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ఏఏమి చెపేప్దిమి చెపేప్ది??  
  గొలల్ పూడి మారుతిరాగొలల్ పూడి మారుతిరా  

(1975 ఆంధర్ జోయ్తి దీపావళి పర్ తేయ్కసంచిక నుంచి) 
ఆ రోజు నాకు పోసుట్లో వచిచ్నవి నాలుగు ఉతత్రాలు.

ఒకటి : నా చిరకాల మితుర్డు అనన్మాట పర్కారం నేను కధ రాసి ఇవవ్నందుకు 
ననున్ ‘గాడిదా’ అని సంబోధిసూత్ నేనెందుకు గాడిదనయానో విపులంగా రాసిన వుతత్రం. 

రెండు : మా ఆవిడ కిర్తం దసరాకి కొనన్ కోయంబతూత్రు చీరల బాపతు 200 
అరజ్ంటుగా కటట్మని బటట్ల షాపు నుంచి శీర్ముఖం.  
మూడు : మా పెదద్వాడు అనవసరంగా కధలు గటార్ రాసూత్ చదువు పాడు 
చేసుకుంటునాన్డనీ, ఈ లెకక్న వాడిని కాలేజీలోంచి తీసెయాయ్లిస్ వుంటుందనీ వాళళ్ కాలేజీ 
పిర్నిస్పాల విశాఖపటన్ం నుంచి చేసిన హెచచ్రిక.  
నాలుగోది : శీర్కంఠయయ్ రాసిన ఉతత్రం. సూధ్లంగా రెండు వాకాయ్లు. సరసవ్తి నినన్నే 
ఆసుపతిర్లో పోయింది. కొలెసాట్ర్ల ఎకుక్వగా ఉందని, ఆ కారణం వలన గుండెలోల్ 
రకత్పర్సారానికి అభయ్ంతరం ఏరప్డి కనున్ మూసిందనీ డాకట్రు అంటునాన్రు అని. 

చాలా విలువయిన పాతపుసత్కంలోంచి కాగితం చిరిగిపోయినటుట్గా మనసు 
చివుకుక్మంది. సాయంకాలం వేపు పరుగులు తీసుత్నన్ ఈ యిరకయిన జీవితంలో సరసవ్తి ఓ 
పాత జాఞ్పకం. అలసిపోకుండా ముందుకూ, వెనకూక్ పరుగులు తీసే సమదర్ం కెరటాలు. 
జివువ్మనే మంచు ముదద్ సప్రశ్, తడిసి ముదద్యిపోతూ వరష్ంలో నడుసుత్నన్పుడు కాలికి 

గుచుచ్కొనే ములుల్ నొపిప్ – యిలాంటి చినన్చినన్ అనుభవాల సమిషిట్ రూపం సరసవ్తి. 
దగగ్రోల్ యిసికలో కూరుచ్ని గుజుజ్నగూళుళ్ ఆడుకొంటునన్ నా మనుమలిన్ చూశాను. ఎదురుగా తడిబటట్ లారేసుకునన్ మా ఆవిడ పాతికేళళ్ కిర్తం 

నేను కాసత్ పొగరుగా. అలల్రి చిలల్రిగా పర్వరిత్ంచి వుంటే ఆ సాధ్నంలో సరసవ్తి ఉండేది. అపుప్డా పనులనీన్ సరసవ్తి ననేన్ చేయమనేదేమో ! నా మనవలు 
ఎలా వుండేవారో మా పెదద్వాడు అనవసరంగా కధలు రాసేవాడుకాదేమో! నాజుతుత్ అకక్డా అకక్డా నెరిసిపోతోంది, నాది మా అమమ్పోలిక, సాహితి లోకం 
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లోంచి సెలవు తీసుకుని చాలా ఏళళ్యింది. ఈ మధయ్ నా రచనల గురించి ఎవరూ మాటాల్డుకోవడం లేదు. నా అభిపార్యాలు చాలా మటుట్కు కాలదోషం 
పటిట్పోయాయి. నాలాగేనా అభిపార్యాలకీ వయసు మించిపోయింది గావును. నా కొడుకు రాసే కధలోల్ ఏం చెపుత్నాన్డో ఒకక్సారి రాసి 
కనుకోక్వాలనిపించింది. వాడిని అభినందించడానికి కాదు. నా ముందుతరం ననున్ పకక్కి తోసివెయయ్డానికి ఏ కొతత్ అరహ్తలు సంపాదించుకొందో 
తెలుసుకోడానికి. 
