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“ఎవీటి వెతుకుతునాన్వు .?”
“అదే తెలియడం లేదు.ఏం పోగొటుట్కునాన్నా అని ?”
“దొరకదు. పోగొటుట్కోనుంటేకదా దొరకడానికి ?”
“కాదు!! ఎదో పోగొటుట్కునాన్ను. ? మనశాశ్ంతి !!”
“లేదు.నీలోనే ఉంది.ఆతామ్వలోకనం చేసుకో!”
“అదెందుకు?’”
“తినన్ది అరకక్!!నినున్నువువ్చూసుకో... !!!”
“చూసుకోవచాచ్?”
“నువేవ్ ఆతమ్వు.”
“అదెటాల్ ! ఆతమ్కు ఎం తెలియవుగా!”
“తెలుసుత్ంది. అది లేక పోతే నువువ్లేవు.కఠోపనిషతుత్లో, ఆతామ్ నగం రధనం విదిధ్నం శరీరగం రధమేవంతు బుదిధ్ంతు
సారధిం విదిధ్ మన పర్గాహ మేవచ!! అనిగర్హింపుము అని ఉంది కదా?”
“అంటే?”
“ఆతమ్ రధపు యజమానిగా, దేహానిన్ రధముగా, బుదిధ్ని సారధిగా, మనసును పగాగ్లుగా కోరికలను గురార్లుగా
గర్హించ వలెను. వీటనిన్ంటిని నువువ్ సమరధ్వంతంగా నేర వేరచ్గలిగితే జీవితం సుఖమయం అవుతుంది.”
“అదెటాల్ మన చేతిలో ఎం లేదు , అంతా ముందే రాసి పెటేట్సి ఉంటుందట కదా!”
మళిళ్మాట వినిపించలేదు.
అటు ఇటు చూసాను. లోకానిన్ మరిచిపోయి కోడి, పంది, కుకక్, నకక్, చేపలు, రొయయ్లు, బిరాయ్నీలు అనిన్ లాగించి
వేసుత్నాన్డు.
“ఎందుకురా ముకక్లు దాకా మెకక్డం, పాయిఖాన కోసం పరుగెతత్డం.!!”

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

లు

2

మదిలో

రీడు. డా.కనుపూరు ని

లు

“మావా,నాకు తెలయక అడుగుతా!! మనం పంచ భక్ష పరమానాన్లు తినేటపుప్డు ఆవురావుమంటా తింటాము కదా మరి
తినేదంతా పెంటగా వసుత్ంది కదా, అదంటే ఎందుకు అసహయ్ం? “
“మాటలు సభయ్తగా మాటలాడటం నేరుచ్కో !”
“ఓహో హో !! సినామ్లోల్ టీవిలో ఇంతకంటే ఘోరంగా కదా? బూతులే కదా వాళళ్ కొచేచ్ది. అందుకే కదా మన
పిలకాయలు, నీ అమమ్..నీ బొకక్..నీ బొంద అని తలిల్నే పటుట్కొని మాటాల్డుతుండేది. మాటలోల్నే అంత పెంట ఉంటే , దానిన్ తినే వాళుళ్
ఎవవ్రూలేరా మావా ?”
”ఎందుకు లేరు; ఉనాన్రుగా! సావ్రధ్ం,మోసం, దగా, పంతం,కుల తతవ్ం , వీటి కంటే మహా దురగ్ం ధాలు అవి
తినే వాళుళ్ . పూరవ్ం ఆరుబయట కూరుచ్నే వాళుళ్ .కుకక్లు పందులు తినేటివి,మిగిలితే భూమికి సతుత్వ పటేట్ది. ఇపుప్డు అనీన్ లోపలేకదా,
లెటిర్న బావులు.అందుకని అంతా సీకెర్ట!! అందరూ గురువులే. మహా నీతిమంతులే—అందుకే ఇవనీన్ తపుప్ కాదు. లంచగొండుల్,
బాయ్ంకులకు డబుబ్ ఎగరగొటేట్వాళుల్. వైటాక్లరు అంటే పర్భుతావ్నిన్ నడపించే వాళుళ్, పెదద్ పెదద్ ఆసుపతుర్లు ,రాజకీయ నాయకులు
జవురుకోని తింటునాన్రు. తేనోచుచ్ అని పర్జా ఆమోదం పొందారు.”
