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సాయంతర్ం ఏడుగంటలు కావసోత్ంది. సభాభవనం ఆహూతులతో కిటకిటలాడిపోతోంది. సమావేశం
ఇంకామొదలుకాలేదేమో, అకక్డంతా ‘హలో’, ‘హాయ’, ‘బాగునాన్రా’ ‘ఏంటి విశేషాలు’ ‘మీటింగుకి వచేచ్రా’ వంటి
పలకరింపులతో సందడిగా, ఎటుచూసినా పండగవాతావరణం నెలకొని ఉంది.
దేదీపయ్మానంగా వెలుగుతునన్ లైటల్తో,

రంగుబలుబ్ల తోరణాలతో ఆడిటోరియం బయటా లోపటా కూడా

ధగధగ మెరిసిపోతోంది. ఎటుచూసినా “గౌరవనీయులైన సుందరార్వుగారికి సుసావ్గతం”, “లాంగ లివ సుందరార్వ
గారు“ అంటూ ఆహావ్నం పలుకుతునన్ బేనరస్ దరశ్నమిసుత్నాన్యి. అంతేకాకుండా

సుందరార్వుగారి నిలువెతుత్ కటౌటుల్

రెండు, ఆడిటోరియం పర్వేశదావ్రానికి అటొకటీ ఇటొకటీ మెడలో బంతిపూలదండలు ధరించి, ఆయన రాకకోసమే
ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ నవువ్తూ నిలొచ్ని ఉనాన్యి.
*****
రాషట్రంలోనే అతయ్ంతపెదద్దైన, పారిశార్మికంగా అభివృదిద్ చెందిన పటట్ణం అది. జనాభా పాతికలక్షలకు
తకుక్వ ఉండదు. అంత పెదద్ పటట్ణ చరితర్లో
ఒకక్రంటే ఒకక్రుకూడా లేరు.

నూరుసంవతస్రాలు జీవించిన ‘అదృషట్వంతులె’వరూ అంతవరకూ,

అటువంటి అదివ్తీయమైన ఘనత సాధించిన మొటట్మొదటి వయ్కిత్ సుందరార్వుగారే.

అందుకే ఆ శుభసందరాభ్నిన్ పురసక్రించుకొని, ఆయనను ఘనంగా సనామ్నింప తలపెటాట్రు పురపర్ముఖులంతా.
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“చావు రాక, చావలేక బతుకీడుసుత్నన్వాడిన్. నాకెందుకు నాయనా ఈసనామ్నాలూ అవీను. దయచేసి నా
మానాన ననిన్లా బర్తకనివవ్ండి” అని సుందరార్వుగారు

వారింహినా వినిపించుకోలేదెవవ్రూ. ఆయనకు సనామ్నం

చెయయ్డం పటట్ణపౌరులుగా తమ బాధయ్త అనీ, సనామ్నం జరిపించి తీరాలిస్ందేననీ గటిట్గా పటుట్పటాట్రు.

అందుకు

సుందరార్వుగారు సమమ్తించేలా చేయడంలో సఫలీకృతులయాయ్రు.
సనామ్నకారయ్కర్మానిన్ వైభవంగా నిరవ్హించేందుకుగాను, వివిధ రంగాలకు చెందిన పురపర్ముఖులతో
విసత్ృతమైన కమిటీనొకదానిన్ ఏరాప్టు చేసారు. నగరంలోని పెదద్పెదద్ పారిశార్మిక, వాయ్పారసంసథ్ల నుండి విరాళాలు
సేకరించారు. నగరంలో అతిపెదద్ సభాభవనానిన్ ఎంపికచేసి, భారీఎతుత్న సనామ్నకారయ్కర్మం జరిపించడానికి అనిన్
ఏరాప్టూల్ విజయవంతంగా పూరిత్చేసేరు.
ఆ రోజే సుందరార్వుగారి నూటాఒకటవ జనమ్దినం; ఆయనకు సనామ్నం జరుగుతునన్ది ఆరోజే. అందుకే
అకక్డ ఆ ఆరాభ్టం, హడావుడీ...అంతా.
*****
కారయ్కర్మానికి పటట్ణంలోని అనేకమంది పర్ముఖులూ, పర్జలూ మాతర్మేకాక, జిలాల్కు చెందిన మంతిర్వరుయ్లు
కూడా హాజరయాయ్రు. సనామ్నకారయ్కర్మం అంగరంగవైభోగంగా జరిగింది. వకత్లు

