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ఇది ఒక అందమె
ౖ న రాధామోహనగాథ. మనందరిలోను అంతరీ
ర్ హంలో
ల్ నంగా ఉండి కాలప
త్
పడి మరిచిపోతునన్ పే
చేత్ , మనలిన్ న త్ ,
ర్ మాభిమానాలనీ అనుభూతులని గురు
అపుప్డపుప్డూ కళళ్ని చెమరుత్ , పనిలోపనిగా మరిచిపోతునన్ లువలీన్ మను లుగా మన
బాధయ్తలనీ తటి
ట్ లేపే కథామాలిక..!!
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హాసిప్టల నుంచి వసూత్నే సాన్నం చేసి పిలల్లిన్ రెడీ చేసి డినన్ర పెటేట్సి తన 'మధుశాల' సమయం కోసం కూరుచ్ంది డాకట్ర రాధ.
అయయ్గారు ఆటలయియ్ వచేచ్సరికి తన అలసట కూడా కూడా తీరితే ఇవాళ అమెజాన పైరమ లో సినిమా చూదాద్మని పాల్న మరి.. ఇవాళ
డి.ఎస.పి మూడ అనుకుంటూ పేల్లిసట్ పెటట్గానే...
‘జత కలిసే జత కలిసే జగములు రెండు జత కలిసే...
జత కలిసే జత కలిసే అడుగులు రెండు జత కలిసే
జనమొక తీరు వీళల్దొక తీరు ఇదద్రొకలాంటి వారు.
అచుచ్ గుదిద్నటుల్ ఒకక్టే కలగంటూ ఉనాన్రిదద్రూ...
ఏ కనున్ ఇపుడు చదవని పుసత్కమై వీరు చదివేసుత్నాన్రనందంగా ఒకరిని ఇంకొకరు.
ఈ మధయ్కాలంలో పాటలోల్ సాహితాయ్నికి విలువ ఉండటేల్దని వాదించేవాళళ్కి సమాధానం చెపేప్ పాటలోల్ ఇదొకటి. చాలా సునిన్తంగా
పేర్మంటే వరిణ్సూత్నే రామజోగయయ్ గారంటారూ...
‘నలుపు జాడ నలుసైనా అంటుకోని హృదయాలు
తలపు లోతున ఆడమగలని గురుత్లేని పసివాళుళ్
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మాటలాడుకోకునన్ మది తెలుపుకునన్ భావాలు
ఒకరికొకరు ఎదురుంటే చాలులే నాటయ్మాడు పార్యాలు
పేరుకేమో వేరు వేరు బొమమ్లేమరీ
ఇరువురికి గుండెలోని పార్ణమొకక్టే కదా
బహుశా బర్హమ్ పొరపాటుఏమో ఒకక్రే ఇదద్రు అయాయ్రు’

పాట కటిట్న కురార్డు డి.ఎస.పి కూడా సాహితాయ్నికి విలువిచిచ్ రణగొణధవ్నులు తగిగ్సేత్, దరశ్కుడు కొరటాల శివ దానిన్ అంతే
సునిన్తంగా హతుత్కునేలా అసలు అభయ్ంతరం లేనంత ఆహాల్దంగా కూడా అందమైన జంటతో యుగళ గీతం తీయొచచ్ని నిరూపించాడు.
పేర్మంటే - ఇవాళ చూసుకోవడం రేపు మాటాల్డటం ఫోనులోల్ గంటలకొదీద్ మాటాల్డేసుకుని చాటింగ లో హదుద్లు మరిచ్పోడం.
డేటింగుల పేరుతో ఊరంతా తిరగడం, హదుద్లు చెరిపేసి రేపేంటో ఆలోచించకుండా పర్వరత్న, నెమమ్దిగా నచచ్నివిషయాలోల్ గొడవలు..
చివరకు నీ బర్తుకు నీది నా బర్తుకు నాది అనుకునే ఈ రోజులోల్.. ఖరమ్ కాలి ఈ మధయ్ విడిపోతే కూడా పారీట్లుట!
అలాంటిది మాటాల్డుకోకుండా మదిలో భావాలు తెలుపుకునాన్రని కవి అంటే, భలే కొతత్గా... అరె మనలాగే అనుకునాన్రు రాధ
మోహన కూడా.
గతం కళళ్ముందు ఆవిషక్ృతం అవుతూంటే దీరాఘ్లోచనలో పడింది రాధ.
PPP
అవి రాధ ఎమెమ్స రామయయ్ మెడికల కాలేజ లో చేరిన రోజులు.
అపప్టోల్ బెంగళూరులో ఇపుప్డునన్ంత జనాభా గానీ కాలుషయ్ంగానీ ఉండేది కాదు చాలా పాల్నడ్ సిటీ. పర్తి బాల్క కీ మధయ్లో పారుక్లు,
వాకింగ కీ అనువుగా ఫుట పాతులు, రోడుడ్ పకక్న సాయంతర్ం అవవ్గానే వచేచ్ పూల-పళళ్ వాయ్పారులు.. హాసట్ల నుంచి కాలేజికి రెండు మైళుల్
ఉంటుందేమో మహా అయితే. సరదాగా నడిచి వెళేల్టపుడు మధయ్లో ఈ చిరువాయ్పారులతో మాటాల్డుతూ నేరుచ్కుంటునన్ కనన్డ ఇంటి నుంచి
మొదటి సారి బయటికి రావడంతో కళళ్లోల్ ఇంకా బెరుకు. కొతత్ సేన్హితులు వాతావరణం అనీన్ కలిసి జీవిత గమనానిన్ వెతుకుక్ంటునన్
రోజులు.
