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పిపీలికం కృపాకర్ పోతుల

 తొమిమ్దోకాల్సు చదువుతునన్ విదాయ్రుద్లని పర్శిన్సుత్నాన్రు తెలుగుమాసాట్రు ‘పెదద్యాయ్క నువువ్ ఏమౌదామనుకుంటునాన్వురా అబాబ్య’ 
అని.  చాలామంది డాకట్రల్వుతామనాన్రు.  కొంతమంది ఇంజనీరల్నాన్రు.  ఇంకొంతమంది లాయరౌల్తామనాన్రు.   కాల్సుమొతాత్నికి   ఒకక్ రామేశం మాతర్ం 
తెలుగు పంతులవావ్లనుందని పర్కటించాడు. ఆమాట వినన్  తెలుగుమాసాట్రి మొహం కోటిసూరుయ్లవెలుగు నింపుకుంది.  “ఎందుకు నాయనా 
తెలుగుటీచర అవావ్లనుకుంటునాన్వు?” అని గొంతునిండా మారద్వం నింపుకొని అడిగిన మాసాట్రికి “కథలూ నవలలూ రాసి రచయితగా మంచిపేరు 
తెచుచ్కోవాలని నాకోరిక సార.  మీలాగ తెలుగుటీచర అయితే  అవి  రాయొచచ్ని” అనే రామేశం చెపిప్న సమాధానానికి మురిసిపోయిన  మాసాట్రు 
‘మనోవాంఛాయసిదిద్రసుత్’ అని మనసూప్రిత్గా దీవించి  రామేశానిన్ కౌగలించుకొని కనీన్రు పెటుట్కునాన్రు.   

అలా రచయిత అవావ్లనే ఆకాంక్ష వెలిబుచిచ్న రామేశం ‘రబీందర్నాధ (టాగోర)’ లాగానో, ‘(బెరాట్ర్ండ) రసెస్ల ‘ లాగానో  బాగా 
డబుబ్నన్ కుటుంబంనుంచి వచిచ్నవాడు కానేకాదు.  చాలా సాదాసీదా దిగువమధయ్తరగతి కుటుంబానికి చెందినవాడే.  వాళళ్నానన్ చేసేది ఏదో బేంకులో 
మెసెంజర ఉదోయ్గం.  చాలీచాలని జీతం. వారపతిర్కలు మాసపతిర్కలూ అటుంచి, కనీసం దినపతిర్క కూడా కొనేఅలవాటులేని కుటుంబంలోనుంచి వచిచ్న 
రామేశానికి  కథలూ కాకరకాయలూ రాసి  పేరు తెచుచ్కోవాలనే  కోరిక ఎలా మొలకెతిత్ందో రామేశానికూక్డా అరద్ంకాని విషయం.   

అయితే అనీన్ మనం అనుకునన్టేట్ జరిగితే అది జీవితం ఎందుకౌతుందీ? కాదుకదా. ఉదయానేన్  శుభర్ంగా ఉదోయ్గానికివెళిళ్న 
ఉకుక్ముకక్లాంటి వాళళ్నానన్కి ఉధృతంగా గుండెనొపిప్ రావడం, ఆసప్తిర్కి తరలించేలోపే అంతా అయిపోవడంతో  రామేశం జీవితం 
అసత్వయ్సథ్మైపోయింది.  చదువుతునన్ చదువుకి మంగళగీతం పాడేసి, బేంకు నిబంధనలపర్కారం సంకర్మించిన ‘మెసెంజర’ ఉదోయ్గంలో  చేరిపోవలసి 
వచిచ్ంది. ఇదద్రు చెలెల్ళళ్కీ కొదిద్పాటిచదువైనా చెపిప్ంచడానికిగాని,  గంతకితగగ్ బొంతలిన్తెచిచ్ పెళిళ్ చేయడానికీ అలుపెరుగని పోరాటం 
చేయాలిస్రావడంతో, రచయితగా గొపప్పేరు తెచుచ్కోవాలనికనిన కలల మాటటుంచి తన పెళిళ్విషయం కూడా జాన్పకానికి  రాకుండాపోయింది పాపం 
రామేశానికి. 

