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మరుసటి రోజు సాయంతర్ం. 
సథ్లం: రెడిడ్ కళాయ్ణ మండపం. ఆదోని.  
ఆమె అంత చకక్గా పాడగలదు అని అతనికి అపుప్డే తెలిసింది. చాలా పెదద్ వేదిక అది. హాలోల్ ఎకక్డు కూరుచ్ని 

ఉనన్వారికి అయినా కనపడేలా వేదిక నిరామ్ణం జరిగింది.  
రెండు వరుసలుగా ఏరాప్టు చేయబడడ్ వేదిక పై కాసాత్ ఎతుత్గా అమరచ్బడడ్ అరుగులాంటి నిరామ్ణం, దానిపై మైకు 

ముందర కూరుచ్ని వుంది ఆ అమామ్యి.  
ఆ అమామ్యికి ఇరువైపులా వాయులీన విదావ్ంసులు, మృదంగ విదావ్ంసుడు, కంజీర, గోటు వాదయ్కళాకారుడు, 

వేణువాదయ్ కళాకారుడు, శృతి కి గాను తంబూర వాయిదయ్ంతో కళాకారుడు ఇలా అందరూ కొలువుదీరి వునాన్రు. 
వేణువు వాయించే కురార్డే ఆమె తముమ్డు అని ఆమె చెపిప్న విషయం గురుత్ వచిచ్ంది. ఆ వాయిదాయ్ల పేరుల్ కూడా 

అతనికి ఆ తరావ్త తెలిసింది. అతనికి ఇలాంటి పర్పంచం ఒకటుంటుంది అని తెలియదు నిజానికి. 
ఆ అరుగు లాంటి వేదిక ముందు నాటాయ్నికి అనుకూలమైన ఒక విశాలమైన వేదిక ఏరాప్టు చేయబడింది. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని చినన్గా పాడటం మొదలు పెటిట్ంది.  
ఆమె కంఠంలొ ఏదో ఒక అదుభ్తమైన ఇందర్జాలం వుంది. ఆమె పాడితే హృదయం లో ఏదో తెలియని తియయ్టి 

అనుభూతి కలుగుతుంది. 
ఆమె కంఠం నుంచి జాలువారుతునన్ రసధుని సీప్కరల్ దావ్రా ఆ సభా మంటపానిన్ తేనెవానలా చుటుట్ముటుట్తోంది. 

ఒక మంచు తుఫానులో ఇరుకుక్పోయిన తియయ్ని అనుభూతి. 
మృదంగం, శృతి చేసుత్నన్ సమోమ్హన ధవ్నులు,  వయొలినల్ తీగెలపై నుంచి వసుత్నన్ తీయని రాగాలు వెరసి సవ్ర 

రాగ గంగా పర్వాహం అంటే ఏమిటో అతనికి మొదటి సారి అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. 
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కొనిన్ సారుల్ కొనిన్ పదాలు ఉతిత్నే వాడేసూత్ వుంటాము, కాని అనుభవంలోకి వచిచ్నపుప్డు తెలుసుత్ంది వాటి 
నిజమైన అరథ్ం. 

సవ్ర రాగ గంగా పర్వాహం అనే పదబంధానికి అతనికి నిజమైన అరథ్ం తెలిసిన సాయంతర్ం అది. 
ఒక నవ యవవ్న వతి మెరుపుతీగెలా వేదికపై లయబదద్ంగా, తాళానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం చెసూత్ వుంటే 

గంటలు క్షణాలల్ గడిచిపోయాయి.  
గంటలు క్షణాలల్ గడిచిపోవటం అనే పదబంధానిన్ ఊరికే వాడేసూత్ వుంటాము. ఆ పదబంధానికి కూడా అతను 

మొదటి సారి అనుభవపూరవ్కంగా అరథ్ం తెలుసుకునాన్డు. 
భామనే! సతయ్ భామనే! 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే . 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే . 
వయాయ్రి ముదుద్ల... 
వయాయ్రి ముదుద్ల సతాయ్ భామనే. 
సతయ్ భామనే. 
 
భామనే పదియారువేల కోమలులందరిలోనా. 
భామనే పదియారువేల కోమలులందరిలో. 
లలనా చెలియా! మగువా సఖియా! 
రామరో గోపాలదేవుని పేర్మను దోచినదాన. 
రామరో గోపాలదేవుని పేర్మను దోచిన సతయ్ భామనే... . 
సతాయ్ భామనే . 
 
ఇంతినే... చామంతినే... 
మరుదంతినే... విరిబంతినే... 
ఇంతినే చామంతినే మరుదంతినే విరిబంతినే. 
జాణతనమున సతులలో... 
జాణతనమున సతులలో... నెరజాణనై! 
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నెరజాణనై! 
 
