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మాదాపూర లోని సేట్ట గాయ్లరీ.
విశాలమైన పార్ంగణంలో “ ఎస ఛానల” అని వార్సి ఉనన్ వాన ఆగింది.
“జీవన చితార్లు“ అనే కాపష్న తో చితర్కళా పర్దరశ్నకి సంబంధించిన ఫెల్కీస్ చూసూత్ వాయ్న లో నుంచి దిగాడు
కెమెరామాన ఆనంద.. అతని వెనకాల మరో నలుగురు యూనిట సభుయ్లు దిగారు. వాన వెనకే వచిచ్ ఆగిన కారులో
నుంచి పొర్డూయ్సర వరమ్, యాంకర మేఘ దిగారు. మేఘ చెదిరిన జుటుట్ సవరించుకుంటూ తలెతిత్ ఆ మూడు అంతసుత్ల
భవనం వైపు ఒకసారి చూసి, ఫెల్కీస్ వైపు దృషిట్ సారించింది. డిజిటల అక్షరాలతో ఉనన్ చితర్కళా పర్దరశ్న అనన్ అక్షరాలు
చదివి నెమమ్దిగా మెటల్ వైపు నడిచింది. “బాగా జనం ఉంటారు అనుకునాన్ను. ఎకుక్వ మంది లేరేంటి సర?” అంది..
“ఇది శారీ మేళా కాదు, గోలడ్ మేళా కాదు.. ఎలకాట్ర్నిక వసుత్వుల ఎకిస్బిషన కాదు. ఆరట్ ఎగిజ్బిషన. ఈ మాతర్ం
జనం వచాచ్రు సంతోషించు “ అనాన్డు వరమ్.
“ఎందుకని? దేశంలోనే పెదద్ పేరునన్ ఆరిట్సుట్ల చితర్ పర్దరశ్న అనాన్రు కదా!” సందేహంగా చూసింది.
వరమ్ నవావ్డు. “ అయితే!”
“అదీ ” ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు మేఘకి.
వరమ్ మళీళ్ నవువ్తూ అనాన్డు. “మన దేశంలో కళలకి, కళాకారుడికి ఎంత విలువ ఉందో నీకు తెలియదా. నీ
సంగతే ఆలోచించు..ఒక యాంకర గా కేవలం ఆరిట్సుట్లను ఇంటరూవ్య్ చేయడానికి వచాచ్వు కానీ నీకు ఎంత మాతర్ం
ఇంటెర్సట్ ఉంది! మామూలుగా అయితే వచేచ్దానివా! ”
మేఘ అవును కదా! వచేచ్దానిన్ కాను అనుకుంది. వరమ్ అనన్టుట్ తను శారీస ఎగిజ్బిషన అయితే తపప్కుండా
వెళేళ్ది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2022

ࠪݡڴ

2

“ సో... ఇపుప్డు అరథ్ం అయిందిగా జనం ఎందుకు లేరో. ఇంతకీ నీకు ఆరట్ గురించి ఏమనాన్ తెలుసా?”
బాల్ంక గా చూసూత్ తెలియదు అనన్టుట్ తల అడడ్ంగా ఊపింది.
“మరి ఆరిట్సట్ లను ఏం పర్శన్లేసాత్వు”
“మీరు చెపప్ండి..” కొంచెం సిగుగ్పడుతూ అంది.
అతను అదోలా నవావ్డు. “యాంకరింగ అంటే ఎవరో రాసిచిచ్న సిర్క్పట్ బడ,బడా డబాబ్లో రాళుళ్ పోసి
గల,గలలాడించినటుట్ చెపేప్సి దులుపుకుని వెళిళ్పోడం కాదు. కొంచెం చదువుకోవాలి. నాలెడజ్ గెయిన చేయాలి. ఒక
మంచి యాంకర గా నేషనల లెవెల లో ఫేమస అవాలంటే ఏదో ఒక పర్తేయ్కత ఉండాలి. టైర టు లెరన్ సంథింగ. ఒక
ఆరిట్సుట్ని కాని, ఒక రచయితను కానీ, ఇంటెలెకుచ్వలస్ నిగాని పరిచయం చేసేటపుప్డు వాళళ్ గురించి కొంచెం సట్డీ
చేయాలి. ఒక రచయితను అయితే వాళళ్ రచనలు చదవాలి. ఆరిట్సట్ లను అయితే ఆరట్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి.”