ఆవిషయం జాన్పకం వచేచ్సరికే ముపైప్ఐదేళొళ్చిచ్న రామేశానికి  పెళిళ్కావడం కషట్మే అయియ్ంది. జుటూట్డిపోయి   మిగిలిన 
నాలుగువెంటుర్కలూ కూడా అకక్డకక్డా నెరిసిపోవడం, అది చాలనటుట్ చిరుబొజజ్కూడా చిగురించడంతో రామేశానిన్ పెళిళ్చేసుకోడానికి, అపప్టికి బేంకులో 
కేషియరాగ్ పదోనన్తి పొందినాసరే,  ఏపిలాల్ ముందుకిరాలేదు.  అఖరుకి ఎకక్డో పారవ్తీపురానికి అవతలునన్ ఏదో పలెల్టూరిలో పదోకాల్సు ఫెయిలైన  పాతిక 
దాటి అయిదేళుళ్ నిండిన పౌర్ఢ, రామలకిష్, కరుణించడంతో ఎటట్కేలకూ రామేశానికి ఒక ఇంటివాడయేయ్ అదృషట్ం కలిగింది. అవవ్డానికి పదోకాల్సు 
ఫెయిలైన పిలేల్గాని, రామలకిష్   తెలివైనదే.   
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పెళళ్వడం, ఇదద్రుపిలల్లు పుటుట్కురావడం, ఈమధయ్లో అనారోగయ్ంతో మంచంపటిట్న తలిల్ మరణించడంలాంటి సంఘటనలతో  
రామేశం జీవితం ఉరుకులూ పరుగులతోనే సాగింది ఆ తరవాతకూడా. తకుక్వ జీతం ఆరిద్క ఇబబ్ందులూ  వీటిని అధిగమించడానికి ఆఫీసర సాథ్యికి 
ఎదగడమొకటే సొలూయ్షన అని గర్హించిన రామలకిష్ బి.యేయ్.పరీక్షకి కటట్మని చెవినిలుల్కటుట్కొని పోరితే, మూడుసంవతస్రాల బియేయ్  ఎలాగోలా 
ఐదునన్రసంవతస్రాలోల్  పాసయాయ్ననిపించుకునన్ రామేశం ఇంకొక ఐదేళల్ సరీవ్సుందనగా ఆఫీసరాగ్ రూపాంతరం చెందాడు.    తదుపరి అందరు 
బేంకాఫీసరల్లాగానే, తనకంటూ ఒకపుప్డొక జీవితం ఉండేదనీ, అందులో తనకొక ఇలూల్, అందులో ఒక భారాయ్ ఇదద్రు పిలల్లూ కూడా  
ఉండేవారనేటటువంటి అలప్మైన  విషయాలనేకం మరచిపోయి, బేంకులో గొడుడ్చాకిరీచేసి, అరవైఏళుళ్ నిండాక రిటైరై “హమమ్యాయ్” అని నిటూట్రాచ్డు. 

 
                                                        --00--    
 
అలా రిటైరైన పదిరోజులకి మొదలైంది అసలు కథ.  ఖాళీగా కూరుచ్నన్ రామేశం తలని రకరకాల  ఆలోచించనలు  తొలిచెయయ్డం 

మొదలుబెటాట్యి.   తనజీవితానిన్....బాలయ్ం నుండి పదవీవిరమణ వరకూ సింహావలోకనం చేసుకునాన్డొకసారి.  అయయ్బాబోయ  ఇనిన్ బాధలూ కషాట్లూ 
నేనే అనుభవించానా? దానికాక్వలసిన దమూమ్, ధైరయ్ం  నాకెకక్డనుండొచాచ్యి అని ఆశచ్రయ్పోయాడు.  తండిర్ అకాలమరణం, పరయ్వసానంగా తనచదువు 
చటుట్బండలవడం గురుత్తెచుచ్కొని ఒక రెండురోజులు చింతించేడు.  అలా చింతిసూత్ చింతిసూత్ రెండోరోజున రచయిత కావాలనన్ తన చినన్నాటి కల  
ఊరిపకక్ ఉపుప్టేటోల్ ఎలా కలిసిపోయిందో గురొత్చిచ్ ఇంకొక రోజు అదనంగా చింతించేడు.  ఆతరవాత ఇక ఆశచ్రయ్పోవడానికీ, చింతించడానికీ ఏమీ 
కారణం దొరకనందుకు మరొకరోజు దుఃఖంలో మునిగితేలుతుండగా...... రామేశం జాన్ననేతర్ం తెరుచుకుంది అకసామ్తుత్గా. 

