివ్గన్త. 
కాసేపయాయ్క అతనికి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. అది ఒక రూటీన ఆమెకి. అతను ఎపుప్డు వచిచ్నా కాసేపటికి నీళుళ్ 

ఇవవ్టం అనేది ఒక పదద్తిగా పెటుట్కుంది. ఎపుప్డైనా అరుదుగా కాఫీ తెచిచ్ ఇసుత్ంది.  
అతనితో పరిచయం అయిన కొతత్లోల్ ఒక సారి అతను "నేను కాఫీలు, టీలు తార్గనండి, ఎపుప్డైనా అరుదుగా 

బూసట్ తార్గుతాను" అని చెపాప్డు. 
అతను అలా సినిస్యర గా చెపిప్న రోజు ఆమె తన సహజ పర్వృతిత్కి భినన్ంగా బయటికే పకుక్న నవేవ్సింది. 
ఆమెకి అది వింతగా తోచింది. ఆ వయసుస్ కురార్ళుళ్ చాలా మంది అపప్టికే బీరుల్, గీరుల్ తార్గటం చాలా 

మామూలు విషయంగా చెపుప్కుంటునన్ రోజులు అవి. 
’సారీ, అసంకలిప్తంగా నవేవ్శాను. నువువ్ బుజోజ్డివి. ఎపుప్డు ఇలాగే వుండాలి. రియలీల్ యూ ఆర ఆసమ" 

మనసూప్రిత్గా అతనిన్ అభినందించింది. 
"ఏమి ఫరావ్లేదు. నీ నవువ్కు నేను కారణం అయాయ్ను. అంతకంటె ఆనందం ఏముంటుంది?" అతను సినిస్యర 

గానే అనాన్డు ఆ మాటలిన్. 
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ఆ రోజులోల్నే వాళళ్ అమామ్ నానన్లు బలవంతం చేసేత్ వాళిళ్ంటోల్ కాఫీ తార్గాలిస్ వచిచ్ంది. వాళుళ్ అసస్లు 
నమమ్లేదు కాఫీ తార్గని వాళుళ్ వుంటారు అంటే. అదీ గాక అతను మొహమాట పడుతునాన్డు అని అనుకుని బలవంతం 
చేసూత్ " మా అమామ్యి కాఫీ అదుభ్తంగా చేసుత్ంది ఒక సారి తార్గి చూడు" అని చెపాప్రు. 

అపుప్డు తార్గాడు కాఫీ మొదటి సారి. నిజానికి నీళళ్ పాలు, తకుక్వ  చకెక్ర వేసి ఆ అమామ్యి చేసి ఇచిచ్న కాఫీ 
ఏమాతర్ం బాలేకునాన్, తార్గి అతను నిజంగానే ఇషట్ పడాడ్డు. 

ఆ తరావ్త అతనికి అపుప్డపుప్డు కాఫీ ఇచేచ్ది తానే చేసి. 
తన చేతి వేళుళ్ ఆమె చేతి వేళళ్కి తగలకుండా జాగర్తత్ పడుతు నీళళ్ గాల్సు అందుకుని తార్గాడు. 
కురీచ్లో కూరుచ్ని వునాన్డు అతడు. అతడి ఎదురుగా అతని మోకాళళ్కి తగులుతుందేమో అనన్ంత దగగ్రగా ఆమె 

నిలబడి వుంది, అతను అందించిన ఖాళీ గాల్సు అందుకుని. 
టూయ్షన కొచిచ్న పిలల్లు ఆమె వెనుక కూరుచ్ని వునాన్రు. ఆమె ముఖ కవళికలు ఆ పిలల్లకు కనపడే అవకాశం 

లేదు. ఆతని మొహం కనపడకుండా ఆమె అడుడ్ వుంది. 
అతని చేతిలో మడత పెటిట్న ఓ  కాగితానిన్ వుంచింది. ఏదో నోట బుక లోంచి చించిన గీతల పేపరస్ కొనిన్ సగానికి 

మడత పెటిట్ అతనికి అందించింది. అతనికి ఏమి అరథ్ం కాలేదు. 
"ఇవి పంకజ సార కి ఇవవ్వా రేపు కాలేజిలో" అని చెపిప్ంది. ఆమె సవ్రం గది అంతా పర్తిధవ్నించింది. 

టూయ్యిషన పిలల్లు అందరూ తమ పాఠాలు తాము వలెల్ వేసుకుంటు తమ లోకంలో తాము వునాన్రు. 
అతను సరె అని తల ఊపాడు. 
అపుప్డు ఆమె గుసగుసలాడుతునన్ ధవ్నిలో "హేయ మొదూద్. అవి నీకే. పిచోచ్డిలా పంకజ సార కి వెళిళ్ ఇచేచ్వ. 

అది నినున్ ఉదేద్శియ్ంచి నేను వార్సిన కొనిన్ వాకాయ్లు. ఇంటికి తీసుకెళిళ్ చదువుకో. ఎవరికీ చూపకు"  
కాసత్ ముందుకు వంగి అతని వంకనే తేరిపారా చూసూత్ సప్షట్ంగా ఉచచ్రిసూత్ ఆమె చెపిప్న మాటల సారం అరథ్ం 

అవటానికి అతనికి కొనిన్ సెకనుల్ పటిట్ంది. 
ముదురు వంగపువువ్ రంగు కాటన చీరలో మూరీత్భవించిన శుదధ్ సతవ్మా అనన్ శరీరచాయతో తన ఎదురుగా 

నిలబడి, ఎరర్టి దొండపండు లాంటి పెదాలను నెమమ్దిగా కదిలిసూత్ తనతో సంభాషిసుత్నన్ ఆమె, ఆ క్షణంలో దేవతలకు 
శాశవ్త అమరతావ్ని పర్సాదించటానికి దిగివచిచ్న మోహిని అవతారంలా కనిపించింది. అతనికి. 

ఇంతలో గుమమ్ం దగగ్ర ఏదో అలికిడి అవడంతో అమె తపుప్కుని , తన యధాసాథ్నానికి వెళిళ్ కూరుచ్ంది.  
PPP 
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ఊహించని పెనిన్ధి ఏదో దొరికిన వాడిలా ఆ ఉతత్రానిన్ పదిలంగా షరట్ జేబులో గుండెకి దగగ్రగా వుంచుకుని, 
జేబులో అది వుందో లేదో అని పదే పదే తడిమి చూసుకుంటు, కలలో నడిచే వాడిలా ఒక విధమైన తాదాతమ్య్తతో వాళళ్ 
ఇంటినుంచి నేరుగా తన ఇంటికి చేరుకునాన్డు. 

 
గోధూళివేళ. ఆకాశం ఎరర్బారింది. 
పకుష్లు కిలకిలారావాలతో గూళుళ్ చేరుకుంటునాన్యి.  
దూరంగా రణమండల శిఖరాలపై  హనుమాన మందిరంలోనూ, కాలిబాట వెంబడి దీపాలు వెలుగుతునాన్యి. 
అపుప్డే సూరుయ్డు పశిచ్మాదిర్ని చేరుకుంటునాన్డు. తిమిరం వైపు  పర్పంచం సనన్దధ్ం అవుతోంది. 
ఇంటికి రావటం రావటం అతను నేరుగా డాబాపైకి చేరుకునాన్డు. అతను నడకలో ఒక ఉదేవ్గం, మాటలోల్ 

వయ్కత్పరచలేని సంతోషం. 
డాబాపైనుంచి వాతా వరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. వాళిళ్ంటి వెనుక కనుచూపు ఆనినంత మేరా పచచ్టి 

పొలాలు, వాటికి ఒక చివర శాంత మలల్పప్ శిఖరం. మామిడి చెటుట్ కొమమ్లు డాబా పై వరకు పార్కి అకక్డి 
వాతావరణానికి ఒక కొతత్ అందానిన్ అందిసుత్నాన్యి. కొబబ్రి చెటుట్ ఆకులు, బాదం కొమమ్లు, వేపచెటుట్ తాలుకు కొమమ్లు 
అనీన్ కూడా ఆసకిత్గా చూసుత్నాన్యా అనన్టుట్ వునాన్యి అతని వంక. 

ఏదో వరానిన్ కోరి కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు నిదార్హారాలు మానేసి, కఠోర తపసుస్ చేసి దేవతల సాకాష్తాక్రం 
పొందిన అనంతరం వరపర్సాదానిన్ పొందిన ఒక తాపసి ఎంత ఆనందానిన్ అనుభవిసాత్డో అంత ఆనందం 
పొందుతునాన్డు అతను. 

అంతలోనే ఒక అభదర్త. ఇది ఇంతకూ ఉతత్రమేనా? తనను ఉదేద్శించి వార్సి వుంటుందా? లేక ఏదయినా ఇంగీల్ష 
సబెజ్కుట్ కు సంబంధించిన డౌటుల్తో కూడిన ఏదయినా పర్శాన్వళా? 

లేదా తనను ఆటపటిట్ంచి ఆనందించటానికి ఉతిత్నే ఏదయినా కాగితాలిన్ ఒక బొతిత్గా చేసి తన చేతికి ఇచిచ్ 
వేళాకోళం చేసోత్ందా? 

పిటట్ గోడపై కూరుచ్ని ఉతత్రం నెమమ్దిగా జేబులోంచి తీశాడు. 
 
ఎంతో పొందిక గా ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలతో గీతలపేపర పై వార్యబడి వునన్ ఆ ఎనిమిది పేజీల ఉతత్రం అతనిన్ 

ఏదో లోకాలకు తీసుకుపోయింది అంటే అతిశయోకిత్ కాదు. 
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పిర్యమైన నీకు 
నేనసలు ఇలా నీకు వార్సాత్నని కలలో సైతం ఉహించలేదు ఎపుప్డు. 
ఎందుకు వార్సుత్నాన్నో నాకు సప్షట్త వుంది. కానీ ఎలా వార్యాలో ఎకక్డినుండి మొదలుపెటాట్లో, ఎలా ఒక 

కర్మపదద్తిలో వార్యాలో అరథ్ం కావటంలేదు. నేను నీలా రచయితను గానీ, కవిని గానీ కాను కద. 
 ముందుగా ఒకక్టి మాతర్ం గటిట్గా చెపప్నీ ననున్. అది ఏమిటంటే, నాకు నువవ్ంటే చాల చాల ఇషట్ం. అది ఎంత 

ఇషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేనంత ఇషట్ం. ముందుగా ఇవే మాటలోత్ ఎందుకు పార్రంభించాను అంటే నాకు తెలియకుండానే 
ఇక నా కషాట్ల గురించి వార్సేసాత్ను. నాకు తెలిసింది కషాట్లు మాతర్మే కద.  

భూమి, ఆకాశం , మిలీక్వే లు దాటి,  దికుక్లు అనన్ ఎలల్లు దాటి అనంతంగా వాయ్పించి,  సరిహదుద్లు అనన్దే 
ఎరుగని ఈ విశాల విశవ్ంలో  ఒక చినన్ బిందువు లాంటి నా ఉనికికి పార్ముఖయ్త ఏమి ఉంటుంది? నేను సరిగాగ్ అలాగే 
అనుకునే దానిని. ఇది ఆతమ్నూయ్నత కాదు, ఆతమ్ ఙాజ్నం అని అనుకుంటూ నాకు అపప్జెపప్బడిన పనులు నేను 
చేసుకుంటూ, నాకు చేతనయినంత మేరా కుటుంబానికి తోడప్డుతూ, ఏ దశలోనూ నా మనసుస్లో శూనయ్త 
ఆవరించకుండా, ఏ ఆశా వాయ్మోహాలకు లోనుకాకుండా, ఒక మర మనిషిలాగా జీవితానిన్ జీవిసూత్ అదే జీవితం అని 
ననున్ నేను బుజజ్గించుకుంటూ లేని ఉతాస్హానిన్ మొహంపై పులుముకుంటూ బర్తికేసేదానిన్.  

నాకు ఈ మధయ్ మనసు అసస్లు బాగుండటం లేదు. నా చినిన్ జీవితంలో నాకు అంటూ ఏ కోరికలు ఆశలు లేవు. 
నేను ఒక యంతర్ం లాగా ననున్ నేను మారుచ్కునాన్ను ఇనేన్ళుళ్.  

ఏ కోరిక కోరుకునాన్ అది నెరవేరదు అనన్ జీవిత సతయ్ం చాలా చినన్వయసుస్లోనే నేను తెలుసుకోగలిగాను.  పర్తి 
కోరిక డబుబ్తోనే ముడిపడి వుంటుంది కద మనం సౌఖాయ్లు పొందాలంటే. అందుకే ఆశ - నిరాశ ఇవి కవల పిలల్లు అని 
భర్మ పడేంతగా మనసుకు నేను నచచ్జెపుప్కోగలిగాను. మనం మన మనసుస్లకు ఇవవ్గలిగే గొపప్ సౌఖయ్ం ఏమిటో 
తెలుసా, దుఃఖించటం. ఎకక్డో చదివాను సోకించటం కనాన్ సోమరితనం ఇంకోటి వుండదని. కానీ అది కడుపులో చలల్ 
కదలకుండా కూరుచ్నాన్ గడిచిపోయే వెసులుబాటు వునన్ వారికి వరిత్సుత్ందేమొ కానీ నాలాంటి వారికి కాదు. 

ఏ పని చేయలేకపోవటం అనన్ది మాఇంటి పరిసిథ్తి దృషాట్య్ ఆతమ్హతాయ్ సదృశయ్ం. ఈ ఙాజ్నం నాకు చాలా చినన్ 
వయసుస్లోనే కలిగింది. అందుకే డిగీర్ ఫసిట్యర నుంచే కాలేజి వెళళ్టం మానేసి సూక్లు టీచర గా ఉదోయ్గం, 
టూయ్యిషనుల్, కుటుట్మిషన పై కుటట్టం లాంటి పనుల్ కలిప్ంచుకుని ననున్ నేను బిజీగా వుంచుకుంటునాన్ను.  

రొటీన గా నడిచిపోతునన్ నాజీవితం లోకి ఒక మలయమారుతంలాగా వచాచ్వు నేసత్ం నీవు.  
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నినున్ చూసిన మొదటి సారి ఎవరబాబ్ ఇతను భలే అందంగా వునాన్డే అని అనుకోవచుచ్ ఏ ఒకక్రైన. అందుకు 
నీకు అనిన్ విధాల అరహ్త వుంది. ఇపుప్డు నినున్ పొగుడుతూ కూరోచ్వటం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. 

నినున్ చూసిన మొదటి క్షణం లో నాకు కలిగిన మొదటి అనుభూతి ఏమిటో తెలుసా? చెబుతాను - సాంతవ్న, 
అవును నేసత్ం నాకు నినున్ చూడంగానే కలిగిన మొదటి అనుభూతి ఓదారుప్, నిశిచ్ంత, నెమమ్దిదనం.  

మందనుండీ, తలిల్ నుండీ దూరంగా తపిప్పోయిన లేగ దూడకి తిరిగి తలిల్ ఆవు కనపడంగానే ఎలాంటి నిశిచ్ంత, 
నెమమ్ది, భరోసా, సాంతవ్న కలుగుతాయో - నాకు నినున్ చూసిన మొదటి క్షణంలో అలాంటి అనుభూతి కలిగింది.   

నీవు నా జీవిత గమాయ్నివి అనిపించింది.  
నాకు నీ నీడలో సేద తీరాలని అనిపించింది, నీ పరిషవ్ంగంలో చేరి వెకిక్ వెకిక్ ఏడావ్లని అనిపించింది. కొనిన్ 

అనుభూతులకు అరథ్ం వుండదు.  
నీవు ఎవరో కూడా సరిగాగ్ తెలియదు అపుప్డు, పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డివి నీవు అని కూడా తెలియదు. నీవు అకక్డ 

ఆ క్షణంలో ఎందుకునాన్వో కూడా తెలియదు. కాని నాకు నినున్ చూడంగానే కలిగిన మొదటి భావన సాంతవ్న. అయితే 
అలా ఎందుకు అనిపించిందో ఫాలాకుష్ని సాకిష్గా నాకు తెలియదు.  

నిరాశలతో జీవించడం అలవాటు అయిన నాకు, దేని మీద ఆశ పడకపోవటం అనన్ది పదద్తిగా మారిపోయింది. 
అలాంటిది నేను ఇటీవల దేవుడిన్ పదే పదే కోరుకుంటునన్ ఒకే ఒక కోరిక ఏమిటంటే పెనిన్ధిలాగా దొరికిన ఈ సేన్హానిన్ 
నా నుంచి దూరం చేయకు అని. 

నీతో మటాల్డుతూ వుంటె నేను ఆవేళ కలిగిన  అలసట యావతుత్ మరచిపోతాను. నా సాయంతార్లు 
జీవనోతాస్హనికి కేందార్లుగా మారిపోయాయి. 

ఇపప్టి దాకా వార్సినది ఒక సారి ఆగి చదువుకుంటుంటే నాకే నిసప్ృహగా అనిపించింది. ఏమిటి ఇంత 
నైరాశయ్ంతొ వునాన్యి నా ఆలోచనలు అని. అయినా నేను ఏదీ దాచుకోవాలి అనుకోవటము లేదు నేసత్ం. ఈ ఉతత్రానిన్ 
నీకు ఇలాగే ఇసాత్ను. నేను నిజానికి ఇంత బేలను కాను. నేను కషాట్లను చాలెంజి లాగా భావించి ఎదురోక్ంటాను. నాకు 
నిరాశ, నిసప్ృహ అనన్వి ఎనన్డూ కలుగవు. కానీ నీ ముందు నేనేంటి ఇంత బేలను అవుతునాన్ను అంటె అది నీ 
సేన్హంలో గొపప్దనం . అది నీ సేన్హంలో తీయదనము. 

ఒకోక్సారి నినున్ కౌగిలించుకుని భోరున ఏడావ్లి అని అనిపిసుత్ంది. నాకు సాంతవ్న లభించేది అంటే నీ 
సాంగతయ్ంలో మాతర్మే.  

నాకు నీ మాటలు ఇషట్ం 
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నాకు నీ అమాయకతవ్ం ఇషట్ం 
నాకు నీ నవువ్ ఇషట్ం 
భేషజం లేని నీ పర్వరత్న ఇషట్ం 
అందరి మంచిని కోరే నీ ఆపాయ్యత ఇషట్ం 
నీ అలవాటుల్ ఇషట్ం 
నీ తెలివితేటలు ఇషట్ం 
తెలివితేటలునాన్యనన్ అహం నీకు లేకపోవటం ఇషట్ం 
నీవు నా వాడివి అనన్ భావన ఇషట్ం 
నేనెకక్డ నొచుచ్కుంటానో అని తపన పడే నీ తతవ్ం ఇషట్ం 
సారీ ఏమేమొ వార్సెసూత్ వునాన్ను.  
ఇంతకూ నేను ఇదంతా ఎందుకు వార్సుత్నాన్ను అంటే నీ పటల్ ఇంత ఇషట్ం మనసులో పెటుట్కుని పైకి ఏమి 

తెలియని దానిలా నటిసూత్ మాములుగా వుండటం ధరమ్ం కాదు నాకు బలంగా అనిపిసూత్ వుంది. 
నేసత్మా నాకు ఒక వరం ఇసాత్వా? 
మన సేన్హం ఇలాగే కొనసాగాలి అని నేను కోరుకుంటునాన్ను. ఏది ఏమయినా మన సేన్హం ఇలాగే కొనసాగాలి. 

మనం మంచి సేన్హితులుగా కలకాలం కొనసాగుదాం. 
నాకు ఇటీవల భయంకరమైన కలలు వసుత్నాన్యి. నువువ్ ఇక నాతో మాటాల్డవేమో అనన్టుట్, ననున్ నీవు మరచీ 

పోయి నీ అంతట నీవు హాయిగా వెళిళ్పోతునన్టుట్ ఇలాంటి కలలు నాకు పీడకలల కనాన్ ఎకుక్వ భయంకరమైనవి సుమా.  
మితర్మా, ఒకక్టి మాతర్ం ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను. మనది ఈ జనమ్లో సేన్హం కాదు. ఎకక్డో తీరని ఋణం ననున్ 

మళీళ్ నీతో కలిపింది. మితర్మా నను ఎనన్టికీ విడిపోవుగా. 
మనది ఉతిత్ సేన్హం అయితే ఏ ఇబబ్ంది లేదు. హాయిగా జీవితాంతం మనం సేన్హానిన్ కొనసాగించవచుచ్.  
నేసత్మా, నేను సిగుగ్ విడిచి చెబుతునాన్ను, నాలో కలుగుతునన్ హృదయసప్ందనలు , వేదన, నిరాశ, నీపై ఉతుత్ంగ 

తరంగంలా ఎగసిపడుతునన్ ఇషట్ం తాలూకు తీవర్త చెబుతునాన్యి ఇది ఉతిత్ సేన్హం మాతర్మే కాదు అని. 
కానీ మితర్మా నీచేయి అందుకునే అరహ్త నాకుందా? 
ననున్ నిజంగా నీ జీవితంలోకి ఆహావ్నిసాత్వా? 
ఇదంతా  నా పిచిచ్ఊహలు మాతర్మేనా? 
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నీకూక్డా నాపై ఇదే సాథ్యిలో ఇషట్ం వుందా? 
మనం ఇదద్రం జీవితాంతం కలిసి వుండగలం అనే దృశయ్ం మనసుస్లో నీకు కనీసం ఊహామాతర్ంగా అయినా 

వసోత్ందా? 
నాకు ఇషట్ం ఎంత సాత్యిలో వుందో ఇది సాధయ్ం కాదేమో అనన్ అనుమానమూ అంతే సాథ్యిలో ఉంది.  
నేనింత నెగెటివ థింకర ని అని నాకు మొదటి సారి తెలుసోత్ంది. 
నేను పెదద్గా సాహితయ్ం చదువుకునన్ దానిని కాను. ఏదో టెకస్ట్ బుకస్ చదివిన మిడిమిడి ఙాజ్నమే తపప్ ఒక కర్మ 

పదద్తి లో నా ఆలోచనలు పేపర పై పెటట్టం రాదు నాకు. 
నాలో కలిగిన ఆలోచనలు యధాతథంగా ఎటువంటి భేషజాలు లేకుండా వార్సేసాను. 
ఇపుప్డు ఎంత నిశిచ్ంతగా వుందో మాటలోల్ చెపప్లేను. 
వుండనా మరి 
ఎనన్టికీ నీ జీవిత సహచరిగా వుండాలని ఆశ పడే  

నీ 
సేన్హితురాలు 
PPP 

చదవటం ముగియగానే అతని కనున్ల వెంబడి ధారాపాతంగా అశుర్వులు. 
అది బాధా, వేదనా, ఆనందమా అని ఇదమితత్ంగా చెపప్లేని ఒక అలౌకిక మానసిక సిథ్తిలో వునాన్డు అతను.  

అతను చదవటం ముగించే వరకు ఆవరించి ఉనన్ మసక వెలుతురు కూడా అంతరించి జగతుత్ను యావతుత్ లలిత 
యామిని ఆవరించింది. 

అతను ఒక తనమ్యావసత్లో వునాన్డు. 
ఆమె తనని పేర్మిసోత్ంది. ఆ భావన అతనికి తెలియని కొతత్ ఉతాస్హానిన్ ఇసోత్ంది. 
అతని ఆలోచనల పర్వాహం ఇలా వుంది 
"ఆమె నా దృషిట్లో ఒక దేవత. ఆమె నేను కోరని వరానిన్ అయాచితంగా ఇసూత్, తనను తాను చాలా 

తగిగ్ంచుకుంటూ సవినయంగా జీవితాంతం తోడు వుండే వరం ఇసాత్వా అని పైగా ననేన్ యాచిసోత్ంది. ఇది కలా 
నిజమా?" 

అతని మనసుస్ ఆనందంతో ఉరకలెతుత్తోంది. 
PPP 
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 "హారీట్ కంగార్చుయ్లేషనస్" మరుసటి రోజు కాలేజిలో కనపడంగానే ఉమేష చెపాప్డు. అతని పూరిత్ పేరు ఉమా 
శంకర పర్సాద. సేన్హితులందరూ అతనిన్ ఉమేష అని పిలుసాత్రు. 

"ఎందుకు కంగార్చుయ్లేషనస్? ఏమి సాధించానని?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు అతను. 
"దాచినా దాగవు లే ఇలాంటివి. పేర్మలో పడాడ్వట. తనే పర్పోస చేసిందట కద?" ఉమేష అలా అడిగేటపప్టికి 

అదిరిపడాడ్డు అతను. 
"ఛ.ఛ. అలాంటిది ఏమి లేదు. అయినా ఎవరు చెపాప్రు?" అసలేం అరథ్ం కావటం లేదు అతనికి. నినన్ రాతిర్ ఆ 

అమామ్యి తనకు ఉతత్రం వార్సిన విషయం తనకు తపప్ ఎవరికీ తెలియదు. ఈ ఉమేష గాడికి ఎలా తెలిసిందబాబ్. 
అయోమయంగా వుంది అతనికి. 

"నాకు సీ.ఎం చెపాప్డు" అతని అయోమయానిన్ ఇంకా పెంచుతూ చెపాప్డు ఉమేష. 
"హే. కమాన. ఛీఫ  మినిషట్ర చెపప్టం ఏమిటి? వేళాకోళాలు ఆపి నీకు ఎవరు చెపాప్రో చెపుప్ అసలు" 
"అంటే నేను వినన్ది నిజమే అనన్మాట. నాకు ఎలా తెలిసింది అనన్ విషయం మీదనే నీ ఫోకస వుందే తపప్నిచిచ్, 

అసలు అలాంటిది ఏమి లేదు అని నీవు అనటం లేదు." అతనిన్ మరింత ఆట పటిట్సూత్ నవేవ్శాడు ఉమేష. 
"లేదు. లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు." అటూ ఇటూ చూసూత్ మెలిల్గా గొణిగాడు అతను. 
"సీ.ఎం అంటే ఛీఫ మినిషట్ర కాదులే. ఆ  ఫలాన అమామ్యి మేనతత్ కొడుకు చందర్మోహన. మేము వాడిని 

ముదుద్గా సీ.ఎం అని పిలుచ్కుంటాం. వాడు నాకు చినన్పప్టి నుంచి పరిచయం" ఆ అమామ్యి పేరు కూడా కరెకుట్గా 
చెపేప్శాడు ఉమేష. 

కాసేపాగి, ఉమేషే చెపుప్కుపోసాగాడు 
"ఈ సీ.ఎం గాడు మన ఏజే, ఇంటర దాకా నాకాల్స మేట. కానీ వాడు మనలా డిగీర్ చేరక ఇంజినీరింగ లో 

చేరాడు. కరాణ్టకలో గులబ్రాగ్ లో చదువుతునాన్డు. వాడికి అనిన్ అలవాటుల్ ఉనాన్యి. నీలాగా బుదిద్మంతుడు కాడు. 
మొరటోడు వాడు. 

వాడికి వాడి మరదలు కి బాగా చనువు వుంది. వీడి నానన్ గారు రియల ఎసేట్ట అవీ చేసూత్ ఏదో పర్యివేట 
జూనియర కాలేజికి కరసాప్ండెంట గా చేసూత్ బాగా సంపాయించాడు. మాములు మాటలోల్ చెపాప్లంటే ఈ సీ.ఎం. గాడు 
’బారన్ విత అ సిలవ్ర సూప్న ’ కిందే లెకక్. వాళుళ్ బంధుతవ్ం వుండటం వలల్ కలుసుత్నాన్రే గానీ, ఈ సీ.ఎం గాడికి, ఈ 
అమామ్యి వాళళ్కి ఆరిథ్క పరంగా చూసుకుంటే చాలా అంతరం వుంది. 
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కాని వీడికి ఆమె అంటే చాలా ఇషట్ం.  కానీ తన ఇషాట్నిన్ ఆమెకి నచేచ్ విధంగా ఎపుప్డు చెపుప్కోలేదు. అదొకక్టే 
కాదు. ఆమె తన కోసమే పుటిట్ంది అని వీడికి ఒక నమమ్కం.  

ఎటు తిరిగి కాళాళ్ వేళాళ్ పడి అయినా సరే తనకే ఇచిచ్ చేసాత్రు ఆ అమామ్యిని , అని వాడికి ఒక విధమైన 
అహంతో కూడిన ఓవర కానిఫ్డెనస్.  

నిజంగా చెపాప్లంటే , వీడు ఆమెని టేకెన ఫర గార్ంటెడ అనన్టుట్ టీర్ట చేసాత్డు. ఎపుప్డూ ఆట పటిట్ంచడం, తనిన్ 
ఏడిపించడం, ఏదయినా ఫామిలి ఫంక్షనస్ లో కలిస్నపుప్డు సైతం ఆ అమామ్యిని ఏడిపిసూత్ వుంటాడు. అదంతా చనువు 
అని అనుకుంటూ వుంటాడు ఈ మొరటోడు. 

తను నీతో కోల్స అవటం వాడు అసస్లు ఊహించలేదు అట. దాంతో హరట్ అయాయ్డు. 
మొనన్ ఏదో ఫామిలీ ఫంక్షన లో కలిస్నపుప్డు, ఆ అమామ్యిని పటుట్కుని అడిగేశాటట్. "ననున్ పెళిళ్చేసుకోవటం 

నీకు ఇషట్మేనా?" అని.  
ఆ అమామ్యి చాలా సేపు మాటాల్డలేదట. వీడు బలవంతం చేసి పదే పదే ఆడిగిన మీదట, నెమమ్దిగా గొంతు 

పెగలుచ్కుని చెపిప్ందట, "బావా, నాకు నీపై ఎపుప్డు అటువంటి ఆలోచన లేదు. చినన్పప్టి నుంచీ దగగ్రగా చూడడ్ం 
వలల్నుకుంటాను, నాకు మా అనన్యయ్తోనో, తముమ్డితోనో మాటాల్డుతునన్టుట్ వుంటుందే కానీ నీతో - పెళిళ్ అనే ఆలోచనే 
నాకు ఎపుప్డూ రాలేదు." అని నెమమ్దిగా సప్షట్ంగా అందిట. 

చెపాప్ను కద, వీడు మొరటోడు అని. 
"మరి పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు, ఆ పుసత్కాల పురుగు అంటే ఇషట్మా? అతని పై అలాంటి ఉదేద్శయ్ం ఉందా?" అని 

ముఖాముఖి అడిగేశాటట్. 
వీడు బాగా రీసెరిచ్ చేసిన తరావ్త సంభాషణ చేసుత్నాన్డు అని అరథ్మయిందట ఆ అమామ్యికి. 
కాసేపు ఏమి మాటాల్డలేదట. ఆ తరావ్త నిదానంగా చెపిప్ందట. 
"నేను అతనిన్ ఇషట్పడుతునాన్నో లేదో గానీ ఆ మాట నువవ్ంటుంటే వింటానికి నాకు చాలా బాగుంది బావా.  
నాకయితే అతనంటే చాలా గౌరవం వుంది. అతనితో కొదిద్గా సేన్హమే తపప్ మేమేమీ పెదద్గా మాటాల్డుకునేది 

కూడా ఏమి లేదు. ఎపుప్డనన్ సాయంతార్లు వసాత్డు, మా తముమ్డితో మాటాల్డటానికి,  నీవు అనుకుంటునన్టుట్ పెదద్ పెదద్ 
ఆశలేం లేవు అతని పటల్.  అతనికి ఈ కాలపు కురార్ళళ్కు వుండే ఎలాంటి బాడ హాబిటస్ లేవు. అతను ఒక మంచి కవి. 
చాలా తెలివైన వాడు. ఎదుటి వయ్కిత్ని ఎనన్డూ నొపిప్ంచడు. అతనితో మాటాల్డుతూ వుంటే ఇంకా ఇంకా మాటాల్డుతూనే 
వుండిపోవాలని వుంటుంది బావా. మనం ఎంత వేదనలో అనాన్ వుండనీ అతని చిరునవువ్ ని చూసూత్ అతనితో మాటాల్డితే 
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మన దుఃఖం మరిచ్పోతాము. అతను సలహా అని ఇవవ్డు కానీ అతని మాటలోల్ మన సమసయ్లనిన్టికి పరిషాక్రం 
లభిసుత్ంది. 

 కానీ అతను ననున్ ఇషట్ పడితే నాకు అంతకనాన్ కావాలిస్ంది ఏమీ లేదు. హీ ఈస ది పర ఫెకట్ జెంటిల మేన" అని 
అనేసి తురుర్మందట. 

ఈ సంఘటన జరిగి సరిగాగ్ రెండు రోజులు కూడా అవలేదు. అపప్టి నుంచి సీ.ఎం. గాడు ఇంచుమించు 
వందరోజులు లంఖణం చేసిన వాడిలా తయారయాయ్డు. కనుగుడుల్ లోపలికి పీకుక్పోయాయి. అనన్ం సరిగాగ్ తినటం లేదు. 
నీళుళ్ సరిగాగ్ తార్గటం లేదు. 

వాడు మొరటోడే కాని చెడడ్ వాడు కాదు. 
"నా తలరాత లో లేదురా అది. ఆ పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు అదృషట్వంతుడు." అని పదే పదే గొణుగుతునాన్డు. 
నీకు తెలుసుగా నేను మందు పుచుచ్కోనని. కానీ వాడి బలవంతం పై నినన్ంతా వాడి పకక్న బార లో కూరోచ్ 

వాలిస్ వచిచ్ంది. వాడు పరిమితికి మించి తార్గుతూ ఈ పరస్నల విషయాలు అనిన్ నాకు చెపాప్డు. నీవు కాలేజి లో నాకు 
కోల్స ఫెర్ండ అని కూడా వాడికి తెలుసు" 

అతడు వింటూ వుండి పోయాడు ఉమేష మాటలిన్. అతని మనసులో తీవర్మయిన భావ సంచలనం. ఆ భావనలకు 
అరథ్ం ఇది అని చెపప్లేము కానీ అతడికి చాలా సంతోషంగా వుంది. మాటలోల్ చెపప్లేని సంతోషం అది. 

ఇతని మౌనానిన్ మరో లాగా అరథ్ం చేసుకునన్ ఉమేష చెపప్టం మొదలెటాట్డు. 
"ఆ సీ.ఎం గాడు  నీకు ఏమీ పర్మాదం తలపెటట్డు. డోంట వరీర్. వాడి బాధంతా తనకు ఆ అమామ్యి మిస 

అయియ్ందనే తపప్నిచిచ్ నీకు ఏదో పర్మాదం తలపెటాట్లని కాదు." 
"ఛ.ఛ.  నాఉదేద్శయ్ం అది కాదు." 
"ఇంతకూ ఆమె నీకు పొర్పొస చేసిందా , పారీట్ ఎపుప్డు మామా" ఉమేష వాతావరణానిన్ తేలిక పరుసూత్ అడిగాడు. 
అతనేమీ పలకలేదు.  
ఇంతలో వేరె ఫెర్ండస్ రావటంతో ఆ సంభాషణ అకక్డితొ ఆగిపోయింది. 

PPP 
ఆమె వార్సిన ఉతత్రానిన్ ఎనిన్ వేల సారుల్ చదువుకునాన్డో లెకక్ లేదు. అది అతని జేబులోనే వుంది. ఉండుండి 

జేబుపై చేయి వేసి తడుముకుంటునాన్డు. 
ఆ ఉతత్రం లో ఎనిన్ పదాలు ఉనాన్యో, ఎకక్డ కామా, ఎకక్డ ఫుల సాట్ప వుందో, ఏ వాకయ్ం తరావ్త ఏ వాకయ్ం 

వసుత్ందో అతనికి కంఠోపాఠమే. 
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సాయంతర్ం వెళిళ్ ఆమెని కలవాలి. 
వెళేళ్ ముందు ఆ అమామ్యికి ఉతత్రం వార్సి ఇవావ్లనే ఆలోచనతో కాగితం , కలం ముందు వేసుకుని 

కూరుచ్నాన్డు.  
ఎనెన్నోన్ వార్యాలని వుంది ఆ ఉతత్రానికి బదులుగా. 
అలవోకగా కవితవ్ం వార్సే అతనికి కలం మొరాయిసోత్ంది.  
కలం కాగితం మీద పెటట్గానే ఒక పర్వాహం లాగా సాగిపోయేది అతని కవితా ఝరి. అందమైన పదాలు 

వాటంతట అవే వచిచ్ ఆశువుగా కుదురుకునేవి. 
అలాంటిది ఆమెకి ఉతత్రం వార్దాద్మని కూరుచ్ంటే కలం ముందుకు సాగటమే లేదు. ఇది అతనికి చితర్మైన 

అనుభవం. ఇదివరకు ఎనన్డు కాలేదు అలా. 
ఒకటి రెండు వాకాయ్లు వార్యంగానే, ఇంకా బాగా వార్సి ఉండాలిస్ంది అని అనిపిసుత్ంది. ఆ కాగితం తీసి 

చెతత్బుటట్లో వేసేసి ఇంకో కాగితం తీసుకుని వార్యటం మొదలెటట్డం. ఇలా ఒక గంట సాగింది. 
అతనికి అరథ్ం అయిపోయింది ఇక ఈ వేళిట్కి వార్యటం కుదరదు అని. 
కిర్తం రాతిర్ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి ఎదురయియ్ంది. అపుప్డే ఆమె ఉతత్రం అందుకునన్ ఎకస్యిట మెంట తో వార్యటం 

కుదరలేదేమో అని అనుకుని, వార్యటం ఆపేసి నిదర్ పోయే పర్యతన్ం చేశాడు. నిదర్ కూడా అతనిన్ కరుణించలేదు. 
ఏవేవో ఆలోచనలు.  