“వాళళ్కెందుకు మావా అంత ఇషట్ం ?”
“”ఆలోచించు.ఇపుప్డే వసాత్!!”
“ఏవండి.ఎకక్డ తగలడాడ్రు?ఈ సట్వువ్ వెలగడం లేదు.”
“అరవకు!! మీ మావునాన్డు.!!”
“ఎవడబబ్ ఉంటే నాకేం , ఇంకొక బడుదాద్యి ఉంటే నాకేం భయమా?”
“మరాయ్య్ద..మరాయ్ద.కాసత్ పెదద్ చినన్ గౌరవం ....?”
“ఇవనిన్ పెండిల్ చేసుకునేటపప్టి అగిర్మెంటులో లేవు. ఐ డోంట కేర !”
“‘ఉండవు!!. చదువుకునాన్ం, సభయ్సమాజంలో బర్తుకుతునాన్ం. భారాయ్ భరత్లు..!!?”.
“మీరు చెపిప్నటుల్ నేను వినాలాన్?నా వయ్కిత్తవ్ం సవ్తంతర్ం మీకు కుదవ పెటాట్లా?ఇజజ్త ముఖయ్ం”
చెమటలు పటిట్పోయాయి.సిగుగ్తో కృంగిపోయాను. తల ఎతత్లేకపోయాను. గుండె కుంచించుకు పోయింది.
“పేర్మ, పెండిల్కి ,వయసుకాదురా అంటే వినాన్వా?నీకాళళ్ మీద నువువ్ నిలబడిన తరువాత, ఆలోచించరా,ఆరిధ్క
సోత్మత ఉండాలిరా అంటే వినాన్వా?,నువువ్ తీసుకునన్ తపుప్డు నిరణ్యాలకు దరిదర్పు పనులకు శిక్ష నువేవ్అనుభవించు.”
తిరిగి చూసాను .ఎవవ్రూ కనిపించలేదు.పైకి చూసాను. నా మెదడులో కూరొచ్ని ఉనాన్డు. ఎటాల్..?
“సనన్జాజి తీగ.!!?”
“ఛీ !! బానిసతవ్ం!!”
“ఎందుకండి అంత బాధగా చూసాత్రు”.
“చసాత్ను !!”
“అవేం మాటలండి హాయిగా విడిపోతాంమంటేను!! కలవనపుప్డు అంతేకదా ?”
“కలిసి యుగయుగాలు ఉంటాననాన్వు.”.
“ అదేదో తెలిసీ తెలియని వయసుస్. ఇపుప్డు మెచుయ్రిటి వచిచ్ందిగా!”
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“తెగ తెంపులు మెచుయ్రిటీ! అరధ్ం చేసుకుని కలిసి కాపురం చెయయ్డం ఇమేమ్చుయ్రిటి, తెంచుకోవాలిస్న అవసరం
లేదు.పెండల్యి వారం రోజులు కూడా కాలేదు...?”
“ అనన్ం ఉడికిందో లేదని ఒకక్ మెతుకు పటుట్కుంటే చాలండి.!! నాకో యుగంగా ఉంది. ఈ యుగానికి ఇది
చాలనుకునాన్ను..”
“అదెటాల్ పుపొప్డి.కిరణజనయ్ సంయోగకిర్య.పిండోతప్తి!”!
“ఇంకో గోటాట్ంగాడిని చూసుకుందేమో?”
