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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
  మొనన్ ఆలాపన సినిమాకి వెళిళ్నపుప్డు అతని పర్వరత్నతో నా దృషిట్లో అతను ఆకాశమంత ఎదిగిపోయాడు.   
’పరేల్దు అలా ఇబబ్ందిగా కూరోచ్కు, హాయిగా కూరోచ్ అని అతనికి ఎంత చెపిప్నా నా వైపునన్ హేండ రెసట్ పై చేయి 

వేసేత్ ఒటుట్. అతని ఇబబ్ందిని పోగొటట్టానికి నేనే ఏదో ఒకటి కబురుల్ చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది. సంగీతం గురించి నేను 
చెబుతుంటే చినన్పిలాల్డిలా వినాన్డు. 

అతనికి సంగీతం గురించి ఏమి తెలియనటుట్ ననున్ తృపిత్ పరిచే దానికి నటిసాత్డు. కాని సంగీతం గురించి అతనికి 
తెలియని విషయం లేదు.  

అతను పాశాచ్తయ్ సంగీతం, హిందుసాథ్ని సంగీతం, కరాణ్టక సంగీతం, సంగీతం లో ఫూయ్షన ఇలాంటి వాటిని 
గూరిచ్ వివరిసూత్ మొనన్ కాలేజి ఆడిటోరియంలో ఇచిచ్న ఉపనాయ్సం విని డంగైపోయాను.  నేనా మీటింగ కి వెళళ్లేదు అని 
అతను అనుకుంటునాన్డు. 

కాలేజి లైబర్రీలో పుసత్కాలు తెచుచ్కోటానికి వెళిళ్ అలాగే వసూత్ ఆడిటోరియం వదద్ ఏదొ కోలాహలంగా ఉంటే 
వెళాళ్ను. డిబేట ఏదో జరుగుతోంది. సరేల్ అని వెనకుక్ రాబోతునన్ నేను అతని పేరు మైకులో వినిపించే సరికి 
మంతర్ముగధ్లా వెళిళ్ చివరి వరుస లో కూరుచ్నాన్ను. 

అతను తన వంతు వచిచ్నపుప్డు మాటాల్డిన మాటలు విని ఆకాశమంత ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 
’ఏ సంగీతం గొపప్ది?’ అనన్ది అకక్డి డిబేట అంశం. ఒకొక్కక్రూ ఒక సంగీత శైలికి మదద్తుగా మాటాల్డుతుంటే, 

ఇతను మాతర్ం వేదికనెకిక్ గంభీరంగా "పెదద్లు మనిన్ంచాలి. అసలు ఈ టాపికేక్ అరథ్రహితమైనది." అని పార్రంభించాడు. 
"సృషిట్ లో పర్తి సంగీత పర్కిర్యకి తనదైన పర్తేయ్కత వుంది. ఆయా పార్ంతాలిన్ బటిట్ ఆయా సామాజిక పరిసిథ్తులను 

బటిట్ అకక్డ సంగీతం వేళూళ్నుకుని బలంగా వృక్షంలా ఎదుగుతుంది. ఇందులో ఒకటి ఎకుక్వ ఒకటి తకుక్వ అనే పర్సకిత్ 
లేదు. 
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టిర్నిటీ ఆఫ కరాణ్టికి కాల్సికల మూయ్జిక అనదగగ్ ’తాయ్గరాజసావ్మి, ముతుత్సావ్మి, శాయ్మశాసిత్ గారుల్ ఎంత గొపప్ 
వారో తన అలసట మరిచ్ పోవటానికి ’హైలెసోస్, హైలెసోస్ అని రాగం అందుకునే పడవని నడిపే వాడు కూడా అంతే 
గొపప్వాడు. 

మైకేల జాకస్న ఎంత గొపప్వాడో, జెరర్మొచిచ్ంది అని జానపద గీతం అందుకునే కడప మునెయయ్ కూడా అంతే 
గొపప్ వాడు. 

అసలు ఈ సంగీత పర్కిర్యలలో ఏదో ఒక దానేన్ ఎనున్కుని దానికే గుడిడ్గా మదద్తు పలకటంలో నిషాణ్తత చూపే 
వాడికే పర్యిజు అనన్ పకాష్న నాకు పర్యిజే వదుద్. నేను చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ సూటిగా చెపప్గలిగాను అనన్ తృపిత్ 
చాలు నాకు. 

నాకు సంగీతం ఏదయినా ఒకక్టే. ఈ భేదాలు వదుద్" 
అలా పది నిమిషాలు సాగిన ఆ పర్సంగంలో అతను చెపిప్న ఎనోన్ విషయాలు నాకు అసలు అరథ్ం కాలేదు. 

సంగీతంలో ఎంతో తెలుసు నాకు అనుకునే నాకు ఆ రోజు నిజంగా భంగపాటు జరిగింది.  
మా మధయ్ ఎవరేం పోటీ పెటట్కునాన్, నిజంగా నేను సంగీత జాగ్య్నం విషయంలో అతని ముందు ఓడిపోయిన 

అనుభూతి కలిగింది. నీ గెలుపూ నాదని తలచి.. అనన్టుట్ ఏదో తెలియని ఆనందంతో ఇంటి దారి పటాట్ను. అతను ననున్ 
చూడలేదు. 