“రిటైర అయిపోయాను. బేంకుకెళాళ్లిస్న అవసరంలేదు.  రోజంతా ఖాళీనే. తినికూరోచ్వడం, నిదొర్సేత్ నిదర్పోవడం తపప్  నేనేం 
చేసుత్నాన్నిపుప్డు? ఏమీ లేదుకదా.  ఇలా అయితే, ఏదో సినిమాలో రావుగోపాలరావనన్టుట్, గొడుడ్కీ, నాకూ తేడా ఏటుందబాబ్” అంటూ తరిక్ంచుకునాన్డు 
చాలాసేపు.  “అబేబ్ ఏమీలేదు సుమా” అని తనకుతానే చెపుప్కుని, “మనిషిలా ఇపప్టికైనా బర్తకాలంటే ఏంచెయాయ్లీ” అని తీవర్ంగా ఆలోచించాడు. 
ఆలోచించగా ఆలోచించగా గురొత్చిచ్ంది రామేశానికి కలల్గా మిగిలిపోయిన  తన చినన్నాటి కల... పెదద్ రచయిత కావాలనే తీరని కల. అంతే...‘రాయాలి’, 
అదే తన తక్షణం కరత్వయ్ం అని నిరణ్యించుకునాన్డు వెంటనే.   “కుదురుగా కూరొచ్ని రాసేత్  కనున్మూసేలోపు కనీసం  కొనిన్కథలైనా అచచ్వవ్వా. అది 
చాలదా ఈజనమ్కి” అని తలంచి అందు విషయమై కాసత్ సంతోషించాడుకూడా. అయితే  ‘కథరాయడం ఎలా?’  అనే విషయంలో బొతిత్గా అవగాహనలేని 
కారణాన, ఎలా రాయాలో తెలియక, తీవర్మైన అలజడికీ అశాంతికి గురై   నిదర్లేకుండా గడిపేడా రాతర్ంతా. అలా గడుపుతునన్ సమయంలో గురొత్చాచ్డొక 
మితుర్డు రామేశానికి. 

ఆ మితుర్నికి  అపుప్డపుప్డూ కథలూ కవితలూ చదవే అలవాటు మాతర్మే కాకుండా, అలా చదివినవాటి గురించి, “ఆ కథ కడుపుబబ్ 
నవివ్ంచింది.  ఈ కథ ఆలోచింపజేసింది. అలాల్ కవిత కంటనీరు కారిప్ంచింది” లాంటి  ఉతత్రాలు రాయడం, వాటిలో ఒకటీ అరా ఏపతిర్కలోనైనా అచైచ్తే, 
ఇక దానిన్ పుచుచ్కొని ఊరిమీద పడి, కనిపించిన పర్తీవాడికి అచుచ్లో తనపేరు చూపించుకొని పరమానందంపొందటంవంటి  అలవాటునన్వాడు.  
ఒకటెర్ండు పతిర్కలోల్ అతని పేరలా చూసిన అదృషాట్నికినోచుకునన్ రామేశం ‘హమమ్యయ్. ఇంకేం భయంలేదు.  రేపు ఉదయానేన్ గురూగారిన్  కలిసి 
కధలెలారాయాలో తెలుసుకుంటే చాలు.  పోర్బల్ం సాలవ్ అయిపొతుంది’ అని నిరణ్యించుకునాన్క నిశిచ్ంతగా నిదర్పోయాడు. 
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ఉదయం తొమిమ్దిగంటలకే ఇంటిలోనుంచి బయటపడడ్ రామేశం తినన్గా గురూగారింటికి పరుగెతాత్డు.  రామేశానిన్ చూసిన గురూగారు 

చినన్గానవువ్తూ “ఏంటోయ రామేశం  ఉదయానేన్ వచాచ్వ . ఏమైనా పనుందా?” అని పర్శిన్ంచాడు ‘వీడింత ఉదయానేన్ తగలడాడ్డంటే ఏ అపోప్సపోప్ 
అడగడానికే అయుయ్ండొచుచ్” మనసులో మథనపడుతూ. 
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గొంతు సవరించుకునాన్డు రామేశం. తన వయ్ధా వేదనా  గురూగారితో పంచుకోవడం మొదలెటాట్డు.  తండిర్ మరణం తన జీవితానెన్లా 
అసత్వయ్సత్ంగావించిందో వివరించాడు.  తనచదువు ఏవిధంగా చటుట్బండలైనదీ చెపాప్డు. దానితోపాటే రచయిత కావాలనే  తన కోరిక ఎలా 
కొడిగటిట్పోయిందో గురూగారి గుండె కరిగేలా వరిణ్ంచాడు.  అంతా చెపాప్క కనీన్రు తుడుచుకుంటూ “గురూగారూ ఇపప్టికైనా   నాలుగుకథలూ నవలూల్ 
రాసి శేషజీవితానిన్ సారద్కం చేసుకోవాలనే జాన్నం నినన్నే కలిగింది సార“ అంటూ గురూగారివేపు చూసాడు అరద్వంతంగా. 

రామేశం అపప్డగడానికిరాలేదనన్ విషయం నిశచ్యమవడంతో నిశిచ్ంతగా ఊపిరిపీలుచ్కునాన్ గురూగారు “దానికేం భాగయ్మోయ 
రామేశం.  అలాగే రాసీ” అని శెలవిచాచ్రు ఆనందంగా. 

