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సంపాదకీయం
గరికిపాటి వారికొచ్చిన పురస్ాారం సంతోషం ఆటటే నాళ్ళు నిలవలేదు దురదృషే వశాత్త
ు . దాదాపు ఆ మరాాడే ఢిల్లీ
లో ఒక అభాగయ మహిళ్ మీద జఱిగిన అతాయచార వారు వచ్చింది (https://www.dailymail.co.uk/news/article-10453447/
Mother-one-20-attacked-crowd-Delhi-India-gang-raped-tortured-Video.html ). నలభై ఏళ్ు కిిత్ం మేము ఢిల్లీలో
ఉండేటపుుడు, ఏ రోజు పేపరు (it was much before the internet) తెరిచ్చనా ఎకాడో ఒక చోట కటాం కోసం కోడల్నా త్గల
బటాేరనా వారు లేని రోజు ఉండేది కాదు. మనది ఇదేమి దేశం, ఇదేమి సంసాృతీ అని బాధ పడక త్పేుది కాదు. మా ఇంటి
పకానే ఒకావిడ కోడల్నా కాలచికచ తినేది, కటాం ఇంకా తెమమని. కటాం ఇంకా తెమమని ఒక చెంపా కొడుకచ పుటాేలని మఱొ క

చెంపా. కొడుకచ పుటే కపో తే చూడు ఏంచేస్ు ానో అని పరత్యక్షంగా, పరోక్షంగా బదిరించేది. విని బాధ పడటం త్పు ఏమీ చేయలేక
పో యే వాళ్ుం. అపుటలీనే మేము ఆంధ్ార వచేిశాం, ఏమందో తెల్నయదు.
పరసు ుత్ కాలంలో వరకటా పిశాచ్చ బాధ ఒకాటీ కొంత్ త్గిగందేమో, కానీ ఆ త్ృపిు ఎనోా నాళ్ళు దకాటం లేదు. ఆడ దానికి
అగచాటల
ీ ఇంకా కూడా అత్యధ్ికంగా ఉనాాయీ అని మళ్ళు గురుుకి తెచ్చిందీ సంఘటన. కొందఱాడవాళ్ళు ముందుండి ఆవిడిి
బలాతాారం చేయంచారట. మహిళ్ీలమీద అతాయచారాలచ లేని దేశం లేదు, మనని మనం నిందించుకోనకారలేదు అనాది
కొదఱి వాదం. నిజమే కావచుి. కానీ మఱొ కటి కూడా పచ్చి నిజం. మన దేశంలో మహిళ్లని బాధ్ించడంలో మొగవారే
కాదు, మహిళ్లచ కూడా ముందుంటారు. అత్ు గారుీ, ఇరుగింటి వారు, పొ రుగింటి వారు అందఱూనూ. పాత్ కాలలంలో
మంచ్చనీళ్ు బావి దగగ ఱ ా, చెరువు దగగ ఱ ా జఱిగేది, ఇపుుడు Internet chat rooms లోనూ Whatsapp message groups లోనూ
జఱుగుత్తనాాయ.

స్త్ు ల
ు నే మఱో పకా అగౌరవ పరిడం మనకి అనాది నుండీ ఉనాదేమోననిపిసు ుంది. ఉదాహరణలకోసం
ీ ని ఒక పకా గౌరవిసూ
ఎంతో దూరం వెత్కనకారలేదు. కృషత
ి డికి బాసటగా నిల్నచ్చన సత్యభామ ఒక పకా, విచారణ కూడా లేకచండా నిరాాక్షిణయంగా
అడవికి అంకిత్మన స్త్త్ మఱొ క పకా. “యత్ర నారయసుు పూజయంతే రమంతే త్త్ర దేవతా, యతెత
ైీ ాసుు న పూజయంతే
సరాాసు తారఫలాాః కియ
ి ా” అనా మనుసమృతి కేవలం ఒక జపించే మంత్రం లాంటిదెైంది త్పు ఆచరించే సూత్రం కాలేదు.

సంపాదక వరగం
ఊటుకూరి విజ్ఞాన్ కమార్ (సంపాదకలు), ఉపపల అనంత సుధాకర్, తాడేపలిి కమార్,
తిపాపభొటి రవిశంకర్, మధు రాచకళ్ళ, తాతా వంకట సతో ప్రభాకర మూరిత

తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు
పారా అనరాధ్
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సభ్యయలందరికీ సంక్రంతి శుభాక్ంక్షలు.

మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొల్ల
ూ రి గిరిజ, శ్రీ కొల్ల
ూ రి రామ్ గార్లూ
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ప్రరయ ధ్వని
దండపాటి నాగజ్యోతిశేఖర్

(దీపావళి కధ్ల పోటీలో తృతీయ బహుమతి గ్రహీత)
చుట్టూ చీకటి. . . . అడుగులు తడబడుతునానయి. ననపుగా ఉనన బండల మీద

కౌగలించుకోలేక వసారిపోయేది. రాత్రిళ్ళళ పొడవుగా మారి ఎంతకీ తరిగేవి కవు.

నడుస్తత నడుస్తత ఉననటుిండి కలుజ్ఞరి ఎకకడో అగాధ్లోయలోికి

ఒకక కలా హాయిగా నా కనపాప పరుపుపై పవళించేది కదు. చెవులోి దూది

జ్ఞరిపోతునానన. ఊపిరి పిటూ రెకకలు టప టపా కొటుూకంట్ట పైకెగిరిపోవాలని

తలుపులు మొలిచినా ఆ పౌనఃపునోం కరణభేరిని చేధంచుకొని మరీ మెదడులోకి

చూసుతననది. కళ్ళన చుటిూన చీకటి మెదడుని కూడా చుటిూ జ్ఞాన ప్రపంచమంతా

చొరబడేది. తన కంట్ట విశ్రాంతి ఘడియలు లేక విల విలలాడేది.

శూనోం ఆవరించింది. గుండె రకతనిన పంపు చేయడం మానేస నీరుని చరమం
సందులోించి వెద జిమ్మమతుననది. ప్రాణాలు ఆఖరి పాట ఆలపించాలనకనాన
గంతునెవరో నొకిక పటిూ ఉంచి వెకికళ్ళళ పెడుతునానయి. ఊపిరి తితుతలోి మంట . .

ఎన్ననసారుి తనతో వాదనక దిగేది. నిద్రలేని కననలోి కోపానిన నింపి అతనిని
కలేుసేది. నేన భరించలేన అని చెవులు మూసుకొని మరీ అరిచేది.

. ప్రాణ్ వాయువు అందని ఉకికరిబికికరి. . . . శ్వాసలు శ్వశాత వీడోకలు

"ఏం చెయోన చెపుప బంగారం. దీనికో మందంట్ట ఉంటే వాడే వాణ్ణణ. మెలకవగా

పలుకతునానయి. . . ఒకకసారి ఒకే ఒకకసారి గుండె గంతుని చీలుుకొని తనని

ఉననపుపడు చేసేత మానేసే వాణ్ణన. అపపటికీ అందరూ చెపిపన చిట్కకలూ, అభాోసాలూ

పిలవాలి. . . . పెగలని గంతులో సారపేటికలిన కూడగటుూకొని ఇదే ఆఖరి పిలుపు

అనీన చేసాన. అదీ నీక తెలుసు. నాక తెలీకండా. . . నినన పెడుతునన ఇబాంది

అననంత గటిూగా పిలిచాన తన పేరుని.

నండి నేనెలా నినన విడిపించన. పోనీ వరే గదిలో ఉంట్కన అంటే

ఆ లోయలోి ప్రతిధ్ానించింది తన పేరు. చపుపన చెయిో అందించాడు. చటుకకన
ఆ చేయిని పటుూకొని లోయ అంచులోించి పై పైకి వస్తత. . . ఆయాసంతో. . .
ఆనందంతో. . . . రొపుపతునన గుండెన తన బ్బహుబంధ్ంలో సేద తీరాులని ఒకక
ఉదుటున పడడ చోట నండి లేచాన.
దిగుగన లేచిన నాక కళ్ళ మ్మందు అససలేమీ కనబడడం లేదు. చుట్టూ
అయోమయంగా చూసాన. ఎకకడునానన. ఉనన చోట నండి అడుగు కింద పెటూ
బోయాన. టంగున కొటిూంది గడియారం వరుసగా 12 గంటలు. అపుపడు. . . ఆ
శబ్బాలక ఇహ లోకంలోకి వచాున. నేన ఉననది మా ఇంట్లి. . . కొండలోి,
లోయలోి కదు. మరేమిటి. . . ఇంత సేపు అది కలా. . . . వొళ్ళంతా మ్మచెుమటలు,

వీలుకదంట్కవు. ఇంకెలా. చెపుప బంగారం ఈ "గురక" నిననంత బ్బధ్
పెడుతుందని నేనెంత బ్బధ్ పడుతునానన్న నీక తెలుసా" అంట్కడు ప్రేమగా. "ఇదే
విదేశ్వలలో అయితే విడాకలు ఇసాతరట తెలుసా" అంటే. . . . "నాక అంత
అదృష్ూం కూడానా" అని చిలిపిగా నవా తనని ఇంకేమనన.
అవున. మీరు విననది నిజమే. ఈ ఉపోదాాతమంతా మా శ్రీవారి "గురక" గూరేు.
ఎంత అలసపోయినా తారగా నిద్ర పటూని నాక తన గురక పెదా సమసేో. ఎకకడ
చూపించినా ఎవరూ శ్వశాత పరిష్కకరం చూపలేక పోయారు. నిద్రలేమితో నా

కళ్ళళ బరువెకికనా. . . తన ప్రేమతో నా మనసుస తేలికయేోది ప్రతిరోజూ.
ఇపుపడు గత కొనినరోజులుగా నా కళ్ళళ అసలు మూత పడడం లేదు.

గుండె వగంగా కొటుూకొంటుంది. మెలిిగా లేచి ఫ్రిడ్జ్ లోంచి నీళ్ళి తీస తాగాన.

అలసటగా పై రెపప క్రంది రెపపపై వాలగానే. . . ఇదుగో ఇందాక వచిున కలలాింటివి

అవున తన ఇందాక ఇందాకేగా పడుకంది. అపుపడే ఇంత నిద్రా. . . మెలకవ

నిద్ర న ఇటేూ ఎగర గటేూసుతనానయి. ఆతృత, భయం

లాంటి కల. . . ! కలలో నేన తనని పిలుస్తత. . . . చపుపన తాగుతునన నీళ్ి సీసాన
పకకన పెటిూ గబ గబ్బ. . . . తన గది దగగరక నడిచాన. అరధరాత్రి నిశశబాం ఒడిలో

నా పకకనే నిద్రిసుతనానయి అతన లేని ఒంటరి మంచంపై.

నిద్రపోతుననది. మెలిిగా తన గది తలుపుల వదాక చేరి చెవి ఆనించాన. గది

నా నిద్రన చెడగటేూ గురక ఇపుపడు ఇంటికి ఆ మూల ఉనన గదిలో కరోనా

లోపలి నండి బెడ్జ లైట్ నీడ తలుపు కింది నంచి నా పాదాలన తాకింది. . . .

కారెంట్కయిన్ లో ఉంది. నాక వినిపించకండా నాలుగు గోడలు చుట్టూ

తన పలకరిసుతననటుూ! హాలంతా చీకటి. . . . చుట్టూ చీకటి. . . . అంతా మౌన

కటుూకొని దూరాల తలుపు బిగించి తన అలికిడిని దాచేసుతననది. అవున ఆయనకి

తపసుస చేసుతనానరు. ఇపుపడే ఇలాంటపుపడే. . . . ఆ నిశశబ్బధనిన భగనం చేస్తత నేన

పాజిటివ్. గది లోపల తన. గది బయట గుబులు గుండెతో నేన.

కోరుకనే శబాం ననన చేరాలి. ఆ అలికిడి వినకపోతే నా చెవులు గత కొనిన
రోజులుగా విశ్రాంతిగా ఉండలేక పోతునానయి. గుండె భయం గుపెపట్లి
నలుగుతుననది. మనసుస మ్మళ్ళ వనంలోకి తోసేయబడుతుననది. నిద్ర నిలువునా
ఉరేసుకంటుననది.
శ్రదధగా వింటునన నా శ్రవణాలన పలకరిస్తత. . . ఆ సడి . . . నేన
వినాలనకనన ధ్ాని ననన చేరింది. కసేపలానే వింట్ట ఉండిపోయాన.
హమమయాో!
ఇపుపడు గుండె బరువు దిగింది. మెలిిగా నడిచి నా గదికి తిరిగి వచాున.
ఒకపుపడు ఈ శబాం వింటే నా చెవుల చెటిపై చిరాకపిటూలు వాలేవి. నిద్ర

తపిపపోయిన పిలిలా నా కళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుండేది! మెదడు మెలకవని

ఉదయమంతా ఎలాన్న మనిషి మసులుతునన వైనం తెలుసుతననది. భోజనానికి
ఓరగా తెరుచుకొనే తలుపులోంచి తనని చూసుతనానన. మాటి మాటికీ ఫోన్ చేస
మాట్కిడుతూనే ఉనానన. వదనంతా రాత్రిళ్లి!
తన ఆరోగోం ఎలా ఉందో. . . . గది లోపల ఒంటరిగా ఏ నొపిపని
అనభవిసుతనానడో. . . . తాకేందుక లేదు. . . . ఏ జారం కమ్మమకందో. . . . !
ఆవదన నిండిన అంతరంగం.
ధ్రామ మీటర్ ఎంత కలిపోతుందో. . . ఆకీస మీటర్ ఎంత వాలిపోతుందో. . . .
ఉదయం అతని సారం వినేంత వరకూ సుదీరా నరకం. ఈ నరకంలో నాక
సాంతాన ఇసుతననది ఇపుపడు తన గురకే. తన హాయిగా నిద్రపోతునానడు.

నాకోసం శ్వాససుతనానడు అని తెలిపే ఆశ్వతరంగం తనే!

తెలుగు జ్యోతి - సంక్రంతి సంచిక : జనవరి -ఫిబ్రవరి 2022

11

తెలివారే వరకూ తెరలు తెరలుగా అది వినిపిసుతంటేనే ఇపుపడు నాక హాయి

నిదుర.

కొంచెం సేపటికి తేరుకొని అపుపడు చెపాపన నేన రాత్రిళ్ళళ తన గూరిు పడడ

మధ్నం గూరిు. తన గురక నా నేసతం ఎలా అయిోందో. పెదవులోి చిరునవుా దీపం

ఆ గది తలుపులు తెరుచుకొని ఆయన వచేుంతవరక ప్రతి రాత్రీ నాతో
సంభాషించే ఒకనొక ప్రియ ధ్ాని!

వెలిగించుకొని
మంద్రంగా చిరుగాలిలా అనానరు "నాక తెలుసు ప్రేమీ. . . . నీ నీడ తలుపు

నేన ఎదురుచూసన రోజు రానే వచిుంది. తన కారంట్కయిన్ నండి
ఆరోగోంగా బయటికి వచాురు. ఆనందం, దుఃఖం ఒకేసారి కలిగాయి. 'నెగెటివ్'
పదం ఇపుపడు ఎంత 'పోజిటీవ్ వైబ్రేష్న్స’ ని ఇసుతననదో. మసక బ్బరిన చంద్రుళాళ
ఉనన తనని తలారా సాననం చేయించి, సాంబ్రాణ్ణ ధూపం వస వడి వడి భోజనం
వడిడంచాన. రోజూ ఆ తలుపు మ్మందు అననం కంచం పెటేూటపుపడు ఎంత క్షోభ
పడేదాన్నన నాకే తెలుసు. పకకన కూరుుని తృపితగా వడిడసుతంటే నా కళ్ిలోి నీళ్ళి
చిపిపలాియి.

సందులోించి నా గదిలో పడినపుపడూ, నీ మెతతటి అడుగుల సడి నాక
వినిపించినపుపడూ నవుా ఎంత ఆందోళ్న చెందుతునానవో. . . ఉదయానేన రాత్రి
నిద్ర పటిూందా అని నవాడిగే ప్రశనలన బటేూ నవుా నిద్ర మాని నాకోసం జ్ఞగారం
చేసుతనానవని. నవుా ఆ తలుపుకి ఆవల ఎలా ఉనానవో అనే ఆందోళ్న తో నాక
మాత్రం నిద్రెకకడిది. . . నాకేదైనా అయితే నవెాలా అనే ఆలోచనే ననన కదిపేసేది
ప్రేమి. నవుా రోజూ రాత్రి గుమమం దగగర తచాుడినపుపడలాి నా గుండె బరువెకేకది
నా పటి నీ ప్రేమ తలుచుకొని. అందుకే నేన హాయిగా నిద్రపోతునానన అని

తెలిసేత నవుా కదుట పడతావు అని నేనే ప్రయతనపూరాకంగా మేలుకవలోనే

వంటిలుి సరుాతూ కిటికీ లోంచి చూసాన, వెనెనల విరగ కసుతంది. ఇనిన
రోజులూ చీకటి ఇంట్లి మసలుతూ బయటి ప్రపంచానేన మరిుపోయాం. దిండూ,
పరువూ తీసుకొని డాబ్బ మీద పరిచాన. నీరసంగా ఉనన తనని మెలిగా
మెట్లికికంచి పైకి తీసుక వచాున.

గురక పెటేూవానిన నవుావెళ్లి వరకూ" అనానరు.
ఒకకసారిగా ప్రేమాతిశయం పొంగింది నాలో. గటిూగా హతుతకనానన తనని.
"ఇపుపడు నినన చూశ్వక, నీ చేతి వంట తినానక, ఈ వెనెనల పందిరి కింద నిజంగా

"అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది ప్రేమీ . . . ఈ గాలినీ, ఆకశ్వనిన, పచుదనానీన
చూసీ ఎనిన రోజులైంది. 14 రోజులూ 14 ఏళ్ి జీవిత ఖైదులా గడిచింది.
దేవుడిచిున ప్రకృతి ఎంత గపపది. మనమే దానిని నాశనం చేసుకొని ఇలాంటి
దురిానాలని ఆహాానిసుతనానం. ఏదేమైనా ఈ నలిటి మేఘం తారగా ప్రపంచానిన
వదిలి పోవాలి. " ఆనందం, ఆవదనా కలగలిపిన సారంతో అనానరు. "అవున. "

నిద్ర వసుతంది ప్రేమి. ఆపుకోలేనంత నిద్ర. ఇపుపడిక నీక నా గురకే తోడు"
నవుాతూ నిద్రలోకి జ్ఞరుకనానరు. నేన తృపితగా తన గుండెలపై తల వాలిు కళ్ళళ
మూసుకనానన. నా గుండె చపుపడూ, తన గురక సవాడీ కలిస ఇపుపడొక కొతత
రాగానిన సృషిూస్తత ఆ వెనెనలకశపు అంచులిన తాకసాగాయి. నా ప్రియ ధ్ానిని
ఆపే తలుపులేవి ఇపుపడు లేవు!

అనానన.
విశ్రాంతి గా మేనవాలాుమ్మ. అపుపడొచిుంది నాక దుఃఖం. ననన దగగరక
తీసుకొని "చాలా నలిగిపోయావు నా గూరిు ప్రేమీ." అనానరు ఆరితగా నా కళ్ళ నీళ్ళి
తుడుస్తత.
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కనపడని పునాది
ఉపపల పదమ

(దీపావళి కధ్ల పోటీలో తృతీయ బహుమతి గ్రహీత)

దూరంగా ఒక చెట్ట
ు
ఒంటిమిట్
ు మేడలా ఉంది
తన చీరగుడ
ు న ఉయ్యాలలో చంటిబిడ
డ తో కటి
డ
బిడ
ు గొడుగ ంది
డ కు సూర్యానికి మధ్ా చెట్ట
పసిబిడ
డ ను వదిలి
చెట్ట
ు తలి
ు
ి కి ఒపపగంతలు పెటి
ఆకలిని తీర్చే రాళ్ళ గుట్
ు కు సాగన ఆమె
పొద్
ద ంతా రాళ్ళళ కొడుతంది
తను కొట్ట
ు ఒక్కో రాయి
తనకు తన బిడ
ద
డ కు ఒక్కో అననం ముద్
మధ్ా మధ్ాలో పేగు తీపిని
ు నన చెమట్చుకోలో
ఎండకు మెర్యస్త
ి
చూస్తకుంటూ
ఉలికిోపడే ఆ అమమ కష్ట
ు నిన చూసి కష్ట
ు నికే
కష్
ు ం అనిపించదా..
ు పు బొట్ట
పొద్
ద ు స్ మానం తన ఒక్కో రక
ు ను
పెట్ట
ు బడిగా పెటి
ు
కొండలెన్నన తొలచి
సాటి మనుషుల పాదాలు కంద్కుండా
నుననటి బండలు అందించే ఆమె పనితనం
ఎన్నన ఇండ
ు లేని సొగస్త
ి కు వెలకట్

బీట్లు వారిన నేల తలి
థ ం
ి బాగా అర
చేస్తక్కగలదు
విస్తరా
ొ టి
ు న పప్పును
ె యి కింద్ నలగొ
ు ంట్ట
చూస్త
శ్
ె మ కౌగలిలో చితికిపోతనన ఆమె
ు ంది
కనిపిస్త
ఆకాశాననంట్ట మేడలు
నిటార్యగా నిలబడా
డ నికి
ఆమె చేతలు ఎనిన పోట్ట
ి భరించాయో
ు లకు
ఆ పోట్
ి న్నన ఎన్నన అంతస్త
కంటికి కనపడని పునాదులు
మండే ఎండలో
కాలే బండపె తాను ఎదుర్కోనే తండా
ి ట్
రోటి పచేడి ర్యచికి కూడా ఎర్యక

ఏ ఇంటి పెండి
ి క నా ఆమె చెకిోన సాననే
ు యిదువ
పెద్
ద ముత
ు రాలె ఉండి
ఇనినంటిలో భాగస్త
ఏ భోగము ఎర్యగని ఆవిడ కష్ట
ు నిన చూసి
కష్ట
ు నికే కష్
ు ం అనిపించదా..