అతను చెపోత్ంటే కొంచెం గిలీట్ గా అనిపించింది మేఘకి. డబుబ్లకోసం, గాల్మర కోసం ఈ ఫీలడ్ ఎనున్కుందే కాని,
నిజానికి తను చదువుకునన్ ఎం.బి.ఏ సిలబస కూడా తనకి గురుత్లేదు. కేవలం ఫోటో జేనిక ఫేస, వాకాచ్తురయ్ం మాతర్ం
చూసి యాంకరింగ కి తనని సెలెకట్ చేశారు. వరమ్ గారు బాగా చదువుకునన్ వయ్కిత్. సాహితయ్ం పటల్, సంగీతం పటల్ నాలెడజ్
ఉనన్వాడు. ఆయన అభిరుచికి తగినటుట్ కారయ్కర్మాలు పాల్న చేసాత్డు. ఆయన కారయ్కర్మాల దావ్రా తను ఫేమస అయింది
అంతే తపప్ తన పర్తిభతో కాదు అని ఆమెకి తెలుసు. తను ఇంటరూవ్య్ చేసిన వయ్కుత్ల సాథ్యిని బటిట్ తనకో గురిత్ంపు
వచిచ్ంది.
“దటస్ ఓకె. ఫీల అవకు. ఇకనుంచి నేను చెపిప్నటుట్ చేయడానికి పర్యతన్ం చేయి. పద, పద. వాళుళ్ రెడీ గా
ఉనాన్రు” హెచచ్రించాడు వరమ్. యూనిట సభుయ్లంతా కెమెరాలతో మైక లతో సిదధ్ం అవడంతో ఆలోచనల నుంచి
బయటపడి ఆయనని అనుసరిసూత్ లోపల అడుగుపెటిట్ంది.
విశాలమైన హాలు. అడుగుపెటట్గానే, గౌర్ండ ఫోల్ర లో ఉనన్ కారిడార లో అందమైన కుండీలోల్ కోర్టన మొకక్లు
కుడివైపు పెదద్ హాలు, ఎదురుగా మెటుల్, పకక్నే లిఫట్. మూడు అంతసుత్లోల్ చితర్కళా పర్దరశ్న జరుగుతోంది. మీడియాని
చూడగానే ఆరగ్నైజర వాళల్కి ఎదురుగా వచిచ్ " మీదే ఛానెల?“ అని అడిగాడు. చెపాప్డు వరమ్.
“ఓకె. మూడు అంతసుత్లోల్ ఉనాన్యి పెయింటింగస్. కొందరు ఆరిట్సట్ లు కూడా వసాత్రు ఇపుప్డు. మీరు కావాలంటే
వాళళ్తో ఇంటరూవ్య్ తీసుకోవచుచ్.”
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“థాంక యూ“ అతనికి కృతజఞ్తలు చెపిప్ “కమాన” అంటూ లిఫట్ వైపు నడిచాడు వరమ్. మేఘ ఆయన వెనకాల
లిఫట్ లో అడుగుపెటిట్ంది.
అపుప్డే నలుపు రంగు బైక దూసుకు వచిచ్ ఆగింది. ఆహాల్ద దూకినటుట్ దిగి ” నువువ్ పారక్ చేసుకుని లోపలికి రా“
అని చెపిప్ంది అనురాగ కి.
“నినున్ డార్ప చేసాను కదా! నువువ్ పూరిత్గా చూడడం అయాక కాల చేయి వచిచ్ పిక అప చేసుకుంటాను”
అనాన్డు అనురాగ బండి మీద నుంచి దిగకుండా.
అతని వైపు చిరుకోపంగా చూసి “ ఇది చాలా పెదద్ ఎగిజ్బిషన.. చాలా పెదద్, పెదద్ ఆరిట్సట్ లు వేసిన పెయింటింగస్
పెటాట్రు. మళీళ్ మళీళ్ ఛానస్ దొరకదు. రా లోపలికి. పైగా నాకు చాలా ఇషట్మైన ఆరిట్సట్ కూడా వసుత్నాన్రు. నేను ఆయనిన్
ఇంటరూవ్య్ చేయాలి” అంది.