రాయొచచ్నుకోండి. కాని వచిచ్న చికేక్ంటంటే కథ ఎలా రాయాలో ఎంత ఆలోచించినా తెలియటేల్దండీ.  మీరు గొపప్ రచయిత కదా.  
నాకేదైనా దారి చూపిసాత్రనే ఆశతో  ఉదయానేన్ వచేచ్ను సార“ అనాన్డు  దీనంగా.  గురూగారి గుండాగిపోయింది.  “ఈడేదో అపుప్కొచుచ్ంటాడేమోనని 
భయపడిచసేత్  దాని బాబులాంటి బాంబు పేలేచ్డే. ఎలాగిపుప్డు” అని లోపల విసుకొక్ని, పైకిమాతర్ం పర్సనన్ంగా నవువ్తూ “నువెవ్పుప్డూ ఇంతేనోయ 
రామేశం.  ఏదో సమసయ్తో పర్కక్వాడి బురెర్పుప్డూ పాడుచేసూత్నే ఉండీవాడివి. రిటైర అయాయ్కకూడా నువేవ్మీమారలేదనన్మాట” అని కొకారీ నవొవ్కటినవివ్ 
“ఒక పనిచెయ, రేపుదయానేన్ ఈటైంకి రా. ఆలోచించి చెపాత్ను ఏంచెయాయ్లో” అని అపప్టికి వదిలించుకునాన్డతనిన్ యుకిత్గా.   

 
                                                  --00— 
 
మరసటిరోజు ఉదయం ఎనిమిదిగంటలకే గురూగారింటికి చేరుకునాన్డు రామేశం. రామేశానిన్ చూసిన గురూగారు సావ్తిముతయ్ంలో 

కమలహ్సనిన్ చూసిన శంకరశాసిత్లా రియేకట్వబోయారుగాని బాగోదని  మానుకొని, “రావోయ  రామేశం. రా. నీసమసయ్ పరిషక్రించేసానోయ. ఎలా 
అంటావా. ఈ మధయ్ పెదద్గా  రాయటేల్దు గాని,  లబద్పర్తిషుట్లైన రచయిత ఒకాయన మనూళోళ్నే ఉనాన్రు. మనకి బాగా కావలసిన సేన్హితుడేల్. నినన్రాతిర్ 
ఆయనతో నీగురించి మాటాల్డానోయ. మంచివాడూ,   రాయాలనే తపన ఉనన్వాడూనూ,  మీరు కాసత్ దారిచూపిసేత్ రాయాలని ఉబలాటపడుతునాన్డు. 
మీకభయ్ంతరం లేకపోతే అతనిన్ మీదగగ్రకొకసారి పంపుతాను సార“ అని చెపాప్ను అనాన్రు గురూగారు.  

“‘‘పెదగురూగారు’’ ఏమనాన్రు సార. పంపమనాన్రా?” అని అడిగాడు రామేశం ఆతృతగా. 
”నేనడిగితే కాదనడమే.  పంపమనే అనాన్రు.  కాకపోతే ఈరోజాయనకేదో పనుందట.  అందుకని రేపు ఉదయానేన్ పదిగంటలకలాల్ నినున్ 
వాళిళ్ంటికొచెచ్యయ్మనాన్రు.” అనాన్రు గురూగారు. రామేశం మొహం సంతోషంతో చాటంతయియ్ంది.   

 
                                      --00— 
 
మరసటిరోజు ఉదయం పావుతకుక్వ పదిగంటలకలాల్  పెదగురూగారి సనిన్ధికి చేరుకునన్ రామేశం  ఆయన పాదాలకు నమసక్రించాడు 

వినయంగా.  శిషుయ్డి వినయవిధేయతలు చూసి పెదగురూగారు పులకించిపోయారుగాని, శిషుయ్డిదగగ్ర సీరియసాగ్ ఉండాలనే విషయం గురుత్కు తెచుచ్కొని 
“నువేవ్నా కథలూ గటార్  రాయాలని సరదా పడుతునన్ రామేశానివి?” అనాన్రు రామేశానిన్ నఖశిఖపరయ్ంతం పరీకిష్సూత్.  రామేశానికి భకిత్తో మాట 
పెగలేల్దు.  తల మాతర్ం ఆడించాడు అవుననన్టుట్గా.   

“నా దగగ్రనుంచి ఏ సహాయం ఆశిసుత్నాన్వు నువువ్?  నీ కథలు  వేసుకోమని ఎవరికైనా సిఫారసు చెయయ్మని అడగడానికి 
వచుచ్ంటేమాతర్ం నువివ్పుప్డే శెలవు తీసుకోవచుచ్. అలాంటిపనులు నేను ఛసేత్ చెయయ్ను”   అనాన్రు పెదగురూగారు కటువుగా.   
                    దెబబ్కి గొంతు పెగిలిన రామేశం “అమమ్మమ్. తమలాంటి పెదద్వారిని అలాంటి పనులు చెయయ్మని అడగడమే.    నేనికక్డికొచిచ్ంది 
అందుకాక్దు సార.  తమరి సలహా కోసం మాతర్మే” అనాన్డు  చేతులు నలుపుకుంటూ. 
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”ఓకే దెన. ఏంకావాలో అడుగు” వరమిచాచ్రు పెదగురూగారు. 
”చినన్పప్టున్ండీ నాకు కథలు గటార్ రాయాలని చాలా ఇది సార. కాకపోతే......” రామేశానిన్ మాటాల్డనివవ్కుండా మధయ్లోనే తుంచేసూత్ 

“విషయం చెపుప్ రామేశం” అనాన్రు  కించిత విసుగాగ్.   
“అదే...ఎలా రాయాలో తమరి దగగ్ర నేరుచ్కొని,  కథలూ నవలూల్ రాసుకుంటూ మిగిలిన జీవితానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలనీ...” 

