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భయం

డా.రూపే ఆదిమూలం
భయం.ఇది నా హిసట్రీ లోనే లేదు. మనిషి బైరన పై ఎంతో విశావ్సం ఉనన్వాణిణ్. భయాలు అనీన్ మనిషి సృషిట్ంచుకునన్వే

అని రోజూ అందరికీ చెపేప్వాణిణ్. కానీ నాకు కూడా భయపడే రోజు వసుత్ందని తెలీదు.
ఆ రోజు మారచ్ 28, 2020. రాతిర్ అయియ్ంది. ఇంటోల్ ఒకక్డినే ఉనాన్ను. మా వీధిలో జన సంచారం కూడా బొతిత్గా లేదు.
ఒకక్డినే యూటూయ్బ లో వీడియోలు చూసుత్నాన్ను. జీవితం అంటే అంటే ఏమిటి? మనిషి ఎకక్డినుంచి వచాచ్డు ? చనిపోయిన తరువాత
ఎకక్డికి వెలాత్డు? ఇలాంటి పర్శన్లతో వేదాంతం చెపేప్ వీడియోస చూడటం నా హాబీబ్. కోరికలతో పూజలు చేసేవాళల్ంటే అదో చినన్ చూపు.
వాళుల్ తమ మీద తమకు నమమ్కం లేని వాళుల్గా నాకు కనపడేవారు . వీటికి అతీతంగా ఎదగాలని అపుప్డే పరిణతి వసుత్ందని లెకచ్రుల్
దంచడం నా హాబీ. నేనేదో ఇతరులకంటే పర్తేయ్కమైన వాణణ్ని నా నమమ్కం. అందరూ అసహియ్ంచుకునే సినిమాలు చూసి నేను ఓ పెదద్
మేథావిని అని నమేమ్వాడిని. మనుషులను పరిశీలిసుత్నాన్ను అని అనుకోవటమే కాదు, వాళల్ని పర్శిన్ంచి సమాధానం రాకపోతే
సంతోషపడేవాడిని.
ఆరోజు అలాంటి ఈ వీడియోస చూసుత్ంటే , అపుప్డే వాటాస్పోల్ ఒక మెసేస్జ వచిచ్ంది. "మారచ్ 29 నుండి ఏపిర్ల 2
మధయ్న అందరూ జాగర్తత్గా ఉండాలని. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలో బయటకు వెళల్వదద్ని, ఏవో గర్హాలు పటిట్ పీడించపోతునాన్యని. " అది చూసి
ఏమిటొ ఈ పిచిచ్ మనుషులకు , యూ. కె. కి వచిచ్నా ఈ పిచిచ్ పోలేదు మనుషులోల్ అని అనుకుని నవువ్కునాన్. అలా వీడియోలు చూసూత్
సమయం చూసుకోలేదు. గడియారం పనెన్ండు గంటలు కొటిట్ంది. అరథ్రాతిర్ పడుకుందామనుకుంటూ పై అంతసుత్లోని నా బెడూర్ం లోకి వచిచ్
కరెట్నస్ వేసుకుందామని కిటికీ దగగ్రకు వచాచ్ను . బయట ఏదో చపుప్డు అయినటుట్ అనిపించటంతో బయటకు చూశాను. మిణుకు
మిణుకుమంటూ వీధిపాలు ఒకక్సారిగా ఆరిపోయాయి .వెలుగుతునన్ నా రూం లో కూడా లైటుల్ ఆరిపోయాయి. చుటుట్పకక్ల ఇళల్లో కూడా
ఇంతే. చుటూట్ చిమమ్ చీకటి . ఇదేమిటి ఒకక్సారిగా ఇలా జరిగింది ? ఏదో కాకతాళీయం అని అనుకునాన్ ,
మనసులో ఏదో తెలియని అలజడి . వాటాస్ప లో మెసేస్జ గురుత్కువచిచ్ ఏదో కీడు జరుగుతోందని ఎకక్డో సందేహం . ఛ,