నెరజాణనై వెలిగేటిదాన భామనే... సతయ్ భామనే! 
అందమున అనందమున గొవిందునకు నేరవిందునై 
అందమున అనందమున గొవిందునకు నేరవిందునై 
నందనందుని ఎందుగానక 
నందనందుని ఎందుగానక బేందమందున పొందుచునన్ 
భామనే... సతయ్ భామనే! 
సతయ్ భామనే సతయ్ భామనే * 
( * సిదేధ్ందర్ యోగి విరచించిన – భామాకలాపం) 
కాని అతని దృషిట్ ఎంత వదద్నుకునాన్ పదే పదే పాట పాడుతునన్ ఆ అమామ్యి మీదకే వెళుతోంది.  
నృతయ్ం చేసుత్నన్ మెరుపుతీగె లాంటి సతరీ గాని, వాదయ్ కళాకారులు గానీ, పేర్క్షకులు గానీ ఎవవ్రూ కనిపించటం 

లేదు.  ఆమె గాతర్ం తపప్ ఏమీ వినిపించటం లేదు. 
అతడు ఒక అలౌకిక పర్పంచంలో వునాన్డు. 
ఆమె గాతర్ంలో ఒక మాయాజాలం వుంది. ఒక సమోమ్హనాసత్రం వుంది. శోర్తలను కటిట్పడేసే ఒక దైవీశకీత్ ఆమె 

గాతార్నికి వుంది.  వచేచ్టపుప్డు జటాక్ బండిలో అదే అనాన్డు వదినెమమ్తో.  
ఆవిడ కూడా ఏకీభవించింది అతనితో. వారిదద్రూ చాలా సేపు ఆ నాటయ్ కారయ్కర్మానిన్ గూరిచ్ మాటాల్డుకునాన్రు. 
"అకక్డ సతయ్భామ వేషంలో అదుభ్తంగా నాటయ్ం చేసుత్నన్ ఆయన సతరీ వేషంలో వునన్ వెంపటి చిన సతయ్ం గారు 

అని గొపప్ కూచిపూడి నృతయ్ కళాకారుడు. తెలుసా." దారోల్ వదినెమమ్ చెపిప్న మాటలు అతనికి చాలా ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించాయి. 

అతడు ఒక అదుభ్తమైన పర్పంచానిన్ మొదటి సారిగా చూసిన అనుభూతికి గురయాయ్డు. 
ఆ అమామ్యి తముమ్డు మారుతి అకక్డే పరిచయం అయాయ్డు అతనికి. 
ఒక సంవతస్రం చినన్వాడు మారుతి. అదే ఊరోల్ పాలిటెకిన్క కోరస్ చేసుత్నాన్డు. అతనికి వాళళ్ అకక్యయ్  పోలికలు 

బాగా ఉనాన్యి. 
"మా ఇలుల్ మీ ఇంటికి దగగ్రే. ఓ సారి రండి" అని మారుతి ఆహావ్నించాడు.   
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జాకీ షార్ఫ, మీనాకీష్ శేషాదిర్ నటించిన హిందీ చితర్ం ’హీరో’ విడుదల అయిన కొతత్లు అవి. అందులో హీరో 
వేణువుపై ఒక పర్తేయ్కమైన టూయ్న ని వాయించే వాడు. అది చాలా కేర్జ పొందింది యూత లో. హరిపర్సాద చౌరాసియా 
అనే పర్ఖాయ్త వేణు గాన విదావ్ంసుడు ఆ టూయ్న ని వాయించి పెటాట్డు ఆ సినిమా కోసం అని పతిర్కలోల్ కథలు కథలుగా 
చెపప్బడేది ఆ రోజులోల్. 

శంకరాభరణం సినిమా వచిచ్న కొతత్లోల్ పర్తి తలిల్తండీర్ తమ పిలల్లకు సంగీతశిక్షణ పార్రంభించటం 
ఆనవాయితిగా ఉండేది. ఇపప్టికీ ఆ పర్భావం కొనసాగుతోంది. 

అదే విధంగా ’హీరో’ సినిమా విడుదల తరావ్త యువతరం ఫూల్ట నేరుచ్కోవటం ఒక ఫాయ్షన గా భావించేవారు. 
ఆ టూయ్న ని సాధన  చేయటానికి చాలా మంది ఫూల్ట నేరుచ్కునేవారు ఆ రోజులోల్. 
అందరు అడిగినటేట్ తను కూడా మారుతిని అడిగాడు ఆ తరావ్త ఒక రోజు.  "హీరొ సినిమా టూయ్న వాయించటం 

వచాచ్"  అని మారుతి నవేవ్సి, ఆ టూయ్న వాయించి వినిపించే వాడు. 
ఆ తరావ్త తెలిసింది ఏమిటంటే ’హీరో’ సినిమా విడుదలకు చాలా ఏండల్ ముందరినుంచే అతను సశాసతరీయంగా 

వేణుగానానిన్ అభయ్సిసుత్నాన్డు అని. 
ఇదంతా ఒక కొతత్ పర్పంచం లాగా వుంది అతనికి. 
ఆ కురార్డు వేణుగానంలో నిషాణ్తుడు. అలవోకగా సవ్రాలు, కీరత్నలు, కృతులు పలికించగలడు తన వేణువు పై. ఆ 

కురార్డు చాలా మితభాషి. కొంతమందితో కొనిన్ క్షణాలలోనే  గాఢమైన అనుబంధం ఏరప్డుతుంది. ఆ కురార్డితో చకక్టి 
మైతిర్ ఏరప్డింది అతడికి.  