అతనికే ఫసట్ పర్యిజు వచిచ్ందని తరువాత వేరే వాళళ్ దావ్రా  తెలిసింది. కానీ ఈ పోటీ గురించి గానీ తనకు ఫసట్ 
పర్యిజు వచిచ్ందని గానీ జబబ్లు చరచుకుంటూ వచిచ్ నాకేం చెపుప్కోలేదు. ఆ తరువాత కలిసినపుప్డు సయితం నేను 
చెపేప్ విషయాలు ఆసకిత్గా వినాన్డే గానీ తన గొపప్ ఏమీ చాటుకోలేదు. ఇలాంటి వయ్కిత్ని నేను మొదటి సారి చూసుత్నాన్ను. 

అతనిన్ దగగ్ర నుంచీ చూసే కొదిద్ ఆశచ్రయ్ పోవటం నా వంతు అవుతూ వుంటుంది. అతను కథలు, కవితలు 
వార్సూత్ వుంటాడు అట. అవి అనేక పతిర్కలలో పడాడ్యట, ఆకాశవాణి కడపకేందర్ం లో  పర్సారం అవుతూ వుంటాయట. 
అతని ఫైల యధాలాపంగా చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను.  

మా పరిచయం అయిన కొతత్లోల్ అతనిన్ ’మీరు ... మీరు’ అనే దానిన్. ఇపుప్డు అలవోకగా ఏకవచనంలో 
పిలిచేసుత్నాన్ను. అతను చాలా రోజులు ననున్ ’మీరు... మీరు’ అనే సంబోధించే వాడు.  

ననున్ ఏకవచనంతో పిలవచుచ్ అని నేనెంత నచచ్జెపిప్నా అతను ననున్ బహువచనంతోనే పిలిచే వాడు. నేనే ఒక 
సారి, ’నువువ్ గనుక ననున్ మీరు గీరు అని పిలవటం ఆపకుంటే నాతో మాటలు మానేయవచుచ్. ననున్ ఏకవచనం తో 
పిలిచే వరకు నాతో మాటాల్డొదుద్ పో’ అని అలక నటించేటపప్టికి విధిలేక ననున్ ఏకవచనం తో సంబోధించటం 
మొదలెటాట్డు.  
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అతనికి నేనంటే ఎంత గౌరవమో అంత ఇషట్ం ఇది నేను తొలి నాళళ్లోనే గమనించాను. 
అతనిన్ ఒక సారి అడిగాను "నీవు కథలు, కవితలు వార్సాత్వట కద" అని.  
అదే ఇంకొకరు ఇంకొకరు అయితే రెచిచ్పోయి తెగ పోజు కొటిట్ వుండేవారు. ఇతను తెగ సిగుగ్పడిపోయి, ’అయోయ్ 

అవనీన్ ఏవో పిచిచ్ రాతలు అంతే" అని తెగ ఇబబ్ంది పడిపోయాడు అతను. 
అలాగనెచ్పిప్ ఎపుప్డు సిగుగ్ పడుతూ వుంటాడని చెపప్లేను. 
ఒకసారి నా కళళ్వెంబడి నీళుళ్ సుడులు తిరిగేలా కోపప్డాడ్డు. అసలేమి జరిగిందంటే.  
నేను అతని పరస్నల ఫైల తెరచి ఒకసారి అతను వార్సుత్నన్ కవిత ఏదొ చూసుత్ంటే అకసామ్తుత్గా ఊడిపడాడ్డు 

గదిలోకి, ఇక ఏమి అనటానికి తోచక నేను చపుప్న  "మీ చేతివార్త చాలా బాగుంది" అనాన్ను. 
నిజానికి అతని చేతివార్త చాలా వంకరటింకరగా కోళుళ్కెలికినటుట్ వుంటుంది. పోనేల్ అని పొగిడితే ఏమయినా 

కృతఙఞ్త వుందా ఈ మనిషికి? 
’బీ ఇన యువర లిమిటస్. డోంట టచ మై ఫైలస్’ అని ఇంగీల్ష లో సట్యిల కొటాట్డు.  
’అసలు ఎవరిన్ అడిగి తన ఫైలస్ తాకానని ఇంతెతుత్ ఎగిరి పడాడ్డు. తన కథలు, కవితలు చదవొదుద్’ అని 

కోపప్డాడ్డు 
నాకు అసంకలిప్తంగా కళళ్లో నీళూళ్ సుళుళ్ తిరిగాయి. 
కళళ్ నీళుళ్ దాచుకుంటూ బుంగమూతి పెటుట్కుని చివుకుక్న లేచి ఇంటికి వచేచ్శాను. నాకు నిజానికి కోపం 

రాలేదు. దుఃఖం కలిగింది. ఏం మనిషి ఇతను అని చాలా బాధ పడాడ్ను. అయినా తపుప్ నాదే కద అని సరిపెటుట్కునాన్ను.  
అనన్టుట్ అతనికి ఇంగీల్ష కూడా అదుభ్తంగా వచుచ్ అనన్ పేరుంది.  
చాలా తవ్రలోనే మా కాలనీ లో సూట్డెంటల్ందరు ఇంగీల్ష కి సంబంధించి ఇతని దగగ్రికి డవుటుల్ అడిగే దానికి వెళేళ్ 