అపప్టిదాకా ఏదో పలెల్టూరిలో మెడికల కాయ్ంపు అని ఒక నెలంతా సీనియరుల్ లేకుండా రాగింగు బాధ లేకుండా గడిచింది. ఆ రోజు
వాళుళ్ వెనకిక్ రావడం తెలుసూత్నే ఉంది. హాసట్లోల్ సీనియరుల్ తకుక్వ ఉంటారు. అపప్టికే బయట రూములు తీసుకునేవాళేల్ ఎకుక్వ. నలుగురే
ఉనాన్రు హాసట్లోల్. వాళుళ్ పొదుద్నన్ మెసోల్ ఏమి పటిట్ంచుకోకపోయినా వాళళ్ ఉనికి తెలిసింది, జూనియరుల్ బాగా నిశశ్బద్ంగా ఉండడంతో.
కాలేజ గేట బయటనుంచే తేడా తెలుసోత్ంది. పిలవడం.. పేరుల్ ఇంటోర్లూ వినిపిసుత్నాన్యి. వడివడిగా అడుగులు వేసోత్ంది రాధ.
‘హేయ బూల్ డెర్స.. ఇటు’ అని వినిపించింది.
అయిపోయాను అనుకుంటూ అడుగులు ఆపి సందేహంగా చూసింది, పిలించింది తనని కాకూడదనన్ చిరు ఆశతో.
బైక మీద ఇదద్రూ, పకక్న ముగుగ్రూ - అబాబ్యిలు. తనవైపే చూసూత్. ‘ఇలా రా!’ అనాన్రు మళీళ్.
నిరుతాస్హంతో నీరసంతో, మనసులో మాతర్ం ఒక మూల మొదటి సారి రాగింగ అనన్ కుతూహలానిన్ అధిగమించేసిన జంకుతో
వెళిళ్ంది రాధ.
“ఇంటర్డక్షన సాంగ వచాచ్? ఏ ఊరు?” అనాన్డొకతను.
హాసట్ల లో బటీట్ పటేట్సానననన్ ధైరయ్ంతో “ఊ..” అనేసి ఆ టెనష్న లో తల మాతర్ం అడడ్ంగా ఊపింది రాధ.
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బైక మీద కూరుచ్నన్ రెండో అబాబ్యి ఫకుక్న నవివ్” టెనష్న అకక్రేల్దు. వెళిల్ రేపొచిచ్ చెపుప్.. పో..” అనాన్డు పకక్వాడి భుజం
నొకుక్తూ “మా వూరేరా!” అని చినన్గా. ఆశచ్రయ్ంగా తలెతిత్ చూసి వెనకిక్ తిరిగి వచేచ్సింది.
ఆ తరావ్త అతనే (మోహన) రాగింగ టైం అయియ్, ఫెర్షరస్ డే దాకా ఏదో ఒకలా ఎకుక్వ రాగింగ కాకుండా తనని పకక్కి
తీసుకెళల్డంతో

మొతాత్నికి గండం గటెట్కక్డమే కాదు సీనియరస్ అందరికీ తెలిసిపోయింది రాధ. సీనియరస్ అందరూ బాగా సరదాగా

మాటాల్డటం, లాబస్ లో పార్కీట్కలస్ లో కనిపిసేత్ వచిచ్ ఎలా చేసేత్ ఈజీనో చెపప్డం అలా సరదాగా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి. మొదటినుంచీ
రాధ గలగలా మాటాల్డుతూ సరదాగా ఉండే పిలల్. కానీ మోహన అటు ఇంటార్వరట్ కాని ఇటు ఎకస్టార్వెరట్ కాని పిలాల్డు. ఎనిన్సారుల్ పకక్కి
రాగిగ్ంగ నుంచి తీసుకెళిల్నా ఒకక్ మాట ఎకుక్వ మాటాల్డేవాడు కాదు. రాధ మాటలోల్ ఏదైనా అవసరం అనన్టుల్ మెనష్న చేసేత్ మరునాడు ఆ
సబెజ్కుట్ నోటస్ తెచిచ్ ఇచిచ్
“ చదువుకుని నోటస్ రాసుకుని ఇచేచ్య” అని మాతర్ం చెపేప్వాడు. ఇషట్ం అనన్టుట్ కూడా పర్వరిత్ంచేవాడు కాదు. కొనిన్టోల్ బాగా
ఆరగ్నైజడ్ గా, కొనిన్ంటిలో అయోమయంలా అనిపించి మోహన ని చూసి నవువ్కునేది రాధ.
ఫెర్షరస్ డే రిహారస్ల లో రాధ ‘వే వేల గోపెమమ్ల, మువవ్ గోపాలుడే, మా ముదుద్ గోవిందుడే’

పాట పాడుతుంటే విని “మనకీ

టాలెంట కూడా ఉందా?” అని అడిగాడు కళిళ్ంత చేసుకుని.