“ మధయ్లో నువెవ్ందుకు?వాడు కంపుగొటట్డా!”
“పాత సామానుల్, కొంటాం పాత చీరలు కొంటాం, .పాత పెండాల్ళళ్ను కొంటాం, పాత రోళుళ్ రోకటుల్ కొంటాం”.
“ఇదిగో అబాబ్యి పాత మోగుళుల్ ...?”
“వాయ్లూయ్ లేదమామ్ ! డిమాండు తగిగ్పోయింది. వీళళ్కయితే రిసేల వాయ్లూయ్ ఉంటుంది.”
“అదేవిటి మొగుళుళ్ ఎందుకూ పనికిరారా?”
“పకిక్ంటి ఆవిడను చూడాడ్నికి.వీదులోల్ చింపిరి గుడడ్లు వేసుకుని హైలీ లిబరేటెడ గరల్స్ ను చూసి జొళుళ్ కారుచ్కోవడానికి.
వాల పోసేట్రుస్లో , గుడడ్లిపేప్సిన సినిమా....!”
“ నువువ్ ఇంగిల్షు బలే మాటాల్డుతునాన్వే?”
“మాజీ మొగుడిన్ కదా! ఎం బి.ఎ , హైటెక. ”
!! చూడు. అదీ పరిసిథ్తి.!!
“పేర్మతోనే కదా ?”
“చింతకాయలు. పరవ్రష్న..కకుక్రిత్!! వాయ్మోహం తరువాతనే కదా పేర్మ దోమ అనీన్ ...!?”
“అంతా తటసథ్ం క్షణికమై పోయాయి.శాశవ్త అనుబంధాలు, పులకరింప చేసే సప్ందనలు
అంతరించిపోయాయి.?”
“ ఎందుకేడుసాత్వు. సినిమాకుపో ; చూపిసాత్రు.తారుప్డు పనులు. పూజల కొదిద్ పురుషుడు పుణయ్ం కొదిద్ పిలల్లు
అనాన్రు .ఇంకా నీకు పిలల్లు లేరు కాబటిట్ ఆవిడే చాలా పూజలు చేసింది!! మహాపతివర్త; అందుకే నోరులేని మొగుడు వచాచ్డు ఎగిరిఎగిరి
వెంటపడాడ్వుగా!!”
“అది వయసుస్.”
“ఆ వయసుస్లోనే నాయనా! జీవితంలో భవిషయ్తుత్ను ముసలితనానిన్ నిరణ్యించేది.”
“యవవ్నం పోతే మళీళ్ తిరిగి వసుత్ందా?”
“చెపుప్ దెబబ్లు, చీపుర కటట్లు, అడుకుక్ తినడాలు ముందు ఉంటాయి. మండుతునన్ అగిన్ గోళాళాళ్!”
ఆమె నవివ్ంది ఆ నవువ్ తోనే పరుగులు తీసుత్నాన్ను. అలిసి పోతునాన్ నిలిచి పోలేదు. మైదానులు దాటి, లోయలు
అగడత్లు, ఎగిరి దూకి, కొండలూ కీకారణాయ్లు ఛేదించుకుని, ఆమెతో నేను... నావెంట నందన వనాలు,మయురాలు, రాజహంసలు,
రామచిలుకలు, ఈ ఆకాశం, ఈ భూమాత, ఆమె నవువ్ తోనే పరవశించి నాటయ్ం చేసూత్ సునిశిత రాగాలు ఆలాపన చేసూత్ ఈ సృషిట్ని
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మైమరిపిసుత్నాన్యి.ఆనందంతో తల మునకలు అవుతునాన్యి. పెను తుపానులోచిచ్నా, అగిన్పరవ్తాలు లావాను ఎగ చిముమ్తునాన్, ఆమెతో
నడుసుత్ంటే పనీన్టి జలుల్లే,మలయ మారుతాలే. నడుసూత్నే ఉనాన్ను .