పచేలు పచేలె నెర్ర
ె లు వారిన నేలను పోలిన
అరచేతలతో
పట్ట
ు డు మెతకులను న్నటికాడికి పట్ట
ు కు
పోలేని తన కష్
ు ం

ఆమె రాళ్ళ
ి కొడుతంది
ఏ రాయి మనస్నన కరగదా అనే ఆశ్తో
తరగని కష్ట
ు లకు ఎదురీదుతంది

ఉపుల పదమ
వృత్తి : సూాల్ అస్తిస్తే ం్ ట్ - తెలచగు
ప్రవృత్తి : రచనావాయసంగం

ముదిత్
ర రచనలచ:

* వికస్తించ్చన ఆకాశం ( కవిత్ాం)

* మిణుగురులచ (బాలల కవిత్ాం)- సంపాదకత్ాం

* బడి పిలీల కథలచ - సంపాదకత్ాం
(నలీ గ ండ జిలాీ)

అముద్రరత రచనలు:

* ఆకచరాయ ( విమరశ వాయస్ాలచ)

* ఆకాశమే హదుాగా (కథల సంపుటి)
వివిధ వారాు పతిరకలచ మాసపతిరకలచ, వివిధ

సంకలనాలలో పలచ పరకయ
ి లలో రచనలచ ముదిత్
ర ం.
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శ్రాదధం
కంతి

సంధాోఛాయలు
మరలుతునానయి.

నేలపైన

కమ్మమకంటునానయి.

పక్షులు

గూళ్ళక

అంబ్బరావాలతో గోవులు పాకలక చేరుకంటునానయి .
చెరువు ప్రకకన కూరొుని ఆకశం కేస అదే పనిగా చూసుతనన జ్ఞనకి
రామయోక మబుాలు
వికృతాకరంలోకి మారి తనన భయపెడుతుననటుిగా అనిపించ సాగింది.
వెతుకతునన వణుక, చెరువు గటుూ దగగర అనో మనసకంగా కూరొుని ఉనన
మేనమామ జ్ఞనకి రామయో కనిపించాడు.

జ్ఞనకి రామయో, వణులు దాదాపు ఒక తోటి వారు. సేనహితులాి, ఒకరికి
ఒకరుగా ఉంట్కరు.
వణుక మేనమామ అంటే అమితమైన ప్రేమాభిమానాలు. మేనమామ అలా
దిగులుగా కూరోువడం చూస కలత చెందిన వణు, “ఇపుడే ఇంటికి వెళాళన. నీవు
మధాోహనమనగా ఇంటి నండి వెళాళ వని అతతయో చెపిపంది. వెతుకతూ,
వెతుకతూ.............. ఇకకడ ఉండవచుు అనకోని వచాున”
“......................”
“అతతయో మాటలన బటిూ కొంత అరధమైనది. మిగిలనది అరధం చేసుకోగలన”
“............................”
“ మామయో ! ఇదెపుపడూ ఉననదే కదా! తాతయో, అమమమమల తదిానాలు
వచిునపుపడలాి నీవు ఎంతటి క్షోభన ఎదురుకంటునానవో నాక తెలుసు”
“......................”
మౌనంగా ఉనన మామయోన చూస్తత, “యేమి జరిగింది మామయాో!”
అనానడు ఆపాోయంగా భుజం పైన చేయి వస్తత
ఆ ఆపాోయతతో కూడిన మాటలక కదిలిపోయిన జ్ఞనకి రామయో
ఒకకసారిగా కళ్ళలోి నీళ్ళళ తెచుుకనానడు.
“అరధమైంది మామయాో! పోయిన సారి తాతయో తదిానం నాడు జరిగినటేి,
ఈ సారి అమమమమ తదిానం నాడు కూడా యేదో జరిగి ఉంటుంది”
“ఔన వణు! ఈ రోజు కూడా ఎపపటిలాగా తదిానం అంతా అసతవోసతంగా
జరిగింది. మా అమమక ప్రేమగా ఇంత అననం పెటూ లేకపోయాన”
యేదో జరగకూడనిదే జరిగినదని ఊహించిన వణు మరింత ప్రేమగా అతని
చేయిని పొదివి పటుూకనానడు
“నాక మా అమామ, నాననల తదిానాలు వసుతనానయంటే చాలు దడ పుటుూక
వసుతంది. నీక తెలియనిది కదు, నాది గతి లేని సంసారంకదు. శృతి లేని
సంసారం. నీక తెలియనిది యేదీ లేదు.
మీ అతతయోక మా అమామ నాననలంటే పడదు. వాళ్ళళ ఉననపుపడు పట్లూడననం
పెటూ లేదు.
మంచీచెడు చూడలేదు. ఉననంత కలం కలుుకొని తిననది. నా భారోక
చెపపలేక,
మా అమామనాననలు పడే బ్బధ్లన చూడలేక నేన పడడ నరకం మామూలుది
కదు.

నిజ్ఞనికి వాళ్ళళ చచిుపోయినాక నాక కసత శ్వంతి దరికింది. ఆ శ్వంతి

మాత్రం ఇదిగో వాళ్ళ తదిానాలు వచిునపడు మళ్ళళ భగనమవుతుంది”
“ ఇంతకీ అసలు యేమి జరిగింది”
“గతవారం రోజులుగా తదిానానికి తగిన యేరాపటుి చేసుకనానన. మీ అతతక
ఒకక పని చెపపలేదు. నినన ఇలింతా శుభ్రం చేసుకనానన. కూరలు, సరుకలు
తెచాున. తెలివారు నాలుగు గంటలక లేచి శుచి, శుభ్రతతో వంటలు చేశ్వన.
ఇనిన పనలు ఒంటరిగా చేసుకంట్టనే మీ అతతయో తో,
“ నీవు నాక యే సహాయం చేయాలిసన పనిలేదు. భోకతలు వచిు వెళ్లళ వరక,
న్నటిని కటేూయి”అని బుజ్గించి చెపాపన.

మధాోహనం భోకతలు వచాురు. తదిానం బ్బగానే ప్రారంభమైనది. బ్రాహమణుల
కళ్ళళ కడిగాన.
వాళ్ళ భోజనానికి అరిట్కకలు వశ్వన. వడడన ప్రాంభించాన. వాళ్ళళ భోజనం
చేసుతనానరు.
వచిున వాళ్ళలోి ఒక బ్రాహమణుడు “కోడలు కనబడడం లేదే ?” అనానడు.
ఆ మాట వినగానే మీ అతతయో, సర్రున బెడ్జ రూమ్ నండి బయటికి వచిు,
“యేం, నేన కనబడకపోతే మీ అమమక మ్మదా మింగుడు పడదా. నాక
వాళ్ళక పెటేూ ఓపిక లేదని చెపపండి. ఉనననానళ్ళళ ననన రాచి రంపాన పెట్కూరు.
చచిునాక మాసకలు, తదిానాలు అని చంపుతునానరు” అంట్ట చేతులూ,
మూతులూ తిపుపతూ అననది.
నేన అకకడికి కళ్ళ తో సైగలు చేసుతనాన పటిూంచుకోకండా, “తింటే
తినమనండి లేదా వెళిళపొమమని చెపపండి” అననది.
దానితో వాళ్ళళ నాదికూక,మీ అతత దికూక చూస్తత, “తినాలా? వదాా?”
అననటుిగా చూసుతంటే,
“క్షమించండి. ఆవిడ కి ఒంట్లి బ్బగా లేదు. మీరు కనీయండి’అనానన.
“నాక యే రోగాలు, రొషుూలు లేవు. లేనివి చెపిప ఊళ్ళళ ననన రోగిషిూ
మనిషినని ప్రచారం చేయకండి” అంట్ట వాళ్ళ వైపు తిరిగి, “వచిున వాళ్ళళ పెటిూంది
తిని పోవచుు కదా ఇచుుకలు కచుకయలు ఎందుక?” అననది పెడసరంగా
అకకడ జరుగుతునన వోవహారం మ్మదురుతుననటూలుగా భావించడంతో
మ్మగుగరు బ్రాహమణులలో పెదావాడైనా శ్రీరామ శరమ, ఉతతర ఔపోసన పటిూ లేచాడు.
మిగిలన వాళ్ళళ కూడా అలాగే లేచారు.
నేన వారికి క్షమాపణ్లు చెబుతునాన వినకండా, నేన ఇసుతనన సంభావన,
ధోవతులు, చెంబులు తీసుకోకండా, ఆశీరాదించి వెళిళపోయారు. దానితో మనసు
విరిగి ఇకకడికి వచేుశ్వన”
“అరధమయినది మామయాో! ఇలా నీవు బ్బధ్ పడడం చాలా కలంగా
చూసుతనానన. ఎపపటి నండో కొనిన విష్యాలు నీతో చెపుదామనకంటునానన.
ఇపుడు సందరభం వచిుంది ”
“యేమిటీ ?” అననటుిగా చూశ్వడు జ్ఞనకి రామయో.
“తదిానం అనేది తరతరాలుగా మన పెదాలు మనలో కలిపంచిన విశ్వాసానికి
సంబంధంచిన విష్యం. ఈ విష్యానిన కనీ దీనికి సంబంధంచిన శ్వసాానిన కనీ
నేన తపుపపటూడం లేదు. దానిని విమరిశంచే అంత జ్ఞానం కనీ, అవసరం కనీ
నాకలేదు”
వణు యేది చెపిపనా హేతుబదాంగా చెపుతాడనన నమమకం ఉనన జ్ఞనకి
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రామయో, ఆతని మాటలన ఆసకితగా విన సాగాడు.

ఎందుకరా ”

మామయో తన మాటలన వింటునానడని గమనించిన వణు, మళ్ళళ
మొదలుపెట్కూడు

“మామయాో! ఇంటిలోనే పెట్కూలని లేదు. బ్బగా డబుాలు ఖరుు పెటిూ
చేయాలని లేదు. శ్రదాధ భకతలతో పదధతిగా క్రతువులు నిరాహించే మఠాలలోన్న
గుడులలోన్న పెడితే యే బ్బధా ఉండదు”

“సంవతసరానికి ఒకసారి చనిపోయిన వోకిత తాలూక కొడుకలు,కోడళ్ళళ,
బిడడలు,అలుిళ్ళళ మనవలు, మనవరాళ్ళళ అంతా ఒకరోజు ఒక చోట కలుసుకొని,
ఆ చనిపోయిన వారి పేరు చెపుపకొని, నలుగురికి భోజనం పెటిూ, తామ్మ ఇంత
పెదావారి ప్రసాదంగా తినడంలో కటుంబ విలువలు, సంతోష్ం దాగి
ఉనానయనడంలో కూడా యే మాత్రం సందేహంలేదు.
పైగా తలిిదండ్రుల తదిానం పేరనైనా అందరూ ఒకచోటకలుసుకోవడం,
మనసపరధలు ఉనన కటుంబ్బలలో కూడా ఆ ఒకక రోజు అనీన మరిచిపోయి, కలిస
భోజన చేయడం లాంటి మంచి అంశ్వలు కూడా ఈ తదిానంలో ఉండడం విశేష్ం.
కబటిూ తదిానం పెటూడం వలన చనిపోయిన వాళ్ళక అననం పెట్కూమా లేదా
అననది పకకన పెడితే, చనిపోయిన వోకిత తాలూక బ్రతికి ఉనన వాళ్ళన ఒకక చోట
కలిపే సాధ్నంగా మాత్రం తపపక చెపప వచుు”
“ఇంతకీ ఏమంట్కవురా న నవుా?”
“ తలిిదండ్రులు బ్రతికిననిన నాళ్ళళ వాళ్ళకూడూ, గుడాడ చూడక, యేదో
జరిగిపోతుందనన భయంతో తదిానాలు పెటూడం ఎంత సమంజసం. కొందరికి
ప్రేమా ఆపాోయతలునాన పెటూలేని పరిసితిలో ఉంటే వారికి ఎంత బ్బధ్. ఇదంతా
ఒక ఎతుత అయితే పెట్కూలని ఉనాన ఉనన వివిధ్ కరణాల చేత పెటూలేకపోవడం,
పెట్కూలనకననపుపడలాి కరత తనక తాన తదిానం పెటుూకననంత బ్బధ్ పడడం
అవసరమా. శ్రదధతో పెటేూది శ్రాదధం. అదిలేనపుపడు బలవంతపు తదిానాల బ్బధ్
అవసరమా? ”
“అంటే తదిానాలు అవీ పెటూ వదాంట్కవా?”
“నేన పెటూ వదుా అనడంలేదు. పెట్కూలిసన పదధతిలో పెటూలేకపోయినా,
పెటూలేని పరిసితిలో ఉనన మనసున కష్ూ పెటుూకోవదుా అని అంటునానన. ఒకక
మాటలలో చెపాపలంటే తదిానాలు పెటూడానికి అవకశ్వలు లేనపుడు మారాగంతరం
వెతకడం మంచిది. లేదా మనసులో దండం పెటుూకనాన మంచిదే.
మరొకక మాట, పెటూకపోతే మన తలిిదండ్రులు మనన శపిసాతరని,
కటుంబ్బనికి కీడు జరుగుతుంది అనడం చాలా తపుప. ఇది కేవలం మనన
ప్రేమించే పెదా వాళ్ళన కించపరచడమే. చచిు సారాగన ఉనన వారికి, దేవుళ్ళలో
కలిసన వారికి మనలా రాగ దేాష్కలు ఉంట్కయా? నీవు పెటూకపోతే వాళ్ళళ శ్వడిస్టూ
లలా మారి నినన శపిసాతరా?”అనానడు వణు కొదిాగా ఆవశ పడుతూ
“వీలు లేదని, పరిసితులు బ్బగాలేవని పెటూకపోతే ఎలారా? మారాగంతరాలు

“మఠం లో పెడితే ఏమి బ్బగుంటుంది రా. అయినా నలుగురు నవిాపోరు?”
“మామయాో! మఠాలు, గుడులలో కూడా నిష్ఠగా, సంప్రదాయ బదాంగా
శ్రాదధకరమలు నిరాహిసుతనానరు క బటిూ సందేహం మాని ఇక మ్మందు అలాంటి
సిలాలలో తదిానాలు పెటుూకో. ఇక నలుగురు సంగతి అంట్కవా? నీవు ఇంత
హింసక గురి అయి నలుగురి మెపుప పొందే కంటే నీక తోచిన విధ్ంగా మంచి
పని చేస నలుగురితో ఆక్షేపించబడినా బ్బధ్ పడాలిసన పనిలేదు”
“ఇలా చేసేత పెదాలు ఆశీరాదిసాతరా?”
“యే సందేహం లేదు. ఇంక నననడిగితే యే అనాథ శరణాలయం లోన్న
ఆరోజు నీక చేతనయినంత మందికి చనిపోయిన వాళ్ళ పేరు పైన అనన దానం
చేయి. ధ్రమం, మానవతాం రెండు నిలుసాతయి.
చనిపోయిన వారి పేరు మీద కలే కడుపులకింత పట్లూడననం పెటిూనపుడు
తింటునన వాళ్ళ మ్మఖంలో కలిగిన ఆనందానిన చూడు. నీవు తదిానం నాడు పెటిూనది
పైననన వాళ్ళళ తినడం నిజమే అయితే నీవు ఎపుపడు ఎకకడ ఎవరికి పెటిూనా తపపక
వారు తింట్కరు. నినన ఆశీరాదిసాతరు. మంత్రం లేకండా పెటూడం వలి ఇది ఎలా
సాధ్ోం అనక? మనస్తపరితగా చేయి.
నీ మన్నభావనయే మంత్రంగా పని చేస నీ పూరీాకల కడుపు నిండుతుంది”.
“నీవు చెపేపది బ్బగానే ఉననది కనీ చిననపపటి నండి సంప్రదాయపు చట్రంలో
ఆలోచిస్తత పెరిగినవాడిని ఇలా చేయడం తపేపమో అనిపిసుతంది?”
“గుడులలో, మఠాలలో సమసో లేదు. ఇంటిలో చేయడం లేదని తపప
మిగిలిన క్రతువు అంతా బ్బగానే జరుగుతుంది. కబటిూ సమసో లేదు. ఇక అనాథ
శరణాలయం లో భోజనాలు పెట్కూవా అది ఇంక మంచిది. చనిపోయినా వారి
పటి ప్రేమానరాగాలతో శ్రదధతో చేసుతనానవు కబటిూ అది శ్రాదధమే అవుతుంది.
అయినా ఇలానే చెయాోలీ, ఇదే సరైనది అనినేన చెపపడం లేదు. అవకశం
లేనపుపడు ఇలా ప్రయతనం చేసేత దీని వలి ధ్రామనికి ధ్రమం, మానవతాానికి
మానవతాం అనేదే నా భావన”
వణు మాటలక ఆలోచనలలో పడిన జ్ఞనకి రామయో తో, “లే మామయాో!
మనం ఒక చోటికి వెళాళలి”అనానడు. “ఎకకడికి రా” అనేలోపు స్తకటర్ సాూర్ూ చేస,
“మ్మందు పద” అంట్ట, జ్ఞనకి రామయోన తార పెట్కూడు. జ్ఞనకి రామయో
బండి ఎకకగానే మ్మందుక కదిలాడు.
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వాళిళదారూ ఆ పటూణానికి చాలా దూరంలో ప్రశ్వంతమైన వాతావరణ్ంలో
ఉనన ఒక ఆశ్రమానికి చేరుకనానరు. వణూన జ్ఞనకి రామయో మౌనంగా
అనసరించాడు.
అపపటికే ఆశ్రమంలో రాత్రి ప్రారధన మ్మగిసంది. భోజనాల సమయం
అయింది. సుమారు యాభై అరవై మంది వృదుధలైన స్త్రీ పురుషులు భోజన శ్వలక
ప్రవశంచారు.
అపపటికే వణు పురమాయించిన కోటరర్స, రకరకల పదారాధలతో
భోజనాలన సదధం చేశ్వరు.
మామయో మ్మఖంలో కనిపిసుతనన ప్రశనలక సమాధానంగా, “ఈ రోజు
అమమమమ తదిానం కదా. అందుకే ఈ రోజు ఇకకడ వీళ్ళక నా ఖరుుతో భోజనాలు
యేరాపటు చేశ్వన” అంట్ట తన బ్బోగ్ లో ఉనన జ్ఞనకి రామయో వాళ్ళ అమమ
లామినేట్లడ్జ ఫోట్ల తీస అందరికీ కనబడేలా పెటిూ, ఆశ్రమ నిరాాహకలతో,
కోటరరస తో భోజనాలు వడిడంచండి” అనానడు.
ఆశ్రమ నిరాాహకలు మ్మందుగా అకకడే ఉనన దేవుడి విగ్రహాలక నైవదోం
పెటిూ, భోజనాలక అనమతినిచాురు.
వణు భోజనాల దగగర కూరుునన వృదుధలక చేతులెతిత నమసకరిస్తత, “ఈ రోజు
మా ఆమమమమ గారి తదిానం. దయచేస అందరూ తృపితగా భోజనం చేయండి. మీక
ఇలా సేవ చేసే అవకశం కలిగించిన మీ అందరికీ నా కృతజాతలు” అనానడు.
భోజనాలు వడిడంచడం ప్రారంభించారు. వణు తానూ వడిడంచ సాగాడు.
విష్యం, ఉదేాశోం అరధం కవడానికి జ్ఞనకి రామయోక కొదిా సమయం
పటిూంది.
ఒక మూల కూరుునన పండు మ్మతతయిదువన చూడగానే జ్ఞనకిరామయోక
తన తలిి గురుతక వచిుంది. వెంటనే తానూ వడడన లోకి దిగాడు. అనీన పదారాధలన
అందరికీ కొసరి కొసరి వడిడంచాడు. మ్మఖోంగా ఆ వృదుధరాలి దగగరికి వెళిళ మరీ
మరీ అడిగి వడిడంచాడు. తన తలిికి కకర కయ అంటే చాలా ఇష్ూం. ఆ పదారధం
అకకడ ఉండటం తో, ఆ కూరగాయన ఆమె కూడా ఇష్ూ పడటం తో, దానిని

ఒకటికి రెండు సారుి అడిగి మరీ వడిడంచాడు. భోజనాలు అయాోయి.