సాథ్యిలో ఇతను పాపులర అయిపోయాడు 
నా కళళ్లో నీళుళ్ తెపిప్ంచిన ఈ మహానుభావుడు, మరో అరగంట కలల్ నా ముందర వాలిపోయాడు.  
నేను ఇంటికి వచిచ్న అరగంటకి అతను వచిచ్ ’సారీ. నీ మనసు నొపిప్ంచాను. నాకు ఎందుకో గానీ ఎవరైనా నా 

కథలు, కవితలు పూరత్వకముందే చదివితే తెగ సిగేగ్సుత్ంది.  అలాంటపుప్డు వారిని ఎంతలా విసుకుక్ంటానో నాకే 
తెలియదు. నాపై నాకే సప్హ్హవుండదు అలాంటి క్షణంలో. అంతే తపప్నిచిచ్ నినున్ నొపిప్ంచాలని కాదు. నినున్ 
విసుకుక్నన్ందుకు మనసూఫ్రిత్గా సారి.’ 

అతను సారి చెబుతుంటే నాకు ఎంత ముదొద్చిచ్ందో. కాసేపు బెటుట్ చేసి ’అదేం లేదులే. నాకూక్డా నీపై కోపం 
రాలేదు. నాకు తీవర్మైన దుఃఖం కలిగింది నీవలా తిటేట్సరికి. అయినా తపుప్ నాదే కద. నాకు బాగ అయిందిలే. ఇంకెపుప్డు 
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నీ దగగ్ర చొరవ తీసుక్ని నీ కవితలు కథలు, పూరత్వక ముందే చదవను లే; నాకు బాగా సిగేగ్సింది. నీ ఫైల చూసూత్ నీకు 
పటుట్ పడాడ్నని’ అని చెపాప్ను. 

ఆ క్షణాలు బాగా నచాచ్యి నాకు. అవి మధురమైన క్షణాలు అని అనిపించింది.  
ననున్ గురిత్ంచి, నా భావాలిన్ గౌరవించి నేనెకక్డ నొచుచ్కునాన్నో అని అతను అలా ఫీల అవటం నాకు బాగా 

నచిచ్ంది. 
ఆ తరువాత ఒక గొపప్ పరిణామం జరిగింది. ఆ తరువాత అతను తను వార్య బోయే కథలు, కవితల గురించి 

నాతో చరిచ్ంచే వాడు, వాటిని మధయ్లోనే నాకు చూపించే వాడు. 
"అదేంటి ఎవరయినా మధయ్లో చూసేత్ నీకు కోపం అనాన్వు కద అనన్నా మాటలకి, అతని సమాధానం ననున్ 

అవాకక్యేయ్లా చేసింది.  
"నాకు ఎందుకో నీకు చూపిసుత్ంటే వేరే పరాయి వారికి చూపిసుత్నన్టుట్ అనిపించటం లేదు. నాకే నేను 

చూపిసుత్నన్టుట్ అనిపిసోత్ంది. నీకు చూపించిన పర్తి సారి నాకు ఇంకా మంచి మంచి భావాలు అపర్యతన్ంగా 
వచేచ్సుత్నాన్యి. నీవు నాకు పేర్రణని ఇసుత్నాన్వు ఒక రకంగా". 

కొనిన్ కొనిన్ భావాలకు అరథ్ం వుండదు. 
ఆ తరావ్త అతనిన్ చూడంగానే నాకు కూడా చాలా దగగ్రి వాడు అనున్ భావన బలంగా కలిగేది. అతని 

సానిన్ధయ్ంలో నాకు ఎకక్డ లేని ఊరట కలిగేది. అతనిన్ నాకు రక్షకుడిగా దేవుడు పంపాడేమో అనన్ంత సాథ్యిలో నాలో 
పిచిచ్ పిచిచ్ ఊహలు కలిగేవి. 

ఇతనిన్ నేను జీవితభాగసావ్మి గా పొందగలిగితే ఎలా వుంటుంది అనన్ ఆలోచన నాకు ఒకోక్సారి తీవర్ంగా 
కలిగేది.  

కానీ జీవితం తాలుకు యధారాథ్లు కళళ్ముందు నిలిచి నా ఆలోచనలు ఎంతమాతర్ం పార్కిట్కల అని ననున్ 
పర్శిన్ంచాయి. 

మా ఇదద్రి కులం ఒకక్టే దేవుడి దయవలన. కానీ ఆరిథ్కంగా వారికి మాకు హసిత్మశకాంతర వయ్తాయ్సం వుంది. నా 
ఆశలనీన్ అతాయ్శలేమో. కోరకూడని కోరికని కోరుకుంటునాన్నేమో. 