సుందరార్వుగారిపై పొగడత్ల వరష్ం

కురిపించారు.
మంతిర్గారు మాటాల్డుతూ, నూరేళళ్ నిండుజీవితం జీవించే అదృషట్ం, పూరవ్జనమ్లోనూ, ఈజనమ్లోనూ కూడా
ఎంతో పుణయ్ంచేసుకునన్ అదృషట్వంతులకు తపప్ ఇతరులెవరికీ

లభించదనీ, అటిట్ అదృషాట్నిన్ సవ్ంతంచేసుకునన్

సుందరార్వుగారు అదృషట్వంతులు మాతర్మేకాక గొపప్ పుణాయ్తుమ్లుకూడాననీ శాల్ఘించారు.
ఇంకొక వకత్ మాటాల్డుతూ శీర్ సుందరార్వుగారు తమ పటట్ణానికి చెందినవారు కావడం పటట్ణపర్జలు
చేసుకునన్ అదృషట్మనీ, సుందరార్వుగారి పెరుగుదలా, నగరాభివృదీద్ రెండూ సమకాలీనమైనవి కావడాన, పటట్ణచరితర్కూ,
దాని అభివృదిద్కీ వారు సజీవసాక్షయ్మై నిలుసాత్రని పర్శంసించారు.
సుందరార్వుగారు ఇంకొక వందసంవతస్రాలు ఇలాగే ఆయురారోగాయ్లతో జీవించాలని ఉపనయ్సించిన
వకత్లందరూ బలంగా ఆకాంకిష్ంచారు.
ఉపనాయ్సాలు పూరైత్న తరవాత సుందరార్వుగారిని పూలమాలలతో ముంచెతాత్రు. దుశాశ్లువ కపిప్
సతక్రించారు. విలువైన జాన్పిక కూడా బహూకరించారు. ఆఖరుగా తనకు పురపర్జలు గావించిన ఘనసనామ్నానికి
సనామ్నగర్హీత ఉచితరీతిని కృతజఞ్తలు తెలియజేసిన తరవాత, కారయ్కర్మంముగించి, పదిగంటలకలాల్ సుందరార్వుగారిని
సగౌరవంగా ఇంటికి సాగనంపారు.
*****
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శతాయుషమ్ంతులైన సుందరార్వుగారు, శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ కూడా సంతృపిత్కరమైన ఆరోగయ్ం
కలిగిఉనన్ భాగయ్వంతులు. భగవంతుని దయవలన చకక్టి ధారణశకిత్ర్ కూడా కలిగియునన్వారు. నినన్మొనన్ జరిగిన
విషయాలే కాకుండా, ఎపుప్డో డెబైబ్ ఎనభై సంవతస్రాల కిర్తం జరిగిన సంఘటనలు కూడా సప్షట్ంగా తేదీలతో సహా
చెపప్గలరాయన. ఆయన అవసరాలు చూసుకోవడానికి ఒక 'ఫుల టైం మెయిడ సరెవ్ంట' ఆయనతో పాటూ
ఉంటునాన్సరే,

తన పనులనీన్

తానే సవ్యంగా చేసుకుంటారు ఇపప్టికీ.

పర్తీరోజూ ఉదయం భకిత్గా పూజా,

సాయంతర్ం కనీసం అరగంట సేపు నడకా, నియమం తపప్కుండా చేసాత్రు. ’హిందూ’ పేపర చదువుతారు.
అయినా సరే, రెండుగంటలపాటు జరిగిన సమావేశంలో పాలొగ్నడంవలల్ కలిగిన శర్మని తటుట్కోవడం
నూరేళళ్ సుందరార్వుగారి వలల్ కాలేకపోయింది. బాగా అలసిపోయారాయన. దానితో ఇంటికి చేరుకోగానే, కాసత్ పాలు
మాతర్ం పుచుచ్కొని విశర్మించారు.
అయితే

శారీరకమైన అలసటవలల్నో, మానసికంగా కలత చెందడం చేతనోగాని,

పర్తీరోజూ

సునాయాసంగా దరిచేరే నిదార్దేవత, ఆరాతిర్ ఆయనమీద సీతకనేన్సింది. దరిదాపులోల్కి కూడా రాలేదు. మంచంమీద
అశాంతిగా అటూఇటూ దొరుల్తునన్ సుందరార్వుగారి కళళ్ ముందు
కనిపిసోత్ంది.

