పడి లేచిన కెరటం

1

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
షఫీ, అంశుమాన బహుమతులు చూసాను. వాటిని కవరులో పెటాట్లి. పేరుల్ రాయాలి. అది ఎంతో సమయం తీసుకోదు. కానీ ఇంక
ఇపుప్డు చెయయ్డానికి మనసు రాలేదు. రికిర్యేషన టైం లో కలసి నపుప్డు ఇవావ్లి. పొదుద్నన్ లేచాకా చేయచుచ్.
ఉదయం వరకూ ఎందుకూ. ఇపుప్డు డినన్ర టైం లో ఇచెచ్సేత్ . అందుకని మరాన్డు ఇచేచ్ ఆలోచన మానుకునాన్ను. వేసిన
సీనరీలని మరో సారి చూసాను. వాటిని చకక్గా పేపరోల్ ఎంతో జాగర్తత్గా పెటాట్ను. దాని మీద వాళళ్ పేరుల్ రాసాను.
డినన్ర లో కలుసుకునన్పుప్డు వాళిళ్దద్రికి ఇచాచ్ను.
“ఇది సెలిబేర్షన. నువువ్ వెళిళ్పోతునన్ందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. బాధగా కూడా ఉంది.
ఇకక్డి నుంచి వెళాళ్క గురుత్ పెటుట్కోమని అనం. మనం ఎలాగైనా ఒకరికొకరం గురుత్ంటాం . మనం ఎనోన్ మాటాల్డుకునాన్ం. డిసక్స
చేసుకునాన్ం. శరీరానికి శర్మని,మనసుకి ఆలోచనలని ఇచుచ్కునాన్ం.” అనాన్రు ఇదద్రూ.
“నేను కూడా ,నాకనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ ఎనోన్ జఞ్నం ఉనన్ వాళుళ్ మీరిదద్రూ. మీతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనోన్
తెలుసుకునాన్ను. నాకు రాకపోయినా ఎంతో ఓపికతో మొదటి రోజు నుంచీ నాకు బాడిమ్ంటన ఆడడం నేరిప్ంచారు. పుసత్కాల గురించిన జాఞ్నం
ఇచాచ్రు. అవి ననున్ మరో అడుగు ముందుకి వేయించింది. నామీద నాకు నమమ్కం ఏరప్డింది. దానికి కారణం మీరే కదా.
నాలో ఎనోన్ మారుప్లు చోటు చేసుకునాన్యి. నాకు ఉరూద్ గజలస్ మీద ,పాటల మీదా ఇషాట్నిన్ ఏరప్రిచారు. ఉరూద్ మీద
ఇంటెర్సట్ కలిగించారు, ఎంతో మంది ఉరూద్ కవులని పరిచయం చేసారు, ఎనోన్ పుసత్కాలు చదివిన మీరు , వాటి గురించి చెపాప్రు.
నేను నిలబడడానికి నా కాళళ్కి ఎంతో బలానిన్చాచ్రు. నాకు మరో జనమ్ని ఇవవ్డంలో మీ వంతుగా మీరు సాయం చేసారు ”
అంటూ ఉదేవ్గానికి లోనయాయ్ను.
వాళుళ్కూడా నిశశ్బధ్ంగా ఉండిపోయారు. ఆ తరవాత తేరుకుని వారి మామూలు ధోరణి లో చరచ్లు సాగించారు. నేను కూడా
వాళళ్తో కూచునాన్ను. జీనితంలో మళీళ్ మేము కలుసుకునే అవకాశం రాదేమో ననన్టుల్గా ఆ సమయం ఎంతో విలువైనదిగా అనిపించింది.
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అసలు వాళుళ్ ఎందు గురించి ఇకక్డ ఉనాన్రో తెలీదు. నేను కూడా ఎపుప్డూ అడగలేదు.నేను అడిగితే వాళుళ్ నాది అడుగుతారు.