ఆ తరావ్త హాసట్ల సీనియర అకక్ కృషణ్ వచిచ్ “ ఏంటి రాధా, మోహనరాగం వదలేటుట్ లేదే నినున్?” అని నవువ్తూ చెపిప్ంది.
మోహన కూడా ఫూల్ట పేల్యర అని, ఫసట్ ఇయర చాలా ఉతాస్హంగా అనిన్ంటోల్ పాలొగ్నేవాడని, ఈ మధయ్ కొంచెం సూట్డియస గా,
నెమమ్దిగా అయిపోయాడు కానీ ఇది తన సవ్భావం ఐతే కాదు అంటే అవునా అనుకుంది రాధ.
తరావ్త చాలా నెలలకు తెలిసింది కృషణ్ అకక్ ఇంటోల్ ఏవో కషట్ం ఉంటే ఫీజు కటట్డానికి తన ఇంటోల్వాళుళ్ నెలనెలా పంపినవి అనిన్
కూడబెటిట్ ఇచాచ్డని, చాలా మంచివాడని, తనకేమి కావాలనాన్ ఎవరితో చెపుప్కోడు కానీ ఎవరికీ ఏమి కావాలనాన్ నిలబడి చేసేరకం అని...
ఎంతమందిలో ఉనాన్ కృషణ్కక్ కనిపిసేత్ వచిచ్ ఎలా ఉనాన్వ అని అడిగేవాడు, అందరితో ఉనన్టేట్ ఉంటూ ఎవరితోనూ కోల్జ గా ఉండడని
అరథ్మైంది, తన వాళుళ్ అనుకుంటే తపప్.
మోహన కేరింగ గా ఉనన్టేట్ ఉంటూ అంటీ ముటట్నటుట్ ఉండటం గమనించింది రాధ, ఓ రోజు మోహన ని పిలిచి
“రాగిగుడడ్ ఆంజనేయసావ్మి గుడికి వెళాల్లనుకునాన్ను.. రూంలో వాళళ్కి కుదరటేల్దు. వసాత్రా?” అడిగింది.
“సరే” అనాన్డు, ఆటో తీసుకుని హాసట్ల దగగ్రికి వచిచ్, వెనక తను కూరుచ్ంటే ముందు ఆటోడైరవర పకక్న కూరుచ్నాన్డు. సనన్గా
నవువ్కుంది రాధ. రాగిగుడడ్ గుడి పకక్న ఓ చినన్ కొండ లాంటి గుటట్. దానిమీద కూరుచ్ంటే జేపీ నగర పారక్ పచచ్టి బెంగళూరు అందంగా
ఆహాల్దంగా. కాసేస్పు కూరుచ్ందామని చెపిప్ తీసుకెళిల్ మాటలోల్ పెటిట్ంది. 3 ఏళుళ్ పటిట్ంది ఈ మాతర్ం మాట కలపడానికి అనుకుంటూ..
మాటలోల్
“మీది విజయవాడ కదా. మాది అదే అని మొదటిరోజే నేను మాటాల్డకముందే ఎలా తెలిసింది?” అని అడిగింది రాధ.
“నేను నినున్ కౌనిస్లింగ లో చూసాను రాధా, అపుప్డే పేరు ఊరు తెలుసు” అని చెపాప్డు మోహన.
ఆశచ్రయ్పోవడం రాధ వంతు అయింది.
తరావ్త కాలంలో చాలా సారుల్ చెపప్కుండానే అరథ్ం చేసుకుని సపోరట్ చెయయ్డం, ఊరు వెళిల్ వచేచ్టపుప్డు కలిసి పర్యాణాలు... బాగా
కోల్జ ఫెర్ండస్ అయాయ్రు ఇదద్రూ. ఓ సారి అనాటమీ లాయ్బ లో గేర్డస్ బాగా రాలేదని డల ఉంటే దగగ్రికి వచిచ్, “ఏమయియ్ంది.? కళుళ్
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చూసుకునాన్వా ఎలా ఉనాన్యో!? గేర్డస్ తో సరజ్రీలు చెయయ్రు. వరీర్ అవవ్కు” అని కొంచెంగటిట్గానే చెపాప్డు మోహన. తరావ్త లాబస్
ఎపుప్డు ఉనాన్ ఓ సారి వచిచ్ వెళేళ్వాడు “జసట్ చెకింగ ఆన యూ..” అని.
మూడో సంవతస్రం.. ఓరోజు పేతాలజీ పార్కీట్కలస్. కడేవర ( వైదయ్ విదాయ్రుథ్ల కోసం రసాయనాలతో భదర్పరచపడిన మృతదేహం )
అపప్టికే అలవాటు అయినా, ఆరోజు ఒక జూనియర డాకట్ర వచిచ్ సెక్లెరోసిస (sclerosis) మీద మాటాల్డుతుంటే నోటస్ రాసుకుంటూ
పకక్న చూసింది రాధ. కడేవర చేతిమీద ఒక చినన్ పచచ్బొటుట్లాంటి గురుత్. ఏదో పేరనుకుంటా అని చూసేత్ ' లవింగ టు లివ విత యువర
లవ' అని. వెంటనే మొహం చూసింది. ఒకక్ ఉదుటున పరుగుతో బయటికి వచేచ్సి పకక్న లాన ఏరియాలో బెంచ మీద కూరుచ్ని మొహం
చేతులోల్ దాచుకుని ఏడుసోత్ంది.