 నినన్ సరసవ్తిని చూసేత్ ఎలా వుండేదో మనసుస్లో గురుత్నన్ ఆ ముఖానికి కాసత్ మడతలు అతిగించి, జుతుత్కి తెలల్రంగు వేసి పెదద్ ఫేర్ము కళళ్దాద్లు 
పెటిట్ చూసుకునాన్ను. సరసవ్తిలో వృదాధ్పయ్ం చాలా గంభీరంగా వుంటుంది చూడగలిగితే. సరసవ్తిలో వృదాధ్పయ్పు చాయలు చాలా కాలం నుంచీ 
ఉనాన్యనిపించింది. మానసికంగా నాకు తెలిసిన నాటికే గంభీరమయిన వయ్కిత్ సరసవ్తి. 
 శీర్కంఠయయ్ పెళిళ్ చేసుకుని యిరవై ఏళళ్యింది. వాళిళ్దద్రికి పిలల్లు లేరని ఒకటి రెండు సారుల్ అబారష్ను అయాయ్యని ఎపుప్డో నిడుదవోలులో 
ఒకసారి శీర్కంఠయయ్ కనిపించి చెపాప్డు. 
 అది శీర్కంఠయయ్ను నేను కలుసుకోవడం రెండోసారి. తెలల్గా బటట్తలతోనిటారుగా సనన్గా వునన్ విగర్హం. బటట్తల  వాళళ్ కుటుంబంలో 
ఆనవాయితీట. ఈ బటట్తల లేకపోతే సరసవ్తిని చేసుకొనే వాడిని కాదు అనడం శీర్కంఠయయ్కు అమవాటయిన జోక – నిలబడిన చోట నిలబడకుండా 
చెపిప్న మాట చెపప్కుండా హుషారుగా ఉండే మనిషి – ఏదో బాయ్ంకులో కాషియర గా ఉండేవాడు. ఒకసారి పదివేలు మాయంచేశాడని అతనిన్ బరత్రఫ 
చేశారు. “నిజమేనా?” అని సరసవ్తిని అడిగాను. 
 “పూర ఫెలో! చేసూత్ చేసూత్ పది వేలా మాయంచెయయ్డం? దొంగతనానికి బొతిత్గా విలువ లేకుండా చేశాడు కనీసం పేపరో ఫోటో అయినా 
వెయయ్లేదు. ఏమిటాచచుచ్ దొంగతనం!” అంది. 
 శీర్కంఠయయ్ తరావ్త ఎకక్డా ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు. ఏలూరులో సేట్షనరీ దుకాణం పెటాట్డు. తరావ్త ఒకటి రెండు నవలలు అచుచ్వేశాడు. ఆ 
వాయ్పారం దివాలా తీసేముందు అచేచ్సిన ఆఖరి నవల నాదే ! 
 ఒకొక్కక్సారి జీవితంలో ఓడిపోతునన్పుప్డలాల్ శీర్కంఠయయ్ కృంగిపోయే వాడు, కాని, సరసవ్తి ఆనందిసూత్ండేది. జీవితం నియమబదద్ంగా 
పాకుడుపటిట్న  చెరువు నీటిలాగ ఉండకూడదని సరసవ్తి ఉదేద్శం. అది పారుతూ, పాటలు పాడుకొంటూ పర్వహించాలి. మధయ్లో రాళూళ్, రపప్లూ 
మొకక్లూ, చెటూల్ అనీన్ ఉంటాయి. వాటిని సముదాయించి పలకరిసూత్ పోతూ వుండాలి. ఈ గంభీరమయిన జీవనశకిత్ తెగింపూ పరుగులు తీసే బలమయిన 
మససత్తవ్ం ఓటమిలోనే ఆతమ్సెధ్ౖరాయ్నిన్ పూరించుకొనే ధైరయ్ం ఇవనీన్ సరసవ్తిని విలక్షణమయిన వయ్కిత్ని చేసాయి.  
 పాతికేళళ్ కిర్ందట నా చదువు పూరత్యిన తొలి రోజులోల్ మితుర్లతో కలసి సింహాచలం పిక నిక వెళిళ్నపుప్డు మొదటిసారి సరసవ్తి కనిపించింది. 