’సఖికి కానక్ సమరిప్ంపజాల నేను, 
ఈయదగు హృదయమే లేకపోయె నాకు’ 
అతనికి అసంకలిప్తంగా గాలిబ గీతం ఒకటి గురొత్చిచ్ంది. 
నా హృదయమే నా వదద్ లేదు పిర్యా, అందుకేనేమో ఏమీ వార్యలేకపోతునాన్ను. అనుకుని చితర్ంగా 

నవువ్కునాన్డు. 
అలా నిదర్ రాక, వార్దాద్మంటే మాటలు రాక ఆ రాతిర్ భారంగా గడిచింది.  
కాలేజిలో ఉమేష చెపిప్న మాటలతో మనసు మరింత ఉదివ్గన్భరితమయియ్ంది. 
’తన పటల్ అంత అభిమానం వుందా ఆమెకి? అబబ్ ఎంత అదృషట్వంతుడుని నేను’ పదే పదే ఇదే ఊహ అతని 

మనసుస్ నిండా కలుగుతోంది. 
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సాయంతర్ం వారి ఇంటికి వెళేళ్ ముందు వార్దాద్మని మరో సారి కూరుచ్ని కూడా మరలా అదే పరిసిథ్తి 
ఎదురవవ్టంతో, ఇంక చేయగలిగేదేమీ లేక, ఒక ’ఏ ఫోర’ సైజు తెలల్ కాగితం పై రేనాలడ్స్ పెన తో (రేనాలడ్స్ పెన లు 
వచిచ్న కొతత్లు అవి భారతదేశంలో) కుల్పత్ంగా ఇలా వార్శాడు, 

’అయాచితంగా నీ పేర్మ భిక్ష లభించినది. 
నా అరహ్తకి మించి నాకు లభించిన గొపప్ వరం నీ పేర్మ. 
పటెట్డనన్ం దొరికితే చాలు అనుకునన్వాడికి  
పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు దొరికితే ఎలా తబిబ్బుబ్ అవుతాడో 
అలా వుంది నా పరిసిథ్తి. 
నీవు నాతో మాటాల్డటమే నా అదృషట్ం నేను భావిసుత్ంటాను, 
ననున్ చూసి నీవు నవేవ్ చిరునవువ్ నాకు పెనిన్ది గా భావిసుత్ంటాను. 
నీవు మీ ఇంటి నుంచి బయటికి వచిచ్, రోడుడ్ మీద వెళేళ్టపుప్డు 
ఓరకంటితో నా వంక చూసేత్ చాలనుకుంటాను. 
మానవరూపంలో సంచరిసుత్నన్ దేవతా సతరీవి నువవ్ని నీకుతెలియదు, 
ఎందుకో దయతో వచిచ్ ఈ మరుత్య్ల మధయ్ సంచరిసుత్నన్ దైవాంశ సంభూతురాలివి.  
నీ చిరునవేవ్ నాకు వరం 
నీ పలుకే నాకు మంతోర్పదేశం 
నీ చూపే నాపై కురిసే దయా వరష్ం. 
ఈ అలప్ సంతోషిని ఉకిక్రిబికిక్రి చేయసంకలిప్ంచావా? 
 
నీ పేర్మని నేను అసస్లు ఊహించలేదు.  
నేను ఎంత అదృషట్వంతుడను? 
ఒకటి చెపుప్ మితర్మా ఇదంతా కలా నిజమా? 
నేను నీతో చెపాప్లనుకునన్ ఎనోన్ మాటలు , ఎంతో అందంగా నువేవ్ చెపేప్శావు. 
 
నీకో నిజం చెపప్నా, నా కలం నుంచి రావటానికి 
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నా మాటలు మొరాయిసుత్నాన్యి. 
మాటలు రాని మూగ వాడిలాగా అయియ్ంది నా పరిసిథ్తి. 
ఇలాంటి పరిసిథ్తి మొదటి సారి ఎదురొక్ంటునాన్ను. 
 
ఇదంతా కల కాదుగా? 
నాపై నీ పేర్మ నా సవ్పన్ం కాదుగా? 
నీలాంటి దేవతా మూరిత్ పేర్మని పొందటానికి నాకు ఏ అరహ్త వుంది? 
పిర్యా ఇదంతా నిజమా? 
 
నేను ఒక సామానుయ్డిని, నీవు నిజంగా దేవతా మూరిత్వి. 
నీ పేర్మ నేను ఈ జనమ్ లో పొందిన అతయ్ంత గొపప్ వరం. 
నీ పటల్ నా పేర్మని నీతో వయ్కత్ పరిచే సాథ్యి కూడా నాకు లేదని,  
నాలో నేనే దాచుకునన్ ఒక సామానుయ్డిని. 
ఇపుప్డు నేను పర్పంచంలోనే అతి గొపప్ అదృషట్వంతుడిని. 
థాంకూయ్......థాంకూయ్....థాంకూయ్" 
ఎనోన్ వార్యాలనుకునాన్, ఓ నాలుగు మాటలు వార్సిన తృపిత్తో ఆ కాగితానిన్ మడిచి జేబులో పెటుట్కుని సైకిల 

తీసుకుని వాళళ్ ఇంటి కి బయలు దేరాడు. 
వాళిళ్ంటోల్ ఎపప్టి లాగా పాఠం చెపిప్ంచుకోవటానికి వచేచ్ పిలల్లు కనపడడ్ం లెదు. ఇంటోల్ ఏదో ఫంక్షన 

జరుగుతునన్టుట్ గురుత్గా దావ్రబంధానికి పూల మాలలు, అరటి సత్ంభాలు, మామిడి ఆకులు కటట్బడి వునాన్యి. లోపలి 
నుంచి ఏదో కోలాహలం వినిపిసోత్ంది. 

వాకిటి దాకా వెళిళ్ ఇక లోపలికి వెళదామా వదాద్ అని సందేహిసుత్ండగా, ఆ అమామ్యి చూడనే చూసింది. 
ఆమె ఆ రోజు చాలా పర్తేయ్కంగా కనిపిసోత్ంది. 
కాసాత్ కుంకుమ పువువ్ కలిపిన పసుపు రంగు మైసూర సిలక్ పటుట్ చీర, దానికి ఎరర్ రంగు బోరడ్ర, జరీ అంచుతో 

ఎరర్ రంగు జాకెట. జాకెట కి చీరకి మధయ్ బంగారు రంగులో మెరిసి పోతునన్ పలచ్టి నడుం. శంఖం లాంటి మెడ.  
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ఎరర్టి పెదాల వెనుక, దానిమమ్ గింజల లాంటి పలు వరుస. తళుకులీనుతూ ఊయల లా ఊగుతునన్ బుటాట్ల లాంటి 
జూకాలు. 

చేతుల నిండుగా గల గల మని సవవ్డి చేసూత్ ఎరర్ రంగు మటిట్ గాజులు, చేతికి ఎరుపు,  పసుపు రంగు దారాలతో 
తోరం, ఆ తోరం మధయ్లో తమలపాకు కటట్బడి ఆమె చేతికే కొతత్ శోభను ఇసోత్ంది.  కాళళ్కు ఘలుల్ ఘలుల్ మని చపుప్డు 
చేసూత్ పటీట్లు, నుదుటిన పాపటి బిళళ్, జడ కుచుచ్లు, జడ వెంబడి ముతాయ్లు పొదిగిన చిటిట్ చిటిట్ వెండి గజజ్లు, తల 
నిండా మలెల్ పూలు ఆమె రూపం చాలా కొతత్గా వుంది. 

మళీళ్ అదే భావన. దేవతా సతరీ వచిచ్ ఎదురుగా నిలబడినటుట్ అనిపించింది అతనికి. 
"ఏయ. ఏమిటి బయటే నిలబడి పోయావు. రా రా. లోపలికి రా. ఇవావ్ళ నోము నోచుకునాన్ము. మీ వదినె గారు 

కూడా వచిచ్ వెళాళ్రు ఇందాకే పేరంటానికి" ఆమె మాటలు వింటూ మంతర్ ముగుఢ్డిలా లోనికి నడిచాడు. 
వాళిళ్లుల్ కోలా హాలంగా వుంది. ఎవరెవరో ముతైత్దువలు, పటుట్ చీరల రెపరెపలు. హారతి పాటలు, ఇలా వుంది 

లోపలంతా. ఆ వాతా వరణంలో తాను ఎందుకు అనన్టుట్గా కాసాత్ కదిలి , "హే, మరో సారి వసాత్లే మీరంతా ఏదో 
హడావుడిగా వునన్టుట్ వునాన్రు." అని బయలు దేరబోయాడు.  

"ఏం ఫరావ్లేదు. కూరోచ్ కాసేపు..  బయటివారిని ఎవరీన్ పిలవలేదు. అంతా మా వాళేళ్. ఇపుప్డునన్ది మా మేనతత్ 
వాళళ్ కుటుంబం. వాళళ్కు నినున్ ఇంటర్డూయ్స చేసాత్ వుండు వాళుళ్ కూడా బయలుదేరే హడావుడిలో వునాన్రు." 

ముందు ఉనన్ చినన్ వరండాలో కూరోబ్బెటిట్ లోనికి వెళిళ్ంది. అతను కూరుచ్నాన్డు.  ఫంక్షన కి వచిచ్న మగ 
వాళళ్ందరు అకక్డే కూరుచ్నాన్రు. ఆ అమామ్యి నానన్గారు, మారుతిలతో పాటుగా తనకు తెలియని ఓ నడివయసు 
పెదద్మనిషి, ఇంకో యువకుడు కూడా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళళ్ ఎదురుగా టీ పాయ పై తార్గి పెటేట్సిన ఖాళీ కాఫీ కపుప్లు, 
అపుప్డే ఏవో సాన్కస్ తినన్టుట్గా చినన్చినన్ ఖాళీ పేల్టుల్ వునాన్యి.   

PPP 
మారుతి వాళళ్ నానన్గారు ఆ నడి వయసుస్ పెదద్ మనిషితో కబురుల్ చెబుతూ, చిరునవువ్తో తల పంకించారు ఈ 

అబాబ్యిని చూసూత్. 
తను కూరుచ్నన్ సాథ్నం నుంచి లోపలి గదిలో హడావుడి కనిపిసోత్ంది. సాధారణంగా ఆ లోపలి గదిలోనే ఆ 

అమామ్యి సాయంతార్లు పాఠాలు చెపేప్ది. ఆడ వాళళ్ందరూ రాగ యుకత్ంగా ఏవో భకిత్ పాటలు పాడుకుంటునాన్రు. 
ఇంతలో ఆ అమామ్యి పటుట్ చీరని కాళళ్కు అడుడ్ పడకుండా కుచిచ్ళళ్ని ఓ చేతోత్  పైకి లాగి పటుట్కుని, మరో చేతోత్ 

ఓ టేర్ పటుట్కుని వీళుళ్నన్ ముందు గది కి వచిచ్ంది. 
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ఆ టేర్లో ఓ చినన్ పళెళ్ం అందులో మురుకులు, మైసూర పాక లు వునాన్యి. అవి అతనికి అందిసూత్ "ఇవి 
తీసుకోండి పీల్జ" అని గటిట్గా చెపుతూ అతనికి మాతర్ం కనిపించేలా అతని వైపు తిరిగి మూతిని సునన్లా చుడుతూ , గుస 
గుసలాంటి సవ్రంతో  "ఏయ ఇవి తింటూ వుండు. వెళిళ్ పోకు, నా ఉతత్రం చదివావా?" అని అడిగింది. 

అతను ’చదివాన’నన్టుట్ తలూపాడు. 
’నేను కూడా ఓ చినన్ ఉతత్రం తెచాచ్ను నీకై’ గుసగుసగా అంటూ తన గుండెపై చేయి ఉంచుకుని చూపాడు. 
ఆమె కళళ్లో ఒక విధమైన మెరుపు కనిపించింది ఆ క్షణంలో. 
"నిదానంగా తింటూ వుండండి, కాఫీ కూడా వసుత్ంది" అని పెదద్ గొంతుతో చెపిప్ జింక పిలల్లాగా ముతైత్దువుల 

మధయ్లోకి వెళిళ్పోయింది. వారంతా భకిత్గా లలితాసహసర్ నామం చదువుతూ వునాన్రు. 
ఇతను మురుకులు తింటానికి ఉపకర్మిసుత్ండగా 
మారుతి  చొరవ తీసుకుని ఆ నడి వయసుస్ పెదద్ మనిషిని పరిచయం చేశాడు, "వీరు సవ్రణ్లింగం గారు, మా 

మామయయ్ గారు. అంటే మా  మా అమమ్గారి అనన్యయ్. వీరు మనూళోళ్ ఉనన్ ఐ.టీ.ఐ కాలేజి కి కరసాప్ండెంట. ఇదిగో 
వారి పెదద్ అబాబ్యి రాఘవ. ఇకక్డే బాయ్ంకులో పని చేసాత్రు" అంటూ వారి పర్కక్నే కూరుచ్నన్ యువకుడిని కూడా 
పరిచయం చేసేశాడు మారుతి. 

కుదురుగా కూరోచ్క ’నానాన్..నానాన్’ అంటూ తెగ అలల్రి చేసుత్నాన్డు ఓ కురార్డు రాఘవ వడిలో. 
వారికి నమసాక్రం చేశాడు , ఇతని పరిచయం కూడా అయింది వారితో. అతనికి ఉదయం కాలేజిలో ఉమేష 

చెపిప్న మాటలు గురుత్ వచాచ్యి. ’అయితే వీరేననన్ మాట ఆ మేనమామ గారు’ అని మనసులో అనుకుని, 
అసంకలిప్తంగా అడిగేశాడు "చందర్మోహన రాలేదా?" అని. 

వారు కాసాత్ ఆశచ్రయ్ పడాడ్రు మొదట, "ఓ మీకు మా  అబాబ్యి పరిచయం అనన్ మాట" సవ్రణ్లింగం గారు 
భృకుటి ముడేసూత్, ఇతని వంక సాలోచనగా చూసూత్ అనాన్రు, ఇతను సరుద్కుని "లేదు లేదు అతనిన్ నేను ఎపుప్డు 
చూడలేదు కూడ. ఒక కామన ఫెర్ండ వునాన్డు మా ఇదద్రికి. అలా తెలుసు అతని పేరు నాకు అంతే." 

"వాడు రాలేదు. వాడికి వంటోల్ కాసత్ నలతగా వుంటే రాలేక పోయాడు" రాఘవ బదులిచాచ్డు. 
లోపలి గదిలో ఆడవాళళ్ హడావుడి కొనసాగుతూనే వుంది. 
కాళళ్కు పసుపులు రాసుకోవటాలు, వాయనాలు ఇచిచ్ పుచుచ్కోవటాలు, తాంబూలాలు ఇచుచ్కోవటాలు సాగుతూ 

వుండగా మళీళ్ ఒక సారి వచిచ్ంది ఆమె. 
చకక్టి కపుప్లో పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ తీసుకు వచిచ్ంది.  
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పేరంటానికి కూరుచ్నన్ ముతైత్దువుల మధయ్ నుంచి దారి చేసుకుంటూ నడచుకుంటూ రావటమే ఒక యఙజ్ం 
అనుకుంటే, అలవాటు లేని భారీ పటుట్ చీర కుచిచ్ళుళ్ ఒకచేతోత్ పటుట్కుని, ఇంకో చేతోత్ కాఫీ కపుప్ని తీసుకురావటం ఒక 
పెదద్ కసరతేత్ అవుతోంది ఆమెకి.  

అతని పెదాల చివర ఒక చినన్ మందహాసం చోటు చేసుకుంది. 
  
ఈ సారి తనతో ఓ అమామ్యిని తీసుకు వచిచ్ంది. తనకనన్ ఓ అయిదారేళుళ్ పెదద్ది అనన్టుట్గా వుంది. ఆమె కూడా 

చాలా చకక్గా వుంది. 
"హే, ఈమె దివయ్ మంగళ. మా మేనతత్ కూతురు. " 
"దివాయ్, ఇందాక చెపాప్ను చూడు, ఈ అబాబ్యే మన పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు" 
’ఓహో ఈమె పేరు దివయ్మంగళ అనన్ మాట’ మనసులోనే అనుకునాన్డు ఇతను. 
చంక దిగని చినన్ నెలల పాపని పటుట్కుని కూడా ఆమె ఆ కారయ్కర్మం అంతా తానే అయి బాగా చురుకుగా 

తిరుగుతోంది. 
ఆమె కి ఆ కుటుంబాలలో చాల పార్ముఖయ్త వుందని అకక్డి వాతావరణానిన్ చూసిన కాసేపటికే అరథ్ం 

అయిపోతుంది ఎవరికైనా. 
పర్తి ఒకక్రూ ఆమెని సలహాలని తీసుకుంటునాన్రు. తోరం ఎలా కటాట్లి అనన్ దగగ్రనుంచి, ఏ పాట పాడాలి అనన్ 

విషయం వరకు, పర్తి ఒకక్ విషయంలో ఆమె చురుకుగా అందరికీ చేదోడు వాదోడుగా అటు ఇటు తిరుగుతూ అందరితో 
తలలో నాలుకలాగా తిరుగుతూ వుంది. 

సంవతస్రం కిర్తమే పెళళ్యిన ఆమె అమెరికాలో కాపురం వుంటోందని అది వరకు ఆ అమామ్యి మాటలొల్ చెపిప్న 
విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది అతనికి. 

బంధువరగ్ం అందరికీ మంగళ అంటే ఒక విధమైన గౌరవం వుండటం గమనించాడు. 
అపప్టి దాకా రాఘవ వళోళ్ కుదురుగా కూరోచ్ని కురార్డు కూడా మంగళ రాగానే, అతాత్ అంటూ చెంగున అతని 

ఒడి లోంచి దూకి ఆమె వదద్కు వచాచ్డు. 
"పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు మీరేనా? తాను మీ గురించి చాలా చెబుతూ ఉండింది ఇందాక" అంటూ ఆమె 

చనువుగా అతని పర్కక్న చెయిర లో కూరుచ్ంది. 
రెండు చేతులు జోడించి నమసాక్రం చేసి, చిరునవువ్తో ఆమె వంక చూసుత్ండి పొయాడు అతను. 
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పిలల్లిదద్రీన్ సవరించుకుంటూనే అతని తో మాటాల్డుతు వుండిపోయింది ఆమె కాసేపు. అతని అభిరుచులు, 
ఇషాట్యిషాట్లు, అతని ఫూయ్చర పాల్నస్, ఫామిలీ బాయ్క గౌర్ండ, సేన్హితుల వివరాలు వగైరా వగైరా లు అడిగి తెలుస్కుంది. 

ఆమె చాలా కాయ్జువల గా అడుగుతునన్టుట్ కనిపించినా, అతనిన్ అంచనా వేయటానికి ఆమె ఒక పదద్తి పర్కారం 
పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 

కాని అతడు అదేం గురిత్ంచలేదు, ఆమె పర్శన్లకు సినిస్యర గా సమాధానాలు చెపాప్డు. అతని మనసంతా ఒకటే 
ఆలోచన, తనతో తెచిచ్న లెటర ఎలా అందజేయాలి, వీళళ్ంతా ఎపుప్డు వెళిళ్ పోతారు? ఇదే ఆలోచన అతడి మనసు 
నిండా. 

కాసేపటికి అందరూ వీడోక్లు చెపిప్ బయలు దేరారు. అంబాసిడర కారు డైరవింగ సీటోల్ రాఘవ కూరుచ్ని వునాన్డు, 
ఒకరొకరు గా  అందరు కారు ఎకిక్ కూరుచ్ంటునాన్రు. 

కుటుంబ సభుయ్లు అందరూ కూడా వారికి వీడోక్లు చెపేప్ నిమితత్ం కంచే దాటి బయట నిలబడాడ్రు. "ఒకక్ 
నిమిషంలో వచేచ్సాత్ం అంటు మారుతి, వాళళ్నానన్ గారు కూడ కారు దగగ్రికి వీడోక్లు చెపప్టానికి వెళాళ్రు. 

ఇతనొకక్డే వరండాలో కూరుచ్ని వుండిపోయాడు. 
చివరిగా దివయ్మంగళ, ఈ అమామ్యి  కదిలారు ఇంటిలో నుంచి.  
ఈ అమామ్యి బయటికి వెళళ్బోతూ, తలమాతర్ం వెనకుక్ తిపిప్ కనుసైగ తో అకక్డే గూటోల్ ఉనన్ అయిదవ తరగతి 

మాథమేటికస్ టెకట్స్ బుక వంక చూపింది. 
కను రెపప్లిన్ కదిలించటం దావ్రా "ఏయ మొదుద్, ఆ బుక లో పెటుట్ నీవు తెచిచ్న లెటర" అని తెలిపింది. 
వాళుళ్ ఇదద్రు బయటికి కదలంగానే అతను చటుకుక్న తను తెచిచ్న లెటర ని ఆమె చెపిప్న బుక లో వుంచాడు. 
బయట చెపుప్లేసుకుంటునన్దగగ్ర ఆగి అమాయిలిదద్రూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు, మలెల్ పూల సుగంధంతో బాటు 

వారి మాటలిన్ గాలి లీలగా మోసుకు వసోత్ంది. 
"ఏయ. వెరీ గుడ సెలెక్షన. చాలా నచాచ్డు నాకు ఆ అబాబ్యి. యూ అర వెరీ లకీక్. మా సీ.ఎం గాడి కీ ఇతనికీ 

పోలికే లేదు. యూ ఆర మేడ ఫర ఈచ అదర అనిపించింది" అది మంగళ గొంతు. 
వారు తన గురించే మాటాల్డుకుంటునాన్రు అని అరథ్మయి అతనికి కాసాత్ సిగుగ్గా అనిపించింది. 

PPP 
కాలం ఎలా గడిచిపోతోందో తెలియడం లేదు. 
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రోజులు క్షణాలాల్ గడిచిపోతునాన్యి. ఉదయం లేచింది మొదలు ఆమెపైనే ధాయ్స. అతడు యాంతిర్కంగా కాలేజికి 
వెళుతునాన్డు వసుత్నాన్డు. ఆనందంగా వునన్పుప్డు రోజులు క్షణాలుగా గడిచిపోతాయి అనన్ వాకయ్ం ఎంత సతయ్ం కద 
అని ఎనిన్ సారుల్ అనుకునాన్డొ లెకక్ లేదు. 

అతని ఊహలు ఎకక్డనుండి మొదలైనా ఆమెతోనే అంతమవటం ఒక చెపుప్కోదగగ్  విశేషం. అది కాలేజిలో కాల్సు 
కావచుచ్, కెమిసీట్ర్ లాబ కావచుచ్, ఇంటోల్ టీవీ చూసేటపుప్డు కావచుచ్ ఎకక్డ వునాన్ ఏమి చేసుత్నాన్ ఆమె ఊహలు అతనిన్ 
ముసురుకుంటునాన్యి. 

అది ఒక విధమైన తియయ్టి బాధ. ఎకక్డికి వెళిళ్నా ఆమె ఆలోచనలే, ఏమి చేసుత్నాన్ ఆమె ధాయ్నమె.  
ఎపుప్డూ వింటూ వచిచ్న సినామ్ పాటలే అయినా ఇపుప్డు వాటి సాహితయ్ంలో అతనికి కొతత్ అరాథ్లు 

తెలుసుత్నాన్యి. ఆ మూగ వేదన, విరహం, వయ్ధ, కలవాలని వునాన్ కలవటానికి అవకాశం రాకపోవటం, కొండంత పేర్మ 
ని మాటలోల్ వయ్కత్ పరచలేని నిసస్హాయత ఇలా ఎనెన్నోన్ భావాలు. వాటిలో మాధురయ్ం, తియయ్దనం వేదన అతనికి అరథ్ం 
కావటం మొదలు అవుతోంది. ఆతేర్య ని మనసు కవి అని ఎందుకనాన్రో అరథ్ం అవసాగింది. 

ఆ రోజులోల్నే ఆతేర్య గారు వార్సిన ’అభినందన’ సినిమా పాటలు విపరీతంగా పాపులర అయాయ్యి. ఎకక్డికి 
వెళిళ్నా ఆ పాటలే చెవులోల్ మారుమోర్గుతునాన్యి. 

ఆ వేదనని, వయ్ధని అతడు తటుట్కోలేక పోయేవాడు  
ఒకోక్సారి ఆ అమామ్యిని కలుసుకోవటానికి వీలయేయ్ది కాదు, తనింటికి ఎవరనాన్ చుటాట్లు రావటమో, లేదా 

ఆమెకి ఏదయినా పని పడి ఇంటోల్ వుండకపోవటమో, ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో అతనికి తెలియకుండానే అతని మనసస్ంతా 
శూనయ్ం ఆవరించేది. అతనికి తెలియకుండానే అపర్యతన్ంగా అతని పెదాల చివర ఈ పంకుత్లు వచేచ్సేవి. 

 
"పేర్మించుటేనా నా దోషము? 
పూజించుటేనా నా పాపము? 
ఎనాన్ళళ్నీ ఈ ఎదలో ములుల్? 
కనీన్రుగ కరిగే ఈ కళుళ్ 
 
నా  లోని నీ రూపము 
నా జీవనాధారము 
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అది ఆరాలి పోవాలి పార్ణము 
 
నేనోరవ్లేను ఈ తేజము,  
ఆరేప్యయ్రాదా ఈ దీపము. 
ఈ చీకటిలో కలిసే పోయి 
నా రేపటిని మరిచే పోయి 
మానాలి నీ ధాయ్నము 
కావాలి నే శూనయ్ము 
అపుడాగాలి ఈ మూగ గానము"* 
(*అభినందన చితర్ం - రచన ఆచారయ్ ఆతేర్య) 
 
అరె ఈ కవికి ఎలా తెలుసు సరిగాగ్ నేను అనుకునన్ విధంగానే చెబుతునాన్డె అని అనిపించేది. 
ఆ రోజులోల్నే అతడి డైరీలో ఇలా వార్సుకొనాన్డు. 
’పిర్యా ఉదయం లేవగానే మొదటి ఊహ నీది 
మేలుకొనన్ంత సేపు నీ ధాయ్నమే 
పడుకోనే ముందు చివరి ఆలోచన నీదే 
నిదర్లో కలలంతా నీవే. 
 
నేను అనన్దేది లేదు నా ఊహలో 
ఏదో సవ్పన్ లోకంలో నేను జీవిసుత్నన్టుట్ వుంటాయి నా సజీవ క్షణాలనీన్ 
ఇవి నిజమైతే ఎంత  బావుణూణ్ అనన్టుట్ వుంటాయి నా సవ్పాన్లనీన్ 
కలలే నిజమైన వాడి జీవితం ఎంత ధనయ్ం కదా 
 
నీతో నింపాదిగా మాటాల్డగలనో లేనో ఈ రోజు 
అనే ఈ బెంగతోనే సరిపోతుంది పగలంతా. 
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సాయంతర్ం నిను కలవంగానే 
అరె ఇంకాసేపటోల్ ఈ క్షణాలు కరిగిపోతాయే అని దిగులవుతుంది. 
 
ఎవరో దారశ్నికుడు చెపాప్డట 
" ఈ క్షణం కూడా  గడిచి పోతుంది" అని. 
నీ ఎదురుగా కూరుచ్ని మాటాల్డుతునన్ంత సేపు ఆ వాకయ్ం గురొత్చిచ్ బాధవుతుంది 
నీకై ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నన్ంత సేపు ఆ వాకయ్మే నాకు కొతత్ శకిత్ని ఇసుత్ంది. 
 
నా ఆశ నిరాశలతో నిమితత్ం లేకుండా 
ఈ క్షణం గతం లోకి జారిపోతూనే వుంది. 
ఈ క్షణాలకు శాశవ్తతావ్నిన్ ఇవవ్గల  
మంతర్శకీత్ ఏదీ ఎందుకు నాకు లేదు? 
 
ఏ పనీ చేసుకోనివవ్వు 
తల విదిలిచ్ తిరిగి పనిలో నిమగన్ం అవబోతే 
రెటిట్ంపు వేగంగా వచేచ్సాత్యి నీ ఊహలు 
పేరుకు నేనికక్డ వునాన్  నా ధాయ్సంతా నీపైనే 
 
నేను చూసుత్నన్ పర్తి దృశయ్ం నీకు చూపాలని 
క్షణంలో నీముందు వాలాలని వుంటుంది 
ననున్ మరిచ్పోయావేమో అని భయమేసుత్ంది 
నీ ముందు వాలినా ననున్ గురుత్ పడాత్వో లేదో అనే భీతి కలుగ్తుంది.* 
(* డాకట్ర.రాయపెదిద్ వివేకానంద సీవ్య రచన) 
 

PPP 
ఇలా వార్సుకొనే వాడు కవితలు తన డైరీ లో. 
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పగలంతా తన ఆలోచనలోత్ గడిపే వాడు. అది వేదన అని కూడా చెపప్టానికి లేదు. ఏదో తెలియని ఉదివ్గన్త 
అతనిన్ ఆవహించి అతనిన్ నిలువనీయలేక పోయేది. 

కాలేజి కి వెళితే ఇంటికి వెళళ్బుదధ్యేయ్ది. ఇంటికి వెళితే కాలేజి కి వెళళ్బుదధ్యేయ్ది. ఎందుకో తెలియదు ఆమె ఇంటి 
వంక చూసుత్ వుండిపోయే వాడు. 

ఆమె నడిచిన బాటలో నెమమ్దిగా సైకిల తోసుక్ంటు ఆమె సూక్లు దాకా వెళిళ్ వచేచ్ వాడు.  
మధాయ్హన్ం ఆమె లంచ కి వచేచ్ టైంకి ,ఆమె రాకకై  ఎదురు తెనున్లు చూసూత్ గడిపే వాడు.  
దూరంగా లీలా మాతర్ంగా ఆమె కనపడంగానే అతనిలో కొతత్ శకిత్ వచేచ్ది. తనలోని జీవశకిత్ని అంతా 

దృషిట్లోనూ, ఆ దృషిట్నంతా బాట వెంబడి వచేచ్ ఆమెపైనా నిలిపి చూసే వాడు. 
అమెకి తెలుసు అతను తన కొరకు ఎదురు చూసూత్ వుంటాడని. సప్షాట్సప్షట్ంగా కనిపించే ఆ చూపులకే 

ఉభయులూ పులకించిపోయే వారు. 
ఆమె సాగే బాట ఇంచుమించు అతని ఇంటి వైపే వసుత్ంది, ఇంకొక రెండువందల అడుగుల దూరం వుండగా 

ఆమె ఇంటివైపు మలుపుతిరుగుతుంది ఆమె దారి. 
లీలా మాతర్ంగా కనిపించే సిథ్తినుంచి, సప్షాట్సప్షట్ంగా కనిపించే దశకు వచిచ్, ముఖకవళికలు కాసాత్ సప్షట్ంగా 

కనిపించే క్షణాలోల్ ఆమె మలుపు తిరిగి తమ ఇంటి వయిపు దారి తీసుత్ంది. 
ఆ దశలో ఒకరి కొకరు చేతులు ఊపుకునే వారు. ఆ ఆనందం వారికే అరథ్ం అవుతుంది.  ఆమె ఇంచుమించు 

ముఫై అయిదు నిమిషాలు ఇంటోల్ గడుపుతుంది లంచ బేర్క లో. ఆ తరావ్తి తిరిగి సూక్లు కు బయలుదేరుతుంది. 
ఆమె షెడూయ్లు మొతత్ం అతనికి కొటిట్న పిండే. 
ఆమె వెళిళ్న కాసేపటి వరకు ఆ బాట వంకే చూసి అపుప్డు అతను కూడా భోజనానికి లోనికి వెళేళ్ వాడు.  తవ్ర 

తవ్రగా భోజనం ముగించి తిరిగి ఆమె సూక్లు కు వెళేళ్ సమయానికి బయటకు వచిచ్ ఆమెనే చూసూత్ గడిపే వాడు. 
వీధిలో ఎవరూ చూడటం లేదనుకుంటే చేతులు ఊపుకోవటం షరా మామూలే అనన్టుట్ జరిగి పోయేది. 
అగని పెదాల చివర అలవోకగా విశవ్కవి రవీందుర్ని ’గీతాంజలి’ లోని పదయ్ం పలుకుతుంది. 
 
అంతమనేది లేకుండా చేశావు ననున్. నీ ఆనందమది. 
నాజూకయిన జీవన పాతర్ని తిరిగి తిరిగి రికత్ం చేసి వెంట వెంటనే నవజీవంతో నింపుతుంటావు 
ఈ చినన్ రెలుల్ పిలల్ం గోర్విని నీ వెంట కొండ కోనలోల్ తిపుప్కుని, నిరంతరం నూతన రాగాలిన్పలికిసాత్వు. 
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నీ అమృత సప్రశ్వలల్ ఉలాల్సంతో నా ఈ చినిన్ గుండె తన పరిధులిన్ దాటి అనిరావ్చయ్మైన అనుభవానిన్ 
పలుకుతుంది 

అంతులేని నీ కానక్లిన్ ఈ చినిన్ దోసిటోల్కి తీసుకుంటాను. 
యుగ యుగాలు గడిచినా నువువ్ దయా వరష్ం వరిష్సూత్నే వుంటావు 
ఇంకా నా దోసిలిలో సథ్లం మిగిలే వుంటుంది.* 
(*విశవ్కవి రవీందర్నాథ టాగోర రచించిన ’గీతాంజలి’ సంకలనం నుండి. అనువాదం చలం) 

PPP 
"ఆ కాలంలో పేర్మలు అంటే ఇంతే. ఎవరికి భయపడనకక్ర లేదు, ఎవడైతే నాకేంటి అనన్టుట్ తెగింపు వుండేది 

కాదు." కథ చెపప్టం మధయ్లో ఆపి చెపాప్డు సంతోష. 
అతడు కథ చెబుతునాన్డే గానీ, ఇలాంటి కథ సినిమాకు ఏమి పనికి వసుత్ంది అనన్ ఆలోచన అతనికి ఆది నుంచి 

ఉనన్దే. నవయ్ ఏదో ఒక దశలో పెదవి విరిచి, "అబేబ్ ఇదేం కథ సార, సినిమాకు ఇదే మాతర్ం పనికి రాదు"  అని 
చెబుతుందేమో, చెపప్టం ఆపేసి హాయిగా నిదర్కు ఉపకర్మించవచుచ్ అనన్ ఆలోచన వుంది అతనికి.  

కాని అతని ఊహలిన్ తలకిర్ందులు చేసూత్ ఎపప్టికపుప్డు "అబబ్. అదుభ్తం అంకుల. నేను ఇలాంటి కథ కోసమే 
ఎదురు చూసుత్నాన్ను. చాలా చాలా బాగా వుంది" అని ఆదయ్ంతమూ అతనిన్ పోర్తస్హిసూత్ వసోత్ంది. 

నవయ్ ఇపుప్డు కూడా అలాగే సప్ందించింది. 
"లేదు అంకుల చాలా బాగా వసోత్ంది కథ. నాకయితే ఆ వాతావరణం కళళ్కు కటిట్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. ఆ ఫీల 

బాగా మెయింటెయిన చేసాత్ం మేము కూడా మా సినిమా లో" 
"పెదద్లపై గౌరవం, సంఘం పటల్ భయ భకుత్లు, ఎవరేమి అనుకుంటారో అనే భీతి. ఒక విధమైన సంకోచం, 

సంశయం ఇలా సాగిపోయేవి ఆ కాలంలో ఆలోచనలు. 
అందరూ ఇలాగే వుంటారని కాదు గానీ అధిక భాగం ఇలాగే వుండే వారు. 
సిటీల సంగతి పర్కక్న పెడితే, చినన్ చినన్ ఊరల్లో పరిసిథ్తులు ఇలాగే వుండేవి ఆ రోజులోల్. 
కాలేజీలలో సైతం అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు మాటాల్డుకోవటానికి చాలా జంకే వారు. 
దీనికి తోడు దురదృషట్వశాతుత్ ఇకక్డ మన కథలో నాయికా నాయకులు అసలు ఒక కాలేజీ విదాయ్రుథ్లు కూడా కాక 

పోయిరి. వాళుళ్ ఏకాంతంగా కలిసి మాటాల్డుకునే పరిసిథ్తులు అసస్లు వుండేవి కావు. 
నేను యధారథ్ గాధనే నీతో పంచుకుంటునాన్ను, ఏదీ నేను కలిప్ంచి చెపప్డం లేదు కాబటిట్ సినిమాకు అవసరమైన 

మసాలాలు లోపించాయి అని అందుకే నేను పదే పదే నీతో చెబుతునాన్ను"  అనాన్డు సంతోష. 
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"లేదు అంకుల. నేను ఎలాంటి కథ, కథనం ఆశించానో సరిగాగ్ అలాగే వసోత్ంది. ఇలాంటి సినిమానే నేను 
తీయాలనుకుంటునాన్ను. మీరు నిసస్ందేహంగా చెపుప్కుంటూ వెళళ్ండి. మామూలు సినీ పరిభాషలో చెపాప్లంటే 
అదిద్రిపోయింది" అంటూ నవేవ్సింది. 

తను కూడా నవివ్ తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించాడు సంతోష. 
PPP 

అతడి మనసుస్ ఇంత సంకుష్భితంగా వునాన్ కూడా, మొదటి సంవతస్రం ఫలితాలోల్ అతనికి కాలేజి లో అందరి 
కనాన్ హయెసట్ మారక్స్ వచాచ్యి. కాలేజి లో పర్తి కివ్జ పోటీలో అతనే విజేత. అనిన్ విభాగాలోల్ అతనే ఫసట్. 

ఆమె ఊహ అతనికి పేర్రణ ఇసోత్ందో, అదృషట్ం కలిసి వచిచ్ందో గానీ అతని పర్భ వెలిగిపోతోంది కాలేజి లో. 
అది మంచి వరష్ కాలం. క్షణం తెరిపి లేకుండా ఉదయం నుంచి భారీగా కురుసోత్ంది వరష్ం. సహజంగానే 

వరాష్కాలం. దానికి తోడు వాయుగుండం కూడా తోడవడంతో విపరీతమైన వరష్ం పటుట్కుంది. 
ఆ వేళ కాలేజికీ కూడా వెళళ్లేదు అతను.  
తన గదిలో కూరుచ్ని కిటికీలోంచి వరష్ం చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఇంటి వెనుకే వరి పొలాలు, పొలాల వెనుక పరవ్త 

శిఖరాలు చాలా ఆహాల్దంగా వుంది పర్కృతి. 
పరవ్త శిఖరాలపై నుండి చినన్ చినన్ జలపాతాలలాగా దూకుతునాన్యి వరష్పు నీరు. పరవ్త శిఖరంపై 

శాంతమలల్పప్ ఆలయంలో దీపాలు మినుకు మినుకు మంటూ వెలుగుతునాన్యి. కొండకు దారి తీసే మెటల్ దారి వరష్పు 
తెరలు, మంచు తెరల మాటున చాలా అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. 