ఆ వృదుధరాలు జ్ఞనకిరామయోన దగగరికి పిలిచింది.
“ కడుపు నిండింది నాయనా!”అంట్ట ఆశీరాదిసుతననటుిగా చేతులన తలపైన
ఉంచింది.
ఆమాటలతో ఎకకడో గూడు కటుూకనన దుఃఖం కటూలు తెంచుకొని
జ్ఞనకిరామయో కళ్ళలోికి వచిుంది. మధాోహనం నండి అనభవిసుతనన కేిశం
తీసేసనటుి అనిపించింది.
తనన తాన నిగ్రహించు కంట్ట, ఆమె కళ్ళక దండం పెట్కూడు.
ఇంతలో వణూ ప్రసాదం తీసుకొని వచాుడు. “మామయాో! ఉదయం నండి
నీవు యేమీ తినలేదు. కసాత యీ ప్రసాదం తిన” అనానడు.
జ్ఞనకి రామయో దానిని భకితతో తన తలిి ప్రసాదంగా సీాకరించాడు.

కరోక్రమం మ్మగియడంతో అందరి దగగర సెలవు తీసుకొని వణూ, జ్ఞనకి
రామయోలు బయలుదేరారు.
మౌనంగా ఉనన
మామయో!”అనానడు

మామయో

న

చూస్తత,

“ఎట్కి

అనిపించింది

“వచేు కరీతక మాసం లో తాతయో తదిానం. మ్మందుగా మన ఊళ్ళళ ఉనన
మఠంలో శ్రాదధం నిరాహిదాాం. ఆ తరువాత ఇకకడ భోజనాలు యేరాపటు చేదాాం. ఆ
యేరాపటుి చూడు” అనానడు.
వణు “అలాగే “ అంట్ట స్తకటర్ న మ్మందుక నడిపాడు.
జ్ఞనకి రామయో ఆకశం వంక చూశ్వడు. ఆకశంలో తన తలిిదండ్రుల
రూపాలు ఆహాిదకరంగా కనిపిస్తత, ఆశీరాదిసుతననటుిగా అనిపించాయి
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అంటరానివాడు
శంగరాజు శ్రీనివాసరావు
అవనికి ఎదుర్యగా నిలిచిన ఆకాశ్ంలా
ఎదుర్యగా ఉనాన ఎద్ను తాకలేని దౌరాాగాం
రాలే సాాతి వానచుకో క్కస్ం న్నర్య తెర్యచుకుని నిలబడ
డ
ఆలిచిపపలా మంచిరోజు క్కస్ం ఎదుర్యచూసే బ
ె తకుచిత
ె ం
ు
ు స్ముదా
మాంతి
స్ప
ె కుడి పా
ె ణాలను మోసూ
ె లకు ఆవల
స్ ోపుకు తపప, స్పరశకు న్నచని పే
ె గు తెంచుకునన చిలకలు

ు వంతమె న పిశాచంలా
భూతవె దుాడికి చికోని శ్కి
మనిషి మేథకు అంద్ని కరోనా ఆలింగనం
నేడు పూసిన నవ్వాలు, ర్చపటికి చితిమంట్ల క్కరలో
ి
గమాం, అగమామె న జీవనయ్యనపు కౌగలిలో
ు బొచెేలు
అధికారపీఠపు అహంకారం, అడుకుోతినే స్త
ఆదిభిక్షువ్వ నివాస్స్
థ లంలో స్మానతాానిన చాట్టకుంటూ
తర్యవ్వలకు తలకొర్యవ్వలు పెటి
ు న పాపం శాపమె
ద్హనానికి కూడ న్నచుక్కని వాాధిగ
థ వమె ంది
ె ు స్ పారి
ఊట్నిచేే బావ్వల ఊపిరి తీసిన పె శాచికం
ు లను ఉకిోరిబికిోరి చేసింది
ఊపిరితిత
ప
ె కృతిని ఆకెమించాలనుకునన మనిషి అతాాశ్
ు మె భువిని బూడిద్ చేస్త
ు ననది
భసామస్తర హస్
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భయం...భయం...భయంరావ్ సంఘా
శంగరాజు శ్రీనివాసరావు

ు ర్య చూడని మరకలు
ప
ె పంచపట్ం నిండా నెత

స్మశానవాటికలోను స్నెెక్సె పర్యగులు

అగ
ొ పెట్ట
ు లో ఇర్యకుోనన పుల
ు లు
ి ిలా శ్వాలగుట్

వేలం పాట్కు వేదిక న పారి
ి వదేహాలు

ఎట్టచూసినా భయం...భయం...భయం

కూలీవాని నుంచి క్కటీశ్ార్యని వరకు ఒకే చితి మీద్

ఎగరిపోయిన విహంగాలు వాడిన ర్రకోలతో

పా
ె ణవాయువ్వనిచేే పా
ె ణిని చంపిన నేరం

నేలకు ఎముకలను రాస్తకుంటూ గూటివె పుకు

ు మె భవితను శాసిస్త
ు ననది
భసామస్తర హస్

అరచేతిలో పా
ె ణాలను అల
ి ిలాడించుకుంటూ

అష్
ు దిగబంధ్నంలో ఇర్యకుోపోయిన మనిషి

శ్రీరానిన వంచాలనుకునాన దొరకని గా
ె స్ం

ు నాన పీలుేక్కలేని దౌరాాగాం
మలయమార్యతాలు వీస్త

పొయిాలోకి ఎండుకట్ట
ు లునాన

మరణానికే మరణశాస్నం వా
ె సే మొకోలే

పొయిామీద్ నిండుకునన చటి
ు కుండ

కరోనా మరణాలకు మందులె న వె నం

ఆస్తపత
ు లలో అర్యగుల మీదే ఆగపోతనన పా
ె ణాలు

ప
ఞ త పెరగాలి
ె కృతినే ద వంగా తలచే విజ్

పా
ె ణం విలువను వాాపారం చేసిన వె ద్ారంగం

శ్
ి ంతం పునరావృతం కావాలి
ె మే ద వమనన సిదా

శ్వాలను కూడ వద్లని ద్ళారీ చుర్యకుద్నం

కడుపులో పిండంతో పాట్ట నేలలో బీజ్ం పడాలి
మనిషితో పాట్ట మొకో ఎదిగ నేల పచేన కావాలి.
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నివాళి
ఉపపలూరి మధుపత్ర శైలజ
"స. ఎస్ట. ఆర్. ఫండేష్న్ పేరెనినక గల వృధాధశ్రమం. ప్రసధధ
చెందిన వోకతలు, జంటన కోలోపయిన ఒంటరి వాళ్ళళ, ఏకంత
జీవితం కోరుకనే వాళ్ళళ, ప్రశ్వంత జీవనానిన అభిలషించినవారు,
ఇలా ఎందరో ఆవృధాధశ్రమంలో జేరి ఆనందంగా ఉంటునానరు.
సాహితోకరులు, రచయితలు, నటులు, వివిధ్ రంగాలలో
నిష్కణతులైనవారు అకకడ సహజీవనం చేసుతనానరు. నెలకొకసారైనా
సాహితీ సభన నిరాహించుకంట్కరు. ఆసభలలో పలు సామాజిక,
సాంసకృతిక విష్యాలన చరిుంచుకోవడం, ఒకరికొకరు
సలహాలన, స్తచనలన చెపుపకోవడం జరుగుతుంది.
ఆనంద్ ఆఆశ్రమంలో జేరి ఒక సంవతసరం గడిచిపోయింది.
అతన ఒక విలక్షణ్మైన నటుడిగానే బ్బహోప్రపంచానికి తెలుసు.
కనీ అతనిలో నిగూఢమై ఉనన కవిని మ్మందుగా గురితంచింది
మాత్రం అతని భారో శ్వంతి. నటుడిగా జీవితానిన ఆరంభించట్కనికి
మ్మందునండి రచనలు చేసుతనన ఆనంద్ తన నటజీవితానికి
మెరుగులు పెటుూకంట్టనే శతాధక కవితలిన రాశ్వడు.
ఆరోజు ఆనంద్ భారో సంవతసరీకం. నిననటిదాక తనతో
కలసమెలస ఉననతన బహిఃప్రాణ్ం, తనన ఒంటరిచేస అపుపడే
పనెనండు మాసాలు గడిచిపోయాయి.
ఆనంద్ కటుంబ సభుోలు, అభిమానలు, సాహితోకరులు
కలస శ్వంతికి ఇష్ూమైన సాహితీ సభన నిరాహిసుతనానరు. ఆసభలో
ఆనంద్ రాసన కవితాసంపుటిని ఆవిష్కరించడానికి ఏరాపటిన
పూరితచేశ్వరు. ఆనంద్ దతతపుత్రుడు డా. సతీష్ మ్మందుండి
ఈకరోక్రమానికి కవలసన పనలనినంటిని నిరాహిసుతనానడు.
సనీపరిశ్రమలోని ఆనంద్ మిత్రులలో చాలామందికి అతన కవితలు
రాసాతడని తెలియని కరణ్ంగా, వారిని ఆశురోపరచడానికి
వారందరికి ఆహాానం పంపించారు.
ఆహాానితులందరు ఒకొకకకరుగా సభక వసుతనానరు. ఆనంద్క
లోలోపల చాలాదిగులుగాఉనాన, తన జీవిత భాగసాామి అయిన
శ్వంతి కోరికని తెలిస లేని సంతోష్ం నటిసుతనానడు. రమణ్ణ,
నితాోనందం, రామశ్వస్త్రి మొదలైన సనీకవులు, ఆనంద్ ఇదారు
కూతుళ్ళళ, అలుిళ్ళళ, ఇంట్లి తన భారోక ఎనలేని సేవలనందించిన
భవాని, డా. సతీష్ వచిు ఆహాానితుల సీటిలో ఆశీనలయాోరు.
ఆనంద్ అభిమానలు, సహనటులు అతని సాహితోం ఏసాియిలో
ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనే ఉతుసకతతో వచి చూసుతనానరు.
సభాసిలికి చుటుూపకకల ఉనన చెటివలి వచేు చలిని గాలి ఆ వసవి
సాయంత్రం ఎండవడిని తెలియనివాటం లేదు. కవుల
అంతరంగావిష్కరణ్లతో ప్రసరితమైన వెలుగులు సంధాోచీకటిన
పారద్రోలుతునానయి.
కసేపటికే వచిున ఆహుతులతో సభా ప్రాంగణ్మంతా
నిండిపోయింది. సాహితోంలో లబధప్రతిషిూతులైన "కిరీటి" గారిని,
సనీకవులైన "రమణ్ణ", "నితాోనందం" గారిన, ఆ వృధాధశ్రమంలో
అందరికంటే వయసుసలో పెదా వారైన రచయిత్రి "సారాజోం" గారిని
ఆనంద్తో పాటుగా వదికపైకి ఆహాానించారు.
తొలిపలుకలన అందిసుతనన "సారాజోం" గారు ఈ ఆశ్రమం
మిగిలిన వాటితో పోలిసేత ఏవిధ్ంగా భిననమైనదో వివరిస్తత, “ఇది
ఒక సాహితీ వనం లాంటిదని, ఇకకడ ఎపుపడూ జరిగే సాహితీ
చరులతోన, ఉదోమకరుల జీవితం గురించి చేసే ప్రసంగాలతోనూ

వరధమాన రచయితలక మారగదరశకంగా నిలుస్తత 'సరసాతీ
మందిరానిన' తలపింపచేసుతంది” అని చెపాపరు.
“ఆనంద్గారి సహధ్రమచారిణ్ణ అయిన శ్వంతిగారు ధ్నోరాలని
ఆయన అంతరంగమధ్నానిన గురితంచి, తోడాపటునందించి
ఆయనలోని కవిని ఈరోజు సంఘానికి ఇలా పరిచయంచేయటం
నిజంగా చాలా గపప విష్యమని, భౌతికంగా మనక దూరమైన
ఆమెక ఈపుసతకవిష్కరణ్ కరోక్రమంతో మనశ్వశంతి
కలుగుతుంది” అంట్ట రమణ్ణగారు,
“అతని మదిలో కదలాడే భావాలన, తన హృదితో మ్మందుగా
పసగటిూ
పెదవి దాటని పదాల కూరుపలక, కనల కంచెతో రంగులదిా
తన మనసునే మందిరంగా మారిు, ఆ కవితాానికి హారతిపటిూన
ఆఅపురూప జీవనసహచరి శ్వంతిగారికి ఈనాటి సభ నిజమైన
పుష్కపంజలి”
“మనిషి మనసులో వినయం ఎంతగా ఎదిగితే జీవితంలో అంత
ఉననతుడౌతాడు” అననదానికి ఆనంద్ జీవితానిన ఒక ఉదాహరణ్గా
వివరిస్తత, కవితాతమకంగా తన ప్రసంగానిన మ్మగించారు.
“మనమంతా చీరలడిగేవారిని చూశ్వం,
మణ్ణమాణ్ణకోలనడిగేవారిని చూశ్వం, పొలాలు, ఇళ్ళసిలాలనడిగే
వారిని చూశ్వం, విహార యాత్రలక తీసుకెళ్ళమనే వారిని చూశ్వం,
అడిగినవివాకంటే అలిగే వారిని చూశ్వం, ఆ అలుకలు తీరులేక
నలిగిపోయే అభాగుోలన చూశ్వం.” కనీ శ్వంతిగారు “అతని
నటనన చూసంది, అబ్బా అది ఓ పరిధలోనేనంది. అతనిలోని కవిని
గాంచింది, ఆ మదిలోని రసానభూతిని తాననభవించింది.
ఆమనిషిని విశామంతటికి వెలుగునపంచే రవిగా మారిుంది. ఈ
రోజు జరిగే పుసతకవిష్కరణ్ ఆ అపురూప కవి, ఆమెకందించే
ప్రేమపూరాక శ్రధాధంజలి” అంట్ట నితాోనందంగారు సభన
ఉతేతజపరిచారు.
ఆతీమయ అతిధ కిరీటిగారు మాట్కిడుతూ “నావయసుస, ఆనంద్
వయసుస దాదాపుగా ఒకకటే, కనీ తనలోని సృజనాతమకతతో నాకంటే
చిననవాడిలా కనిపిసాతడు. భారో పక్షవాతంతో గత పదేళ్ళనండి వీల
ఛైర్ కే పరిమితమైనా, అతనింటికి ఎవరు ఏవళ్లో వెళిళ
పలకరించినా ఆ పెదవుల చిరునవుా మాయదు, ఆ హృదయ
నిరమలతాం దాగదు. హుందాగా, నిబారంగా ఎంతో ఆపాోయంగా
మాట్కిడతాడు. సనిమా కబురుి అడుగుతాడు.
తనక సనిమాజీవిగాకక కవిగా బ్రతకటమే ఇష్ూమని, సనిమా
అంటే భారోన పనివారిదగగర వదలి షూటింగ్లక వెళాళలిస
వసుతందని, అపుపడామెక తాన ఒంటరిననే బ్బధ్ కలుగుతుందని,
ఆలోచనలతో ఇంక ఆరోగాోనిన పాడుచేసుకంటుందని, అదే
కవితారంగమైతే ఆమెకెదురుగా కూరుుని అమెన చూసుకంట్ట
రాసుకోవచుని, ఆ రాసనదానికి ఆమెనే ప్రధ్మ శ్రోతగా/
విమరశకరాలిగా చేయవచుని చెపేపవాడు. వారి అన్నోనోతక తాన
ఎంతగాన్న మ్మగుధణ్ణయేో వాణ్ణణ” అనానరు.
“ఇలాంటి జంటన నేనెకకడా చూడలేదింతవరక” అని ఎపుపడూ
అనకనేవాణ్ణణ. అట్కింటి బంధానిన విడదీసన ఆ భగవంతుడు తాన
పెటిూన పరీక్షక ఆనంద్ నిలబడగలడా? లేదా? అని తలచాడు
కబోలు.
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ఆనంద్ మదిలోనే కొలువైన శ్వంతిగారు మమతల కవితా
కనోగా పెలుిబికి “నేన వారి వెంటే ఉనానన” అని ఆ భగవంతునికి
బదులిచాురు. అదే భగవంతుని గురించి ఆనంద్ తన కవితలో ఆ
పరమాతమ మానవునికనాన ఎందుక భిననమైనవాడో వరిణస్తత:
“మనిషి సృజనతతో శల శలపంగా మారి గుడిలోని దైవమైనాడు
అబలలు, నిససహాయులు కరేు కనీనటిని
కళ్ళపపగించి చూస్తత మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
నీచేతిలో ప్రాణ్ం పోసుకని జనమమెతితన మానవుడు
మానవతాం నింపుకొని అక్షరాయుధ్ంతో
వారి పక్షాన పోరాడే వీరుడైనాడు.
వీరిలో ఎవరు దేవుడు? ఎవరు జీవుడు?
చలనమ్మలేని గుడిలోని రాతి శలపమా?
కరుణార్ధధరతలన తనవెలాి నింపుకనన మానవుడా?
దైవానికనన మహిమ అరధంకలేదా?”
ఇంతకనాన అదుభతంగా ఉనన కవితలనెనినంటిన్న ఈ పుసతకంలో
విరచించాడు ఆనంద్. ఈ పుసతకం పేరు ఎమిట్ల?, దాని సారధకత
ఏమిట్ల? మనం ఆనంద్ మాటలలోనే విందాం” అంట్ట
మ్మగించారు.
పుసతకవిష్కరణ్క మ్మందుగానే ఆనంద్న మాట్కిడమని
అంతా అడగటంతో గంతు సవరించుకనానడు. ఓ సారి వదికక
ఒక ప్రకకగా పూలమాలలోి చిరునగవులు ఒలకబోసుతనన శ్వంతి
మోమ్మన చూస్తత, నాభారో శ్వంతికి నా కవితలంటే చాలా ఇష్ూం.
ఇందాక కిరీటిగారు చెపిపనటుిగా నా ప్రతి కవితక మొదటి
పాఠకరాలు ఆమె. తనక పక్షవాతం వచిు మంచానికే పరిమితమైన
తరువాత ఇంక ఎకకవగా రచనలు చేయమని గడవచేసేది.
నాక నారచనలన మ్మద్రించుకొని చూసుకోవాలనే కోరిక
లేకపోవటంతో, శ్వంతి ఎదైనా అలాంటి ప్రసాివన తెచిునా వదాంట్ట
వారించేవాడిని. కనీ నాకవితలన మ్మద్రించి పుసతకం రూపంలో
చూడాలననది తన కోరికగా, తన చివరి రోజు నాక రాసన
ఉతతరంలో రాసుకంది. దానిని నిజంచేయట్కనికి నేన చేసన
ప్రయతానలక ఎంతగానొ సహకరించి ఈ రోజు పుసతకవిష్కరణ్
కరోక్రమానిన ఇంత గపపగా తీరిుదిదిాన నా కమారుడు డా. సతీష్
క అనేక దీవెనలు.
అలాగే మాఅమామయిలు “నాననగారూ! మీరు మాక ఒక
సెలబ్రెటీ గానే మాచిననపపటి నండి తెలుసు. మా పెళిళళ్ళయాోక
కూడా మీరు అపుపడపుపడూ సనిమాలలో నటించేవారు. కనీ మా
పిలిలు వచేుటపపటికి మీరు పూరితగా నటనక దూరమయాోరు.
ఇంటికే పరిమితమయాోరు. ఇపుపడిక గతానిన విసమరించండి.
ప్రతిక్షణానీన ఆనందించండి. చేసుతనన పనిలో ఆనందానిన
అనేాషించటమే అదుభత భావన. అమమ చాలా మంచి పని చేస
మీలోని కవిని ఈవిధ్ంగా వెలుగులోకి తెచిుంది” అని చాలా ఆనంద
పడాడరు.
నా ‘శ్వంతి’కే అంకితమిచిున ఈకవితా సంపుటికి "నివాళి" అని
పేరు పెట్కూన.