కాసేస్పటికి పకక్న ఎవరో కూరోచ్టం తెలుసోత్ంది. మోహన అని చెపిప్ంది రాధ మనసు. అది కేవలం ఊహా లేక తానే ఐతే బాగుణణ్నన్
కోరికా... తెలియదు.. సునిన్తంగా భుజం పటుట్కుని
“ఏమామ్ ఏమైంది?” అనాన్డు మోహన లాలనగా.
"ఏమో తెలీదు.. తపుప్ ఛాయిస తీసుకునాన్నేమో.. ఇంత పాజిటివిటీ తెలివితేటలూ ఉనాన్యి డాకట్ర అయితే ఎనోన్ జీవితాలు
సప్ృశిసాత్వ’ అని నానమమ్ చినన్పప్టినుంచి చెపుత్ంటే అలా తెలల్కోటు సెట్తసోక్పు ఆటలు ఆడుకుంటూ నెమమ్దిగా ఇకక్డకు వచేచ్సా. కానీ నాకు
కడేవర చూసేత్ కనీన్ళుల్ వసుత్నాన్యి. మనం నేరుచ్కోవడానికి - మనలాగే ఆశలు ఆశయాలు పేర్మ.. అనిన్ంటితో బర్తికిన వాళళ్ని, వాళల్కి
తెలియకుండా బాడీ అని కడేవర అని... డాకట్రల్కి మాతర్మే అరథ్ం అయేయ్ పేతాలజీ జోకులు వేసుకుంటూ వాడుకుంటునాన్మా!?. మే బి
అయామ నాట కట ఫర ఇట... నా వాళళ్ కాటేల్దు" అని భోరుమంది రాధ.
మోహన అపప్టిదాకా ఓపికగా వినాన్డు. నెమమ్దిగా దగగ్రికి జరిగి.
“అంతేనా..!? కాంటీన కి వెళిల్ మాటాల్డుకుందామా.. లేకపోతే బయటికి వెళాద్మా?” అనాన్డు పేర్మగా.
“కాసత్ బయటికి వెళాద్ం” అంది రాధ.
“రాగి గుడడ్ గుడికి వెళిల్ గుటట్ మీద కూరుచ్oదామా? లేకపోతే ఈ సారి నాకు ఇషట్మైన చోటికి తీసుకెళళ్నా?” అనాన్డు మోహన.
“ మీ ఇషట్ం” అంది తను.
“సరే ముందు హాసట్ల కి వెళిల్ ఆపార్న, బేగ పెటేట్సి చకక్గా రెడీ అయియ్రా.. హెవీ డర్స కాకుండా... వాకింగ షూస కూడా వేసోక్”
అనాన్డు మోహన.
“సరే” అంది రాధ. బైక మీద హాసట్ల కి తీసుకెళిల్ బయట మోహన వెయిట చేసుత్ండగా, వెళిళ్ మొహం కడుకుక్ని లేత పచచ్ రంగు
డెర్స వేసుకుని , రీబక షూస వేసుకుని రెడీ అయియ్ వచిచ్ంది రాధ.
రాగానే “ఏమామ్ కాటుక పెటుట్కోలేదు. అసలు మేజిక అంటే ఆ కళేళ్ కదా.. వెళుళ్! కాటుక పెటుట్కునిరా” అనాన్డు. చురుగాగ్ చూసింది
రాధ.
బర్తిమాలుతునన్టుట్ మొహం పెటాట్డు మోహన. హాయిగా నవేవ్సి వెళిల్ కాటుక పెటుట్కుని వచిచ్ంది.
ఏడిచ్ ఉండటంతో కాలేజీలో కాటుకంతా కళల్కిందకి వచేచ్సింది. మళీళ్ ఏడుసేత్ మళీళ్ అదే పరిసిథ్తి కదా అని పెటుట్కోడం మానేసేత్,
అది కూడా గమనించాడీ మానవుడు అనుకుంటూ లోపల “అంటే ఇషాట్నిన్ ఎకెర్స్ప్స చెయయ్డం కూడా వచేచ్!” అని ఆశచ్రయ్ం.. ఒకింత
పులకరింత!. చినన్ పాటి గరవ్ం! ఇంకొంచెం బిడియం! నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ రాగానే తన కళళ్వైపు పేర్మగా చూసి చినన్ నవువ్ నవివ్..
“రామామ్ సావితిర్ దీకిష్త.. కూరుచ్ంటే వెళాద్ం” అనాన్డు మోహన.
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“అదెవరి పేరు నేనైతే కాదే అంది” రాధ.

“అవును సావితిర్ మాధురి దీకిష్త కనాన్ ఎకుక్వే. ఆ కళల్లో ఎనెన్నిన్ భావాలు మరి.“ అనాన్డు కొంటెగా నవువ్తూ.
“హే! పరేల్దే.. నాట బాడ ఫర ఏ పపుప్” అనేసింది పైకే, రియాక్షన కోసం ఎదురుచూడకుండా, మోహన నవువ్ చూసూత్..
బైక మీద ఫీర్గా కూరుచ్ని వెనకాక్ల రైలింగ పటుట్కుని “లెటస్ గో” అంది రాధ.
ఇండియన ఇనిస్ట్టూయ్ట ఆఫ సైనస్ కాయ్ంపస దగగ్రే.. అకక్డ వాకింగ టైరలస్ బాగుంటాయి అని మోహన చెపప్గా వింది అదివరకు.