నాది నేను చెపప్లేను.అందుకే ఒకరి గురించి మరొకరికి తెలీక పోవడమే మంచిది. తెలిసిందంటే మాలో కాంపెల్కస్ వచెచ్సుత్ంది. కాని వాళిళ్దద్రూ
చాలా యాకిట్వ,.. బాగా చదువుకునన్వాళుళ్. అనిన్ సబెజ్కట్స్ , అనిన్ విషయాలు చకక్గా మాటాల్డుతారు.
“శృతీ సాయంతర్ం మీ పేరెంటస్ వసాత్రు నువువ్ రెడీగా ఉండు”.
నా సామాను ఏమీ ఎకుక్వగా లేదు. అయినా ఓ మనిషి వచిచ్ నేను అనీన్ సదుద్కోడంలో సాయం చేసాడు.
ఇకక్డికి వచిచ్నపప్డు అనీన్ సప్రశ్లు కోలోప్యన ఓ మొదుద్ని. ఇపుప్డు అణువణువున చైతనయ్ం నింపుకునన్ మనిషిని. ఈ గాలి,ఈ
చెటుల్ ఈ డాకట్రుల్ ఎలా మరెచ్సాత్యో, వాటికునన్ శకిత్ అది.
అమామ్ ,నానన్ ననున్ తీసుకెళళ్డానికి వచాచ్రు. వాళుళ్ నాకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. నాకోసం ఎదురు చూడడం అమమ్ కి
అలవాటే. నేను సూక్లుకి వెళేళ్ రోజులోల్ ,సూక్లు బసుస్ కోసం ఎదురు చూసుత్నన్పుప్డు నా సూక్లు బేగ ని పటుట్కుని అమమ్ నుంచుంటే నేను
మిగిలిన పిలల్లతో ఆడుకుంటూ మాటాల్డుతూండే దానిన్. సాయంతర్ం కూడా అదే సీను. నాకోసం ఎదురు చూసేది. బసుస్లోంచి నేను
దిగగానే నా బేగ పటుట్కుని నడిచేది. నేను మిగిలిన పిలల్లతో కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వచేచ్దానిన్.పదో కాల్సు బోరుడ్ వరీక్షలకి నేను పరీక్ష రాసి
బయటికి వచేచ్ వరకూ అకక్డే కూచునేది. ఇపుప్డు కూడా నాకోసం ఎదురు చూసోత్ంది.
ఆఫీసులో ఉనాన్రని అంటే నేను వాళల్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. అకక్డ అమామ్ నానన్ గారు కూచుని ఉనాన్రు
జుటుట్,రంగు,చరమ్ం అనిన్ంటోల్ మారుప్, వయసు పై బడడ్ వాళళ్ లాల్గా కనిపిసుత్నాన్రు.

వాళళ్లోల్ చాలా మారుప్,

ఇలాంటి పెదద్ వాళళ్ని బాధపెటాట్ను. వాళళ్ ని

చూడడానికి సిగుగ్గా ఉంది. ఎంత ఏడిప్ంచానో, నా మూలంగా రాతిర్ళుళ్ నిదర్ లేకుండా చేసాను. ఎనిన్ విధాలుగా బాధ పెటాట్లో అనిన్
విధాలుగా బాధ పెటాట్ను. అయినా ననున్ క్షమించేసారు. నాకు కూడా ఇదివరకూ ఉనన్ నెగిటివ ఫీలింగస్ ఇపుప్డు ఏంలేవు. ఒక లాంటి
ఉదేవ్గం. నోటోల్ంచి మాట రాలేదు. నేను నేల వైపు చూసూత్ండిపోయాను.
వాళుళ్ అకక్డ కూరుచ్నన్ డాకట్రు గారితో మాటాల్డుతునాన్రు. ఆయన ననున్ చూసారు. రమమ్నన్టుల్గా తల ఊపారు. నేను మెలిల్గా
వెళాళ్ను, మెలిల్గా అమమ్ ననున్ దగగ్రికి తీసుకుని తల,జుటుట్ నిమిరింది. అమమ్ ఏడుసోత్ందని అరథ్ం అయింది. నానన్గారు నా భుజం తటాట్రు.
వాళుళ్ తమ పేర్మని ఎకస్ పెర్స చేసారు , కాని నేను తల వంచుకని ఉండిపోయాను.