“ఓ... నో నాకు ఇంటెర్సట్ లేదు ఆహాల్దా! నువువ్ వెళుళ్. నా కోసం ఫెర్ండస్ ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు” అనాసకిత్గా
అనాన్డు అనురాగ.
“ ఫెర్ండస్ రోజూ ఉంటారు. ఈ ఎగిజ్బిషన రెండే రోజులు ఉంటుంది” అంది ఆహాల్ద ఫెల్కీస్ చూసూత్.
“నాకు ఇంటెర్సట్ లేదు ఆహాల్దా! నువువ్ తోడు రమమ్నాన్వని వచాచ్ను” అనాన్డు అనురాగ.
“సరేలే. నీకు వెళాళ్లి అనిపించినపుడు వెళుళ్. కనీసం వచిచ్నందుకు కొనిన్ పెయింటింగస్ అనాన్ చూడు” అంది
మెటల్ వైపు నడుసూత్.
“సరే తలిల్ వసాత్ను వెళుళ్“ అంటూ బండి సాట్రట్ చేసి పారిక్ంగ వైపు తిపాప్డు.
ఆహాల్ద మెటుల్ ఎకుక్తూ ఎడమ వైపు ఉనన్ ఫెల్కీస్ పకక్నే ఉనన్ మరో పెదద్ బాయ్నర వైపు చూసింది. ఆరిట్సట్ ల పేరుల్
వాళుళ్ ఎకక్డ నుంచి వచాచ్రు ఫొటోలతో సహా ఉంది. కొనిన్ లైనస్ ఆరట్ గురించి చాలా అందంగా రాసి ఉనాన్యి.
“ Life is the art of drawing without an eraser… Every artist dips his brush in his
own soul and paints his own nature into his pictures… so don’t miss… you are entering in
a miracle world” .
ఆరట్ అంటే అవగాహన, అభిరుచి లేని వాళళ్లోల్ కూడా సూఫ్రిత్ని కలిగించేలా ఉనన్ ఆ వాకాయ్లు ఆమెలో మరింత
ఉతాస్హానిన్ నింపగా ఆహాల్ద రెటిట్ంచిన ఆనందంతో లోపలకి అడుగుపెటిట్ కుడి వైపు ఉనన్ మొదటి అంతసుత్లోని చితర్కళా
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పర్దరశ్న వైపు నడిచింది. అడుగుపెటట్గానే ఆమెని ఆకరిష్ంచింది ఒక పెదద్ పెయింటింగ “ My last journey” అని
ఇంగీల్షులో రాసి ఉనన్ ఆ పెదద్ పెయింటింగ చాలా అందంగా ఉంది.
కామధేనువు పొదుగు నుండి కీష్రధారలు వరిష్సుత్నన్టుట్ నురగలు కకుక్తోంది సముదర్ం. సపత్వరాణ్లు మేళవించిన
కెరటాలు ఉవెవ్తుత్న లేసూత్ అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్డికి అరఘ్య్ం సమరిప్సుత్నాన్యి.

కుంకుమతో అలికిన ఆకాశం మీద

బంతిపూవు అలంకరించినటుట్ ఉంది అసత్మయ సూరయ్బింబం. వింత,వింత రంగుల మేలిముసుగు కపుప్కుని, కళళ్లోల్
దాగి ఉనన్తారకల మెరుపులు హారాలుగా అలుల్తూ గగనసీమలో వెలుగుపూలు వెదజలుల్తోంది ఇందర్చాపంలాంటి
అమామ్యి. పసుపు పచచ్ పైట కిష్తిజరేఖలా సముదార్నిన్ ఆకాశానిన్ వేరుచేయడానికి పర్యతన్ం చేసోత్ంది. కొంచెం దూరం
నుంచి ఒక యువకుడు ఆ సముదర్ం వైపు నింపాదిగా, అభావంగా నడచి వసుత్నాన్డు. అతనికి దారి చూపిసుత్నన్టుట్ అతని
తలమీదుగా ఎగురుతూ అతనిన్ వెనన్ంటి వసోత్ంది ఓ పావురం.