ఆమె తిరిగి ఓరచూపు చూసి నవివ్ంది. మతుత్ చలిల్ంది.మయగమిమ్ పోయింది. లేచి చూసేత్ ... నేనొకక్డినే ఉనాన్!
ఆమెకోసం చూసాను..ఆమేలేదు..”ఎకక్డ ?“ అని దికుక్లు పికక్టిలేల్టటుల్ అరిచాను.”చెపప్వా ఒకక్ మాట నేనునాన్నని “.నా మాట నా
చెవులోల్నే మారు మోర్గింది.కుపప్లా కూలి పోయాను. అబబ్. ..ఛీమలు,తేళుళ్ రాబందులు.?
“ఇంకెవరొసాత్రు? నయం; రతీ దేవి రాలేదని అడగలేదు. చూడు, శరీరమంతా చీలుచ్కుపోయి, ఎలా
రకత్ంకారుతుందొ ? ఆడదాని వెంట పడకురా ముంచుతారు, చంపుతారు. భవిషయ్తుత్ సరవ్నాశనం అవుతుంది అంటే వినాన్వా ?”
“నేనొపుప్కోను.నువువ్ భగవదీగ్త చదివావా?”
“అదెందుకు? ఇపప్టికి నువువ్ చదివిన, చవి చూసిన అవమానాలు ఓటములు చాలవా ?”
“నీకు జీవనసతయ్ం తెలియదు. పేర్మ ఎంత మధురం!!.దేనీన్ వదిలేసినా దీనిన్ వదలలేము. ఓడిపోయినా మళిల్ మళీళ్
పేర్మిసూత్నే ఉంటాము .అది ఆతమ్కు సంబధించింది .పూరవ్ జనమ్సుకృతం అయిఉంటుంది.”
“కాదు. బుదిద్ రాలేదు.పార్రబధ్ం ఖరమ్ . మందు సీసాలకు, మతుత్ మందులకు పార్రంభం. ఆతామ్హుతి కూడా
అంతరాభ్గమే! అనుభవించు.నేను వెళుతునాన్!!”
“ఏవండి పిలిచారా ?”
“ఎవరు నేనా?మాట, కాళూళ్ చేతులు పడిపోయాయిగా !”
“ అంతే లెండి, నేనేమనాన్ అడిగితే నోరు కాలు !! ఇంకేవరి కోసమైనా అయితే ఊరూ వాడ; రాతిర్పగలుల్.
పొరుగింటి పులల్కూర. కాచుకోనునాన్రా? మిమమ్లిన్ నముమ్కొని నా బర్తుకును తగల పెటుట్కునాన్ను. చసాత్ను!!.”
“తగలపెటుట్కునాన్వు కదా !! మళీల్ చావడం బాగోదు.?నాపార్ణం నీ తాళిలోఉంది.”
“మిమమ్లిన్ చంపి, తీసి పారేసి, నేను చావాలో లేదో ఆలోచిసాత్ను.?”
“ఆడమగ కలయిక పవితర్ మైంది .ఆతమ్జాఞ్నానిన్ అవమానిసుత్నాన్వు. ఇంటలెకుచ్వల థినిక్ంగ ఉండాలి.!”
“ ఛీ పాడు.రెండు నిముషాలకు ఎందుకండి అంత దరిదర్పు మాటలు..పిచిచ్ పటిట్ంచుకోకండి.కరత్వవ్ం ముఖయ్ం.!!
భారయ్ను తృపిత్ పరచడం పర్ధమం!! మానసిక వయ్భిచారం చేసే వాళుళ్, ఆతమ్జాఞ్నులు ఎలా ఆవుతారు.? బంగారం కొని ఇవవ్ండి, షాపింగ
తీసుకెళళ్ండి, వంట ఇంటోల్ వదుద్, ననున్ పువువ్లోల్ పెటిట్ చూసుకోండి. అపుప్డే ఆతమ్, ఆతమ్తో రమించేది!! యసాత్వ్తమ్ రతీ రేవ ......కారయ్ం న
విదయ్తే!! కరమ్యోగం పదిహేడవ శోల్కం.భగవదీగ్త”.