ఇలా అనుకుంటునన్నేమిటి అని అనుకునాన్ను. అసలు భయం అంటే తెలియనివాడిని ఇలా అనుకోవటమేమిటి అని అనుకునాన్ను. ఇంతలో
బయట పారక్ చేసిన నా కార లైటుల్ వెలిగి ఆరినటుల్ అనిపించింది. అరే , కార కరెర్ఖట్ గానే లాక చేశానే , మరి ఇది ఏమిటి అని అనుకుంటూ ,
కార ఇంకా ఒకసారి లాక చేశాను .కార పకక్నే ఉనన్ చెటుట్ జడలు విచుచ్కునన్ దయయ్ంలా ఊగుతోంది . దయాయ్లు లేవు అనేవాణిణ్ మరి అది
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దయయ్ంలా ఉంది అని ఎందుకనుకునాన్ను అనుకుంటూ ఆ చెటుట్నే చూసూత్ నుంచునాన్ను. ఎవరో చెటుట్ చాటుగా నించుని ననేన్ చూసుత్నన్
సందేహం . ఒకక్సారిగా ఒళుల్ జలదరించి భయంతో బికక్ చచిచ్ పోయాను . కానీ అంతలోనే తేరుకుని , నుదిటిపై పటిట్న చెమటను
తుడుచుకుంటూ , మళీల్ ఆ చెటుట్ వైపే ◌ౌచూశాను .ఎవరూ కనపడలేదు . అంతా నిశశ్బద్ం. ఇంతలో దూరంగా చుక చుక మంటూ రైల
వెళుతునన్ శబద్ం . అదే ఆ రాతిర్కి చివరి టైరన అనుకుంటా! ఆ నిశశ్బద్ంలో దాని చపుప్డుచాలా పెదద్గా వినపడుతోంది. . కొదిద్కొదిద్గా ఆ శబద్ం
కూడా దూరమయియ్ంది . మళీల్ అలుముకునన్ నిశశ్బద్ం.
ఎకక్డినుంచో దూరంగా ఒక కార వెళుతునన్ చపుప్డు . నెమమ్దిగా ఆ కార సౌండ అంతమయియ్ంది .మళీల్ అలుముకునన్
నిశశ్బద్ం . అలా ఆ నిశశ్బాద్నేన్ గమనిసూత్ నుంచునాన్ను. నిశశ్బద్ం ఎంత భయకరంగా ఉంటుందో ఎపుప్డో తిర్వికర్ం సినిమాలో డైలాగ లా
వినాన్ను కాని ఇపుప్డు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో తెలుసోత్ంది . భయం భయంగా కిటికీ తెరిచి చూశాను
తుపుప్పటిట్ చలికి బిగుసుకుని ఉందేమో . మొరాయించి ఒకక్సారిగా తెరుచుకుంది
ఎముకలు కొరికే చలి ఒకక్సారిగా కమిమ్ వణికిపోయాను .ఉనన్టుట్ండి హోరు గాలి మొదలయియ్ంది.
బయట చెటల్నీన్ హొరుగాలికి ఊగి పోతునాన్యి
సమ్శాన నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ హోరుగాలి దెయయ్పు చపుప్డు చేసుత్నన్ది .
దూరంగా ఎకక్డో తీతువు అరుసుత్నన్ చపుప్డు .
ఏదో ఉపదర్వం రాబోతందని మనసు హెచచ్రించింది .
వణుకుతునన్ చేతులతో కిటికీ గటిట్గా పటుట్కునాన్ను.
ఈ రాతిర్ కాళరాతిర్ కాబోతోందని సంకేతమా అనన్టుట్ ఒక ఒక పెదద్ మెరుపు మెరిసింది . అంతలోనే పెదద్ వరష్ం . ఒక
నిమిషంలోనే అది ఆగిపొయియ్ంది. పకిక్ంటి కుకక్ అరుపులు. ఆ వీధిలో ఉనన్ పెంపుడు కుకక్లనీన్ దానితో జత కలిపాయి. ఏదో భయం
వేసుత్నాన్ , ననున్ నేను తమాయించుకునాన్ను.