“చెలివై, చెలియవై, చెలిమిని చెలియలకటూ దాటించిన నీవు
నా బిడడలపాలిట కలపతరువువై, అరాధంగి అనన పదానికి
పరమారాధననందించిన నీవు
నా ఇంటి శ్వంతివై, నా కంటి వెలుగుల కలిమివై, నా
మన్నమందిరాన నిరంతర జ్యోతివై వెలిగే నీవు
నా మన్నభావనలనే గీతాలుగా కూరిు, తుదికోరికంట్ట
నటుడనైన ననన కవిగా మారిు
జన జీవితాల దరి జేరిున ఆదరశనారివైన నీవు అందుకొనమా
నా అశ్రునివాళి”
అంట్ట కనీనరు గంతు కడుడపడగా పలుకరాక
మాటలనాపివశ్వడు.
మ్మందు వరుసలో కూరుుని కరోక్రమానిన చూసుతనన డా. సతీష్
క దుఃఖం వస్తంది. మంచినీళ్ళళ తాగాలనే నెపంతో లోపలికెళిళ,
ఉబికి వసుతనన కనీనటిని దాచుకోలేక పోయాడు. ఆనంద్ శ్వంతి
దంపతులతో తన తొలి కలయిక, వారితో ఏరపడిన బంధ్ం తాలుక
మధురసమృతులు మనసు పుటలలోని జ్ఞాపకల దంతరల నండి
ఒకొకకకటిగా కళ్ళ మ్మందు సాక్షాతాకరమౌతునానయి.
సతీష్, ఓ అనాధాశ్రమంలో ఉండి ఎనిమిదవ తరగతి
చదువుకంటునన రోజులవి. ఆశ్రమానికి అపుపడపుపడు పెదాపెదా
వాళ్ళళ వచిు తమ పిలిల పుటిూనరోజులన్న, పెళిళరోజులన్న బటూలు,
సీాటుి పంచుతూండేవారు. ఓ రోజు ఆశ్రమం మేనేజరు గారు
పిలిలినందరిని పిలిచి “సాయంత్రం మీరంతా స్తకలునండి రాగానే
చకకగ తయారై ఉండండి. మీకోసం పెదావాళ్ళళసుతనానరు. వారికి
నమసకరించండి. వారు ఏమైనా అడిగితే చకకగా జవాబులు
చెపపండి. అలిరి, గోల చేయవదుా” అని చెపాపరు.
విష్యం తెలుసుకనన పిలిలందరికి చాలా ఆనందం కలిగింది.
ఇలాంటి సందరాభలు తమక పండుగతో సమానమే కదా.
“వచిునవారిచేు బహుమతులు, మంచి భోజనం తమక చాలా కలం
గురుతండిపోతాయి” అనకనానరు.
సతీష్ తన సేనహితునితో, “ఒరే రాజు! భోజనానిదేమ్మందిరా!
అమామనాననలుంటే మనం కోరినంత చదువు చెపిపంచేవారు.
ఇపుపడదిలేదుగా, ఆ కోరికనెవరు తీరుుతారు? ఇపపటి ఆనందం
కొంత సమయమే ఉంటుంది” అని నిరిిపతంగా అనానడు.
రాజు “ఒరేయ్ సతీష్! నీకేమో చదువంటే బ్బగా ఇష్ూం కబటిూ
అలా అంటునానవు. ప్రతి తరగతిలోన మంచి మారుకలన
తెచుుకంటునానవు. నినన పెదా చదువులెవరు చదివిసాతరనే కదా నీ
బ్బధ్? మరి అలాంటి ఆశలనెందుకరా పెటుూకంట్కవు? కననవాళ్ళళ
ఎవరో కూడా తెలియని అనాధ్లం మనం. ఆశ్రమం వాళ్ళళ
దయతలచి వళ్క ఇంత తిండి పెటిూ స్తకలుక కూడా
పంపిసుతనానరు. ఇదే మనక చాలా అదృష్ూంగా భావించాలి.
అనవసరమైన కలలు కనక, కోరికలు పెంచుకోవదుా. ‘పెదాల
ఆశ్రయంలో ఉనన అసమరుధడు కూడా శోభిసాతడు. ఇక సమరుధడవైన
నీక తపపక మంచే జరుగుతుంది.’ బెంగపడక, ప్రసుతతానికి
స్తకలుక టైమౌతోంది పదరా” అంట్ట మ్మందుక కదిలాడు.
“రాజు, నాక ధైరోం చెపాపడా? లేక నా ఆశలపై నీళ్ళళ చలాిడా?
ఏదిఏమైనా ఆ పైనననవాడు ఏదో దారి చూపక మానడు”
అనకంట్ట స్తకలుక బయలుదేరాడు ఆశ్వవహదృషిూతో సతీష్.
ఆ సాయంత్రం అనాధాశ్రమం పండుగ వాతావరణ్ంతో
కళ్కళ్లాడుతోంది. పిలిలందరికీ మంచి బహుమతులతోపాటు
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విందుభోజనం లభిసుతందనన కోరికయితే, మేనేజరుగారికి
ఆవచిునవారు ఏదైన పెదా మొతతంలో విరాళ్ం ఇసాతరేమోననన
ఆశతోనూ ఆనందంగా ఉనానరు. ఉననవాటిలో మంచి బటూలన
వసుకని శుభ్రంగా తయారై కూరుునానరు పిలిలందరు.
ఏడుగంటలక ఓ ఖరీదైన కరు వచిు ఆశ్రమం మ్మందు ఆగింది.
అందులోనండి ఓ జంట దిగారు. వారి వెనకగా వచిున కరునండి
దిగిన ఇదారు వోకతలు అయిదారు అటూపెట్లూలన దించారు. ఆ
పెట్లూలలో పిలిలక కవలసన దుసుతలు, దుపపటుి, చలికోటుి
ఉనానయి. పిలిలన ప్రారధనా మందిరంలో సమావశపరిచి,
మేనేజరుగారు వచిున వారిని లోపలక సాదరంగా అహాానించి,
పిలిలక ఆనంద్, శ్వంతిలన పరిచయం చేశ్వరు. పిలిలందరు
తమతమ పేరితో వచిున అతిధులక సాపరిచయం చేసుకనానరు.
“మాపిలిలందరిలోన సతీష్ చదువులో మ్మందుంట్కడు,
రాత్రివళ్లోి ఇకకడ చదువులో వెనకపడడవారిని దగగరుండి
చదివిసాతడు” అని సతీష్ గురించి ప్రతేోకంగా చెపాపరు
మేనేజరుగారు. సతీష్ ఆనంద్ వైపు తలెతిత చూస నమసాకరం
చేశ్వడు.
“ఏం బ్బబు! నినన పై చదువులు చదివిసేత ఏరంగమంటే నీక
ఇష్ూం? ఏచదువులు చదువుతావు?” అని అడిగాడు ఆనంద్.
ఆనందం తరుమ్మకరాగా సతీష్ వెంటనే “డాకూర్ కోర్స
చదువుతాన సార్” అంట్ట ఉతాసహంగా చెపాపడు.
రాజు లేచి “సార్! మేమ్మ ప్రతి రోజూ ఎవరైనా మీలాంటి
పెదావాళ్ళళ వచిు మాపై జ్ఞలిపడి ఏ సీాట్లస, మంచి భోజనమో
పెడతారనన చినన ఆశ పడుతూంటే, వీడేమో ఎవరైనా తనన పెదా
చదువులు చదివిసాతరేమోననన ఊహలోి విహరిస్తత ఉంట్కడు.
ఇకకడకెవరొచిునా తమ పెళిళరోజున్న, వారి పిలిల పుటిూనరోజున్న
జరుపుకని, వారికి తోచిన బహుమతులన మాకిచిు
వెడుతూంట్కరు సార్! మీలాగా ఇంతవరక మమమలిన ప్రశనలడిగిన
వారు ఎవరూ లేరు. అందుకే సతీష్ మీతో తన చదువు గురించి
ధైరోంగా మాట్కిడాడు” అనానడు.
ఆ మాటలన వినన శ్వంతికి కళ్ళవెంట నీళ్ళళచాుయి. ఆనంద్
ఆమె మన్నభావానిన గ్రహించాడు. మేనేజరుగారు, “మీరు
అనమతిసేత, పిలిలందరిని ఈరోజు మా గెస్టూహౌస్టక తీసుకెడతాం.
వాతావరణ్ం మారితే వాళ్ళకి మానసక ప్రశ్వంతత దరుకతుంది
కదా " అని అనానడు.
వీళ్ళళ మాట్కిడుకంటునన సమయానికి ఓ మిని బస్ట వచిుంది.
పిలిలనందరిని ఆయా దగగరుండి ఆ బస్ట ఎకికంచింది.
మేనేజరుగారు, ఆయా, వంటమనిషి కూడా బస్ట ఎకకరు.
ఆనంద్క ఆ పటూణ్ంలో పెదాపెదా నటులు, నిరామతలు, దరశకలు
వచిు అతనితో కలస కథా చరులలో పాల్గగనేందుక వీలుగా ఒక పెదా
ఫంహౌస్ట ఉంది. అకకడికే ఇపుపడు పిలిలన తీసుకవెడుతునానడు.
పెదా ఆవరణ్లో గులాబి, చేమంతి పూవులు, మలెితీగలు, ఇతరపూల
మొకకలు వచిునవారికి సాాగతం పలుకతుననటుిగా ఉనానయి.
లంకంత ఇంటిలో అనిన వసుతవులన చకకగా అమరిుపెట్కూరు.
గోడలక ఆనంద్ వసన సనిమాలలోని సూల ఫొట్లలు వునానయి.
మ్మందుగానే ఏరాపటిన చేస వుంచారు కబటిూ వచిున కొంతసేపటికే
పిలిలంతా భోజనం చేసవచిు హాలులో నిశశబాంగా కూరుునానరు.
ఆనంద్ మేనేజరుగారిని “మీ ఆశ్రమం నండి ఒక పిలివాడిని
తీసుకొచిు అతనికి కవలసన సౌకరాోలననినటిని సమకూరిు, తగిన

విదోవకశ్వలన కలిపంచి, అతనికి మంచి భవిష్ోతుతన ఏరపరచాలని
మా దంపతుల ఉదేాశోం. అందుక అవసరమయేో ఖరుునంతటిని
నేన భరిసాతన. నేన గమనించినంతవరక సతీష్న ఆవిధ్ంగా
తీసుకోవాలనిపించింది. అతని తరుఫు వారెవరైనా ఉనానరా
అడగట్కనికి? అందుక మీ ఆశ్రమ నిబంధ్నలు ఒపుపకంట్కయా?
అని అడిగాడు.
దానికి మేనేజరుగారు “అంతకంటే మా ఆశ్రమానికి కవలసంది
ఏమ్మంటుంది సార్! అయితే మా కమిటీ మెంబెర్సతో మాట్కిడి మీక
ఏ విష్యమ్మ చెపుతాన. సతీష్ తరుఫున మాట్కిడట్కనికి ఎవారు
లేరు” అని చెపాపడు.
ఆనంద్ పిలిలతో, “ఒకవళ్ సతీష్న నేన తీసుక వెళితే మీక
ఇబాందిలేకండా పాఠాలన చెపపట్కనికి ఒక ట్టోటర్న
నియమిసాతన. మీ అందరిని సతీష్ మిస్ట కకండా నెలక
ఒకటిరెండుసారుి మీ ఆశ్రమానికి వచిు మిమమలిన కలుసాతడు” అని
చెపాపడు. “సతీష్ ఇందుక నీక ఇష్ూమేనా?” అని అడిగాడు.
సంతోష్ంగా ఆనంద్ ప్రతిపాదనన అంగీకరించిన సతీష్క
ఒకకసారిగా దుఃఖం పెలుిబికింది. నాక అమామనాననలు దరికరు,
మరి మిగిలిన వారి పరిసితి ఎపుపడు బ్బగు పడుతుందో? అని ఆ
చినిన మనసు ఆలోచిస్తంది. కసేపు అకకడ గడిపిన పిలిలన
తీసుకని మేనేజరుగారు ఆనంద్తో “రేపు మీక ఏవిష్యం
చెపుతాన” అని అతని దగగర సెలవు తీసుకొని తిరిగి ఆశ్రమానికి
వచాురు.
మరునాడు కూతుళ్ళన, అలుిళ్ళన, వియాోలవారిని ఇంటికి
పిలిచి తామ్మ చేసుతనన పని గురించి వివరంగా చెపాపరు ఆనంద్
దంపతులు.
“అవసరం ఉననవారికి సేవ, సహాయం చేసేవారే తమ
జీవితంలో ఎకకవగా ఆనందానిన అనభవిసాతరు. మేమంతా
చేయలేని కరాోనిన మీరు చేయట్కనికి మ్మందుకొచాురు,
ఆశయాలన కేవలం మాటలకే పరిమితం చేయక కరోరూపంలోకి
తేవట్కనికి చాలా ధైరోం, మన్నసంకలపం కవాలి. భగవంతుడు
మీక ఆరెంటినీ ఇచాుడు. ఆరిధకంగా మీక ఇబాందిలేదు. మీరుచేసే
ఈ మంచి పనికి మేమంతా మీ వెనకనే ఉంట్కం” అంట్ట
ప్రోతసహించారు.
ఆ సాయంత్రం మేనేజరు నండి సమాచారం అందుకనన
ఆనంద్ ఆశ్రమానికి వచిు, వారికి అవసరమైన కగితాలపై
సంతకలుచేస, ఆశ్రమ నిరాహణ్కగాన లక్ష రూపాయిలన
విరాళ్ంగా ఇచాుడు. డానికి ఆశ్రమం నిరాాహకలు చాలా
సంతోషించారు. సతీష్న తీసుకొని ఇంటికి వసుతనన దారిలోనే
అతనికి మంచి డ్రసుసలు, బూటుి, మొదలైనవి కొనానడు.
ఇంటికి రాగానే శ్వంతి, సతీష్క దిషిూ తీస హారతినిచిు
చెయిోపటుూకని లోపలక తీసుకెళిళంది. ఇంలింతటిని చూసన సతీష్
శ్వంతితో “అమామ! ఇంత ఇంటిలో మీరిదారేనా ఉండేది? మీక
భయం వెయోదా?” అని అమాయకంగా అడిగాడు.
“నీక ఇదారు అకకలునానరు. వాళ్ళక పెళిళళ్ళళ చేస
పంపించేశ్వమ్మ. ఇకనండి ఇది నీ రూం. ఇకకడ వుండి హాయిగా
నీవు చదివినంతగా చదువుకో, సాననం చేస వసేత మ్మగుగరంకలస
భోజనం చేదాాం” అంట్ట వంటగదిలోకి వెళిళంది శ్వంతి.
సతీష్క ఇదంతా ఒక కలలాగా అనిపిస్తంది. బయిటి
ప్రపంచంలో ఇంత మంచి వాళ్ళళ ఉంట్కరా? మ్మకక, మ్మఖం
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తెలియని ననన తీసుకొచిు పెంచుకోవటం, చదివిసాతననటం,
ఇదంతా పైననన దేవుని మాయగా అనిపించింది. భోజనాలైన
తరువాత ఆరాత్రి పడుకనన సతీష్క తాన్న పెదా డాకూర్ అయినటుి,
హాసపటలలో బిజీగా ఉననటుిగా కలలు వచాుయి.
శ్వంతి భరత దగగరకొచిు “మనం ఈ సతీష్న ప్రయోజకణ్ణణ
చేయాలని తీసుకొచాుం. బ్బబు మెడిసన్ చదువుతానంటునానడు.
మరి అందుక చాలా ఖరుు అవుతుందేమో కదా” అని సందిగధంగా
ఆగింది.
“అందుక సదధపడేకదా మనం బ్బబున తీసుకొచిుంది. ఇపుపడా
ఆలోచన ఎందుక? నీ మాటే నా బ్బటగా, ఇక అతని భవిష్ోతుతక
భరోసానిస్తత అండగా ఉందాం” అనానడు ఆనంద్.
కల చక్రంలో మారుపలు శరవగంతో జరిగిపోతాయి.
“పూలలోని సువాసన, మనిషిలోని ప్రతిభ ఎంత దాచినా దాగవు”
అంట్కరు. అలాగే సతీష్ లోని విదాోతృష్ణ అతనిని పురోగతిలోకి
నడిపి, అనకననదానికంటే మ్మందుగానే ఒక మంచి ప్రావీణ్ోమ్మనన
వైదుోనిగా నిలిపింది.
ఆనంద్క తెలిసనవారి అమామయితో సతీష్ పెళిళజరిగింది.
హాసపటలక దగగరగా ఉనన గేట్లడ్జ కమూోనిటీ లోని ఒక ఇలుి అదెాక
తీసుకనానడు. కనీ సతీష్ మనసంతా ఆనంద్, శ్వంతిల చుటుూనే
తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి సెలవు రోజున బ్రేకఫస్టూకో, లంచకో
వచిు ఇదారికి మెడికల చెకప్ చేస అవసరమైన మందులన ఇచిు
వెళ్ళళునానడు.
ఆనంద్క వయసు రావటం చేతన, కొతతవారు రావటంతోన
సనిమాలలో అవకశ్వలు తగాగయి. అపుపడపుపడు గెస్టూ రోలసన
వసుతనానడు. అయితే ఆరిధకంగా ఆకటుంబ్బనికి వెలితి లేదు. ఓ
రోజు శ్వంతికి పక్షవాతం వచిు పడిపోయింది. సతీష్ చేయని
వైదోం లేదు. తనక తెలిసన సెపష్లిస్టూలందరి దగగరక
తీసుకవెళాళడు. కని లాభం లేక పోయింది. ఎడమ కలు, చెయిో
చచుుబడిపోయాయి. శతవిధాలుగా ప్రయతినంచినా లేచి
నడవలేకపోయింది. అపపటినండి వీల ఛైర్ కే పరిమితమై
పోయింది.
తనక తెలిసన పేదింటి అమామయి భవాని ని, శ్వంతికి
సహాయంగా ఉండట్కనికి నియమించాడు ఆనంద్. వచిున కొనిన
రోజులకే భవాని ఆ ఇంటిలోని మనిషైపోయింది. భవాని కేవలం
శ్వంతికి సంబంధంచిన పనలన మాత్రమే చేస్తతండటంవలి
ఆమెక ఖాళ్ళ సమయం ఎకకవగానే ఉండేది. దానిని సదిానియోగం
చేసుకోమని చెపూత, ఆమెతో ప్రయివట్గా డిగ్రీ పరీక్షలన
రాయించాడు ఆనంద్. అతని సహాయం వలి మంచి మారుకలతో
భవాని ఆ పరీక్షలలో ఉతీతరుణరాలైంది.
ఆ తరువాత తనకనన పలుకబడితో మంచి ఉదోోగం కూడా
ఇపిపంచి ఆమె భవిష్ోతుతక భద్రత కలిపంచాడు. ఆ ఉదోోగంలో
జేరట్కనికి వెళ్లళరోజు భవాని పడిన బ్బధ్ వరణనాతీతం. సార్, నేన
చేసే పనలు మీక నచుటం లేదా? నేన వెళిళపోతే అమమగారికి
కవలసన పనలనినంటినీ ఎవరు చేసాతరు? అంట్ట కనీనరు
పెటుూకంది.

శ్వంతి ఆమెన్నదారుుతూ “నీవు కూడా నా కూతురులాంటి
దానివనమామ! చకకగా నీక చదువు వచిు మంచి ఉదోోగం కూడా
వచిుంది. నా కూతుళ్లళ ఈ పరిసితులోి ఉంటే పెళిళ చేస
పంపించమా? ఎలికలం ఈ అమమక సేవ చేస్తత ఉండమంట్కమా
చెపుప? ఉదోోగంలో జేరితే నీక గౌరవం వసుతంది, చకకని
సంబంధాలు వసాతయని మా ఇదారి ఆలోచన. మా మాటన
నిలబెటుూ” అని సరిా చెపిప పంపించింది.
భవాని వెళిళన తరువాత మరివరెవరిని పనిలోకి తీసుకోలేదు.
ఆనంద్ అంతా తానై ఆమెక అనిన సమకూరుసుతనానడు. ఇంటికే
పరిమితమైపోయి శ్వంతిని వదిలి ఎకకడికి వెళ్ళటంలేదు. అది
శ్వంతికి వదనగా మారింది.