PPP 
ఒక ఆదివారం ఉదయానేన్ రెండు వీధులకి అవతల ఉనన్ వారి ఇంటికి వెళాళ్డు అతను.  
అపుప్డపుప్డె అభివృదిద్ చెందుతునన్ కాలనీ అవటంతో అనిన్ పాల్టల్లో నిరామ్ణాలు జరగకపోవటం వలల్, ఖాళీ పాల్టేల్ 

ఎకుక్వ దరశ్నమిసాత్యి ఆ కాలనీలో. అడుడ్గా ఇళుళ్లేకపోవటం వలల్ వారి ఇలుల్ ఇతడి ఇంటి నుంచి సప్షట్ంగానె 
కనిపిసుత్ంది. వాళిళ్ంటి వైపు అడుగులు వేసూత్ంటే వారి ఇంటోల్ నుంచి వేణునాదం వినులవిందుగా వినిపిసోత్ంది. మారుతి 
చకక్గా సాధన చేసుకుంటునాన్డు. అంత చినన్వయసుస్లోనే ఆ కురార్డు సాధించిన పరిపకవ్తకి ఇతనికి కాసాత్ ఆశచ్రయ్ం 
వేసింది. 

’టక....టక’ మని మూసి వుంచిన తలుపుపై చినన్గా తటాట్డు. 
తలుపు నెమమ్దిగా తెరుచుకుంది. ఊహించని విధంగా ఎదురుగా ఆ అమామ్యి.  
దేవలోకానికి చెందిన సౌందరయ్ం తనది. మాటలొల్ వరిణ్ంచబోతే ఎంతటి కవి అయినా విఫలుడే అవుతాడు. 
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అలా ఊహించని విధంగా ఆమె కనిపించేసరికి ఇతడు కాసాత్ మొహమాట పడాడ్డు. తనను తపుప్గా 
ఎకక్డనుకుంటుందో అనెచ్పిప్ ’మారుతి.. మారుతి కోసం వచాచ్ను’ అని గొణిగినటుట్ చెపాప్డు. 

ఈ లోగా మారుతి లోపలి నుంచి వచిచ్ ’ఏయ ఇతను మన పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు’ అని పరిచయం చేశారు.  
’తెలుసు మొనన్ ఆంటి గారిని కలవటానికి వెళిళ్నపుప్డు చూశాను" మళీళ్ వీణ మోర్గిన అనుభూతి.  
పకక్కి తపుప్కుంటూ లోనికి ఆహావ్నించింది చిరునవువ్తో.  
దేవతలకు మాతర్మే సాధయ్ం ఇంతటి పర్సనన్త అనుకునాన్డతడు. ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ తాకుతునాన్యి 

ఆమె సానిన్ధయ్ంలో అతనికి. ఇది కేవలం అనుభవేకవేదయ్మే. కొనిన్ అనుభూతులను మాటలోల్ వరిణ్ంచటానికి వీలుకాదు. 
అతని మనసుస్లో సరిగాగ్ ఈ భావాలు కలిగాయి ఆ క్షణంలో. 

వాళళ్ అమామ్,నానాన్  ఎకక్డో బయటికి వెళాళ్రట. 
వాళిళ్ంటి గురించి అతనికి అనేక విషయాలు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించాయి. వాళిళ్ంటోల్ కొటట్వచిచ్నటుట్ కనబడుతునన్ 

అంశము - వారి లేమి.  
దారిదార్య్నిన్ అంత దగగ్రనుంచి అతను ఎపుప్డు చూసి వుండలేదు. ఐశవ్రయ్ంలోనే  పుటిట్ పెరగటం వలల్ అతనికి 

పేదరికం అంటే తెలియదు. పర్తయ్క్షంగా పేదరికానిన్ అతడు చూసింది లేదు. సినిమాలోల్ టీవీలోల్ చూడటమే కానీ మనుషుల 
కషాట్ల పటల్ అతనికి అవగాహన తకుక్వ. 

ఈ అమామ్యి కుటుంబం బాగా దిగువ మధయ్ తరగతికి చెందినపప్టికీ ఎవరి వదాద్ చేయి చాచక ఉనన్ంతలో 
గౌరవంగా బర్తుకుతునాన్రు. వాళళ్ నానన్గారు తను చదువుకుంటునన్ కాలేజిలోనే కల్రక్ గా పని చేసుత్నాన్డు. చుటుట్ పర్కక్ల 
చాలా ఊళళ్కు అదొకక్టే కాలేజి. 

వాళుళ్ నివాసం ఉంటునన్ ఇలుల్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి ఇకక్డ.  
నిధులు సమకూరక పోవటం వలల్ నిరామ్ణం సగంలో  ఆగిపోయిన ఓ ఇంటోల్ వుంటునాన్రు వారు అదెద్కి. అలాగే 

వదిలేసేత్ ఆ కాసాత్ కూడా పాడుపడి పోతుందని పుణాయ్తుమ్డు అయిన ఆ ఇంటి ఓనర వీరికి నిలువ నీడ కలిప్ంచే 
ఉదేద్శయ్ంతో నామ మాతర్పు  అదెద్కి వారిని ఆ ఇంటోల్ ఉండనిసుత్నాన్డట. 