ఆహాల్ద అపుప్డపుడే ఆరట్ నేరుచ్కుంటోంది. ఆ చితర్ంలోని భావం ఆమెకి అంతుపటట్లేదు. ఒక పకక్ అంతులేని
సౌందరయ్ం, మరో పకక్ నిశశ్బద్ గీతం పాడుతునన్ విషాదం. అమామ్యిని ఇందర్చాపంలా చూపించాడా! ఇందర్చాపానేన్
అమామ్యిలా వరిణ్ంచాడా! దూరం నుంచి నడచివసుత్నన్ ఆ యువకుడి మొహంలో అంత ఉదాశీనత ఏమిటి? ఆ కళళ్లోల్
ఎలాంటి ఆనందం, ఉతాస్హం, ఉలాల్సం లేదు.. పేర్మ, అనురాగం లేదు.. చాలా నిరిల్పత్ంగా, కొండొకచో విషాదంగా
ఉంది ఆ మొహం.. దీనికి “ My last journey“ అని పేరు పెటట్డంలో ఆ కళాకారుడి భావం ఏమై ఉంటుంది? ఏం
చెపాప్లనుకుంటునాన్డు.? అసలీ కళాకారుడు ఎవరు? ఆమె చూపులు పెయింటింగ కింద కుడివైపు కనిపిసుత్నన్ నాలుగు
అక్షరాల వైపు మళాళ్యి. “ మహాతేజ“
ఉవెవ్తుత్న లేచిన ఓ కడలి తరంగం హృదయానిన్ తాకి, అలసిన కళళ్ను తడిపి, గుండెను తాకి సాంతవ్న చేకూరిచ్న
అనుభూతి. గబుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి నింపాదిగా మెటుల్ ఎకుక్తూ అనాసకత్ంగా వసుత్నన్ అనురాగ ని పిలిచింది
ఉతాస్హంగా “అనురాగ ఇలారా తవ్రగా”. అతను అబాబ్ అనన్టుట్ మొహం పెటిట్ రెండేసి మెటుల్ చొపుప్న ఎకిక్ ఆమె
దగగ్రకు వచాచ్డు.
అతను దగగ్రకు రాగానే ఆమె అతని చెవిలో చెపుత్నన్టుట్ నెమమ్దిగా చెపిప్ంది. “చూశావా! ఈ పెయింటింగ ఎంత
అదుభ్తంగా ఉందో.”
“అవునా!“ అతని దృషిట్ ఆ పెయింటింగ వైపు సారించాడు “ ఏముంది ఇందులో. సన సెట, సముదర్ం అంతేగా “
అనాన్డు.
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“ ఛీ వేసట్ ఫెలో. పో జేమస్ బాండ సినిమాలు చూసుకో” అతని భుజం మీద గటిట్గా కొటిట్ంది.
“ఇందులో ఎంత మీనింగ ఉంటుందో తెలుసా! ఉతిత్నే ఈ పెయింటింగ ఇకక్డ పెటట్రు. ఆరట్ విలువ ఎపుప్డు
తెలుసుకుంటావు? “
“నువువ్ తెలుసుకునాన్వుగా. అయినా ఎవరి టేసట్ వాళళ్ది. నీకు ఆరట్ అంటే ఇషట్ం. నాకు మంచి ఇంగీల్ష మూవీ
అంటే ఇషట్ం. నువువ్ ఎంజాయ చేదూద్. ఇంతకీ నీ అభిమాన హీరో వచాచ్డా?”
“తెలియదు లోపలకి వెళిల్ ఎవరిననాన్ అడగాలి. ఈ పెయింటింగ ఆయనదే. మహాతేజ గారిది. కాకపొతే ఆయన
వచాచ్రో లేదో చూదాద్ం పద. మీడియా యూనిట తో వచిచ్ంది అంటే ఆరిట్సట్ లను ఇంటరూవ్య్ చేయడానికేగా! కచిచ్తంగా
ఆయన కూడా వచిచ్ ఉండచుచ్“ అంటూ కుడివైపు ఉనన్ పెదద్ హాలు వైపు నడిచింది. అనురాగ ఆమెని అనుసరించాడు.
విశాలమైన హాలు. గోడల నిండా అనేక రకాల చితార్లు. రాధాకృషుణ్లు, పర్కృతి అందాలు, నీలాకాశంలో ఎగిరే
పకుష్లు, కింద విశాలమైన జలధి. బావిలో నీళుళ్ తోడే అమామ్యి, బిందెలు చంకన పెటుట్కుని కబురుల్ చెపుప్కుంటూ నది
దగగ్రకు నడుసుత్నన్ కనెన్పిలల్లు. ఒపుప్లకుపప్ ఆడే అమామ్యిలు, నోటోల్ వేలేసుకుని బోసినవువ్లు చిందిసుత్నన్ పాపాయిలు,
చినిన్ కృషుణ్డికి వెనన్ తినిపిసుత్నన్ యశోద, ఉదాయ్నవనంలో చెలులతో శకుంతల. బోధి వృక్షం కింద బుదుధ్డు ఒకటేమిటి?