అనాన్డు రామేశం నసుగుతూ. 
                       అది వినన్ పెదగురూగారు కొనిన్ క్షణాలు తీవర్ంగా ఆలోచించారు.  అలా ఆలోచించి,  ”మంచి తెలుగు కథ రాయాలంటే ఎవరికైనా 
ఇంగీల్షు బాగా వచుచ్ండాలోయ. నీకు   ఇంగీల్షు బాగా వచాచ్మరి” అని పర్శిన్ంచారు మహాకవి ‘శీర్శీర్’ని మననం చేసుకుంటూ.  తను మూడు సంవతస్రాల 
బి.ఏ.  ఐదునన్ర సంవతస్రాలు  చదవడానికిగల ఏకైకకారణం ఇంగీల్షుభాషేననన్ విషయానిన్ ఎనన్డూ మరచిపోలేని రామేశం బురర్ ఠకాయించాడు 
అడడ్ంగా.   

“ఇంగీల్షు రాదు సరే. కనీసం తెలుగులో మంచి పుసత్కాలేమైనా చదివావా పోనీ?”  ఇంకో పర్శన్ సంధించారు. 
                     ”అంటే” అని నోరెళళ్బెటిట్న రామేశాంతో “అంటే ‘రావిశాసతరీ” “కారా” “చాసో” “కొకు” లాంటి గొపప్రచయితలు రాసినవేమైనా 
చదివావా అని” అని శెలవిచాచ్రు కాసత్ వయ్ంగయ్ంగా.   

బురర్ మళీళ్ అడడ్ంగా  ఠకాయించాడు శిషుయ్డు. 
                   ”చదవలేదా!! అయితే.......నువీవ్ జనమ్లో కథేకాదు, ఇంకేదీ రాయలేవోయ రామేశం” తేలిచ్పారేసారు పెదగురూగారు. “ బయలేద్రు. 
ఇంటికెళిళ్పోయి మీఆవిడకి అపప్డాలో, ఆవకాయో పెటట్డంలో సాయం చెయియ్.  ఆవిడైనా సుఖపడుతుంది పాపం” అని కూడా శెలవిచేచ్రు.  

చూసుత్ండగానే రామేశం కళళ్లో నీరు, చెలమలో ఊరినటుట్, జలజలా ఊరిపోయి,  మందారపూలమాదిరి  ఎరర్రంగుకు 
తిరిగిపోయాయి.  అలా కనీన్రు నింపుకుంటునన్ రామేశానిన్ చూసిన పెదగురూగారి గుండె ‘ఎల నైనో’ పర్భావానికి కరిగిపోతునన్ ధృవపార్ంతపు మంచులా 
కరిగి  “పోనీ ఒక పనిచెయయ్వోయ రామేశం. వాళుళ్ రాసిన  పుసత్కాలు నాదగగ్ర చాలానే ఉనాన్యి గాని   ఒక నెలరోజులు మాఇంటికొచిచ్ అవి  చదువు.  
తరవాత సంగతి అపుప్డాలోచిదాద్ం” అనాన్రు జాలిగా.   

 పెదగురూగారి వదద్నుండి ఆవిధమైన సలహా పొందిన రామేశం ఆ తరవాత కొనిన్రోజులు   బాహయ్పర్పంచానేన్ మరచిపోయాడు. 
ఉదయానేన్  పెదగురూగారురింటికి పరుగెతత్డం, సాయంతర్ం వరకూ దీక్షగా అకక్డ   పుసత్కాలు చదువుకోవడం. అదే లోకమైపోయిందతనికి.  
పదిహేనురోజులోల్నే ఆయన చెపిప్న పుసత్కాలనీన్ చదివవతల పారేసాడు. తరవాత ఎందుకైనా మంచిదని ఇంకొక రెండురోజులాగి, పెదగురూగారుగారి 
సనిన్ధిలో నిలబడాడ్డు. 