“బుదిద్తకుక్వ .మటిట్ బురర్ని అనుకునాన్? మెటీరియలిసిట్క తృపుత్లు ఆతమ్జాఞ్నమా! అదేనా పెండిల్కి అరధ్ం? అదేనా
మొగుడి బాధయ్త?”
“ బురర్ పగల కొటుట్కోకు!! వాళుళ్ చాలా తెలివి గల వాళుళ్..ఏది ఎపుప్డు ఎవరికీ చెపాప్లో,ఎలా వాడుకోవాలో
ఎకస్ప్రట్స్ , బాగా తెలిసి ఉంటుంది.అపుప్డే దానికి విలువ!!.”
మరి ఆ కవ్సచ్న మారుక్ ఎందుకు.?
ఆవిడే ఇసతరీ ..ఛీ..ఛీ.. సతరీ !!
“పారిపోతాను, సనాయ్సులోల్ కలుసాత్ను!!! సిథ్తపజుగ్నిన్ అవుతాను. బంధాలనిన్ తెంచుకుంటాను!!!
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“ పిచిచ్వాడా ! ఇంకోమాట కూడా చెపిప్ ఉనాన్రు ,సాంఖయ్యోగంలో మూడవ శోల్కం,!! కైల్బయ్ం.....తవ్కోత్వ్ తిర్షట్
పరంతప!!.” బాధయ్తను మరిచి పోవడం నపుంసకతవ్ంతో సమానం. .మానసిక బలహీనత నీచ మైనది!!
“ఇంకివ్ లాబ జిందాబాద”
“అది ఎదురు నిలిచే వీరులు అనాలిస్న మాట. బానిసలుకాదు.”
“బానిసను కాదు. ఆరాధనకు నాయకుడను.”
“పిచిచ్కి కూడా పెరుందా ? నినున్ నువువ్ తరిక్ంచుకో విశేల్షించుకో !! ఆడదాని వెనుక పడటం తుచచ్మైన
హృదయ దౌరభ్లయ్ం ,కాబటిట్...?బానిస బర్తుకే! పేర్మించడం ఎపుప్డు? భవిషయ్తుత్ను నిరిమ్ంచుకునన్ తరువాత? తిండి పెటట్గలం అని నమమ్కం
కుదిరిన తరువాత. ఆలోచిసుత్నాన్వా?”
“ఒకక్డికీ పండిల్ కాదు. సృషిట్ అంతం. గోవిందో..గోవింద.”
“పోనీ పీడా వదులు తుంది. బంగారు అంగళుళ్ , గుడడ్ల షాపులు అరుపులు జుటుల్ జుటుట్ పటుట్కోవడాలు, గుండె
పగుళుళ్ ఉండవు. పర్శాంతమైన... ?? వింటునాన్వా”
“లేదు?ఆలోచించాలని అనుకుంటునాన్ను ! చాలా దిగులుగా ఉంది.విరకిత్గా ఉంది.అంతా చీకటి మయం!. నా
బర్తుకు ...?”
“ చాలా లేటు. ఒక జీవితకాలం గోవింద.! ఆలోచించు!.ఈ విశవ్ శకిత్ ఎవవ్రి ఆధీనంలో ఉండదు. నిజమే!
అందుకే మన చేతిలో ఏవీలేదనేది. పర్యతిన్ంచి..పర్యతిన్ంచి రాళళ్నో రపప్లోన్ వెతుకుక్ంటూ, లెకక్ పెటుట్కుంటూ పిచిచ్ పటిట్ తిరిగేది. కానీ
సావ్మీ వివేకానందుడు; యు ఆర ది మాసట్ర ఆఫ యువర ఓన డెసిట్నీ!!.అంటే నీ తల రాతను నువేవ్ మారుచ్కోవచుచ్.నీ గర్హపాటుకు నువేవ్
యజమానివి అని.