విరగ బూసిన గనేన్రు చెటల్ మధయ్ పరుగులు తీసూత్, మధయ్ మధయ్ ముళళ్ కంచెల అవతల వేలాడ మామిడికాయలిన్ రాళేళ్సి కొటిట్రాలుసూత్ – ఆ రొడడ్ంతటినీ 
తన యౌవన సామార్జయ్ం చేసుకొంది. సరసవ్తి నవవ్డానికి పెదద్ కారణం అకక్రలేదు. పర్తి చినన్ విషయానికీ సుడులు తిరిగిపోతూ నవువ్తూంది. అసలు 
పర్తి చినన్ విషయం నవవ్డానికి అరహ్మయిందా కాదా అని ఆలోచిసుత్ంది గావును. ఆ మధాయ్హన్ం కొండ మీద పనస చెటల్ కింద మేమంతా కూరుచ్ని 
మధాయ్హన్ భోజనాలు చేసుత్నన్పుప్డు ఉనన్టుట్ండి మా మధయ్కి వచిచ్ంది. కాసత్ పెడంగా మిగతా సేన్హితురాళళ్ంతా ఉనాన్రు. 
 చేతిలో పులిహోర తింటునన్ కాగితపు పొటల్ం “మీలో ఫలానా రచయిత ఎవరు?” అని సూటిగా అడిగింది. కధలకి కారణాలు వెదుకుక్ంటునన్ 
రోజులవి. నా రచన అంత అందమయిన అమామ్యిలో ఆసకిత్ రేపినందుకు ఆనందపడుతూ “నేనే” అనాన్ను  “మీరా! – మీరు రచయిత లాగ లేరే పరీక్ష 
ఎగొగ్టిట్న హైసూక్ల సూట్డెంటులాగ ఉనాన్రు.” అని నవివ్ంది. 
 మా మితుర్డు ఫకుక్న నవేవ్శాడు. “ఏం లేదు సారీ. నా పులిహోర పొటాల్ం మీద మీ కధ సగభాగం వుంది. మీ పేరు ఎవరో చెపాప్రో నా 
మధాయ్హన్ భోజనానికి యింత రుచికరమయిన ఆధారంగా మీ కధ ఉపయోగించనందుకు మీకు అభినందనలు చెపాప్లని వచాచ్ను” అంది.  
 అదే సరసవ్తితో నా మొదటి పరిచయం. నా సమరధ్త పూరిత్గా ఓడిపోయిన మొదటి వయ్కిత్ సమక్షం అది. రచయితగా అవతరించాలని కలలు 
కంటునన్ కొతత్ రోజులు మరి యిలాంటి ఎదురు దెబబ్ తగిలే సరికి తల తిరిగిపోయింది. ఆ క్షణంలో ఆమె వాటెరిన ముకుక్ అందమయిన కళూళ్, చికక్టి 
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చిరునవువ్ ఏవీ ననున్ మోసం చెయయ్లేకపోయాయి. ఆ రోజే ఆమెని జీవితంలో మొదటిసారిగా, రహసయ్ంగా అవమానించాను. ఆమెని 
అవమానించగలిగినందుకే ఆ క్షణంలో ఆనందపడి ఆ సంఘటనని సుళువుగా మరిచిపోయాను. 
 కాని సరసవ్తి మరిచిపోలేదు. వారం రోజుల తరావ్త వరంగలుల్ నుంచి నాకో ఉతత్రం వచిచ్ంది. అదిగో అపుప్డే ఆ అమామ్యి పేరు సరసవ్తి అని 
నాకు తెలిసింది. నిజానికి సింహాచలం, పులిహోర పొటల్ం గురుత్ చెయయ్కపోతే నాకా విషయం, ఆ వయ్కిత్ గురుత్కొచేచ్దేకాదు, నా తొందర పాటుకి నిందిసూత్ నా 
చాపలాయ్నిన్ విమరిశ్సూత్ సహజంగా మగజాతికి ఉండే అగిర్సివ టెంపర మెంటుని ఖండిసూత్ చాలా పెదద్ ఉతత్రం రాసింది. అలా ఆమె విమరిశ్ంపగలగడమే 
ఆమెలో శకిత్ అని తరావ్త తరావ్త అరధ్ం చేసుకునాన్ను. చేప మొపప్లతో నీళుళ్ తాగడం లాగ, తేనెటీగ పువువ్లో తేనెని పీలుచ్కోవడంలాగ, సూరుయ్డు 
తూరుప్న ఉదయించడమంత సహజమయిన పర్కృతి సరసవ్తిది. ఆ వుతత్రం ననున్ సరసవ్తి గురించి మరొకక్సారి ఆలోచించేటుట్ చేసింది. ఇపుప్డు సరసవ్తి 
జాఞ్పకంగా చికిలించే ఆమె కళూళ్, వెలిగి ఆరే నియోన లైట లాగ తళుకుక్మనే చిరినవువ్ గురుత్కొచాచ్యి. అయితే ఆమె విమరిశ్ంచింది నా రచనని, ఆమెని 
ఏ విధంగా చూసినా క్షమించలేకపోయాను. తరావ్త చాలా రోజులు మా యిదద్రి మధయ్ కోలుడ్వార ఉతత్రకాండగా సాగింది. 