నాకేంటి ఇలాంటి ఆలోచనలు వసుత్నాన్యి. 
ఏది ఏమైనా అతనికి నా మనసు తెలపడం సబబు అని అనిపించింది. 
నా ఆలోచనలోల్ ఒక సప్షట్త రావటం వలల్నుకుంటాను నాకు ఒక విధమైన నిశిచ్ంత అనిపించింది. 
మబుబ్లోల్ దాగునన్ నిండు చందుర్డు బయటికి వచిచ్ వెనెన్ల విరజిముమ్తునాన్డు.  
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ఇలా ఆలోచిసూత్ నిదర్ లోకి జారుకునాన్ను. 
PPP 

"రేపు మధాయ్హన్ం కాలేజీకి వెళళ్బోయే ముందు ననున్ కలువగలవా?" ఆమె అడిగింది. 
అతడు తలూపాడు.  
ఎందుకని అతడేం అడగలేదు. 
మధాయ్హన్ం అతను వాళిళ్ంటికి వెళేళ్టపప్టికి ఆ అమామ్యి భోంచేసి సూక్లుకు వెళళ్టానికి సిదధ్మవుతోంది. వాళళ్ 

అమమ్గారు కునుకు తీసుత్నాన్రు. 
’ఒకక్ క్షణం ఆగు’ అనన్టుట్ కనులతోనే చెపిప్ ఆమె లోనికి వెళిళ్ంది. 
అంత చినన్ వయసుస్లో ఆమె చీర కటుట్కోవటం లో ఏదో తెలియని అందం వుంది. ఒక విధమైన చందనం రంగు 

కాటన చీర, మెరూన రంగు బారడ్ర, అదే రంగు జాకెట. గంధం కలర చీర పై కనిపించీ కనిపించక లేలేత గోధుమ 
రంగులో లతలూ తీగెలు అలుల్కునన్టుట్ డిజైన. మొతత్మీమ్ద ఆమె చాలా ఆకరష్ణీయంగా కనిపిసోత్ంది. 

చెంగు చెంగున లేడి పిలల్లా వేగంగా లోని గదిలోకి వెళిళ్ంది. వెళళ్టం ఆలశయ్ం మరు నిమిషంలో మెరుపుతీగ లా 
వెను తిరిగి వచిచ్ంది.  

వసూత్ వసూత్ రెండు నోట బుకస్ పటుట్కుని వచిచ్ంది. 
’ఇవి పంకజ సార గారికి ఇవవ్వా? నేను హిందీ లెసనస్ పిర్పేర అవవ్టానికి తెచుచ్కునాన్ను, సారీ నినున్ ఇబబ్ంది 

పెడుతునాన్ను" అంది.  
"ఏమి పరేల్దు. నేను ఇసాత్ను" అనాన్డు అతడు. ఆ బుకస్ తీసుకుని సైకిలెకిక్ బయలుదేరాడు.  
సైకిల మీద వెళుతునన్ వాడలాల్, వీధి మలుపు తిరుగుతుండగా ఓ చిలిపి ఊహ వచిచ్ ఆగాడు అతడు.  
’ఈ నోట బుకస్ లో తనకు ఏమయినా లెటర గానీ పెటట్లేదు కద’ అనిపించి ఆ రెండు నోట బుకస్ వంక చూశాడు.  
వీధి చివర రోడుడ్ మలుపులో సైకిల ఆపుకుని, ఓ కాలు నేలపై ఆనిచ్, సైకిల హాయ్ండిల బార పై అమరిచ్న ఫర్ంట 

కాయ్రియర పై పుసత్కానిన్ ఉంచి, అనిన్ పేజీలు తిరగేశాడు. 
’ఊహు, ఏమీ లేవు’ 
’తనవి పిచిచ్ ఆలోచనలు కాకుంటే, ఆమె తనకు ఎందుకు ఉతత్రాలు వార్సుత్ంది?’ అని చినన్గా నవువ్కునాన్డు 

అతను. 
తన ఆలోచనకు తనకే నవువ్ వచిచ్ తిరిగి కాలేజికి బయలుదేరాడు. దూరం నుంచి ఆ అమామ్యి తననే 

గమనిసోత్ందని అతనికి ఆ క్షణంలో తెలియదు. 
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PPP 
అతడికి ఎపుప్డు ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించే అంశం ఒకటుంది. ఆ కుటుంబ సభుయ్లు అంత కషట్పడి జీవిసుత్నాన్రు 

కద. చుటుట్ పర్కక్ల వారికి వారి పటల్ ఎంతో గౌరవం, సానుభూతి ఉండాలి కద. 
కాని తదివ్రుదధ్ంగా ఆ కాలనీ వారికి చాలామందికి వారి పటల్ చినన్చూపు, ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే వారి మీద 

ఒక విధమైన ఏవగింపు. 
అతనికి కారణం తెలియదు. 
అతను ఆ విషయం వారిని ఎపుప్డూ ఒపెన గా అడగలేదు. ఎంబరాసింగ గా ఉంటుంది కద అని. 
ఆ తరువాత వాళళ్ దావ్రా వీళళ్ దావ్రా తెలిసింది ఏమిటంటే, వాళుళ్ ఒక సంవతస్రం కిర్తం వాళళ్ పెదద్మామ్యి 

పెళిళ్ నిమితత్ం బాగా అపుప్లు చేయాలిస్వచిచ్ంది అట. అంతవరకు సరే. 
కానీ ఆ అపుప్లిన్ తీరెఛ్ నిమితత్ం వీళళ్ అమమ్ గారు ఏదో చీటి పాటలు అని నిరవ్హించి, అనేక మందికి నెతిత్న టోపీ 

పెటిట్ందట.  ఏతా వాతా జరిగింది ఏమిటంటే వాళుళ్ అపుప్లు తీరేచ్ మాట అటుంచి, కొతత్గా అపకీరిత్ మూటగటుట్కునాన్రు 
అనేది అరథ్మయింది. 