అకక్డికే అయియ్ఉంటుంది అనుకుంటూ.. కానీ సీవీ రామన రోడ లో ఎడమ వైపు తిపాప్డు. ఏదో పాట హమ చేసూత్.. కొంచెం తల వాలిచ్
రికిక్ంచి వింది ఏంటా అని. ఎకక్డికి తీసుకెలాత్డనన్ కుతూహలం కాసేస్పు పకక్న పెటిట్ అంత పాపులర కాకపోయినా ఎంతో భావుకత ఉనన్
ఎసీవ్ కృషాణ్రెడిడ్ పాట –
‘ కాటుక పిటట్ల మాదిరి ఎగిరే కనున్లు రెండూ...
అవి నీ పైనే వాలేనేమో కొంచెం గమనించు.. ‘
అని.. రాధ వింటునన్దని అరథ్మై పైకే పాడాడు ...
"నలల్ని కనున్ల వెనెన్ల వల నినున్ అలుల్కోవచుచ్..
మాటలకందని మూగసైగలతో మాతర్ం వెయయ్చుచ్.
నువువ్ తీరా అటు చూసేసరికే బిడియం రావచుచ్.."
చాలా మంచి గొంతు. దానిన్ మించిన ఏదో భావం గొంతులో. అబోబ్ చాలా ఉందే విషయం, బయటపడడు కానీ, అనుకుంది. కానీ
తనని కిల్యర గా బాడ మూడ లోనుంచి బయటకు తీసుకు రావడానికి అని కూడా అరథ్ం అవుతూనే ఉంది. అందుకే మనసు పేర్మలో
దూదిపింజలా తేలిపోతునాన్ గుండె లోతులోల్ ఇంకా ఏదో అలజడి. ఆ తీయని క్షణాలని పూరిత్గా సావ్దించలేకపోతునాన్ని అరథ్మైంది రాధకి.
ఇంతకనాన్ మంచిరోజు దొరకలేదా ఈ మానవుడికి ఎకెర్స్ప్స చెయయ్టానికి అనుకుంది రాధ.
రోడ గమనించకుండా ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయిన రాధకి "ఫూయ్ మినిటస్. ఇపుప్డే వసాత్. వెయిట చెయియ్" అని ఒక ఇంటి ముందు
ఆపాడు. సదాశివనగర అనుకుంటా చకక్టి రెండంతసుత్ల ఇలుల్.
“ఎవరిలుల్?” అంది కుతూహలంగా.
“నారూం లే.. ఇపుప్డే వసాత్!” అనాన్డు మోహన.
“నేను చూడచాచ్?” అంది రాధ.
కొంచెం ఆశచ్రయ్ంగా చూసి “షూర రామామ్, వై నాట” అనాన్డు.
బైక దిగి నడుసుత్ంటే కొంచెం పెదద్ అంగలేసి ముందుగా లోపలకి వెళాళ్డు ఒక డోర కీతో తెరిచి. డోర దాకా వెళిల్ ఆగింది రాధ.
“రా” అనాన్డు.
లోపలికి వెళేల్సరికి ఏవో బటట్లు అలమరాలో పెటిట్ వెనకిక్ తిరిగి “వాటర కావాలా?” అనాన్డు.
“వదుద్” అంది కానీ అపప్టికే ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ంది రాధ. చాలా పొందికగా సరుద్కునన్ మెడికల పుసత్కాలు, కానవ్రేస్షన విత గాడ
నుంచి బహమ్సూతర్ భాషయ్ వరకు ఎనోన్ మంచి సాహితయ్ం, రైటింగ డెసక్ మీద చాలా ఫోలడ్రుల్ లో పేపరుల్, తీసి చూసేత్ ఏవో చేతి రాతలో ఉనన్
ఆరిట్కలస్, ఇంకో మూల చినన్ డెసక్ మీద రమణులు, శంకరాచారుయ్లు చినన్ లామినేటల్లో.. ముందొక చినన్ దీపం.. డెసక్ ముందు చినన్ చాప..
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ఓ పకక్గా నీటుగా సరిద్ఉనన్ పరుపు దిండు.. ఆడపిలల్లమైనా తన హాసట్ల ఎలా ఉంటుందో గురొత్చిచ్ కాసత్ంత సిగగ్నిపించింది రాధకి. తనమటుట్కి
పరేల్దు మరీ ఇంత కాకపోయినా, నీట గా లేకపోతే తనకీ నిదర్పటట్దు. ‘బట థిస ఈజ టూ మచ అబబ్!’ అనుకుంది.
డెసక్ కిందనుంచి ఒక రెకాట్ంగుయ్లర బాకస్ తీసుక్ని హేండిలిన్ భుజానికి వేసుక్ని “వెళాద్మా?” అనాన్డు.
“ఏంటది?” అంది కుతూహలంగా.
“చెపాత్ పద” అనాన్డు వడివడిగా అడుగులేసూత్.
“ఎకక్డికి?” అంది మళీళ్.
“అదీ చూసాత్వుగా” అనాన్డు మోహన నవువ్తూ.