బాపూ సినిమాలోనో, వంశీ తీసిన సినిమాలోనో ఉండే పేద కళాకారుల ఇలుల్లా వుంది అది. 
రంగులు కాదు కద, సిమెంట పూత కూడా లేక ఇటుకలు బయటికే కనిపిసూత్ గోడలు, మారబ్ల ఫోల్రింగ మాట 

దేవుడెరుగు, అసలు బండ పరుపే లేని ఆ ఇంటోల్ వారు ఓపిక గా నేలపై ఎరర్మటిట్ పూసి అందంగా మలచుకునాన్రు. పర్తి 
గదిలో తెలల్టి ముగుగ్లు. 

ఇటుక గోడలపై నడుము ఎతుత్లో  తెలల్టి ముగుగ్ డిజైన తో అలంకరించారు. 
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ఏది ఏమయినపప్టికీ అకక్డ పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలిస్న అంశం అకక్డి పర్శాంతత. ఏదో ఆశర్మంలో ఉండే 
సాథ్యి పర్శాంతత, ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ అకక్డ ఉనన్టుట్ అతను అనుభూతికి గురయేవాడు అతను ఆ తరావ్త 
ఎనిన్ సారుల్ వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్నా. 

ఏదైన గుడిలోనో, ఒక ఆధాయ్తిమ్క కేందర్ంలోనో లభించే సాథ్యి మానసిక పర్శాంతత అతని అనుభూతిలోకి వచేచ్ది 
అకక్డికి వెళిళ్న పర్తిసారీ. 

మారుతి చకక్టి చితర్కారుడు అని కూడా అరథ్ం అయింది. తను వాటర కలరస్ ని ఉపయోగించి వేసిన వందలాది 
చితార్లని చూపించాడు. 

ఇంటి బయట కూడా కాంపౌండ లాగా చుటూట్ కరర్ ముకక్లు పాతి కంచె లాగా ఏరాప్టు చేసుకుని అందులోనే 
పూల మొకక్లు, ఆకూక్రలు, కూరగాయలు పండించుకుని వాడుకుంటునాన్రు.  

వాళళ్ నానన్ గారు  బంక మటిట్తోనూ, సుదధ్ ముకక్లతోనూ చకక్గా బొమమ్లు తయారు చేసాత్రట. అది ఆయనకు 
ఒక సరదా. 

ఆ తోట మధయ్లో కొనిన్ డజనల్ కొదిద్ అలాంటి  బొమమ్లు కనిపించాయి. మూడు నుంచి నాలుగు అడుగుల ఎతుత్ 
వునాన్యి ఆ విగర్హాలు అనీన్. జీవం ఉటిట్పడుతునాన్యి అవి. వాళళ్ నానన్గారు కూడా కళాకారుడే అని అరథ్ం అయింది. 
ఆయన చేసిన చినన్ చినన్ విగర్హాలు చూసి ఆశచ్రయ్ంలో మునిగిపోయాడు అతను. సరదాగా  అలా చేసూత్ ఉంటారట. 
ఎవరికి కావలిసేత్ వారు తీసుకోవచచ్ట ఉచితంగా. ఆయనకి అది సరదా అంతే. దానివలల్ ఆయనకి ఆదాయం ఏమీ లేదు.  

ఇంటిలో ఓ మూలగా కుటుట్ మిషన కనిపించింది. టైలర షాపస్ లో చూడటమే కుటుట్ మిషన ని. ఇంటోల్ చూడటం 
అతనికి అదే పర్థమం. 

బారన్ విత ఎ సిలవ్ర సూప్న అనన్టుట్ కలిమిలోనే పుటిట్ పెరగటం వలల్ అతనికి వాళళ్  ఇంటి వాతావరణం 
కొతత్గానూ, వింతగానూ వుంది. కుటుట్ మిషన వంక అరథ్ం కాక చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  

’మా అమమ్గారు, నేను చుటుట్ పర్కక్ల వారికి జాకెటుల్, చీర ఫాలస్ కుటిట్ పెడతాం" మరొకసారి వీణ మోర్గింది. 
"ఎందుకలా కుటట్టం. హాబీనా?" అమాయకంగా అడిగాడు అతను. అతని పర్శన్లో వెటకారం లేకపోవటం 

గమనించి ఆ అమామ్యి కూడా సినిస్యర గానే సమాధానం చెపిప్ంది. 
"మా నానన్ గారి జీతం చాలా తకుక్వ కదండి. ఇలా నేను అమమ్ కాసాత్ కషట్ పడి ఏదో వేడినీళళ్కు చలల్ నీళళ్లా 

కాసాత్ సహాయపడుతునాన్ం" 
వాళళ్లో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసుత్నన్ మరో అంశం ఆతమ్తృపిత్. వారేమీ తమ జీవితం పటల్ కించ పడటటం లేదు. 