వాళిళ్ంటికి వెళదాం అని మనసుస్ లాగుతోంది. మళీళ్ వాళళ్ పెదద్ వాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అని ఒక వంక మనసు 
వెనకుక్ లాగుతోంది. అసలే ఈ మధయ్ మారుతి తనతో సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు.  

కాసత్ హరట్ అయినటుట్ కనిపిసోత్ంది అతని బిహేవియర.  
ఆ అమామ్యికి తనకు మధయ్ ఈ పేర్మ అనే కానెస్పట్ మొదలు కాకముందు హాయిగా దరాజ్గా వెళిళ్వచేచ్వాడు 

ఎపుప్డు కావాలనిపిసేత్ అపుప్డు. కావాలిస్నంత సేపు కూరుచ్ని సరదాగా మాటాల్డి రాగలిగే వాడు.  
ఇది తన మానసిక భావమా, లేక నిజంగానే అలా జరుగుతోందా తెలియదు, ఆ మారుతి ఇపుప్డు తనతో 

ముకత్సరిగా మాటాల్డుతునాన్డు అని అనిపిసుత్ంది.  
ఇంతలో అతని చెవులను సోకిన పాట అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతిత్ంది. ముందు గదిలో నుంచి వినిపిసోత్ంది 

మందర్ంగా. 
"మరుగేలరా ఓ రాఘవా! 
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మరుగేల – చరా చర రూప 
పరాతప్ర సూరయ్ సుధాకర లోచన" 
సందేహం లేదు. ఇది నిసస్ంశయంగా ఆమె గొంతే. తను వచిచ్ందా? ఇంత వరష్ంలో తను వచిచ్ందా? నేను 

కలగాని కనటం లేదు కద అని అనుకుని అతడు ముందు గది వంక వచాచ్డు. 
ఇది కల కాదు నిజం. నిసస్ందేహంగా ఇది నిజం. ఆమెని చూసేసరికి ’విశవ్కవి రవీందర్నాధ ఠాకూర ’గీతాంజలి’ 

లొని పదయ్ం అతని హృదిలో తటిలల్తలా మెరిసి మురిసింది. 
"సవ్రణ్ మణిమయ రతన్ ఖచితాసనం దిగి,  
నా పూరింటి చెంత నిలిచావు.  
ఓ మూల నే ఒంటరిగా నిను తలచుకుంటుంటే  
ఆ సంగీత మాధురయ్ం నీ చెవుల చేరగా 
నా పూరింటి చెంత నిలిచావు.  
అమోఘ విశవ్ సంగీతంతో కలిసిన నా విషాద గీతానికి మెచిచ్  
నీవు బహుమతిగా ఓ పుషప్ం చేబూని నా పూరింటి చెంత నిలిచావు"*  
*(అనువాదం: చావా కిరణ) 
అతని కనున్లోల్ ఆనందంతో కనీన్టి తెర అడొడ్చిచ్ంది. ఇషట్ సఖి ఎదురుగా వునాన్ చూడలేని ఆశకత్త. కరీచ్ఫ తో 

కళుళ్ తుడుచుకుని, తనెదురుగా సోఫాలొ కూరుచ్ని వునన్ తన పిర్యదేవతని ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్ండిపోయాడు. 
"ఒరే ఈ అమామ్యి చకక్గా పాడుతుంది. దా. నువువ్కూరోచ్ విందువు గానీ" అని వదినెమమ్ పిలిచింది. 
సింగిల సీటర సోఫాలో వదినెమమ్ కూరోచ్నుంది. తను ఇక తపప్ని సరై ఆ అమామ్యి పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
 
"నీ పర్కక్న ఓ నిమిషం కూరుచ్నే చనువు నాకిమమ్ని అడుగుతునాన్ను 
నీ ముఖ వీక్షణం నుంచి ఎడమైందా, నా హృదయానికి శాంతి విశార్ంతులు వుండవు." రవీందుర్ని గీతాంజలి 

ననున్ విడిచిపెటాట్దా ఈ వేళ అనుకునాన్డు అతను తన మనసుస్లో. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని మళీళ్ మెదటున్ంచి పాడటం మొదలెటిట్ంది, కొతత్గా రంగ పర్వేశం చేసిన శోర్త కోసం. 

ఓర చూపులతోనే అతనిన్ కేష్మసమాచారాలు అడిగింది. ’చూశావా నీవు రాకుంటే నేనే వచేచ్శాను’ అనన్ సందేశమూ 
వుంది ఆ చూపులో. 
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"మరుగేలరా ఓ రాఘవా! 
మరుగేల – చరా చర రూప 
పరాతప్ర సూరయ్ సుధాకర లోచన 
 
అనిన్ నీ వనుచు అంతరంగమున 
తినన్గా వెదకి తెలుసుకొంటి నయయ్ 
నెనెన్ గాని మదిని ఎనన్జాల నొరుల 
ననున్ బోర్వవయయ్ తాయ్గ రాజనుత" 
 
కీరత్న పూరత్యింది.  
వాళుళ్ గమనించలేదు గానీ, బయట వరష్ం అధికమైంది. 
"ఏయ పిలాల్! టీవీలో ’సాగర సంగమం’ వసుత్ంది. చూసి వెళుళ్. ఇవావ్ళ నీ భోజనం ఇకక్డే" పర్కటించింది 

వదినెమమ్. మనసులోనే కోటి కోటి థాంకస్ లు చెపుప్కునాన్డు వదినెమమ్కి. 
అమెకి ఎవరిమీదనయినా పేర్మ ఎకుక్వ అయితే ’ఏయ పిలాల్’ అనేసుత్ంది గబుకుక్న. 
మొహమాటంగా చూసుత్నన్ ఆ అమామ్యి వంక చూసూత్ "మీ అమామ్ వాళళ్కు నేను కబురు పెడతాను లే" అని 

భరోసా ఇచిచ్ంది వదినెమమ్. 
సినిమా మధయ్లో వదినెమమ్ లోపలికి వెళిళ్నపుప్డు , మెలిల్గా అడిగాడు అతడు "ఏయ, నీ పుటిట్న రోజు ఎపుప్డు?" 

అని 
"జూన పదకొండు. నీది ఎపుప్డు?" ఆమె సమాధానం చెపిప్ంది. 
"ఓ మై గాడ. జూన పదకొండు అంటె నినన్నే. మరి నాకు చెపప్నే లేదేం?" అతడు ఆశచ్రయ్ పోయాడు. 
"ఏమిటొ అసలు అలవాటు లేదు, చినన్పప్టున్ంచి అలా సెలెబేర్ట చేసుకోవటం. ఇంతకూ నీది ఎపుప్డు?" 
"నాది జూన తొమిమ్ది. మళీళ్ ఓ సారి ఓ మై గాడ. చూశావా అసస్లు మరిచ్పోయాను ఈ సంవతస్రం. నా 

ఆలోచనలనీన్ నీ గురించే నాకు సంబంధించినది ఏది కూడా నాకు గురుత్ వుండటం లేదు" సినిస్యర గానే చెపాప్డు 
అతను. 
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ఆమె అతని వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, ఆమె చూపులో ఒక విధమైన సిగుగ్ కూడా తొంగి చూసోత్ంది అతని 
మాటలకు. 

"నువువ్ రణమండల శిఖరం ఎపుప్డైనా ఎకాక్వా?" ఆమె చినన్గా అడిగింది. 
అతడు ’లేద’నన్టుట్ తలూపాడు. 
"శార్వణ మాసం చివరి శనివారం నేను మా సేన్హితురాళళ్తో కలిసి వెళుతునాన్ను. నీకు అదే చెపాద్మని వచాచ్ను 

ఇపుప్డు. చాలా బాగుంటుంది అకక్డ. వీలైతే నీవు కూడా రా" 
అతను తలూపాడు అంగీకార సూచకంగా 
ఇంతలో వదినెమమ్ రావటంతో సంభాషణ కి బేర్క పడింది. 
ఇదద్రూ సినిమా చూడడ్ంలో నిమగన్మయాయ్రు. 
ఆమె ఆ సినిమాలో లీనమయి పోయి ఒకోక్ సారి కంట తడిపెటుట్కోవటం కూడా గమనించాడు. 
అతనికి కూడా బాగా నచిచ్ంది ఆ సినిమా. అతడు పెదద్గా సినిమాలు చూడడు. ’సాగరసంగమం’ లోని 

భావోదేవ్గాలు అతనికి బాగా నచాచ్యి.  
PPP 

ఎంతో ఉతాస్హంగా పార్రంభమయిన రణమండల టిర్ప అతనికి తీరని వయ్ధని కలిగిసుత్ందని అతడు ఏమాతర్ం 
ముందుగా ఊహించలేక పోయాడు.  

అకక్డ భవిషయ్తుత్ని తెలుసుకునే అవకాశం వచిచ్ంది. ఎంతో ఉతాస్హంగా భవిషయ్తుత్లోనికి తొంగి చూసిన అతనికి 
భయంకరమైన ఆశాభంగం అయింది. 

నిజం చెపాప్లంటే భవిషయ్తుత్ను తెలుసుకోవాలని అందరూ ఉతాస్హం చూపిసాత్రు. కానీ పర్తి సారి మనకు భవిషయ్ 
దరశ్నం ఆనందానేన్ పంచకపోవచుచ్. విషాద రాగాలిన్ కూడా ఆలపించవచేచ్మో.  

నిజమో కాదో తెలియని భవిషయ్వాణిని తెలుసుకుని వరత్మానంలోని ఆనందానిన్ పోగొటుట్కోవడం కనాన్ మూరఖ్తవ్ం 
వేరే ఏమి ఉంటుంది? 

మనం మారచ్లేని భవిషయ్తుత్ని తెలుసుకుంటే మదిలో విషాదాగున్లే రగులుతాయి తపప్ మరే ఇతర పర్యోజనం 
ఉండదని అతనికి అరథ్ం అయింది ఆ రోజు. 

ఓ విధీ ఎందుకు మా జీవితాలతో చెలగాటాలు ఆడతావు 
ఆశలు కలిప్సాత్వు, ఊహలు రగిలిసాత్వు 
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అందమైన సవ్పాన్లిన్ చూపిసాత్వు  
ఆనందానిన్ అందిచిచ్నటేట్ అందించి 
తీరని వయ్ధని రగిలిసాత్వు  
ఓ విధీ! ఓ విధీ!!  ఓ విధీ!!! 
డైరీ వార్సూత్ అతడు జీవితంలో మొదటి సారి ఏడాచ్డు ఆ రాతిర్. కంటికి కనిపించని అదృశయ్ శకిత్ ఏదో తనతో 

వింత నాటకం ఆడుతునన్టుట్ అనిపించింది ఆ క్షణంలో. 
ఇంతకూ ఆ శిఖరంపై ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాం.  
 PPP  
రణమండల శిఖరం 
శార్వణమాసం. చివరి శని వారం  తెలల్వారు ఝామున. 
చలి గాలులు వణికిసుత్నాన్యి.  
తెరిపి అనన్ది లేకుండా చిరు చిరు జలుల్లు గా కురుసూత్నే వుంది వరష్ం. 
ఆ అమామ్యి అతనిన్ పిలిచి మూడు రోజుల అవుతోంది. ఆమె మాటలే అతని చెవులోల్ పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి 

నిరంతరం. "నేను మా సేన్హితురాళళ్తో కలిసి ఈ శని వారం రణమండల వెళుతునాన్ను. వీలయితే నీవు కూడా రావా?" 
అని. అ మూడు రోజులూ ఎదురుచూసూత్ గడిపేశాడు, ఎపుప్డెపుప్డు వసుత్ందా ఆ రోజు అని.  

సముదర్ మటాట్నికి దాదాపు పదిహేను వందల అడుగుల ఎతుత్లో రణమండల శిఖరం పై వెలసి వునన్ హనుమాన 
మందిరం చాలా రదీద్గా వుంది. 

ఆ గుడికి చాలా పర్తేయ్కతలే వునాన్యి.  వుండటానికి ఆంధర్పర్దేశ లోనే వునాన్ ఏదో ఉతత్ర భారతదేశం లో ఉనన్ 
పుణయ్కేష్తర్ం లొ లాగా వుంటుంది అకక్డి వాతావరణం. 

అకక్డ వెలసిన ఆంజనేయ సావ్మి విగర్హానికి పర్తేయ్కంగా గుడి లాంటి నిరామ్ణం గానీ గరభ్గుడి గానీ ఏమీ 
వుండవు.  ఆరు బయలు లోనే ఒక పెదద్ శిలపై దాదాపు పది అడుగుల ఎతైత్న నిండైన వీరాంజనేయ రూపంలో వుంటారు. 

విగర్హం ఆదయ్ంతం సిందూరం పూయబడి చూడటానికి చాల బాగుంటుంది విగర్హం. అకక్డ విగర్హానికి గుడి 
ఎందుకు లేదు అనన్ విషయం లో సాథ్నికులు ఇలా చెబుతారు, ఇకక్డ గుడి నిరిమ్ంపబడాలి అంటే ‘ కొనిన్ పర్తేయ్కమైన 
నిబంధనలు వునాన్యి. అ నిబంధనలకు కటుట్బడి మాతర్మే గుడి నిరామ్ణం జరగాలి. లేదంటె పటట్ణానికి ముపుప్ వసుత్ంది. 
ఇది దైవ శాసనం’. 

ఆ నిబంధనలోల్ కొనిన్ ఏమిటంటే … 
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మందిర నిరామ్ణం ఒకక్రోజులోనే పూరిత్చేయాలిట, అదీగాక దేశంలోని అనిన్ పుణయ్తీరాథ్లనుంచి నీళళ్ను ఒకేసారి 
తీసుకువచిచ్ మందిర నిరామ్ణం చేయాలట. ఇందులో అంతరారథ్ం ఏమిటో తెలియక మందిర నిరామ్ణానికి ఎవవ్రు 
పూనుకోలేదు. 

శార్వణ మాసంలో పర్తీ శనివారం పర్తేయ్క పూజలు జరుగుతాయి ఆ గుడిలో. శార్వణ మాసం పర్తి  శనివారం  ఆ 
ఊరిలోని భకుత్లే కాక, కరాణ్టక, మహారాషట్ర, గుజరాత, రాజసాత్న నుంచి కూడ భకుత్లు తరలి వసాత్రు .  

చివరి శనివారం జరిగే జాతరకు అయితే ఇక చెపేప్ పనే లేదు. 
ఎపుప్డా ఎపుప్డా అని ఎదురు చూసిన రోజు రానే వచిచ్ంది. 
అది శార్వణ మాసం చివరి శనివారం. సేన్హితులతో కలిసి వచాచ్డు. సైకిళళ్పై వచిచ్నా, వాటిని కొండ కిర్ంద 

ఆపేసి దాదాపు ఆరు వందల మెటుల్ ఎకిక్ పైకి వచాచ్రు. అదొక అదుభ్త సాహసకృతయ్ం లాగా వుంటుంది. 
మెటల్నీన్ ఒకే తీరుగా వుండవు. కొనిన్ దగగ్రల్ సునాయాసంగా, కొనిన్ దగగ్రల్ మరీ నిటారుగా వుండే ఆ మెటల్ని 

ఎకక్డం మరీ అంత సామానయ్మైన విషయం ఏమీ కాదు. కాసాత్ అజాగర్తత్గా వుంటే కిర్ందకి పడిపోవటం ఖాయం. కొనిన్ 
దగగ్రల్ మెటుల్ మాయమయిపోయి సమతలంగా వునన్ మైదానం వసుత్ంది. శిఖర ఆరోహణంలొ ఒకోక్దగగ్ర మైదానాలలో 
చకక్టి నీటి కొలనులు కూడా కనిపిసాత్యి. వాటి నిండా కలువలు పూచి కంటికి ఇంపుగా వుంటాయి చూటాట్నికి. 
అంతలోనే కఠినమైన నిటారుగా వుండే మెటుల్ పార్రంభమయి పోతాయి. 

కొనిన్ మెటుల్ ఎకిక్ ఒక సారి వెనకుక్ తిరిగి చూసుకుంటే గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది, మనం ఎకిక్వచిచ్న ఎతుత్కు 
తారాక్ణంగా కిర్ంద ఆదోని పటట్ణం లో భవనాలు అగిగ్పెటెట్లాల్ కనిపించటం పార్రంభం అవుతుంది. 

దూరంగా వెళేళ్ రైలు బండి వానపాములా కనిపిసుత్ంది. 
కానావ్స పై ఎవరో చితర్కారుడు చితిర్ంచిన చితత్రువులాగా వుంటుంది ఆ దృశయ్ం.  చుటూట్ మూడు వైపులా 

కొండలు, ఒక వైపు పటట్ణం.  అనిన్ వైపులా నేపథయ్ంలో వినీలాకాశం.  
కిర్ంద కనిపించే పటట్ణం పర్కక్నే తూరుప్ దికుక్న కనిపిసుత్నన్ రామ జల ఒక అదుభ్తమైన మానవనిరిమ్త 

జలాశయం. నీటిని కనిపించనీయకుండా చేసుత్నన్ మంచు తెరలు ఆ దృశాయ్నిన్ మరింత మనోహరంగా మారుసుత్నాన్యి. 
అతడు అనిన్ కొండలిన్ ఎనన్డూ చూసి వుండలేదు. ఎటు చూసినా శేర్షట్మైన గార్నైట రాతితో నిండిన కొండలు. 

అంతరాజ్తీయ మారెక్ట లో వాటికి చాలానె విలువ పలుకుతుంది. అందుకే నిరంతరం ఆ కొండలిన్ పర్వేటు కాంటార్కట్రుల్ 
తొలుసూత్నే వుంటారు. సాధారణంగా కొండలు అంటే దటట్మైన వృకాష్లు వుండటం కదుద్, కాని ఇవి పూరిత్గా రాతి 
కొండలు అయినందువలల్ వృకాష్లు అరుదుగా కనిపిసాత్యి. 
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ఆ కొండపై గుపత్ నిధులు వునాన్యనన్ పుకారల్కు కూడా కొదవేమి లేదు. 
మితుర్లు అతనిన్ బలవంతం చేసుత్నే వునాన్రు  వెళదామని ఈ శిఖరం విషయం చెపిప్. అతనికి పెదద్ ఆసకిత్ లేక 

పోయింది. అందుకే తాతాస్రం చేసూత్ వచాచ్డు ఇనిన్ రోజులు. 
ఆంజనేయసావ్మి గుడి గురించి చెపిప్ ఊరించారు. అయినా అతడు పెడచెవిన పెడుతూనే వునాన్డు. ఇంకొంత 

మంది మితుర్లు ’అరె బాస, అకక్డ ఎటు చూసినా అందమైన అమామ్యిలు, ఆంటీలు కనిపిసాత్రు. చూసిన కంట చూడలేం 
అబబ్బబ్ ఏమి ఫిగరుల్ తెలుసా’ అని ఊరించాడు కూడా.  

ఎందుకో అతనికి వెళాళ్లని అనిపించలేదు అనిన్ రోజులు. వాళుళ్ అంతగా అడుగుతుంటే, సరేలే చివరి శనివారం 
వెళదాం అని నిరణ్యించుకునాన్డు. 

ఇంకా చితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఆ చివరి శనివారం ఆ ఊరికి పూరిత్గా పర్భుతవ్ హాలిడే లాగా వుంటుంది. 
కాలేజీలు, సూక్ళుళ్, ఆఫీసులు, ఇతర వాయ్పార సంసథ్లు కూడా శెలవు పాటిసాత్యి ఆ రోజు. 

అబబ్ ఇనిన్ పర్తేయ్కతలు వునాన్యంటే వెళాళ్లిస్ందే ఒక సారి అని అనుకునాన్డు అతడు. 
ఇంతలో అతనిన్ మరింత ఉతాస్హ పరుసూత్ ఆ అమామ్యి కూడా రమమ్ని పిలిచేసరికి అతని ఆనందానికి హదుద్లు 

లేకపోయాయి.  
ఆరు వందల మెటుల్ ఎకక్టం ఉతాస్హంగా ముగించి కొండ పైకి చేరుకునాన్రు మితుర్లు అంతా. విశాలమైన 

ఆవరణ పార్రంభం అవుతుంది మెటల్నీన్ అయిపోగానే. ఒక చినన్ ఫుట బాల గౌర్ండ అంత విశాలమైన ఆవరణ. అంత 
ఎతైత్న ఆ కొండపై అంత విశాలమైన సథ్లం వుంటుందని అసలు ఊహించలేరు ఎవరూ.  

ఆ విశాలమైన పర్దేశం మధయ్లో నిలువెతుత్ హనుమాన విగర్హం. పూజలు చేసూత్ క్షణం తీరిక లేకుండా వునాన్రు 
పూజారులు. విజయ నగర సామార్జాయ్ధీశుడు శీర్ కృషణ్ దేవరాయల వారి గురువు శీర్ వాయ్స రాయలు సాథ్పించారు ఈ 
విగర్హానిన్ అని చెబుతారు.  

గుడికి కాసాత్ దూరంగా విశాలమైన ఆ ఆవరణ అంతటా జాతర. ఏకక్డ చూసినా ఇసుకేసేత్ రాలనంత 
జనసందోహం.  

ఆకాశమే పందిరిగా రంగుల రాటాన్లు, బూరాలు, పాల్సిట్క బొమమ్లు అమేమ్ వాళుళ్,  గాజులు రిబబ్నుల్ అమేమ్ వాళుళ్, 
గోరింటాకు డిజైన చేతికి పెటేట్ వాళూళ్, కోతులిన్ ఆడించే వాళుళ్, చినన్ చినన్ మేజిక చేసే వాళుళ్ ఇలా కోలాహలంగా వుంది 
అకక్డి వాతావరణం. 
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ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ ఆ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడి మిరపకాయ బజీజ్లు అమేమ్వాడి వాయ్పారం జోరుగా 
సాగిపోతోంది. దరశ్నం చేసుకుని వచిచ్న భకుత్లు అందుబాటులో ఉనన్ చినన్ చినన్ టిఫిన సెంటరల్ ముందు  విధిగా 
బొరుగుల తిరుగువాత, , మిరపకాయ బజీజ్లు కొనుకుక్ని తింటునాన్రు. 

(అనంతపురం జిలాల్ మరియు ఆ జిలాల్ సరిహదుద్ పార్ంతాలలో దొరికే ఒక పర్తేయ్కమైన ఫలహారం. మరమరాలిన్ 
నీటిలో నానేసి చింతపండు రసంలో ఊరేసి చేసాత్రు. దానికి జతగా మిరపకాయ బజీజ్లు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ) 

ఇవనీన్ కాదు అతను చూసుత్నన్ది అతని కళుళ్ ఆమె కొరకు వెదకుతునాన్యి. ఆమె చెపిప్న టైంకే వచాచ్డు కద, 
కాబటిట్ ఖచిచ్తంగా తను కూడా వచేచ్ వుంటుంది అనుకుంటూ చుటూట్ చూసుత్నాన్డు అతను. 

"ఏయ పద పద, మొదట దరశ్నం చేసుకుని వదాద్ం" అని తొందరించారు మితుర్లు అపర భకుత్లు లాగా. అపుప్డు 
చూశాడు ఎవరో నారత్ ఇండియన అమామ్యిలు ఒక టీం లాగా అరచ్న చేయించుకోవటానికి వెళుతునాన్రు. 

"రేయ ఇదే మంచి అవకాశం. వాళళ్ అందరి పేరుల్ తెలుసుకోవచుచ్ పూజారికి గోతర్నామాలు చెపాత్రుగా" అంటూ 
వాళళ్లో ఒక మేధావి తొందరించాడు. 

చిరునవువ్ నవివ్ మితర్బృందంతో కలిసి పూజకి వెళాళ్డు. వెళిళ్ తాము కూడా పూజ ముగించుకుని కూయ్ నుండి 
బయటకు వచాచ్రు. పేరు దేవుడిది, ధాయ్నం, ధాయ్స అమామ్యిలపైన అనన్టుట్ సాగింది వారి పూజ. 

అతను మనసార ధాయ్నించుకునాన్డు సావ్మిని.  కేసరి వరణ్ంతో మెరిసిపోతునన్ ఆ పదడుగుల విగర్హ మూరిత్లో 
ఏదో తెలియని పవితర్త గోచరిసోత్ంది. మనసుస్ తనంతట తానే వినిరమ్లంగా మారి, కళుళ్ మూసుకోగానే, ధాయ్నం చకక్గా 
కుదురుతోంది. 

సముదర్మటాట్నికి పదిహేను వందల అడుగుల ఎతుత్తో వెలసిన ఆ విగర్హానిన్ తదేకమనసుక్డై పార్రిథ్ంచాడు అతను. 
తనచుటూట్ వునన్ అమాయిలు, వాళళ్నే చూసూత్ వాళళ్ ఇంపెర్షన కొటేట్యాయ్లనే ఉదేద్శంతో గటిట్గా ఏవేవో మాటాల్డేసుత్నన్ 
మితర్బృందం తాలూకు మాటలు, మైకులోల్ నిరంతరాయంగా వినిపిసుత్నన్ భకిత్ గీతాలు, పూజారి చేసుత్నన్ అషోట్తత్ర 
శతనామావళీ ఏవీ అతని ధాయ్నానిన్ భగన్ం చేయలేకపోయాయి. 

నిరమ్ల మనసుక్డై, ఏకాగర్ చితుత్డై అరధ్నిమీల నేతుర్డై సావ్మిని ఒకక్టే కోరిక కోరుకునాన్డు. 
"సావ్మి, నేను నినున్ కోరేది ఒకక్టే. నాకు ఏది మంచిదో అదిచేయి. నా మనసస్ంతా ఆ అమామ్యే నిండి వుంది. 

జీవితంలో నేను ఎనన్డు పొందనంత భావసంచలనానికి గురవుతునాన్ను. ఆమె రూపం, ఆమె కంఠం, బాధయ్తాయుతమైన 
ఆమె పర్వరత్న ఇలా ఒకటేమిటి  ఆమెలో అనీన్ ఇషట్ం. ఆమెలో తపుప్లు పటట్దగగ్ అంశం ఇపప్టి దాకా నాకు ఒకక్టి కూడా 
కనపడలేదు. ఆమె నా జీవిత భాగసావ్మి అయితే బాగుంటుంది అనన్ కోరిక నాలో బలంగా కలుగుతోంది.  
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ఒక భకుత్డికి తన ఇషట్దైవం పర్తయ్క్షమయితే ఏ సాథ్యిలో అతనిలో భావసంచలనం కలుగుతుందో ఆ సాథ్యిలో ఆ 
అమాయిని చూసేత్ నాకు ఇషట్ం ఏరప్డుతోంది. ఆమెని ఒక పసిపాపలా లాలించాలని, దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారాచ్లని, తన 
కషాట్లనిన్ తీరిపోయేలా చకక్టి జీవితానిన్ ఆమెకి సమకూరాచ్లని బలంగా అనిపిసోత్ంది. నాకు అంతా మంచి జరిగేటటుట్ 
చూడు. నీ కృప నాయందు సదా వుండేలా అనుగర్హించు" అతడు మనఃసూప్రిత్గా పార్రిథ్ంచి కళుళ్ తెరిచి, ఆ మూరిత్ని 
మరొకక్సారి కనులారా చూసుకుని, తీరథ్, పర్సాదాలు తీసుకుని మితుర్లతో పాటు బయటకు వచాచ్డు. 

"ఒరే, నీవు మాషట్ర పాల్న వేశావురా. మేము ఎనిన్ కోతి చేషట్లు చేసినా మమమ్లిన్ చూడని ఆ నారత్ ఇండియన 
అమామ్యిలు, అకక్డ అరచ్న జరిగినంతసేపు కండుల్ మూసుకుని మొకుక్కుంటునన్ నినేన్ చూశారార్ నాయనా"  మితుర్లు 
వేళాకోళం పటిట్ంచారు. 

ఉదయానేన్ బయలుదేరేముందే చెపాప్రు అనాన్ వదినెలు, ’శర్దధ్గా మొకుక్కునిరా సావ్మిని. చాలా మహిమ గల 
దేవుడు." 

అలాగే ఆ అమామ్యి చెపిప్న మాటలు కూడా గురుత్కు వచాచ్యి "నీవు కోరుకునన్వి అవుతాయోలేదొ కూడా 
అపుప్డే చెపేప్సాత్డు దేవుడు" 

"అదెలా?" 
"దరశ్నానంతరం పర్దకిష్ణ చేసూత్ సావ్మి విగర్హం వెనుకకు వెళితే , విగర్హం వెనుక భాగాన ఒక గోడ వుంటుంది. 

అకక్డ నుంచుని, చేతిలో ఒక రూపాయ నాణేనిన్ ఉంచుకుని, మనసూప్రిత్గా మొకుక్కుని ఒక కోరిక కోరుకుని ఆ తరావ్త 
ఆ రూపాయ నాణేనిన్ ఆ గోడకు తాకించాలి. నీ కోరిక నెరవేరే పక్షంలో అది గోడకు అతుకుక్ంటుంది. లేదంటే అది జారి 
కిర్ంద పడి పోతుంది" 

"అయయ్ బాబొయి నిజమా?" 
"ఏమో అందరూ నిజమనే అంటారు. పర్యతన్ం చేసి చూడు" ఆ అమామ్యి చెపిప్ంది.  
ఆ సంభాషణ అంతా గురుత్ వచిచ్ంది. 
మితుర్లు ఆ అమామ్యిల గుంపుకి కాసాత్ వెనగాగ్ వెళుతునాన్రు. 
’నేను పర్దకిష్ణలు చేసుకుని వసాత్’ అని చెపిప్ వారి సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా, వారి నుంచి విడివడి 

అతడు వేగంగా పర్దకిష్ణ దిశగా విగర్హం వెనుక వైపుకు వెళళ్సాగాడు. అపుప్డు కనిపించింది ఆమె. ఉదయం నుంచి 
ఎవరి కోసమైతే అతని కనున్లు వెదుకుతునాన్యో, ఎవరు కనపడితే అతని మనసుస్కు నెమమ్ది కలుగుతుందో, ఎవరు 
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కనపడే దాకా అతని మనసు మనసులో లేదో, ఏ రూపం అతని చితాత్నికి శాంతినిసుత్ందో, ఏ చిరునవువ్ అతనిన్ 
హృదయంలోని కలవరానిన్ దూరం చేసుత్ందో, ఆ అమామ్యి కనపడింది అకక్డ. 

పర్ధాన మందిరానికి కాసాత్ వెనుకగా ఓ చినన్ కొండరాయిపై కూరుచ్ని తన వంకే చూసూత్ నెమమ్దిగా చేయి 
ఊపింది. 

సేన్హితురాళళ్తో కూరుచ్ని వుంది తను. వాళళ్ంతా మిరపకాయ బజీజ్లు తింటునాన్రు. అతను కూడ  ఆమె వైపు 
చూచాయగా చేయి ఊపాడు.  

ఆమె చిరునవువ్ నవివ్ంది. ఆ నవువ్లో ఏదో తేడా. తనకే జీవానిన్ అందించే ఆ చిరునవువ్ నిసేత్జంగా వుంది. అతనికి 
అరథ్ం కాలేదు మొదట. ఆ తరావ్త అనుకునాన్డు ఆరు వందల మెటుల్ ఎకిక్ వచిచ్న అలసట వలల్ అలా అయి వుండొచుచ్ 
అని. కాని మరి కాసేపటికి అతనికి తెలిసింది అసలు కారణం. 

తను మాటాల్డితే వినిపించేటంత దూరంలోనే వుందామె. "మారుతీ రాలేదా?" అడిగాడు ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని 
"లేదు. లేదు. రేపు ఏదో పార్జెకుట్ వుందట పిర్పేర అవుతునాన్డు". ఈ లోగా అడుగులు ఆమె దగగ్రకి చేరాచ్యి 

అతనిన్. 
"ఇదిగో ఇతను మా తముమ్డి ఫెర్ండ.  కాలేజి పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు" అంటూ పరిచయం చేసింది. 
ఒకరి వంక ఒకరు ఆరిత్గా చూసుకునాన్రు.  
"సరే నేను వెళొళ్సాత్. మా ఫెర్ండస్ ఎదురు చూసుత్ంటారు" అని కదిలాడు.  
అతని మనసుకి ఒకటి అరథ్ం అవుతోంది "ఆమె, ఎపుప్డూ ఉనన్ంత ఉతాస్హంగా లేదు . ఎంత దాచుకునాన్ ఏవో 

విషాద రాగాలు పలుకుతోంది ఆమె వదనం. ఒకటెర్ండు సారుల్ వెను తిరిగి చూశాడు వసూత్ వసూత్. ఆమె తననే చూసోత్ంది. 
అతను నేరుగా వెళిళ్విగర్హం వెనుక గోడ వదద్కు వెళాళ్డు.  
అకక్డ ఒక చినన్ సైజు కూయ్నే వుంది. 
తన వంతు వచేచ్ వరకు ఓపికగా వేచి వుండి, గోడ వదద్కు చేరుకునాన్డు. ఆమెకి కనపడుతూనే వుంది యావతుత్. 

చేతిలో నాణెం వుంచుకుని, సావ్మికి మనసారా మొర్కుక్కుని ఆ గోడకు తాకించాడు. 
అతడు అడిగిన పర్శన్ "సావ్మి. నా పేర్మ సకెస్స అవుతుందా?" 
నాణెం కిర్ంద పడేటపుప్డు చేసిన ధవ్ని కటెట్దుట వేల కొదిద్ పిడుగులు ఒకక్సారిగా పడితే ఎలా వినిపిసుత్ందో అలా 

అనిపించింది అతనికి. అతడికి కాళళ్కిర్ంద భూమి కదిలి పోయినటుట్ అయింది. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   86       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

మళీళ్ మళీళ్ అదే పర్శన్ అడుగుతూ గోడకు అంటించే పర్యతన్ం చేశాడు. పర్తీ సారి అదే ఫలితమే వచిచ్ంది. కళుళ్ 
బైరుల్ కమిమ్నటుట్ అనిపించింది అతనికి. 

తల తిపిప్ ఆమె వంక చూశాడు. అపప్టి దాక తననే చూసోత్ందని తన పర్యతాన్లు అనిన్ గమనించింది అని అరథ్ం 
అయింది.  

’డోంట వరీర్’ అనన్టుట్ సైగ చెసూత్,’ బేలగా తనకూ అలాగే వచిచ్ంది ఫలితం అని తన అరచేతిని ఛాతీపై 
వుంచుకుంటూ సైగ చేసింది. ఆమె దిగులుకు కారణం అరథ్ం ఆయింది. 

వాళళ్ సేన్హితురాళుళ్ బలవంతం చేయటంతో ఆమె లేచి బయలు దేరింది. 
ఇతడు ఆ దేవుడిని పరీకిష్ంచదలచుకుని అనేక మామూలు ఇతర పర్శన్లు వేసూత్ నాణెం అంటింఛాడు. 
’నేనింటికి ఇవావ్ళ కేష్మంగా చేరుతానా?’ 
’మా వదినె నాకు రాతిర్ అనన్ం పెడుతుందా?’ 
’కొండకింద నా సైకిల కేష్మంగా వుందా?’ 
చితర్ంగా వాటనిన్టికీ బదులుగా నాణెం గోడకు అతుకుక్ంది. 
అతనికి భోరున ఏడావ్లని పించి, నిశశ్బద్ంగా పర్కక్కు వచేచ్శాడు. 
పర్కృతి కూడా అతని విషాదంలో పాలు పంచుకుంటోందా అనన్టుట్ క్షణాలలో భారీ వరష్ం పార్రంభం 

అయిపోయింది. 
ఆ రోజు కొండ దిగి ఎలా వచాచ్డొ, ఇంటికి ఎలా వచాచ్డొ ఆతనికే తెలియదు. శరీరం లోంచి పార్ణ శకిత్ని ఎవరో 

గుంజేసిన భావన. ఆ రోజు డైరీవార్సూత్ భోరున ఏడేచ్శాడు అతడు. 
ఆ రాతర్ంతా పర్కృతి విలపిసూత్నే వుంది.  

PPP 
రెండు రోజులు పటిట్ంది అతనికి ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం నుంచి కోలుకోవటానికి. 
ఆ సాయంతర్ం వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్డు మామూలుగానె. శెలవు కావటాన పాఠాలు చెపిప్ంచుకోవటానికి పిలల్లు 

ఎవవ్రూ రాలేదు. తాను మొకక్లకు నీళుళ్ పడుతూ వుంది పెరటోల్. 
ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం తన మాటలోల్ కనిపించకుండా మామూలుగా వుండే పర్యతన్ం చేసూత్ అతను 

అనాన్డు "చాలా బాగుంది గుడి. నీవు చెపప్కుంటే నాకు తెలిసేదే కాదు. ఆ మంచు తెరలు, పర్కృతి, చలల్టి గాలులు, 
ఇవనిన్టికి తోడు మంచి గుడి. థాంకస్ నాకు తెలిపినందుకు"  

ఆమె కూడా చిరునవువ్ తో ఏదో మాటాల్డింది. కాసేపు అయాయ్క అతడు తిరుగు ముఖం పటాట్డు అతడు. 
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అపప్టికే చీకటి అలుముకుంటోంది.  
 అపుప్డు అంది ఆమె నెమమ్దిగా 
"ఏయ, నీ మొహం చూసుకునాన్వా అదద్ంలో అసస్లు? ఒక నెల రోజులు జవ్రంతో పడి లేచిన వాడిలా వునాన్వు. 