కళుల్ మూసుకుని పడుకుందామనుకునాన్ను. కాసేసు ఆ నిశశ్బద్ంలో అంతా అసహనంగా ఉంది. కానీ ఇంటోల్ ఒకక్డినే
ఉనాన్ను, తలుపులనీన్ జాగర్తత్గా వేసుకోవాలని, కిందికి వెళిల్ చూశాను ముందు గది తలుపు మూసే ఉంది . కానీ తాళం వేసిలేదు . గుండె
ఝలుల్ మంది . అసలే దొంగలు తిరుగుతునాన్రు. సాయంతర్మే వేసేశానే , ఇది ఏమిటి అని అనుకుంటూ, గడి వేసి వెనక గది బయట కూడా
తలుపు వెదాద్మని ఒకొక్కక్ అడుగూ కూడ గటుట్ కుంటూ, నెమమ్దిగా వెళిల్ వెనకగది తలుపు తీశాను .ఆ గదిలో పిర్జ చేసుత్నన్ చపుప్డు ఏదో
భయం కలిగించింది . వెనక తలుపు వదద్కు వెళాల్లంటే భయం. వెనక తోటలో చెటుల్ ఊగుతూ ఉనాన్యి . అపుప్డపుప్డూ తోటలోకి ఒక నకక్
కూడా వసుత్ంటుంది . నేను తరిమే వాడిని. కానీ ఈమధయ్ అది ననున్ చూసి బెదిరిపోవటం లేదు. భయమేసుత్నాన్ ఒకోక్ అడుగూ వేసుకుంటూ
వెళుతునాన్ను . అడుగు తీసి అడుగు వేసుత్ంటే కిర్ంద చకక్లు చేసే చపుప్డు, ఆ నిశశ్బద్ంలో పెదద్ చపుప్డు చేసుత్నాన్యి.ఏదయితేనేం తలుపు
కొదిద్గా నెటిట్ చూశాను . కానీ ఒకక్సారిగా అది కిరుర్న చపుప్డు చేసూత్ తెరుచుకుంది. ఒకక్సారిగా తుళిల్ పడబోయి తమాయించుకునాన్ను కానీ,
దాదాపు గావు కేక పెటిట్న పని చేశాను. అయినా తమాయించుకుని బయటకు చూశాను. ఎపుప్డో ఉదయం ఆరేసిన నా రెండు జతల బటట్లు
గాలికి ఊగుతునాన్యి. అవి చీకటోల్ ఏది దయయ్ం ఊగుతునన్టుల్గా ఊగుతునాన్యి. తవ్రగా ఆ రెండిటినీ తీసుకొదాద్మని బయటకు వెళాల్ను .
ఒకక్సారిగా ఒక పెదద్ వెలుగు వెలిగింది. కాళుల్ రెండూ ఆగి పోయాయి. కానీ అంతలోనే అది నేను పెటిట్న సెనొస్ర లైట అని గురుత్కొచిచ్ కాసత్
ధైరయ్ం వచిచ్ంది . ఆ వెలుగులో ఆ రెండు జతలూ తీసుకుని లోపలికి వచిచ్ తలుపు వేసి అకక్డే నుంచుని ఆలోచిసుత్నాన్ను. తలుపులూ
మూసుకునే ఉనాన్యి కానీ, తాళం వేసి లేదు. అనిన్ తలుపులూ పెందలాడే వేసేశాను కానీ, అనీన్ తెరిచి ఉనాన్యి ఎందుకు? తొందరగానే
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తాళం వేశానే ! లేక వేశానని అనుకునాన్నా? లేదు నా జాఞ్పకం గటిట్ది. ఖఛిచ్తంగా వేశాను . అంటే తలుపులు తీసుకుని ఎవరైనా వచాచ్రా?
వాళుల్ నా ఇంటోల్నే ఇపుప్డు ఉనాన్రా? అంతే ఇక నా ఊపిరి బికక్చచిచ్పోయింది.
నా ఇంటోల్ నాకు తెలీకుండా ఎవరో ఉనాన్రేమో అనన్ ఊహే నా వెనున్లో వణుకు పుటిట్ంచింది. ఇంతలో తలుపు అదాద్ల
బయట మళీల్ మెరుపులా లైట వెలిగింది. చటుకుక్న అటు చూశాను . అకక్డ నోరు తెరుచుకుని నా వైపే చూసుత్నన్ ఓ నకక్. లైట వెలుగులో
దాని కళుల్ రెండు నిపుప్ కణికలాల్ ఉనాన్యి. దాని చూపులు ననున్ ఆమాంతం మింగేసేలా ఉనాన్యి. చచిచ్పోతానేమో భయంతో ఒకక్ గావు కేక
పెటిట్ , ఇంటోల్ ఎవరైనా ఉనన్ భయానిన్ కూడా మరిచిపోయి ఒకక్ ఉదుటున పైకి పరిగెతిత్ , నా బెడూర్ం లో దూరి తలుపు బిగించుకునాన్ను.