సృషిట్లో అందాలనీన్ చితార్ల రూపంలో కుపప్ పోసినటుట్ ఉంది.
అవనీన్ చూసూత్ మైమరచి పోయింది.
“ఎపప్టికైనా నేను కూడా ఇలా వేయగలనంటావా!? “ ఆశగా అడిగింది.
“ముందు మెడిసిన పూరీత్ చేయి. మీ మమీమ్, డాడీల కోరిక తీరుచ్. తరవాత టైం ఉంటే ఇవనీన్ చేయి.”
“చదువుతో పాటు ఇతర curricular ఆకిట్విటీస ఉండాలి. ఎంజాయ ది ఆరట్ లెట మీ ఎంజాయ. అదిగో
యాంకర మేఘ” అంది హాలోల్ ఒక వైపు నిలబడి ఉనన్ మేఘని చూపిసూత్. కెమెరా మాన చితార్లనీన్ వీడియో తీసుత్నాన్డు.
మేకప మాన మేఘకి టచ అప ఇసుత్నాన్డు.
ఒక యువకుడు తన మొబైల లో ఫొటోస తీసుకుంటునాన్డు. మరో యువకుడు టాబ లో వీడియో
తీసుకుంటునాన్డు. మరి కొందరు ఆసకిత్గా బొమమ్లు చూసుత్నాన్రు. అనురాగ ఒకోక్టి చూసూత్ కాజువల గా ముందుకు
నడుసుత్ంటే, ఆహాల్ద పర్తి చితర్ం దగగ్రా ఆగి చాలా పరిశీలనగా చూసోత్ంది.
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అనురాగ ఆహాల్దకి మంచి సేన్హితుడు. ఇంటర నుంచి కలిసి చదువుకునాన్రు. ఆహాల్ద ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ అతను
తోడు ఉండాలి. కొనిన్టికి ఆసకిత్గా వెళాత్డు. కొనిన్టికి బలవంతంగా వెళాత్డు. ఇపుప్డు ఈ ఆరట్ ఎగిజ్బిషన ఉందని టి వి లో
సోర్క్లింగ చూసిన రోజే అనురాగ కి చెపిప్ంది “ నువువ్ ఆ రెండు రోజులు వేరే పనులు పెటుట్కోకు. నేను తపప్నిసరిగా ఆ
పర్దరశ్నకి వెళాళ్లి. నేను వెతుకుతునన్ ఆరిట్సట్ ని కలిసే గోలెడ్న ఛానస్ ఇది” అని.
ఆమె కోసం ఒపుప్కునాన్డే గాని అవతల ఫెర్ండస్ పారీట్ చేసుకుంటునాన్రు. మనసంతా అకక్డే ఉంది.
విజిటరస్ ఓ ఇరవై మంది ఉంటారు. వారిలో ఒక విదేశీయుడు కనిపించడంతో అనురాగ అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా
చూసాడు. దాదాపు తన వయసే ఉంటుంది అతనికి. ఆహాల్ద చూసుత్నన్ పెయింటింగ దగగ్ర నిలబడి చాలా తదేకంగా
చూసుత్నాన్డు. అనురాగ కూడా ఆ పెయింటింగ వైపు శర్దధ్గా చూసాడు. పెయింటింగ పైన ఒక సిలక్ కాల్త మీద నేషనల
ఆరట్ అకాడమి చితర్కళా పర్దరశ్నలో పర్ధమ బహుమతి పొందిన చితర్ం అనన్ అక్షరాలు రాసి ఉనాన్యి.