నూయ్నతతో కుమిలి పోవటం లేదు. పైపెచుచ్ చాలా ఆతమ్విశావ్సంతొ కూడిన సైథ్రయ్ం వారిలో అతనికి మరింత నచిచ్ంది. 
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"మీరు డిగీర్ ఫసట్ ఇయర అనాన్రు, కాలేజిలో ఎకక్డా కనిపించలేదేం?" అతడు అడిగాడు ఆ అమామ్యిని. 
"నేను ఇంటోల్నే వుండి  డిసట్నస్ మోడ లో డిగీర్ చదువుకుంటునాన్ను.  పగలంతా ఓ చినన్ ఇంగిల్ష మిడియం 

సూక్లోల్ టీచర గా పని చేసుత్నాన్ను. నా ఖరుచ్లకు నేనే సమకూరుచ్కోవచుచ్ కద. నానన్కు సహాయపడినటుట్ వుంటుంది. 
సాయంతార్లు టూయ్యిషనుల్ చెబుతాను"  

అలా చెపిప్ కాసేపాగి, "మా తముమ్డిది పాలిటెకిన్క అవవ్ంగానే మాకు మరింత చేదోడు వాదోడు గా వుంటాడు" 
తన తియయ్టి సవ్రంతో తనకు తనే భరోసా చెపుప్కుంటునన్టుట్ ఆ అమామ్యి చెపిప్ంది.  

యధారథ్ జీవితం తాలూకూ వయ్ధారథ్ దృశయ్ం కళళ్కి కటిట్నటుట్ కనిపించింది.   
అతని తండిర్ రెవెనూయ్ డిపారెట్మ్ంట లో మంచి హోదాలో నాలుగు జిలాల్లకు అధికారిగా పని చేసి రెటైర అవటం 

వలల్ అతనికి కషట్ం అంటే తెలియదు. ఇంచు మించు గౌతమ బుదుద్డి బాలయ్ం లాగనే గడిచింది అతని జీవితం.  
వారథ్కాయ్నిన్, పేదరికానిన్, మృతుయ్వుని మొదటి సారి చూసి గౌతమబుదుద్డు ఎంత చలించిపోయాడో , అతడు కూడా 

ఇంచుమించూ అంతే విచలితుడు అయాడు. వాళిళ్ంటికి రావటం వలల్ మనసుకు ఏదో బాధగా అనిపించింది. కానీ అదే 
సమయంలో ,అతడికి మనసుకు ఎందుకో చాలా సాంతవ్న గా అనిపించింది.  ఆ అమామ్యి ఏ భేషజాలు లేకుండా 
ఎటువంటి ఫాలస్ పిర్సేట్జీకి పోకుండా హాయిగా సవ్చచ్ంగా మాటాల్డుతోంది. ఎందుకో తెలియదు గానీ తనని మరీ మరీ 
కలవాలని అనిపించింది.   

మనసుకు దిగులుగాను వుంది, సాంతవ్నగా కూడా వుంది. ఈ దైవ్దీ భావన ఏమిటొ కూడా అతను అరథ్ం 
చేసుకోలేక పొతునాన్డు.  

ఆమెతో మాటాల్డుతూ వునాన్, ఆమె మాటలు వింటూ వునాన్ అతనికి ఏదో తెలియని అనుభూతి, ఏదో తెలియని 
పాజిటివ ఫీలింగ. గుడికెళిళ్వసేత్ మాతర్మే కలుగుతుంది అలాంటి ఫీలింగ సాధారణంగా. 

అతని మనసు చదివినటుట్ "తరచూ వసూత్ వెళుతూ వుండండి, దగగ్రే కద ఇలుల్"  అకాక్ తముమ్ళుళ్ ఇదద్రూ 
ఒకక్సారే చెపాప్రు. 

అతనికి ఆమె మీద కలిగిన బలమైన మొదటి భావం - జాలి. అవును. దేవలోకంలో వుండాలిస్న ఆమె ఏదో 
శాపవశాతుత్, ఇలా కషట్పడుతోంది అని అనిపించింది. 

నీవెచటనునన్నూ నాకది నందనవనమే 
నీవునన్పరిసరాలను బటిట్  నీ విలువ కాక 
నీ వలల్ పరిసరాలకు విలువ కలుగు. 
ఎచట నీ పదాంకముల వీకిష్ంతు, నచట 
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అడవి దారియు నందనమటుల్ తోచు* 
(*విశవ్కవి రవీందర్నాథ టాగోర ’గీతాంజలి’ తెలుగు అనువాదం చలం) 
’ఆ దేవుడు ఆ దేవితో అలక బూనెనేమో 
ఈ తీరుగా శీర్దేవిని ఇలకు పంపెనేమో’* 
(* వేటూరి సుందర రామ మూరిత్ - చంటి చితర్ం) 
ఆ రాతిర్ అతను రాసుకునన్ కవితా పంకుత్లు అతనికి అయినా అరథ్ం అయాయ్యో లేదో. 
ఆ రోజు నుంచి ఆ అమామ్యిని కాసాత్ పర్తేయ్కంగా గమనించడం పార్రంభించాడు అని చెపప్వచుచ్. తమ ఇంటి 

ముందు గది కిటికీలోంచి చూసినా, మేడ ఎకిక్ చూసినా వాళిళ్ంటి పరిసరాలు, వారి పూదోట సప్షట్ంగా కనిపిసాత్యి. 
ఒకటరథ్మయింది అతనికి. ఆమె చాలా కషట్ జీవి. ఆమెని చూసి గడియారానిన్ సవరించుకొవచుచ్. 