 పర్తీ ఉతత్రంలోనూ కొతత్ కారణాలకి నా బలహీనతలిన్ మినరిశ్ంచేది, నేను మరింత రెచిచ్పోయేవాడిని. 
 కాని రచనని మినహాయిసేత్ నా అంత బలహీనుడు లేడని సరసవ్తి గురిత్ంచలేక పోయింది. అపప్టోల్ నేను గురిత్ంచలేదు. నా ఆతమ్సెధ్ౖరయ్మంతా నా 
వృతిత్ది. వయ్కిత్ది కాదు. ఆమె తిరుగుబాటు ఆమె వయ్కిత్తవ్ం, నా పొరపాటుని లేదా దురభిపార్యానిన్ ఎపప్టికపుప్డు ఎతిత్ చూపే ఫిమేల ఇగో సూధ్లంగా 
సరసవ్తి వయ్కిత్తవ్ం ఆ వయ్కిత్తవ్పు గాంభిరాయ్నిన్ నేను పేర్మగా దరుభిపార్యపడడానికి చాలాకాలం పటిట్ంది. కాని అపప్టికీ, ఎపప్టికీ ననున్ సమీక్షకు నిలిపే 
ఉనన్తాసనంలోనే సరసవ్తి ఉంటూ వచిచ్ంది. సంవతస్రం తరావ్త – ఈ వుతత్రాలకి అరధ్ం పేర్మోనని రాశాను. “అయితే ఏం?” అని సమాధానం. నేను 
ఫూల ని – ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్ అనిపిసుత్ంది. రెండో ఉతత్రంలో నేను పేర్మిసుత్నాన్నని రాసి వుంటే సరసవ్తి వెంటనే సమాధానం రాసేది. “పేర్మించు నీ ఖరమ్” 
అని. 
 మా బాంధవాయ్నికి పేర్మ అని గురుత్పెటుత్కొనాన్క నాలో చాలా మారుప్లు జరిగాయి. సవ్భావంలో తీవర్త కరిగిపోయింది. దానిసాధ్నే అభిమానం. 
ఆమె విమరశ్ల పటల్ నిషూఠ్రంగా పడే బాధ ననున్ సరిగాగ్ అరధ్ం చేసుకోలేకపోతుందనే మధన. ఇలాంటివేవో చోటు చేసుకునాన్యి. నా ఉతత్రాలలో విరివిగా 
పేర్మ, కవితవ్ం, ఉదయ సంధయ్లో ఒంటరితనాలూ, విరహం, కోకిల అరుపులూ మోదలైనవనీన్ చోటు చేసుకునాన్యి. ఆ ఉతత్రాలకి సరసవ్తి బోర అయేది. 
ఆ మాట ఒకటి రెండు సారుల్ సూటిగా రాసింది కూడాను. “ఏవిటా నానెస్నుస్ – నా గురించి ఆలోచిసూత్ సముదార్నిన్ చూసూత్ సిగరెటుట్తో చెయియ్ 
కాలుచ్కోవడమేమిటి నీ మొహం. అంత వొళుళ్ తెలీకుండా” అంది. 
 చాలా నెలల తరావ్త – ఏదో ఉదోయ్గరీతాయ్ తను రాజమండిర్ వచిచ్నపుప్డు – నేనూ పనిగటుట్కొని సరసవ్తిని కలుసుకోడానికి వెళాళ్ను. అంత 
వరకు నా ఆలోచనలో పేర్మ సరసవ్తిని మరింత అందంగా తీరిచ్దిదిద్తే కాలం ఆమెని మరింత గంభీరంగా తయారుచేసింది. ఇపుప్డు కళళ్జోడు 
పెటుట్కుంది. నవువ్కాసత్ తగిగ్ంది. 
 మా ఇదద్రి మధయ్ ‘సింహాచలం’ సంఘటన నాటి వెసులుబాటు ఎందుకో తగిగ్పోయింది. దానికి కారణం పేర్మని ఇవాళ గురుత్పటట్గలను. బాధయ్తా 
రహితమయిన ఆబిగేషన లేని ఇదద్రు అపరిచితుల వయ్కిత్తావ్లు ఆనాటిది. బాధయ్తలిన్, వయ్కిత్తావ్లిన్ ఎరుకపరుచుకొని, ఒకరికొకరు చిరుపరిచులాగ కలిసిన 
సందరభ్ం ఇది. 