అతనిలోని కళాకరుణ్ణణ తన సేవలకోసం వాడుకంట్ట
అతనిలోని సృజనాతమకతన ఎదగనీయటంలేదననది ఆమె బ్బధ్క
కరణ్మైంది. వరే ఏవిధ్మైన ఆలోచనలనేవి లేకండా నిరంతరం
తన సేవలోనే నిమగనమైన ఆనంద్తో “నాకంటే పెదా వారైన మీక
పరిచరోలన చేయాలిసన నేన ఈవిధ్ంగా మీతో నా పనలన
చేయించుకోవట్కనికి నాక చాలా బ్బధ్గాన, సగుగగాన, గిలీూగాన
ఉంట్లందండి” అనేది శ్వంతి.
“ఇంట్లి బ్బధ్ోతలతో ఉకికరిబికికరి అయేో మీక విశ్రాంతినిచిు,
మీమనసుసలో వికసంచిన కవితా కసుమాలన గుదిగుచిు
మాలలుగా చేస ఆఅమమవారి పాదాల మ్మందుంచాలనన నాకోరికన
ఈజబుా అధ్ఃపాతాళ్ంలోకి తొకేకసంది. భవాని వెళాళక తిరిగి ఒక
అమామయిని చూడమంటే మీరు వినరు. మీక కసత తీరిక
దరుకతుందంటే నీకేమి కవాలనన నేనే చేస పెడతానంట్కరు” అని
దిగులుగా చెపుతునన భారో మాటలక తన చిరునవా సమాధానంగా
ఇచేువాడు ఆనంద్.
“మీలోని భావాలక అక్షర రూపమిసేత గపప రచనలు వసాతయి,
కనీ నా సపరోలతో మీకసలు సమయమెకకడ దరుకతోంది?
సభలక పిలుస్తతంటే ననన వదిలి బయటకెళ్లళది లేదంట్కరు.
ఆఖరికి పిలిల దగగరికెళిళ రమమనాన వినరు” అనే శ్వంతి మాటలక
“నాక అందరికనాన నీతోడే మ్మఖోం” అనేవాడు ఆనంద్.
“నీవు చినన వయసుసలో కపురానికొచాువు. నేన సనిమాలంట్ట
రాత్రి పగలు షూటింగ్లలో బిజీగా గడిపితే నీవు పిలిలతో ఒంటరిగా
ఉండేదానివి. ఆతరువాత పిలిల పెంపకంతో, వాళ్ళ చదువులతో,
పెళిళళ్ళళ, పురుళ్ళతో నీవు కూడా క్షణ్ం తీరిక లేకండా ఉండేదానివి.
ఇనానళ్ళక నీక నాక మాట్కిడుకోవట్కనికి సమయం దరికింది.
విధవశ్వతుత నీక అనారోగోం వచిుంది. అదే నాక వసేత నవిాలా
అనేదానివా? ననొనదిలి ఎకకడికైనా వెళ్లళదానివా? ఇంతక
మ్మందంతా నీవకదా నాక, పిలిలక సేవ చేసంది. నీక అవసరమైన
ఈ సందరభంలోనైనా ననన కసత నీక తోడుగా ఉండనియిో” అని
చెపేపవాడు ఆనంద్.
అతని మాటలక శ్వంతికి కసత గరామేసంది. అంత ఉననతుడైన
భరత నిచిునందులక మనసులోనే ఆదేవునికి
ధ్నోవాదాలనరిపంచింది. ఆనంద్క ఏమి బదులియాోలో తోచలేదు.
కనీ తన బ్బధ్ మాత్రం తగగలేదు. ఆనంద్తో ఇపపటిదాక రాసన
కవితలన అనినంటినీ తన మంచం దగగర పెటూమని చెపిపంది.
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ఆరాత్రి ఆనంద్ పడుకనానక సతీష్క ఫోన్చేస మరునాడు
వచిు కలవమని, ఒక మ్మఖోమైన విష్యం గురించి మాట్కిడాలంది.
ఒకక చేతోతనే ఆనంద్క చినన లేఖ రాసంది. “శ్రీవారికి చివరి లేఖ..
అంట్ట మొదలుపెటిూ మీ నట జీవితం ఎందరిన్న అలరించింది.
మీక కూడా తృపితనిచిు ఉంటుంది. మిమమలిన వెతుతకకంటు వచిున
పలు పురసాకరాలే అందుక నిదరశనం. అయితే నేన గమనించింది
మీలో ఒకక నటుడే కదు, ఓ జనహితం కోరే కవి కూడా దాగునానడు.
ఇపుపడు దరికే విరామసమయంతో ఆ కవికి నాోయంచేయండి.
మీలోని కవిని వెలుగులోనికి తీసుకరావాలనే నా ఆశక మీరు
బలమైన ఆధారంగా నిలబడండి. నటుడిగా మీరు కొనిన
పరిమితులక లోబడి పని చేశ్వరు. కనీ కవిగా మీ సృజనన
ప్రదరిశంచట్కనికి ఆకశమే హదుా. ఇది నేన గమనించిన సతోం.
కదంట్కరా? మీరు సునినత మనసుకలు. సమాజంలోని అనేక
సమసోలపై బ్బధ్పడుతూ అదుభతమైన కవితలన రాశ్వరు. నా
అనంతరం మీ కవితా ఝరి ఆగిపోకూడదు.
మిమమలిన ఒక ఉతతమ కవిగా చూడాలని నా కోరిక. మీక
దేవునిపై నమమకం లేదు, కనీ నాకందిగా! ఆ సరసాతీ మాతే ఇక
మీక తోడనకోండి. నిరంతరంగా సాగే మీ అక్షర యజాం
తోడునీడగా ఉండి మిమమలిన కపాడుతుంది. ఆమె దీవెనలతో గపప
కవిగా మీరు నిండు నూరేళ్ళళ ఆయురారోగాోలతో ఉండాలని నా
కోరిక. నేన ప్రేమతో కోరే చివరి కోరికన మీరు తీరాులి.
నేనననంత కలం నాతోడిదే మీ జీవితమనానరు. మీరసలే
అంతరుమఖులు, మొహమాటసుిలు. మోమ్మపై చిరునగవుతో
ఆనందంగా ఉననటుిగా అందరిని భ్రమింపజేసాతరు. ఒకవళ్ నేనే
దూరమైతే... దుఃఖం రాగా ఆపినటుింది, కనీ కలమే ఆగి
పోయింది.

ప్రపంచానికంతటికీ వెలుగునిచేుందుక సధ్ధమైన ఆదితుోని
తొలికిరణాలు ఆనంద్ జీవితానికి మాత్రం కరుచీకటిన మిగిలాుయి.
శ్వంతి నిద్రలేవటంలేదని కంగారు పడడ ఆనంద్, సతీష్క ఫోన్
చేయటం, అతన వచిు ఆమెన పరీక్షంచి, అమమ మనక శ్వశాతంగా
దూరమైనదని చెపపటం వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి.
ఆనంద్గారి కూతుళ్ళక, బంధువులక ఫోన్లో విష్యం చెపిప,
జరగవలసన ఏరాపటిన చేసుతనన సతీష్క శ్వంతి రాసన లెటర్
కనిపించింది. దానిని ఆనంద్క ఇచాుడు. ఆ లేఖచదివిన ఆనంద్
కనీనరుమ్మనీనరవుతూ “సతీష్, అమమ ఆఖరి కోరిక ఏమిట్ల
తెలిసందిరా. నేన గపప కవిని కవాలని అడిగిందిరా” అనానడు.
“ఔన సార్! నాతో కూడా ఎపుపడూ ఆ విష్యమే చెపేపవారు.
అందుకేనా ఇంత తార పడాడరు. ఆమె మరణ్ం ఆమె చేతులలోనే
ఉందా? డాకూర్ నైయుోండి కూడా నేన గమనించలేకపోయాన”
అంట్ట బ్బధ్పడాడడు.
శ్వంతి కోరిన ఆఖరి కోరిక ప్రకరం, ఆమె సంవతసరీకలక
ఆనంద్ గారి రచనలన కవితా సంపుటిగా పబిిష్ చేయటం, ఆ
పుసతకనిన ఆవిష్కరించి ఆమెకే అంకితమివాటం జరుగుతోంది.
సభికల చపపటుి సతీష్ న వాసతవిక ప్రపంచంలోకి తెచాుయి.
వదికపై ఆనంద్న పెదాలు సనామనిసుతనానరు. వినవీధలోకి చూస్తత
“అమామ! సార్ మీ కోరికన తీరాురు కదా, మీరాశంచినటుిగానే సార్
ఇక ప్రజ్ఞకవిగా వెలుగందుతారు. కళ్లు తోడుండగా మనిషెపుపడూ
ఒంటరికడు. అవి మనతో బంధాలన పెంచుకంట్కయి అనన
సతాోనిన మీ మాటల దాారా తెలుసుకనానన” అనకనానడు డా.
సతీష్.
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ఆపననహసతం
రావుల కిరణ్మయి

గంగమామ ..! గంగమామ! మంచంలోనండే మ్మసలి అతత
పిలుసుతనన వినిపించుకనే సితిలో లేక ఆలోచనలోి మ్మనిగిపోయి
ఉంది గంగమమ.

బజ్ఞరు మీదికి చూస్తత ఇంటి మ్మందు గదెా ఫై కూచునన
భారోన గమనిస్తతనే బయటి నండి వచిున ఆమె భరత క గంగమామ!
అనన పిలుపు మళిళ వినిపించింది.
గంగమమ లో ఎటువంటి కదలిక లేదు. కళ్ళళ చేతులు శుభ్రంగా
కడుకొకని లోపలికి వెళిళ తలిి మంచం దగగరికి చేరి,
ఏమిటవాా..? ఏమనాన గావాలాన..? అడిగిండు.

నాకేం వదుారా..! గంగమేమది..?అంది.
అదా..! ఉందిలే, ఉతతగనే బయటి గదెా మీద కూసుననటుూంది.
పోనిలేరా. ఇంత దాక దాని యెతంత నా తోనే చెపుపకంది.
ఏం గాదులేవ! అనానన అయినా ఎందుకో అది బ్బగా భయంల
వదాదిరా. అందుకే పిలిసన ఏం చేతాతందని.
సరేలే, నే పిలుతాత గని బువుా తిననవానే అవా?
తిననరా, గంగమమ తినలే నవూా అది తినండ్రి. ఎడిడ పిలి కవో
ఏం జేతాతందిరా స్తడు అని మలి తనే మిష్న సపుపడు ఇనవడాతంది
గదా ఏం కడుతాందో అననది.

మాటలు రాని చెవులు వినపడని తన బిడడ ఏం కడుతుందో
అని దగగరక పోయి చూసండు.
రంగు రంగుల మాసుకలు అందంగా కడుతునన బిడడ కవో తల
మీద చెయిో వస బ్బగుననయననటుూ మెచుుకనానడు సైగల దాారా,
సంబుర పడిపోయింది కవో.
మళిళ అననం తినానవా? అని సైగ చేసాడు.
నేన తినాన, కని అమమ తినేిదని సైగ చేసంది కవో.
మధాోహనం రెండు గంటలు కవసుతనాన ఇది ఇంక తిన కండా
పటూ పగలు బయట ఎందుక కూచుననట్లూ అనకంట గంగమమ
దగగరికి పోయి భుజం తటిూ పిలిచాడు.
నీకోసం చూతాతనయో. కలేుతులు కడుకోక బువా తిందాం
నేనచిు కలేుతులు కూడా కడిగిన అంటే దరాాజలనే ఉననవ్ గని
నేనచిుంది చూలేిదే ఇచుంత్రం గాకంటే.
ఏందయాో! నవొాచిు చానేసపయిందా? అననది
వడిడంచుకంట్ట.
ఔ.... గని నవుా గంతగనం చేసే ఆలోచన ఏంటిదే మరి?
తినవయో మ్మందు, తిననంక మాట్కిడుకందాం. అని ఇదారూ
ప్రశ్వంతంగ భోజనం మ్మగించారు.
మళిళ అడిగిండు. ఏందే నీ ఎత? అని.

ఎత గాకంటే ఏమ్మననదయో? కండివడని ఇసపుపరుగు బయిటి
దేశం నండి తరుమ్మకనూతాతందని గౌరనమెంటు అనిన బందు
వెటిూచేు. పటూ పగలే అరధరాత్రి లెకకన ఒకకరు గూడా తిరుగుత
లేరయిరి. ఒగరింటికి ఒగరు పోవుడు, దగగరగా కూచొని మాట్కిడుడు
సుత ఏది లేక పాయే. అనినటికంటే మ్మఖోంగా ఇలిిలుి తిరిగి
గాజులమేమదానిన నా యాపారం మూలవడడటేూగదా! పొదాటీలి ఓ
నాలుగిండుి మాపటీలి ఓ నాలుగిండుి బోళ్ళళ
తోమ్మడు,బటూలుతుకడు పని గూడ చేసుగుంటిని కదా, అవనీన
అటకెకికనటేూ కదా!
అయితేందే? ఇలుి ఎటి గడువాలనన? రాజు లేకంటే రాజ్రరికం
పడిపోతాదే? నేన జేసకచిున యె సవరిచుుకందం. నేన చేసేది
దుకని గుమాసాతగిరి కబటిూ టైం మీద దుకణాలు
నడుపుకొమమననరు కనక డోక లేదు.
ఈ నష్కూనికి ఆదుకోనికే గదా బియోం, పపుపలు, వంటి
సరుకలు రేష్న్ ల ఇతాతంది గదనే. జ్ఞగుననంత వరకే కళ్ళళ
జ్ఞపుకోవాలనని మంచి కలమచెు వరక ఓ బుకక తకా తిని ఎటిన్న
నడుపు కందం గని రంది పెటుూకంటే మనాదికి మందు లేదననటుూ
పానం కరాబవుడే తపప ఏమ్మంటది చెపుప? అనానడు ఓదారుపగా.
తిండికి, బటూక కదయో రంది. ఈ మాఘ మాసంల బిడడ పెళిళ
అనకంటిమి గదా..! ఆ కరోం ఎటి వొడెడకకతదాని, ఇనేనండుి
కళ్ళళ్ళ వతుతలేసుకొని స్తడంగ స్తడంగ కళ్ళరిగేటటుూ తిరుగంగా
తిరుగంగ సంబంధ్ం కదిరి మంచి మ్మహూరతం వచెు. నేన పని
చేసే ఇండోిలుి గూడ అంతో యింతో ఆసరయితం అనిరి. ఇంతనేి
పిడుగు వడడటుూ ఈ పురుగు దేశం మీద పడే అని కూతురు పెండిి
గురించి బ్బధ్ పడుతూ కళ్ళలో నీళ్ళళ తీసుకననది గంగమమ.
వీళ్ళ మాటలు మంచంల పండుకొని వినన తలిి నెమమదిగా లేచి
మంచంలోనే కూరొుని
ఇంటివి గదరా! మలేిశం ఇదీ దాని సొద. పొదాటీలి నాలుగిండి
పనికి పోయోచిున దగగరినంచి వాళ్ళళ రేపటి సంది రావదానానరని
లోపలలోపల కమ్మలుతాంది అననది.
అతాత! నా మాట కదుగాని నీక మాత్రం లోపల మనమరాలు
పెండెిట్కిని లేదా? అననది దగగరికొచిు.
లేకేం బిడడ! ఒకకగానొకక మనమరాలు. పుటుూకతోనే
మూగదాయే చెవిటిదాయే. అటియిన సుత బటూలు కటుూడు, బీడీలు
జేసుడు, ఇంత చదువు తెలివి తేటలు ఇచిు భగవంతుడు
ఆదుకననడని సంబుర పడిత. నాకండి మ్మంగటేన దాని పెండిి
అయితదని ఆశపడితి. మనమోటనకంటే దేవుడోటి చేసె. దానికి
పెండేి కదనకొని ఆశలు వదులుకంట్కంటే సంబంధ్ం ఖాయం
చేయించే. నారు పోసన్నడే నీరు పొయోడా అననటుూ ఇనిన చేసన్నడు
ఈంత కరోం గట్లూకికంచక పోతాడ అని చూతాతన. అని చేతులు
తల పై పెటిూ దేవుడికి దండం పెటిూంది పెదామనిషి.
అటిని గాలికి దీపం పెటిూ దేవుడా..! నవా దికకని సుత అనలేం
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కదతత..! గందుకే ఇనిన ప్రశనలు. అననది. వీళ్ళ మ్మచుటుి ఏవీ
పటిూంచుకోకండా మిష్న్ కటుూకంటునన బిడడనే చూస్తత.

వాోనేదో వతాతంటే దానెనక మలివడి వచిుండ్రు గాని, నాక ధైరోం
సాలేి.

నిజమే కవచుు గని, ఎననడు ధైరనం జెడదుా బిడాడ! అంత మంచే
జరుగుతది అననది పెదా మనిషి.

వదుా కొడుక! గస్ంటి పిచిు పనలు జెయోక, నేనె్పిపనటుూ
ఇన. అననది గంగమమ.

ఇంతలో మలేిశం ఫోన మోగింది. తీస హలో అననడు.
అటునండి మలేిశం కొడుక పావన్ దుబ్బయ్ నండి
మాట్కిడుతునానడు.

సరేలే అవాా! ఇగ నేనేమాలోచించగని, చెలెి, బ్బపమమ
బ్బగునానరానే? అననడు.

నాయనా! నా కీడ తిపపలైతాంది. చెయో పని లేదు తిన తిండి
లేదు. అటు వదాామనన రాసాతలనీన బంద్ ఆయే. ఈనేన
జీవిడుసతనేమోనని గుగులైతాందే అననడు.
గవెాం మాటలు రా? కటూం మనషులక గాకంటే మానక,
రాళ్ళళ, రపపలక వసాతదిరా ? ఈడు పోరనివి నవా గటి బ్బజ్ఞరైతే మా
సంగతేంది?
కదే బ్బపు..! తిండి కోసం కడుపు కలాతందని ఏడతలేన. నాక
గిన పురుగు తగులేత మిమమలేనవాల స్తడకంటైత దికక లేన్నని లెకక
ఐతనని దిగులైతానానానడు.
అపుపడు కడపలోపలి సుఖం కశీకి పొయిన దరకదురా
నాయనా! మన దేశం లనే సననదో పెదాదో ఏదనాన పని చేసుకొని
బతుకరా అంటే,స్పతిగాళ్ళళ పోతాండ్రు నేన సుత పోత అని
పెగెగలు కొటిూ పోతివి. పొలం సుత తాకటుూ వెటిూ మరీ తోలితమి.
ఇపుపడు ఇటినవడితవి. ఎటికొడుక?అననడు మలేిశం. వీరి మాటలు
వింటునన గంగమమ ఫోన్ తీసుకొని
కొడుక! కొమ్మరెలిి ,కలం ఎపుపడు ఒకక తీరగనే ఉండదిరా,
సగం చీకటి సగం వెలుతురు. వెలుగచేుదానక ఓపిక వటిూ బతికన్నడే
మనిషి. అని చెపుతండగానే కొమ్మరెలిి అవాా! నాక మీయందరిని
స్తడాలననిపితాతందే. అట్లనక ఎటియితె అటినిపితాతంది. అవాా!
అననడు మళ్ళళ దుఃఖం తో. మలి అదే మాటంటవ్? పాణ్ం
పోవుడంట్ల ఆగమేనార? నీలాంట్లళ్ళ కోసమే కదరా! గౌరనమెంటు
సౌలతులు జేతాతంది. ఒగాల కరమకలి రోగమచిునా దినాం సేవలు
జేసుకంట డాటూరుి,నరుసలు లేరార?నవుా రోగం రాకమ్మందే
వతెతటిని భయపడుతానవ్,మరి పోలీసులు, సఫయిలు, డాటూరుి,
నర్స్ లు వీళ్ళంతా రోగం తోనే పోరాటం జేతాతండ్రు కదా! ఇండిలికెలిి
బైటికి రాకండా ఊరి పొలిమేరలోి పోలీసులు అదామోలె
ఎపపటిదపుపడు జేసుకంట సపాయిలు, కరోనాతో దవాఖాని
జేరిన్నళ్ళక వాళ్ళళ ఊపిరి తీసుకోకండా ఊపిరి ఓతాతండ్రు.
పొదుాపొదుాందాక కరెంటు పోకండా కరెంట్కఫీస్ళ్ళళ ఎటి సేవలు
జేతాతండ్రు కటూమ్మననకడ కరువుండదంటరు. అటేన మన్నధైరోం
మ్మందు మాయరోగం ఎంత? టీవీలిలి వారతలిలి చెపిపనటుూ కళ్ళళ
చేతులు శుభ్రంగా ఒకటికి రెండుసారుి కడుకకంటఉంటే ఏం కదు.
నీ కడ ఉననదే వండుకొని తిన. ఫోనిలి దునియా వెడతరు. అవనీన
నమమక. అని గంగమమ కొదిా గా ధైరోం చెపేపసరికి పావన్ కొంచెం
తెరిపికచిు, అవాా! నవుా జెపెప మాటలు ఇంట్కంటే నాకే
సగగనిపితాతంది. సదువు సదివిన గాని నీయంత బతుక తెలివి
నేరుసకోకపోతిని. గీమాత్రం ఇంగితం లేకండా మాట్కిడిననని నాకే
నామోషి అనిపితాతంది. ఇగెపుపడు ఇటినకోనే. ఇంకో మ్మచుట
చెపపనన. పొదాటీలి మనూరి రవీందర్ గాడు రమేశ్ గాడు పాల

నిమమలమే బిడడ! నీగురించే పానం తొకకలాడాతంది. గాని నవుా
స్చాయించక. ఇగుండుమని ఫోన పెటేూసంది.
గంగూ! శకనం చెపేప బలిి కడిదిలవడడటుూ కొడుకకఇంత ధైరనం
చెపిపందానివి నవెాందుక ధైరనం జెడాతనవ? అననడు మలేిశం.
ఒంటి పక్షోలే ఒకకడునానడాడ, వానికి నేన నా కటూం
చెపుపకంటే వాడు ఇంకింత నారాజైతడు. అందుకే మేడిపండు వోలేన
చెపాపలే అని అననది.
నిజమేనే! గంగమామ! ఆపతాకలంలో ఆయువుపటుూ మాట
బలమేనే. వానికి ఆతీరగ చెపిప మంచి పనే్సనవ! ఇగ నవుా సుత
నిమమలంగుండు. అని మంచం లో పడుకంది. పెదామనిషి.
అవునయ పోయినపని ఏమైంది? మీ సేటు ఏమైనా
ఇతతనననడా? పైసలు? తమ్మమనికి?
ఇయాోల సేటు కలాలేదే. ఆయన వాళ్ళ నాయన డయాలసస్ట
చెయాోలె గదా! దవాఖానాలు బందుండె. ఎట్కిని పరేష్కని ఉననడు.
ఇగ ఆయనే ఆపతిల ఉంటే మన మ్మచుట ఏడ జెపిపన, స్తదాాంతీ
రేపుగిన అననడు.
ఇంతలో ఫోన మోగడంతో ఎతిత హలో! అననడు మలేిశం.
అవతలి నండి గంగమమనే అడగడం తో
గంగూ! నీకేనే అని ఫోన ఆమెక ఇచాుడు.
హలో అని, అవతలి వారు చెపిపంది విని సంతోష్ం గా ఫోన్
పెటేూసంది.
ఏమిటి? ఎవలు? అడిగిండు. మలేిశం.
ఎవలంటే నేన పని జేసే డాటూరమమ. ఇంటికననండి. నవుా పని
కి ఎపపట్లలగనే వచిు పో! అంట్కంది.