గుండె దడ దడా కొటుట్కుంటోంది. వళల్ంతా చెమటలు పటేట్శాయి . శావ్స తీసుకోవటం కూడా కషట్ం అవుతోంది . ఈ రాతిర్ ఎలా గడుసోత్ందో
అనన్ భయం ఎకుక్వైంది. ఎందుకిలా జరిగింది ? ఉనన్టుట్ండి నా ఇంటోల్ నేనే భయపడుతునాన్నేమిటి? నా ఇంటి తలుపులు రెండు పకక్లా
ఎవరు తీసి ఉంటారు? నా ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరునాన్రు? నా మీద హతాయ్పర్యతన్మేదైనా జరుగుతోందా? నేను ఎవరికీ ఎపుప్డు అపకారమైనా
చెయయ్లేదే! ఈ ఆలోచనలోల్ భయం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఖంగారులో తలుపులు సరిగాగ్ వేశానా లేదా? ఆ పాడు నకక్ లోపలికి.
ఏమైనా వచిచ్ందా ? ఇలా ఆలోచిసూత్ంటే ఏం చేయాలో పాలు పోవటం లేదు. భయం తో అలానే కూరుచ్ండి పోయాను . కాసేపటికి కొదిద్గా
టెనష్న తగుగ్తునన్టల్నిపించింది . ఒకసారి కిర్ందికి వెళిల్ చూడాలంటే భయం. ఆ నకక్ లోపలికి వచిచ్ందేమో, ఇంకా ఎవరైనా ఉండుంటే నామీద
దాడి చేసేత్... ఇలా అనుకుంటుంటే నాలుక పిడచకటుట్కుని దాహం వేసోత్ంది. కానీ కిందికి వెళాల్లంటే భయం. కాసేపు తటపటాయించి కిర్ందకు
వెళాల్లని అనుకునాన్ . అసలు ఎపుప్డూ భయం లేని నాకు ఇపుప్డు భయం కలుగుతోంది. నా మాటల మాయజాలంతో ఎందరి భయాలనో
పోగొటిట్న నేను ఇలా భయపడుతునాన్నేమిటి ? నో ! నేను భయపడ కూడదు అని అనుకుంటూ కాసేపు రెలాకేస్షన పార్కీట్స చేశాను . కాసత్
అలజడి తగిగ్న తరువాత నెమమ్దిగా తలుపు తీసి కిర్ందకు వెళిల్ నీళుల్ తాగుతునాన్ను.
ఉనన్టుల్ండి తలుపు గటిట్గా మోదిన శబద్ంతో గుండె గుభేల మంది. అకక్డ పరుగెడితే నా బెడ రూంలో పడాడ్ను. నేను
తార్గుతునన్ గాల్స ఒలికి నీళల్నీన్ నా మీద పడటం చూసుకోలేదు. గటిట్గా రూం తలుపు బిగించి కూరుచ్నాన్ను. తార్గుతునన్ నీళుల్ గొంతుకు
అడడ్ంపడి పొరపోవటం వలల్ దగుగ్ వచిచ్ గాలి తీసుకోలేక ఇబబ్ంది పడాడ్ను. మొదటిసారి చచిచ్పోతానేమో అనన్ భయం ననున్ వెంటాడింది.