డాకట్రు గారు,మందులు మానకుండా వేసుకోవాలనాన్రు. వాటి పార్ముఖయ్ం గురించి చెపాప్రు. అపుప్డపుప్డు కలుసూత్ండమని,
టచ లో ఉండమని అనాన్రు. ఇంకా ఏవో చెపాప్రు.నాతో ఎలా పర్వరిత్ంచాలో వాళళ్కి కూడా చెపిప్నటుల్నాన్రు. డాకట్రుగారు ఏం చెపేత్
వాటనిన్టికీ తల ఊపుతునాన్రు.
టాకిస్ మాటాల్డారు. టాకీస్లో కూచుంటూ చుటూట్ చూసాను. ఇది యినిన్ నెలలు నేనునన్,భినన్ పర్పంచం . తలుపు వేసాను. టాకిస్
కదిలింది. నేనునన్ పర్పంచం మెలిల్గా వెనకిక్ వెళిళ్ పోతొంది.

మామూలు పర్పంచం లోకి వచాచ్ము. పర్తీది ఆశచ్రయ్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఏంటో

అనీన్ అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. లైఫ ఈజ బూయ్టిఫుల. అవును జీవితం అందమైంది. ఇంటికొచేచ్సాం.
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.అంతకు ముందు నాకునన్ కల ఓ డాకట్రిన్ అవావ్లని, అసలు నేను ఏంటో ఈ లోకానికి నిరూపించుకోవాలని అనుకునేదానిన్.
నా గురించి మా బంధువులందరూ గొపప్గా చెపుప్కోవాలని ఉండేది. ఇపుప్డు అదంతా సిలీల్గా అనిపిసోత్ంది. మీనింగ లెస గా ఉంది.
నేను నాకోసం జీవించాలా, ఇంకోళళ్ కోసమా.
ఇపుప్డు. నా మనసు ,నా ఆలోచనలూ,ఊహలూ,అనీన్ మారిపోయాయి. జీవితానిన్ మరో విధంగా చూడడం తెలుసుకునాన్ను.
కొతత్ జీవితంలోకి అడుగు పెటట్డానికి ఒకక్సారిగా తలుపులు బారాల్ తెరిచుకునాన్యి.
ననున్ మళీళ్ కాలేజీలో చేరమని ఇంటోల్ నానన్ అంటునాన్రు. బిఎసీస్ కంటినూయ్ చెయయ్మని అనాన్రు. ఆ తరవాత ఎమెమ్సీస్
చేయచుచ్ అని అనాన్రు.
ఏం చెపిప్, ఎలా చెపిప్ వాళళ్ని కనివ్నస్ చేయగలను ?
నేను ఇదివరకూ శృతిని కాను. నాలో ఎనోన్ మారుప్లు జరిగాయి. అనన్ సంగతి వాళళ్కి తెలీదు. నేను ఈ మధయ్ కాలంలో ఎంత
కషట్ పడాడ్నో, ఓ చినన్ పుసత్కానిన్ చదవడానికి ఎంత కషట్ పడాడ్నో ఎలా చెపప్గలను
ఓ పెదద్ కొండని ఎంత కషట్ంతో ఎలా ఎకాక్నో ఎలా చెపప్గలను. ఇపుప్డు నాకు ఏది ఇషట్ం అని ఎలా చెపప్గలనూ ? ఇవి నాకు
ఇషట్మైనవి, అతయ్ంత విలువైనవి అని ఎలా చెపప్గలను? చెపప్లేను.
జీవితం అంటే డాకట్రు చదువు ఒకక్టే కాదు. జీవితానికి అరథ్ం ఇచేచ్వి చాలా ఉనాన్యి.
ఇవనీన్ చెపప్లేదు, కానీ మనసు మారుచ్కునాన్నని చెపాప్ను. ఓ రెండు నెలలు వదిలేయమని కూడా అనాన్ను. నాకు ఉతాస్హం
ఇచేచ్వి , ఆనంద పరిచేవి చేసాత్ను. అలాంటిదే చదువుతాను.