ఆరోజు జరిగిన సనామ్నకారయ్కర్మమం సినిమాలా

వకత్ల ఉపనాయ్సాలు ఆయన చెవులోల్ గింగిరుమంటూ,

అనేకమైన ఆలోచనలీన్, అసహనానీన్

రేకెతిత్సుత్నాన్యి.
“పిచాచ్ వెధవలకి. వఱడులా

వందసంవతస్రాలు బతికిన ననున్ అదృషట్వంతుడంటారేంటి వీళళ్ంతా.

ఇంతకాలం బతికి, అనుభవించిన బాధా, వేదనా చాలనటుట్ ఇంకొక వందేళుళ్ కూడా బర్తకాలట. బర్తికేంచెయాయ్లి.
పిర్యమైనవనీన్...

ఒకొక్కక్రూ,

ఒకొక్కక్టీ,

కళళ్ముందు

నుంచి

అదృశయ్మైపోతుంటే

కళల్పప్గించి

చూసూత్

కూరోచ్వాలి…ఏడుసూత్. అంతేకదా” అనుకునాన్రు బాధగా.
తన పిలల్లు గురొత్చాచ్రాయనకి. వారితో పాటూ ‘భగవంతుడా మాసంతానం మాకంటే ముందు

నినున్

చేరుకునే దురగ్తి ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ మాకు పటిట్ంచకు. వారికంటే ముందే మమమ్లిన్ నీ సనిన్ధికి పిలుచుకో దేవా’ అని
ఆఫిర్కాఖండంలో జీవించే

ఆటవికతెగవారు ఎవరోగాని... వారు రోజూ చేసే పార్రద్న...ఎకక్డో, ఎపుప్డో చదివినది ...

గురొత్చిచ్ంది అపర్యతన్ంగా.
సుందరార్వుగారి ఐదుగురు సంతానంలో,
పిలల్లందరీన్, కూతురుతో సహా,

చకక్గా చదివించారు.

పెదద్వారు నలుగురూ కొడుకులు. కడగొటుట్ది ఆడపిలల్.
కొడుకులు మంచి ఉదోయ్గాలోల్

సిథ్రపడాడ్రు.

కూతురుకి

రాజాలాంటి సంబంధం చూసి పెళిళ్చేసారు.
“నీకేంటోయ సుందరార్వ అదృషట్వంతుడివి. పిలల్లందరూ చకక్గా చదువుకుని, బాగా సెటిల అయాయ్రు.
వడిడ్ంచిన విసత్రి నీ జీవితం” అని సేన్హితులూ బంధువులూ పొగుడుతుంటే పొంగిపోయేవారు. అయితే, ఏనాడూ
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ఆయన అడగకుండానే దీరాఘ్యువు పర్సాదించిన కరుణాసంపనున్డు, తన కళళ్ముందే పిలల్లు ఐదుగురీన్, ఒకరి తరవాత
ఒకరిని, తనదగగ్రకు పిలుచుకొనిపోతుంటే, మండుతునన్ గుండెతో, కనీన్ళుళ్ ఇంకిపోయి, ఎరర్బడిన కళళ్తో చూసూత్
జీవచచ్వంలా మిగిలిపోయారు సుందరార్వుగారు. అనుభవించినవాడికి తపప్ ఇంకొకడికి అరద్ంకాని కడుపుకోత ఆయనది.
పగవాడికైనా ఏనాడూ రాకూడని భయంకరమైన కషట్ం అది.
“వందేళుళ్ బర్తకబటేట్ కదా ఈ బాధా, ఈ వేదనా. భగవంతుడు ననున్ కూడా మా నానన్లా అరవైఐదేళళ్కే
తీసుకుపోయిఉంటే, ఈ కడుపుకోత తపేప్దికదా” అనుకునాన్రు మండుతునన్ కళుళ్ నెమమ్దిగా రుదుద్కుంటూ.
సమయం పదకొండు దాటింది. నిదార్దేవి ఎకక్డా కనుచూపుమేరలో కనబడటేల్దు. ఆలోచనలు పర్వాహంలా
ముంచెతుత్తునే ఉనాన్యి. పర్శన్లు పుటట్గొడుగులాల్ పొడుచుకొసూత్నే ఉనాన్యి.
‘పటట్ణ చరితర్కీ, అది సాధించిన పర్గతికీ నేను సజీవసాకాష్య్నన్ట; ఈ ఊరూ నేనూ కలిసి పెరిగామట ’
కోపంగా అనుకునాన్రు మరొక పురపర్ముఖుని ఉపనాయ్సం గురుత్కురాగా. ఆయనా ఊరూ కలిసి పెరిగాయనడం వరకూ
వాసత్వమే.