నీవు అనసరమైన దిగులు పెటుట్కోకు. మనకు ఏది పార్పత్ం ఉందో అది తపప్క జరుగుతుంది. నేను నీకు సారి చెపాప్లి 
అసలు. నినున్ అనవసరంగా అకక్డికి పిలిచి, ఇదంతా చేసాను."  ఆమె గొంతు తడబడుతోంది. ఆమె మాటలోల్ సప్షట్త 
లోపించింది. ఎంతగానో అణచి పెటుట్కునన్ భావోదేవ్గం వెకిక్ళల్ రూపంలొ వసోత్ంది. ఆమె కండల్ నిండా నీటి తెరలు. గాలోల్ 
తేలి వసుత్నన్ ఆమె మాటలకి అతడు ఆగి పోయాడు. ఒక సారి వెను తిరిగి చూశాడు. అతడి కంటిలోని నీటి ఊటల 
కారణంగా ఆమె రూపం , ఆమె కనీన్ళుళ్ అతనికి కనిపించలేదు.  

తన కనీన్ళుళ్ ఆమెకి కనిపించకూడదని,అతను గిరుకుక్న వెనుదిరిగి వచేచ్శాడు. 
 

PPP 
పిర్యాతిపిర్యమైన నీకు 
రణమండల కొండపై అలాంటి ఫలితం రావటం నిజానికి చాలా బాధ కలిగించింది. నేను అసస్లు ఊహించలేదు 

దేవుని నుంచి అలాంటి సమాధానం వసుత్ంది అని. అసలు ఇదంతా పెదద్ మూఢనమమ్కం అని అనిపిసోత్ంది. అసలు గోడకు 
నాణెం అంటుకుని నిలబడటం సాధయ్మా? ఇదంతా అలోచిసేత్ పెదద్ మూఢనమమ్కం అని అనిపిసోత్ంది. యాధృచిచ్కంగా 
ఒకటి రెండు సారుల్ నేను అతికించిన నాణెం అంటుకుని వుండొచుచ్ గాక. ఇదంతా పెదద్ నమమ్దగిన విషయంగా నాకు 
అనిపించటం లేదు. 

చూశావా మనుషుల మనోపర్వృతిత్ ఎంత చితర్ంగా వుంటుందొ. అదే ఫలితం మనకు అనుకూలంగా వచిచ్వుంటే 
ఇదంతా నిజం అని నేనే చెపేప్ వాడినేమో బహుశా. ఏది ఏమయినా మన చేతిలో లేని దాని గురించి మనం దిగులు పడి 
మన వరత్మానానిన్ పాడుచేసుకోవటం మూరఖ్తవ్ం.  

నీవెందుకు ’సారి’ చెపప్టం? నీవు అలా ఏమీ ఫీల అవావ్లిస్న పని లేదు. నేనే నీకు ఇంకా థాంకస్ చెపాప్లి. నాకు 
తెలిసిన పర్పంచం కాలేజి, లైబర్రి, పుసత్కాలు, కవితవ్ం ఇంతే. నీ సలహా వలల్ ఈ ఊరోల్నే వునన్ ఇంత అదుభ్తమైన టూరిసట్ 
సాప్ట ని చూడగలిగాను. 

నీవు కూడా ఇక ఆ విషయం మరిచ్పో. సంతోషంగా వుండాలి నీవు. ఓకేనా.? 
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అనన్టుట్ నీకో గుడ నూయ్స. నినన్నే తెలిసింది. మా అమామ్, నానన్లు ఈ ఊరు వసుత్నాన్రు కొనాన్ళుళ్ 
వుండిపోవటానికి. నీకు మా అమామ్ వాళళ్కు పరిచయం చేసాత్ను. మా అమమ్ నినున్ చూసేత్ బోలెడు సంతోషపడుతుంది. 
నీవు మా అమమ్కి ఖచిచ్తంగా నచుచ్తావు. నీవు ఎవరికి నచచ్వు? 

మా అమామ్ వాళుళ్ ఎపుప్డెపుప్డు వసాత్రా అని ఎదురు చూసుత్నాన్ను.  అసలు ఆ రణమండల శిఖరంపై అలాంటి 
ఫలితం ఎందుకు వచిచ్ందో నాకే ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. మామూలుగా పేర్మికులకు వచేచ్ అతిపెదద్ సమసయ్ కుల, మతాలు 
వేరు అనన్ కారణంగా పెదద్లు ఒపుప్కోకపోవటం. 

యాధృచిచ్కంగా మనకు ఆ సమసయ్ కూడా ఏమీ లేదు. 
నేను నా చినన్పప్టి నుంచి కూడా ఏదీ కావాలి అని మా అమామ్నానన్లని వేధించలేదు. వాళళ్ పర్తి నిరణ్యానిన్ 

గౌరవిసూత్ వసుత్నాన్ను. నేనై నేను నోరు తెరిచి అడిగితే నా కోరిక ఏది కాదనరు అనే ధీమా నాకుంది. 
కాకపోతే వాళళ్కూ నా పేర్మ సంగతి ఎలా చెపాప్లా అనన్ది నాకు పెదద్ సమసయ్గా వుంది. పర్సుత్తానికి నీవు, నేను 

బాగా సేన్హంగా వునాన్ం అనన్ విషయం వారికి అరథ్మయేయ్లా పర్వరిత్దాద్ం. నీ అంత చకక్టి అమామ్యిని మా అమమ్ తపప్క 
ఇషట్ పడుతుంది. నినున్ మా అమమ్కి పరిచయం చేసినపుప్డు నీవు నీలా వుంటే చాలు. నీకు ఎవవ్రూ సాటి రారు. 
పర్తేయ్కంగా నీవు ఏమీ పిర్పేర అవావ్లిస్న పని లేదు. 

నాలో నాకు గమమ్తైత్న ఆలోచనలు వసుత్నాన్యి తెలుసా? చెబితే నవువ్తావు. మళీళ్ ఆడవాళళ్ని కించపరిచానని 
అంటావేమో.  

ఏంటంటే, 
అసలు పెళిళ్ళళ్ విషయానికి వసేత్ ఆడపిలల్లు పెళిళ్కి ఎంత తవ్రగా అరహ్త పొందుతారు కద. నేను గమనిసూత్నే 

వునాన్ను, మీ అమామ్ నానన్లు నీ పెళిళ్ విషయం లో తొందర పడుతునాన్రు. మొనన్ మాటలోల్ అనాన్రు, ఎవరో బాయ్ంకు 
ఎంపాల్యి అట, నినున్ ఏదో పెళిళ్లో చూశాటట్. నినున్ పైసా కటన్ం లేకుండా చేసుక్ంటానని కబురు పెటాట్డట వాళళ్ పెదద్ 
వాళళ్ దావ్రా. ఇక నీవు ఓకే అనటమే మిగిలివుంది అనన్టుట్ చెపుప్కొచాచ్రు మీ అమమ్గారు. 

నాకు కాసాత్ శూనయ్ంగా అనిపించింది ఆ మాటలు వింటుంటే. కాసేపు నా చెవులు పని చేయలేదు. నా పెనిన్ధిని 
ఎవవ్రో కొలల్గొటుట్కుని పోతునన్టుట్ అనిపించింది. 

’తను ఇంకా డిగీర్ సెకండ ఇయరే కద ఆంటీ’ అనాన్ను అకక్డికీ 
’ఇపప్టున్ంచి మన పర్యతాన్లు మనం చేయాలి కద నాయన, పర్యతన్ం అంటూ మొదలెటిట్ నాలుగు సంబంధాలు 

చూసేత్ ఏదో ఒకటి కారయ్ రూపం దాలచ్టానికి ఇంకో ఒకటెర్ండు సంవతస్రాలు పడుతుంది. ఈలోగా తన డిగీర్ అయిపోయి 
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తన కాళళ్మీద  తాను నిలబడ గలిగితే మాకు ఒక నిశిచ్ంత’ మీ అమమ్గారు ఏదో చెపుప్కొని పోతునాన్రు గాని, నాకేమి 
వినిపించడం లేదు నిజానికి. 

నాకసలు ఏమనిపించింది అంటే, లేచి నిలబడి గటిట్గా దికుక్లు పికక్టిలిల్ పోయేలాగా అరిచి చెపాప్లని 
అనిపించింది "తను నా సవ్ంతం. తనకు ఎవవ్రీన్ఇచిచ్ చేయకండి. మేము ఒకరొన్కరు ఇషట్పడుతునాన్ము" కాని అలా 
చెపప్లేకపోయాను. 

చెపాప్ను కద, అమామ్యిలు పెళిళ్కి తవ్రగా అరహ్త సంపాయించేసాత్రు. మా అబాబ్యిల విషయం అలా కాదు కద. 
డిగీర్ అవగొటుట్కోవాలి, ఇంకా పై చదువులు చదువుకోవాలి, ఉదోయ్గపర్యతాన్లు చేసుకోవాలి, ఉదోయ్గం సంపాయించాలి, 
తనను తన జీవిత భాగసావ్మిని కూడా పోషించుకోగలిగేలా సిథ్రపడాలి. పెళిళ్ అనే మాట గురించి ఆలోచించటానికి 
అపుప్డు కాసాత్ అరహ్త వసుత్ంది అబాబ్యిలకు. 

అందువలల్ మీ అమమ్గారికి చెపప్లేక పోయాను. ఒక వేళ నేను ధైరయ్ం చేసి అలా అడిగాననే అనుకుందాం, ఆమె 
ననేన్ బొదిద్ంకనో చూసినటుట్ చూసి ’ఇంకా డిగీర్ సెకండియర లోనే ఉనాన్వు, అపుప్డే పెళిళ్కి తొందర వచిచ్ందా నాయనా’ 
అని అంటే నా మొహం ఎకక్డ దాచుకోవాలి? 

ఏమిటో నాకు దిగులుగా వుంటోంది ఒకోక్సారి. 
అందుకే అటునుంచి నరుకుక్రావాలి అని డిసైడ అయాయ్ను. మా అమామ్ వాళుళ్ వచాచ్క వారికి నినున్ చూపించి, 

మా అమమ్గారికి నీపై సదభిపార్యం ఏరప్డేలా చేయగలిగితే, మన సమసయ్ దాదాపు తీరిపోయినటేట్. 
అనన్టుట్ ఈ లెటర ని మీ సూక్లు అడర్సు కు పోసట్ లో పంపిసుత్నాన్ను. ఎవరైనా అడిగితే యూనివరిశ్టీ నుంచి 

వచిచ్ంది అని చెపిప్ మేనేజ చేయి.  నీవు కూడా ఏమి వార్యాలనుకునాన్ నిరభయ్ంతరంగా మా ఇంటి అడర్సుకే పోసుట్ 
చేయవచు. నాకు అనేక పతిర్కా కారాయ్లయాల నుంచి, ఆకాశవాణి నుంచి లెటరస్ వసూత్ వుంటాయి కాబటిట్ ఎవవ్రికీ 
అనుమానం రాదు. 

వుండానా మరి. 
నీ 
పిర్య సేన్హితుడు"  
 
ఇలా ఉతత్రం వార్సి ముగించాకా అతనికి చాలా నిశిచ్ంతగా అనిపించింది. 

PPP 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   90       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

అటు తరావ్త రెండు రోజులకు అతని పేరుతో ఒక ఇనాల్ండ లెటర వచిచ్ంది. ఫర్ం అడర్సు దగగ్ర ఖాళీగా వుంది. 
అతనికి ఆ చేతి వార్త పరిచయమే. ముతాయ్లనిన్ంటిని శర్దధ్గా ఒక దగగ్ర ఏరిచ్ కూరిచ్ పెటాట్రా అనన్టుట్ వుంటుంది ఆమె 
చేతి వార్త.  

ఉతత్రం పై తన పేరు తనకే చాలా అందంగా కనపడింది ఆమె చేతి వార్తలో. 
"ఏయ మొదుద్, 
నీ ఉతత్రం అందింది. అయయ్బాబోయి నీకు ఎంత ధైరయ్ం? నాకు సూక్లు అడర్సుకు లెటర వార్సాత్వా? నేను అసస్లు 

ఊహించలేకపోయాను. ఏమిటి నీకు ఇంత తెంపరితనం? అసలు నాకు చెపప్నయినా చెపాప్వా ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను అని. 
కనీసం చెపిప్ వుండాలి నేను కాసాత్ మానసికంగా సిదధ్పడి వుండే దానిని కద. 

నినన్ంతా ఒకటే వరష్ం, చలి. కాల్సులో పిలల్లకు లెకక్లు చెపిప్సూత్ వుండినాను. మా ఆయమమ్ వచిచ్ ’ఏదో పోసుట్ 
వచిచ్ందమామ్’ అంటూ నీ లెటర నా చేతికి తీసుకువచిచ్ంది. 

నీకు చావు తెలివి తేటలు ఎకుక్వ. యూనివరిశ్టీ కవర లాంటి బర్వున కవర ఎకక్డ సంపాయించావు నాయనా. 
పైగా దాని మీద ఫర్ం అడర్స దగగ్ర కూడ చకక్గా ఏదో యూనివరిశ్టి నుంచి వచిచ్నటుల్ ఎలా వార్సావో. నాకు చాలా సేపు 
అరథ్ం కాలేదు. యూనివరిశ్టీ వారు ఎందుకు పంపించారబాబ్ అని చాలా సేపు ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఒపెన 
యూనివరిశ్టీ నుంచి నాకు రావాలిస్న కరసాప్ండెనస్ మొతత్ం మా నానన్ గారి అడర్సు కు వసుత్ంది. నా సూక్లు అడర్సు 
అసలు వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు. కానీ కొనిన్ క్షణాలు తేరిపారా చూసేత్, నీ చేతివార్తని సులభంగానే గురుత్ పటాట్ను. 
నీది అదుభ్తమైన చేతివార్త కద. అదిగొ బుంగమూతి పెటేట్సుకుంటునాన్వు. నీ చేతివార్త అంతబాగుండకునాన్ నీ మనసు 
చాలా మంచిది. నాకు అదే నీలో నచేచ్ది; నిజం చెపాప్లంటె నీ ఉతత్రం అందగానే,  నాకు ఎంత సంతోషం అయిందో 
తెలుసా, నాకు ఇబబ్ంది కలుగకూడదు అని చెపిప్ నీవు ఎంత దూరం ఆలోచిసాత్వు, కద. నీవు నా బుజిజ్గాడివి. 

నిజం చెపాప్లంటే రణమండల శిఖరం పై జరిగిన పరిణామలు నాకు కూడా చాలా బాధ కలిగించాయి. ఆ రోజు 
నేను ఎంత నిసప్ృహకి గురయాయ్నంటే మాటలొల్ చెపప్లేను.  

నీవు నాకు జీవితంలో దొరికిన ఒక ఒయాసిస అని అనుకుంటూ వచాచ్ను, కానీ నీవు నా జీవితంలో ఒక 
ఎండమావిగా మిగిలిపోతావా? అసలా ఊహనే నాకు ఎంతో భయానిన్ బాధని కలిగ్ంచింది. ఆ రోజు మొతత్ం నేను గాలి 
తీసేసిన బెలూన లాగా నిసేత్జంగా ఉండిపోయాను. 

మా సేన్హితురాళళ్కు అసలేమి అరథ్ం కాలేదు. "పొదుద్న వచేచ్టపుప్డు ఎంతో ఉతాస్హంగ వుండినావు కదనే, 
ఇంతలోపు ఏమయింది" అని ఒకటే గోల. 
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నేను ఆ రోజు సినిస్యర గా ఇంకోటి ఫీలయాయ్ను తెలుసా. ఏమిటంటే, మనం చకక్గా సేన్హితులాల్గా 
వుండిపోకుండా ఈ పేర్మ అనే కానెస్పట్ ఎందుకొచిచ్ందిరా భగవంతుడా మన మధయ్ అని చాలా సారుల్ అనుకునాన్ను ఆ 
రోజు.   

నేను నీ మొహం లో అంత విషాదానిన్ భరించలేకపోయాను. నా వలల్ నీ జీవితంలో ఎలాంటి దుఃఖం రాకూడదు.  
నేను నా మనసులోని బాధలిన్, భావాలిన్ ఎవరితో పంచుకోను. నేను మనసు విపిప్ నా గురించి ఏదయనా చెపిప్ంది 

అంటె అది నీ ఒకక్డితోనే. నీ సాంగతయ్ంలో నేను ఎంతో భరోసాగా ఫీల అవుతాను.  
నీ పర్తి మాట నాకు గురుత్ వసుత్నే వుంటుంది. ఇపుప్డు కూడా అచుచ్ నీతో మాటాల్డుతునన్టుట్ ఫీలవుతూ 

వార్సుత్నాన్ను తెలుసా. నీవు వార్సింది నిజం. ఒక సతరీ వివాహానికి సిదద్ం కావటం చాలా సులభం. ననున్ పోషించే సాథ్యికి 
నీవు రావాలి అంటే నీవు ఇంకా ఎంత కషట్పడాలి జీవితంలో అనన్ విషయం నాకు తెలుసు.  

కాని నాకు ఒకటి సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మొదటి సంవతస్రం ఫలితాలోల్ నీకు వచిచ్న మారుక్లు 
గురించి మా నానన్ గారు కూడ నినన్ మా ఇంటోల్ భోజనాల దగగ్ర చెపిప్ నినున్ చాలా పొగిడాడు. నాకు ఎంత గరవ్ంగా 
అనిపించిందో. ఏయ దొంగా, నినున్ నివువ్ యావరేజ సూట్డెంట అని చెపుప్కొచాచ్వు మొదటున్ంచి, అది ఊరికే ననున్ ఆట 
పటిట్ంచటానికా? దాదాపు పదిహేను నిముషాలు నీ గురించే చెపుతూ వుండిపోయారు మా నానన్ గారు నీ గురించి, 
బోలెడు సరిట్ఫికెటస్ తయారు చేసి వుంచారట నీ పేరుతో. ఎసేస్ రైటింగ పోటీలు, వకత్ృతవ్ం పోటీలు, డిబేటుల్, కివ్జ 
పోర్గార్ములు ఇలా చాలానే తయారు చేశారట. తవ్రలో రాబోయే కళాశాల వారిష్కోతస్వాలలో ఇవవ్టానికి. ఆయనే కద 
అడిమ్న సెక్షన హెడ. నీ గురించిన పర్తి డెవలెప మెంట ఆయనకు తెలిసిపోతుంది. 

ఇటు చదువులలోనూ, ఎకార్స్ట్కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస లోనూ నువువ్ దిటట్వట. అబోబ్ చాలా పొగుడుతూ 
వుండిపొయాడు నీ గురించి. చెపాప్ను కద చాలా గరవ్ంగా అనిపించింది నీవు నా ఫెర్ండ అని చెపుప్కోవటానికి. నేనేం 
పలకలేదు బాబూ ఊరికే వింటూ ఉండిపోయాను.  

PPP 
ఏయ బుజిజ్గాడు, నీవిలాగే బాగా చదువుకోవాలి. ననున్ చేసుకుని ననున్ పోషించాలి కద. బాగా చదువుకో. మంచి 

ఉదోయ్గం తెచుచ్కో. మా ఇంటోల్ వాళళ్కి ఇపుప్డే మన విషయం చెపిప్, వాళళ్ని అనవసరంగా కంగారు పెటట్కుండా , నా 
పెళిళ్ విషయం మటుకు నేను దాటవేసుత్ వసాత్ను లే. ఈ బాయ్ంకు ఎంపాల్యి ఎవరబాబ్, మా ఇంటోల్ వాళుళ్ ఈ విషయం 
నాకు చెపప్లేదే ఇపప్టివరకు.  
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కాకపోతే ఒకటి జరిగింది. మొనన్ మా అమమ్ ననున్ ఫోటో సూట్డియోకి తీసుకు వెళీళ్ చకక్గా రెండు ఫోటోలు 
తీయించింది. ఎందుకో అనుకునాన్ను. ఓహో వాళళ్ మాషాట్ర పాల్న ఇదనన్మాట.  

నీవు అనవసరమైన ఆలోచనుల్ అనిన్ పెటుట్కుని నీ మనసుస్ పాడుచేసుకోకు. నేను నీకోసం ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా 
ఎదురుచూసాత్ను. నాకు నీతో కలిసి జీవించటం అనే ఊహనే చాలా హాయిగా వుంది. ఎంత సాంతవ్న పొందుతునాన్నో 
నాకే తెలియదు. 

బాయ్ంకు వాడు కాదు కద, ఎవడొచిచ్నా జానాత్నై.  నీవు ఈ విషయం లో నిరభ్యంగా ఉండు. నేను ఆగివుంటాను నీ 
కోసం. 

నేను కూడా బాగానే చదువుకుంటానేల్. మరీ నీ అంత బాగా కాకునాన్, మేమూ ఫరావ్లేదండి. ఒక మోసత్రు 
సూత్డెంటల్మే.  నేను డిగీర్ అవగొటేట్సి ఏదో ఒక ఉదోయ్గం చూసుకుంటు నీకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటానేల్.  

మన భవిషతుత్ని ఊహించుకుంటూ వుండటం నాకు ఇటీవల ఏరప్డిన కొతత్ హాబీ. ఎనెన్నిన్ కలలు కంటునాన్నో 
లెకక్ లేదు. అవనీన్ వార్యలంటే ఈ ఉతత్రం చాలదు, ఓ గర్ంధం అవుతుంది. 

మీ అమమ్నానన్లు వసుత్నాన్రంటే నాకుక్డా చాలా ఎకైజ్టింగ గావుంది. మీ ఇంటోల్ ఫోటోస చూశాను కద. నాకు మీ 
అమమ్గారంటే చాలా గౌరవభావం ఏరప్డింది. ఆవిడని చూడంగానే నేను చేయబోయే మొదటి పని ఆవిడ కాళళ్కి దండం 
పెటిట్ మొకుక్తాను. ఇదేదో ఆవిడని ఇంపెర్స చేయటానికి కాదు. నాకు నిజంగా చాలా గౌరవభావం ఏరప్డింది ఆమె అంటే. 

ఈ ఇనాల్ండ లెటరుల్ చాలవు నా మాటలకి అని అరథ్ం అయింది. ఇదే నేను నీకు వార్సుత్నన్ చివరి ఇనాల్ండ లెటర. 
కంగారు పడకు. ఇక పై హాయిగ కాగితాలపై వార్సి కవర లో పెటిట్ పంపుతాను.  

ఈ లెటరల్ అయిడియా భలే వుంది. అయినా అతి సరవ్తర్ వరజ్యేత. మరీ ఎకుక్వెకుక్వ లెటరుల్ వార్సి నా 
దుంపతెంచకు తండీర్. యూనివరిశ్టీ వారికి నీపై ఏమిటి అకసామ్తుత్గా ఇంత పేర్మ అని అడగొచుచ్ మా సూక్లు 
మేనేజెమ్ంట వారు. 

ఉండనా మరి 
నీ 

PPP 
’పేర్మ అంటే పెదవి చివరి నుంచి వచేచ్ మాట కాదు 
పేర్మ అంటే అదొక భావన కాదు 
నిజమైన పేర్మ కారయ్ రూపేణా మాతర్మే వయ్కత్మగును’ టీవీలో ఎవరో పర్వచనకారుడు చెబుతునాన్డు. 
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తను పేర్మించే ఇదద్రు వయ్కుత్ల మధయ్ తను జీవితంలో గొపప్ సంఘరష్ణ ఎదురొక్నబోతునాన్డని అతనికి ఆ క్షణంలో 
తెలియదు. 

ఆదోని రైలేవ్ సేట్షన 
సమయం: ఉదయం పది గంటలు. 
గత రెండు రోజులనుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుసూత్నే వుంది వరష్ం. దానికి తోడు  విపరీతమైన చలిగాలులు. 
కారు దిగి గొడుగు తెరచు కొని సేట్షన లోనికి అడుగుపెటాట్డు. డైరవర కారోల్నే కూరుచ్ని ఎదురు చూసుత్ండి 

పోయాడు. 
రైలు అరగంట ఆలశయ్ం అని వార్సారు బోరుడ్ పై.  
మదార్సు - బొంబాయి మారగ్ం లో కరాణ్టక సరిహదుద్లో వుంటుంది ఆ చినన్ సేట్షన.  పాల్ట ఫాం పై జనాల రదీద్ 

కూడా ఏమీ పెదద్గా లేదు. వుండుండి ఒకరో ఇదద్రో లగేజితో వచిచ్రైలు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. 
వాతావరణం బాగా చలిగా వుంది. 
అతడు ఓ బెంచి పై కూరుచ్ని రైలు పటాట్లు కనిపించినంత మేరా చూసుత్నాన్డు. అతని మనసంతా ఉదివ్గన్ంగా 

వుంది.  
అతనికి చాలా నమమ్కంగా వుంది, తన తలితండుర్లకు ఆ అమామ్యి ఖచిచ్తంగా నచుచ్తుంది అని. అతని 

ఆతమ్విశావ్సానికి మరో కారణం ఏమిటంటే అతను ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచి కూడా ఫలానాది కావాలి అని పటుట్బటిట్ 
తలితండుర్లను ఇబబ్ంది పెటిట్ ఎరుగడు. 

అతని సేన్హితులు అందరూ ఏదో ఒక ఇంజినీరింగ కాలేజీలోల్ చేరి పొయారు. వాసత్వానికి అతను కూడ 
ఇంజినీరింగ ఎంటర్నస్ వార్సినపప్టికి తగిన రాయ్ంకు రాలేదు. 

వాళళ్ నానన్గారి సేన్హితులు, సనిన్హితులు సలహా ఇచాచ్రు, ఏదయినా మంచి ఇంజినీరింగ కాలేజీ చూసుకుని 
మేనేజిమెంట కోటా లొ చేరచ్ండి పిలల్వాడిని. మంచి భవిషయ్తుత్ వుంటుంది కదా అని. వాళళ్ నానన్గారు ససేమిరా 
అనాన్రు. ’కషట్పడి రాయ్ంకు తెచుచ్కుని వుండిన పకాష్న మహరాజుగా చేరిప్ంచి ఉండేవాడిని, ఇలా దొడిడ్ దారిన చేరిప్ంచటం 
నాకు ఇషట్ం లేదు’ అని. 

అతనికి ఇంజినీరింగ చేరటం ఇషట్మే కానీ తండిర్ ఉదేద్శయ్ం అరథ్మయాయ్క ఇక అతను అ పర్సాత్వన కూడా తండిర్ 
దగగ్ర తీసుకురాలేదు ఆ పైన. 
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తన పర్వరత్న వలల్, తన మాటల వలల్ తన తలితండుర్లు బాధ పడకూడదు. వీలయినంత వరకు వారిని సంతోష 
పెటాట్లి ఇది అతని పర్ధాన ఉదేద్శాయ్లలో ఒకటి.  

చినన్పప్టి నుంచీ కూడా అతనికి సేన్హబృందం తకుక్వే. మనసుకు బాగా దగగ్రయిన ఒకరిదద్రు సేన్హితులతో 
ఆతీమ్యంగా మసలుకుంటాడు తపప్నిచిచ్, అనవసరమైన సేన్హాలు చినన్పప్టి నుంచి అతను అలవాటు చేసుకోలేదు.  

’మీ అబాబ్యి ఎంత బుదిద్మంతుడండి’ అని ఎవరైనా తన గురించి తలితండుర్ల ముందు అంటూంటే వాళళ్ 
మొహాలపైన కనబడే ఆనందం అతనికి తృపిత్ని ఇచేచ్ది.  

అందువలల్ అతనికి ఏ దురభాయ్సాలు ఏరప్డలేదు. పరిమిత సాథ్యిలో సేన్హితులు, మంచి అలవాటుల్, కవితవ్ం, 
రచనలు చేయటం, ఇంటిలోని వారితో ఆతీమ్యంగా వుండటం ఇదంతా చినన్పప్టి నుంచి అతని పదద్తి.  

ఏ విషయంలోనైనా సరే అమమ్ మాట జవదాటకూడదు ఇది అతని పిర్నిస్పుల. అది భయం అని ఎవరైనా 
అనుకుంటే కాదు అనే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది.  

వాళళ్ ఇంట చినన్పప్టి నుంచి కూడా పెదద్ల పటల్ భయం అనన్ పర్సాత్వన కంటే , పేర్మ, అభిమానాలే ఎకుక్వ 
పార్ధానయ్త వహించాయి. 

తన తలిల్ కంటోల్ నీళుళ్ కదిలితే అతను తన గుండెలోల్ ములుల్ దిగినంత విల విలలాడిపోతాడు.  
పేర్మ అంటే పెదవి చివరినుంచి వచేచ్ తియయ్టి మాటలు కాదు, నిజమైన పేర్మ అంటే అది  మనం పేర్మించే 

ఎదుటి వయ్కిత్కి మన సేవ రూపంలో అందించాలి అనన్ది అతడు చినన్పప్టి నుంచి కూడా పాఠిసూత్ వసుత్నన్ పదద్తి. అది 
అతని జనమ్ సంసాక్రం. 

అతడికి చినన్తనం నుంచి కూడా తలిల్తో అనుబంధం ఎకుక్వ. చినన్పప్టి నుంచి కూడా తలిల్ని అమితంగా 
పేర్మించే వాడు. కూరగాయలు తరిగి ఇవవ్టం, పర్తి ఆదివారం మారెక్ట కెళిళ్ కూరగాయలు తీసుకురావటం ఇవి అతనికి 
ఇషట్మైన పనులు. తలిల్ని మెపిప్ంచే పనులు చేసి ఆనందపడేవాడు. 

ఇవనీన్ ఒకెతుత్, నాకు ఇది కావాలి అని ఏది , ఎపుప్డు కూడా వారిని ఇబబ్ంది పెటిట్ంది లేదు.  
అందుకే అతను చాలా నమమ్కంగా వునాన్డు తన కోరికనని తలిల్ కాదు అనదు అని. 
ఇంతలో పెదద్ చపుప్డు చేసుకుంటూ రైలు రానే వచిచ్ంది.  అతడు తన ఊహలలోంచి బయటకు వచిచ్ గబ గబా 

రైలు వంక కదిలాడు. 
రైలు వచిచ్న శబద్ం విని బయట నుంచి కార డైరవర కూడా పరుగు పరుగున వచాచ్డు. అపప్టికే పోరట్ర ను 

మాటాల్డి వుంచారు. 
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రైలు వచిచ్ ఆగింది నెమమ్దిగా. 
ఆ ఊరోల్ ఎవవ్రూ ఎకుక్వగా దిగలేదు. ఆ అబాబ్యి వాళళ్ అమామ్ నానాన్ మాతర్మే దిగారు. వరష్పు జలుల్లు వారిని 

అభిషేకించాయి..  
"బాగునాన్వా కనాన్" రైలు దిగిన వాళళ్ అమమ్గారు అతనిని గటిట్గా కౌగిలించుకుని పలకరించింది. 
"బాగా చదువుకుంటునాన్వా?" వాళళ్నానన్గారు కూడా పలకరించారు. 
"పర్యాణం బాగా జరిగిందా, ఇబబ్ంది ఏమి ఎదురుకాలేదు కద" ఈ అబాబ్యి పేర్మగా పలకరించాడు వారిదద్రిని. 
డైరవర, పోరట్ర లగేజి తీసుకుని కారు దిశగా కదిలారు. కాసేపటోల్ రైలు బయలుదేరింది తిరిగి. 
అందరూ బయటకు వచాచ్రు. వరష్ం ఏమాతర్ం తెరిపినివవ్లేదు. నిరంతరాయంగా కురుసూత్నే వుంది.  
కారు బయలు దేరింది. సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పర్యాణం సాగిపోయింది. 

PPP 
జగదానంద కారకా 
జయ జానకీ పార్ణ నాయకా 
జగదానంద కారకా 
గగనాధిప సతుక్లజ రాజ రాజేశవ్ర 
సుగుణాకర సురసేవయ్ భవయ్ దాయక 
సదా సకల జగదానంద కారకా 
 
ఆమె పాడుతుంటే చెవులోల్ అమృతం పోసుత్నాన్రా అనన్టుట్ వుంది. 
అందరూ మంతర్ ముగుధ్లై వింటునాన్రు ఆమె పాటని. 
ఒక గంట వెనకుక్ వెడదాం, ఆమె రావటం, ఆ అబాబ్యి అమామ్నానన్లిన్ కలవటం, వారి సంభాషణ అనిన్ 

విందాం. 
PPP 

  
అమామ్నానన్లు వచాచ్రని ఆమెకి చెపిప్, వీలునన్పుడు వచిచ్ కలవరాదా అని పిలిచాడు అతడు.  
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ఆ వేళ సాయంతర్ం వరష్ం కాసాత్ తెరిపినిచిచ్ంది. కాని చిరు జలుల్లు నిరంతరం కురుసూత్నే వునాన్యి. చలిగాలులు 
శరీరాలిన్ వణికిసుత్నాన్యి. సాయంతర్ం సమయం అయిదే అయినపప్టికీ, చీకటి తెరలిన్ దించేసుకుని విశార్ంతికి 
సిదద్మవుతూ వుంది పర్కృతి. 

నెమమ్దిగా వీసుత్నన్ చలిగాలికి వరష్ం జలుల్ వచిచ్ పనీన్రులా తాకుతోంది శరీరాలిన్. 
"అతత్యాయ్! ఈ అమామ్యి మన కాలేజిలో పనేచ్సే నారాయణ గారి అమామ్యి. మీ చినన్ అబాబ్యికి చకక్టి 

సేన్హితురాలు. చాలా బాగా పాటలు పాడుతుంది. కరాణ్టక సంగీతం లో చకక్టి శిక్షణ కూడా తీసుకుంది. మీరు ఈ 
అమామ్యి పాట విని తీరాలి." వదినెమమ్ ఆ అమామ్యిని పరిచయం చేసింది. 

అతడు తన తలిల్ ముఖంలోని భావాలిన్ సులభంగానే చదవగలడు. ’మీ చినన్ అబాబ్యికి చకక్టి సేన్హితురాలు’ 
అనన్ వాకయ్ం దగగ్ర తన తలిల్ మొహంలో రంగులు మారటం గమనించాడు. 

ఆ అమామ్యి కి కూడా తన అతత్గారిని పరిచయం చేసింది వదినెమమ్. "ఏయ పిలాల్, ఈమె మా అతత్యయ్ గారు. 
అంటే మీ ఫెర్ండ అమమ్గారు.నినన్నే ఊరి నుంచి వచాచ్రు మా అతత్ మామయయ్లు. నేనే నీకు కబురుపెడదాము అని 
అనుకునాన్ను , మంచిదయింది నువేవ్ వచాచ్వు" 

పరిచయకారయ్కర్మం అవగానే ఆ అమామ్యి పెదాద్విడ పాదాలని భకిత్గా నమసక్రించింది. కాసాత్ పకక్గా కురీచ్లో 
కూరుచ్నన్ మామయయ్ గారి పాదాలకి కూడా నమసక్రించింది. 

ఆ నమసాక్రం చేయటంలో ఎంతో సహజమైన భకిత్భావన తొంగి చూసోత్ంది. 
విశాలమైన ఆ హాలోల్, వారికెదురుగా సోఫాలో ఒదిగి కూరుచ్ంది. ఆ అమామ్యి పర్తేయ్కంగా ఎమీ అలంకరణ 

చేసుకోకునాన్ ఆ వేళ చాలా బావుంది చూడాడ్నికి.  
పూరణ్ చందుర్డిని, అలలతో ఎగిసిపడుతునన్ సముదార్నిన్, జలపాతపు సౌందరాయ్నిన్ ఎంతసేపు చూసినా అలసట 

రాదు అంటారు కవులు. 
అలాగే ఆ అమామ్యిని ఎంత సేపు చూసినా తనివితీరదు అతనికి. 
ముదురు గోధుమ వరణ్ం చీరపై బంగారు వరణ్ం లో చినిన్ చినిన్ చతురసార్ల డిజైన తొ ఉనన్ పూయ్ర శిలక్ చీర 

కటుట్కుని వుంది ఆ అమామ్యి, ముదురు కాఫీ రంగు బారడ్ర తో చాలా అందంగా వుంది ఆమె ఆ చీరె లో.  ముదురు కాఫీ 
రంగు రౌండ నెక జాకెట, చినిన్ బంగారు గొలుసు, రెండు చేతులకు మటిట్గాజులు, చెవులకు బుటాట్ల కమమ్లు, నుదుటిన 
పావలా కాసంత ఎరర్కుంకుమ బొటుట్, మందర్ంగా సంగీతం వినిపించే మువవ్లతో కూడిన పటీట్లు, వెరసి సవ్రగ్ం నుంచి 
దిగి వచిచ్న దేవ కనాయ్ అనన్టుట్ వుంది ఆ అమామ్యి. 
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"ఊ, ఏం పేరమామ్యి నీది?" రాజసం ఉటిట్పడుతునన్ సవ్రంతో అడిగింది వాళళ్ అమమ్గారు 
పేరు చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. 
"మంచిది. ఏమి చదువుకుంటునాన్వు" 
తిరిగి సమాధానం చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి 
"మీరెంత మంది అనన్దముమ్లు, అకక్ చెలెల్ళుళ్?" 
"మీ నానన్ గారు ఏమి చేసుత్ంటారు?" 
"మీ అమమ్గారి పేరేమి? ఆమె ఏమి చేసుత్ంటారు?" 
"నీవు సంగీతం ఎంత కాలం నుంచి సాధన చేసుత్నాన్వు?" 
"మీ తముమ్డా మా వాడి సేన్హితుడు, లేదా నువావ్?, మీరు ఒక కాలేజి కూడా కాదు కద మీకసలు పరిచయం 

ఎలా జరిగింది? 
"తీరిక వేళలోల్ ఏమి చేసుత్ంటావు?" 
"చదువుకోకుండా ఉదోయ్గం చేయటం ఏమిటి? అపుప్డే ఏమి తొందర వచిచ్ంది?” 
ఇలా ఆ అమామ్యిని యక్ష పర్శన్లు వేసి సమాధానాలు రాబటిట్ంది ఆవిడ. 
ఇంతలో వేడి వేడి బజీజ్లు వేసి పేల్టల్లో తీసుకువచిచ్ంది వదినెమమ్. ఈ అమామ్యి మెరుపు తీగెలా లేచి చొరవగా 

వంటింటిలోనికి వెళిళ్ అందరికీ మంచి నీళళ్గాల్సులు పటుట్కోచిచ్ంది. తనే సవ్యంగా చినిన్ చినిన్ పేల్టల్ని ఆ అబాబ్యికి, 
అతని అమామ్ నానన్లకి అందించింది. తలా ఒక గాల్సు మంచి నీళళ్ గాల్సునందించింది. 