“ నీ ఇషట్ం నినున్బలవంత పెటట్ం. నీ కు నచిచ్ంది చెయియ్ ”
జీవితంలో నాకు ఏం కావాలో, ఏం అనుకుంటునాన్నో, వాళళ్కి తెలిసాకా ననున్ ఏం అనలేకపోయారు. మాంటిసొరి టీచరస్
టైరనింగ , అది నాకు ఇషట్ం. నేను చదివిన చినన్ పిలల్ల పుసత్కాలు, ఆ పుసత్కాలు చదువుతునన్పప్డు నేను ఆనందిచినటుల్, వాళుళ్ కూడా
ఆనందించాలి.
పుసత్క పఠనం ఎంత ఉతాస్హానిన్సుత్ందో, పార్కిట్కల గా తెలుసుకుంటారు.
ఆ ఆలోచన మనసులోకి రాగానే నేను చాలా ఎకైస్ట అయాయ్ను. అంతేనా. నా

రచనలు అందరూ చదవాలి.

రచనలు

చెయాయ్లంటే పుసత్కాలు చదవాలి, అంటే నేను లైబెర్రీ లో పనిచెయాయ్లి. దానికోసం లైబెర్రీ సైనస్ చదవాలి. అది ఏంచెయాయ్లనాన్ డిగీర్ పూరిత్
చెయాయ్లి. అది ఉంటేనే గానీ నేను మరో డిపొల్మా చేయాలేను. అందుకని ముందు బీఎసీస్ కంపీల్ట చెయాయ్లి.
ఆతరవాత పిలల్లకోసం ఎనోన్ కథలూ, నవలలూ రాసినటుల్గా ఫీలయాయ్ను. నేను చినన్ పిలలల మధయ్ కూచుని వాళళ్కి కథలు
చెపుత్నాన్ను,నేను రాసినది ఎంతో మంది చదువుతునాన్రు. నేను వేసిన పెయింటింగ లు నా కళళ్ముందు కదులుతునాన్యి.
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ఇది కల, ఇపుప్డు నేను కంటునన్ కల. కొతత్గా కంటునన్ కల.
ఇదివరకు కనన్ కలలాల్ంటివి కాదు.అవి ననున్ మోసం చేసాయి.బాధించాయి.
ఇది నా కళళ్లోల్ంచి,చూసూత్ నేను కనన్కల
అమామ్ వాళళ్ కళళ్లోల్ంచి చూసి, వాళళ్ కల కాదు.
దీనిన్ నేను నిజం చేసుకో గలను. ఇందులో ఫెయిల అయేయ్ అవకాశం లేదు ఒక వేళ అయినా కూడా మళీళ్ పర్యతిన్సాత్ను. వెయియ్
సారుల్ ఫెయిలయాయ్కనే కదా, ఎడిసన, బలుబ్ కనిపెటట్డంలో కృతకతుయ్డయాయ్డు. నేనూ అంతే. ఈ కలని నిజం చేసుకుంటాను. దీని గురించిన
ఆలోచనలతోనే నాలుగు రోజులు గడిచిపోయాయి.
ఇంటికెలాళ్కా నేను లేనపుప్డు వంశీ చాలా సారుల్ ఫోన చేసాడని అమమ్ అంది. నేను సవ్గార్మానికి వెళాల్నని అమమ్ చెపిప్ందిట,
ఫోన నంబర అడిగితే అకక్డ ఫోను సౌకరయ్ం అదీ లేదని కూడా అందిట. నా గురించి చెపప్డానికి సిగుగ్ పడాడ్రు. అందుకే అబదధ్ం ఆడేసారు.
అలా చెపప్డానికి ఎంతటి బాధని అనుభవించారో. ఎలాంటి మాటలని వినాలిస్ వచిచ్ందో! ఎనిన్ ఎదురొక్ని ఉంటారో ! అయితే అదంతా ఓ
చరితర్ ,నినన్టిది అంతా చెతత్ కుపప్. కానీ ఈరోజున అందరం పరిసిథ్తులు ఇచిచ్న ధైరయ్ంతో శకిత్తో,నిబబ్రంగా ఉంటునాన్ం..