నవెాటి వోతవ? అసలే ఆమె కరోనా వచిున్నళ్ళన స్తడవట్లూ.
ఆమె ఇంట్లి జేతేత నీకేమనన అంటుకంటే, మేమంతా ఆగం కమా?
వదుా వదుా అననడు మొండిగా.
గటింట్ల ఎటియో? పాపం ఆమె క తలిి, అతతమామ, ఇదారు
పెదామనషులే. వాళ్ళన, సంటిపిలిలిన స్తసుకోన
తిపపలైతానటుూననది. ఆ బ్బబ్బమో! పోలీసేనాయె ఇదారికి ఇలుి
సవరిచుుకనడెట్లలితది? వాళ్ళళ కూడా మనలెకకనే స్చాయించితే
కరోనా క ఇంకెంతమంది బలైతరో అనిపితాతంది. ఈ ఆపతాకలంలో
ఒకరికొకరం పెదామనసు చేసొకని సాయం జేసుకంటనే గదా! దేవుడు
మనక సాయం జేసేది. నేన పొయోతతమరి,అని మారు మాట
ఇనకండా వెళిళపోయింది గంగమమ.
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రోజులు గడుసుతనానయి. కరోనాకేసులు రోజు రోజు క
పెరుగుతునన వారతలే కని తగుగమ్మఖం పడుతునన దాఖలాలు ఎకకడా
కనిపించడం లేదు. వినిపించడం లేదు. గంగమమ పని చేసుతనన
డాకూరు క కూడా కరోనా స్కిందనన వారత గంగమమ కటుంబం న
నిలువెలాి వణ్ణకించింది. కనీ గంగమమ ఇదేమీ లెకకచేయకండా
డాకూరమమ హం కారెంటైన్ లోకి వెళిళపోగా ఆ ఇంటి ని కంటికి
రెపపలా తన సేవలతో కపాడసాగింది.
మలేిశం పని చేసే సేటు తండ్రికి డయాలసస్ట చేయడం కదరక
పెదామనిషి చనిపోవడం విష్కదానేన మిగిలిుంది. అనీనటికంటే ఎంతో
మంచి పేరు సంపాదించుకనన ఆయనన కడసారి చూపు చూడలేక
పోయామని ఎంతో మంది తలిడిలాిరు. సహాయానికి కూడా ఎవరూ
రాకపోయేసరికి మలేిశమే దగగరుండి కడిభుజమై కరోక్రమాలనీన
జరపించాడు.
ఆ సేటు కూడా తండ్రి మూడవ రోజు, ఐదవ రోజు, ఇలా
పనెనండు రోజుల కరోక్రమాలు శ్వస్త్రప్రకరం జరిపిస్తత ప్రభుతా
అనమతి తో వలస కూలీలక, దినసరి కూలీలక, అనాథశ్రమాలక,
వృదాధశ్రమాలక ఇట్కి అననదాన కరోక్రమాల న ఏరాపటు చేస తృపిత
చెందాడు. కరుచీకటి లో చినన కంతిపుంజం లా అంతటి విష్కదం
లోన తండ్రి ఆతమ క శ్వంతి కలిగేలా సేటు జరిపించిన దానానిన
అందరూ వన్నళ్ళ హరిషంచారు.
మలేిశం తమ్మమడు మళ్ళళ ఫోన చేశ్వడు.
అనాన! చిన్నననికి కలేజీ ఫీజు కటూమంట్కండేి, ఎటిననన
సదురుమని అడిగిండు. అవి కడితేనే వానికి ఆన్ లైన కిసు
లతతయట. లేకంటే లేదట. ఇంక టచ సెల కొనాలనట.
ఏంజెయాోలోన తోసతలేదననడు.
మలేిశం ఓదారుప గా ధైరోం చెపాపడు,కనీ తమ్మమనిన ఎలా
ఆదుకోవాలన్న అరిం కలేదు. తా దూర సందు లేదు మెడ కో
డోలననటుూ తన బిడడ లగగం ఎట్కి జేసుడనకంట్కంటే వీడు కూడా
తననే చూడమనవటేూ అని, పిలిి వటిూన కోడోలెనే అయిండు.
గంగమమ విష్యం అరిం చేసుకని బ్బగై ఇంలలోలోటికి వచిున
డాకూరమమన అడిగింది. డాకూరమమ నీ బిడడ పెళిళకి ఇదాామనకంటిని.
మరిఇపుపడు నేనిచేు పైసలు నవుా మీ మరిదికి ఇచుుకంటే నీ బిడడ
పెళిళ ఎట్కి? అని అడిగింది.
నా బిడడ పెండిి ఈ ఏడు గాకంటే ఇంకో ఏడు, ఈయన
గాకంటే ఇంకొగరు దరుకతరు గని, పిలగాని సదువు
ఆగిపోవదామామ! అననది.
నీలాగ ఎంత మంది ఆలోచిసతరు. నీ మంచి మనసే నీక శ్రీరామ
రక్ష అయితదని అడిగిన డబుాలు, తన దగగర వాడకండా ఉనన
లాపాూప్ ఇచిుంది, తన కటుంబం న తాన లేనపుపడు బ్బధ్ోత గా
చూసనందుక కృతజాతగా కూడా ఆదుకననది.
మలేిశం కరూయూ సడలింపు సమయంలో తమ్మమని కి డబుాలు,
లాపాూప్ చేరవశ్వడు. పెదాబ్బపు క పరి పరి విధాలుగా థాంకస
చెపుపకననడు. తమ్మమని కొడుక. ఇంటి అవసరాలక
ఆసరవుతునానమని దేశంలో తమలాంటి వాళ్ళళ ఎందరునానరో

గదాని అనకోవటిూండ్రు గంగమమ కటుంబం.
అందరి మేలు కోరుతూ కరోనా నండి ప్రపంచ మంత
బ్బగుండాలని ఉడుతా భకిత తో ఉడుత సాయం గా జ్యోతులు
వెలిగిస్తత ప్రారిన లు చేస్తత కరోనా పై పోరాడుతునన డాకూరిక,
సఫయిలక, పోలీసులక, విధుోత్ ఉదోోగులక
ఆతమసెలిరాోనిన,ఆరోగాోనిన ఇవామని వడుకంటునానరు. ఇలా
ఉండగా పెండిి ని గురించి వియాోలవారు మలేిశం క ఫోన
చేయగా ఆ సమయంలో దుకణ్ంలోనే ఉండటం తో సేటు
మ్మచుటంతా విని, యాభైమంది కంటే ఎకకవ అనమతి లేనందున
ఈ సమయంలో నే శుభకరోం గట్లూకికంచుకోవాలని సలహా
ఇచాుడు. కనీ మలేిశం పరిసితి అరిం చేసుకనన సేటు నా తరుపున
పెండిి భోజనాలక అయేో ఖరుులు ఇసాతననడంతో కదుటపడాడడు.
అలాగే పెదామనసు చేసుకని తనక తెలిసన బటూలదుకణ్ం సేటు
క చెపిప కవలసన పెండిి బటూలు కూడా ఇపిపంచాడు. కగల కరోం
గంధ్రుాలు తీరిునటియిందని వియాోలవారు కూడా మీక
ఉననంతలనే చెయుోమని అనడం తో వెయేోనగుల బలం
వచిునటియింది. ఇక మిగిలింది మంగళ్ స్తత్రం, మట్లూలు.
ఇపుపడునన పరిసితులలో అవి కూడా గగనసుమమ్మలే అని తోచింది.
ఈ ఒకకటీ ఎవరైనా ఇసేత బ్బగుండని ఈ కష్ూం పోయిన తరాాత
వారి బ్బకీ తీరెుయాోలనకనానడు. కొడుక ఫోన చేసనపుపడు అదే
విష్యం చెపిపండు. బ్బపూ! నవాం తండాిడక. నేన ఇకకడ జేసే
సేటు దగగర మాట్కిడి ఎపుపడో దుబ్బయ్ బంగారం మంచి గుంటదని
నా చెలెిలు క నా కష్ూం తోటి చేయించాలనే ఎపుపడో చేయించిన.
సమయం వచేు దాక చెపపదాని ఆగిన అనన కొడుక మాటలక
భారాోభరతలిదారికీ చెవుల అమృతం పోసనటియి కొడుక
ప్రయోజకడైండని మ్మరిసపోయారు.
అనీన అనకూలించడం తో పెళిళ ఏరాపటుి మొదలు పెట్కూరు.
కవో మాత్రం ఎలాగైనా సరే అననయో రావాలిసందేనని పటుూపటిూంది.
అంతేగాకండా తన అననయో లాంటి వలస కూలీలన సాదేశ్వనికి
రపిపంచడానికి ఎవరో ఒక మహానభావుడు సాయం చేసుతనానడని
తెలిస తానకూడా సహాయం న అరిిస్తత డాకూరమమ భరత పోలీసు
సారు తో టిా టూర్ లో టీాట్ చేయించింది.
ఆమె శ్రమ ఫలించి ఆ మహానభావుడు తారలో నే పావన్ న
ఇంకొంత మందిని రపిపంచాడు. ప్రతిఫలంగా కృతజాతా పూరాకం గా
తాన సాయంగా కటిూన మాసుక లన తన లాంటి పేద వారికి మీ
చేతుల మీదుగా పంచుమని పంపించింది. అందరి ప్రశంసలు
అందుకననది.
ఇలా మనిషి కి మనిషి కి మధ్ో సహకరం వెలివిరిస నపుపడు
ఎటువంటి గతతరలైనా తలవంచవలసందే నని చాటుతుండగా
ఆపననహసాతలు అందించిన ఆశీసుసలతో కవో పెళిళ వైభవంగా
జరిగినది.
పరుల మేలు కోరుకోవటం లోనే తమ సుఖమ్మ దాగుందని
అందరూ తెలుసుకంటుండగా కరోనా తాన వచిున పని
పూరతయినటుూగా తోక మ్మడవడం మొదలు పెటిూంది.
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సామూహిక మారణక్ండ!
జడా సుబ్బా రావు

ముకుో ఎగబీలిేనప్పుడలా
ి
ు నానయి
ముచెేమట్లు పోస్త
ు ంట్ట
ఎర
ె బార్యతనన కళ్
ి ను చూస్త
గుండె నిలువ్వగా ద్హంచుకుపోతోంది
ు ంట్ట
ద్గు
ొ ... తెరలు తెరలుగా దేహానిన కుదిపేస్త
పె పా
ె ణాలు పె నే పోతననట్ట
ి నానయి
తముమ... గుమమం దాట్టతంద్ంట్ట
ు ననట్ట
మృతావేదో ముందుకు తోస్త
ి గా ఉంది!
భయమో బాధ్ాతారాహతామో
ు మాన భారతానిన చూస్త
ు నన దేహాలకు
వర
ు పె భరోసా కర్యవె ంది!
భవిష్ాత
కుపపలుతెపపలుగా శ్వాలు
కడచూపుకు న్నచుక్కలేని ద్హనాలు
పచేని చెట్
ి ను నరికి నిరిమంచుకునన
పారిశా
ె మిక స్మాధుల నిండా
ఆకిెజ్న్ పీలేడానికి ఆయ్యస్పడుతనన జ్నాలు!

అయినవారిని పలకరించలేక
ఆతీమయులిన కలుస్తక్కలేక
గొళ్ళళలు బిగంచిన గదులో
ి పల
నడిచే శ్వాలా
ె ణాలు!
ి తిర్యగుతనన పా
ఇప్పుడు ప
ె పంచానికి మళ్ళళ జ్ారమొచిేంది...
ఊపిరాడక ఉకిోరిబికిోరవ్వతోంది
ఉండుండీ ఉలికిోపడుతోంది!
మరణశ్యాపె పడుకుని మొరపెడుతోంది
పాలకులారా!
స్
థ లాలు చాలని శ్వాల దిబబలు దునిన
మరో కాంక్ర
ె ట్ట క్రకారణాానిన నిరిమంచకండి
కొడిగడుతనన గుండెలో
ె ణవాయువ్వలూది
ి పా
ు పలకండి!
సామూహక మారణకాండకు స్ాసి
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పుణయపుర్లషుడు
జొననలగడడ రామలక్ష్మి

‘పురుషులందు పుణ్ోపురుషులు వరు’ అనానడు వమన.

అనడానికి కొనేనళ్ిమ్మందు తనూ పుణ్ోపురుషుడు కదుట. ఐనా
ఆయనకి యోగి అనన గౌరవప్రదమైన బిరుదు దకికంది.
పరమదుషుూడైనా సరే, మారొపసేత చాలు. పతనమైనా సరే,
పశ్వుతాతపపడితే చాలు. గౌరవించడానికి సమాజం
ఎదురుచూసుతంటుందనడానికి ఉదాహరణ్లు వాలీమకితోనే
మొదలయాోయి. అదీ పురుషుడి అదృష్ూం!
స్త్రీకి అలాంటి అవకశం లేదు. పతనమవడంలో తన తపుప
లేకపోయినా కూడా, ఆమె ఎననటికీ పుణ్ోస్త్రీ కలేదు.
ఈ వివక్షక స్త్రీలు అలవాటు పడిపోయారు. ఎంతలా అంటే- ఈ
వివక్షన సమరిించడంలో ప్రధానపాత్రన తామే పోషించడానికి
పోటీ పడతారు.
కంపూోటరుసలో పీజీ చేసన నేన, ఈ వివక్షన చిననపుపడే
గురితంచాన. ఎదురు తిరగాలని చదువుకనే రోజులోినే గటిూగా
అనకనానన. హైస్తకలోి, కలేజిలో చాలామంది అబ్బాయిలిన
అందీఅందక ఊరించేదానిన. కనీ వాళ్ళి మరీ దగగరగా వసేత, ఎలాగో
తపిపంచుకనేదానిన. శీలం పోతుందని కదు. శీలమనేది ఉంటే, అది
మ్మందు అబ్బాయికీ, ఆతరాాతే అమామయికీ పోతుందని నమామన.
ఐనా ఎందుకో శీలానిన కపాడుకోవడం నా ధ్రమం అనన
భావంనంచి బయటపడలేకపోతునానన.
నా సందిగాధనిన, ‘మిడిల కిస్ట వాలూోస్ట’ అని నిరససాతడు నా భరత
విక్రం. ఐతే ఆ వాలూోస్ట కోసమే ఏరికోరి ననన పెళిి చేసుకనానడని
తెలుసు. కనీ తనొపుపకోడు. ‘హైసొసైటీ హిపోక్రసీ’ అని నేనంటే
మ్మచుటగా నవాసాతడు.
మా పెళ్ియి రెండేళ్ియింది. విక్రం చామనచాయలో తెలుపుకి
తకకవ, నలుపుకి ఎకకవ. డబుాలోనూ నలుపుకి ఎకకవ, తెలుపుకి
తకకవ. సమాజంలో అతడికనన విలువకి నలిడబ్బా కరణ్ం. మా
పెళ్ియిన ఆరెనలికే విక్రం నాకోసం ఓ డబుల బెడ్రం పాిట్
కొననపుపడు నలిడబుాని నేన నిరసంచలేదు.
అతడు బిజినెస్ట ట్టరోి ఉననపుపడు నేన నా ఫిట్ కొచిు
ఉంట్కన. ఈరోజూ అలాగే నా ఫిట్ లోనే- హాలోి స్ఫలో
కూరుుని, టీపాయ్ మీదునన మోనిటర్ చూసుతనానన.
వంటింట్లి పనిమనిషి సీత గినెనలు తోమ్మతోంది. నేన
గమనిసాతనని తెలుసేమో శ్రదధగానే పనిచేస్తంది. కనీ నా ఆలోచనలు
పుణ్ోపురుషుడు వరుణ్ చుట్టూ తిరుగుతునానయి. అతడు ఇంకో
అరగంటలో ఇకకడికి రావాలి. అపపటికి సీత బెడ్రంలో ఇల్గితుతతూ
ఉండాలి. ఆ దృశోం మోనిటరోించీ వరుణ్ చూడాలి. సీత
వెళిిపోయేక ఇంట్లి నేనూ, వరుణ్ ఇదారమే ఉంట్కం. తరాాత…

వట మొదలౌతుంది. మామూలు వట కదది. పులులూ,
సంహాలకంటే క్రూరమైన మగాణ్ణణ పటేూ వట అది. నాకిష్ూమై ఆ వటక
దిగలేదు. అంతా విక్రం లీల!
పెళ్లిన కొతతలో ఓ నెలాిళ్ళి ఇండియాలోనూ, రెణ్ణణలుి ఫరిన్
ల్గకేష్నిలోనూ- మా హనీమూన్. అపుపడు జీవితం ఓ రంగులకల
అనిపించింది. కనీ ఆ తరాాత మా విహారాలు ఆగిపోయి, నాది
జనానా జమానా అయింది. ఆ తరాాత- విక్రం మనసు కూడా, అతడి
డబుాలాగే తెలుపుకి తకకవ, నలుపుకి ఎకకవ అని తెలిసంది.

ఓసారి విక్రం ఒకకడూ సాట్రాిండ్జ వెళిి రెండు వారాలునానడు. ఆ
సమయంలో అతడి కజిన్ జైరాజ్ ఓరోజున ఏకంతంలో ఉనన నా
దగగరకొచిు చొరవ చేశ్వడు. చెంప ఛెళ్ళిమనిపించాన. జైరాజ్
తడబడలేదు, “వయసులో ఉనానవ్. పది రోజులినంచి మగతోడు
లేదు. సాట్రాిండులో ఉనన విక్రంకి నూో రిక్రూట్ పాయల తోడుంది.
నవుా మనిషివి కదా, ఉపూప కరం తినడం లేదా? లెటజ్
ఎంజ్ఞయ్, న్న ఇనిిబిష్న్స” అనానడు చెంప తడుమ్మకంట్టనే.
హైసొసైటీకి ఇది మామూలేనని వినానన. ఐనా జైరాజ్ మాటలిన
పూరితగా నమమలేక, సాట్రాిండులో ఫేస్టబుక రెండండ్జ లేనినికి విక్రం
వివరాలు చెపాపన. తన వాళ్ిని కలుసుకని, వాళ్ితో సెలీయ కూడా
తీసుకని నాక పంపింది. ‘ఎనీ డౌట్స’ అంట్లంది ఆ ఫొట్ల.
తిరిగచేుక జరిగింది చెపిప విక్రంని నిలదీసేత- విక్రంకి జైరాజ్
మీద కోపం రాలేదు. ‘చెంప ఛెళ్ళిమనిపించావుగా, మరి నీ జ్యలికి
రాడులే’ అనానడు. లేనిని గురించి మాత్రం, “అనవసరంగా ఆ
అమామయిని శ్రమ పెట్కూవ్! నననడిగితే నేనే చెపేపవాణ్ణణగా” అనానడు.
“నీక తపపనిపించడం లేదా?” అంటే- “ఫరెగట్ ది మిడిల కిస్ట
వాలూోస్ట డారిింగ్! ఆడదానికి కవాలిసంది సెకూోరిటీ. అది
నీకిచాున. బీ హాోపీ. మగాడికి కవాలిసంది వెరైటీ. లెట్ మీ బీ హాోపీ”
అని తేలిగాగ నవాశ్వడు.
“మాగాడు వెరైటీ కోరడానిన సమరిించేవనా, హైసొసైటీ
వాలూోసంటే?” అనానన కోపంగా.
“కమాన్ డారిింగ్! మగాడి వాలూోస్ట కి మిడిలూ, హై
కిసులుండవు. నవుా కనక వాలూోస్ట కోసం ఓ మిడిల కిస్ట వాణ్ణణ
చేసుకనానవనకో. వాడు నేనిచేు సెకూోరిటీ ఇవాలేడు. కనీ వాడూ
వెరైటీ కోరతాడననది గాోరంటీ”
నాక నచుకపోయినా అతడి మాటలో నిజమ్మంది. సమాజ
నియమాలిన పాటించకపోతే, ఆడది అపరాధ్భావంతో
తల్గంచుకంటుంది. పురుషుణ్ణనన అహంతో, మగాడు రొమ్మమ
విరుచుకని తిరుగుతాడు.
నాకక్రోష్మొచిుంది, “ఐతే నాదీ నీ రూటే. నాకొదీా సెకూోరిటీ.
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నాకూ కవాలి వెరైటీ” అనానన.
చెంప ఛెళ్ళిమనిపిసాతడనకనానన. కనీ మళ్ళి తేలికగా
నవాశ్వడు విక్రం.
“దట్స గుడ్జ. నవాలా చేసేత నాకూ గిలీూ ఫీలింగుండదు. నా
సరదాలకి నవాడుడ రాక. నీ సరదాలకి నేనడుడ రాన. ఎటొచీు చినన
జ్ఞగ్రతత! ఏంచేసనా గుటుూ పాటించాలి. మన మధ్ో గడవల్గచిునా
రచుకెకకకూడదు. మనకి పుటేూ బిడడ డీఎనేో ట్లసుూకి నిలబడాలి. మనం
మామూలోళ్ిం కదు. మీడియా దృష్ూంతా మనమీదే ఉంటుందని
మరిుపోక” అనానడు. విక్రం
తెలిబోయాన. అతడిది విశ్వలహృదయమనాలో, బలహీనతని
జయించలేని అసహాయత అనాలో, విలువలిన కదనలేని నా
మధ్ోతరగతి మనసతతాంపై నమమకమో అరిం కలేదు. “అగినసాక్షగా
పెళిి చేసుకనన దంపతులం మనం. నీకీ ఏరాపటు బ్బగుందా?”
అనానన అసంతృపితగా.
“ఏం చేసేది? నాకనేనగా అమామయిల వెంటబడడంలేదు. నా
డబుా, హదా చూస వాళ్లి తమ అందానిన ఎర వసుతనానరు.
పడిపోవడం బలహీనతే కనీ, మగాడిగా నాకది సహజం” అనానడు
విక్రం.
“అందరు మగాళ్ళి అలా ఉండరు. పురుషులందు
పుణ్ోపురుషులూ ఉంట్కరు” అనానన.