రామేశానిన్ చూసిన పెదగురూగారు తలపంకించి, “ఏంటి రామేశం అపుప్డే నెలైపోయిందా. పుసత్కాలనీన్ చదివేసావా” అని అడిగారు 
ఆశచ్రయ్ంగా. 
                     ”ఇంకా నెలరోజులు కాలేదుగాని తమరు చెపిప్న పుసత్కాలనీన్ చదివేసాను సార“ అని బదులిచాచ్డు రామేశం వినయంగా. 
                   ఇంకోసారి మళీళ్ ఆశచ్రయ్పోయిన  పెదగురూగారు  తేరుకొని, తెపప్రిలిల్,  అరగంటపాటూ రామేశానిన్ అనేకమైన పర్శన్లడిగి పరీకిష్ంచేరు. 
వాటికి రామేశం చెపిప్న సమాధానాలతో సంతృపిత్ చెందినవారై  తలపంకించి “పరవాలేదోయ రామేశం. నువువ్ రాయగలవ.  ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా 
మొదలుబెటుట్.  గాడ బెల్సూయ్” అని దీవించి శలవిపిప్ంచారు. 

 
                                                        --00--        
                                                                                                                                     

అపప్టున్ంచీ ఒక పదిరోజులు రామేశం సూరయ్భగవానుడి మొహంచూడలేదు. గదిలో తలుపులు బిగించికూరొచ్ని  ఏకబిగిని రాసూత్నే ఉనాన్డు.  రాసిరాసి 
వేళుళ్ వాచిపోతునాన్, కళుళ్ కరకరలాడిపోతునాన్,  దాహంతో నాలుక పిడచకటుట్కుపోతునాన్, ఆకలితో దహించుకుపోతునాన్, నిదర్ముంచుకొసుత్నాన్ 
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ఆపకుండా రాసూత్నే ఉనాన్డు. అలా    పదికథలు రాసిపారేసి, పెదద్పేరునన్  పతిర్కలొక అయిదింటికి   పదకొండోరోజు వాటిని  పోసుట్చేసి  ‘హమమ్యయ్’ అని 
నిటూట్రాచ్డు సంతృపిత్గా.  సాట్ంపులతికించిన కవరుల్ జతచెయయ్డంమాతర్ం మరచిపోలేదెందుకనో.  

నెలరోజులకలాల్ తిరుగుటపాలో కొటుట్కొచేచ్సాయి కథలనీన్.  రామేశం గుండె ముకక్లైపోయింది. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది రామేశానికి, 
అంతవరకూ గురుత్రాని  తన  సహధరమ్చారిణి.  భారయ్  భుజంమీద తలవాలిచ్  వెకిక్వెకిక్ ఏడేచ్డు. అలా శోకించి   హృదయభారం కొంత తగిగ్ంచుకునాన్క 
అసలు విషయం రాబటిట్ంది రామలకిష్ . కథంతా విని “ఓస ఈమాతార్నికే  ఇంతిదైపోతునాన్రా.  ఆ చినన్గురూగారికో, ఇంకో పెదద్గురూగారికో కాకుండా 
మీ సంకలప్మేదో మొదట నాకే చెపుప్ంటే అసలీ  సమసేయ్ తలెతేత్దికాదుగా.  పరావ్లేదు. ఏంచేయాలో నేను చెపాత్ను గాని  కొంచెం టీ తాగండి ముందు” 
అని అనునయించి,  సాట్ర్ంగ టీ చేసిచిచ్, రామేశం టీ తాగుతుండగా ఏం చెయాయ్లో ఉపదేశించింది.   

“ఈరోజులోల్ కథెలా రాయాలో తెలుసుకోవాలంటే, ఎపుప్డో యాభయోయ్దశకంలోనో, అరవయోయ్దశకంలోనే  ‘ఊరూపేరూలేని’ 
రచయితలెవరో రాసిన పాతచింతకాయపచచ్డి కథలు చదువుతారటండీ ఎవరైనా” అని మెదలెటిట్  “అయినా అలాంటి పిచిచ్కథలు  ఇపుప్డెవరు 
చదువుతునాన్రూ” అంటూ చపప్రించేసింది.   “కథ రాయాలంటే  పర్సుత్తం వసుత్నన్ కథలెలా ఉంటునాన్యి అనే  విషయానిన్ ఆకళింపుచేసుకోవాలిస్న 
అవసరం ఎంతైనా ఉందని’ సెలవిచిచ్ంది.  “దానికేం చెయాయ్లీ” అంటే “గత ఆరేడు నెలలుగా పర్తీపతిర్కలోనూ అచైచ్న పర్తీకధా నవలా జాగర్తత్గా 
చదవాలి సుమండీ’ అని ఉపదేశించింది. ‘అవిపుప్డెకక్డ దొరుకుతాయీ’ అని ఆందోళన పడుతుంటే  “పాతపేపరుల్ కొనే ఏ షాపుకెళిళ్నా దొరుకుతాయికదా 
ఆమాతర్ం కూడాతెలీదా”  అని ‘ఇకటాలాడింది’. “వెంటనే పరుగెతుత్కెళిళ్ దొరికిన  పాతపతిర్కలనీన్ కొనుకొక్చెచ్యయ్ండి.  రెండు వారాలపాటూ ఆపుసత్కాలోల్ 
ఉనన్ కథలూ నవలూల్ కుష్ణణ్ంగా చదవండి. అనన్టుట్ అదిమాతర్మే చాలదండోయ. దానితోపాటూ   టీవీలో వసుత్నన్ పర్తీ తెలుగుసీరియలీన్ కూడా ఏకాగర్తతో 
చూడాలి సుమా. ఇవి చేసిన తరవాత చెపాత్ను ఏంచెయాయ్లో” అని భరత్ని కారోయ్నుమ్ఖుడిన్ చేసింది.     