కిటికీ లోంచి బయటి వాతావరణం అందంగా కనిపిసోత్ంది. 
బయట వరష్ం జోరందుకుంది. కొబబ్రాకుల మీదా, బాదం ఆకుల మీదా పడిన వరష్ం నీటి చినుకులు వింతైన 

ధవ్నిని సృషిట్సుత్నాన్యి. 
బయటి వీధి దీపం తాలూకూ సోడియం వేపర లాంప కాంతి కొబబ్రాకుల మీద పడి పరావరత్నం చెందుతోంది. 
"ఏయ పిలాల్! ఒక మంచి పాట పాడవా" వదినెమమ్ ఆ అమామ్యిని కోరింది. వదినెమమ్కి చాలా పేర్మ ఆ 

అమామ్యంటే. తను ఎంతో పేర్మించే వారిని మాతర్మే ఆమె ’ఏయ పిలల్’ అని పిలవటం గమనించాడు అతను. 
ఆ అమామ్యి కొదిద్గా సిగుగ్ పడింది. 
"ఏమి ఫరావ్లేదు. కొతత్ వాళెళ్వరూ లేరు పాడు" పోర్తస్హించింది వదినెమమ్ 
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"వేదికనెకిక్ పాడతావటగా! ఇపుప్డు ఎందుకు కొతత్గా సిగుగ్" అతత్యయ్ యధాలాపంగానే అనాన్, ఆ అమామ్యి 
మొహంలో ఒక విధమైన ’షాక’ కనపడింది ఒక క్షణం పాటు. అది క్షణం మాతర్మే. 

ఆ తరావ్త సరుద్కుంది.  "ఏ పాట పాడమంటారు?" చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచింది. 
"అమామ్యి, తాయ్గరాజ సావ్మి వారి పంచరతన్ కీరత్నలలో ఒకటైన - జగదానంద కారకా, పాడవా?" అపప్టి 

దాకా మౌనంగా వునాన్ మామాయయ్గారు కురీచ్ ముందుకు జరుపుకుంటూ అడిగారు. 
"అలాగేనండీ" సిగుగ్తో తలూపింది ఆ అమామ్యి. అలా తల ఊపేటపుప్డు ఆమె చెవి బుటాట్లు అందంగా 

కదిలాయి. 
భుజం చుటూట్ చీర చెంగు కపుప్కుంటూ, గొంతు సవరించుకుని ఆమె పాడటానికి ఉపకర్మించే లోగా బయట 

ఆకాశానిన్ నిలువునా చీలుసుత్నన్టుట్,  కళుళ్ బైరుల్ కమేమ్లాంటి మెరుపు, కొనిన్క్షణాలోల్ ఏకక్డో పిడుగు పడినటుట్గా చెవులు 
దిమెమ్తిత్ పోయేలా పెదద్ శబద్ం రావటమేమిటి కరెంట పోవటమేమిటి అనీన్ ఒక దాని వెంబడి ఒకటి సంఘటనలు 
నాటకీయంగా జరిగి పోయాయి. 

ఆ రోజులొల్ చినన్ ఊరల్లో వరష్ం వసేత్ కరెంట పోవటం సహజం. అందుకు జనాలు కొవొవ్తుత్లు, హరికెన లాంతరుల్ 
సిదద్ంగా ఉంచుకునే వారు. 

వదినెమమ్ వెంటనే కొవొవ్తిత్ వెలిగించి టీపాయ మీద పెటిట్ంది. 
ఆ చీకటి గదిలో ఆ కొవొవ్తిత్ కాంతి ఆ అమామ్యి మొహం మీద పడి ఆమె వదనానికి చితర్మైన శొభనిసోత్ంది. 

ఆమె మొహం ఒక కోణంలో కదిలినపుప్డలాల్ ఆమె ముకుక్ పుడక ఇంధర్దనుసుస్ కాంతులీనుతోంది. ఆమె పలువరుస 
తెలల్దనం వెనెన్ల వెలుగులా ఆ చీకటిని పోదోర్లే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 

అతనికి తెలియకుండానే అతని మనసుస్ జయదేవుని అషట్పది ని నెమరేసుకుంది. 
పిర్యే చారు శీలే, పిర్యే చారు శీలే 
వదసియది కించిదపి దంతరుచి కౌముది  
హరతి దరతిమిరమతి ఘోరం 
 
(పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెనెన్లలు 
కలికి నా ఎడద చీకటుల పోదోర్లు) 
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సుఫ్ర దధర శీధవే తవవదన చందర్మా 
రోచయతు లోచన చకోరం  ||పిర్యే|| 
 
(నీ మోము  జాబిలిల్ మోవి తేనియలు 
నా నయనములు చకోరముమ్లై గోర్లు)  
 
ఆమెని చూసుత్ంటే జయదేవుని అషట్పది అతని గుండేలో పదే పదే పలుకుతోంది. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని తాయ్గరాయకీరత్న అందుకోవటంతో అతను ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడాడ్డు. 
ఆ నిశి రాతిర్ ఆమె పాడుతునన్ తాయ్గరాజ సావ్మి కృతి  ‘జగదానంద కారకా’ అందరి హృదయాలిన్ ఆనందంతో 

నింపింది. కోటి చందుర్ల చలల్దనానిన్, కోటి సూరుయ్ల కాంతిని అందరి మనసుస్లలో నింపింది ఆమె గానం. 
ఆమె భకిత్ పారవశయ్ంతో పాడుతూనే ఉంది.  
జగదానంద కారకా 
జయ జానకీ పార్ణ నాయకా 
జగదానంద కారకా 
 
గగనాధిప సతుక్లజ రాజ రాజేశవ్ర 
సుగుణాకర సురసేవయ్ భవయ్ దాయక 
సదా సకల జగదానంద కారకా 
పాట మొతత్ం పూరత్యింది. అందరూ ఆనంద పారవశుయ్లు అయాయ్రు.  
"చాలా చకక్గా పాడావమామ్యి. అదుభ్తం" మామయయ్ గారు మనసూప్రిత్గా అభినందించారు.  
పసిపిలల్వాడిలాంటి మనసత్తవ్ం ఆయనది. ఏదయినా నచిచ్తే మనసూప్రిత్గా అభినందిసాత్రు. సినిమాలు 

చూసేటపుప్డుకూడా ఆయన అంతే. ఏదయినా హాసయ్ సనిన్వేశం వసేత్ పసిపిలాల్డిలా గటిట్ గటిట్గా నవేవ్సి 
ఆనందపడిపోతారు. దుఃఖం కలిగించే సీన వసేత్ కళళ్ నీళుళ్ పెటేట్సుకుంటారు. కలెకట్ర హోదాలో పని చేసుత్నాన్ననే 
అనవసరమైన భేషజాలు ఎవీ లేవు ఆయనకు. 
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"చీకటి పడింది. మీ ఇంటోల్ వాళుళ్ కంగారు పడుతుంటారేమోనమామ్యి" అని చెపేప్సి లోనికి వెళిళ్ పోయారు 
అతత్యయ్ గారు.  

ఆ అమామ్యిని భోజనానికి వుండిపొమమ్ని చెబాద్మనుకుని కూడా అతత్యయ్ పర్వరత్నలోని ఒక విధమైన అయిషట్త, 
ఆవిడ కంఠంలో ని ఒక విధమైన నిరసన చూశాక వదినెమమ్ ఆ పర్యతన్ం మానుకుంది. 

PPP 
కాసేపయాయ్క కరెంట వచిచ్ంది. అందరూ డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. వదినెమమ్ మౌనంగా వడడ్న 

కొనసాగిసోత్ంది. అనన్యయ్కూడ వచిచ్ కలిశాడు. ఆయన సేన్హితుల ఇంటికి వెళిళ్ వుండినారు. 
ఆ రాతిర్ భొజనాల దగగ్ర  "అరె పెదద్బాబ్య. సాయంతర్ం నువువ్ ఉండుంటే బాగుండేదిరా. ఒకమామ్యి వచిచ్ 

ఎంత చకక్గా పాడిందనుకునాన్వు?" నానన్గారు మరొకక్ సారి  గురుత్తెచుచ్కునాన్రు ఆ అమామ్యిని, ఆమె పాటని. 
అమమ్ గంభీరంగానే వుండి పోయింది. 
ఆ అబాబ్యికి ఏమి మాటాల్డటానికి పాలు పోవటం లేదు. తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి ఎందుకో నచచ్లేదు అనన్ది 

అరథ్మవుతూనే వుంది.  
అతని హృదయం బాధతో మూలిగింది. 
’ఆ అమామ్యి బాగుంది కదూ, తను చాలా బాగా పాడుతుంది కదూ’ అని తలిల్ని అడగాలని పెదవి చివరిదాక 

వచిచ్న పర్శన్ని అణచి వేసుకునాన్డు. 
’అమామ్ ఆ అమామ్యి చాలా మంచిది. ఈ కాలం అమామ్యిలలాగా కాదు. నీకు తెలుసు కద, నేను అసస్లు 

అమామ్యిల వంక చూడను, పెదద్ మాటాల్డను. నేనేదో నా లోకమేదో అనన్టుట్ వుంటాను. కాని మొదటి సారిగా నేను ఈ 
అమామ్యిని దగగ్రనుంచి గమనించాను. నిజంగా తను చాలా పర్తేయ్కం. తను ఎంత కషట్పడుతుంది అనుకునాన్వు వాళళ్ 
ఇంటి కోసం. అసలు తను ఒక మిషన లాగా పని చేసుకుంటూ పోతుంది తనకు అసలు అలసట అనన్ది ఉంటుందా 
అనన్టుట్ కషట్ పడుతుంది. తను ఖచిచ్తంగా నీకు కూడా బాగా నచుచ్తుంది’ అని ఇలా ఎనోన్ మాటలు చెపాప్లి తలిల్తో 
అనుకునన్ వాడు తలిల్ యొకక్ గంభీరమైన వదనం చూసీ ఏమీ మాటాల్డలేక పోతునాన్డు. 

తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి బాగా నచుచ్తుంది అని బలంగా అనిపిసూత్ వుండినది నినన్టి వరకు. కాని అకారణంగా 
ఆ అమామ్యి పటల్ అయిషట్త చూపుతోంది తన తలిల్. అతనికి అయోమయంగా వుంది. 

పెదద్ పెదద్ సముదర్ కెరటాలు వచిచ్ కొండ శిలలను ఢీ కొంటే వచేచ్ లాంటి అలజడి అతని మసిత్షక్ం అంతా 
ఆవరించింది. తినే తిండి మీద ధాయ్స నిలబడటం లేదు. నోటికేది రుచించటం లేదు.  
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పర్తి ఒకక్రికి ఎదుటివారు మొదటిచూపులోనే నచాచ్లని నియమమేం లేకునాన్, కనీసం ఏ భావం లేకుండ వుండే 
అవకాశం కూడా ఒకటుంటుంది కద. కానీ తన దురదృషట్మేమో ఈ అమామ్యి పటల్ తన తలిల్కి మొదటి పరిచయంలోనే 
అయిషట్త ఏరప్డింది. 

ఆతడికి తన తలిల్ గురించి తెలుసు. తనకు ఒక సారి ఒక అభిపార్యం అంటూ ఏరప్డాడ్క హరిహరబర్హామ్దులు దిగి 
వచిచ్నా కూడా తన అభిపార్యం మారుచ్కోదు అని. ’ఫసట్ ఇంపెర్షన మే నాట బీ ది లాసిట్ంగ ఇంపెర్షన’ మొదటి చూపులో, 
మొదటి పరిచయంలో ఏరప్డే అభిపార్యాలు సరవ్సాధారణంగా ఎమోషనస్ ఆధారంగా ఏరప్డతాయి అంటారు 
సైకాలజిసుట్లు. 

కానీ లాజికల మైండ తో ఆలోచించి తరక్ం తో ఏరప్డే అభిపార్యాలే నిజమైన అభిపార్యాలు. 
మరి లోపం ఎకక్డ జరిగిందో అతనికి అంతు పటట్లేదు. ఎందుకు తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి పటల్ ఇలా అయిషట్త 

ఏరప్డింది? తను ఏమి చేయగలడు? 
ఒకటి మాతర్ం నిజం. తనకు కావాలిస్ంది ఏదీ కూడా, సవ్ంత వారి దగగ్ర సైతం అతను చనువుగా అడిగి 

సాధించుకునే అలవాటు లేదు అతనికి. అతని తతవ్ం కాదు అది.  
అడగందే అమమ్యినా పెటట్దు అని వాడుకలో వునన్ మాట. కానీ ఆడగటం అనన్ది అతని పర్వృతిత్ కాదు. అదేదో 

గొపప్ లక్షణం అని కాదు. అతని తతవ్ం అది. 
తనకు ఇషట్మైన తిండి అడిగి చేయించుకోవటం కానీ, తనకు కావాలిస్నది ఏదయినా డిమాండ చేసి పొందటం 

కాని అతని పర్వృతిత్ కాదు. 
కాని తన తతావ్నికి భినన్ంగా నోరు తెరిచి అడిగి తీవర్మయిన ఆశాభంగానికి గురయాయ్డు కొనిన్ రోజుల తరావ్త.  
అది ముందు ముందు తెలుసుకుందాం. 
అసలు వాళళ్ అమమ్గారికి ఆ అమామ్యి పటల్ ఎందుకంత తీవర్మయిన అయిషట్ం ఏరప్డింది అనన్ విషయం అతనికి 

తెలిసింది ఆ రాతేర్. అది ఏమిటి అనన్ది తెలుసుకుందాం. 
బయట నిలిపి ఉంచిన కార,బైకులు కాంపౌండ  లోపల పెటిట్ గేట తాళం వేసి పడుకోటానికి వెళళ్బోయే ముందు, 

హాలోల్ అమామ్నానన్ల మాటలు చెవిన పడాడ్యి ఆ అబాబ్యికి.   
నానన్ మాటలు వింటుంటే చాలా ఆనందం కలిగింది అతనికి. ’నానన్ కూడా సరిగాగ్ నా లాగే ఆలోచిసాత్రు’ 

మనసులో చాలా సంబర పడాడ్డు. వాళళ్ నానన్గారు ఏమంటునాన్రంటే "లకీష్, ఆ అమామ్యిని చూశావా. ఎంత చకక్గా 
వుంది కద. ఈ అమామ్యి వార్సిన ఉతత్రమే మనకు పలమనేరులో వుండగా అందింది మన చేతికి. నా వరకు నాకు ఈడు 
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జోడు చకక్గా వుంటారు. సంగీత కళ కూడ వుంది ఈ అమామ్యికి. మన వాడిన్ గమనించావా, ఆ అమామ్యి పాడుతుంటే 
ఎంత పారవశయ్ంగా చూసూత్ వుండిపోయాడో, వీళిళ్దద్రిన్ కలిపితే హాయిగా చిలకా గోరింకలాల్గా వుంటారు అని 
అనిపిసోత్ంది." 

"మహరాజా మీరిలా అంటారని నేను ఊహించలేదు" సాధారణంగా "ఏమండి" అని సంబోధించే ఆమె బాగా 
కోపం వచిచ్నపుప్డో, లేదా ఆయన అభిపార్యం తపుప్ అని నిరాధ్రణగా తేలిచ్ చెపాప్లిస్నపుప్డు అలా "మహరాజా" అని 
సంబోధిసుత్ంది. అది అతడికి చినన్పప్టి నుంచి తెలుసు. 

అతడు వింటుండిపోయాడు తన తలిల్ మాటలిన్ 
"పటుట్మని పదిహేడు ఏండుల్ లేవు ఈ అమామ్యికి. కానీ ఎంత టకక్రిదో చూడండి. అసలు ఆ ఉతత్రం వార్యటమే 

నాకు నచచ్నిది. మన వాడిన్ అమాయకుడిని చేసి బుటట్లో వేసుకుంది. అసలు ఇలాంటి వాళళ్ వలలో పడుండకుండా 
వుండాలిస్ంది మనవాడు. ఏది ఏమయినా మీరు ఆ అమామ్యి పటల్ సానుభూతిగా ఆలోచించటం ఆపేయయ్ండి. 
సాయంతర్ం నుంచి చూసుత్నాన్ మీ వరుస. నాకీ సంబంధం ససేమిరా ఇషట్ం లేదు." కుండ బదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపేప్సింది 
ఆవిడ.  

PPP 
"నాకు మీ అమమ్గారిని చూసేత్ భయం వేసింది" బేలగా చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. 
వాళళ్ పెరటోల్ మలెల్ పందిరి కిర్ంద ఆమె మలెల్ పూలు కోసూత్ అతనితో మాటాల్డుతూ వుంది. టూయ్యిషన పిలల్లకి 

ఏదో వరక్ అపప్జెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది అతనితో మాటాల్డటానికి. 
అతను ఆమెకి దగగ్ర గా ఓ తినెన్ మీద కూరుచ్ని వునాన్డు. వాతావరణం పర్శాంతంగా వుంది. గత కొనిన్ 

రోజులుగా నిరవధికంగా కురుసుత్నన్ వరష్ం ఆ రోజు మధాయ్హన్ం నుంచి శాంతించింది. కానీ నలల్టి మేఘాలు ఆకాశం 
అంతటా అలుముకుని వునాన్యి. చలిగాలులు వీసూత్ వునాన్యి ఆగకుండా. 

"అదేంటి. ఎందుకలా అనిపించింది?" తెలిసి కూడా తెలియనటేట్ అడిగాడు అతడు. 
"ఏమో. ఆమెకి నా పటల్ బాగా కోపంగా వునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది.  ఆమెకి నా పటల్ సదభిపార్యం ఏరప్డలేదు 

ఎందుకో. అది కేవలం నా దురదృషట్ం అంతే." ఆ అమామ్యి నిటూట్రిచ్ంది. 
"ఏయ. నువవ్లా అనుకోకు. పాత తరం వారు కద. వారు అలాగే వుంటారు పైకి. నిజానికి మా అమమ్ మనసు 

చాలా మంచిది. వాళుళ్ ఊరి నుంచి వెళేళ్ లోగా నేను విషయం కదిపి వారి దగగ్ర గీర్న సిగన్ల తీసుకుంటాను" అతడు 
ఆశాభావం వయ్కత్ం చేశాడు. 
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ఆ తరావ్త అవి ఇవి కబురుల్ చెపుప్కుని విడిపోయారు ఆ వేళిట్కి. 
వారిదద్రి మధయ్ ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతునాన్యి. ఒకరిపై ఒకరికి ఏరప్డిన అభిమానం 

తీవర్మవసాగింది. ఉతత్రాలలో పర్తేయ్కంగా ఒక టాపిక అంటూ ఉండేది కాదు. దేని గురించి అయినా సరే పేజీలకు పేజీలు 
వార్సుకునే వారు. ఒకరిన్ ఒకరు కలుసుకుని ఏకాంతంగా కబురుల్ చెపుప్కునే వెసులు బాటు లేకపోవటం వలల్ ఈ ఉతత్రాలు 
అనే మాధయ్మం వారికి బాగా నచిచ్ంది. 

కబురుల్, జోకులు, ఒకరిలో ఒకరికి నచిచ్న అంశాలు చరివ్త చరవ్ణమే అయినా పదే పదే చెపుప్కుని మురిసి 
పోయేవారు.  

ఆమె అతనితో తన భవిషయ్తుత్ని ఊహించి తన కలలిన్ పేజీల నిండా పరిచేది. అతడు కూడా అదే విధంగా తన 
కలలీన్, లకాష్య్లని ఆమెతో పంచుకొనే వాడు.  

నచిచ్న పాటలు, నచిచ్న కవితవ్ం ఇలా ఏది తోసేత్ అది మాటాల్డుకుంటునన్ ఫీలింగ తో వార్సుకునే వారు. 
వారు ఒక నిబంధన పాటించే వారు. వారంలో ఒక రోజు మాతర్మే పోసట్ చేయాలి ఉతత్రం. కానీ రోజంతా ఎపుప్డు 

ఏది తోచినా అది కాగితం మీద పెటేట్యాయ్లి, ఇంచుమించు డైరీ లాగా. మనసుకు తోచిన భావన తోచినటుట్ 
వార్సేయయ్టమే. ఆ తరావ్త ఆ కాగితాలనిన్ంటిని ఒక కవర లో పెటిట్ పోసట్ చేయటం. అతడు సోమవారం పోసట్ చేసే వాడు. 
లోకల పోసేట్ కాబటిట్ ఆమెకి అది మంగళవారం అయేయ్సరికలాల్ చేరేది. 

ఉతత్రంతో బాటుగా, అతడు వార్సిన ఉతత్రంలోని ఏవైనా పర్శన్లు వుంటే వాటికి సమాధానాలు వార్సి, ఇంకా 
అతడు పర్సాత్వించిన అంశాలకనుగుణంగా తనకు తోచిన ఙాజ్పకాలు వార్సి, అనిన్ పేపరల్ను కవరోల్ పెటిట్ ఆమె బుధవారం 
పోసట్ చేసేది. 

ఇలా ఇదద్రూ వారానికి ఒక ఉతత్రం విధిగా వార్సుకునే వారు.  
అతడు గురువారం ఉదయం కలల్ కాలేజీ కాయ్ంపస లోనే వునన్ పోసట్ ఆఫిస కి చేరుకునే వాడు. ఇతనికి అనేక 

పతిర్కాఫీసుల నుండి, ఆకాశావాణి నుండి ఉతత్రాలు రావటం అకక్డి సిబబ్ందికి తెలిసిన విషయమే కాబటిట్ వారు అతని 
పేరిట వచిచ్న ఉతత్రాలు అనీన్ అతనికి అందించే వారు. అతని కనున్లు ఆతర్ంగా ఒక పర్తేయ్క ఉతత్రం కోసం వెదికేవి. 

అకక్డి పోసట్ మాషాట్రు ఒకోక్సారి ఇతనికి కాల్సు పీకే వాడు . విదాయ్రిథ్ జీవితం లో సమయం అతయ్ంత విలువైనది 
అని, జీవితంలో ఏది పోయినా తిరిగి పొందవచుచ్ కానీ సమయానిన్ తిరిగి పొందలేము అని, విదాయ్రిథ్ అనే వాడు ఎంత 
సేపు చదువు మీదనే ఏకాగర్త చూపాలని, ఇతరతర్ విషయాలలో తలదూరిచ్ సమయానిన్ వృధా చేసుకోరాదని హితవు 
పలికేవాడు. 
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అతనికి తమ గురించే ఏమయినా తెలిసిందా అని అపుప్డపుప్డు అనుమానం వచేచ్ది ఇతనికి. కానీ అతను అందరు 
విధాయ్రుథ్లతోనూ అదే విధంగా మాటాల్డుతూ వుండటం తో ఆయన ధోరణే అంత అని సరిపెటుట్కొనే వాడు. 

నిజానికి పేర్మకంటే బలమైనది నమమ్కం. ఒక భారయ్ తన భరత్ని పేర్మించవచుచ్నేమో కాని అతనిన్ నమమ్క 
పోవచుచ్. అతడు ఏకక్డెకక్డ తిరుగుతునాన్డో, ఏమి చేసుత్నాన్డొ అని అనుమాన పడుతు వుండవచుచ్.  

తలిల్ తన కుమారుడిని పేర్మించవచుచ్నేమో కానీ, అతను సరిగగ్ సూక్లుకు వెళుతునాన్డొ లేదో అని 
అనుమానపడొచుచ్. 

కాబటిట్ ఈ పర్పంచంలో పేర్మింపబడటం కంటే కూడ గొపప్విజయం, ఎదుటి వయ్కిత్ యొకక్ నమమ్కానిన్ 
చూరగొనటం. 

అందుకే అంటారు, టర్సట్ ఈజ ఎ గేర్టర ఫీలింగ దాన లవ అని. 
అదృషట్ వశాతుత్ వారిదద్రు ఒకరిన్ ఒకరు ఎంత పేర్మించుకుంటునాన్రో, అంతకు మించి ఒకరిన్ ఒకరు 

నముమ్తునాన్రు. 
ఒకటే లాగా సాగితే అది కాలం ఎందుకు అవుతుంది? 
ఆమె పేర్మని, విశావ్సానిన్ కూడా చూరగొనన్ అతను ఆమె తనపై వుంచిన విశావ్సానిన్ పోగొటుట్కోబోయే సంఘటన 

అతి తవ్రలోనే జరగబోతోంది అని ఆ ఇదద్రికీ తెలియదు. 
అతయ్ంత దురదృషట్కరమైన ఆ సంఘటన వారిదద్రి జీవితాలిన్ శాశవ్తంగా మలుపు తిపప్బోతోంది అని వారికి ఏ 

మాతర్ం తెలియదు. 
ఒక వైపు అతని చదువు సకర్మంగా సాగిపోతొంది. అతడు డిగీర్ రెండవ సంవతస్రం కూడా రికారడ్ బేర్కింగ 

మారుక్లు నమోదు చేశాడు. ఆ కాలేజి చరితర్లోనే అతయ్ధిక మారుక్లు పొందిన విదాయ్రిథ్గా అతని పేరు , ఫోటో నోటీసు 
బోరుడ్లలో పెటట్బడటం జరిగింది. వీటికి తోడు ఎకాట్స్కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస లో కూడా అతని పర్భంజనం కొనసాగుతోంది. 

PPP 
ఆవేళ ఆదివారం.  
ఉదయం ఫలహారాలు సిదధ్ం చేసూత్ వదినెమమ్, తన తలిల్ వంటింటోల్ ఉండగా అతడు వంటింటోల్ కెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. 

నిలడి వదినెమమ్ వంట కటట్ ముందు నిలబడి గాయ్స సట్వువ్ పై చపాతీలు వేసోత్ంది. 
తన తలిల్ డైనింగ టెబులు ముందు కూరుచ్ని అపప్డాల కరర్తో చపాతీలు వతిత్ ఇసోత్ంది. 
వదినెమమ్ నవువ్తూ ’ఏమయాయ్ కాఫీ తార్గుతావా?’ అని అడిగి, తిరిగి అతత్యయ్ని ఉదేద్శియ్ంచి  “ఇపుప్డు నా మరిది 

కాఫీ తార్గుతునాన్డండి అతత్యయ్ గారు. ఇక బూసట్ తార్గె చినన్ పిలాల్డు కాదు నా మరిది" అని అంది. 
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అతడు ఊహించినటుట్ అమమ్ మొహంలో కోపం కనిపించలేదు. పర్సనన్ంగా వుంది. ఆవిడ నవువ్తూ అంది 
"మంచిదేలే కానీ అనవసరంగా ఎకుక్వ తార్గకు, అదేమంత గొపప్ అలవాటని మొదలెటాట్వు?" 
అతడు నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 
వంటింటి గూటోల్ ఉనన్ చినిన్ టేప రికారడ్ర లో కాయ్సెట పేల్ అవుతోంది.  మంగళంపలిల్ బాల మురళీ కృషణ్ 

ఆలపించిన  
"నగు మోము కనలేని నా జాలి తెలిపి.." మందర్ంగా వసోత్ంది. 
అతడు అదే సరి అయిన అదనుగా భావించి "అమామ్ మొనన్ ఆ అమామ్యి పాట ఎంత బాగా పాడింది కద. తనకు 

కూడా ఇలా పెదద్ గాయని గా ఎదగాలని ఆకాంక్ష" అని నెమమ్దిగా చెపాప్డు అతడు. 
వాళళ్ అమమ్గారు ఏమి పలకలేదు. గంభీరంగా వుండి పోయారు.   
వదినెమమ్ నిశశ్బద్ంగా చపాతీలు కాలచ్టంలో నిమగన్మయియ్ంది. 
అతడు ఒక సిథ్ర నిరణ్యం తీసుకుని వచాచ్డు ఆ వేళ ఆ గదిలోకి. ఏది ఏమయినా సరే తలిల్కి తన పేర్మ విషయం 

చెపిప్ ఆమె అనుమతి తీసుకోవాలనే ధృఢసంకలప్ంతో వునాన్డు అతడు. 
వాళళ్ అమమ్గారు అవసరమయిన దానికనాన్ ఎకుక్వ ఏకాగర్తతో చపాతీలని అపప్డాల కరర్తో సాగదీసుత్నాన్రు. 

వదినెమమ్ కూడా అంతే నిశశ్బద్ంగా చపాతీలు కాలచ్టంలో నిమగన్యి వుంది. 
ఇదేదో తుఫాను ముందటి పర్శాంతి అని అతనికి అరథ్మవుతూనే వుంది. 
వంట గదిలో ఈశానయ్ం మూల నునన్ దేవుని మందిరం నుంచి ఆంజనేయసావ్మి జాలిగా తనని చూసుత్నన్టుట్ 

అనిపించింది అతనికి. 
గొంతు సవరించుకుని ఒక సారి సిథ్రంగా అనాన్డు " అమామ్ నీతో మాటాల్డాలి" 
వదినెమమ్ ఒక సారి తలతిపిప్ అతని వంక చూసింది, ఆమె కు ఏమి అరథ్ం కాలేదు విషయం ఏమిటో.  
ముకుక్ మీదకు జారిన కంటి అదాద్లిన్ కుడిచేతి చూపుడు వేలితో సవరించుకుంటూ "చెపుప్ చినన్ బాబూ, ఏమి 

కావాలి?" పేర్మగా అడిగారు ఆవిడ. 
అతను పుటిట్ంది లగాయతూ అతనేది అడగక ముందే అతనికి ఏది అవసరమో అది సమకూరుసూత్ వసుత్నాన్రు. 

అతను నోరు తెరిచి ఏదీ అడగాలిస్న అవసరమే రాకుండా చూసుకునాన్మని ఆవిడ అనుకుంటుంటారు. 
నోరు తెరిచి ఫలానాది కావాలి అని తలి తండుర్లను ఏనాడు అడిగి వారిని ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. వారేది సమకూరిసేత్ 

దానిని తృపిత్గా వాడుకుంటూ వసుత్నాన్ను అని అతను అనుకుంటునాన్డు. సాటి మితుర్లు అనుసరిసుత్నన్ ఫాషనుల్, లేటెసుట్ 
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టెర్ండస్ వారికి తెలియని కారణంగా, వారు పాత కాలపు టెర్ండస్ కు అనుగుణంగా వసుత్వులు సమకూరిచ్నా అతను ఏ 
వంకలూ పెటట్కుండా వాటిని వాడుకునే వాడు. మితుర్లు కూడా నవేవ్ వారు కాదు. అతను తనదైన వయ్కిత్తవ్ంతో ముందుకు 
సాగిపోతుండటం వలల్ సేన్హితులు అతనిన్ ఆటపటిట్ంచే వారు కాదు. 

ఒకే అంశానిన్ రెండు విభినన్ కోణాలోల్ చూసేత్ ఇలాగే వుంటుంది.  
దీనినే పారడైమ షిఫట్ అని అనవచుచ్. 
వారు ఏది అందిసేత్ అది, నచిచ్నా నచచ్కునాన్ గోల చేయకుండా అందుకునాన్నని అతను అనుకుంటుంటాడు. 
అతని అవసరాలిన్ కనుకుక్ని , అతడు అడిగే అవసరం లేకుండానే అనీన్ సమకూరిచ్ పెడుతూ వసుత్నాన్మని ఆవిడ 

అనుకుంటుంటారు.  
తను ఇపప్టి దాకా ఏదీ డిమాండ చేసి అడగలేదు కాబటిట్ తను నోరు తెరిచి అడిగే ఈ మొదటి కోరికని 

అమామ్నానన్లు తిరసక్రించరు అని  అతను కానిఫ్డెంట గా ఉనాన్డు. 
అతడు నోరు తెరిచి అడిగే అవసరమే లేకుండా చూసుకుంటూ వసుత్నాన్మే, మరి ఇదేంటి ఇతను ఈ రోజు ఏదో 

అడగబోతునాన్డు అని ఆవిడ ఆశచ్రయ్ పడుతునాన్రు. 
అతడు చెపప్బోతునాన్డె కాని అతనికి ధైరయ్ం చాలటం లేదు. అలాగనెచ్పిప్ తనేదో తపుప్ చేసుత్నాన్ననన్ భావన ఏమీ 

లెదు ఆతనికి. కాకపోతే తన వయసు మహా అంటే పందొమిమ్ది. కావ్లిఫికేషన ఏదయినా వుందా అంటే తను చేసుత్నన్ది 
ఇంకా డిగీర్ ఫైనల ఇయర. చదువే పూరిత్ కాలెదు, ఉదోయ్గం మాట దేవుడెరుగు. ఇలాంటి పరిసిథ్తుల నేపథయ్ంలో నోరు 
తెరిచి ’నేను ఫలానా అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. ఆమెకి చూసేత్ పెళిళ్ సంబంధాలు ఖాయం అయేయ్లా వునాన్యి. మీరు 
పూనుకుని వాళళ్ పెదద్ వాళళ్తో మాటాల్డి మా పేర్మ గురించి చెపిప్, ఆ పిలల్కి ఇంక ఏ పెళిళ్ సంబంధాలు చూడొదద్ని 
చెపప్ండి. నేను సిథ్ర పడంగానే నేను ఆ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటాను’ అని ఎలా చెపప్గలడు ఈ మాటలు. 

అవి చెపప్టానికి తగినంత ఆతమ్సైథ్రయ్ం అతనికి ఏరప్డటం లేదు మనసులో . 
అదీ కాకుండా వాళళ్ అమమ్గారికి ఆ అమామ్యి పటల్ ఉనన్ సదభిపార్యం అతనికి తెలిసిన సంగతే. కాబటిట్ 

తగినంత ధైరయ్ం చాలటం లేదు అతనికి. 
అతని సంకోచం, తడబాటు చూసి వాళళ్ అమమ్గారు ఇంకోలా అనుకునాన్రు. ఇతను అడగబోయే విషయం పటల్ 

ఇతనికే నిబదద్త ఉనన్టుట్ లేదు. విషయం ఏమిటో తెలియదు కానీ అతను పూరిత్ గా సంధిగధ్ సిథ్తి లో వునాన్డు. 
అతనికి మన సలహా అవసరం వుంది. మనం సిథ్రంగా వుండి అతనికి కాసాత్ చేయూతనిసేత్ అతనిన్ ఆ కనూప్య్షన 

నుంచి బయట పడేయవచుచ్ అని ఆవిడ అనుకుంటునాన్రు. 
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అతడు చివరికి గొంతు పెగలుచ్కుని చెపాప్డు 
"అమామ్, మొనన్ పాట పాడింది చూడు ఆ అమామ్యి అంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. తను నీకు కూడా నచుచ్తుంది. 

తను చాలా మంచిది" 
ఒక దానికి ఒకటి పొంతన లేని మూడు వాకాయ్లు  చెపేప్సి ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు అతను. 
చపాతీని పెనం మీద వేయబోతునన్ వదినెమమ్ నిరాఘ్ంతపోయి నిలబడిపోయింది. 
ఏమి పలకలేక ఆ అబాబ్యి వంకే చూసుత్ండిపోయారు వాళళ్ అమమ్గారు. 
ఆమె అసస్లూహించలేదు ఆ అబాబ్యి అలా మాటాల్డగలడని 
ఆమె అతని వంక చూసుత్ండి పోయారు.  
"అవునమామ్. తనంటే నాకు ఇషట్ం. తను బాగా పాటలు పాడటం ఒకక్టే కాదు, తనకు బాధయ్తలు తెలుసు. ఇంత 

చినన్ వయసులో ఇంత బాధయ్త గా వయ్వహరించే అమామ్యిని నువువ్ అసస్లు చూసి ఉండవు. 
తనతో నా జీవితం బాగుంటుందనే నమమ్కం నాకుంది." కాసాత్ ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని అతడే చెపాప్డు. 
వాసత్వానికి అతడు పిరికివాడేమి కాడు. తన తలిల్ పటల్ గౌరవంతో తను చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ అలా కుండ 

బదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపప్టానికి కాసాత్ మొహమాట పడాడ్డు. 
అదే కారణంగా ఇంక అంతకనాన్ ఎకుక్వగా మాటాల్డటానికి అతడు ఇచచ్గించలేదు. 
అపప్టి దాకా నిశశ్బద్ంగా వునన్ పెదాద్విడ నెమమ్దిగా నోరు విపాప్రు. నెమమ్దిగా చెబుతూ వునాన్ ఆమె పర్తి 

పలుకులో సిథ్రతవ్ం వుంది.  
"చినబాబూ, నీవు చాలా పొరపాటు పడుతునాన్వు. మెరిసేదంతా బంగారు కాదు. బర్తకడం తపప్ని సరి 

అయినపుప్డు పర్తి ఒకక్రు కషట్పడతారు అది సహజం. అది ఒక గొపప్ లక్షణంగా నీవు భావించాలిస్న పని లేదు. ఆ 
కషట్పడే తతావ్నిన్, తాము పడే కషాట్నిన్ ఎరగా వేసి నీలాంటి సునిన్త మనసత్తవ్ం గల వారిని బుటట్లో వేసుకోవటం అలాంటి 
వారికి మామూలే. 

ఆ అమామ్యి చదువు పూరత్వనీ, మీ నానన్గారికి చెపిప్ ఆ అమామ్యికి ఏదయినా ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచటం లో 
సహాయం చేదాద్ం. 