“ఐతే అలాంటి పుణ్ోపురుషుడు ఒకే ఒకకణ్ణణ చూపించు. ననన
నేన మారుుకంట్కన” అనానడు విక్రం. అదో సవాలులాగా ఉంది,
బ్బధ్ోతన నామీదక నెటేూసుతననట్టి ఉంది. నేన మాత్రం,
‘దరికవులే’ అనకని, “ఈరోజునించే నేనా ప్రయతనం
మీదుంట్కన. సరేనా?” అనానన. విక్రం కూడా ఆ విష్యంలో తనూ
సీరియసేస అననటుి, వెంటనే నాకోసం ఈ అపారుూమెంటు కొనానడు.

పారుకలో ఒంటరిగా కలిసనపుపడు, నేనతణ్ణణ నా చూపులతో
హిపొనటైజ్ చేసుతనాననని అనకనానన కనీ, అతడే ననన
హిపొనటైజ్ చేస, నా పథకం తెలుసుకనానడు. నేనతణ్ణణ నా ఫిటుకి
ఆహాానించినపుపడు, “నవుా చాలా డేంజరస్ట గేం ఆడుతునానవ్.
తొందరగా ఆపెయోకపోతే, నీ జీవితమే నాశనమౌతుంది” అనానడు.
మ్మందు బుకయించాలనకనానన. కనీ, అతడు నా పథకనిన
నాకంటే బ్బగా వివరించేక, ఇక దాచేదేమ్మందిలే అనకనికసేపటికి నా కథ చెపాపన. సారధ నిట్టూరిు, “నీ సపందనలో
నాోయమ్మంది కనీ, ఇది పురుష్ప్రపంచం. ఇకకడ
పురుషుడిదెపుపడూ విన్-విన్ సటుోయేష్న్. ఇపుపడు నవూా నేనూ
దగగరైతే- నీది పతనం, నాది అనభవం. నవానకనే వట కూడా
పురుషులకి ఆనందానేన ఇస్తత, నినన అసంతృపితకి గురి చేసుతంది”
అనానడు.
అపుపడు నా బుర్ధలో ఏదో వెలిగింది, “ఇవనీన నాకూ తెలుసు.
జీవితం నాశనమైనా సరే, వట ఆపరాదన కనానన. కనీ ఇక వట
ఆపేయొచుు. ఎందుకంటే, నేన వెదుకతునన పుణ్ోపురుషుడివి
నవా! అందుక నిదరశనం, నవుా నా ఫిటుకి రాననడమే!” అనానన.
“నీ మనసు చదివి నీ అసలు ఆలోచనలు పసకట్కూన కబటిూ,
రాననానన. వచాున్న, నినన కదనగల నిగ్రహం నాక లేదని
నిజ్ఞయితీగా ఒపుపకంటునానన!” అనానడు సారధ.
మనసులో కించిత్ గరాం. అంతలోనే రవంత సగుగ. ఆ వెంటనే
వాసతవ సుయరణ్. “నవుా సైకియాట్రిసుూవి. నవా ఆ పుణ్ోపురుషుడివని
విక్రంని నమిమంచడం నీక కష్ూం కదు” అనానన బ్రతిమాలుతుననటుి.
సారధ కసేపు ఆలోచనలో పడాడడు. తరాాత నెమమదిగా, “వట
ఆపాలని మనస్తయరితగా అనకంటునానవని నమమకం కదిరింది
కబటిూ నీక- అసలు ససలు పుణ్ోపురుషుడు వరుణ్ని పరిచయం
చేసాతన” అనానడు.

అపపటినంచీ వటకోసం- పారీూలోి, థియేటరిలోి, పారుకలోితిరుగుతునానన. అన్నోనోదంపతులిన గమనించి వాళ్ి వివరాలు
సేకరించి, నాక అనవనిపించిన మగాణ్ణణ ఎంచుకోవడం ఆ వటలో
మొదటి భాగం. తరాాత ఆ మగాడు ఒంటరిగా ఎపుపడు
దరుకతాడా అని- జింకకోసం మాటేసన పులిలా కచుకనేదానిన.
పరిచయం చేసుకని నా ఇష్కూనిన స్తచించి, నా ఫిటుకి
రపిపంచేదానిన. అకకడ వాళ్ిని రెచుగటూడానికీ, వాళ్ళి రెచిుపోతే
అమాయకతాం నటించడానికీ, నేన వారిసేత ఆవశంలో దౌర్నాోనికి
పాలపడినవాళ్ిని అదుపు చేస బెదిరించడానికీ పథకనిన
రూపొందించాన.

వరుణ్ అతడి మిత్రుడు. నీతికీ, నిజ్ఞయితీకీ, నిబదధతకీ,
విలువలకీ తన తరాాతే ఎవరైనా! పెళ్ియిన మరుక్షణ్ం నంచే భారో
అతడికి నిజంగా అరాింగి ఐపోయింది. మనసుకి నచిున ఆదరాశలిన
నియమంలా పాటిసాతడు. ఇక పరోపకరం విష్యానికొసేతఅందుక ఏమైనా చేసాతడు, ఎంత రిసకయినా తీసుకంట్కడు.

వయసు, సొగసు, అందం, ఆకరషణ్- ఆపైన డబుా ఉనన
ఆడదానిన. నేన తలుుకంటే ప్రియులక కొదవా?

“వసాతడు? నేనతడికి నవుా నా పేషెంటువని చెబుతాన.
డిప్రెష్న్ని ఉనానవనీ, కంపెికసతో బ్బధ్పడుతునానవనీ, ఆ కరణ్ంగా
నీ ప్రవరతన విపరీతంగానూ, అపారాిలక దారి తీసేదిగానూ
ఉంటుందనీ నమమబలుకతాన. నీతో ఏకంతంలో హుందాగా
ప్రవరితంచడమే, తగిన చికితస అని నమిమసాతన. తపపక వసాతడు”

అలా ఇపపటికి నలుగురొచాురు నా ఫిటుకి. ఒకకడూ
పుణ్ోపురుషుడు కదు. ఐదోవాడు సారధ పుణ్ోపురుషుడు కదు
కనీ, నా అదృష్ూమో, దురదృష్ూమో- అతడు సైకియాట్రిసుూ.

“అతణ్ణణ నేన కలవడమెలా?” అనానన.
“నీకతడు ఒంటరిగా దరకడు. కబటిూ నేనే అతణ్ణణ నీవదాక
పంపుతాన” అనానడు సారధ.
“నవుా పంపితే వసాతడా?”
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అనానడు సారధ.

బెడ్రంలోకి వెళాిన.

అరధమైంది. వరుణ్ నాక ఉపకరం చేసుతనానననకని వచిు, నా
ఉచుులో పడతాడు. తరాాత నా ఆకరషణ్కి తటుూకోగలడా? సారధ
దృషిూలో ఇంక పుణ్ోపురుషుడిగానే కొనసాగగలడా?

మ్మందు నైటీ తీసేశ్వన. అపుపడు నా ఒంటి మీద నూలుపోగు లేదు.

అసలు సారధ వరుణ్ గురించి నిజమే చెబుతునానడా? నా
ఉచుునంచి తపిపంచుకందుక వరుణ్ని ఎరగా చూపిసుతనానడా? వరుణ్
అతడికి మిత్రుడా, శత్రువా?

వరుణ్ రాకకి సారధ ఈరోజు మ్మహూరతం పెట్కూడు. నేన ఇంట్లి వరుణ్ కోసం
ఎదురు చూసుతనానన.
అంతలో కలింగ్బెల రోగిగింది. మోనిటరోి చూసేత సీత బెడ్రంలో ఉంది. చీర

ఎగగటిూ కూరుుని నేల ఒతుతతోంది. ఆ పని చేసుతననపుపడామెక ఇతరులు తనని
గమనిసుతనానరనన సపృహ ఉండదు. అదే నాకకవలసంది కూడా!
ఒకసారి ననన నేన చూసుకనానన. నైటీలో కొంచెం సెకీసగానే ఉనాననని
అనిపించింది. అయినా సంకోచించ కండా వెళిి తలుపు తీసేత - ఎదురుగా
ఆరడుగుల అందగాడు.
అంతకమ్మందు ఇదారం ఫోన్ని విడియో చాట్ చేశ్వం. నేరుగా మనిషిని చూడడం
ఇదే ప్రథమం.
ననన చూస కొంచెం ఇబాందిపడి, లోపలికి రావడానికి తటపట్కయిసుతంటే,
“నైటీలో ఉనానన మనినంచాలి” అని నవుాతూ పకకక తపుపకని లోపలికి దారి
చూపించాన.
మాట్కిడకండా లోపలికొచాుడు. ఇదారం హాలోికి నడిచాం. అతడు స్ఫలో
కూరుునానడు. నేనతడికి ఎదురుగా కూరుునానన. సీత మా ఇదారికీ కనిపించే
పొజిష్న్ని ఉంది మోనిటర్.
“సీతా! గది ఒతతడం అవాగానే నవుా వెళిళపోవచుు. ఈ వళిూకి ఇంకేపనీ లేదు”
అనానన మోనిటరోి చూస్తత. అతడి దృషిూని మోనిటర్ వైపు మళిించడం నా
పథకంలో భాగం.
అంతవరకూ నావంక చూడకండా అట్టఇట్ట చూసుతనన వరుణ్ దృషిూ మోనిటర్
మీదక మళిింది. తన వచిుంది సీత కోసమే అననటుి, తదేక దీక్షతో ఆమెనే
చూసుతనానడు.
సీత ఇల్గితతడం అయింది. లేచి నిలబడి నడుమ్మకి బిగించి కటిూన పైట చెంగు తీస
దులిపి సరిచేసుకంది.
ఆ మాత్రానికే వరుణ్ స్ఫలో వెనకిక వాలి కళ్ళి మూసుకనానడు. ‘ఇతగాణ్ణణ
మ్మగుగలోకి దించడం అంత సులభం కదు’ అనకంట్ట, ‘ఇది నీక మెడిటేష్న్
సమయమా?’ అనానన.

అందగతెతని. ఒంటి సంరక్షణ్లో పొందికగతెతని. ప్రొఫెష్నల మోడలస కూడా
అస్తయపడే అంగసౌష్ూవం నాది.
అబుారంగా ననన నేనే చూసుకనానన. నాతోపాటు మరో రెండు కళ్ళి, అవీ మగ
కళ్ళి- ననన గమనిసాతయని తెలుసు. ఎందుకంటే హాలోి మోనిటర్ ఆఫ్
చెయోలేదు. దాని రిమోట్ వరుణ్కి ఇవాలేదు.
అతడు ననన మోనిటరోి చూసుతనానడని తెలియనటేి నటిసుతనానన. అతణ్ణణ
వీలైనంతగా రెచుగట్కూలి మరి!
బీరువా దగగరికెళిి తలుపు తీశ్వన. ఎకకవగా చుడీదారుి వసుకనే నేన, అపుపడు
మాత్రం చీర ఎంచుకనానన. లంగా, బ్లిజు, బొటుూ, గలుసు- అనీన చీరక మాోచ
అయేోవ.
తీరుబడిగా దుసుతలు ధ్రించాన. ధ్రించడంలో వెబ్ సరీసులోి ఓటీటీ వాళ్ళి
ఉతాసహపడే సెకీస పోజులిచాున. తరాాత హాలోికి వెడితే, అకకడి దృశోం నేన
ఊహించనిది.
మోనిటరోి బెడ్రం సపష్ూంగా కనిపిస్తంది. వరుణ్ స్ఫలో వెనకక వాలి కళ్ళి
మూసుకని ధాోనంలో ఉనానడు. బహుశ్వ నేన నైటీ తీయబోతుననపుపడే ధాోనం
మొదలెటేూస ఉంట్కడు.
“మేనక వచేుసంది. చేసేది తపసుస అయితే ఇక చాలించు” అనానన. అతడు కళ్ళి
తెరిచి ననన చూశ్వడు. మ్మఖంలో నేనాశంచిన ఆవశం లేదు. చిననగా నవిా, “యు
ఆరే బూోటిఫుల వుమన్ అండ్జ యు హావ బూోటిఫుల బ్బడీ. నీ డ్రెస్ట సెనస
అదుభతం. ఓసారి మా ఇంటికొచిు నా భారో హేలకి టిపుస ఇవాాలి” అనానడు.
‘నీ భారో ప్రసాతవన తేవడానికి ఇదా సమయం. వెరీ అన్రొమాంటిక’ అనకంట్ట,
“షూోర్” అనానన. ఇదారం అరగంటసేపు మాట్కిడుకనానం. నా డిప్రెష్న్
పోగట్కూలన్న ఏమో, నేనేం మాట్కిడినా అందులోంచి నాకే తెలియని భావాలు
వెలికితీస ననన పొగుడుతునానడతడు. ఆ మాటలోి సమయస్తయరిత,
హాసోచాతురోం, సాహితీ పరిజ్ఞానం, తెలివి ఉనానయి. తనకంటే ఎకకవగా
ఎదుటివారి గురించి మాట్కిడే హుందాతనమ్మంది.

‘ఇలాంటివాడుంటే, ఏం తడితే అది కగితంమీద బరికేస గపప కవిని
అనిపించుకోవచుు’ అనకనానన.
అతడి సమక్షం నాక ఆహాిదంగా అనిపించింది. మనసు నిరమలమైంది. అతడు
సెలవు తీసుకంట్కననేదాక, అతణ్ణణ రపిపంచింది వట్కడాడనికనన విష్యమే గురుత
లేదు. సారధ చెపిపందానినబటిూ, సెూప్ వన్ లో నా వట ఫెయిలవచునన
అనమానమ్మంది. అందుకే సెూప్ ట్టకి అనీన సదధం చేసుకనానన.

“మామూలుగా ఐతే కదు. కనీ సారధ నాకపపగించిన బ్బధ్ోతకి ధాోనం
అవసరమే” అనానడతడు కళ్ళి తెరవకండానే. మరి కళ్ళి తెరిసేత, ఎదురుగా నైటీలో
నేన- తెలుగు సనీప్రేక్షకలిన రెచుగటేూ ఉతతరాది భామలాి!
సీత వెళిిపోయింది. “డ్రెస్ట మారుుకని వసాతన. అపుపడు మాట్కిడుకందాం” అని

“నీ పరిచయం నా అదృష్ూం. ఈరోజు నీతో ఇలా మాట్కిడడం నాకో గపప
అనభవం. నా మనసెంతో తేలికపడింది. నౌ ఐ హావ రికెాస్టూ. విల యు అబెలిజ్ ”
అనానన.

అతడు క్షణ్ం కూడా తటపట్కయించకండా, “షూోర్” అనానడు.
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సాూర్ హొటల కౌశకలో రొమానిసటీ అనే మినీ థియేటరోి
లఘుచిత్రాలు ప్రతేోకంగా తీయించి వసుతంట్కరు. నిడివి అరగంట.
టికెట్ వెయిోరూపాయలు. ట్టరిసుూలకని ఉదేాశంచబడినవి కబటిూ,
వాటికి ఎకకవ పబిిసటీ ఉండదు. చూసేవాళ్ళి సాధారణ్ంగా
జంటలుగా వసాతరు. ఒంటరిగా వచిునవాళ్ళి- సనిమా కగానే
జంటకోసం పరుగెడతారు. పెళ్ియిన కొతతలో నేన, విక్రం ఓ ఫిలమ
చూస- జంటగానే ఇంటికి పరుగెతాతం.
“ఎలుిండి రొమానిసటీలో సాయంత్రం నాలుగుకి ‘ఈ ప్రేమలు
మాకొదుా’ అనే ష్కర్ూ ఫిలమ ఉంది. అది నీతో చూడాలనంది. రెండు
టికెటుి తెపిపంచి ఉంచాన. ఈ వళ్ ట్కకింగ్ లాగే, లెటజ్ ఎంజ్ఞయ్
అనదర్ థరీూ మినిట్ సెష్న్ వాచింగ్ ఎ ఫిలమ. పీిజ్ డోంట్ సే న్న’
అంట్ట టికెటుినన కవరు అతడికి అందించాన.
వటలో ఇది నా బ్రహామస్త్రం. ఇంతవరకూ ఎవరిమీదా
ప్రయోగించాలిసన అవసరం రాలేదు. దీనిన బ్రహామస్త్రం అని
ఎందుకనాననంటే- రామాయణ్కలంనంచీ బ్రహామసాానికి కటుూబడడం
ఓ మరాోదగా చెలామణీ ఔతోంది.
వరుణ్ వదానలేదు సరికదా, “షూోర్” అనానడు. ఆ తరాాత ఆ
రోజుకోసం చాలా అసహనంగా ఎదురు చూశ్వన. వరుణ్
ఏంచేసాతడోనని ఉదేాగం!
ఆ రోజు రొమానిసటీ మినీ థియేటరు దగగర వరుణ్ కనబడితే,
కలా నిజమా అనకనానన. అతడు తనే నాదగగరకొచిు పలకరించి,

నా చేతికో టికెట్ అందించి, “ఇది నీ టికెట్. అంత సులువుగా
దరకలేదు. కొంచెం ఇన్ఫుియనస ఉపయోగించాలిస వచిుంది”
అనానడు.
“నేన రెండు టికెటిిచాునగా. మళ్ళి ఇదెందుక?” అనానన
ఆశురోంగా.
“నేనే సనిమా చూసనా పకకన నా భారో ఉండాలని నియమం
పెటుూకనానన. నిజ్ఞనికి ఈ ష్కర్ూ ఫిలింమీద నాక ఆసకిత లేదు. నీక
మాటిచాునని వచాున. హేలకి కూడా ఈ సనిమామీద అంత ఆసకిత
లేదు. నా మాట నిలబెటూడం కోసం వచిుంది. అందుకని నీకోసం
మూడో టికెట్ తీసుకోవలసొచిుంది” అనానడు వరుణ్.
నా కళ్ళి హేలకోసం వెదికయి. అది గమనించిన వరుణ్, “నెట్లి
ఈ ష్కర్ూ ఫిలమ రివూో చదివింది హేల. ఫిలిం చూడాడనికి
మొహమాటంగా ఉందిట. అందుకని మొహం కనబడకండా
మ్మసుగులో ఉంది. ఇకకడికి రాగానే థియేటరోికెళిి సీట్లి కూరుుంది.
నేన టికెట్ నీకివాడంకోసం ఇకకడ ఆగాన” అనానడు వరుణ్.
“పుణ్ోపురుషుడు ఒకేఒకకణ్ణణ చూపించు. ననన నేన
మారుుకంట్కన” అనే విక్రంలాంటివారికి సమాధానంలా
కనిపించాడు వరుణ్. అప్రయతనంగా అతడికి చేతులు జ్యడించాన.
ఆ తరాాతేమయిందీ, నా వట ఆగిందా, విక్రం మారాడా అననదిఈ కథ చదివ విక్రం లు తమక తామే తెలుసుకోగలరని
సాాభిప్రాయం…
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నిదురించే తోటలోకి
డా. ఎమ్. సుగుణ్రావు

నాక ఆశురోం కలిగించే విష్యం నేన చేసన ఈ పనిని
కొంతమంది సాహసం అనడం! నిజంగా సాహసమా! నా
ఆనందంకోసం, ఆతమసంతృపిత కోసం చేసంది. ఈ నిరణయం
తీసుకోవడం వెనకనా శ్రీమతి శ్రావణ్ణ కొండశఖరంలా నిలబడింది.
ఈ నిరణయానికి మూలం ఎకకడపడింది? అమెరికన్ కలనీలో అంటే
అమెరికలోని కలనీకదు. ఆంధ్రదేశంలోని ఒక నగరంలోని వీధ. ఆ
వీధలో ఉండేవి అమెరిక వెళిళపోయిన సంతానం కోసం వచి
చూస్తత రోజులు గడిపే తలిితండ్రులు.
నేన ఈ ఊరొచిు పదిహేనరోజులయిోంది. ఆ కలనీలో కిినిక
ప్రారంభించి వారం రోజులయింది. వరే జిలాిలోని ప్రాధ్మిక
ఆరోగోకేంద్రంలో వైదుోడిగా పనిచేస నా శ్రీమతి ఉదోోగరీతాో ఆ
ఊరు వచేుసాన. నేన వచేుమ్మందు ఆ కలనీలో కిినిక నడిపేది
డాకూర్ సాంబమూరితగారు. ఆయన అమెరిక వెళిళపోయారు
కొడుకల దగగరక. ననన ఆ కిినిక చూడమనడంతో ఒపుపకనానన.
అరవయేోళ్ళళ 'పైబడిన 'పేష్ంటితో వింతయిన అనభవం. చెపిపందే
చెపుతారు. విసుగసుతంది. అయినా తపపదు. వాళ్ళక ఏ ట్రీట్లమంట్
ఇవాకకరలేదు. వాళ్ళళ చెపేపది వింటే చాలు.
ప్రసుతతం కిినిక లో ఉనానన. సమయం సాయంత్రం
ఆరయిోంది. 'పేష్ంటితో బిజీగా ఉనానన. నా ఎదురుగా ఓ
మ్మసలాయన. ఆయన చెపిపంది విని, ప్రిసకష్పన్ రాస బయటక
పంపేసరికి ఫోన్ మోగింది.
"హలో...నేన ఫణ్ణకర్, బ్బవునానవా?!” అనానడు
"బ్బవునానన. ఎకకడునానవ్?” అనానన.
"నేన బోరడరోి ఉనానన. జమ్మమలో పోసూంగ్. ఒక మ్మఖోమైన
విష్యం చెపాపలి.” అనానడు.
"ఏంటి?” అనానన.
"మన సంగీతం మాసాూరు సదాశవంగారు నవుా కిినిక పెటిూన
అమెరికన్ కలనీలోనే ఉంటునానరు. కొడుకలు, కూతుళ్ళళ అంతా
ఉందేది అమెరికలోనే. పాపం ఈ మధ్యో మాసాూరుగారి భారో
చనిపోయిందట. ఇక మరీ ఒంటరితనం. తనన తాన పూరితగా
మరిుపోయారట. ఎవరినీ గురుత పటూడంలేదుట. ఒకసారి వెళిళ
చూసరా.” అనానడు.
“నేనూ వినానన. ఆయనన చూడాడనికి వెళ్తాన. అయినా
ఆయనన రోజూ చూస్తతనే ఉనానం. టీవీలోి, పత్రికలోి, ఆయన దగగర
సంగీతం నేరుుకనన వాళ్ళంతా ఆయనన వన్నళ్ళ పొగుడుతూ
ఆయనన గురుత చేసుకంటునానరు.” అనానన.
“ఎంత గపప సంగీత విదాాంసుదైతే మాత్రం ఇపుడు ఆయన
జీవితం చేదుగా మారింది.” అనానడు ఫణ్ణకర్ నిరిిపతంగా.
“బ్బధ్పడక. రేపే వెళిళ మాసాూరిని చూసొసాతన. ఆ తరాాత నీక
ఫోన్ చేసాతన.” అనానన.