బళాళ్రి రోడ, రిజరువ్ బాయ్ంకు, పాలస రోడ దాటుకుని లాల బాగ రోడుడ్లోకి తిరగగానే అరథ్మైంది రాధకి. బొటానికల గారెడ్న కి అని,
సౌత గేట బయట బైక పారక్ చేసి తనని ఆగమని వెళిల్ దగగ్ర ఫల్వర షో టికెట తీసుక్ని వచాచ్డు. చేతిలో రెండు కావ్లిటీ ఐస కీర్ములతో సహా.
240 ఎకరాలోల్ పచచ్టి బెంగుళూరుకే హృదయసాథ్నంలాంటిది లాల బాగ బొటానికల గారెడ్న. జనవరి లోను ఆగషుట్ లోను మాతర్మే
జరిగే పూల పర్దరశ్న చాలా సెప్షల. మొదటి సంవతస్రంలో ఫెర్ండస్ తో వచిచ్ంది రాధ. ఆ తరావ్త వెళాల్లనుకునాన్ అందరికీ అలాంటి
ఇషాట్లు లేకపోవడంతో పాటు కిల్నిక డూయ్టీలు పార్కీట్కలస్ తోడయియ్ మళీళ్ రావడం కుదరలేదు. ఇదద్రికీ ఒకేలాంటి ఇషాట్లు అనుకుంది మళీళ్.
ఐస కీర్ం చేతికిచిచ్ కీస, టికెటస్ జేబులో పెటుట్కుని నడవటం మొదలు పెటాట్రు ఇదద్రూ. రకరకాల పూలు, అందులో వైదాయ్నికి
సంబందించినవి.. ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి అలాంటి చాలా విషయాలు చెపూత్ మొతత్ం అంతా తిరిగేసరికి సాయంతర్ం ఆరయియ్ంది. కేఫ లోకి
వెళిల్ చాట, జూయ్స తెచుచ్కుని ఒక బెంచ మీద కూచునాన్రిదద్రు. జూయ్స షాప వాడు పలకరించడం, గినెన్ కడిగి ఫెర్ష గా ఆరంజ లు జూయ్స చేసి
పేపర గాల్సులో తెచిచ్ ఇవవ్డం “మేడమా!? కంగార్టస్ సార” అని నావైపు చూసి నవవ్డం రాధ దృషిట్ని దాటిపోలేదు.
“రెగుయ్లర గా వసాత్రా? టైం ఎకక్డ దొరుకుతుంది అసలు?” అంది రాధ. చినన్గా నవావ్డు మోహన.
"సమయం అనేది మన చేతులోల్నే ఉంటుంది రాధా! ఎవరైనా దేనికైనా సమయం లేదు అనాన్రంటే అది వాళళ్కి అంత ముఖయ్ం కాదు
అని అరథ్ం. సమయం లేకపోడం అనేదే ఉండదు. మన సమయానిన్ మనకు ముఖయ్మైన వాటితో చకక్గా పాల్న చేసుకుంటే 24 గంటలు 365
రోజులోల్ ఏదైనా చేయచుచ్ అనాన్డు. నేను కోరస్ చదువుకోడానికి, ఫూల్ట వాయించుకోడానికి, నాతో నేను సమయం గడపడానికి,
సింహావలోకనం చేసుకోవడానికి, నా ఆటలకు, ఏదైనా ఆరిట్కలస్ రాయడానికి, మంచి పుసత్కాలు చదవడానికి.. నీ గురించి ఆలోచించడంతో
సహా.. నాకు ముఖయ్మైన వాటికీ నాకు ఇపప్టికి ఎపప్టికి సమయం ఉంటుంది! " అనాన్డు మోహన.
మూడేళళ్లో మోహన మాటలోల్ ఇంత సూటితనం నికక్చిచ్తనం మొదటిసారి వినిపించాయి రాధకి. బలమైన వయ్కిత్తవ్ం అని తెలుసు
కానీ బయటికి వయ్కీత్కరించడం చూడలేదు ఎపుప్డూ.. చాలా అబూస్క్య్ర అనుకుంది రాధ.
"మీ అంత గటిట్దానిన్ కాదేమో మోహన! చూడటానికి గలగలా మాటాల్డినా, నేను చాలా ఎమోషనల. అనాటమీ పాథాలజీ ననున్
ఇబబ్ంది పెడుతునాన్యి. అబెస్ట్టిర్కస్ వారడ్ కి వెళిళ్నపుప్డు ఆడవాళళ్ విలువ అమమ్ మీద గౌరవం పెరిగినా, ఎదుటివారి నొపిప్ని చూడలేని నా
బలహీనతని అధిగమించలేకపోతునాన్. ఇక నేనుఏమి డాకట్రిన్. ఏమి చెయయ్గలను అనిపిసోత్ంది" అంది. రాధ కళళ్లోల్ మళీళ్ కనీన్టి తెర!
దగగ్రికి జరిగి ఎడమ చెయియ్ తీసుకుని చేతోత్ సుతిమెతత్గా చేతోత్ తటిట్, “ సరే నేను కూడా నీలాగే ఇకక్డికి వచాచ్ను కదా! నా విశేల్షణ
చెపాత్, విను. ఆ తరావ్త నీ నిరణ్యం ఏదైనా నేను నీకు తోడుంటా” అనాన్డు.
తలూపింది రాధ.