కషాట్లను మరచి పోవటానికి ఆమె డిసిపిల్నడ్ లైఫ సట్యిల అనన్ వయ్సనం పెంపొందించుకుందా అని అనిపించింది , 
సహజంగా బదద్కసుత్డైన అతనికి. 

ఆమె సమయ పాలనకి పర్తీక. 
ఎవరైనా టైమ మేనేజ మెంట గురించి డాకుయ్మెంటరీ తీసేత్ ఈమెని బార్ండ అంబాసిడర గా పెటుట్కోవచుచ్ అతను 

తరచుగా అనుకునే వాడు ఆమె జీవిత విధానానిన్ చూసి. 
 
ఉదయానేన్ అయిందింటికి ముందే నిదర్లేచి ఇలుల్ ఊడవ్టం ఆమె విధి, ఇంటి ముందు ఆ పూదోటని సైతం కసువు 

చిమేమ్సుత్ంది. ఇంటి ముంగిట  కంచె వెంబడి వునన్రోడ ను సైతం చకక్గా చిమేమ్ది. ఇందులో చెపుప్కోవాలిస్న ఒక అంశం 
వుంది. మామూలుగా ఇంటెదురుగా చిమేమ్ వారెవరైనా ఎటువైపుది అటు చిమేమ్సి తమింటి ముందు ఒకక్టీ శుభర్ంగా 
వుంచుకుంటారు. పకిక్ంటి వారికి ఇబబ్ంది అవుతుందేమో అనన్ కనీస విచక్షణ వుండదు చాలా మందికి. 

ఆమె ఇంటికి అటు ఇటు రెండు వైపులా ఇంకా ఇళుళ్ నిరామ్ణం  కాకపోవటం వలల్ ఖాళిగానే వునాన్యి పాల్టుల్. 
అయినా సరే అటు వైపుకి , ఇటు వైపుకి చిమమ్కుండా, చెతత్నంతా ఒక దగగ్రికి సమీకరించి దానిని తిరిగి ఓ పాత బుటట్లోకి 
ఎతేత్సి దూరంగా వునన్ పబిల్క డసట్ బిన లో వేసి వచేచ్ది. 

వారునన్ ఇంటి గురించి నిరొమ్హమాటంగా చెపాప్లి అంటే, వారికి నిలువనీడ ఒకటి వుండేది అంతే. మరే ఇతర 
కనీస సౌకరాయ్లు వారికి వుండేవి కావు. వాళిళ్ంటికి ఉనన్ ఒకే ఒక లగజ్రీ కరెంట సదుపాయం వుండటం అంతే అని 
చెపప్వచుచ్. కనీస సౌకరాయ్లైన మంచి నీళళ్ కోళాయి, ఇంటి పైన ఓవర హెడ టాంక, టీవీ, టేప రికారడ్ర, టార్నిస్సట్ర 
రేడియో, మోటార సైకిల సయితం వారికి లేవు. 
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ఇక నీళుళ్ కావాలంటే - అవి మంచి నీళళ్యినా సరే,  సాన్నానికి నీళైళ్నా సరే, ఓ రెండు ఫరాల్ంగుల అవతల వునన్ 
ఓ చేదబావి నుంచి తెచుచ్కొనే వారు. 

ఇలుల్ చిమమ్టం, ముగుగ్ పెటట్డం  తరావ్త ఈ నీళళ్ కారయ్కర్మం పార్రంభమయి పోయేది. వాళళ్ నానన్ గారు చేదిసేత్, 
ఈ అమామ్యి, వాళళ్ అమమ్ గారు బిందెలతో మోసుకుంటు వచిచ్ ఇంటికి చేరేచ్ వారు. ఇంటికి అవసరమైన పర్తీ నీటి 
చుకక్ ఇలా చేరవేసే వారు. మారుతి కాసాత్ పీలగా వుండటం వలల్ కావొచుచ్ అతనీన్ ఈ భగీరధయతాన్నికి దూరంగా ఉంచే 
వారు. 

జీవించడానిన్ ఒక కళలాగా, పర్తీ క్షణానీన్ ఒక ఆనందానుభూతి లాగా ఆసావ్దించేది ఆమె అనిపిసుత్ంది.  ఆమె 
జీవించే విధానం లో ఒక లయ వుంది., ఒక పదధ్తి వుంది. బాగా శృతి చేసిన వీణపై ఓ కీరత్నని నాదించి ఆనందించే 
కళాకారిణి లాగా ఆమె పర్తిక్షణానిన్ ఆసావ్దించేది. తన కషట్ం లోనే ఆనందానిన్ అనుభవించేది.  

పర్చనకారులు, వేదాంతవేతత్లు చెపేప్ మాటలు ఆమె ఆచరణలో పెడుతోందా అనన్టుట్ వుండేది ఆమె నడవడిక. 
’ఎలా వునన్ జీవితానిన్అలా సీవ్కరించు, ఎదుగుదలకై నీ పర్యతాన్నిన్ ఆపవదుద్’. ఆమె తన సిథ్తి పటల్ ఎపుప్డు కలత 
చెందినటుట్ అనిపించదు. 