నేను వచాచ్నని తెలిసి నా కాలేజి సేన్హితులు వచాచ్రు . ఇదివరకూ లాగా అమమ్ అభయ్ంతరం పెటట్లేదు. అడుడ్ పెటట్ లేదు.
. ఎవరికైనా చెపాప్లా వదాద్ అనన్ దాని మీద నాకేమాతర్ం అనుమానం లేదు.ఎందుకంటే డాకట్రు గారు

అనాన్రు కదా, నీకు

జరిగినది చెపుప్కోడానికి నువువ్ సిగుగ్ పడకక్రేల్దు. అవును ,నేనెందుకు సిగుగ్ పడాలి ఇందులో సిగుగ్పడేందుకు ఏముంది?
నేను ఓ మానసిక రుగమ్తతో బాధ పడాడ్ను. దానిని ఎంతో వేదనతో ఎదురొక్నాన్ను. అది ఓ యుదధ్మే. పోరాడాను. దానిని
గెలిచాను.
అదే ఇపుప్డు నాలో ఉంది. ఇపుప్డు నాలో ఉనన్వనిన్ కూడా నేను నిసస్ంకోచంగా వయ్కీత్కరించగలను. ఇదివరకు నేను నాకు
తోచినటుల్ రాసేదానిన్. ఇపుప్డలా కాదు. చదువు విలువ ,పదాల విలువ నాకు బాగా తెలిసింది. రాయడం విలువ తెలుసు. నేను రాసే పర్తీ
పదం ఓ మేలిమి రతన్ం.
ఏదైనా పోగొటుట్కునన్పుప్డే దాని విలువ తెలుసుత్ంది. అపీర్షియేట చేసాత్ం. నా విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. మెడిసిన లో సీటు
కోసం మూడు సారుల్ ఎంటెర్నస్ రాసాను .రాలేదు. నేను కనన్కల నెరవేర లేదు. బిఎసీస్ లో చేరాను. నేను,ఎమెమ్సీస్ చేసి పీఎచ డీ చేయాలని
మరో కల కనాన్ను. చినన్పప్టి నుంచి నేను చాలా తెలివైన దానన్ని ఇంటోల్ వాళళ్ నమమ్కం. నాకూక్డా ఉండేది. ఎలాగైనా డాకట్రిన్ అవావ్లనన్
కోరిక బలంగా ఉండేది. అందరికనాన్ గొపప్గా ఉండాలనన్కోరిక కూడా అందులోంచే వచిచ్ంది. అవి ఏవి నెరవేర లేదు.
అయితే నా కలలని నెరవేరుచ్కోడంలో ఏం పోగొటుట్కునాన్నో చాలా ఆలసయ్ంగా తెలుసుకునాన్ను. ఈ లోపల జరగాలిస్న నషాట్లు
జరిగిపోయాయి.
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నాశరీరంలో ఎనోన్ మారుప్లు ,రెండు సారుల్ ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసాను. నరకంలో చీకటోల్ మగిగ్పోయాను. మెలిల్ మెలిల్గా
డిపెర్షన లోకి వెలిల్ పోతునాన్నని చాలా ఆలసయ్ంగా తెలుసు కునాన్ము. అయితే ఇది ఒకపుప్డు.
ఇపుప్డు కాదు. నేను ఆ శృతిని కాను. నేను చాలా మారిపోయాను. నేను గత కొనిన్ వారాలుగా మెంటల హాసప్టల లో ఉనాన్ను.
ఇపుప్డు నేను మామూలుగా ఉనాన్ను. అందుకే నేను నా కథ చెపప్డానికి బతికి ఉనాన్ననిపిసోత్ంది. నేను ఆకుయ్పేషనల థెరపీ లో ఉనన్నిన్
రోజులు ఎంతో సంతోషంగా ఉనాన్ను. మొదటి సారి మంచివి చేసాను. మానసిక సమసయ్లునన్ నేను ఇపుప్డు. నేను దేనిని కేర చేయను.
మానసికంగా ఆరోగయ్ంగా ఉండడం ,లేకపోవడం మధయ్ ఉనన్ది ఓ చినన్ గీత మాతర్మే. దానిన్ చెరపడానికే చేసిన పర్యతన్ం ఫలించింది.