వాళళ్ అకక్యయ్ గారు కూడా అపుప్డపుప్డూ వసూత్ వుండేది. ఆమె ఈ అమామ్యి కంటే ఓ రెండేళుళ్ పెదద్ది 
వుండొచుచ్. ఆమె భరత్ ఏదో చినన్ ఉదోయ్గం చేసే వారు.  

పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు అని చెపిప్ కావచుచ్, వారందరూ కూడా ఈ అబాబ్యిని చాలా గౌరవంగా చూసే వారు. 
ఏది ఏమయినా వాళిళ్ంటికి తరచు ఇతను వెళిళ్రావటం పటల్ అతని అనన్ వదినెలు ఏమీ అభయ్ంతరపెటట్కునాన్, 

చుటుట్ పర్కక్ల వారు కనుబొమలు ఎగరవేసుత్నన్టుట్గా ఇతనికి తరచు అనిపించేది.  
PPP 

  
ఇక అతని అంతరంగం ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం. 
నేను అలా ఆగి ఆమె నోట బుకస్ ఎందుకు ఆదయ్ంతం వెదికానో నాకే సప్షట్ంగా తెలియదు.  
నాకు ఆమె అంటే ఇటీవల విపరీతమైన ఇషట్ం ఏరప్డింది. ఆమెని చూడకుండా ఒకక్రోజు కూడా 

వుండలేకపోతునాన్ను. 
ఉదయానేన్ తను 8.30 కలాల్ తయారయి సూక్లుకు బయలు దేరుతుంది. మా ఇంటి మేడ మీద ఎకిక్ నిలబడితే 

తను వెళళ్టం నాకు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. మా ఇంటి నుంచి వాళళ్ ఇలుల్ దాదాపు ఓ అయిదు వందల అడుగుల దూరం 
ఉంటుంది. తను కావాలంటే మా ఇంటి వైపు చూడవచుచ్. తను బయలుదేరి రెండు ఖాళీ పాల్టుల్ దాటి మలుపు తిరిగే వరకు 
మా ఇలుల్ కనిపిసుత్ంది.  
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కాని తను ఎపుప్డూ తల తిపిప్ మా ఇంటి వైపు చూచినటుట్ నాకు అనిపించేది కాదు మొదటోల్. కానీ ఇటీవల ఆమె 
ఓరగా తలతిపిప్ మా మేడ వంక చూడటం నేను గమనించాను కొనిన్ సారుల్. 

ఆపై తను తన ఎడమవైపుకు మలుపు తిరిగిందంటే ఇక తన మొహం నాకు కనిపించదు. అలాగే తనను కను 
మరుగు అయేయ్ దాక తనను వెనుక నుంచి చూసుత్ండిపోయే వాడిని. 

సినిమాలోల్ మరీ చుపిసాత్రు లెండి, కిలోమీటరల్ దూరం నుంచి కూడా వాళుళ్ పాడుకునే పాటలు ఒకళళ్కొకళళ్కు 
వినిపించేటటుట్, వారి మొహాలపైని భావాలు ఒకరివి ఒకరికి సప్షట్ంగా కనిపించేటటుట్ గాను వెండి తెరపైనే సాధయ్ం. 

మాకయితే ఒకరి మొహాలు ఒకరికి మరీ సప్షట్ంగా కనిపించకునాన్, ఒక మోసత్రులో చూసుకోగలిగేవారం.  
నేను ఒక సారి ధైరయ్ం చేసి తనకు చేయి ఊపాను. తను మొదట కాసత్ ఆశచ్రయ్పడడ్టుట్ కనిపించినా కూడా వెంటనే 

తను కూడా ఎవరికి కనిపించకుండా చేయి ఊపింది. 
నాలో ఆ రోజంతా ఏదో తెలియని ఉతాస్హం. 
ఏదో తెలియని ఆనందం. ఒక విధమైన ఉలాల్సం. పర్పంచానిన్ జయించిన అనుభూతి. దేవత ఎదురై కోరిన వరానిన్ 

అందించిన అనుభూతి. 
పర్పంచమంతా ఆనందంగా వుందేమో అని అనిపించింది. 
ఈ క్షణం ఇలాగే శాశవ్తతావ్నిన్ పొందితే బాగుండు అని అనిపించింది. 
అంతకు ముందు రోజే మా ఇంగీల్ష లెకచ్రర బాలాజీ బదీర్నాధ గారు జాన కీటస్ వార్సిన ’ఓడ ఆన ఎ గీర్షియన 

ఎరన్’ అనే ఒక అదుబ్తమైన కవితని మాకు వివరించారు. 
’ఈ పర్పంచం లో ఏ క్షణం కూడా శాశవ్తం కాదు, కానీ కవి, కళాకారుడు చితిర్కరించిన కళారూపాలలో మన 

మానసిక భావోదేవ్గాలు అనుభూతులు శాశవ్తంగా నిలిచిపోతాయి. చితర్కారుడు, కళాకారుడు నిజమైన చరితర్కారుడు. 
అతని చేతిలో కదిలిపోయె కాలం లోని క్షణాలు శాశవ్తతావ్నిన్ పొందుతాయి.... " ఇలా సాగిపోతుంది ఆ కవిత. 