అంతే ఒణికి పోయాను. నా పిలల్లు , పెళాల్ం, అమమ్, నానన్ అందరూ గురొత్చాచ్రు. వెంటనే ఏడుపొచిచ్ంది. నేను చనిపోతే అందరూ
ఏడుసుత్ంటారు .నేను అపుప్డు అది చూడలేను. నేను కషట్పడి సంపాదించినదంతా అనుభవించకుండా పోతానా? మరి నేను లేక పోతే నా చినిన్
కనన్ ఎలా ఉంటాడు ? వాడు ఏడిసేత్ ఎవరు ఊరుకోపెడతారు? చినన్పుప్డు అమమ్ నానన్లకు దూరంగా పెరిగిన పిలల్లు మానసిక సమసయ్లతో
బాధపడటం కళాల్రా చూసినవాణిణ్. నా చినిన్ కనన్ అలా అయిపోతాడా? వాడి భవిషయ్తుత్ ఏమవుతుంది? విలుల్ కూడా రాయలేదు . వాడికి ఆసిత్
అందుతుందా? గవరన్మెంట లాగేసుకోదు కదా? లేదులే ఈ మధేయ్ చదివాను . పిలల్లకు అది చెందుతుందంట. అయినా ఇంకొంచెం
సంపాదించాలిస్ంది . పిలల్లకు కావలిస్నంత ఉండేది కదా! ఇంకొంచెం ఎకుక్వ సంపాదించనదుకు నా మీద నాకు కోపం వచిచ్ంది.
సంపాదించరా అని పెదద్వాళుల్ అంటుంటే జీవితానిన్ అనుభవించాలని ,డబుబ్ ఆశలో జీవించవదద్ని ,వటిట్ శుషక్ వేదాంతం చెపుత్ండే వాడిని .
ఇపుప్డు తెలుసుత్ంది. అయినా నా పెళాల్నిన్ అనాలి డబుబ్లనీన్ తగలేసుత్ంది కాని ఎపుప్డనాన్ సంపాదించి చచిచ్ందా? నేనే ఎపుప్డూ నా వళుల్
హూనం చేసుకుని సంపాదించడమే కానీ నా సుఖం ఎపుప్డూ చూసోక్లేదు.అందరూ నా మీద పడి తినన్వాళేల్. నాకు ఎవరూ సహాయపడలేదు .
ఇపుప్డు నా ఖరమ్న ననున్ వదిలేసి అది హాయిగా తగుదునమామ్ అది పెళిల్కి పోయింది.నేను ఛసేత్ దానికేం? హాయిగా నా డబుబ్ ఉందిగా
ఇంకొకడిని పెళిల్ చేసుకుని ఊరేగుతుంది. వెంటనే నా పటం గోడకు వెళాల్డుతునన్టుల్ అది దాని కొతత్ మొగుడు కలిసి దీపం పెడుతునన్టుట్ పాత
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సినిమా కిల్పిప్ంగుల్ కళల్ ముందు మెదిలాయి. కానీ అంతలో ఒక మెరుపు మెరిసి గోడపై ఉనన్ మా పెళిల్ ఫోటో పై పడి నా ఆలోచనలిన్ భగన్ం
చేశాయి. అమమ్యకంగా నవువ్తునన్ నా భారయ్ ముఖం ననున్ చూసి నవువ్తునన్టుల్ అనిపించింది.
నేను అలా ఆలోచిసుత్నన్ందుకు నా మీద నాకు అసహయ్ం వేసింది. ఎపుప్డూ ఆదరాశ్లు వలిల్ంచే నాలో ఇంత గా అభదర్త
దాకుక్ని ఉనన్దా? ఎదిగాను అనుకునాన్ను కానీ ఇంకా ఎదగలేదు. ఇలా అనుకుంటుంటే కింద మళీల్ అలికిడైన చపుప్డు. మళీల్ నాలో భయం.
ఎవరకక్డ? అని అరుదాద్మంటే గొంతు పెగలటం లేదు. గొంతు ఎండి పోయింది .కాళుల్ వణుకుతునాన్యి. నెమమ్దిగా కషట్ం చేసుకుని ఎవరు
అని పెదద్గా అరుదాద్మంటే చినాన్ అనాన్ను. నెమమ్దిగా నోరు పెగులుచ్కుని గటిట్గా అరిచాను .సమాధానం లేదు. ఎవరైనా ఉంటే ఏమిటి?
నెమమ్దిగా ఆలోచిసేత్ ఉండరేమో అనిపించింది. కొదిద్గా ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, నెమమ్దిగా డోర ఓపెన చేసి ఒకొక్కక్ రూములోల్ లైట వేసి చూశాను.
ఎవవ్రూ కనపడలేదు.