 నాకారోజు బాగా గురుత్. అనిన్ దసాత్ల పేర్మని కాగితాల నిండా గుపిప్ంచిన నేను – ఆమె ఏకాంతానిన్ కోరుకొంటానని ఊహించి – ననున్ 
గోదావరి ఒడుడ్కి తీసుకెళిళ్ంది. లాకుల వేపు నడిపించింది. కాని అపరిచిత వయ్కిత్ పటల్ నేను అవమానించడానికి పెటుట్కునన్ గురుత్ పరిచితమయిన వయ్కిత్ 
పేర్మకు పెటుట్కుంటుందని గురుత్పటట్లేకపోయాను. ననున్ కలిశాక – చాలా పెదద్ బోర గా భావించి వుంటుంది. 
 నీతికి, సేవ్చచ్కీ, విచితర్మయిన లంకె వుంది నీతి పేరిట మనం చాలా సారుల్ మన సేవ్చచ్ని వదులుకొంటాం. మగాడిలో బలహీనతలు కావాలి. 
వాటిని ఎపప్టికపుప్డు విమరిశ్ంచే అవకాశం కావాలి. కాని ఆమె విమరశ్ని సజావుగా అరధ్ం చేసుకొని ఆ బలహీనతలకి విడాకులిచిచ్ నేను దూరమయాను. 
వాటిని నిలుపుకోగలిగిన శీర్కంఠంయయ్ పెళిళ్ చేసుకొనాన్డు. 
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 నేను సరసవ్తిని పెళిళ్ చేసుకొనాన్ చాలా తవ్రగా నాకు విడాకులిచేచ్దేమో! – నాకు బిడద్లిన్చిచ్ – నా మనవలిన్ ఎతుత్కొని పెంచి, నేను రాసిన 
చెతత్ంతా మాహాకావయ్మనుకొనే భారయ్ నాకు కావాలి. ఎదురుగా తడిబటట్లు ఆరేసుకునన్ మా ఆవిడతో నాలాంటి బలహీనుడిని పెళిళ్ చేసుకునన్ విచారపు 
ఛాయలేమి కనిపించలేదు. చంపల దగగ్ర నెరిసే జుతూత్, ఉదయపు వెలుగులో కెంపులాగ మెరిసే ఎరర్టిబొటూట్ ఆవిడ ఠీవిగా కనిపిసోత్ంది. నా బలహీనతలు 
తెలిసి భరించడమే ఆవిడ బలమేమో. 
 కాని శీర్కంఠంయయ్ సరసవ్తి మధయ్యినా ఈ కోలుడ్ వార ఎంతకాలం సాగుతుంది. ఈ బాంధవయ్ం ఎలా పరయ్వసిసుత్ందనన్ ఆలోచన పాతికేళళ్ 
పాతది. కొతత్ పొరపాటుల్ ఎపప్టికపుప్డు చెయయ్డానికి శీర్కంఠంయయ్ అలసిపోతే, ఆమె అభిమానంతో తన పర్వరత్నకి ఒక అందమయిన సమనవ్యానిన్ 
సాధించగలిగితే, సాధించానని నెలరోజుల కిర్ందటే రాశాడు శీర్కంఠంయయ్. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. ఇంతలో ఈ ఉతత్రం సరసవ్తిని కళుళ్ మూసిందని 
ఈసారి ఎకుక్వ ఆశచ్రయ్పడలేదు. 
 సరసవ్తి గుండెలో రకత్సార్వానికి అడుడ్పడింది కొలెసాట్ర్ల అని డాకట్రుల్ అనవచుచ్. కాని తాను అడుడ్పడడానికి అవసరమయిన తిరుగుబాటు 
జీవితంలో లోపించడమని నా ఉదేద్శం. 
 సరసవ్తి ఏదో దారిపకక్ చెటుట్కి పూసి రాలిపోయే చినన్ గడిద్పువెవ్ కావచుచ్ కాని ఆ పువువ్లో అనుక్షణం తనని తాను అలంకరించకోడానికి జరిగే 
అపూరవ్మయిన సంఘరష్ణ వుంటుంది, అది ఆగిపోయాక పువువ్కి అందం పెరగదు, రాలిపోతుంది. అలాగే సరసవ్తి రాలిపోయింది. 
 శీర్కంఠంయయ్ ఉతత్రానికి సమాధానం రాసూత్ ఏం చెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్నన్ నాకు ఇపప్టికి సమాధానం దొరికింది. 
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