ఆమె బాగా పాటలు పాడుతుందనాన్వు. మంచిది. పర్భుతవ్ంలో సాంసక్ృతిక శాఖ వారిని కదిపి ఆమెకి అసలు 
ఎవరూ ఊహించలేనంత బేర్క ఇపిప్దాద్ం, వాళళ్కు అపుప్లునాన్యా, కావాలంటే అవి తీరచ్టం లో మనవంతు సహాయం 
చేదాద్ం. సేన్హం అంటే ఇలాగ వుండాలి. అంతే. 
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అసలు ఎవరు వాళుళ్? మనకు ఏ విధంగ చూసినా సరి సాటి కాదు. అరిథ్క సిథ్తి గతుల గురించి కాదు నేను 
మాటాల్డుతునన్ది. పొటట్పోసుకోవటానికి కుటుట్ మిషన పై నాలుగ్ జాకెట గుడడ్లు కుటుట్కునే మనిషి నా వియయ్పురాలు అంటే 
నాకు సమమ్తం కాదు. నేను నలుగురిలో ఎలా తల ఎతుత్కు తిరగను రేపొప్దుద్న. ఒక కషట్ం వచిచ్నపుప్డే మనుషుల 
నిజమైన వయ్కిత్తావ్లు బయట పడతాయి అంటారు. వాళళ్కు ఆరిథ్క కషాట్లు వచాచ్యి , అది బాధాకరమైన విషయమే. 
కాదనను. ఆ పరిసిథ్తి నుంచి బయటపడాటానికి పదధ్తి గల వారు ఏమి చేసాత్రు? నగో నటోర్, భూమో పుటోర్ అమిమ్ ఆ 
అపుప్లు తీరుసాత్రు. లేదా పీ.ఏఫ మీద లోన తీసుకుని తీరేచ్ పర్యతన్ం చేసాత్రు. వీళేళ్మి చేశారు? జనం నెతిత్న కుచుచ్ 
టోపి పెటాట్రు. అది సరి అయిన పదధ్తి కాదు కద.  నేను వాళళ్ గురించి పూరిత్గా కూపీలాగాను. నాకు తెలిసిందేమిటంటే, 
వాళళ్ కుటుంబానికి మంచి పేరు లేదు.  

పర్తి పరిచయం, సేన్హంగా పరిణమించాలిస్న పని లేదు. 
పర్తి సేన్హం, పార్ణ సేన్హంగా మారలిస్న అవసరం లేదు. 
సేన్హం కుదరాలనాన్, పేర్మించాలనాన్, పెళిళ్ చేసుకోవాలనాన్ ఒక అరహ్త అవసరం. పెళిళ్ విషయానికి వసేత్ అటేడు 

తరాలు, ఇటేడు తరాలు చూడాలి అంటారు. ఏడో తరం దాకా ఎందుకు, వాళళ్ అమామ్నానన్లే సరిగా లేరు. 
రేపొప్దుద్న ఇలాంటి పిలల్ మన ఇంటి పరువు తీసే పనులు చేసినా నేను ఆశచ్రయ్ పోను. 
పర్తి ఒకక్రికి ఒక అరహ్త వుంటుంది. ఆ అరహ్తని మించి ఆశిసేత్ అది ఎవరికి మంచిది కాదు.  
కాసాత్ తెలల్ తోలు, నాలుగ్ మంచి మాటలు, కషట్పడే తతవ్ం, నాలుగ్ రాగాలు ఆలపించగల నేరుప్ ఇవే కద నీకు ఆ 

పిలల్లో నచాచ్యి. ఇవే గుణాలునన్ పిలల్లు మన సరి సాటి వారిలో కోటి మంది ఉంటారు.  
నీవు చదువు అయిపోగొటుట్కుని జీవితంలో కాసాత్ సిథ్ర పడితే రంభా ఊరవ్సులని తలదనేన్ రూపసులు, ఇంకా 

అదుభ్తంగా పాటలు పాడగలిగే గాయనీమణులు మన వాళళ్లోనే దొరుకుతారు." 
ఆవిడ కాసేపు నిశశ్బద్ంగా ఆగిపోయారు. 
వదినెమమ్ అతత్యయ్ మాటలతో ఏకీభవించినటుట్గానే కనపడింది.  
"పరిచయానిన్ ఇంత దూరం ఎందుకు తెచుచ్కుంటునాన్వు చినబాబూ. నీ సాథ్యికి, నీ అరహ్తలకు తగిన అమామ్యి 

కాదు అనిపిసోత్ంది నాకు. అతత్యయ్ నిజమే చెబుతునాన్రు" వదినెమమ్ చెపిప్ంది. 
"సమాజం అనాన్క రక రకాల వయ్కుత్లు తారస పడుతుంటారు. అందరినీ చిరునవువ్తో పలకరిసూత్ ముందుకు 

వెళుతుండాలి. మనకు ఏది మంచిదో అది మనం చేసూత్ పోతుండాలి. జాలి దయ వుంటే సాయం చేదాద్ం అంతేకాని 
తనున్మాలిన ధరమ్ం అనన్టుట్గా నీ జీవితానేన్ వారికి అరిప్ంచటం నాకు అసస్లు ఇషట్ం లేదు.  
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విషయం సప్షట్ంగా చెపాప్లి అంటే ఈ పరిచయం ఇంతకనాన్ ముందుకు తీసుకువెళళ్కు. పెళిళ్ అనే మాట 
మరిచ్పో. ఆ అమామ్యికి ఎవరో గంతకు తగగ్ బొంత దొరకనే దొరుకుతాడు. నీవు నీ సమయానిన్ చదువు పటల్, నీ 
భవిషయ్తుత్ పటల్ వెచిచ్సేత్ మంచిది" 

అంతటితో ఆ సమావేశం ముగిసింది అనన్ అరథ్ం వచేచ్టటుట్గా ఆవిడ వతిత్న చపాతీ లనీన్ పకక్న పెటేట్సి ముందు 
గదిలోకి వెళిళ్పోయారు. 

అతడు నిసేత్జంగా డైనింగ టేబుల ముందరే కూరుచ్ండి పోయాడు.  
అతడి ముందు వేడి వేడి కాఫీ కపుప్ ఉంచి, అతని పకక్న వచిచ్ నిలబడి అతని భుజం పై చేయి వేసి ఓదారుసూత్ 

చెపిప్ంది వదినెమమ్. 
"అతత్యయ్ చెపిప్నటుట్ విను చినబాబు. చకక్గా చదువుకో. కాలేజిలో నీకు మంచి పేరు వచిచ్ంది. మీ అనన్యయ్కి 

మంచి పేరు తెచిచ్పేడుతునాన్వని మీ అనన్యయ్ కూడా గరవ్పడుతునాన్డు. ఇలాంటి ఆకరష్ణలు వసూత్నే వుంటాయి 
జీవితంలో, కానీ అనిన్ంటినీ అధిగమించి గమయ్ం చేరుకునే వాడే నిజమైన విజేత." 

అలా చెబుతూ కాసాత్ ఆగి, ఆమె నెమమ్దిగ సిథ్రంగా రెండు మాటలు చెపిప్ంది. 
"నీవు చినన్ పిలాల్డివేం కాదు. ఏది మంచి ఏది చెడడ్ అని ఆలోచించగల పార్ఙజ్య్త నీకు వుందనే నేను 

విశవ్సిసుత్నాన్ను. ఆ అమామ్యి పటల్ నాకయితే వయ్కిత్గతంగా చెడు అభిపార్యం లేదు. అతత్యయ్గారు చెపిప్నటుట్ వాళళ్ 
అమామ్నానన్లకు అంత మంచి పేరు లేకపోవచుచ్. కానీ మనింటికి వచాచ్క ఆ పిలల్ మన పిలల్ అవుతుంది. 

‘ఏది ఎటుపోయినా నాకు ఆ అమామ్యి కావాలి, నేను ఆ అమామ్యినే పెళిళ్ చేసుకోవాలి’ అని నీవునుకుంటే, నేను 
మీ అనన్యయ్ కూరుచ్ని అతత్యయ్ గారితో మాటాల్డి వపిప్సాత్ం. నీకు అతత్యయ్ గారి కోపం గురించి తెలియనిది ఏముంది? 
ఆమె కోపం తాటాకు మంట లాంటిది. నిజానికి ఆమె మనసు చాలా మంచిది”  

వాసత్వానికి అతడు అయోమయంగా వునాన్డు. తలిల్ మాటలకు బాధ కానీ, వదినెమమ్ మాటలకు ఆనందం కానీ 
కలుగ లేదు అతడి మదిలో. అతడి మెదడంతా మొదుద్బారిపోయింది.  

అతడు ఊహించింది వేరు. తను అలా చెపప్గానే తన తలిల్ ఎటువంటి పర్తిఘటన లేకుండా, ’ఓ తపప్కుండా 
అలాగే. నీ నిరణ్యం పటల్ మాకు భరోసా వుంది. నీవు ఎలా చెబితే అలా చేదాద్ం’ అని అంటుందని అతడు ఊహించాడు. 

అంత విశేల్షణతో కూడిన వాయ్ఖాయ్నం చేయకుండా తన తలిల్ చాలా మమూలుగా ’వదుద్’ అని వుండినా అతడు 
ఇంతే సాథ్యిలో దిగార్భ్ంతికి గురయివుండేవాడు. 
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అది అసలు ఊహించని పరిణామం అతనికి. రెండోర్జుల కిర్తమే ఆ ఉతత్రం కారణంగా ఆమెలో బలంగా ఏరప్డడ్ 
అయిషట్తని ఆమె వయ్కత్ పరిచినపప్టికీ, ఆమె తన మాటలకు విలువనిసుత్ంది అని అతనికి చాలా బలంగా అనిపిసూత్ 
వుండినది. ఆమె అంత తీవర్సాథ్యిలో తన నిరసన వయ్కత్ం చేయటం అతనికి పిడుగుపాటులాగ వుంది. 

PPP 
 
చూటాట్నికి సింహంలా దరప్ంగా కనిపిసుత్ందే కాని అతని తలిల్కి అతడంటే పిచిచ్ పేర్మ.  
ఆ రాతర్ంతా ఆవిడ నిదర్పోలేదు. కొడుకు భవిషయ్తుత్ని తలచుకుని దిగులుపడసాగింది. ఏనాడు నోరు తెరిచి ’ఇది 

కావాలి’ అని తన కొడుకు అడిగి ఎరుగడు. జీవితంలో మొదటి సారి ’అమామ్ నాకు ఇది ఇషట్ం. నా ఇషాట్నిన్ మనిన్ంచవా’ 
అని అడిగితే తాను అంత తీవర్ సాథ్యిలో అతని ఇషాట్నిన్ తిరసక్రించి వుండకూడదేమో అనన్ దిగులు ఆమె మనసంతా 
నిండి పోయింది. 

భరత్ తో కూడా అదే చెపుప్కుని బాధ పడిండి ఆవిడ. వారిదద్రు చాలా సేపు అదే ఆలోచనలో మునిగి పోయారు. 
’లకీష్, నేను మళీళ్ కూడా అదే చెబుతునాన్ను. పిలల్ పిలల్వాడు చిలకా గొరింకలాల్గా చాలా చకక్గా వునాన్రు. ఆ పిలల్ 

సుగుణవతి అని నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది. మనం పెదద్వాళళ్ం అని ఎపుప్డనిపిచుచ్కుంటాం అంటే, పిలల్లకు వారి 
భవిషయ్తుత్కు ఉపయోగపడే లాంటి పనులు చేసి, వారిని ఆనందపెటిట్నపుప్డు మనం నిజంగా పెదద్ వాళళ్ం 
అనిపిచుచ్కుంటాం గానీ, మనం మన పెదద్రికానిన్ ఉపయోగించి, అకారణంగా ఏవేవో అపోహలు మనసులో పెటుట్కుని , 
పర్తి దానికి అనవసరంగా ’వదుద్ వదుద్’  అడుడ్పడి, వారి ఇషాట్లను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చిదిమేయటం, వారి ఆనందానికి అడుడ్ 
పడటం అంతమంచిది కాదేమో అని నాకనిపిసోత్ంది" అని చెపెప్సి ఆమె వంక ఒక సారి చూశాడు. ఆమె శర్దద్గా 
వింటోంది అనన్ నమమ్కం కుదిరాక తిరిగి కొనసాగించాడు 

"ఇక వాళళ్ పేరెంటస్ విషయానికి వసేత్, అరిథ్క కషాట్లు వచిచ్నపుప్డు ఒక సిలబస పర్కారమే అందరూ రియాకట్ 
అవావ్లి అనేం లేదు, వారు ఆ చీటి పాటలు మంచి ఉదేద్శయ్ంతో పార్రంబించి వుండవచుచ్. వారికి తెలియని ఏవో పరిసిథ్తుల 
కారణంగా వాళళ్కు చెడడ్ పేరు వచిచ్ వుండవచుచ్. మనం వాళుళ్ వీళూళ్ చెపింది విని ఎందుకు అభిపార్యాలిన్ 
ఏరప్రుచ్కోవాలి? 

ఓకే, వాళుళ్ ఫార్డ చేసే వారే అనుకుందాం. చినన్పిలల్ ఆ పిలల్ తపేప్ముంది అందులో? రేపు పొదుద్న మనింటికి 
వచిచ్ంతరావ్త మన పిలల్ అవుతుంది కాని వాళళ్ పిలల్ కాదు కద. 

నా వరకు నాకు మనం పిలల్వాడి ఇషాట్నిన్ మనిన్ంచటం సబబు అని అనిపిసోత్ంది." 
ఆయన చెపప్టం ముగించాడు. 
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ఆమెకి కూడా అదే సబబు అని అనిపించింది. 
ఇది ఇలా వుండగా పకక్ గదిలో నిదర్ రాక అతను తీవర్మైన మనో వేదన అనుభవిసుత్నాన్డు. 

PPP 
"అమమ్యయ్! ఆ అబాబ్యి వాళళ్ అమమ్నానన్లు ఒపుప్కునాన్రు, అనాన్ వదినెలు ఒపుప్కునాన్రు. ఆ అమామ్యికీ 

ఇషట్మే, అబాబ్యికీ ఇషట్మే. ఇక కథ సుఖాంతం అవావ్లి కద. 
మధయ్లో బేర్కప ఎలా అయాయ్రు? ఎందుకు అతడు తుంగభదర్ నది ఒడుడ్న కొండశిఖరం పై సమాధి యోగ 

శిబిరానికి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది? అసలు ఈ కథలో విలన ఎవరు? అందరూ మంచి వాళేళ్ కనబడుతునాన్రే?" 
నవయ్ ఆతృతగా పర్శిన్ంచింది. 
సంతోష ఆమె వంక చిరునవువ్ నవువ్తూ నింపాదిగా చెపాప్డు. "ఈ కథలో తనకు తానే నిజమైన శతృవు గా 

మారాడు ఆ అబాబ్యి" 
"వాహ్ట? ఆ అబాబ్యి తనకు తాను శతృవుగా మారాడా? అదెలా?" 
"అతడు ’గుడ బాయ సిండోర్ం" అనే మానసిక వాయ్ధితో బాధపడుతునాన్డు.  ఈ వాయ్ధి లక్షణాలు వునన్ వయ్కుత్లు 

చితర్ంగా పర్వరిసాత్రు. సమాజం నిరేద్శించిన నియమనిబంధనలని, పర్వరత్నా నియమావళిని తూ.చ తపప్కుండా పాఠించే 
లక్షణం కలిగి వుంటారు. తలితండుర్ల మాటకు ఎదురుచెపప్కూడదు, సతయ్మునే పలకవలెను, అమామ్నానన్ల సంతోషం 
కొరకు వయ్కిత్గత సుఖాలిన్ సైతం తృణపార్యంగా తయ్జించవచుచ్ ఇలాంటి భావాలిన్ కలిగి వుంటారు. తమ అభీషాట్నికి 
వయ్తిరేకంగా పెదద్ల సంతోషానికి పార్ధానయ్తనిసూత్, తమను తామె హింసించుకుంటూ, అందులోనే ఒక విధమైన తృపిత్ని 
పొందుతారు. సాధారణంగా ఇలాంటి వయ్కుత్లు ఇంటార్వరుట్లుగా మారిపోతారు కర్మంగా" 

"సర మీరు చెపేప్ది అరథ్ం అవటం లేదు. పెదద్లు చెపిప్నటుట్ వినటం మంచిదేగా. అది సిండోర్ం ఎలా అవుతుంది?" 
"వినటం మంచిదే. అదే విధంగా తనకు ఇషట్మైన వయ్కిత్ని చేసుకుంటానని అసెరిట్వ గా చెపప్టం కూడా తపేప్ం 

కాదు. లేదా వారు చెపిప్న మాటలతో ఏకీభవించి వారు చెపిప్ంది సబబే అనే కనివ్క్షన తో ఒపుప్కునాన్ ఇబబ్ంది లేదు. అలా 
కాక తమ మనసుకు వయ్తిరేకంగా పర్వరిత్సూత్,  క్షణ క్షణం మానసికంగా నరకం అనుభవిసూత్, ఇతరులకు తామేదో మేలు 
చేసుత్నాన్మనన్ సూడో శాటిస ఫాక్షన అనుభవిసూత్ నిరంతరం వయ్ధచెందటం ఈ ’గుడ బాయ సిండోర్ం’ బాధితుల పర్ధాన 
లక్షణం.  కుదురుగా కూరుచ్ని చరిచ్ంచుట అనేది ఉండదు. తమ మాట అందరూ పొగిడెయాయ్లి. వయ్తిరేకత రాకూడదు. 
వచిచ్ందో,  ఒకక్ సారిగా షెల లోకి వెళిళ్ పోతారు. 

ఇంకో సంగతి ఏమిటి అంటే, ఒకోక్సారి ఆ సంఘరష్ణ కారణంగా వాళుళ్ విపరీతంగా పర్వరిత్సాత్రు. ఎదుటివారిని 
హింసించటం, సమాజానికి హాని తల పెటట్డం కూడా చెయయ్వచుచ్ ఈ సిథ్తిలో వీరు. 
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"అయయ్ బాబోయి. మరి ఇతడు ఏమి చేసాత్డు? అసలు కథ ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుంది? అసలు ఊహకు 
అందటం లేదు. కథ కొనసాగించండి పీల్జ." 

 
PPP 

"డాకట్ర పీవీ జానకిరాం 
హిపాన్టిసుట్, సైకాలజిసుట్, రచయిత, పరస్నాలిటీ డెవలెపెమ్ంట టెర్యినర" 
ఆటో ఆగింది ఆ ఇంటి ముందు. ఆగిన ఆటో లోంచి ఆ అబాబ్యిని తీసుకుని వాళళ్ అనన్యయ్ గారు దిగారు. ఆ 

అబాబ్యి చూటాట్నికి చాలా నీరసించి ఉనాన్డు. ఒక నెల రోజులు జవ్రంతో లంఖణాలు చేసిన వాడిలా వునాన్డు.  
ఆటొ అతనికి డబుబ్ ఇచిచ్ పంపించేశారు. గేటు తీసుకుని నెమమ్దిగా లోపలికి పర్వేశించారు. 
జానకి రాం గారిది అదే ఇలుల్, అదే కనస్లేట్షన సెంటర కూడా. 
 
అపుప్డు సాయంతర్ం ఆరునన్ర అయుంటుంది.  
అది చాలా పాతకాలం మేడ. గవరన్మెంట వారు కటిట్చిచ్న ఏవో కావ్రట్రల్ లాగా వునాన్యి. గోపి రంగు గోడలు. 

పర్తి ఇంటి చుటుట్ కాసాత్ ఖాళీ సత్లం అందులో రకరకాల మొకక్లు కొబబ్రి చెటుల్. 
ఆ మొకక్లు చెటుల్ చూడగానే అతని ఆ అమామ్యి వాళళ్ ఇలుల్ గురొత్చిచ్ంది. 
ఆఫీసు బాయ లాంటి కురార్డు వాళళ్ వివరం అడిగి వారికి ముందే అపాయింట మెంట వుందని నిరాద్రణ చేసుక్ని 

వారిని కనస్లేట్షన రూంలో కూరోబెటాట్డు. 
ఫాన నెమమ్దిగా తిరుగుతోంది. గదిలో గోడలపై పుటట్పరిత్ సాయిబాబా లామినేటేడ ఫోటోలు నిలువెతుత్వి తగిలించి 

వునాన్యి. జానకి రాం గారు చేసిన ఇందర్జాల పర్దరశ్నల తాలూకు ఫోటోలు కూడా గోడలపై పర్ముఖంగా తగిలించి 
వునాన్యి.  

అపప్టికి గత అయిదేళుళ్గా యండమూరి వీరెందర్నాధ గారి తులసిదళం పర్భంజనం సృషిట్సోత్ంది ఆంధర్పర్దేశ 
అంతటా. అ వెలుల్వ కారణంగా ఉనన్టుట్ండి పేరు తెచుచ్కునన్ వయ్కిత్ ఈ జానకిరాం. వాసత్వానికి అతడు ఒక మెజిషియన 
అంతే. ఈ హిపాన్టిజమ ఊపును ఆధారం చేసుకుని తన మాటల గారడిని ఉపయోగిసూత్ ఒక వెలుగు వెలుగుతునాన్డు.  

సరవ్ రోగ నివారిణి వచేచ్సింది. ఈ హిపాన్టిజం వలల్ తగగ్ని వాయ్ధే లేదు అనన్ ధృఢమైన అభిపార్యం అపప్టోల్ 
బాగా చదువుకునన్ వాళళ్కు కూడా వుండేది. ఈ హిపాన్టిజం వలల్ జనాలకు రోగాలు తగాగ్యాలేదా అనన్ది పర్కక్న పెడితే 
ఈ జానకి రాం మాతర్ం బాగా వెనకేసుకునాన్డనన్ది బహిరంగ రహసయ్ం. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   113       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

మన కథానాయకుడు అతని అనన్గారు ఈ కిల్నిక కి ఎందుకు వచాచ్రు అంటే మనం ఒక వారం రోజులు వెనకుక్ 
వెళాళ్లి ఆవిడ.  

PPP 
అతని తలితండుర్లు ఆ రాతిర్  బాగా ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు. 
’చినబాబు అంతగా ఇషట్పడుతునాన్డు కాబటిట్ అతని అభిషాట్నిన్ మనిన్దాద్ం. అనవసరంగా అతని మనసు కషట్పెటిట్ 

మనం బావుకునేది ఏమి లేదు’ అనన్ది ఆ నిరణ్యం. 
వాసత్వానికి అతని తలిల్కి నూటికి నూరు పాళుళ్ ఇషట్మేమి లేదు. అబాబ్యి మనసు కషట్పెటట్కూడదు అనన్ ఒకే ఒక 

కారణంగా వారు ఆ నిరణ్యానికి వచాచ్రు. ఇక వాళళ్ నానన్గారి విషయానికి వసేత్ ఆయన కాసత్ ఆధునికంగా ఆలోచించే 
మనిషి. ఆయనకి నూటికి నూరుపాళుళ్ నచిచ్ంది ఈ ఆలోచన. 

తానొకటి తలచిన దైవం ఒకటి తలచు అని నానుడి ఉండనే ఉంది కద. తెలల్వారే సరికి ఆ అబాబ్యి చెపిప్న 
నిరణ్యం విని వాళుళ్ హతాశులయాయ్రు. వాళళ్ అమమ్గారు మాతర్ం చాలా రిలీఫ గా నిటుట్రాచ్రు. 

కిర్తం రాతిర్ ఆ అబాబ్యికి నిదర్ పటట్లేదు అసస్లు. రాతర్ంతా ఆలోచిసూత్ నే గడిపాడు. డైనింగ టేబుల దగగ్ర తలిల్ 
మాటాల్డిన మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటునాన్యి.  ఆ అబాబ్యి ఊహించినది ఒకటి అయినది ఒకటి. ఆమె  
మనఃసూప్రిత్గా అంగీకరిసుత్ంది అనన్ది అతడు భావన. కానీ అది ఒటిట్ అడియాస అని అరథ్ం అయిపోయింది. అతను 
చినన్పుప్టున్ంచి కూడా తన తలిల్ని బాధించి ఎరుగడు. ఆమెని ఏదో రకంగా ఆనందపెటట్డమే తన జీవిత ధేయ్యం అనన్టుట్ 
మసలు కునే వాడు. ఆమె  తాను చేసిన పనికి ఆమె నుంచి వచేచ్ అభినందనలు అతనికి కొతత్ శకిత్ని ఇచేచ్వి.  

అందరి ముందు కూడా అమె ’మా అబాబ్యి నేను చెపిప్న మాట జవదాటదు. మాకోసం ఏమయినా చేసాత్డు. 
మేము చాలా అదృషట్వంతులము ఇలాంటి అబాబ్యిని దేవుడు మాకు ఇచాచ్డు’ అని తరచు అతను వినే లాగా అనేది. ఆ 
మాటలు అతనికి కొతత్ శకిత్ని ఇచేచ్వి. 

ఆవిడ సైకాలజి కోరుస్ ఏది చెయకునాన్ అతని సబ కానష్స మైండ ని చకక్టి అఫరేమ్షనస్ తో మంచి దిశగా 
మలచగలిగింది. 

"మా వాడు అబదాద్లు చెపప్డు" 
"మా వాడు మా దగగ్ర ఏదీ దాచడు" 
"మా వాడికి ఏ దురభాయ్సాలు లేవు" 
"మా వాడికి దైవ భకిత్ ఎకుక్వ" 
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"దేవుడిని మొకక్ందే ఏ పని మొదలెటట్డు" 
"ఆడపిలల్లతో చాలా గౌరవంగా వయ్వహరిసాత్డు"  ఇలాంటి మాటలు చాలా పర్భావానిన్ చూపిసాత్యి పసి 

హృదయాలపై.  
పిలల్ల పెంపకంలో ఇదొక మంచి టెకిన్క. ఇతర ఇరుగు పొరుగు సతరీలతో , బంధువరగ్ం తో  ఎకక్డైనా పెళిళ్ళూళ్ 

పేరంటాలొల్ కలిసినపుప్డు, అతడు చాటుగా వునన్పుప్డు, అతనికి వినపడేలా ఇలాంటి మాటలు ఆమె తరచు చెపేప్ది. ఆ 
మాటలోల్ ఎంతో గరవ్ం ఎంతో సంతోషం వయ్కత్ పరిచేది. 

ఇది అతని వయ్కిత్తవ్ం మీద చాలా చకక్టి పర్భావానిన్ చూపించింది. అతడు ఆవిడ చెపేప్ పై లక్షణాలనీన్ తన 
వయ్కిత్తవ్ంలో భాగం చేసుకునాన్డు. అమె అతడిని తరచు అతని వయ్కిత్తావ్నిన్ అభినందించేది. 

అతడు ఆమె పొగడత్ల కోసం సదా తనను తాను మంచి మారగ్ంలో వుంచుకోవటానికి పర్యతన్ం చేసే వాడు. 
సూక్ల వయసు నుంచి కూడా తన గురించి మంచి రిమారుక్లు ఇంటికి చేరేలాగా తాపతర్య పడే వాడు. తన బురర్, తెలివి 
తేటలు పరిమితి  చేసినంత మేరకు కషట్పడి చదివే వాడు. మారుక్లు సంగతి అటుంచితే ఆయా సబజ్కుట్లలోని సారానిన్ 
పూరిత్గా ఆకళింపు చేసుకుని ఉపాధాయ్యుల ముందు నిరంతరం తన పర్తిభని పర్దిరిశ్ంచే వాడు. 

దానికి తోడు అతనికి సహజసిదద్ంగా కవితవ్ం ఒంటబటిట్ంది.  
నలుగురిలో మంచి పేరు తెచుచ్కోవడానికి ఏయే మారాగ్లు వునాన్యో అవనీన్ అతడు ఎనున్కుని నిరంతరం 

పొగడత్లు పొందటానికి అలవాటు పడాడ్డు. అవి లభించని నాడు ఒడుడ్న పడడ్ చేపపిలల్లా విలవిలలాడే వాడు. 
ఇలాంటి నేపథయ్ంలో అతని వయ్కిత్తవ్ం వికసిసూత్ వచిచ్ంది.  
ఒక రకంగా చెపాప్లి అంటే పైన పేరోక్నన్వనీన్ మంచి వయ్కిత్తవ్ లక్షణాలే. కానీ తలితండుర్లను ఇంపెర్స చేయాలి, 

వారితో మంచి అనిపించుకోవాలి, మంచిగా పర్వరిత్ంచాలి అనే ఒక విధమైన అబెస్షన చోటు చేసుకుంది అతనిలో. 
ఈ కారణంగా , తలిల్ నుంచి ఎదురయిన వయ్తిరేకత అతనిలో తీవర్ భావసంచలనానిన్ కలుగజేసింది. అదే 

సందరభ్ంగా అతడు ఒక ఆతమ్ ఘాతుక నిరణ్యానిన్ తీసుకునాన్డు. 
దురదృషట్వశాతుత్ వారు తనకు అనుకూలంగా నిరణ్యం తీసుకునాన్రనన్ విషయం అతడికి తెలియదు. 
మరుసటి రోజు ఉదయం కాఫీలు తార్గే సమయంలో పర్కటించాడు. 
"అమామ్ ననున్ మనిన్ంచు. నాకు నీవు చెపిప్న విషయాలనీన్  సరి అయినవి అనే అనిపిసుత్నాన్యి. నేను ఆ 

అమామ్యి విషయంలో ఇక ఎంత మాతర్ం ముందుకు పోను. నా చదువు సంధయ్ల మీద ఏకాగర్త చూపిసాత్ను" 
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వాళళ్ అమామ్నానన్లకు చాలా సంతోషం కలిగించింది అ వారత్. కానీ అతడు అనుభవించిన మానసిక సంఘరష్ణ 
వారికి తెలియదు.  వారు కాసాత్ అనునయించి ఓదారుప్గా అతనితో మాటాల్డి, ’మాకు సమమ్తమే ఆ అమామ్యి’ అని ఒక 
మాట చెపుప్ంటే పరిసిథ్తి ఎలా వుండేదో, కానీ వాళుళ్ కూడా రిలీఫ గా ఫీలయాయ్రు. 

అపుప్డు అతడు నెమమ్దిగా చెపాప్డు 
"నేను హైదరాబాద వెళిళ్ పీవీ జానకిరాం గారిని కలుసాత్ను. అనుమతినివవ్ండి. హిపాన్టిజం దావ్రా నేను ఆ 

అమామ్యిని పూరిత్గా మరచిపోవటానికి పర్యతన్ంచేసాత్ను" రాషట్రంలో అందరిలాగానే జానకిరాం గారు చాలా గొపప్వాడు 
అనే భర్మలో వునాన్డు అతను. 

వాళళ్కు అపప్టికయినా అతనిలోని సంఘరష్ణ అరథ్ం అయుయ్ంటే బాగుండేది. ’మరిచ్ పోతాను అంటునాన్డు కద. 
మంచిదేలే’ అనుకునాన్రు. కాని దాని తరావ్త పరిణామాలు చాలా దారుణంగా వుండబోతునాన్యి అనన్ది వారు 
ఊహించలేక పొయారు.  

PPP 
"మీరేనా ఆదోని నుంచి వచిచ్ంది?"  జానకి రాం గారు గదిలోకి వసూత్ చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచారు. 
ఇదద్రూ లేచి నమసక్రించారు. పరిచయ కారయ్కర్మం ముగిశాక, కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవటం మొదలెటాట్రు 
వాళళ్ అనన్ గారు విషయం మొతత్ం పూసగుచిచ్నటుట్ వివరించారు. చివరోల్ చెపుప్కొచాచ్రు " మా వాడికి మీరంటే 

చాలా గౌరవం సార. మీ మీదే పూరిత్ ఆశలు పెటుట్కుని వచాచ్డు" 
"ఓకే" గంభీరంగా తలపంకించాడు జానకిరాం గారు "మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి, నేను ఈ అబాబ్యి తో 

మాటాల్డతాను. ఇవావ్ళే మొదటి సిటిట్ంగ టేకప చేసాత్ను. అతనితో మాటాల్డిన తరావ్త ఎనిన్ సిటిట్ంగ లు 
అవసరమవుతాయో చెపప్గలను. ఈ మొదటి సిటిట్ంగ కి సంబంధించి, కనస్లేట్షన కి సంబంధించి మీరు అమౌంట పే 
చేయండి" అంటూ ఒక మొతత్ం చెపాప్డు. ఆ రోజులోల్ అది చాలా పెదద్ మొతత్ం. 

అనన్గారు మారు మాటాల్డకుండా చెలిల్ంచారు.  
జానకి రాం గారు మేడ పైభాగానికి తీసుకు వెళాళ్రు ఈ అబాబ్యిని. బాగా ఇరుకుగా వునన్ పాతకాలం మేడ అది. 

కొబబ్రాకులు తొంగి చూసుత్నాన్యి. కొబబ్రాకుల చాటు నుంచి నిండు చందుర్డు దోబూచులాడుతునాన్డు.  
ఆ అబాబ్యికి మారుతి వాళళ్ మేడమీది కొబబ్రాకులు, చందుర్డు గురుత్ వచాచ్యి. ఒక సారి తల విదిలించాడు 

బలంగా. ఆ అమామ్యిని ఎంత మరచి పోవాలనాన్ మరచి పోలేక పోతునాన్డు. ఖచిచ్తంగా ఈ జానకి రాం గారె 
సహాయం చేయాలి.  
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ఆఫిస బాయ రెండు కురీచ్లు ఎదురెదురుగా వేశాడు. ఆయన ఒక దాంటోల్ కూరుచ్ని తన ఎదురుగా వునన్ కురీచ్లో 
ఈ అబాబ్యిని కూరోచ్మనాన్డు. ఆఫీసు బాయ మేడ దిగి పోయాడు. 

అంతటా నిశశ్బద్ం. పకక్ అపారట్ మెంట లోంచి దూరదరశ్న పర్సారాలు వినిపిసుత్నాన్యి. కింద రోడుడ్ పైనుంచి 
చినన్గా టార్ఫిక చపుప్డు వినిపిసోత్ంది. 

"ఎంత మంది ఆంటీలని పడేసావు?" ఊహించని విధంగా ఆయన అలా అడిగేసరికి అతడు నిరుతత్రుడు 
అయాయ్డు. 

"నినేన్ అడుగుతునన్ది. ఎంత మంది ఆంటీలని పడేశావు"  
"ఆంటీలేమిటి?’ గొంతు పెగలుచ్కుని అడిగాడు ఈ అబాబ్యి. 
"నాకు తెలుసులేవోయి మీ కురార్ళళ్ సంగతి. సెకస్ బుకస్ బాగా చదువుతావా? మందు కొడతావా? బీరు గీరు 

లాంటి వాటితోనే ఆపేశావా" అనీన్ తనకే తెలుసనే అఙాజ్నం ఆయనలో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. 
"సర. మీకు తపుప్గా అరథ్ం అయింది. నాకలాంటి అలవాటేల్వి లేవు. నేను ఒకమామ్యిని మనఃసూప్రిత్గా 

పేర్మిసుత్నాన్ను. కానీ మా అమమ్నానన్లకు ఇషట్ం లేదేమో ఆ అమామ్యి అని అనిపిసోత్ంది. అందుకే వారిని తృపిత్ 
పరచటానికి ఆ అమామ్యిని మరచి పోదలచుకునాన్ను. మీ సహాయం కావాలి అందుకు" చాలా సినిస్యర గా చెపాప్డా అ 
అబాబ్యి 

"మీ అమామ్నానన్లను తరువాత తృపిత్ పెడుదువుగానీ, నీవు సవ్యంతృపిత్ పొందుతుంటావా? రోజుకు ఎనిన్ సారుల్ 
హసత్ పర్యోగం చేసుకుంటావు?" తన జోకుకు తానే నవువ్కుంటు అతని సమాధానం కోసం ఎదురు చూడసాగాడు 

"సర. మీరు చాలా దారుణంగా మాటాల్డుతునాన్రు. మీ హిపాన్టిజం దావ్రా నేను ఆ అమామ్యిని మరచి పోవాలని 
అనుకుంటునాన్ను" 

"తపప్కుండా మరచి పోదువు గానీ, అసలు నీ వయ్కిత్తవ్ం ఇదీ అని నాకు తెలిసేత్ కద కేసులోని లోతు ఎంతో, ఎనిన్ 
సిటిట్ంగ లు అవసరమౌతాయో తెలుస్కోవటానికి" 

అంటూ ఇలాంటివే అసంధరభ్మైన పర్శన్లు గుపిప్ంచి, కాసేపయాయ్క తన అసిసెట్ంట (అదే ఆఫీస బాయ) ని బెల 
కొటిట్ పిలిచాడు. 