“ఏది నమమ్ మంటావు?”
“ఏదీ నమమ్కు.నీ అనుభవానిన్ నముమ్కో,తరిక్ంచుకో, విశేల్షించుకో ! కానీ వాళుళ్ చెపిప్నవి పార్మాణికంగా
తీసుకో!! నాకు తెలిసి మహా మేధావి సర రాబరుట్ ఐయాన సీట్న, యాటం అంటే అణువులోని గుణ గణాలను కనుకోక్గానే, నిజాలు
గర్హించి, పిచిచ్గా నవువ్తూ ,”తత తవ్ం అసి.” సంసక్ృత పదం,అనాన్డట.అంటే ఇంగీల్షులో,”దొ ఆరట్ దొ !!”
ఒక విదేశీయ మహా జాఞ్ని. తను పని చేసే పర్యోగశాలకు “తత ” అనే పేరు పెటుట్కునాన్డట. .మన వేదాలోల్
చెపిప్న మాట!! ఆయన విదేశీయుడు .మన సంసక్ృతిని. గౌరవించి పాదాభి వందనం చేసాడు. ఆతమ్కు రూపం కలిప్ంచాడు. ఆయన
సూతార్లకు మన వేదాలలోని. భగవదీగ్తలోని విశేల్షణలు కలిపి చూసెత్, విశవ్ సృషిట్ అరధ్ం అవుతుంది.
మరుజనమ్ పూరవ్జనమ్ నిజం అని నమమ్కం కుదురుతుందేమో.!!! ఆ సూతార్లను,సంసక్ృతానిన్, వేదాలను మనం
చులకనగా చూసుత్నాన్ం, ఇతిహాసాలను అవమానిసుత్నాన్ం. బర్తుకు సవయ్ంగా సాగాలంటే వాటిలో సూకాష్మ్లను అరధ్ం చేసుకోవాలి,
అనవ్యించుకోవాలి.”
“పాత పుసత్కాల అంగడిలో, చెతత్ కుపప్లోల్ దొరుకుతునాన్యి. టీ వీ నే విజాఞ్నం, సేలోఫ్నే నీతివాచకం, మాకు
తేయంది ఏవిటి? వాటికంటే గొపప్వా? పాత చింత కాయ పచచ్డి. నువువ్ చెపెప్దేంది నాకు.’
“మరెందుకా ఏడుపు.?”
‘ఒకక్డేన్ ఏడవలేక.”
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నిరాఘ్ంతపోయి మూగధయియ్ంది మనసాకిష్.
నిటూట్రుప్ వదిలి చెపాప్లిస్న బాధయ్త తన మీద ఉందని,” జరిగేది ఎలాగు జరుగుతుంది అని వదిలెయయ్క మనిషి
సాధించ లేనిదీ ఏది లేదు అనే ఆతమ్విశావ్సంతో పర్యతిన్ంచు .ఒక విధంగా పోరాడి గెలిసేత్నే మనిషవుతావు, మగాడి వనిపించుకొంటావు.”
చెపిప్ంది.
“అదెటాల్ మనం కరత్లం కాదుగా ?”
“అదే ఆయన చెపిప్ంది.’ తత తవ్ం అసి.’ అంటే నీకు నువేవ్సాటి అని !! దొ ఆరుట్ దొ.!!! దాని అరధ్ం అనూహయ్ం
.ఆలోచనకు అందనిది.!!!.మదిలో సూరీడు దారి చూపుతాడు .ఆచి తూచి అడుగు లెయియ్ !! నినున్ నువువ్ నముమ్.!!! ఆతమ్విశావ్సంలోనే
ఉంది, జీవన మలుపులకు పరిషాక్రం. .!!
********
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