అందులో అతిశయోకిత్గాని అబదద్ంగాని లేవు. అయితే గత యాభై, అరవై సంవతస్రాలోల్ తను

పార్ణసమానంగా పేర్మించే తన ఊరు ఊహించనంత మారుప్లకు లోనుకావడం మాతర్ం సుందరార్వుగారిని తీవర్మైన
ఆగర్హానికి గురిచేసే విషయం.
“యాభైఏళల్ కిర్తం ఎంత అందంగా ఉండేది నా ఊరు. ఎంత చలల్గా...ఎంత పర్శాంతంగా ఉండేది. ఊరి
పర్జలోల్

సగంమంది సేన్హితులో, సహోదోయ్గులో, కనీసం ముఖపరిచయం ఉనన్వారో అయుయ్ండేవారు. ఇంటోల్నుండి

బయటకు వచిచ్ పదడుగులు వేసేలోపే పలకరింపుగా నవేవ్వారు పదిమందైనా ఎదురయేయ్వారు కాదూ. పకక్వారి
కషట్సుఖాలు తమవే అనుకునేవారు. ఏ అవసరానికైనా మేమునాన్మంటూ అరడజనుమంది పరుగెతుత్కొచేచ్వారు. గడిచిన
అరద్శతాబద్ంలో ఊరు బహుముఖంగా విసత్రించింది. పారిశార్మికంగా అభివృదిద్చెందింది.”
“టౌను కాసాత్ సిటీగా రూపాంతరం చెందింది. మునిసిపాలిటీ, కారొప్రేషన అయియ్ంది. ఎకక్డెకక్డినుంచో
డబుబ్లునన్వారు వాటిని సంచులోల్ నింపుకొని దిగబడాడ్రు.
పార్రంభించారు.

ఎనెన్నోన్ పరిశర్మలు సాథ్పించారు.

వాయ్పారాలు

ఊరుని గొపప్గా ‘డెవలప’ చేసేరు. అయితే...ఈ పరిణామకర్మంలో ఊరి సంసక్ృతీ, విలక్షణతా

సరవ్నాశనం చేసేసారు.”
"మానవసంబంధాలు మంటగలిసిపోయి, వాటిసాథ్నానిన్ ఆరిధ్కసంబంధాలు ఆకర్మించేసాయి. పర్జలమధయ్
అంతరాలూ, దూరాలూ పెరిగిపోయాయి. మన పకిక్ంటివాడెవడో, వాడిపేరేంటో కూడా తెలియకుండానే బర్తికేసే
దౌరాభ్గయ్ం దాపురించింది. అదంతా ‘డెవలపెమ్ంటే’నట. అలాంటి ‘డెవలపెమ్ంట’ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి చినన్చినన్
సైడ ఎఫెకూట్స్, సేకిర్ఫైజెసూస్ తపప్వట” అనుకునాన్రు కసిగా.
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“మారుప్ సహజంరా ‘సుందరీ’ నువూవ్, నేనూ చినన్పుప్డునన్టేట్ ఉనాన్మా? కాలంతోపాటూ మారలేదూ?
అలాగే మన ఊరుకూడా మారింది. వివ హావ టు ఏకెస్పట్ ఇట. అంతేగాని, నా ఊరు మారిపోయింది, నా
చినన్పుప్డునన్టుట్లేదు. నేనది భరించలేను అంటే...నో బడీ కెన హెలప్ యూ” అంటూ మెతత్మెతత్గా చీవాటేల్సే చినన్నాటి
మితుర్డు ‘సతిత్గాడు’ గురొత్చాచ్డు.
“ఏడి వాడు? ఎకక్డునాన్డు? ముపైప్ఏళుళ్ కాలేదూ వాడు చలల్గా జారుకొని. అలా జారిపోయిన వాడు
అదృషట్వంతుడా లేకపోతే నాది కాకుండా పోయిన ఈఊరిలోనే

నిరేవ్దంగా నూరేళుళ్ బర్తికేసిన నేనా?”