తాగుతున టీ సగంలోనే వదిలేసి బయటికి పరుగెతాత్డు రామేశం.  భారయ్ చెపిప్న పతిర్కలూ గటార్ రెండు గోనెసంచులనిండా కొనుకొక్ని,  
ఆటోలో  వేసుకొని గంటలో  తిరిగొచాచ్డు. ఆతరవాత రెండువారాలు ఉదయం నుండి సాయంతర్ం వరకూ వాటిలో అచైచ్న పర్తీ కథనీ ఏకాగర్తతో 
మధించేడు. సాయంతర్ంకాగానే శుచిగా సాన్నంచేసి, కడిగిన పుషప్ంలా టీవీ ముందు కూరొచ్ని, అందులో వసుత్నన్   పర్తీ తెలుగు సీరియలూ నిషట్గా 
తిలకించేడు.  రెండువారాలయాయ్క భారయ్ముందు హాజరయేయ్డు మరింత జాన్నోపదేశం కొరకు.   

“కథలనీన్ చదివేసారా” అడిగింది రామలకిష్ .  చదివాననన్టుట్ తలూపాడు రామేశం.  
”నేను చెపిప్నటేట్ చదివారా.  విషయం అరద్ం చేసుకునాన్రా” అడిగింది.  అవుననన్టుట్  తలూపాడు మళీళ్. 

                   ”అయితే మీరేమి అరద్ంచేసుకునాన్రో   చెపప్ండి కొంచెం” అంది చినన్పప్టి తెలుగుమాసాట్రిలా. కళుళ్తేలేసాడు రామేశం.  “అరద్ం కాలేదా. 
మీరు చదివిన కథలోల్ ఇతివృతాత్లూ అవీ ఎలాఉనాన్యో మీకరద్మయినటుట్ చెపప్ండీ” అంది కొంచెం ఎంకరేజింగ గా. 
                  “ఇతివృతాత్లా” అని కొంచెంసేపు ఆలోచించి,  “ఆ....నేను చదివిన కథలనిన్ంటిలోనూ అనేకానేకమైన వృదాద్శర్మాలునన్య“  అనాన్డు 
ఉపోదాఘ్తంగా. 
                    ”వెరీగుడ “ అంది రామలకిష్ . 
                  ”ఇంకా.......అవనీన్ పిలల్లచే నిరాద్కిష్ణయ్ంగా బయటికి గెంటివేయబడడ్ నిరాభ్గుయ్లైన తలిల్దండుర్లతో, గూడుకటుట్కునన్ వారి హృదయవేదనా, 
ఘనీభవించిన వారి కనీన్టిధారలతో నిండిపోయి ఉనాన్య”  అనాన్డు గరవ్ంగా. 
                  ”ఎకస్........లెంట .  ఇంకేమునాన్య” అంది  ఎంకరేజింగ గా. 
                   ”పలెల్టూళళ్లో రేపోమాపో కూలిపోవడానికి సిదద్ంగాఉనన్ పూరిగుడిసెలోల్ కునారిలిల్పోతూ, మింగమెతుకులేని అసిథ్పంజరాలాల్ంటి 
అమామ్నానన్లునాన్రు.  వాళళ్ పిలల్లు మాతర్ం పెదద్పెదద్ సాఫేట్వ్ర కంపెనీలోల్ పనిచేసూత్  అమెరికాలోనో ఆసేట్ర్లియాలోనో  ఉనాన్రు” అనాన్డు రామేశం . 
                  ”వావ్.......వ .  సూ......పర. ఇంకా” అంది రామలకిష్  ఆనందంగా.   
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“ఆ తలిల్దండుర్లందరూ దశాబాద్లైనా  మొహంచూపని తమ కొడుకులిన్ అనుక్షణం తలంచుకుంటూ, “మావోడీరోజొచేచ్తాత్డు,   
మమమ్లిన్ ఇమానవెకిక్ంచి అమిర్కాకి  తీసుకెలాత్డంటూ” ఆకాశంలో ఎగిరే పర్తీ విమానం వేపూ ఆశగా చూసూత్ ఉనాన్రు”  అనాన్డు రామేశం కూడా 
ఆనందంగా.   