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“చినన్పటినుంచి డాకట్ర కలలు కని ఉరకలెతేత్ కురర్వయసులో ఎంసెట రాసి మెడికల సీట తెచుచ్కుని,

అకక్డినుంచి వైదయ్

కళాశాలలో చేరడం అనేది ఒక 'జీవి పుటుట్క' లాంటిది.
అపప్టిదాకా వేరే జీవి రక్షణలో వెచచ్గా, కణానికి కణం తోడవుతూ నెమమ్దిగా పెరుగుతూ, వీరయ్ కణాల పరుగుపందెంలో తానే
గెలిచి జీవం పోసుకునాన్ననన్ గరవ్ంతో ఎదుగుతూ ఇంకో జీవి రకత్ం వేడితో శకిత్నందుకుంటునన్ నరాలతో. ధైరయ్ంగా ఉనన్ జీవి...
హఠాతుత్గా... అకక్డి నుంచి పరిచయం లేని లోకం లోకి నెటిట్వేయబడటం... అదే జీవి పుటుట్క.
ఇకక్డ ఎదగడమే పరుగుపందెం. మొదటి క్షణంలోనే ఎనోన్చూపులు ఆ జీవిపై. వాళళ్నుకునన్టుట్ అమామ్యివా అబాబ్యివా.. అనీన్
కోర్మోజోములతో వచాచ్వా.. కాళుళ్ చేతులు కళూళ్ అనీన్ సరిగాగ్ ఉనాన్యా.. అని వేల పర్శన్లతో నిండిన చూపులు. ఊపిరి పీలుచ్కుందామంటే
మొదటిసారి ఊపిరితితుత్లు మండేంత గాలి. ఆ మంటకి ఇబబ్ందికి ఏడిచ్ కళుళ్ తెరవగానే తెలుసుత్ంది. ఇక ఎదగడమే పరుగుపందెమైన
పర్పంచంలోకి సావ్గతం అని..
మెడికల కాలేజీ జీవితం అంతేనమామ్. అంత పెదద్ పుసత్కాలు సీనియరస్ చేతులోల్ చూసి మొదటోల్ భయం వెయయ్దు. ఎందుకంటే మన
శరీరం లో జరుగుతునన్ పర్తి చినన్ విషయానీన్ తెలుసుకోవాలనన్ ఉతాస్హం. ఊపిరి తీసుకునన్ పర్తీసారి ఒక తరం బాకీట్రియా లోపలికి వచిచ్
మరుక్షణం బయటికి ఎలా వెళుత్నాన్యనన్ కుతూహలం. తనలో పరుగుపెటేట్ రకాత్నిన్ నియంతిర్ంచే ఇంజిన ఆరిక్టెకచ్ర చూడాలనన్ ఆతర్ం. ఈ
మాంసం రకత్ం ఎముకలతో చేసిన దేవాలయం లాంటి దేహానిన్ దానిలో జరిగే పర్తి చినన్ ఘటనని అరథ్ం చేసుకుని, రాబోయే తరానికి బాధయ్త
గల వైదుయ్లుగా సేవ చెయాయ్లనన్ తపన. వీటితో మొదలవుతుంది ఇకక్డ జీవితం. మొదటిసారి కడేవర దగగ్రికి వెళిళ్నపుప్డు భయంతో పాటు
కుతూహలం. మొదటి ఆబెస్ట్రికస్ వారడ్ డూయ్టీలో పర్సవం చూసి అమమ్కి దండం పెటాట్లనిపించిన క్షణం, అపప్టినుంచి ఆడవాళళ్ని చూసే
దృకోక్ణంలో మారుప్. కేలండర నిండా ఎరర్టి సరిక్లస్.. కిల్నిక విజిటుల్, వారడ్ డూయ్టీలు, రూంలో అసిథ్పంజరాలు ముకక్ల తో పారట్ కంపీల్షన
అసైనెమ్ంటుల్.. వీటితో సతమతమవుతూ ఎంతో తెలివితేటలతో ఇకక్డికొచాచ్మనన్ లేత మనసులోల్ తమతో పాటు చదువుకుని సాఫట్ వేర
ఉదోయ్గాలు చేసేసుత్నన్ వాళళ్ని చూసి, తపుప్ దారి తీసుకునాన్మా అనన్ రోజులుండవు అని చెపప్ను. కానీ మనం కనన్ కల కోసం ఎంతో
మందికి సహాయపడే వృతిత్ని వంటబటిట్ంచుకోడం కోసం.. ఇదంతా పెదద్ అసాధయ్ం కాదనన్ సప్ృహ... మనకి అవసరం కదా..”
ఒక మనిషిని కోసుత్నాన్మని బాధ పడి లోపల ఉనన్ కానస్ర కంతిని వదిలేసేత్ మనిషే ఉండడు కదమామ్. మనం విదయ్ నేరుచ్కోడానికి
వాడే కడేవర.. వాళళ్ దగగ్రి వాళల్ ఇషట్ంతో నే తీసుకుంటారు. పోయిన తరావ్త కూడా మానవజాతికి ఎదుగుదలకు తోడప్డుతునన్ వారి జనమ్
సారధ్కం కాక ఇంకేమిటి..”