ఇకక్డ నా మనసథ్తావ్నిన్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి మీకు. 
మాములుగా ననున్ అభిమానించే దగగ్రివారి భాషలో చెపాప్లంటె కాసాత్ సిగగ్రిని. కొతత్వారి దృషిట్లో చెపాప్లంటే 

నేను బహు మొహమాటసుత్డిని. ఇక మీకు ఈ పాటికే అరథ్ం అయిపోయివుంటుంది, నాకు పెదద్గా సేన్హబృందం కూడా 
ఏమీ ఉండేది కాదని.  

బాగా చనువుగా ఒకరిదద్రు సేన్హితులతొ మాతర్మే మెలిగే వాణీణ్. మిగతా వారితో ’హలొ’ అంటే ’హలో’ 
అనన్టుట్గా సంభాషణలు సాగించేవాడిని. 

నాకునన్ ఇదద్రు దగగ్ర సేన్హితులు విశవ్నాథ, ఉమేష.  
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ఉమేష పూరిత్ పేరు ఉమా శంకర పర్సాద అయితే అతనిన్ ఉమేష అని పిలుచుకునే వారం.  ఇంచుమించు నాలో 
కలిగే పర్తి భావనని వారితో సేవ్ఛఛ్గా పంచుకునేవాడిని. 

మేనేజెమ్ంట పరిభాషలో చెపాప్లంటే నేను టీమ పేల్యర ని కాదు, సైకాలజిసుట్ల భాషలో చెపాప్లంటే నేను 
ఇంటార్వరిట్న్.  

చినన్పప్టి నుంచి కూడా నా నేసాత్లు సంగీతం, సాహితాయ్లే. 
నేను చాలా చినన్వయసుస్ నుంచే కాగితాలు ఖరాబు చేసే వాడిని. ఇంటోల్వాళుళ్ వాటిని కవితవ్ం అని పేరు 

పెటాట్రు. వారిచిచ్న పోర్తాస్హంతోనే పతిర్కలకి పంపటం, అవి పర్చురితం కావటం కూడా జరిగేది.  
ఆకాశవాణి లో కూడా నా రచనలు, కవితలు విపరీతంగా పర్సారం కావటం జరిగేది. కానీ ఇదంతా గొపప్ అని 

కూడా నాకు తెలియదు. ఒకటెర్ండు సారుల్ సూక్లోల్ నేను ఏదో కవితలు వార్సుకుంటుంటే మేషాట్రుల్ కోపప్డటం కూడా 
జరగటం వలల్ అదేదో చేయకూడని పని అనెచ్పిప్ నాలో నేనే దాచుకునే వాడిని నా కవితలు, కథల విషయం. 

డిగీర్ చదవటం కోసమని ఈ ఊరికి రావటం నా జీవితంలో అతిపెదద్ మలుపుకు దారితీసుత్ందని, ఈ అమామ్యి 
పరిచయం నా జీవితంలో సునామి సృషిట్సుత్ందని నేను ఏమాతర్ం ఊహించలేకపోయాను. 

ననున్ బాగా ఆకటుట్కునన్ అంశం ఆమె కంఠధవ్ని. ఏదో కవులు చెపిప్నటుట్ చెపప్టం కాదు.  ఆమె మాటాల్డితే బాగా 
శృతిచేసిన వీణియను సుతారంగా గోటితో మీటితే ఎలా ధవ్నిసుత్ందో నిజంగా ఆమె కంఠసవ్రం అలా వినిపించేది. 
వందలమందిలో వునాన్ నేనామె సవ్రానిన్ గురిత్ంచగలను. 

నేను ఖాళీగా వునన్పుప్డు కళుళ్ మూసుకుని ఆమె మాటలిన్ నా హృదయంలోనే పదే పదే పలికించుకుని విని 
మురిసిపోయేవాడిని.  

ఆమెని తలుచుకునన్పుడలాల్ ఆమె కంఠ ధవ్ని నాకు నా హృదయ కుహరంలో వినిపించేది. అది శాశవ్తతవ్ం 
పొందింది కూడా. నిజానికి ఆమె మాటలిన్ నాలో నేను వినటానికే నేను ఏకాంతానిన్ ఆశర్యించే వాడిని. నా హృదివీణపై 
ఆమెపలుకులిన్ పదే పదే సవ్రపరచుకుని వినే వాడిని.   