ఆ అబాబ్యికి ఇది మామూలే ఏమో. ఒక టేప రికారడ్ర, హెడ ఫోనుల్ పటుట్కొచాచ్డు. ఎకెస్ట్ండర దావ్రా కరెంట 
కనెక్షన ఇచిచ్, టేప రికారడ్ర ఆన చేశాడు. ఆ రోజులొల్ నేషనల పానసోనిక కంపెనీ సీట్రియో రికారడ్ర అంటే చాలా లగుజ్రీ 
కిందలెకక్. 
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అందులోని కాయ్సెట సూప్ల నెమమ్దిగా తిరగటం పార్రంభించింది.  
హెడ ఫోనుల్ ఆ అబాబ్యి తలమీదుగా చెవులకు తగిలించి, “కళుళ్ మూసుకుని ఇది విను. అందులో చెపిప్నటుట్ 

చెయియ్”. అని చెపిప్ ఆయన, ఆఫీస బాయ కిర్ందకి వెళాళ్రు. 
ఆయన మాటలోల్ ఒక సబెజ్కుట్ (పేషంట) పటల్ వుండాలిస్న దయ, జాలీ ఎవీ కనిపించడం లేదు. ఈ కాలం 

కురార్ళళ్ంతా పనికిమాలిన వాళుళ్ అనన్ ఒక కృతనిశచ్యత ఆయన పర్వరత్నలో కనిపిసోత్ంది. 
అతను సినిస్యర గా ఆయన చెపిప్న పర్కారం కళుళ్ మూసుకుని అందులో వచేచ్ సూచనలకు అనుగుణంగా ఊపిరి 

పీలుసూత్, వదులుతూ కూరుచ్నాన్డు. 
ఇంతా చేసేత్ అది సెలఫ్ హిపాన్టిజం కాసెట. అది ఆయన రూపొందించినదే. 
ఆ విధంగా మరో రెండు రోజులు ఈ పర్కిర్య కొనసాగింది.  
"యెస. ఈ అబాబ్యి ఆ అమామ్యిని పూరిత్గా మరచి పోయాడు” అని పర్కటించాడు ఆయన. 
నిజానికి అతని మనసంతా అమె నిండి వుంది. ఎపుప్డెపుప్డు ఆదోనికి వెళిళ్ ఆమెని చూదాద్మా అని వుంది. కాని 

వదుద్ వదుద్ వెళళ్కూడదు చూడకూడదు అని తనలో తనే తపన పడుతునాన్డు. 
కంపూయ్టర హారడ్ డిసక్ లోని డేటాని  డిలీట చేసినటుట్ తన మెదడు లోంచి ఆమె తాలూకు ఙాజ్పకాలు, ఆమె అంటే 

వునన్ ఇషట్ం తొలగిపోతాయని భావించాడు అతడు, హైదరాబాద కి వెళళ్టానికి ముందు. 
అది అసాధయ్మని అరథ్మయి పోయింది. అతడికి ఒకటి అరథ్మయిపోయింది ఈ హిపాన్టిజం అనేది ఒటిట్ బోగస, 

లేదా ఈ జానకి రాం ఒక ఫార్డ. ఈ రెండిటిలో ఒకటి నిజం ఉండాలి.  
మన మనసుని మనం సంభాళించుకోవాలే తపప్ ఇలాంటి చిటాక్లు ఏవీ పని చేయవని అరథ్ం అయిపోయింది. 
జానకి రాం గారు కూడా అదే చెపాప్డు. కొనిన్ రోజుల పాటు అ ఊరికి ఆ పరిసరాలకు దూరంగా వుంటే మంచిది. 

అదే పరిసరాలు, అవే మనుషులు వుంటే మళీళ్ అవే ఙాజ్పకాలు చుటుట్ముటుట్తాయి అని చెపాప్రు. 
PPP 

అతడు హైదరాబాద వెళిళ్ డాకట్ర జానకి రాం గారిని కలవటానికి ముందు జరిగిన సంఘటన అతనికి పదే పదే 
గురుత్ వసోంది.  

"మీ అమామ్నానన్లతో మాటాల్డేవా?" అడుగుతోంది ఆ అమామ్యి. ’మాటాల్డానా, అవును మరి వారు ఏమనాన్రు. 
ఔననాన్రా? కాదనాన్రా?’ తనలో తానే పర్శిన్ంచుకుంటు విరకిత్గా నవావ్డు అతడు. 

"ఏయ నీకేమయింది ఈ వేళ?" అంటోంది ఆ అమామ్యి. 
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"నీవు మీ అమామ్నానాన్లను ఒపిప్ంచి ఒకక్సారి వారు మా అమామ్ నానన్లతో మాటాల్డితే ఒక పని అయిపోతుంది. 
ఏమంటావు. మనం తొందర పడాలి" 

అతడేం పలకలేదు. 
అతడి మౌనానిన్ ఆమె చదవగలుగుతోంది. వాళళ్ అమమ్గారికి తన పటల్ అయిషట్త వుందనన్ది సుసప్షట్ం.  
ఇక తన విషయానికి వసేత్ . అమామ్నానన్లను తను అడగాలంటె కాసాత్ బిడియంగా వుంది. ముఖయ్ంగా ఈ కురార్డి 

చదువే పూరిత్ కాలేదు కద. పైగా వాళిళ్ంటోల్ వాళళ్కు ఇషట్ం లేకుండా మనం ఎందుకు ముందడుగు వేయాలి అని తన 
అమామ్నానన్ అడిగితే ఏం సమాధానం చెపుప్కోవాలో తెలియని సిథ్తిలో వుందామె. 

కాని ఒక విషయం లో ఆమె కి చాలా సప్షట్త వుంది. ఆ అబాబ్యి తనకు సరి అయిన జోడి.  
ఆ అమామ్యి సహజంగా సిగగ్రి, బిడియసుత్రాలు. ముఖయ్ంగా తన పరిమితిని దాటి ఒకక్ మాట ఎకుక్వగా 

మాటాల్డదు. జీవితానిన్ ఎదురోక్వటం లో, పేదరికంతో పోరాడటంలొ తన ధైరయ్ సాహసాలిన్ పర్దరిశ్సూత్ వసోత్ంది 
ఇనాన్ళూళ్. 

తన ఇలుల్, తన చదువు, సూక్లోల్ ఉదోయ్గం ఇలా తన లోకం లో తాను బర్తుకుతూ ఉండినది  ఇనాన్ళూళ్, కానీ 
అతని పేర్మ ఇచిచ్న శకిత్ వలల్ ఆమెకి ఆతమ్సైథ్రయ్ం పెరిగినటుట్ అనిపిసోత్ంది. 

ఆమెలో భవిషయ్తుత్ పటల్ కొతత్ ఆశలు, జీవితం పటల్ సానుకూల ధొరణి బలపడుతునాన్యి. అతను కొతత్వాడు అని 
అనిపించడం లేదు. అతను తన కోసమే పుటాట్డా అనన్ంత హాయైన అనుభూతి ఆమెలో కలుగ్తోంది.  

అతనితో మాటాల్డుతు వుంటే ఎనోన్ జనమ్ల నుంచి తెలిసిన ఆతీమ్య నేసత్ంలా అనిపిసుత్ంది ఆమెకి. సాధారణంగా 
మనం ఎదుటి వారితో ఏదైనా మాటాల్డేటపుప్డు ఒకటికి రెండు సారుల్ ఆలోచించి, సరిగాగ్నే మాటాల్డుతునాన్మా లేదా అని, 
ఎదుటి వయ్కిత్ ఏమనుకుంటారో అని యోచించి ఆపై మాటాల్డతాము. 

కాని దగగ్ర వారిదగగ్ర మాటాల్డేటపుప్డు ఇలాంటి బిడియం, మొహమాటం ఏవీ పాటించము. అందుకే అంటారు 
"మనలిన్ ఎవరు ఎకుక్వ పేర్మిసాత్రో వారే మనలిన్ ఎకుక్వ ఏడిపిసాత్రు అని". 

ఆ చనువుతోనే నోరు తెరిచి అతనిన్ ఒక మాట అడిగేసింది. 
ఒక సంవతస్రం కిర్తం అయితే ఆమె అంత ధైరయ్ం చేసి వుండదు. ఆమె కి తనలోని ఈ మారుప్ తనకే సప్షట్ంగా 

కనపడుతోంది.  
అతనిన్ అలా అడిగేశాక ఆమెకే అనిపించింది, తనేనా అలా అడిగింది అని.   
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కాని నోరు తెరిచి అడిగే వరకు ఆమెకే తెలియదు, తను అలాంటి పర్పోజల చేయగలదని. అతనితో తాను 
మానసికంగా ఎంత సానిన్హితాయ్నిన్ అనుభవిసోత్ందో ఆమెకే తెలిసి వచిచ్న క్షణం అది. 

 
ఇంతకూ ఆ అమామ్యి ఏమి ఆడిగిందో చూదాద్ం.  
"మన కాలనీ ముందర నుంచి వెళేళ్ రోడుడ్ ఎకక్డికి వెళుతుందో తెలుసు కదా?" అరథ్ం లేని ఆ పర్శన్కి అతడు 

ఉలికిక్ పడి ఆమె వంక అయోమయంగా చూశాడు 
"ఊ. తెలుసు. ఎమిమ్గనూరు కి, ఆపై మంతార్లయం వెళుతుంది ఈ రోడుడ్" 
"ఏయ మొదుద్. మీ అమామ్ వాళుళ్ ఒపుప్కోకునాన్ కంగారు పడకు. మనం మంతార్లయం వెళిళ్ పెళీళ్ చేసుకుని 

వచేచ్దాద్ం. అపుప్డు ఇక ఎవరికీ మనం భయపడాలిస్న పని లేదు. ఏమంటావు?" ఆమె మాటలు వింటూ వుండిపోయాడు 
అతడు. 

"అందరూ ఒపుప్కుంటే బాగుంటుంది కద" చివరికి ఒక అరథ్ం లేని మాట అనేశాడు. 
" నిజమే .బాగుంటుంది. మరి మీ అమామ్ వాళళ్ను ఒక సారి ఒపిప్ంచు. ఈ బాయ్ంకు కురార్డిది పెదద్ పీడ అయింది 

నాకు, అమామ్ వాళుళ్ చెపిప్న బాయ్ంకు కురార్డు, వాళళ్ అమామ్నానన్ లు వచాచ్రు నినన్. ననున్ చూసుకోవటానికి. వాళళ్కు 
నేను నచాచ్నట" నెమమ్దిగా చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. ఆమె కళళ్ నిండా కనీన్ళుళ్.  

ఆమె వంకే చూసుత్నాన్డు అతడు.  
అతడి కళళ్లో ఏ విధమైన భావం లేదు. ఏమి మాటాల్డాలొ అరథ్ం కాని వాడిలా "ఆ అబాబ్యి బాగునాన్డా? నీకు 

నచాచ్డా?" అని అడిగాడు. 
"ఏయ. ఏమి మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్. జోకులకు ఇది సమయం కాదు. వాళుళ్ చాలా తకుక్వ కటన్ం 

ఆశిసుత్నాన్రు. మా వాళళ్కు నచిచ్న అంశం అది. పెళిళ్ కూడా చాలా సింపుల గా చేసేత్ చాలు అంటునాన్రు" 
అతడేమి పలకలేదు. 
వాళిళ్దద్రూ ఆ అమామ్యి ఇంటి గేట (ముళుళ్ కంచె) దగర నిలబడి వునాన్రు. అపప్టికే మసక చీకటి కముమ్కుంది. 

వీధి లైటుల్ ఇంకా వెలగలేదు. దూరంగా రణమండల శిఖరాల మెటల్దారి వెంబడి వెలుగుతునన్ దీపాలు 
తళుకులీనుతునాన్యి. 
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"నేను ఆడపిలల్నయినా సిగుగ్విడిచి నా అభిపార్యానిన్ చెపేప్శాను. నాకు నువువ్ కావాలి. నువేవ్మి చేసాత్వొ నువేవ్ 
ఆలోచించి నిరణ్యం తీసుకో. మీ అమామ్నానన్లిన్ ఒపిప్ంచు. ఎవరు వచిచ్ ఎవరిని అడగాలి అనన్ది కూడా సమసయ్ కాదు. 
మీ వాళుళ్ కాసత్ సానుకూలంగా వునాన్రు అంటే నేను మా అమామ్వాళళ్ని ఒపిప్ంచి మీ ఇంటికే తీసుకు వసాత్ను.  

తీరా నేను ఒపిప్ంచి తీసుకు వచిచ్న తరావ్త, మీ వాళుళ్ ససేమిరా అంటే బాగుండదు. 
లేదా ఇది ఇంపాజిబిల అనుకుంటావా, నేను ఇందాక చెపిప్న మాట మీదా వుంటాను. అవును నిజంగా 

చెబుతునాన్ను. అయ లవూయ్ రా" 
తన పేర్మని ఆమె అపప్టి దాకా , పేపర మీద పెటిట్ందే గానీ మొదటి సారి ఆమె తన పలుకులతో అలా చెబుతుంటే 

అతనికి ఆనందం కలగాలి వాసత్వానికి. 
"అవునార్. నాకు నివవ్ంటె పిచిచ్. పిచిచ్ పేర్మ. ఎంతో హుందాగా నాలోకంలో నేనుండే దానిన్ నేను. ననున్ 

పిచిచ్దానిన్ చేశావు నువువ్.  వేరే ఎవరోన్ చేసుకోవటం కంటే చచిచ్పోవటం మేలు అనిపిసోత్ంది నాకు" ఆమె కంఠంలోంచి 
మృదు భావనాతరంగాలు జాలువారుతునాన్యి.  

పరిసిథ్తులు అతనిన్ పిచిచ్వాడిని చేసుత్నాన్యి. మనసారా ఆనందించాలిస్న ఆ క్షణంలో అతని హృదయంలో విషాద 
రాగాలు పలుకుతునాన్యి.  

తలిల్ నిరసన ఒక వంక, తననే వెరిర్గా నముమ్కునన్ నెచెచ్లి పేర్మ ఒక వంక.  
అతనికి తనలోని మారుప్ తనకే సప్షట్ంగా అరథ్మవుతొంది. పైకి కనపడేటంత ధైరయ్వంతుడు కాడు తను. ఏ కషట్ం 

లేనపుప్డు ధైరయ్ంగా ఎవడైనా వుంటాడు. నిజమైన కషట్ం వచిచ్నపుప్డె ఒక మగ వాడు ధైరయ్ంగా వుండాలి. సరి అయిన 
నిరణ్యం తీసుకోవాలి.  

సరిగాగ్ ఒక సంవతస్రం కిర్తం తను ఎంత ధైరయ్ంగా వుండే వాడు. ఎవడు ఎదురైతే నాకేమి, దేనినైనా 
ఎదిరించగలను అనన్ ఆతమ్విశావ్సం తన సవ్ంతంగా వుండేది. అలాంటి తనకేమయింది ఇపుప్డు? 

"ఏమి మాటాల్డవేంటి?" ఆమె రెటిట్ంచింది. అపప్టికే ఆమె కళళ్లో కనీన్ళుళ్ సుడులు తిరుగుతునాన్యి. 
"డోంట వరీర్, మనం ఏదోకటి చేదాద్ం" అసంకలిప్తంగా ఆమె చేతిని అందుకోబోతూ చెపాప్డు.  
తన చేతిని అతనికి దూరంగా లాగేసుకుంటూ "నీ ఇషట్ం. మనుషుల విలువ మనుషులు దూరం అయినపుప్డు 

తెలుసుత్ంది. నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ంది నువేవ్. బై. గుడ నైట"  
అలా చెపేప్సి ఆమె లోనికి వెళిళ్పోయింది వాళళ్ నానన్గారు రావటంతో. 
"నమసేత్ అంకుల" అని ఆయనిన్ గీర్ట చేసి వచేచ్శాడు ఈ అబాబ్యి. 
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PPP 

 
మహాయోగి లక్షమమ్ కళాయ్ణ మండపం 
ఆదోని. 
"లకీష్ వెడస్ సుధాకర" బయట పెదద్ బోరుడ్ దరశ్నం ఇసోత్ంది. 
మంగళ వాదాయ్లు జోరుగా మోర్గుతునాన్యి. పెండిల్ మండపం హడావుడిగా వుంది. అపుప్డే మాంగళయ్ధారణ 

కారయ్కర్మం ముగిసింది. 
వాళళ్ కాలేజి లోని ఒక లెకచ్రర గారి అమామ్యి పెళిళ్. అటు కాలేజి సాట్ఫ, ఇటు కాలనీ వాసులు, ఇరువైపుల 

నుండి బంధువరగ్ం చాలా కోలాహలంగా వుంది వాతావరణం. 
అనాన్ వదినెలిన్తీసుకుని కార నడుపుకుంటూ వచాచ్డు అతను. అంతకు అరగంట కిర్తమే ఆ అమామ్యి కూడా  

వాళళ్ అమామ్నానన్లతో బాటుగా వచిచ్ంది అదే పెండిల్కి. 
అదే పెండిల్ మండపం సాకిష్గా ఒక ఘోరం జరుగుతుంది అని ఎవవ్రూ ఉహించలేదు. 

PPP 
 
వధూవరులను ఆశీరవ్దించి, భోజనశాల వైపు వెళేళ్ వాళుళ్ కొందరు, కులాసాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ 

మండపంలో కూరుచ్నన్ వారు కొందరు ఇలా వాతావరణం చాలా ఉలాల్సంగా వుంది. 
ఆమె ఉండుండి  అతనేన్ చూసూత్ వుంది. మాంగళయ్ధారణ జరిగేటపుప్డు ఆమె చూపంతా అతనిపైనే వుంది. 

దాదాపు రెండు నెలల తరావ్త చూసొత్ంది అతనిన్.  
ఆమె వేషధారణ చాలా సింపుల గా వుంది. చినిన్ జరీ అంచుతో కూడిన నీలం రంగు మైసూర సిలక్ చీర, అదే 

రంగు జాకెట ధరించి వుంది. చినిన్ బొటుట్, కాసినిన్ గాజులు, పలచ్టి వెండి మువవ్లు.  అంతే ఆమె అలంకరణ. సూక్లుకి 
ఏదో  కాల్సులు చెపేప్టపుప్డు వెళిళ్నటుట్ వుందే గానీ ఆమె అలంకరణ, పెళిళ్కి వసుత్నన్టుట్ లేదు. 

ఆమె కి మనసు ఏమాతర్ం బాగాలేదు. తలి తండుర్ల బలవంతం మీద పెళిళ్కి వచిచ్ందే గానీ ఆమె కి వంటరిగా 
ఇంటోల్నే వుండిపోయి భోరున ఏడావ్లనుంది. 

ఈ రెండు నెలలు ఉతత్రాలు లేవు. చివరికి కంటి చూపులు లేవు. 
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అనిన్ రోజుల ఎడం తరావ్త అతడు కనపడంగానే ఆమెకి ఎంతో ఉదివ్గన్ంగా వుంది. పరుగున వెళిళ్ అతని పర్కక్న 
కూరుచ్ని మాటాల్డాలని, అతని కేష్మ సమాచారాలు అడగాలని, అసలు అనిన్ రోజులు కనపడకుండా ఎకక్డికి వెళాళ్డని 
అడగాలని వుంది. ఆతనేన్ చూసోత్ వుంది. 

పేర్మ అనేది మనుషులిన్ కలుపుతుంది, పేర్మ అనేది ఒక అందమైన మనోహరమైన భావన అని వినాన్ను. మరి 
మన విషయంలో ఇలా అవుతోంది ఏమిటి? 

ఆమెకి ఎనోన్ చెపాప్లని వుంది. 
నినున్ కలవకుండా చేసుత్నన్ ఈ పేర్మ నాకొదుద్.  
ఆమె చేతిలో అతనికై వార్సి తెచుచ్కునన్ ఉతత్రం వుంది. పరుస్లో ఉనన్ ఆ ఉతత్రానిన్ ఒక సారి తడిమి చూసుకుంది 

PPP 
 
పిర్యాతి పిర్యమైన నీకు, 
పేర్మ అంటే అదొక మధుర భావన అని, పేర్మ  మనుషులిన్ కలుపుతుంది అని వినాన్ను ఇదివరకు. అదంతా 

అబదద్మేమో అనిపిసోత్ంది. ఈ పేర్మ మంచిది కాదురా. అవునురా ఇది ఏ మాతర్ం మంచిది అని అనిపించటం లేదు. ఇది 
నిటట్నిలువునా మన ఇదద్రీన్ దూరం చేసోత్ంది.   

ఎంత హాయిగా నవువ్తూ మాటాల్డుకునే వారం. ఎవరూ చూసాత్రనే భీతో, భయమో వుండేవి కావు. నీవు 
మాటాల్డేటపుప్డు నీ పర్తి మాటతో పేర్రణ పొందే దానిని. సహజంగా నేను చాలా ధైరయ్వంతురాలిలాగా కనిపిసాత్ను కానీ, 
విధిలేని పరిత్సిథ్తులలో ఆ ఉదోయ్గం చేసూత్ డిగీర్ని దూరవిదయ్ దావ్రా చేసే దానిని , అదేం పెదద్ గొపప్ కాదు. నీకే అది చాలా 
గొపప్గా అనిపించి నా గురించి చాలా గొపప్గా పొగిడే వాడివి. నిజానికి నీ నుంచి పొందిన ఙాజ్య్నం, ధైరయ్ం, పేర్రణ 
మాటలోల్ చెపప్లేనివి. నా జీవితంలో నేను గడిపిన అతయ్ంత విలువైన క్షణాలు అంటే సాయంతార్లు పిలల్లకు పాఠాలు 
చెబుతూ నీతో మాటాల్డిన క్షణాలే. అంత గందరగోళంలో కూడా నీవు నాకు ఎంత ఙాజ్య్నానిన్ అందించే వాడివి. నీకు 
తెలియని విషయం లేదా అని ఆశఛ్రయ్ం అవుతుంది నాకు ఒకోక్సారి. నీలాంటి సేన్హితుడు నాకునాన్డు అని ఎంత 
గరివ్ంచే దానినో నాకే తెలియదు. 

అకక్డితో ఆపేసి వుంటే ఎంత బావుండేది? నా అతాయ్శ నాకు, నీకు కూడా దుఃఖానిన్ కలుగచేసుత్ందని నాకు 
ఊహామాతర్ంగా కూడా తెలియదు రా.  

నీ మెహం పై చిరునవేవ్ తపప్నిచిచ్, ఏ ఇతర భావాలు నేను చూసి వుండలేదు. నినున్ ఇటీవల చూసుత్ంటే కడుపు 
తరుకుక్పోతోంది. నీ ఇంతటి కషాట్నికి నేనే కద కారణం. ననున్ ఎనన్టికయినా క్షమిసాత్వా? 
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ఈ పేర్మ అనన్ భావన మన మధయ్ కలగకుండా వుండుంటే మనం హాయిగా మన సేన్హానిన్ కొనసాగించి వుండే 
వారం కద అని ఎనిన్ సారుల్ అనిపిసోత్ందొ ఈ మధయ్. 

నీ అమాయకతవ్ంతో కూడిన వెనెన్ల లాంటి నవువ్,  ధైరాయ్నిన్ ఇచేచ్ నీ మాటలు, భావుకతవ్ం ఉటిట్ పడే నీ కవితలు, 
ఉతేత్జానిచేచ్ నీ పేర్రణాతమ్కమైన వాకుక్లు ఇవనీన్ నాకు వినిపించవా? 

మనం సేన్హంగా వునన్ కాలంలో మనం ఎంత ధైరయ్ంగా కలిసి మాటాల్డుకునే వారం. ఏమయిపోయాయి ఆ 
మాటలనీన్, ఏమయిపోయాయి ఆ రోజులనీన్. అవనీన్ ఉతిత్ కలలేమో. 

నాకు నువువ్ కావాలిరా. నీ నవువ్ కావాలి. నీ మాటలు కావాలి. 
పేర్మ అనన్ ఈ ఒకక్ పదం కారణంగా మన మధయ్ ఇంత ఎడబాటు ఏరప్డుతుంది అనుంటే అసలు పేర్మ అనన్ 

పర్సకిత్ మన మధయ్ నేను తీసుకు వచుచ్ండే దానిని కాదు.  
నీ తేజసుస్ని, నీ ఆనందానిన్, నీ ఉతాస్హానిన్ దోచేసిన దోషిని నేనే నేమో అనన్ భావన ననున్ కలచి వేసోత్ంది. 
వదుద్ ఇవేవి వదుద్ మనం మళీళ్ ఇది వరకులా హాయిగా వుందాం. 
సాయంతార్లు మా పూదోటలో గడుపుదాం. మలెల్ల కనాన్ సవ్చచ్మైన నీ మాటలు వింటాను. 
నీ నవువ్ల చలల్దనానిన్ పొందుతాను. నీ సానిన్ధయ్ంలో నేను ఎంత ధైరాయ్నిన్, నిబబ్రానిన్ పొందే దానినో మాటలోల్ 

చెపప్లేను. బర్తికుండగానే నరకానిన్ చవి చూసుత్నాన్ను. మనుషుల మధయ్ ఈ బంధాలు ఎందుకు ఏరప్డతాయి రా.  
అసలు రెండేళళ్ కిర్తం వరకు నీవెవరు, నేనెవరు? అసలు నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచాచ్వు? ఎందుకు నాలో 

ఆశలు కలిప్ంచావు?  
నాకు కొతత్ జీవితానిన్ ఇచేచ్ది నీవే అనన్ భర్మ నాలో కలుగుతుండగా దానిన్ నువువ్ తొలగించే పర్యతన్ం ఎందుకు 

చేయలేదు?  
’ఏయ నీవనిన్ ఉతిత్ కలలు. పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలు మానేయి’  అని నా మొదటి ఉతత్రం అందిన రోజే ఎందుకు 

నాకు మొటిట్కాయలు వేసి బుదుద్లు చెపప్లేదు? 
నీతో పెదద్ చికేక్మిటంటే నీవు లేని ననున్ ఊహించలేకుండా చేసేశావు. అంతలోనే కరక్శంగా ఇనిన్ యుగాలు 

ననున్ ఒంటరిని చేసి, నాతో మాట మాతర్ంగా నైనా చెపప్కుండా ఎకక్డికో వెళిళ్పోయావు.  
నేననన్దానిని ఉనాన్నో లేదో అనన్ ఆలోచన అయినా వచిచ్ందా అసలు నీకు? 
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నాతో చెపిప్, ఒకక్ నెల కాదు, రెండు నెలలు కాదు , రెండు యుగాలయినా సరే నీవు దూరంగా వెళితే నేను ఆ 
బాధను సహిసాత్ను. నీకై ఎదురు చూడడ్ంలో ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్ ఆ అనుభూతులను సిరాతో అక్షరాల రూపంలో 
నికిష్పత్ం చేసూత్ , ఆ ఉతత్రాల  దొంతరలని నీకై దాచిపెడుతూ, ఆ ఎడబాటును సయితం ఆసావ్దిసూత్ వుండే దానిని కద.  

పర్తి క్షణం నాకు ఒక యుగం లాగా గడిచింది. నినున్ చూడక పర్తి రోజు ఒక శిక్షలాగా గడిచింది. నేసత్మా, నీవు 
నా జీవితంలో పర్వేశించక ముందు నేను ఎలా కాలం గడిపానో నాకే తెలియదు.  

ఒకక్ రోజు నువువ్ కనపడకుంటే నాకది నరక సదృశయ్మే. ఎందుకు నాకీ పర్తయ్క్ష నరకానిన్ శిక్షగా వేసి నీవు 
ఎకక్డికో వెళిళ్పోయావు? 

అనీన్ పర్శన్లే. ఒకక్ దానికి నీవు జవాబు ఇవవ్వు. నేను వార్సుత్నన్ ఈ పిచిచ్ రాతలు అసలు నీకు అందుతాయా 
అసలు? 

నీవు ఎకక్డికి వెళాళ్వో తెలియదు. నీకు ఏ చిరునామాకి ఉతత్రం వార్యాలో తెలియదు.  
ఎందుకు నాకు ఇంత పెదద్ శిక్ష?  
ఓ నేసత్మా, నీవు ఇంత బరువు మోయవదుద్. నాపై పేర్మని మీ అమామ్నానన్లకు చెపిప్ ఒపిప్ంచలేకపోతునాన్నని 

నిరాశ చెందకు.  సంఘానిన్, అయిన వాళళ్ని ఎదిరించి పారిపోయి పెళీళ్ చేసుకోవాలా, అబబ్ అంత సాహసం నేను 
చేయాలా అని కూడా కంగారు పడకు.  

అలాంటి వెరిర్ సాహసాలు చేసేత్నే పేర్మ అని నేను కూడా అనుకోను. 
ఇవేవి సాధయ్ం కాదు అనుకుంటే మనం మళీళ్ మంచీ సేన్హితులుగా మిగిలిపోదాం. ఈ కోపాలు, అలకలు, ఈ 

నిశశ్బాద్లు, ఎకక్డికి వెళాళ్వో తెలియకపోవటాలు ఇవేవి వదుద్.  
నాకు నీతో హాయిగ సేవ్ఛఛ్గా మాటాల్డగలిగే సిథ్తి చాలు.  
నువెవ్పప్టికి నాతో ఇది వరకటాల్ సేన్హాంగా వుంటే చాలు. 
నువేవ్మి మనసులో పెటుట్కోకు.  
మనం పేర్మ అనే ఈ భావన వలల్ ఏమి సాధించాము? సేవ్చచ్ కోలోఫ్యాము. ఎద నిండా దుఃఖానిన్ కొని 

తెచుచ్కునాన్ము. ఒకరి మొహాలు ఒకరు  చూసోక్కుండా వుండి పోతునాన్ము. 
నీ గుండే మీద చేయి వేసుక్ని చెపుప్. మనం ఒకరిన్ ఒకరం అసలు తాకుకునాన్మా? మనం ఒకరితో ఒకరం 

హదుద్లు దాటి ఏనాడయినా మాటాల్డుకునాన్మా? 
మనం మన పెదద్లు సిగుగ్తో తలవంచుకునే పనులు ఏమయినా చేశామా?  
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మనం ఇది వరకు ఎలా ఉనాన్మో ఇపప్టిదాకా కూడా అలాగే వునాన్ము కద.  
మనం చేసిందలాల్ ఒకక్టే దోషం, అదేమిటంటే మనం ఎనన్టికీ కలిసి వుందాము అని కల కనటం.  
మన సవ్పాన్లు అనీన్ నెరవేరాలని రూలేం లేదు కద. బాధ పడకు. 
నాకు ఒకక్టే ఒకక్ వరం ఇవువ్. నాతో సేన్హానిన్ కొనసాగించు కనీసం. నాతో ఈ దూరానిన్ పాటించకు. 

భరించలేను. 
నీవు ఈ పెళీళ్కి వసాత్వని నాకు తెలుసు. అందుకే ఈ ఉతత్రం తీసుకు వసుత్నాన్ను. నీకై వార్సి వార్సి పోషుట్ చేయని 

ఎనోన్ ఉతత్రాలు వునాన్యి. అవనీన్ తెచిచ్ నినున్ బాధ పెటట్ను లే. ఇదొకక్టే ఇసాత్ను.  
ఏ మాతర్ం వీలునాన్  ఈ ఉతత్రం నీకు అందిసాత్మని ఆశతొ వార్సుత్నాన్ను. 

నీ 
పిర్యాతిపిర్యమైన సేన్హితురాలు 

PPP 
అతను చాలా దయనీయంగా వునాన్డు చూడాడ్నికి. ఎంతో దరప్ంగా, ఉతాస్హంగా, కళగా వుండే అతడు చాలా 

నీరసించి కనిపిసుత్నాన్డు.  
ఆతడు షేవింగ కూడా చేసుకోకుండా గడడ్ం అలాగే వదిలేశాడు. అతని మొహంలో ఎపుప్డూ కనిపించే తేజసుస్ 

మృగయ్ం అయింది.   
ఎపుప్డు చూసినా మడత నలగని దుసుత్లలో, బటట్ల కంపెనీ  మోడల లాగా   కనిపించే అతడు నిరేవ్దంగా 

ఉనాన్డు. అంత ఫంక్షన కి ఇసతరీ కూడా చేయబడని సాధారణమైన తెలల్రంగు కాటన షరట్, నీలిరంగు జీనస్ వేసుకుని 
వచాచ్డు. 

రెండు నెలలు గా అతడు ఊరోల్ లేడు. 
హైదరాబాద నుంచి వచిచ్న తరావ్త డాకట్ర జానకి రాం గారి సలహా మేరకు అతనిన్ వాళళ్ అకక్యాయ్ వాళళ్ ఊరికి 

పంపారు. వెళుతూ వెళుతూ తనతో బుకస్ కూడా తీసుకు వెళాళ్డు.  
ఇంకో మూడు నెలలోల్ ఫైనల ఇయర పరీక్షలు. 
కొతత్ వాతావారణం, కొతత్ మనుషులు ఉంటారు కాబటిట్, అకక్డికెళిళ్ అనీన్ మరచి పోయి,  కుదురుగా చదువుకుని 

హాయిగా తిరిగి వసాత్డని వాళళ్ అమామ్నానన్లు అంచనా వేశారు. 
అకక్డికి వెళిళ్నా అతని పరిసిథ్తిలో ఏమాతర్ం మారుప్ లేదు. 
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అకక్డ గడిపిన కొనిన్ రోజులు ధాయ్నం నేరుచ్కునే పర్యతన్ం చేశాడు. ఎవరో బాబా వునాన్రంటే దరశ్నానికి 
వెళాళ్డు. తన ఆలోచనలని ఎంత దూరం చేసుకోవాలని పర్యతన్ం చేసే వాడొ అంతకు రెటిట్ంపు వేగం తొ అవి అతనిన్ 
చుటుట్ముటేట్వి. 

గంటల తరబడి శూనయ్ంలోకి చూసుత్ండి పోయే వాడు. ఏ పని చేయటానికి ఆసకిత్ చూపే వాడు కాదు. 
ఎవరిని చూసినా తనే గురుత్ వచేచ్ది. ఏ పాట వినాన్ అందులోని భావం తనకే అనవ్యించి వార్సారా అది అనన్టుట్ 

తోచేది.  
 
ఎదుటా నీవే ఎదలోనా నీవే 
ఎటు చూసేత్ అటు నీవే  
మరుగైనా కావే 
మరుపే తెలియని నా హృదయం 
తెలిసీ వలచుట తొలి నేరం 
అందుకే ఈ గాయం 
గాయానైన్నా మాననీవు 
హృదయానైన్నా వీడిపోవు 
కాలం నాకు సాయం రాదు 
మరణం ననున్ చేరనీదు 
పిచిచ్ వాడిన్ కానీదు 
కలలకు భయపడి పోయాను 
నిదురకు దూరం అయాయ్ను 
వేదన పడాడ్ను* 
(* అభినందన చితర్ంలో ఆచారయ్ ఆతేర్య వారి రచన) 
మనసు కవి ఆతేర్య వార్సిన పాట అక్షర సతయ్ం కదా అని ఎనిన్ సారల్నుకునాన్డొ.  
అకక్డుండగా ఒక రోజు ఒక టెలిగార్ం వచిచ్ంది. "మదర సీరియస సాట్రట్ ఇమీమ్డియెటీల్" అని. ఆ రోజులొల్ మొబైల 

ఫోనుల్, ఎసెస్మెమ్స లు, ఇంటర నెట సౌకరయ్ం వుండేది కాదు. 
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ఏదయినా ముఖయ్మైన సమాచారం వేగంగా పంపాలి అంటే టెలిగార్మే గతి. పర్తి ఇంటికి లాయ్ండ లైన ఫోన కూడా 
వుండేది కాదు. 

వాళళ్ అమమ్గారికి సడన గా గుండె పోటు రావటంతొ హైదరాబాదు లోని నిజాం ఆసుపతిర్కి తరలించారు అట. 
అకాక్బావలతో బాటు హడావుడిగా హైదరాబాద చేరుకునాన్రు. 

అకక్డ ఎవవ్రు అతనిన్ సూటి పోటి మాటలు అనలేదు కానీ అందరి చూపులీన్ అతడు చదవగలిగాడు. తలిల్ 
ఆరోగయ్ం విషమించటానికి అతనే కారణం అనన్ భావన అందరి చూపులోల్ కనిపిసోత్ంది. 

 
వాసాత్వానికి రెండు నెలల తరావ్త పరీక్షలు వార్యటానికి వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ అమమ్గారితో సూటిగా చెపేప్యాయ్లి 

అని అనుకునాన్డు, ’అమామ్ తనను నేను మరచిపోలేకుండా వునాన్ను. ఆసిథ్, అంతసుత్ ఇవనీన్ మనం సృషిట్ంచుకునన్వి. ఆ 
అమామ్యి నూటికి నూరు పాళుళ్ మంచిది. నాకు తనతో జీవితం కావాలి. వాళళ్ అమామ్నానన్లకు సంబంధించిన చింత 
నేను చేయదలచుకోలేదు. మీకు ఇషట్మయినా, కాకునాన్ నేను తెగించి నా నిరణ్యనికి కటుట్బడి వుండాలని 
అనుకుంటునాన్ను.  తనను కోలోఫ్తే నేను జీవితమే కోలోఫ్యినటుట్. ఈ భావన నాకు ఈ మధయ్ పదే పదే కలుగుతోంది. 
తలితండుర్లుగా నాకు మీపై సంపూరణ్ గౌరవం వుంది. కానీ నా ఈ నిరణ్యానిన్ మీరు కాదనవదుద్’ ఇలా చెపేప్యాయ్లి 
అమామ్ నానన్లతో అని అతడు ఒక నిరణ్యం తీసుకుని నిశిచ్ంతగా పడుకునాన్డు. 

కానీ మరుసటి రోజే ఈ టెలిగార్ం. 
ముఖయ్మంతిర్గా ఉనన్ ఆ రోజులోల్ ఎనీట్ రామారావు గారికి గుండె నొపిప్ వచిచ్ అమెరికా కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. ఆ 

రోజులొల్నే ఆయనకి అమెరికాలోని మన తెలుగువారైన డాకట్ర కాకరల్ సుబాబ్రావు గారి గురించి తెలిసింది. వారిని 
ఆంధర్పర్దేశ కి ఆహావ్నించి నిజాం ఆసుపతిర్ బాధయ్తలు అపప్జెపిప్, తెలుగు వారికి అంతరాజ్తీయ సాథ్యి వైదయ్ం 
అందించాలని ఆయన నిరణ్యం తీసుకోవటం ఆ రోజులోల్నే జరిగిపోయాయి. ఆ తరావ్త నిజాం ఆసుపతిర్ సూపర 
సెప్షాలిటి ఆసుపతిర్గా మారటం, ఎందరివో పార్ణాలు కాపాడటం జరిగినది ఆ రోజులోల్నే. 