ఇంటోల్ ఎవరూ లేరనన్ విషయం అరథ్ం అయిన తరువాత ధైరయ్ం వచిచ్ంది . అనిన్ లైటస్ ఆపి బెడ రూం కి వచాచ్ను .తలుపు
గడియ పెటుట్కుని పడుకుందామని బెడ పై పడుకుంటే, బయట హోరుగాలి చెసే ఈల శబద్ం మృతుయ్దేవత చేసే చపుప్డులా ఉంది. మళీల్ ఏదో
సందేహం ! ఈ రోజు ఏదో ఉపదర్వం రాబోతుందని యూటూయ్బ లో చూశాను . అది నిజం కాబోతోందా ? ఛ ఇదేంటి అనుకుంటూ , టివి
ఆన చేశా . టైటానిక సినిమా వసూత్ంది. షిప మునుగుతుంటే , కొందరు పర్యాణీకులకి కషట్ం తెలియకుండా వైయోలిన వాయిసుత్నాన్రు. అది
నాకేదే నేను చావటానికి ముందు నాకు కషట్ం తెలీకుండా ఏరాప్టు చేసినటుట్ అనిపించింది . ఛీ ఇదేంటి అనుకుంటుంటే ఎవరొ
పరుగుగెడుతునన్ చపుప్డు ... అంతే భయం భయం ... కొంపతీసి దయయ్ం కానీ ఉందా? ఆ ఆలోచన రాగానే , పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి.
నాకు తెలీకుండానే ఆంజనేయ దండకం చదవటం మొదలుపెటాట్ను. ఎపుప్డు అమమ్ చదువుతుంటే నవేవ్వాడిని . దయయ్ం దెబబ్కు దేవుడు
గురొత్చాచ్డు. నెమమ్దిగా పోలిస కి ఫోన చేదాద్మనుకునాన్ .కానీ వాళుల్ పిచిచ్ అని హాసిప్టలిక్ తీసుకెలేత్ , నా పరువేంకానూ ! వెంటనే ఆ ఆలోచన
వదిలేసి , ఫెర్ండస్ కి ఫోన చేదాద్మనుకునాన్. మమ్ వదుద్. వాళుల్ రేపటి నుండి ఆట పటిట్సాత్రు . వాళల్ముందు ఎపుప్డూ తెగ ఫోజ కొటేట్వాడిని కదా.
ఎవరినీ హెలప్ అడగలేని నా సిథ్తి చూసి నా మీద నాకు కోపం , జాలి కలిగాయి. ననున్ ఒదిలి వెళిల్న పెళాల్ం పై పిచిచ్ కోపం వచిచ్ంది.
ఇంతలో పెదద్ శబద్ంతో కిటికీ బర్దద్లయింది . మంచంపై బికక్చచిచ్పోయి పడుకునాన్ను . ఓ పెదద్ రాకాసి నిపుప్లు చెరుగుతూ నాపై పడింది.
పెదద్ కోరలు , నిపుప్లాల్ంటి కళుల్. వాడి గోళుల్ నా గుండెపై ఆనించింది. అంతా నిశశ్బద్ం . జాగర్తత్గా చూసేత్ అది ఓ రాకాసి కోడి. ఎపుప్డూ కోడి
దయయ్ం గూరిచ్ వినలేదు. కోళల్లో కూడా దయాయ్లుంటాయనన్మాట. అరుదాద్మంటే నోరు పెగలటం లేదు. నెమమ్దిగా "ఎందుకు నా .. నా
మీద పడాద్వ ? ఎవరు నువువ్ ? అని ఒకోక్ మాట కూడ దీసుకుని అడిగాను .
"ననున్ ఎనోన్సారుల్ నువువ్ చంపి తినాన్వ ? నీ పై పగ.. ఇపుప్డు నినున్ చంపుతా.. "
"నేను నినున్ ఎపుప్డు చంపాను. ఎవరికీ హాని కూడా తలపెటట్నే ."
"రేయ నీకు కోడి కూర చాలా ఇషట్ం కదా. ఎనిన్ కోళల్ను చంపి ఉంటావ? "అని అంది
వణికిపోతూ అనాన్ను "అయోయ్ , నినున్ నేను చంపలేదు . షాప వాడు చంపాడు ."