సుందరార్వుగారికి సమాధానం తెలిసిన పర్శేన్. అయినా పదేపదే వేసుకుంటూనే ఉంటారు.
“సువాసినిగా వెళిళ్పోవాలనన్ కోరిక తీరుచ్కోవడానికా అనన్టుట్ ఒంటరిని చేసి అంతరాద్నమైపోయింది
అగిన్సాకిష్గా తాళికటిట్న భారయ్. గుండెలమీద పెటుట్కొని పెంచిన కనన్బిడడ్లు కడుపుకోత మిగిలిచ్ వెళిళ్పోయారు. చినన్నాటి
సేన్హితులూ, కలిసి పనిచేసిన సహోధోయ్గులూ, సమవయసుక్లైన బందువులూ అందరూ అంతరాద్నమైపోయారు.
తోటివారు కనీసం ఒకక్రంటే ఒకక్రనాన్ మిగలేల్దు నేనొకక్డిన్ తపప్. ననున్ పిలవడం మరచిపోయాడా భగవంతుడు.
ఎపుప్డు గురొత్సాత్నో, అసలు గురొత్సాత్నో, రానో ఆ దయామయునికి” అనుకునాన్రు సుందరార్వుగారు నిసప్ృహగా.
దాహంగా అనిపిసుత్ంటే

నెమమ్దిగా లేచి పర్కక్నే టేబుల మీద ఉనన్ గాల్సులో నీళళ్తో గొంతు తడుపుకొని

మళీళ్ మంచంమీద వాలిపోయారు నిసాత్ర్ణగా.
“నేరకపోయి ఒపుప్కునాన్నీ సనామ్నానికి.

‘ఒదుద్’ అనన్మాటమీదే గటిట్గా నిలబడిపోయింటే ఈ చితత్కోష్భ

ఉండేదికాదు” అని తనని తను నిందించుకునాన్రు మరొకమారు.
*****
టైం చూసారు. అరద్రాతిర్ పనెన్ండు దాటి పదినిమిషాలైంది. కంటిమీదకు కునుకు రావటేల్దు ‘ఈరాతిర్ జాగరణ
తపేప్లాలేదు’

విసుగాగ్ అనుకునాన్రు. నెమమ్దిగా మంచం దిగి, చేతికరర్ తీసుకొని, బయట వరండాలోకి వచిచ్,

కొంచెంసేపు అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసారు.

పది నిమిషాల తరవాత అలసటగా అనిపించింది.

తిరిగి గదిలోకి

వచేచ్సారు.
పడుకుందామని మంచంవేపుకి వెళళ్బోతూ, ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ తలపంకించి, నెమమ్దిగా వెళిళ్, కబోరడ్
తెరిచి, అందులో ఉనన్ ఫోటో ఆలబ్ం చేతిలోకి తీసుకొని, పకక్నే ఉనన్ ఈజీ చెయిరోల్ కూరుచ్నాన్రు. ఆలబ్ంవేపు ఆరిత్గా
చూసూత్, రెండుచేతులతో పేర్మగా తడిమారు కొనిన్ క్షణాలపాటూ.
అనిన్ంటిలోనూ ఆ ఆలబ్మ ఆయనకు మిగిలియునన్ అతయ్ంత విలుమైన జాన్పిక అని అంటారాయన.
‘దానిలో ఉనన్వి ఉతత్ ఫోటోలు మాతర్మే ’ అంటే ఆయన ఒపుప్కోనే ఒపుప్కోరు. కోపం వసుత్ంది కూడా.
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‘వాటిని చూసేత్ సంతోషం దుఃఖం

రెండూ ఒకసారే ముపిప్రిగొంటాయంటారు.’ ‘అందుకే దానిన్ తెరవాలంటే నాకు భయం’ అని కూడా చెపుత్ంటారాయన.
వాటిలో చాలా ఫోటోలు సుందరార్వుగారు