నేను నా దినచరయ్,మరిచ్పోయాను. అందులో నిదర్ ఒకటి., దానిన్ కూడా పోగొటుట్కునాన్ను.
డాకట్రు.ల్ డిపెర్షన అనాన్రు. మందులు ,దాని సైడ ఎఫెకట్ నిదర. ఎపుప్డు లేసుత్నాన్నో,ఎపుప్డు తింటునాన్నో, నా ఇషట్మైనటుట్గా
ఉనాన్ను. చదువు ,పుసత్కాలు అంటే ఏంటో తెలీనటుల్గా అయిపోయాను. చదవడం రాయడం గురుత్ పెటట్కోడం ఇంకా చాలా చాలా
మరిచ్పోయాను. నేను ఓ మెంటల హాసిప్టల ఉనాన్ను. అకక్డ నాకు ఆకుయ్పేషనల థెరపీ ఇచాచ్రు. ఇది ననున్ మారేచ్సింది.
ఇందులోనే జీవితంలోని అందానిన్ చూసాను. పర్తీ చినన్ విషయం ఎంత ఆనందానిన్సాత్యో అనుభవ పూరవ్కంగా
తెలుసుత్నాన్ను. ఇది ఓ వరం.
రోజులో ఒక సారైనా నవవ్క పోతే,మరో మనిషిని సంతోష పరచకపోతే,ఎదుటి మనిషిలోని మంచిని ,ఆ మనిషి చేసిన పనులని
ఎపీర్షియేట చెయయ్కపోతే,ఈ భూమీమ్ద నువువ్ ఆ రోజుని వృధా చేసినటేల్.ఓ నడి వీధిలో నుంచుని ఈ విషయానిన్ గటిట్గా అరవాలనిపిసోత్ంది.
కనపడడ్ పర్తీ మనిషిని పటుట్కుని ఊపి,ఊపి చెపాప్లని ఉంది.కాని అలా చెయయ్లేను అలా చేసేత్ మళీళ్ పిచిచ్ ఎకిక్ందేమో అనెసాత్రు.
నాకు ఈ వైదయ్ం జరుగుతునన్ ఇనిస్టిటూయ్ట లో కొంత మందిని కలుసుకునాన్ను. ఆ అవకాశం దొరికింది. వాళళ్తో
సేన్హం.ఎఁతో అదుభ్తమైనది. వాళళ్ సాంగతయ్ంలో నేను ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనోన్ చెపప్లేను. నమమ్కం పేర్మ ,ఈ రెండూ కూడా
అదుభ్తాలని చేసాత్యి సేన్హం,పేర్మ ఈ రెండింటికి ఎంతో శకిత్ ఉంటుందని తెలుసుకునాన్ను. తరిచి తరిచి చూసుత్ంటే,పర్తీ క్షణం
సహజంగా,ఆనందంతో అనుభవిసుత్నాన్నిపించింది.
ఇపుప్డు నేను. కొతత్ శృతిని.జీవితానిన్ కొతత్ దారోల్ంచి కొనసాగించాలని అనుకుంటునాన్ను.

ఇపుప్డు నాకు రాయడం విలువ

తెలుసు కునాన్ను. రాసూత్ంటే మనలోని ఎనోన్ అవయవాలు యాకిట్వ గా మారిపోతాయి. ఆ చేతనతావ్నిన్ మనం ఎందుకు వదులు కోవాలి, “
ఇది నా గతం. జీవితానిన్ ఒకక్సారి కుదిపేసి న గతం. అలల్కలోల్లం అయిన గతం. ఇపుప్డు అదేంలేదు. కామ గా అంది.
నిశశ్బధ్ంగా సాగిపోయే వాహిని.
శృతి వరత్మానం లోకి వచిచ్ంది. మానవ ఆమెనే చూసుత్నాన్డు.