"అవునురా వాడు నివువ్ తింటునాన్వని , నీ కోసం చంపానంటునాన్డు . శిక్ష నీకే .. నీ కోరిక వలేల్ మా కోళుల్ చచాచ్యి . అందుకె
వచాచ్ ".
"మరి నా కోరికని చంపు . ననెన్ందుకు చంపుతునాన్వ? "
"నినున్ చంపితే కదరా కోరిక చచేచ్ది ? నువువ్ పుటాట్క కోరిక పుటిట్ందా లేక కోరిక పుటిట్ నువువ్ పుటాట్వా? "
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"ఓరి దేవుడా , చికెన తినాలనన్ చినన్ కోరిక నా చావుకొచిచ్ందా ? మరి గబిబ్లాలు కూడా తింటారట . మరి వారి సంగతేంటి ?
"
"ఉందిరా అందరికీ మహమామ్రి ఉంది . అందరి పని పడుతోంది ."
నాకేమీ అరథ్ం కావటంలేదు. ఏంటి ఈరాతిర్ ఇలా అవుతోంది. కోడి ఏంటి దయయ్ం ఏమిటి ? అది ననున్ చంపటానికి రావటం
ఏంటి?
ఒక పెదద్ వెలుగు ఆ రాకాసి నుండి వచిచ్ంది. అది చూడలేక కళుల్ మూసుకునాన్ను.
"అయోయ్ దేవుడా! అందరికీ నీ జీవితానిన్ అనుభవించు. అంతులేని విజయానిన్ అందుకో అని పరస్నాలిటి డెవల్పెమ్ంట కాల్సులు
చెపాప్ను. ఈ అంతులేని కోరికలతో మరి మానవజాతి ఏమవుతుందో? కోడే కదా అని ఎపుప్డూ ఆలోంచించలేదు . కానీ ఈ కోడే నా బర్తుకు
అంతం చేసుత్ందనుకోలేదు. మనిషిని ఏదీ ఏమి చెయయ్లేదు. అనుకునాన్. చివరకు ఇలా చసుత్నాన్. అనిన్టా నిండిన పార్ణం ఒకటే. నా పార్ణం
పై తీపి అనిన్ పార్ణాలకూ ఉంటుందిగా . ఎపుప్డూ ఇలా ఆలోచించలేదు. ఈ ఆలోచనలతో ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతూ , ఒకక్సారి ఉనాన్డో , లేడో
ఆ దేవుడు గురొత్చాచ్డు . నానన్ చినన్పుప్డు చెపిప్న గజేందర్ మోక్షం గురుత్కొచిచ్ంది. అనిన్ సంశయాలు తీరి ఏనుగు చేసిన పార్రథ్న విని అ
శీర్హరి దిగి వచాచ్డట. మరి నాకోసం రాడా? మరి పార్ణం పోయినపుడు ఆ కోళుల్ చేసిన రోదన మాటేమిటి? అపుప్డు రాలేదేం దేవుడు. లేదు
రాడు. ఇపుప్డు మాతర్ం ఎందుకు వసాత్డు. అనీన్ నేనే చేసి దేవుణిణ్ రమమ్ంటే ఆయన ఎందుకు వసాత్డు. నా కరమ్కు ఫలితం అనుభవించాలిస్ందే.
ఇక జనమ్ వదుద్, మరణం వదుద్ .మరు జనమ్ ఉంటే మళీల్ కోరికలు లేకుండా చెయియ్ సావ్మి అని లేని దేవుణిణ్ మనసూప్రిత్గా కోరుకునాన్ను . మళీల్
కళుల్ తెరిసేత్ వెలుగు , ఓ భీకరమైన కాంతి. అది చూడలేక సావ్మీ రామా అని అరుసూత్ కళుల్ మూసుకునాన్. నా చెంపలు రెండూ అది
వాయిసుత్ంటే కళుల్ తెరిచాను.ఎదురుగా కళుల్ చెదిరే కాంతి . కళుల్ నులుముకుని చూసేత్.. కోడి లేదు ...