“మందు చేదుగా ఉందని వేసుకోడం మానేసేత్ రోగం ఎలా తగగ్దో, మనిషిని కొయాయ్లి అని సరజ్రీలు మానేసేత్ ఇక మనుషులు
బర్తకరు. ఆసోట్ర్నామరల్ లాగే డాకట్రుల్ కూడా కాలం తో పోటీ పడుతూ, జీవితాంతం నేరుచ్కుంటూ, కొతత్ కొతత్ కృషణ్ బిలాల వంటి రోగాలు,
వైరసులు... కనిపెడుతూ వాటితో పోరాడుతూ... కరమ్ణేయ్ వాధికారసేత్. అనన్టుల్ మన పని మనం చేసూత్ పోతేనే మన జనమ్ కూడా సారధ్కం..
కనీన్ళుల్ రావడం తపుప్ కాదు, అది నీలో ఉనన్ మానవతావ్నికి, మానవతావ్నికి నువివ్చేచ్ విలువకీ.. నిలువెతుత్ నిదరశ్నం.
అంతమాతార్న నువువ్ వీక అనుకోకు, నీలాంటి సునిన్తమనసుక్లు చాలా గొపప్ వైదుయ్లవుతారు. నువువ్ కలిసిన పర్తీ మనిషి జీవితకథలో నీకో
పేజీ తయారుచేసుకుంటావు. పెరస్నల టచ అంటారే అది ఉంటుంది.
మొదటినుంచీ నీలో నాకు నచిచ్ంది కూడా అదే. సూటిగా మాటాల్డే తతత్వ్ం, నీ పని నువువ్ చేసుకుపోయే గుణం, కౌనిస్లింగ రోజు ఒక
పెదాద్యన సుగరస్ తగిగ్పోతే,

నువువ్ వెళిల్ ఫూర్టీ తెచిచ్ ఇచిచ్ లైన దగగ్రికి కురీచ్ తెచిచ్ వేసినపుప్డే నినున్ చూసాను. ఈ అమామ్యిని

నాకనుగృహిసేత్ మా కాలేజీలో చేరేటుల్ చూడు సావ్మి అనుకునన్ క్షణం... తరావ్త... నీలో ఇంకా ఇంకా నచిచ్నవి... జీవితం పటల్ చకక్టి
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అవగాహన, శార్వయ్మైన గొంతు, సాహితాయ్భిలాష.. ఇంక కటిట్ పడేసే, ఎపుప్డూ నవేవ్, ఆ పర్మాదకరమైన కళుళ్ కూడా...”

అనాన్డు

నెమమ్దిగా.
అపప్టిదాకా జాఞ్ని మోడ లో మాటాల్డిన మాటలోల్ ఒకక్సారిగా కొంటెతనం తొంగి చూసేసరికి చివువ్న చూసింది రాధ. సమాధానం
కోసం చూడకుండా బాకస్ లోనుంచి ఫూల్ట తీసి పంచరతన్ కృతి మొదలుపెటాట్డు మోహన.
‘సమయానికి తగు మాటలాడెనే....’
ఆరభి రాగంలో అందమైన కృతికి తన గొంతుకలిపింది రాధ. ఎడమచేయి తీసుకుని చనువుగా నొకిక్ “ఏంటి మహారాణి... సరేనా?”
అనాన్డు మోహన.
కళళ్తో సరే అని తల భుజం పై వాలిచ్ంది రాధ.
అదే తన బిగ డే మరి.. ఎడమ చేతిని తేలిగాగ్ ముదాద్డి “పద! లేట అవుతోంది హాసట్ల లో గోల పెడుతారు” అనాన్డు.
“అనుకోకుండా ఫెర్ండ అయియ్ నాకే తెలియకుండా పేర్మించేలా చేసారుగా... టూ మచ!” అంది రాధ, మోహన చెయియ్ పటుట్కుని
లేసూత్.
PPP
“అమామ్, ఇటస్ డారక్ ఆలెర్డీ, యూ ఆర సిట్ల ఇన ద బాయ్క యారడ్...” అంటూ వచాచ్డు చినూన్.
టకుక్న లేచి ఈలోకం లోకి వచిచ్ టైం చూసి మోహన కి ఫోన చేసింది... ఏంటి ఇంకా రాలేదని.
“ఇపుప్డే సరజ్రీ అయియ్ందోయ. వసుత్నాన్. డోంట మిస మీ టూ మచ మై ఏంజెల!” అనాన్డు. ఎనేన్ళుల్ అయినా అదే చిలిపిదనం.
“అవును. మిసిస్ంగ యూ టూ మచ! రండి!” అని పెటేట్సింది రాధ.
కాల అవవ్గానే డిఎసీప్ పేల్లిసట్ మళీళ్ మొదలయింది...
నువువ్.నువువ్.నువూవ్.
నాలోనే నువువ్ నాతోనే
నువువ్
నా చుటూట్ నువువ్
నేనంతా నువువ్
నా పెదవిపైన నువువ్ నా
మెడవంపున నువువ్
నా గుండె మీద నువువ్
ఒళళ్ంతా నువువ్
బుగగ్లోల్ నువూవ్
మొగగ్లేల్ నువువ్
ముదెద్సే నువూవ్
నిదద్రోల్ నువూవ్
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పొదుద్లోల్ నువువ్
పర్తి నిమిషం నువూవ్...
నువువ్ .నువువ్.నువేవ్
నువువ్
నువువ్.నువువ్.నువూవ్
PPP

(వచేచ్ నెల మరో మోహనం)
Post your comments
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