సవ్యంగా తీసినవే. ఆరోజులోల్ సుందరార్వుగారికి సవ్ంత

కేమరా ఉండేది. ‘రోలిఫెల్కస్’ అని, జెరమ్న మేడ కేమరా అది. ఆరునెలల పాటు గీచిగీచి మిగిలిచ్న జీతం డబుబ్లతో
కొనుకుక్నన్ సెకండ హేండ కేమరా అది. చేతికి రెండుంగరాలో, మెళోళ్కి గొలుసో చెయియ్ంచుకోకుండా డబుబ్లలా
తగలేసినందుకు నానన్ చేసిన రాదాద్ంతం గురొత్చిచ్ంది సుందరార్వుగారికి. అంత చిరాకులోనూ కూడా చినన్ చిరునవొవ్కటి
బలహీనంగా మెరిసి మాయమైంది ఆయన పెదాలమీద.
నెమమ్దిగా ఆలబ్మ పేజీలు తిరగెయయ్సాగారు.
మొదటి పేజీలో అమామ్ నానన్ల ఫోటో. కేమరా కొనుకుక్నాన్క సుందరార్వుగారు తీసిన మొటట్మొదటి ఫోటో
అది. కేమరా మీద కోపం నానన్ కళళ్లో ఎంత పర్సుప్టంగా కనిపిప్సుత్ందో ఆ పోటోలో; చినన్ నవైవ్నా లేకుండా, మొహం
గంటు పెటుట్కొని చూసుత్నాన్రు కేమరా వేపు.

అమమ్మాతర్ం, ఎపప్టిలాగానే, హాయిగా, హుషారుగా, నవువ్తూ...

తలిల్దండుర్ల మొహాలవేపు తదేకంగా చూసూత్ ఉండిపోయారాయన కొనిన్ క్షణాలపాటూ.
తరవాత పేజీలో తన పెళిళ్నాటి ఫోటో. అది మాతర్ం సూట్డియోలో తియియ్ంచుకునన్ది.

‘ఎంత

అమాయకంగా, అందంగా ఉంది సుమతి. పదహారేళుళ్ తనకి అపుప్డు; నాకు ఇరవై రెండు’ అనుకునాన్రు భారయ్ ఫోటోను
పెదాలకు అదుద్కుంటూ.
‘తను ఉనన్ంతకాలం హాయిగా నిరివ్చారంగా గడిచిపోయంది జీవితం. ఎంత పేర్మగా చూసుకుంది ననున్.’
అనుకునాన్రు వేదనగా.

‘అంత పేర్మించిన దానివి,

ఎలా వెళిళ్పోయావు ననొన్ంటరిగా వదిలేసి’ నిషూట్రంగా

పర్శిన్ంచారావిడ ఫోటోని. ‘
‘ఇనిన్రోజులు, ఒంటరిగా, ఇకక్డ ఇలా ఉండిపోతానని అనుకోలేదు కదూ. నేను కూడా ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా
నీవెంట వచేచ్సాత్ననుకునాన్వు కదూ. లేకపోతే నువవ్లా వెళిళ్పోయేదానివి కాదు ననున్ వదిలేసి. నాకు తెలుసు’ అని తన
పర్శన్కు తనే సమాధానం కూడా చెపుప్కుంటునన్పుప్డు గుండెలో సుడులు తిరుగుతునన్ దుఃఖం ఉండచుటుట్కొని,
గొంతుకడడ్ం పడింది. గొంతులో మాట గొంతులోనే మిగిలిపోయింది.
కూతురి చినన్పప్టి పోటో ఆయన మనసుపొరలోల్ నికిష్పత్మై ఉనన్ మరినిన్ జాన్పకాలను ఒకక్ కుదుపు
కుదిపి వదిలిపెటిట్ంది. పిలల్లైదుగురిలోనూ కూతురంటే పర్తేయ్కమైన పేర్మ సుందరార్వుగారికి. గుండెలమీద పెటుట్కొని
పెంచారామెను.