‘వావ’లూ ‘సూపరూల్’ అయిపోయాయి గనుక ఇంగీల్షులో  ఇంకేమనాలో తెలీక, “అ.....బబ్ అదద్.....రగొటేట్సారండీ. ఇంకా” అంది 
రామలకిష్  భరత్వేపు ఆరాధనగా చూసూత్. 
                             “ఇంకా అంటే.... ఆ! చా......లా కథలిన్ండా దుషయ్ంతుడీన్, దుశాశ్సనుడీన్ దేవుళల్నిపించే దురామ్రుగ్లైన ‘మృగాళూళ్’  వారి 
మాయమాటలకి మరులుగొని,  సరవ్సావ్నీన్ సమరిప్ంచి దగాపడిన అభంశుభం తెలియని  అతివలూ  వారి కనీన్టిగాథలూ ఉనాన్య” అనాన్డు 
రచయితలకి సహజంగాఉండే భావోదేవ్గానికి లోనౌతూ.  

“కథలగురించి చాలుగాని సీరియలస్ గురించి చెపప్ండిపుప్డు”  అంది భారాయ్మణి పులకించిపోతూ.   
                      ”సీరియలస్ లో ఏముందీ.  అందం అరంగుళం కూడా జారని  “సూపర గాల్మర”   అతత్గారుల్నాన్రు వాటినిండా” అనాన్డు 
భారయ్మణీవేపు చిలిపిగా చూసూత్.  

”అయితే ఇనిన్రోజులూ అవే చూసుత్నాన్రనన్మాట నోరెళళ్బెటుట్కొని” అంటూ బుంగమూతి పెటిట్ంది యాభైఅయిదేళళ్ రామలకిష్ .   
“అబెబ్బేబ్. బటట్తలలూ బానకడుపులూ వేసుకొని ఆ అతత్ల కొంగుచాటునుండి తొంగిచూసే థేభయ్ంగాళళ్ని, అదే వాళళ్భరత్లిన్ కూడా 

చూసేనుకదా” అనాన్డు డామేజికంటోర్ల మోడోల్కి వెళిళ్పోతూ.  
“ఇంకా” అడిగింది అయినా మూడ లోకి రాని రామలకిష్ . 

                      ”ఇంకా అంటే” అంటూ బురర్ గోకొక్ని, “ఆ.... ఆ అతత్ల ఆగడాలిన్ చీలిచ్ చెండాడే ఝానీస్ లకీష్భాయీ, రాణీ రుదర్మదేవులాల్ంటి 
కోడళూళ్.....” రామేశం మాట పూరిత్కానియయ్లేదు. ముదుద్లోత్ ముంచెతేత్సింది మూడ లో కొచేచ్సిన రామలకిష్ . 

 “చాలండీ చాలు. ఇంకేమీ చెపప్కక్రలేదు.  మీరు రచయితలనాడీ పాఠకులనాడీ ఒడిసిపటేట్సారండీ.  మీరు కతుత్లాల్ంటి కథలూ  
నాణయ్మైన నవలలూ రాయడం అవి పతిర్కలోల్ పర్చురింపబడడం మాతర్మేకాక  టీవీ సీరియలస్ గా కూడా రావడం ఖాయం.  రాకపోతే ననన్డగండి.  
ఈరోజే రాయడం మొదలుపెటట్ండి.  ఏకాదశి......మంచిరోజు  కూడాను” అంది ఉతాస్హంగా మెటికలు విరుసూత్. 

                                                                     --00-- 
                         అలా ఆ ఏకాదశిరోజున తెలుగుసాహితయ్వినీలాకాశంలో ఒక ధృవతార ఉదయించింది. ఉదయించి  ఉజజ్వ్లంగా పర్కాశిసోత్ంది.  
తెలుగుసాహితీఉదాయ్నవనంలో పరిమళపుషాప్లు పూయిసోత్ంది.   సాహితీసౌరభాలు వెదజలేల్ ఆసాహితయ్కుసుమాలు పాఠకలోకానిన్ ఆనందసాగరంలో 
ఓలలాడిసుత్నాన్యి,  ఉరూర్తలూగిసుత్నాన్యి.  తెలుగుసాహితాయ్నిన్ సుసంపనన్ం చేసుత్నాన్యి. తననమితంగా ఆరాధించే  పాఠకులిన్ అలరించే 
బృహతర్ప్యతన్ంలో   ధృవతార అలుపెరుగని సాహితీకృషీవలులయేయ్రు. దశాబద్కాలంగా నిరివ్రామంగా సాహితీసేదయ్ం చేసూత్నేఉనాన్రు. చేసూత్ 
తరిసూత్నేఉనాన్రు.  పాఠకులిన్ అలరిసూత్నే ఉనాన్రు.  

 (ఇదే ‘పిపీలికం’ పేరుతో ‘ఆణిముతయ్ం’ లాంటి కథ రాసిన  నాఅభిమాన రచయితా, ఆరాధయ్దైవం...శీర్ రావిశాసిత్గారికి క్షమాపణలతో) 
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