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“మానవ, ఇది నీకు తెలియని శృతి జీవితం. నేను నీతో ముందే అనాన్ను, నా లోపల ఉనన్ మరో శృతిని గురించి నీకు తెలియాలి
అని. ఇంత వరకూ నా జీవితం లో జరిగిన ఎతుత్లూ పలాల్లూ, దాని కోసం నాకు జరిగిన వైదయ్ం గురించి కూడా చెపాప్ను. నేను ఏమాతర్ం
ఒతిత్డిని తటుట్కోలేను అని నాకు అనుభవ పూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను.
పెళిళ్ చేసుకుంటే ఎంత లేదనాన్ ఏదో ఓ రకమైన సెట్ర్స ,టెనష్న లూ ఉంటాయి. నేను చాలా సెనిస్టివ అవనీన్ ఎదురొక్ంటూ,
పర్వరత్నలో మారుప్లు ఎదురొక్ంటూ,మళీళ్ పాత జీవితానికి వెళాళ్లని అనుకోడం లేదు.
ఇపుప్డు నా వయసు ముపైప్, నాకు ఈ లైబెర్రీ, నా చుటూట్ పెరేడ చేసుత్నన్ఈ పుసత్కాలు, అందులో ఉనన్ మహానుభావుల,
ఆలోచనలు,అభిపార్యాలు,సిదాధ్ంతాలూ ,బోధలూ వాటి పరిమళాలు అనీన్ ఆసావ్దిసూత్ గడపడం కనన్ వేరే ఏం అకక్రేల్దు.
నేను ఏం నేరుచ్కునాన్నో దానిన్ ఆచరించడమే జాఞ్నం. ఏ భాషలో రాసినా వయ్కిత్తవ్ వికాసంలో ఇదే తొలి పాఠం. ఒకపుప్డు
చదువంటే బోర అనుకునాన్ను , కానీ తరవాత ఎంతో ఇషట్పడి బీఎసీస్ పూరిత్ చేసాను.టైరనింగ అయాయ్ను.ఓ నాలుగైదు వాటిలోల్ డిపొల్మా
తీసుకునాన్ను. లైబెర్రీ సైనుస్ చదివాను.
ననున్ నేను మరిచ్పోడానికి నా గతం మళీళ్ నావైపు చూడకూడదని వృదాధ్శర్మానికి అనాధాశర్మానికి వెళూత్ంటాను.,ఆ పిలల్లు
,వాళళ్ మధయ్ కూచుని వాళళ్లోల్ ననున్ నేను చూసుకుంటూంటాను. పసితనానిన్ చూసుకుంటూంటాను.
రోజూ వాళళ్ని చూసూత్ నేను తెలుసుకునన్దేంటంటే వాళుళ్ అవసరమైన దానికే ఏడుసాత్రు. మనం పర్తీ దానికీ ఏడుసాత్ం. అందుకే
మన మనసుని పసిగా ఉంచుకోవాలి, కసిగా కాదు. నిజం చూపించే అదద్ంలా ఉంచుకోవాలి. అపుప్డే అనిన్టి పటాల్ సమ భావంతో ఉండగలం
. అనవసరమైనవివదిలేయగలం. మొకక్లు,ఆకిస్జన పీలిచ్ కారబ్న డై ఆకైస్డ వదిలేసినటుల్, మంచివి,పనికొచేచ్వి విని మనలో పనికిరాని కారబ్న
డై ఆకైస్డ ని వదిలేయాలి.
ఎందుకంటే జీవితాంతం మనం గడిపేది మనతోనే.అందుకే మన సమయానిన్,శకిత్ని,తెలివిని,కేవలం రసాయయనక చరయ్గా
వాడేసుకోకుండా,జీవశకిత్ని అమృతంగా మారుచ్కోవాలని అనుకుంటునాన్ను.
మనం సేన్హితులుగా ఉందాం అంటే నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. అది నీ ఇషట్ం ”
అంతవరకూ శృతి చెపిప్నదంతా వినన్ మానవ ఓ పది నిమిషాల వరకూ మామూలు మనిషి కాలేక పోయాడు. చేతనతవ్ం
కోలోప్యన వాడిలాగా అయిపోయాడు.