‘ఐస ఫూర్ట’ కొనిపెటట్మని మారాం చేసుత్నన్ ఐదేళళ్ పాపలాగే గురుత్ంటుంది కూతురు ఆయనకు

ఇపప్టికీ. “ఎంత ముదుద్గా ఉండేది చినన్పప్టి దాని అలల్రి” అనుకునాన్రు పదేళళ్ కిర్తం వెళిళ్పోయిన కూతురు ఐదేళళ్పప్టి
ఫోటో అనురకిత్తో చూసూత్.
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“ఆడపిలల్ని ఆడపిలల్లాగే పెంచు. మగరాయుడిలా కాదు. నెతిత్కెకిక్ంచుకొని తెగ ముదుద్ చేసుత్నాన్వు” అని
అందరూ సుదుద్లు చెపిప్నవారే ఆయనకు. ఆ విషయంలో మాతర్ం ఎవరిమాటా, ఆఖరుకు తండిర్మాట కూడా, ఖాతరు
చెయయ్లేదు సుందరార్వుగారు. తను కోరుకునన్టేట్ పెంచారు. ఆరోజులోల్నే పోసట్ గార్డుయ్యేషన చెయియ్ంచేరు కూడా.
ఆలబ్ంలో

ఒకొక్కక్

ఫోటో

చూసేకొదీద్,

ఒకదాని

తరవాత

ఒకటి,

తెరలు

తెరలుగా

జాన్పకాలు...ఎపప్టెపప్టివో...తుఫాను తాకిడికి సముదర్ంలో ఎగసిపడుతునన్ అలలాల్. రాయి దెబబ్తిని చెలరేగుతున
తేనెటీగలాల్!!!
సమయం మూడు కావసొత్ంది. అలసటతో కళుళ్ మండుతునాన్యి సుందరార్వుగారికి. ఆలోచనల ఉధృతికి
తలనొపిప్ కూడా మొదలైంది. ‘ఇంకా ఎనాన్ళిళ్లా’ అనన్ ఆలోచన ఆ రోజు మరింత భయానికి గురి చేసోత్ందాయనని.
ఆలబ్ం ఇక చూడాలనిపించలేదు. దానిన్ మూసేసి, మంచంమీద, తల దగగ్ర పెటుట్కునాన్రు. కురీచ్లోనుండి
లేచి, లైట ఆఫ చేసి, నెమమ్దిగా మంచం మీద వాలారు. వాలుతునన్పుప్డు చినన్గా కలుకుక్మంది ఆయన గుండెలో;
చేతివేళుళ్ సనన్గా కంపించేయి; నుదిటిమీద పలచగా, చిరుచెమట కముమ్కుంది. దుపప్టి గుండెలవరకూ లాకొక్ని,
మండుతునన్ కళుళ్ మూసుకునాన్రు అలసటగా.
*****
మగతనిదర్లోకి

జారుకుంటునన్సుందరార్వుగారి

కనురెపప్ల

మాటున

కోటిసూరుయ్ల

వెలుగు...ఆ

వెలుగులో...‘రా! వచెచ్య’ అనన్టుట్ చేతులు చాచి ఆహావ్నిసూత్ ఆయన భారాయ్ పిలల్లూ, తలిల్దండుర్లూ, సతిత్గాడూ, ఇతర
సేన్హితులూ, బంధువులూ...ఆయనను ఏకాకిని చేసి వెళిళ్పోయిన ఆయన ఆతీమ్యులందరూ!!! ఆనందంగా నవువ్తూ!!!
అంతవరకూ ఆయన

హృదయానిన్ అదిమేసుత్నన్ ఆవేదన ఏ అమృతమూరోత్ తన

అమృతహసత్ంతో

మృదువుగా తొలగించినటుట్ ఒకక్సారిగా అదృశయ్మైపోయింది. దాని సాథ్నంలో వరణ్నకందని పర్శాంతత చోటుచేసుకొని,
మనసు దూదిపింజెలా తేలికయియ్ంది.
వెలుగులు నింపుతూ, వెచచ్ని సూరయ్కాంతిలాంటి పర్కాశవంతమైన

నవువ్, ఆయన మొహంనిండా

పరుచుకుంది!!! నిదర్లోకి...మానవమాతుర్లెవవ్రూ లేపశకయ్ంకానంత గాఢమైన సుషుపిత్లోనికి.. నెమమ్దిగా నెమమ్దిగా
జారిపోయారు సుందరార్వుగారు!!!
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