కానీ తను ఒక సారి తన హృదయానిన్ ఆవిషక్రించింది అతని ఎదుట.  అవి అతడు ఎనన్టికీ మరచిపోలేని 
మధురక్షణాలు. అసలు ఆ అమామ్యి అలా మాటాల్డుతుంది అని అతడు ఊహించలేదు.  

ఆ క్షణాలకి నాందిగా ఒక సంఘటన జరిగింది. 
ఉరుములేని పిడుగులా ఊడిపడాడ్డు ఒక రోజు మారుతి. ’మనం సినిమాకెళదాం పద పద’ అని తొందరించాడు. 
’సరే. ఓ పది నిమిషాలొల్ తయారయిపోయి నా సైకిల తీసుకుని మీ ఇంటికి వచేచ్సాత్" 
"సైకిల వదుద్. మనం జటాక్ బండి లో వెళదాం" పర్తుయ్తత్రం ఇచాచ్డు మారుతి. 
"అదేంటి?" 
"మా అకక్యయ్ వసుత్ంది మన కూడా. ముగుగ్రికి జటాక్ బండి అయితే సౌకరయ్ంగా వుంటుంది కద" మారుతి 

చెపాప్డు. 
ఇది ఊహించలేదు అతను. 
అతనికి మాటలోల్ చెపప్లేని ఒక అనుభూతి కలిగింది. 
’వంశీ’ దరశ్కతవ్ం వహించిన ’ఆలాపన’ సినిమా అది. ’సితార’,’అనేవ్షణ’ లతో మంచి ఊపు మీదునన్ వంశీకి ఈ 

సినిమా ఒక షాక ఇచిచ్ంది ఆ రోజులొల్.  
హాలోల్ పెదద్గా రదీద్ లేదు. జనం బాగా పలచ్గా వునాన్రు. 
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ఇపప్టి మలిట్పెల్కస్ లలో లాగా రిజరేవ్షన ఏమీ ఆవసరం వుండేది కాదు ఆ రోజులోల్.  నేరుగా వెళీళ్ టికెట 
కొనుకుక్ని కూరుచ్ని చూడటమే. 

ఆ అమామ్యి, మారుతి తమ సీటల్లో కురుచ్నాన్రు. అతడు వెళిళ్ ఆ అమామ్యికి దూరంగా  మారుతి పర్కక్న 
కూరోచ్బోయాడు. 

’ఏయ. ఇటొచిచ్ కూరోచ్వా? ఎవరైనా వేరే వాళుళ్ వచిచ్ కూరుచ్ంటే ఇబబ్ందిగా వుంటుంది" వీణ మీటినటుట్ ఆ 
అమామ్యి కోరింది. 

అతడు కాసాత్ బిడియపడుతూ ఆ అమామ్యి పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు. మధయ్లో ఆ అమామ్యి, ఒక వైపు తను మరో 
వైపు మారుతి. అదీ సీటింగ అరెంజ మెంట. 

తన చేతిని ఏమాతర్ం ఈ అమామ్యి వైపునన్ హేండ రెసట్ పై పెటుట్కోకుండా, సినిమా చూసినంతసేపు, అటువైపు 
హేండ రెసట్ పై మాతర్మే వుంచుకునాన్డు అతను. 

అది భయమో, సంకోచమో కాదు. అతడు పుటిట్ పెరిగిన వాతావరణం, అతనికి లభించిన జనమ్ సంసాక్రం వలల్ 
తనకు తెలియకుండానే అలా పర్వరిత్ంచాడు. 

ఆ అమామ్యి అదేం గమనించనటేల్ సంగీతం గురించి, నటీనటుల నటన గురించి చరిచ్సూత్, రాగాలగూరిచ్, సవ్రాల 
గూరిచ్ అతనికి తెలియని ఎనోన్ విషయాలు చెబుతోంది. అతనికి కొదిద్గా అరథ్ం అవుతోంది. కొదిద్గా అరథ్ం అవటం లేదు. 

ఈ సంఘటన పైకి కనిపించినంత మామూలుగా ముగిసి పోలేదు.  
దీని పర్భావం ఆ తరువాత జీవితంలో ఆమే తీసుకొనబోయే నిరణ్యాలపై తీవర్ పర్భావం చూపిసాత్యని 

ఛాయామాతర్ంగా కూడా తెలియదు అతనికి ఆ క్షణంలో. 
PPP 

అపుప్డు రాతిర్ పది దాటుతోంది. 
కొబబ్రాకులోల్ంచి నిండు చందుర్డు దోబూచులాడుతునాన్డు. మిదెద్పై పడుకునన్ ఆమెకి ఎంతకీ నిదర్ రావటంలేదు. 

అలసిపోయిన అమామ్,నానాన్ గాఢమైన నిదర్లోకి జారుకునాన్రు. కిర్ంది గదిలో మారుతి టెకస్ట్ బుకస్ ముందేసుకుని 
చదువుకుంటునాన్డు.  