సాయంతర్ం ఎపుప్డెపుప్డవుతుందా ఆమె మాటలిన్ ఎపుప్డెపుప్డు విందామా అని ఉవివ్ళూళ్రే వాడిని. 
ఆమె పరిచయం తరావ్త నేను కవితలు పుంఖానుపుంఖంగా వార్యటం పార్రంభించాను. నా పర్తి పంకిత్కీ ఆమె 

పేర్రణ. ఆమెని తలుచుకుంటేనే నాలో ఏవో భావనా తరంగాలు. 
ఆమెని తలచుకుంటేనే నాలో ఏదో శకిత్ తలెతేత్ది. ఆమె నా అనుభూతులనిన్ంటికీ కేందర్ం. 
ఆమె నాకు పేర్రణ.  
ఆమె నాకు శకిత్. 
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ఆమె ఆలోచనలు నాలో ఒక విధమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ ని నింపేవి. ఆమెని తలచుకుంటూ గంటలు గంటలు 
గడిపేవాడిని. 

ఇలాంటి దేవతా మూరుత్లు మామూలుగా చరిసూత్ ఇంటిముందు కసువు చిముమ్తూ, ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ, 
జీవనాధారానికి పని పాటలు చేసుకుంటూ ఉంటారా?  

ఇది ఎలా సాధయ్ం? 
ఈమెకి ఏ మహిమలూ వుండవా? ఈమె నిజంగా దేవతా మూరిత్ కాదా? ఈమె మామూలు సతరీయా? అబాబ్ ఎంత 

ఘోరం. 
ఆమెని నేను ఏకాంతంగా కలిసి మాటాల్డిన క్షణాలు చాలా తకుక్వ. అయినపప్టికి మా ఇదద్రి మధయ్ గాఢమైన 

అనుబంధం వుంది అనన్ భావన నాకు కలిగేది. నాకు ఆ అమామ్యితో అతి తకుక్వ సమయంలోనే చాల చకక్టి 
అవగాహన ఏరప్డింది. 

వాసత్వానికి నాకు ఆమెని చూడగానే కలిగిన మొదటి భావన జాలి. 
చెపాప్లంటే నాకు ఆమెని చూసినపుప్డలాల్ జాలితో పాటు కలిగే భావన ఆశచ్రయ్ం మరియు అబుబ్రపాటు. అవును 

అబుబ్రమే. ఇంతటి సౌందరయ్రాశులు ఇలా భూమి మీద చరిసుత్ వుంటారా అని. ఇంతటి దేవలోకపు సౌందరయ్ం కలిగిన సతరీ 
మామూలుగా మా ఇంటికి వచిచ్ మాటాల్డుతూ వుంటుందా అని. ఇదంతా కలా నిజమా అని. 

నా భావనలలో గానీ, నా దృషిట్లో గానీ ఏ విధమైన వాంఛాయుత ధోరణి గానీ, కామోదేర్కం గానీ వుండేవి గావు. 
ఇది నిజం. ఇది ఎంత చెపిప్నా సేన్హితులు కూడా ననున్ నమేమ్వారు కాదు.  
అంత వెరిర్ అభిమానం కూడదు అని హెచచ్రించేవారు. 
నేనేమి అపర పర్వరాఖుయ్డిని అని చెపప్ను, నేను అందరి కురార్ళళ్లాగా అమామ్యిలిన్ అదోలాగా చూసేవాడిని. కాసత్ 

నదురుగా కనిపించిన అమామ్యిల గూరిచ్ సేన్హితులతో కలిస్ కామెంటస్ చేసుకుని నవువ్కునే వాడిని. 
సినిమా హీరోయినస్ ని చూసి ఒక విధమైన సెనుస్వస ఫీలింగస్, అనుభూతులు పొందేవాడిని. 
కానీ ఈ అమామ్యి అంటేనే మాటలోల్ చెపప్లేని సునిన్తమైన భావం. 
ఆమె అంటె ఒక ఆరాధన.  
అమె అంటే ఒక అవయ్కత్మైన ఇషట్ం.  
ఆమె అంటే గౌరవం.  
ఇవే నాకు కలిగిన భావనలు మొదటోల్ తనను చూసినపుప్డు. 
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తను మొదటి సారి నాతో మాటాల్డినపుప్డు నాకు కలిగిన భావం ఆశచ్రయ్ం. ఈమె నాతో మాటాల్డను కూడా 
మాటాల్డుతుందా. అబబ్ ఎంత అదృషట్ం నాది. అని నేనెంతగా మురిసిపోయానో నాకే తెలియదు. 