సూరుయ్డి కాంతి నా ముఖంపై పడుతోంది. పకక్ నుండి మా ఆవిడ “ఏంటి అరుసుత్నాన్రు ? పీడ కలమైనా వచిచ్ందా? ఆ
చెతత్ యూటూయ్బ లో చెతత్ చూడొదద్ంటే వినరు.” అని అరుసోత్ంది. నానన్కు ఏం జరిగిందో అని కంగారు పడుతూ నా పిలల్లిదద్రూ నావైపే
చూసుత్నాన్రు. నెమమ్దిగా నా కళుల్ విదిలుచ్కుని చూసేత్ అరథ్ం అయియ్ంది . నేను ఇపప్టిదాకా కలకంటునాన్నని . వళల్ంతా చెమటలు పటిట్
ఉనాన్యి. గుండె వేగంగా కొటుట్కుంటూంది. ఇక నెమమ్దిగా వణుకు తగిగ్ నా మనసు కుదుటపడింది. హమమ్యాయ్, బర్తికే ఉనాన్ను . అని
అనుకుంటూ పిలల్లిన్ దగగ్రకు తీసుకుని ముదాద్డుతుంటే, మా ఆవిడ దగగ్రగా వచిచ్ లాలనగా అంది.”మీకు పీడకల వచిచ్ంది . కలలు కలలే
గదా. మీకేమి కాదు . లేచి సాన్నం చేసి రాముల వారికి దణణ్ం పెటుట్కు రండి. మనసు పర్శాంతంగా ఉంటుంది” అంది.
బుదిధ్గా తల ఊపాను. “నానన్ గారిని సాన్నం చెయయ్నివవ్ండి” అంటూ పిలల్లిన్ తను తీసుకు వెళిల్ంది.
లేచి సాన్నం చేసూత్ అనుకునాన్ను . అవును ఎంత పీడకల వచిచ్ంది. కలైనా ననున్ నేను చూసుకునేలా చేసింది. నాలో అంతులేని భయం.
వాటోల్ంచి పుటుట్కొచిచ్న కోరికలు. వాటితో ననున్ నేను చూసుకుని నేను తెచిచ్పెటుట్కుక్న పనులు. వాటితో ఏదొ సాధించి నా భయానిన్
తొకిక్పటిట్ , ననున్ నేను దాచేను. నా మేధావితనం , నేను పర్తేయ్కంగా ఉండాలనుకోవటం అనీన్ నా భయాలే. నా భాయాలే నా కలలో
కనిపించాయి. నా కలలో నిజాలు బయటకు వచాచ్యి. నిజమే ! నా కోరికలే ననున్ ఇలా చేసుత్నాన్యి .వాటినే నిజమని నమామ్ను. కానీ అనీన్
కలగా ఉండేవే. నా భయాలే నా దుసస్పన్ం . నా దుసస్వ్పన్మే ఓ రాకాసి . ఎపుప్డైతే వెలుగు వచిచ్ నాకు మెలకువ వచిచ్ందో అపుప్డే దుసస్పన్ం
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దూరమైంది . మెలకువలోనే వెలుగు ఉంది . వెలుగులోనే జాఞ్నముంది. ఆ జాఞ్నమే ననున్ నేను తెలుసుకునేలా చేసింది. ఇక ఎపుప్డూ
మెలుకువలో ఉండాలి. జాగరూకుడనై ఉండాలి.
భయం , నిదర్, చీకటి, అజాఞ్నానికి సంకేతం . ఆ చీకటి నుండి బయట పడి జాఞ్న మారగ్ంలో ఉండాలి . ఇలా అనుకుంటూ
సాన్నం చేసి ఎపుప్డూ లేనిది అపర్యతన్ంగా రాములవారి ఫోటోకి దణణ్ం పెటిట్ , డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ను.మా ఆవిడ దోశలు
వేసుత్ంటే “మధాయ్హన్ం ఏంటి కూర?” అని అడిగాను.
“చపిప్డి పపుప్” అని అంది .
“ఆదివారం కుడా పపేప్నా , చపప్గా .. మాంచి ఘాటుగా కోడికూర లేదా?” అని అంటునాన్ .. అంతే తింటునన్ దోసె
గొంతుకడడ్ం పడి పొరపోయింది . మా ఆవిడ మంచి నీళల్కని పరుగెతిత్ంది.
***
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