“నేను కదిలిపోయాను శృతీ, ఇది నీ జీవితం కాదు ఓ రెఫరెనస్ పుసత్కం, ఈ పుసత్కం చదువుతూ నేను నేరుచ్కోవలసినవి
,తెలుసుకోవలసినది,చాలా ఉనాన్యి. పెళిళ్ కనాన్ నీతో సేన్హం నాకు ముఖయ్ం. దానిన్ వదులుకోను.”
ఇదద్రూ హొటల బయటికి వచాచ్రు.సనన్టి తుంపర.ఒకక్సారి ఇదద్రూ కూడా ఆకాశం వేపు చూసారు.
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“తొందరగా ఇళళ్కి చేరుకుంటే మంచిది. పెదద్గానే పడచుచ్. “అంటూండగానే సెకూయ్రిటీ కారు తీసుకొచిచ్ తాళాలు మానవ కిచాచ్డు.
ఇదద్రూ కూచునాన్రు.
కారు సాట్రట్ చెయయ్బోయి, పకక్న ఉనన్ శృతిని చూసాడు.
“ నినున్ చూసి చాలా నేరుచ్కోవాలి. సముదర్ంలోని అలలు ఎలా పాఠం నేరుప్తాయో, నువువ్కూడా పాఠం నేరుప్తునాన్వు. నువువ్ ఓ
పడి లేచిన తరంగానివి, ఇంక కింద పడకుండా అదే నిబబ్రంతో ఉండు. నీకెపుప్డు పెళిళ్ చేసుకోవాలనన్ ఆలోచన వసేత్ ననున్ ముందు
గురుత్ంచుకో. “
“ఒకపుప్డు నేను దిశనిరేద్శం లేక అయేమయంగా ఉనాన్ను. భూమికి గజం లోతు కూరుకు పోయి ఉనాన్ను. ఇపుప్డు ననున్ చూసి
నేరుచ్కోడానికి చాలా మంది ఉనాన్రు,నిజానికి నేను నేరుచ్కోవాలిస్నదే చాలా ఉంది. జీవితం ఉనన్నిన్ రోజులూ ఏదో ఒకటి నేరుచ్కోవాలి.
ఎనిన్రోజులుంటామో తెలీనపుప్డు పర్తీ క్షణానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలని నేననుకుంటాను ”
కారు కిటికీ తలుపు వేయబోయి,రాలుతునన్ సనన్టి ఆవాల సైజునన్ చినుకులని చూసి,వెంటనే దిగిపోయింది శృతి.ఆశచ్రయ్ంగా
ఆమెనే చూసుత్నాన్డు మానవ.ఆమె ఆకాశం కేసి చూసోత్ంది. తను కూడా పైకి చూసాడు. ఆకాశం అంతా నలల్టి మేఘాలతో నిండి ఉంది.
సనన్గా చినుకులు రాలుతునాన్యి.
చలల్ని గాలి ఒంటిని తాకుతూంటే తన చేతులు రెండూ గాలోల్కి చాపింది. చేతిమీద,నీటి ముతాయ్లు. తలని ఎతిత్, ఆకాశానిన్
చూసింది. ముకుక్ మీద కంటి రెపప్ల మీద ఆనందం తో మెరుసుత్నన్ నీటి బొటుల్. ఆ నీటిబొటుల్ సపత్రంగుల కిరణాలు వెదజలుల్ తునాన్యి
ఆ ఇందర్ ధనుసుస్లు క్షణికాలు కావు. ఎపప్టికీ వెలసిపోని రంగుల పండగ, జీవితాంతం నిలిచి పోయేవి. ఎవరి జీవితానికి వాడే
దేవుడు. ఎవరి జీవితానిన్ వాళేళ్ రాసుకునే రచయిత, రంగులు నింపుకునే చితర్కారుడు అని అనుకుంది. దీనికి వనెన్ తెచేచ్వి ఆలోచనలే. ఆ
ఆలోచనలే విజాఞ్నం. ఆ విజాఞ్నమే కనువిపుప్. అదే చీకటోల్ దివెవ్.అదే విముకిత్. అదే శకిత్. అని మనసులో అనుకుంది శృతి.
శృతిని దింపుతూ అనాన్డు, మనం సేన్హితులం. ఓ కే.
శృతి తల ఊపి నవివ్ంది.
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