పేష్ంటిన చూడడంలో మ్మనిగిపోయిన నాక అరగంట
తరాాత తీరిక లభించింది. ఫిస్టక లో కఫీ వంపుకని తాగుతూ
ఆలోచనలో పడాడన.
ఫణ్ణకర్ న మొదటిసారిగా కలిసంది సదాశవంగారి సంగీతం
కిసులో. అపుపడు నా వయసు పధానలుగేళ్ళళ. తొమిమదో తరగతి
చదువుతునానన. అపపటికే నాక భూతదాాల కళ్ళజ్యడు. రాత్రిళ్ళళ
ఎకకవసేపు చదివితే తలపోటు బ్బగా వచేుది. ఎనిన మందులు
వాడినా తగగలేదు. ఎవరో సలహా ఇచాురు సంగీతం నేరుుకోమని.
అది ధాోనంలా సాయపడుతుందనానరు. అపుపడే ఫణ్ణకర్ తో
పరిచయం. తనక గాయకడిగా పేరు తెచుుకోవాలనే కోరిక ఉంది.
అలా సదాశవంగారి కిసులో చేరాడు. ఇదారం సేనహితులం
అయాోమ్మ. తొమిమదో తరగతినంచి ఇంటర్ వరకూ సదాశవంగారి
సంగీతపు కిసులో గడిపినవనీన మధురక్షణాలే! ఆ ఇంట్లికి
అడుగుపెటూగానే అనినవైపుల నంచి సంగీతమే వినిపించేది.
గడపతాకితే గమకలు పలికేవి. తలుపులు తాళ్ం వసేవి. మా
సంగీత శక్షణ్ సరళ్ళసారాలతో మొదలై దాటుసారాలు, జంటసారాలు,
అలంకరాలు, పిళాళరిగీతాలు, వరణనలు... ఆ తరాాత కీరతనలు.
ఇంటర్ తరాాత మెడిసన్ లో సీటొచిు నేన, నేష్నల డిఫెన్స
అకడమీలో సీటొచిు ఫణ్ణకర్, వరే రాష్కాలక వెళిళపోయాం. మా
సంగీత సాధ్న అకకడా మొదలయింది. నా మైగ్రేన్ తలనొపిప పూరితగా
తగిగపోయింది. మెడిసన్ చదువు ప్రశ్వంతంగా సాగడానికి
సదాశవంగారు నేరిున సంగీతం చాలా ఉపయోగపడింది. ఎమ్. బి.
బి. ఎస్ట. అయిన తరాాత ఒక ప్రాథమిక ఆరోగోకేంద్రంలో పోసూంగ్
వచిుంది. ఆ తరాాత మేనతతకూతురితో పెళిళ. తన లెకురర్. ఇదారివి
వరేారు ఊళ్ళలోి ఉదోోగాలు. పెళ్ళయి ఐదేళ్ళయినా
జనోసంబంధ్మైన కరణాలవలి మాక పిలిలు కలగలేదు. ఇదారికీ
సంగీతాభిరుచి ఉంది. తన బ్బగా పాడుతుంది. మాక పిలిలు లేని
లోటు సంగీతం తీరుస్తంది.
ఇలా నా జీవితంలో ప్రతీ దశలోనూ సంగీతమే వెననదననగా
నిలుస్తంది. దానికి ఆదుోడైన సదాశవంగారూ నాలో ఒక భాగం
అయిపోయారు.
పిలిలులేరనీ, ఎంతకలం ఇలా ఉంట్కరనీ బంధువులు,
ఆతీమయులు శతపోరడంతో బ్బబున్న, పాపన్న దతతత తీసుకోడానికి
నిరణయించామ్మ. అయితే ఇదారం వరు వరు ఊళ్ళలోి ఉండడంతో
వీలుకలేదు. ఇపుపడు ఒకచోట కొచాుమ్మ. కనక ఆ పని
మొదలెట్కూలి అనకనానన.
****
తరువాతిరోజే ఆదివారం. సదాశవంగారి ఇంటికి
బయలుదేరామ్మ నేన, నా శ్రీమతి. శవాలయం కోనేటివీధ.
రంగువెలసన డాబ్బఇలుి. ఆ చిరునామా మనసు పొరలోి పదిలంగా
ఉంది. ఇపుపడు ఆ దృశోం మారింది. ఆ రంగు వెలసన
డాబ్బసాినంలో నాలుగు ఫోిరుినన గ్రూప్ హౌసంగ్. అటువైపుగా
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వెళ్ళతునన ఒక పెదాాయనన అడిగాన. “సదాళ్శవంగారి
ఇలెికకడా?!” అని. ఆయన నావంక ఆశురోంగా చూస “మీరు ఈ
ఊరికి కొతాత?! కొడుకలు పాతిలుి పడగటిూంచి ఈ ఇలుి కట్కూరు.
అంతా అదెాకిచేుస రెండు గదులుంచారు ఈయనకోసం,
తలిిగారికోసం. ఆవిడపోయి ఆరునెలలయింది. పిలిలంతా
అమెరికలో, ఈయనొకకడే ఇకకడ. ఈమధ్ోనే మతిసిరం లేకండా
తిరగడంతో ఎవరో పనిపిలిన పెట్కూరు చూసుకోడానికి.” అంట్ట
ఆయన వెళిళపోయాడు.
కరుదిగి లోపలక నడిచామ్మ. ఇరవయేోళ్ళ అమామయి తలుపు
తీసంది.
“మీరెవరు?” అంది.
“సదాశవంగారి దగగర సంగీతం నేరుుకనానన.” చెపాపన.
“అయోగారికి బ్బగోలేదు. ఎవరినీ గురుత పటేూదశలో
లేరు...”అంది.
“ఒకసారిచూస వెళిపోతామ్మ” అనానన.
“సరే. రండి” అంట్ట లోపలక వెళిళంది.
ఆమెన అనసరించామ్మ. చినన గది. లైటుి పలచగా
వెలుగుతునానయి. చిందరవందరగా బటూలు. గుపుపమంట్ట మ్మకక
పగిలేలా వాసన. లోపల గదిలో నేలమీద బొమమలు మ్మందేసుకని
ఆడుకంటునన ఒకపపటి సంగీతవిదాాంసులు సదాశవం. పెరిగిన
గెడడం, తైలసంసాక లేని జుటుూ, మాసన లాలీు, పైజమా.

నితోం రాగాలాపనలో, సారసంగమం లాంటి ఆ ఇంట్లి నిశశబధం
తాండవిస్తంది.
“నమసాకరం మాసాూరూ!” అనానన. ఆయన తలెతతలేదు. ననన
గురితంచే సితిలో లేరు.
ఎంతోమందికి శృతిబదధమైన సంగీతం నేరిపంచిన సదాశవంగారి
జీవనరాగం శృతి తపిపంది.
తెలిటిలాలీు, 'పైజమాతో మందహాసం చిందే మ్మఖారవిందంతో
నితోం రాగరంజితంగా వుండే ఆయనన ఆ సితిలో చూసన నాక
కనీనరు ఆగలేదు. ఇదారం వగంగా ఆ ఇంట్లించి బయటక
వచేుసామ్మ. కరులో కూరుునాన ఆయన దీనావసి కళ్ళమ్మందు
మెదులుతోంది. పిలిలంతా అమెరికలో ఉనానరు. తోడుగా, నీడగా
నిలిచే భారోలేదు. ఆదరించే బంధువులు లేరు. అందుకనేమో ఆయన
మతితపిపంది. వృదాధపోంలో శ్వపగ్రసుతడిని చేసన అలీ్మర్స. అందరినీ
మరిుపోయే మానసకసితి. ఇంక ఖచిుతమైన కరణ్ం కనిపెటూలేని
వాోధ. మెదడు కణాలు కంచించుకపోయి పరిమాణ్ం
తగిగపోవడంవలి ఈ వాోధ కలుగుతుందని ఒక పరిశోధ్న.
ఇంటికొచిునా ఆయన నా మన్నఫలకం నంచి చెరిగిపోలేదు.
****
తరువాతి రోజు పేష్ంటిన చూస, మహిళాశశుసంక్షేమ
కరాోలయానికి బయలుదేరాన. దతతత సీాకరణ్ గురించిన
వివరాలు తెలుసుకందామని. కరు పార్క చేస లోపల కలిసన
అధకరిని అడిగాన. ఆయన్న అపిికేష్న్ ఇచాురు.

“దీనిన పూరిత చేస, మేం అడిగిన డాకోమెంటిన జతచేస,
కటూవలసన ఫీజుతో ఆనెలిన్ని పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. సంవతసరం
తరాాత అనాథ శరణాలయంలో లాటరీపదధతి దాారా పిలిలన
దతతతకోసం సీాకరించవచుున.” అనానడాయన.
“సంవతసరమా?!” అంట్ట న్నరు వెళ్ళబెట్కూన.
“ఏమో ఇంక ఎకకవ పటూవచుు.” అంట్ట ఆయన తన
చదువుతునన ఫైలులోకి తల దూరాుడు.
ఆయన మాటలు ష్కక కలిగించాయి. “దతతత వెనక ఇంత
తతంగమా!” అనకంట్ట ఆ ఆఫీసులోంచి బయటకొచిు కరెకకన.
మససులో ఏదో దిగులు. చిరకలంగా పిలిలకోసం తపన
పడుతునన శ్రావణ్ణకి ఇదిఆశనిపాతం!

మెలిగా డ్రైవ్ చేసుతనానన. ఫోన్ మోగింది. అవతల లైన్ని ఫణ్ణకర్.
“బ్బగాలేదు సదాశవంగారి పరిసితి.” అంట్ట మొతతం
వివరించాన.
“అయోో...!” అంట్ట నిట్టూరాుడు. క్షణ్ంవరకూ మౌనం. వెంటనే
అనానడు.
“మీ దతతత సీాకరం ఎంతవరకూ వచిుంది?”
“చాలా పెదా తతంగం. రెండు మూడు సంవతసరాల సమయం
పటేూటటుూ వుంది.” అనానన దిగులుగా.
“సరే. మ్మందు అపిికేష్న్ పెటుూ. నిరాశపడొదుా.” ఫోన్
పెటేూసాడు.
కరు మ్మందుక సాగుతోంది. శ్రావణ్ణ గురించి నా ఆలోచనలు.
ఆమెక తలిి కవాలనే తపన. అది తీరే అవకశంలేదు. అందుకోసం
ఒక పాపన్న, బ్బబున్న దతతత తీసుకోవాలని, ఆ కోరిక
తీరేటటుిలేదు. ఆలోచనలు తెగడంలేదు. బుర్ధవడెకకతోంది.
ఒక కపుప కఫీ తాగితే బ్బవుంటుంది. పకకనే చిననకఫీ బంక.
కరు పకకక తీస ఆపాన. కఫీ ఆరడర్ ఇచిు ఆలోచిస్తత
నిలుచునానన. ఇంతలో మళ్ళళ ఫణ్ణకర్ నంచి ఫోన్. ఫోన్ ఎతాతన.
“ఒక విష్యం. చాలామ్మఖోమైంది.” అనానడు.
"సరే చెపుప!” అనానన.

శశు సంక్షేమశ్వఖ వారి ప్రమేయం లేకండా ఒక బ్బబున దతతత
తీసుకనే అవకశం ఉంది.” అంట్ట చెపపడం మొదలెట్కూడు ఫణ్ణకర్.
ఆ మాటలు వినగానే నాలో చినన అలజడి, ఆలోచన్ని పడాడన.
ఫణ్ణకర్ సంభాష్ణ్ అయిపోయినా ఇంక ట్రాన్స లోనే
ఉననటూనిపించింది. వెంటనే శ్రావణ్ణకి ఫోన్ చేసాన. ఫణ్ణకర్ చెపిపంది
చెపాపన. ఏ ఆలోచనా లేకండా వెంటనే చెపిపంది.
“మీఇష్ూం. నాకేమీ అభోంతరం లేదు.”
ఆ మాటలతో కొండంత రిలీఫ్. మనసులో ఏదో సాంతాన.
****
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తరువాతి రోజు -

ఉండిపోయాన.

“బ్బబున తీసుకవసుతనానన. చూసుకోడానికి ఒక ఆయానూ
తీసుకవసుతనానన. బ్బబు కోసం రూమ్ రెడీ చెయిో.” అంట్ట
ఆసపత్రినంచి శ్రావణ్ణకి ఫోన్ చేసాన.
“అలాగే...” అంది.
గంట తరాాత బ్బబుతోనూ, ఆయాతోనూ ఇంటి దగగరకొచాున.
శ్వవణ్ణ హారతి పళ్ింతో ఎదురయిోంది. ఆ తరాాత ఆయా
సాయంతో తలసాననం చేయించింది. కొతతబటూలు తొడిగింది. అననం
కలిపి తినిపించింది. అరగంటతరాాత పనలనీన మ్మగించుకని నేన
చదువుకంటునన రూమ్మలోకి వచిు కూరుుంది. చాలా
అలసపోయినటుూ కనిపించినా ఆమె మ్మఖంలో ఏదో సంతోష్ం.
“నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచిుంది. కననలోి నీరు
తుడిచి, కమమటికల ఇచిుంది.” అంట్ట పాటపాడి
“ఆ తరాాత!” అంది నావంక చూస నవుాతూ.
నాక చాలా ఇష్ూమైన శేషంద్రశరమ గారి గీతం గురుత
చేసుకంట్ట“రమోంగా కటీరాన రంగవలుిలలిింది
దీనరాలి గూటిలోన దీపంగా వెలిగింది
శూనోమైన వణువులో ఒక సారం కలిపి పాడింది
ఆకరాలు అడవికి ఒక ఆమని దయచేసంది”
అంతవరకే వచుు అనానన పాడడం ఆపి పాట గురుత చేసుకంట్ట ఆలోచనలోి పడింది శ్రావణ్ణ.
“విఫలమైన కోరెకలు వలాదే గుమమంలో ఆశల
అడుగులు తడబడి అంతలో పోయాయి కొమమలోి పక్షులాిరా, గగనంలో మబుాలాిరా
నదితోసుకపోతునన నావన ఆపండి
రేవు, బ్బవురుమంట్లందని నావక చెపపండి” నాక, శ్రావణ్ణకీ ఆశురోం. పాటపాడేది ఇదారమూ కదు. లోపల
గదిలోంచి పాట పాడుతుననది బ్బబ్బ! అదృష్ూం కలిసొసేత నడిచివచేు
కొడుక పుడతాదంట్కరు. మాక పాటలు పాడే కొడుక దరికడు.
గతం మరిుపోయినా, సారగతులు మరిుపోని సదాశవంగారు
పాడుతునానరు రాగయుకతంగాఇదారం సంతోష్ంగా లోపల గదిలోకి పరిగెతాతమ్మ. ఇంతలో
బయట జీపు ఆగిన శబధం వినిపించింది. “సార్” అంట్ట బయట బెల
కొటిూన చపుపడు. గబగబ్బ బయటకొచాున. ఆగిన పోలీసువారి
వాహనంలోంచి మ్మగుగరు పోలీసులు దిగారు.

“మీరేనా డాకూర్ జగదీష్?” అనానడొక పోలీస్ట.
“ఔన.” అనానన.
“డాకూరై ఉండీ మీకిదేం పని సార్? మీమీద కిడానప్ కేసు
పెట్కూరు. సదాశవం అనే వోకితని కిడానప్ చేసారని, సెక్షన్ 360 క్రంద
పదేళ్ళళ శక్ష పడుతుంది. కేసు పెటిూంది అమెరికలో ఉనన
వారిపిలిలు.” అనానడు మరో పోలీసాయన నావంక కోపంగా చూసవెంటనే ఆలోచనలోి పడాడన. నాకిపుడు పూరితగా అరిమయింది.
నేన సదాశవంగారిని వారి ఇంట్లించి తీసుకొచిు నా సంరక్షణ్లో
ఉంచుకోవడం ఒక సాహసమే అని చాలామంది ఎందుకనానరో
నాకిపుడు పూరితగా అవగతమయింది.
ఫణ్ణకర్ కూడా తన సరిహదుాలో శతృసైనోంలో చేసే
యుదధంలాంటిదే ఇదీ అనానడు. ఎపుపడు మ్మగుసుతందో తెలీదు...!
ఔన తపపదు. యుదధం మొదలెటిూన తరాాత మధ్ోలో ఆపలేం
కదా...ఏమైనా ఈ యుదధంలో పూరితగా పోరాడడానికే
నిశుయించాన.
“ఇంతకీ మీరు కిడానప్ చేసన సదాశవం గారెకకడ?” అనానడు
అంతవరకూ న్నరువిపపని ఇంకో పోలీసు. లోపలగదివైపు చేయి
చూపించి వారితో మ్మందుక నడిచాన.
లోపల బెడ్రమ్మలో కనిపించిన దృశోం చూస పోలీసులు ఒకక
క్షణ్ం ఆగిపోయారు. ట్కయిలెట్ క వెళిళన సదాళివంగారి డైపర్ తీస
శరీరానిన తుడుస్తంది శ్రావణ్ణ. వెంటనే వచిున ఆ మ్మగుగరు
పోలీసువారు మ్మకకలక జేబు రుమాళ్ళళ అడడం పెటుూకని ఎంత
వగంతో లోపలక వచాురో, అంతే వగంతో బయటక నడిచారు.
నేనూ వారిని అనసరించాన. పోలీసులు నావంక పరిశీలనగా
చూసారు..రెండు చేతులూ జ్యడించారు. వారి మ్మఖాలు చూసన
నాక ఆశురోం. చాలా ప్రశ్వంతంగా ఉనానరు.
“సార్ మమమలిన క్షమించండి. మీతో కోపంగా మాట్కిడాం. శక్ష
వెయాోలిసంది మీక కదు, ఫిరాోదు చేసన సదాశవంగారి
సంతానానికి.” అంట్ట మ్మందుక కదిలారు.

“ఆగండి. నమసామరం చెయాోలిసంది నాక కదు, నా శ్రీమతి
శ్రావణ్ణకి. ఆ అరవయేోళ్ళ పసవాడిని తన కననబిడడలా
ఆదరిసుతననందుక ఆ సెలూోట్ శ్రావణ్ణకే.” అనానన నా కళ్ళలోికి
ఉబికివసుతనన కనీనటిని తుడుచుకంట్ట పోలీసులు మ్మగుగరూ ఒకకసారిగా తమ బూటిన దగగరగా చేరిు
లోపల గదిలో ఉనన శ్రావణ్ణకి సెలూోట్ చేసారు.
గదిలోంచి “నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచిుంది...”
పాట మొదలయిోంది మళ్ళళ.

నాలో ఆశురోం... కొదిాగా ఆందోళ్న. వారివంకే చూస్తత
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