ఆమె ఒక దేవకనయ్ అంతే.  
ఏదో విధి వశాతుత్, తన పూరవ్ జనమ్ తాలూకు కరమ్ కాష్ళన నిమితత్ం  మరుత్య్లు సంచరించే ఈ భూమీమ్ద ఆమె 

సంచరించాలిస్న అగతయ్ం ఏరప్డి ఆమె ఈ భువిపై పాదాలు పెటాట్లొస్చిచ్ంది  అని నాకు నేను ఎనోన్ సారుల్ చెపుప్కునాన్ను.  
ఆమె ఈ భూలోకంలో ఉండదగిన సతరీ కాదు. అది నా బలమైన భావన. 
ఇది రూపం మాతర్మే చూసి నేను ఏరప్రచుకునన్ భావాలు కాదు. కవితవ్ం వార్సుత్ంటాను అని చెపాప్ను కాబటిట్ 

ఏదో పైతయ్ పర్కోపం వలల్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్నేమో అని మీరు అపోహ పడటం సహజమే. 
కేవలం రూపం చూసి మాతర్మే ఏరప్డే భావాలు ఇసుక మీది రాతల లాగా చాలా సవ్లప్ ఆయురాద్యం మాతర్మే 

కలిగి ఉంటాయని మీకూ తెలుసు. 
తనని దగగ్రున్ంచి చూసిన పర్తిసారీ, తను నా దృషిట్లో ఆకాశమంత ఎతుత్కు ఎదిగి పోయేది. 
పదిహేడు ఏండల్ వయసుస్ పిలల్లు తలిల్తండుర్ల వదద్ గారాం చేసి కోరింది కోరినటుట్ పొందటం సహజం ఎకక్డైనా. 

తను చూదాద్మా తన చదువును సైతం, పకక్కు పెటిట్ ఇంటికి బాసటగా వుండటం కోసం, తను అంత చినన్ వయసుస్లో 
పెదద్ బరువును తన తలపై పెటుట్కుని సూక్లుకి వెళుతుంటే నాకు ఏదోలా అయేయ్ది మనసుస్.  

ఉదయం ఎనిమిదినన్రకి వెళిళ్ దాదాపు సాయంతర్ం అయిదు దాకా పని చేసేది. మధయ్లో ఒక అరగంట 
భోజనానికి వచేచ్ది. 

ఇక సాయంతర్ం వచిచ్ంది అంటే చుటుట్పకక్ల పిలల్లు చాలా మందే టూయ్యిషన చెపిప్ంచుకోటానికి సిదధ్ంగా 
కూరుచ్ని వుండే వారు. 

చలల్టి నీళళ్తో మొహం కడుకొక్ని, అదద్ం లో బొటుట్ సరి చూసుకుని, తనే వంట గదిలోకి వెళిళ్ ఏదో ఇంత 
ఫలహారం తినన్ శాసత్రం చేసి ఇక వచిచ్ ఆ పిలల్ల మధయ్ కురీచ్లో కూరొచ్నేది. కుటుట్ మిషన మీద ఏదో కుటుట్కుంటునన్ వాళళ్ 
అమమ్గారిని ఇబబ్ంది పెటట్కుండా, తన పనులను తనే ఇలా చూసుకుని ఆ టూయ్షన కర్తువు పార్రంభించిందంటే దాదాపు 
ఏడు ఏడునన్ర దాకా కొనసాగుతుంది ఆ పని. 

అదొక మహా యఙజ్య్ం. ముంబాయి డబాబ్వాలాలకు ఖచిచ్తతవ్ంలో సిగామ్ సికస్ రేటింగ వుందట. ఇకక్డ ఈమె 
నిరవ్హిసుత్నన్ ఈ మాహా యఙజ్య్ం లో ఖచిచ్తతవ్ం ఆ సాథ్యిలోనే వుంటుంది అని అనిపించేది నాకైతే. 

ఎల.కే. జీ నుంచీ ఆరేడు తరగతుల వరకు వివిధ సాథ్యిల పిలల్లు వుండే వారు ఆ బృందంలో. 
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వాళళ్కి కిర్తంరోజు ఇచిచ్న హోంవరుక్లు సరిచూడటం, ఈవేళిట్  పాఠాలు చకక్గా బోధించడం ఇలా ఏక కాలంలో 
వివిధ తరగతుల పిలల్లకు పాఠాలు , హోం వరుక్లు, డౌటుల్ తీరచ్టం, వాళళ్లో వాళళ్కు వచేచ్ తగాదాలను తీరచ్టం ఇలా 
ఆమే చేపటిట్న పర్కిర్య సహసార్వధానానికనన్ తకుక్వయినది ఏమి కాదు అనిపించేది. 

ఆమె దగగ్ర చదువుకునన్ పిలల్లు చకక్టి మారుక్లతో పాటు, అతి చకక్ని సంసాక్రాలు పొంది వినయ 
సంపనున్లుగా పువువ్లాల్ ఎదుగుతునాన్రు అని తలితండుర్లు ఎందరో వచిచ్ అభినందించి వెళళ్టం నేను చాలా 
సంధరాభ్లలో గమనించాను. 

ఆమె వదనం లో అలసట అనన్ది నేను ఏ నాడు చూడలేదు. 
ఉదయం ఎనిమిదినన్రకి సూక్లుకు వెళేళ్టపుప్డు అపుప్డే విరిసిన గులాబి పువువ్లా ఎలా సవ్ఛచ్ంగా, తాజాగా ఉండేదో 
సాయంతర్ం టూయ్షనుల్ ముగించి పిలల్లందరీన్ ఇళళ్కు పంపేవరకు కూడా ఆమె అంతే తాజాదనపు చిరునవువ్తో వుండేది.        

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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