ఆసుపతిర్ లో అయినవాళళ్ందరూ చెపిప్ంది ఒకక్టే.  
’పిడిరాయిలాంటి మనిషి మీ అమమ్గారు. ఏ అనారోగయ్ం ఎరుగరు. అలాంటిది నీ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి 

గుండెపోటు తెచుచ్కునన్ది. దేవుని దయ వలన సకాలంలో బైపాస 
ఆపరేషన అయియ్ంది కాబటిట్ బర్తికి పోయింది. ఆమెను నీవు ఎంతమాతర్ం కషట్పెటట్దుద్. ఆమె చెపిప్నటుట్ మసలుకో” 
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ఈ పరిసిథ్తులలో తన మనసులోని మాటను తలిల్కి చెపప్టం ఎంతమాతర్ం భావయ్ం కాదని అతనికి అరథ్ం అయింది. 
నానన్గారితో, అనన్యయ్ వదినెలతో ఎవరికి చెపిప్నా కూడ చివరికి తన నిరణ్యం వలల్ తలిల్ గుండె పై పెనుభారం పడి ఆమె 
పార్ణాలకే పెను ముపుప్ ఏరప్డే పర్మాదం వుందని అతడు ఇక మౌనం దాలాచ్డు. 

అకక్యయ్ వాళళ్ ఊరికి వెళళ్టం, అటు నుంచి హైదరాబాద కి వెళళ్టం ఇలా ఏతావాత ఓ రెండు నెలలు ఆ ఊరికి 
దూరంగా ఉండిపోయాడు. 

 
ఇక వరత్మానం లోకి వసేత్, "భోజనాలకు వెళదాం పద చినబాబూ" వదినెమమ్ మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. 

పెళిళ్ పందిటోల్ జనం పలచ్గా వునాన్రు. వేదిక మీద మహరాజ కురీచ్లలో నూతన వధూవరులు కూరుచ్ని ఏదో 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  

భోజనాలు ముగించుకునన్ అతిధులు కొందరు తాంబూలాలు సేవిసూత్ ఫానల్ కిర్ంద కురుచ్నాన్రు. చాలామంది 
ఇళళ్కు వెళిళ్ పోయారు.  

"సరే వదినె. నేను కూడ ఒక నిమిషంలో వచేచ్సుత్నాన్" అని చెపాప్డు. 
అనన్యయ్ వదినెమమ్లు మేడ పైని డైనింగ హాల వంక దారితిశారు. 
అతడు కూడా వారితో వెళుళ్ంటే ఎలా వుండి వుండేదో పరిసిథ్తి.  
అతడు వంటరిగా ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు.  
ఉదయం నుంచి కనిపిసూత్నే వుంది ఆ అమామ్యి. ఎవరి చిరునవువ్ కోసం తను పిచిచ్ వాడిలా ఎదురు చూసే 

వాడో, ఎవరు కనిపిసేత్ చాలని మేడ ఎకిక్ ఎదురు చూసే వాడొ, ఎవరు మాటాల్డితే అనీన్ మరిచిపోయి పరవశించి వినే 
వాడో, ఎవరు కలలోల్ కనపడితే చాలని రాని నిదర్కై ఎదురుచూసేవాడో, కలలో ఆమె కనపడాలని దేవుణిణ్ మొకుక్కుని 
నిదర్కు ఉపకర్మించేవాడో, రాని నిదర్ని, కనలేని కలలిన్ నిందించుకుంటూ ఉండిపోయేవాడో, సాకాష్తుత్ ఆ కలల దేవత తన 
కండల్ ముందరే తిరుగుతోంది. 

తనతో చూపు కలిపే పర్యతన్ం చేసోత్ంది ఉదయం నుంచి. 
ఏదో మాటాల్డాలని చూసోత్ంది పెళిళ్కి వచిచ్నపప్టి నుంచి. 
తన కలలిన్ మరింత పెంచి తనకు దోర్హం చేయలేడు. తనని కలిసి మాటాల్డి తనకు భవిషయ్తుత్ పటల్ మరినిన్ 

భర్మలు కలిగించలేడు. 
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తన అసహాయ సిథ్తిని చెపిప్నా తను వినే సిథ్తిలో లేదు. మన జీవితం మనిషట్ం అంటుంది. మనిదద్రం ఒకక్టయాయ్క 
ఎవరూ ఏమీ అనలేరు కాసాత్ ధైరయ్ం చేయి అంటోంది.  

తనకు ధైరయ్ం లేక కాదు. తనను ఈ క్షణంలో కటుట్బటట్లతో తీసుకు పోయి పెళిళ్చేసుకుని పోషించుకోగలడు, ఆ 
సైథ్రయ్ం తనకుంది.  

కాని తన తలిల్ని బాధపెటేట్ ఉదేద్శం తనకు ఏ కోశానా లేదు. ఈ అమామ్యి గొపప్తనానిన్ తన తలిల్ అరథ్ం చేసుకోలేక 
పోవటం తన దురదృషట్ం. తనవాళుళ్, ఆ అమామ్యి తరఫు వాళుళ్ అందరు ఆనందంగా ఒపుప్కుని పదద్తి పర్కారం పెళిళ్ 
జరిగితే బాగుంటుంది కాని, అయిన వాళళ్ందరిని బాధపెటిట్ తాము ఏమి బావుకుంటాం. 

తనకు ఆమె అంటే ఇషట్ం లేదని ఎవరయినా అంటే  అంతకు మించి మూరఖ్తవ్ం ఇంకోటి వుండదు. 
 
మేరే బస మే అగర కుఛ హోతా 
తో, ఆంసూ తేరీ ఆంఖోం మే ఆనే న దేతా. 
సారా దరద్ అకేలే సహ లేతా 
తుఝె మై ఘం కోయీ ఉఠానే న దేతా 
(నాకేమాతర్ం శకిత్ ఉనాన్ నీ కనున్లోల్ కనీన్రు రానీయను. నీ బాధ మొతత్ం తీసేసుక్ని నేనొకక్డినే  భరించగలను, 

నీకే బాధని కలుగనివవ్ను). శైలేందర్ సింగ పాడిన పాట అపర్యతన్ంగా గురుత్కు వచిచ్ంది అతనికి. 
నేసత్మా, నీవు నాగురించి బాధ పడకు. తలిదండుర్లను బాధించలేని నా అశకత్తని మనిన్ంచు. నా ఏ నిరణ్యానిన్ 

కాదనలేదు వారు ఇంత వరకు. నా జీవితానికి సంబంధించిన అతి ముఖయ్మైన ఈ నిరణ్యానిన్ వారు హరిష్ంచలేకపోవడం 
నాకు పిడుగుపాటుగా వుంది. 

నేను నినున్ మరువలేను. 
వారిని ఒపిప్ంచలేను. నా పరిసిథ్తి అడకతెత్రలో పోక చెకక్లాగ వుంది.  
మొదటోల్ నేననుకునే వాడిన్నీ కోసం ఎవరినయినా ఎదిరించగలనని. నీ కోసం ఎంత సాహాసాలు అయినా 

చేయగలనని అనుకునే వాడిని అవనీన్ అపోహలు అని అరథ్ం అవుతోంది. 
కానీ ఒకటి మాతర్ం నిజం. నీవు లేని నాజీవితం అరథ్ రహితం. ఈ రెండు నెలలుగా నేను పాటిసుత్నన్ మౌనం నాకు 

నరక సదృశయ్ంగా వుంది. ననున్ నేను పరీకిష్ంచుకునాన్ను. నీవు లెకుండా బర్తుకగలనా అని. అది అసాధయ్ం అని అరథ్ం 
అయిపోయింది.  ఒకోక్ క్షణానిన్ ఒకోక్ యుగంలా గడిపాను నిను చూడకుండా. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   130       పెల్టోనిక పేర్మ - డా.రాయపెదిద్ వివేకానంద 

నేసత్మా చేదుగా వునాన్ మాతర్ మింగకతపప్దు. భరించలేని ఈ ఎడబాటు ఇక నా జీవితం లో శాశవ్తం 
కాబోతోంది.  

ఈ రోజు నువువ్ నాకనుల ముందరే కనిపిసుత్నాన్ మాటాల్డించాలని వునాన్ మాటాల్డించలేకపోతునాన్ను. నినున్ 
మరచి పోతానని నాకు నేనే మాట ఇచుచ్కునాన్ను. 

ఇది నాకు ఏమాతర్ం ఆనందకరం కాదు. 
ఇది నాకు నరకంకనాన్ తకుక్వ ఏమి కాదు. 
నా జీవితం ఎలా వుండబోతోందో నాకయితే ఏమీ అరథ్ం కావటం లేదు.  
 
ఊగానే నీ పాటలో ఊయాయ్లై 
ఉనాన్నే ఈనాటికి నేసాత్నైన్ 
 
తానాలే చేసాను నేను నీ సేన్హం లో 
పార్ణాలే దాచావు నీవు నా మోహం లో 
 
ఆనాటి నీ కళళ్లో నా కళేళ్ 
ఈనాటి నా కళళ్లో కనీన్ళేళ్ 
 
ఉందా కనీన్ళళ్కు అరద్ం ఇనేన్ళుళ్గా వయ్రధ్ం చటట్ందే రాజయ్మ 
సుకక్లేల్ తోచావే ఎనెన్లేల్ కాచావే ఏడ పోయావే* 
(* నిరీక్షణ చితర్ంలో కేజే జేసుదాస గానం - రచన ఆచారయ్ ఆతేర్య) 
నీవు ఎంత బాధపడి వుంటావో నేను ఊహించగలను. ఇంకా అవి మన పరిచయం అయిన కొతత్లు. ఎకక్డికి 

వెళుతునాన్నో చెపిప్ వెళాళ్ను. అపుప్డు నాలుగంటే నాలుగే రోజులు వెళాళ్ను. అపుప్డే వుండలేక పోయాం మనం ఒకరితో 
ఒకరు చూసుకోకుండా. నాకు తెలుసు ఈ రెండు నెలలు నీవు నరక యాతన అనుభవించి వుంటావు.  

ఎందుకంటే అంతకంటే ఎకుక్వ నరక యాతన నేను అనుభవించాను. నాకు తెలుస్ ఆ బాధ.  
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కాని ఒకటి మాతర్ం నిజం. మనవి కలవని దారులు. మనం ఎనన్టికీ కలవలేం అనన్ సతయ్ం నాకు సప్షట్ంగా బోధ 
పడింది. ఏ అదుభ్తమో జరిగి నువువ్,నేను కలిసేత్ ఎంత బావుంటుంది అనన్ ఆశ నాకూ వుంది.  

కానీ మా అమామ్నానన్ల ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా నేను ఇపప్టిదాకా ఏ పని చేయలేదు. వాళుళ్ నేను చేసే పనులకు 
సంతోషపడి ననున్ అభినందించటమే నాకు అలవాటు. మొదటి సారిగా మా అమమ్ నా పని పటల్ అయిషాట్నిన్ వయ్కత్ 
పరచింది. నేను ఆమెని బాధించలేను. ఆమె మొహంలో దిగులుని, దుఃఖానిన్ నేను చూడలేను. 

ఇక మనం ఎనన్టికి కలవలేక పోవచుచ్.  
ఇవావ్ళ నినున్ కనులారా చూసుకునాన్ను. చాలు ఈ జనమ్ కి ఈ అదృషట్ం చాలు. నీతో మనసారా మాటాల్డాలని 

నా మనసస్ంతా లాగేసుత్నాన్ కూడా ననున్ నేను నిలువరించుకుంటునాన్ను. ఏదేని మాటాల్డాననుకో నా నిరణ్యం సడలి 
పోవచుచ్. అందుకే ఏమాటా మాటాల్డె పర్యతన్ం చేయలేదు. ననున్ అసహియ్ంచుకుంటునాన్వు కదు. అసహియ్ంచుకో. ఇంకా 
అసహియ్ంచుకో. ననున్ ఏ మాతర్ం ఇషట్ పడవదుద్. ననున్ దేవ్షించు. అలాగనాన్ ననున్ మరచి పో. నీవయినా నీ జివితంలో 
ఆనందంగా వుండు. నాజీవితానికి ఇంతే అనుకుంటా. 

అతనిలో ఆలోచనల పర్వాహం సాగిపోతోంది. 
నీవు ననున్ ఇంకా అసహియ్ంచుకునేలా చేసి నీ నుంచి దూరమవుతా. 

PPP 
పరుస్ తీసుకుని అతనికి దగగ్రగా రాసాగింది ఆమె. ఆ పరుస్లోనే దాచుకుంది ఆమె అతనికై వార్సి పెటుట్కునన్ 

ఉతత్రం. 
ఆమె ఒకోక్ అడుగు దగగ్రగా వచేచ్ కొదిద్ అతనిలో కూడా ఆనందం కటట్లు తెంచుకొంటోంది. ఆమెని 

చూడకూడదు, ఆమెతో మాటాల్డకూడదు అని బలవంతం మీద తనిన్ తాను నిగర్హించుకుంటూ వసుత్నాన్డు ఉదయం 
నుంచి. 

ఆమె వచిచ్ తనదైన సమోమ్హనకరమైన చిరునవువ్తో పలకరిసేత్ తానిక ఆగగలడా? ఆమెని మరచి పోవాలనే తన 
నిరణ్యానికి కటుట్బడి వుండటం సాధయ్మయేయ్ పనేనా అపుప్డు.  

ఏదో ఒకటి చేయాలి. అతని మెదడు నిండా ఇలా అరథ్రహితమైన అనారోగయ్కరమైన ఆలోచనలు 
కొనసాగుతునాన్యి. 

అపుప్డు లేచాడు అతడు. ఆమె దగగ్రి దాకా వచిచ్ంది. అతని ఎదురుగా నిలబడి చిరునవువ్తో "ఏయ మొదుద్ 
ఎకక్డికి వెళాళ్వు ఇనాన్ళుళ్. నేనెంత కంగారు పడాడ్ను తెలుసా?" అంటూ తన పరుస్ తీయబోయింది. 

అపుప్డు జరిగింది ఆ సంఘటన. 
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అతను విసురుగా ఎడం భుజానిన్ ఒడిసి పటుట్కుని ’నాతో రా చెబుతాను’ అని విసురుగా ఆమెని జన సమూహానికి 
కాసాత్ దూరంగ లాకెక్ళాళ్డు. చర చర మని లాకుక్ంటూ అతను తీసుకు వెళుతుంటే ఆమెకి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు మొదట. 
"ఏయ వసుత్నాన్ను కద, ఎందుకు ఆ విసురు?" అంటు గోముగా విసుకుక్ంది. 

కళాయ్ణమండపం పర్వేశదావ్రం దగగ్రకి చేరుకునాన్రు. అతిథులకు ఆహావ్నం పలికి, పనీన్రు చిలకరించి, చేతిలో 
గులాబి పెటిట్న ఆహావ్న బృందం భోజనానికి వెళిళ్ంది. అకక్డి టేబుల, చెయిరస్ ఖాళీగా వునాన్యి. అకక్డ నిలబడి ఆమె 
జబబ్ని అలాగే ఒడిసి పటుట్కుని సప్షట్మైన పదాలోత్ ఇలా చెపాప్డు. 

"నాకు నువవ్ంటే అసహయ్ం. నా దృషిట్లో నీవు బజారు ఆడవాళళ్కనాన్ నీచం. ఎందుకు నీతో సేన్హం చేశానో నాకే 
తెలియదు.  ననున్ మరచిపో. నా వెంట పడకు. నీతో సేన్హం కొనసాగించే ఉదేద్శం నాకు ఎంతమాతర్ం లేదు.  నా జీవితం 
లో నేను చేసిన అతి పెదద్ పొరపాటు నీతో సేన్హం చేయటం"  

అసహాయత, దుఃఖం అతనితో అలా పలికిసుత్నాన్యి. ఆ మాటలోల్ ఏ ఒకక్టీ అతడు మనసుతో అనటం లేదు. 
ఆమెని నొపిప్ంచటానికి మాతర్మే అతను అంటునాన్డు.  

ఆ అమామ్యి కూడా చినన్పిలల్. సైకాలజీ లో ’టార్నాస్క్షనల ఎనాలిసిస’ పటల్ ఏ కొదిద్గా అవగాహన వునాన్ కూడా 
అతనపుప్డు పసి పిలాల్డిలాంటి మనసథ్తవ్ంతో మాటాల్డుతునాన్డు అని అరథ్ం చేసుకోగలిగి వుండేది. అపుప్డు ఆమె అతని 
మాటలిన్ పేరెంట సేత్ట లో విని అతనిన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగి వుండేది. 

కానీ దురదృషట్ం ఆమె అతని మాటలిన్ యధాతథంగా అరథ్ం చేసుకుని దిగర్భ్మ కి గురయియ్ంది. 
అతడి కళుళ్ ఎరర్గా మారాయి అలా మాటాల్డుతునన్పుప్డు. ఎరర్గా మారిన ఆ కండల్లోంచి కనీన్రు ధారలుగా 

వసుత్నాన్యి. మొహం జేవురించింది.  
ఆమె అతడి వంకే చూసుత్ండిపోయింది. అతని మాటలు ఒకొక్కక్టి పదునైన బాణం ములుకులాల్గా 

తగులుతునాన్యి ఆమెకి. కాసేపటికి ఆమె చెవులు వినటం ఆగిపోయాయి. కనులు తెరుచుకునే వునాన్యి కానీ దృశాయ్లిన్ 
చూడటం ఆపేశాయి. ఆమె కీ ఏమీ కనపడడ్ం లేదు.  

అవుదూడ కళళ్లాంటి ఆమె పెదద్ కళుళ్ ఆ దిగర్భ్మకి మరింత పెదద్వి అయాయ్యి. మొదట ఒక పలచ్టి కనీన్టి తెర 
ఆమె కళళ్ంతా అలముకుంది. ఆ తరావ్త బొట బొట మని కనీన్టి బిందువులు ఆమె కనుకొలకుల నుండి సంతతధారగా 
జాలువారటం మొదలెటాట్యి. 

తెరచిన పరుస్ తెరచినటేట్ వుండి పోయింది. 
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పరుస్ లోపలి కాగితాలిన్ పటుట్కునన్ ఆమె సుకుమారమైన ఎరర్టి వేళుళ్ అలాగె ఉతత్రానిన్ ఒడిసి పటుట్కుని 
వుండిపొయాయి. 

ఆమె భుజం పై అతడు పటుట్ సడలించాడు.  
వారిరువురికి అదే తొలి సప్రశ్. తెలల్టి సుకుమారమైన ఆమె భుజం ఎరర్గా  కంది పోయి అతడి సప్రశ్ తాలూకు 

ఆనవాళుళ్ కొనిన్ రోజులు నిలిచిపోయాయి. 
 
వారిదద్రి గుండెలోల్ ఆ సప్రశ్ తాలూకు వాతలు జీవితాంతం మిగిలిపోయాయి. వారి తొలి సప్రశ్ ఆవిధంగా 

జీవితాంతం గురుత్ండిపోయేలా భీతావహంగా ఉండిపోయింది ఇరువురి మదిలో. 
తాను అలా మాటాల్డగలనని అతడు అనుకోలేదు. ముందుగా అనుకుని మాటాల్డిన మాట ఒకక్టి కూడా లేదు 

వాటిలో. 
చినన్ నాటి నుండి కూడా అతను ఎవరీన్ నొపిప్ంచి ఎరుగడు. ఎవరిన్ బాధపెటిట్ ఎరుగడు. అతనికి విపరీతమైన 

కోపం వచిచ్నా దుఃఖం కలిగినా తనను తాను హింసించుకునే వాడు. లేదా తనకు అతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన బొమమ్లిన్, 
వసుత్వులను ధవ్ంసం చేసి ఆపై వాటి తాలూకు ముకక్లిన్ ముందరేసుకుని భోరున విలపించేవాడు. 

ఇపప్టి అతని పర్వరత్న అంతకనాన్ భినన్ంగా ఏమీ లేదు. కానీ ఇకక్డ వునన్ది బొమమ్ కాదు, సప్ందించి గాయపడే 
గుణం వునన్ మనసునన్ మనిషి. 

అతని మీదనే ఆశలు పెటుట్కుని, ఆ ఆశలు భగన్ం అవటంతో ఆమె నిరుతత్రురాలయింది. ఆమె గొంతులోంచి ఏ 
మాటా పెగలలేదు.’అసలు తనకు మాటలు వచుచ్ అనన్ది కూడా మరచిపోయింది. 

ఆమె నిసస్తుత్వగా అకక్డి కురీచ్లో కూలబడి పోయింది. 
అతడు వగరుసూత్ బయటికి వెళీళ్ పోయాడు. 
అతిథులకు సావ్గతం పలికే వేదిక దగగ్ర వారు ఒకరికి ఒకరు శాశవ్తంగా వీడోక్లు పలుకోక్వటం కేవలం 

యాధృచిచ్కం అనలేము. విధివార్త కూడా కావచుచ్. 
రెఖావోంక ఖేల హై ముకదద్ర, 
రేఖావోం సే మాత ఖారహే హో. 
(హసత్రేఖలు మన జీవితాలిన్ శాశిసాత్యి, హసత్ రేఖలతోనే నీవు చావు దెబబ్లు తింటునాన్వు సుమా) 
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జగ జీత సింగ పాట ఎకక్డినుంచో వినిపిసోత్ంది. 
PPP 

రైలు వేగంగా వెళుతూనే వుంది. 
అపుప్డు సమయం దాదాపు తెలల్వారు ఝాము మూడు మూడునన్ర అవుతూ వుంటుంది.  
చెపప్టం ముగించిన సంతోష తెర తొలగించి మసక అదాద్ల కిటికీ లోంచి బయటకు చూసుత్ండి పోయాడు. అతని 

కండల్ నిండా కనీన్రు నిండి వుంది. 
అతడు డగుగ్తిత్కతో చెపాప్లిస్వచిచ్ంది చివరి వాకాయ్లు. 
నవయ్ పరిసిథ్తి ఏమీ మెరుగాగ్ లేదు. ఆమె కళళ్ నుండి ఆగకుండా కనీన్రు ఉబుకుతోంది. 
"ఏమిటంకుల. చేజేతులా జీవితానిన్ నాశనం చేసుకునాన్డు ఆ కురార్డు. అతడికి ఏమయినా బుదిధ్ వుందా" 

కఠినంగా అడిగేసింది.  
’అసలు లేదు. అతడి ఆ అనాలోచిత నిరణ్యం ఎందరి జీవితాల పైనో బలమైన ముదర్ వేసింది" 
"ఆ తరావ్త ఏమయింది అంకుల?" 
"సినిమా ఇకక్డితో ఆపేసేత్ బాగుంటుందేమో. అని నా అభిపార్యం. 
అయినా నిజజీవితంలో ఏమి జరిగిందో చెబుతాను.  
ఆ తరావ్త ఆమెకి ఆ బాయ్ంకు కురార్డితో పెళళ్యింది.  అమె అంతే అయోమయ సిథ్తిలో మొగుడితో 

అతాత్రింటికివెళిళ్పోయింది. 
ఆ అబాబ్యి తలితండుర్లు అతనిన్ సవ్ంత ఊరికి తీసుకుపోయారు. తను చేసిన పనికి అతడు పశాఛ్తాత్పంతో 

కుమిలి పోయాడు. ఆ వయ్ధ కారణంగా అతను తీవర్మైన డిపెర్షన లో కూరుకుపోయి, దాదాపు నాలుగ్ సంవతస్రాలు 
జీవచఛ్వంగా గడిపాడు. అపప్టిదాకా అపర్తిహతంగా కొనసాగుతూ వసుత్నన్ అతని చదువు విచితర్మైన మలుపు తిరిగింది. 
చివరి సంవతస్రం పరీక్షలలో అనీన్ పరీక్షలు బాగానే వార్శాడు , వాటిలో కూడా అతనికి రికారుడ్ సాథ్యి మారుక్లు 
వచాచ్యి. ఆ అమమ్యిని మాటలతో గాయం చేసిన తొలి రోజులు అవి. అతనికి ఆ రోజులోల్ ఒక రోజు వునన్ మానసిక 
సిథ్తి మరొక రోజు వుండేది కాదు. చివరి రోజు ఫిజికస్ పరీక్ష బాగా వార్శాడు. పరీక్ష ఇంకో పదినిమిషాలోల్ 
పూరత్వతుందనగ, హఠాతుత్గా తన సమాధాన పతార్నిన్ తానే చించేసుకుని, ఆ తరావ్త తన డిగీర్ని సైతం మరో మూడేండుల్ 
పూరిత్ చేయకుండా, తనను తాను హింసించుకునాన్డు. 

అతను ఆమెని మానసికంగా గాయపరచిన సంవతస్రానికి ఆ అమామ్యికి పెళళ్యింది. 
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ఆ సంవతస్ర కాలంలో ఆ అబాబ్యి ఇంటి వారు వారిదద్రిని కలపటానికి చేయని పర్యతన్ం లేదు. కానీ అపప్టికే 
చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కునన్టుట్ అయింది" 

"అతను డిపెర్షన లో నుంచి ఎలా  బయట పడాడ్డు? ఇపుప్డు ఎకక్డ వునాన్డు? ఏమి చేసుత్నాన్డు?" నవయ్ ఆరా 
తీసింది. 

"ఆనిన్ డిపెర్షన లోంచి బయటకు వచేచ్ పర్యతాన్లు అవనీన్ ఒక గర్ంధం వార్యవచుచ్. జీవితంలొ సరిగాగ్ ఎదిగి 
రావాలిస్న సమయంలో అతని జీవితం అలా అవటం ఆ తలితండుర్లకు ఎంత వయ్ధ కలిగించిందో నీవు ఊహించగలవు.  

ఆ తరావ్త ఒక ఆధాయ్తిమ్క గురువు దావ్రా అతను ఊహించని విధంగా ఆ డిపెర్షన నుంచి బయట పడాడ్డు. ఆ 
తరావ్త ఇక అతను జీవితంలో వెను దిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం రాలేదు." 

"అతను ఇపుప్డు ఏమి చేసుత్నాన్డు? నవయ్ పర్శిన్ంచింది. 
“అదృషట్వశాతూత్ అతనికి అనుకూలవతి అయిన అమామ్యితో పెళిళ్ కుదిరింది. ఆమె కి పెళిళ్కి ముందరే ఏ 

విషయం దాచకుండా చెపేప్శాడు. ఆమె కూడా అతనిన్ సహృదయంతో అరథ్ం చేసుకుని అతని వెనన్ంటి ఉంది. ఆమె 
అందించిన పోర్తాస్హంతో తన కెరియర లో ముందుకు దూసుకుపోతునాన్డు. సైకాలజి రంగంలో విశేష కృషి చేసి 
ఎందరో యువతీ యువకులు జీవితాలోల్ వెలుగు పంచుతునాన్డు. అతను తన జీవితానిన్ అంత ఛినాన్భినన్ం 
చేసుకోవటానికి పర్ధాన కారణం అతనిలో సరి అయిన వయ్కిత్తవ్ నిరామ్ణం జరగకపోవటం. సమసయ్ ఎంత పెదద్దయినా 
కూరుచ్ని చరిచ్సేత్ తపప్క పరిషాక్రం లబిసుత్ంది.  జీవితంలో చాలా సందరాభ్లలో హృదయంతో కాక మెదడుతో 
ఆలోచించాలిస్ వుంటుంది.  

 
తను ఎనిన్ సాధించినా, అతని మనసులో ఒక ములుకులా ఆమెని అవమానించానే అనన్ బాధ పీడీసూత్నే 

వుంటుంది.  
ఆ వేదన అతనిన్ వెంటాడుతూనే వుంది. అదొకక్టే అతని జీవితంలోని పర్ధాన వేదన. 
అతడి జీవితంలో ఒకే ఒక రిగెర్ట, ఆ అమామ్యిని అంత దారుణంగా అవమానించి వుండకూడదు అని. జీవితం 

ముగిసేలోగా  ఆమెని ఒకక్సారి అయినా సరే కలిసి మనసూఫ్రిత్గా క్షమాపణలు చెపుప్కోవాలి అనన్ది ఒకక్టే అతని తీరని 
కోరిక. 

ఆ గిలీట్ ఫీలింగ వలల్నే అతడు తీవర్మయిన డిపెర్షన కి లోనయాయ్డు. అతడు ఉదేద్శపూరవ్కంగా చేసిన అవమానం 
కాదు అది. ఆమె చిరునామా కూడా అతనికి తెలియదు. ఆమె ఎకక్డ వుందో అతనికి తెలియదు.  
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ఆమె తారస పడితే ఆమె నోటి వెంబడి "క్షమించాను" అనన్ మాటలు వినే వరకు అతనిలోని ఆ ఆతమ్నూయ్నతా 
భావం పూరిత్గా తొలగి పోదు" 

PPP 
చెపప్టం ముగించి, నవయ్ వంక ఆపాయ్యంగా చూసూత్ ఇలా అనాన్డు "చాలా సమయం గడిచిపోయిందమామ్. 

నువువ్ అసలు విశార్ంతి తీసుకోలేదు. కాసేపనాన్ పడుకో అమామ్యి"  
"అలాగే అంకుల. మీరు పడుకోండి. అంకుల. నేను ఈ కథతో సినిమా తీయటం ఖాయం." అని  ఉదివ్గన్తతో 

గటిట్గా అరిచి చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి ముసుగు తనిన్ పడుకునే ముందు. ఆమె నిదర్ పోయే పర్యతన్ం చేసోత్ంది కానీ నిదర్ 
రావటేల్దు. 

ఆ కథలోని ఆరర్ద్త ఆమెని కంట తడిపెటిట్ంచింది.  అ కథ గురించే ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకుంది. 
 అతడు విశార్ంతిగా నడుం వాలాచ్డు. 

PPP 
 
సికిందార్బాద సేట్షన. 
ఇంకా పూరిత్గా తెలల్వారలేదు.  
మంచు తెరల దుపప్టుల్ నగరానిన్ కపేప్సి వునాన్యి. చలి వణికిసోత్ంది. నగరం ఇంకా పూరిత్ నిదర్ లేవలేదు. 
రైలు నెమమ్దిగా పాల్ట ఫాం కొచిచ్ ఆగింది. వీరి కంపారట్ మెంట ఆగిన దగగ్ర పాల్ట ఫాం పై లైటల్ కాంతి పలుచగా 

వుంది. రైలు పూరిత్ ఆగి ఆగకముందే సంతోష వాళళ్ కార డైరవర కంపారట్ మెంట లోనికి వచేచ్సి ’గుడ మారిన్ంగ సార’ 
అంటు గీర్ట చేశాడు.  

లగేజి తీసుకుని గేట దగగ్రకి వెళిళ్ పోయాడు. 
నవయ్ తాలూకు లగేజి బాయ్గు అందుకునాన్డు సంతోష. ’అయోయ్ అంకుల, మీకెందుకు శర్మ’ మొహమాట 

పడిపోయింది నవయ్.  
మొదట నవయ్ దిగింది రైలు పెటెట్ లోంచి. 
నవయ్ కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో పెదద్వయాయ్యి. తన కళళ్ని తానే నమమ్లేకపోయింది, తనని రిసీవ చేసుకోటానికి తన తలిల్ 

వచిచ్ నిలబడి వుంది.  
"అమామ్ వాట ఎ సర పైరజ. ఇంత తెలల్వారి ఝామున నువువ్ వసాత్వని ఊహించలేకపోయాను.. అయాం వెరి 

హాపీ" అంటూ తలిల్ని కౌగిలించుకుంది నవయ్. 
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"అమామ్ మన సినిమాకి కథ దొరికింది అమామ్. అందుకే ఆ సంతోషంలో నీకు రెండునన్ర గంటల రాతిర్ కథ 
మొతత్ం ఫోనోల్ చెపిప్ విసిగించాను. ఇదిగో అమామ్ వీరే ఆ రచయిత సంతోష" అతనిన్ చూపిసూత్ చెపిప్ంది. 

నెమమ్దిగా రైలు పెటెట్ దిగాడు సంతోష. ఆ మసక చీకటి, మంచు తెరల వలల్ వారు సప్షట్ంగా కనిపించటం లేదు. 
ఇంతలో టీవీ కెమెరాలతో మీడియా పర్తినిధుల బృందం పరుగులు పెటుట్కుంటూ వచాచ్రు నవయ్ వైపు. 
"కంగార్చులేషనస్ నవయ్ గారు. మీరు పర్తిషాట్తమ్క అవారుడ్ ఉపరాషట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకునన్ శుభ 

సందరభ్ంగా ఇవే మా అభినందనలు"  
వారు ఆమెని తీసుకెళిళ్ కాసత్ ఎడంగా తాతాక్లికంగా ఏరాప్టు చేసిన ఓ చినిన్ సేట్జిపై నిలబెటిట్ పర్శన్లు అడగటం 

పార్రంభించారు.  
"అమామ్ సంతోష అంకులోత్ మాటాల్డుతూ ఉండు. నేను వచేచ్సాత్" 
నవయ్ మీడియా పర్తినిధుల బృందం వైపు వెళీళ్పోబోతూ వారిని ఒకరికొకరికి పరిచయం చేసి వెళిళ్ంది.  
"ఏయ మొదుద్. బాగునాన్వా?" ఆ గొంతు తనకు చిరపరిచితమే. బాగా శృతి చేసిన వీణ తీగెని అనుభవఙుజ్డైన 

వైణికుడు మీటితే సవ్రం పలికినటుల్ పలికే కంఠధవ్ని.  రెండడుగులు ముందుకేసూత్ పలకరించింది ఆమె.  
అపప్టి దాకా మసక చీకటిలో నిలుచుండిపోయిన ఆమె ఒక రెండడుగులు ముందుకు వేసి సంతోష ని చూసూత్ 

చిరునవువ్ నిండిన వదనంతో పలకరించింది. 
ఇపుప్డు సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది ఆమె. వయసు యాభై దాటుతునాన్ ఆమెలోని ఆ తేజసుస్ 
చెకుక్ చెదరలేదు. పర్కక్నె ఆడవ్రైట్జెమ్ంట కి ఏరాప్టు చేసిన హోరిడ్ంగ తాలూకు 
లెడ లైటల్ కాంతి ఆమె మీద పర్తిఫలిసూత్ ఆమెకి కొతత్ ఆకరష్ణని కలిప్సోత్ంది. 
లేత గంధం రంగు కేరళ కాటన చీర , బంగారు రంగు అంచు తో ఆమె దివినుండి భువికి దిగిన దేవతలా వుంది. 

ఆమె వరఛ్సుస్ మరింత ఇనుమడించింది ఇనేన్ళళ్లో.  
జుతుత్ వదులుగా ముడి వేసుకుంది. ఒకటెర్ండు వెండి రంగు వెంటుర్కలు ఆమె నుదురు దగగ్ర కనిపిసుత్నాన్యి. 

రెండు చేతులకు నిండుగా ఎరర్టి మటిట్ గాజులు,మెడలో నలల్ పూసల చైన. చెవులకి చితర్ంగా ఊగుతునన్ బుటట్ జూకాలు.  
ఆమెనే చూసుత్ండిపోయాదు. 
అతను తన కళళ్ని తాను నమమ్లేక పోయాడు. తను చూసుత్నన్ది నిజమా కలా అతనికి అరథ్ం కావటం లేదు. 
"ఏయ మొదుద్. నినేన్. బాగునాన్వా? నీవు నాకేమి క్షమాపణలు చెపాప్లిస్న పని లేదు. ఎందుకురా నీవు నాకు 

క్షమాపణలు చెపప్టం? నీవేం తపుప్ చేశావు? నీవు అనుభవించిన సంఘరష్ణ, నీవు అనుభవించిన వేదన ఆ పగ వాడికి 
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కూడా వదుద్, నీవు ఎంత వతిత్డికి గురయాయ్వో నాకు తెలుస్.  నాకు నీ మీద ఎపుప్డు కోపం లెదు. నీకు అదే విషయం 
చెబుతూ అపుప్డు ఓ ఉతత్రం వార్సి పటుట్కోచాచ్ను. నీవు నింపాదిగా వుంటేగా అది నీకు అందించే దానికి. నీ ఉదేర్కం నీ 
ఆవేశమే నీది ఆ రోజు. నాకు ఆ రోజు నిజంగా చాలా బాధ అయింది. ఇంచు మించు నేను చచిచ్పోయాననే 
అనుకునాన్ను. ఆ వేదన పగవాడికి కూడా వదుద్. ఆ తరావ్త నీ కోణం లొ ఆలోచించటం తో నాకు నీమీద కోపం పూరిత్గా 
పోయింది. నీ జీవితంలో ఇంత అలల్కలోల్లానికి, ఇంత వేదనకి కారణం అయిన ననున్ నీవు క్షమిసాత్వు కదూ" ఆమె అంది. 

అతనికి ఇనిన్ సంవతస్రాల నుంచి మోసుత్నన్ పెదద్ భారం దిగిపోయినటుట్ అయింది.  
ఆమెకి ఎనన్టికైనా క్షమాపణలు చెపాప్లి అనేది అతని ఆలోచన అంతే. ఆమె ఎదురుగా నిలబడి మాటాల్డుతూ 

వుంటే ఆ సంభర్మంలో ఏమి మాటాల్డాలో కూడా తెలియనటుట్ ఆమెనే చూసుత్ండి పోయాడు. 
అతని కళళ్నిండా కనీన్ళుళ్. ఆమె కళళ్ని కపేప్సూత్ కనీన్టి తెరలు.  
ఆమె ముందుకు కదిలి అతని చేతులిన్ మృదువుగా తన చేతులోల్కి తీసుకుంటూ "నిజానికి నీకే నేను క్షమాపణలు 

చెపాప్లి. నీ జీవితంలో ఇంత అలల్కలోల్లానికి కారణం అయాయ్ను. ననున్ క్షమిసాత్వు కదూ!" 
అలా అనాన్ననుకుంది ఆమె. కానీ మాట పెగలలేదు. వారి కనీన్టి పర్వాహంలో వారికి చూపు ఆనటం లేదు, 

ఉదివ్గన్తతో గొంతు పెగలడం లేదు.  
ఆ జంటకి మాటలు అకక్రలేదు. వారి కనీన్ళేళ్ భావాలిన్ పంచుకుంటునాన్యి. 
నవయ్తో దూరంగా మీడియా బృందం ఇంటరూవ్య్ కొనసాగుతోంది. 
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