అమె ఆలోచిసూత్ వుంది. ఎంతకీ ఆమె ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ రావటం లేదు. 
ఆమె అంతరంగం: 
’ఎవరితడు? నేనతనిన్ చూసి సరిగాగ్ ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు. ఎందుకు ఇంత సంచలనానికి గురువుతోంది నా 

మనసు? అతనిన్ చూడంగానే ఏదో ఉదివ్గన్త. అతనితో మాటాల్డుతు వుండి పోవాలని ఒక తపన. అతని సమీపంలో 
మనసుకు ఒక నిశిచ్ంత. అతనితో మాటాల్డుతూ వుంటే మనసుకు ఒక నెమమ్ది. 
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కాలేజికి వెళళ్కుండా ఇంటి బాధయ్తలు నేను తలకు ఎతుత్కోవటం మా ఇంటోల్ అందరికీ సాధారణమైన విషయంలా 
అనిపించింది. కానీ అతను ఆ విషయం తెలిసిన రోజున ఎంత ఆశచ్రయ్పోయాడొ. 

అతని కళళ్లో ఆశచ్రయ్ం, ఆశచ్రాయ్నిన్ మించి వేదన. ’మీరు ఇంత చినన్ వయసుస్లో ఉదోయ్గం....?’ అంటూ 
మాటలు పూరిత్ చేయకుండా ఆగి పోయాడు. మరలా నేను ఎకక్డా నొచుచ్కుంటానో అని సంకోచ పడాడ్డు. 

అతనిలో నాకు ముఖయ్ంగా నచేచ్ అంశం అదే. 
పర్తీ మాట, పర్తి చేత నా కోణంలో ఆలోచించి ననున్ నొపిప్ంచకుండా వుండేలా జాగర్తత్ పడతాడు. 
తన దృషిట్లో నేను ఎంతో ఎదిగిపోయానట. అతను అలా పొగిడేసుత్ంటే ఎంత సిగేగ్సిందో. అతని పర్వరత్న లో గానీ 

మాటలోల్ గాని ఎకక్డా అతిశయం ఉండదు.  
నేను పడుతునన్ కషాట్ల నుంచి ఖచిచ్తంగా నాకు విముకిత్ లభిసుత్ందని, ననున్ ఊరడిలల్మనే వాడు. పైకి అలా 

గంభీరంగా కనిపిసాత్నే కానీ నాకూక్డా ఎవరైనా ఇలా సాంతవ్న వచనాలు పలికితే బాగుండు అని ఉండేది. 
అతని మాటలొల్ ఎకక్డా నాటకీయత, కృతకతవ్ం వుండవు. చాలా సహజంగా మాటాల్డుతాడు. 
పెదద్ల దగగ్ర ఎంత వినయంగా వుంటాడో చెపప్లేను. మా అమామ్నానన్లోత్ ఎంత గౌరవంగా మాటాల్డతాడొ. 

ఒకోక్సారి అతను మా అమామ్నానన్లతో మాటాల్డుతు వుంటే ఎందుకో ఎంతో అలవాటైన ఇంటి అలుల్డు పండగకి వచిచ్ 
అతాత్ మామలతో మాటాల్డుతు ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. 

అలాంటపుప్డు ’చ! నేనేంటి ఇలా ఆలోచిసుత్నాన్ను’  అని  ననున్ నేను కటట్డి చేసుకొనే దానిన్. 
అతను ఐశవ్రయ్ంలో పుటిట్పెరగటం వలల్ ఒకోక్సారి చాలా జీవితానికి సంబంధించి, కషాట్ల గురించి చినన్ చినన్ 

మౌలిక విషయాలు కూడా  తెలియవు అని అనిపిసుత్ంది. అతను ఒకోక్సారి వేసే పర్శన్లు మా పేదరికానిన్ ఎతిత్పొడుసూత్ 
అంటునాన్డా అనిపిసుత్ంది, కాని అతని కళళ్లోని అమాయకతవ్ం, మంచితనం చూసేత్ అతనిన్ ఎందుకో కాపాడాలి 
అనిపిసుత్ంది. అరథ్ం లేని భావం ఇది. అతనిన్ నేను కాపాడటం ఏమిటి? లోకం గురించి అసలు ఏమి తెలియని ఇంత 
అమాయకుడు ఏమిటా ఇతను అని జాలి వేసుత్ంది. అతనిన్ హతుత్కుని ’బుజోజ్డురా నీవు’ అని ముదుద్గా అనాలనిపిసుత్ంది.  

అతని పర్తి మాట నాకు ఇషట్ం. అతని పర్తి ఆలోచనా నాకు ఇషట్ం.  
ఏమిటి నేను చాలా దూరం ఆలోచిసుత్నాన్నా అని అపుప్డపుప్డు అనిపిసోత్ంది. కాని నాకెందుకో అతడు చాలా 

ఆతీమ్యంగా అనిపిసాత్డు.  
అతనిలోని సంసాక్రం నాకు చాలా నచిచ్ంది. ఎంతో జనమ్ సంసాక్రం ఉంటే గాని అంత చకక్టి పర్వరత్న ఒక 

మనిషికి అలవడదు. 
                                 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  Post your comments 
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