బాగా కృశించిన దేహంతో ఎడం కాలు సగం చాచి, కుడికాలు ముడుచుకుని కూరుచ్నన్ ఒక సతరీ మూరిత్, ఎండిన
పెదవులు. నగన్ంగా తోలుతితిత్లా ఉనన్ రొముమ్ దగగ్ర బులిల్ నోరు సగం తెరిచి చూసుత్నన్ పసివాడు. ఆ సతరీ చెకిక్లి మీద
ఆరిపోయిన ఆశలాల్ కనీన్టి చారికలు. వెనకిక్ ఒరిగిపోయి చూసుత్నన్ ఆ కళళ్లోల్ నిసస్హాయత. ముడుచుకునన్ కాలి మీద
తల, నేలమీద కాళుళ్ పెటిట్, దీనంగా పడుకుని అసప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ ఒక చినన్పిలల్, నేలమీద వెలల్కిలా పడుకుని కుడిచేయి
బొటనవేలు చీకుతునన్ మరో పసివాడు, ఎతుత్గా ఉనన్ పొటట్, పులల్లాల్ ఉనన్ కాళుళ్, వెనకాల సునన్ం రాలిపోయి మిగిలిన
మటిట్ గోడ చిరిగిపోయిన కానావ్స లా ఉంది.

ఆ గోడ మీద అసప్షట్ంగా లేత నారింజ, నీలం రంగులోల్ వలయాలు,

వలయాలుగా కొనిన్ గీతలు..
అనురాగ ని “హాయ“ అంటూ పలకరించాడు ఫారినర. అతనికి ఇరవై ఏళల్ వయసు ఉంటుంది. ఎరర్గా
ఉనాన్డు. జుటుట్ రాగిరంగులో ఉంది. పెదాలు ఎరర్గా ఉనాన్యి.
ముందు తెలల్బోయి తనని కాదేమో అనన్టుట్ సందేహంగా అటూ, ఇటూ చూసుత్నన్ అనురాగ అతని మాటతో
ఆగిపోయాడు. “ కెన యూ ఎకస్ పెల్యిన అబౌట దిస పెయింటింగ?” అడిగాడు ఫారినర.
అనురాగ ఒకక్ క్షణం తతత్రపడి తరవాత చిరునవువ్తో అనాన్డు ” నో సర ఐ యాం నాట ద ఆరిట్సట్..”
“ఓ సారీ” అనాన్డు ఆయన.
మేఘ, కెమెరా మాన, పొర్డూయ్సర వరమ్ వాళళ్ దగగ్రకు వచాచ్రు. ముందు విదేశీయుడిని పలకరించి “ హాయ ..
ఐయాం మేఘ. యు ఆర ఫర్ం విచ కంటీర్?“ అడిగింది.
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“ మై నేమ ఆకిమ ఫర్ం రషాయ్.”
“ఓ! వెరీ నైస. ఆర యు ఆరిట్సట్?“
“నో. ఆరట్ లవర “
“ఎకెస్లెంట. కెన యు సే సంథింగ అబౌట దిస ఎగిజ్బిషన.” .
“ ఓ షూయ్ర “ అనాన్డు అతను.
కెమెరా మేన వైపు చూసింది. వరమ్ మైక ఆమె చేతికి ఇచిచ్” ఇతని బైటస్ అయాక విజిటరస్ కొందరి బైటస్ కూడా
తీసుకో” అనాన్డు.
మేఘ సరే అనన్టుట్ తల ఊపి మైక అతని మొహం వైపు పెటిట్ కెమెరా వైపు చూసింది.
కెమెరా మాన ధీర “కొంచెం రైట కి రండి. కొంచెం...లెఫట్.. లైటింగ సరిగా రావడంలేదు. కొంచెం మూవ అవండి”
అంటూ అతనికి సూచనలు ఇచిచ్, యాంగిల సంతృపిత్గా అనిపించాక గటిట్గా అనాన్డు..
“సాట్రట్.“
మేఘ నవువ్తూ చకక్టి ధారాళమైన ఇంగీల్ష లో “ఈ ఎగిజ్బిషన మీద, ఇండియన ఆరట్ మీద మీ అభిపార్యం
చెపప్ండి..మీకు ఇండియన ఆరట్ అంటే ఆసకాత్..? ఇండియా ఎందుకు వచాచ్రు?” అడిగింది.
“ యా.. యా” అతను రషయ్న యాకెస్ంట లో చెపప్సాగాడు.
“నేను ఇటీవలే హై సూక్ల చదువు పూరిత్ చేసాను. ఇండియా చూడడానికి వచాచ్ను. డిలీల్ విజిట చేసి, హైదరాబాద
వచాచ్ను. రెండు పర్దేశాలలోనూ అదుభ్తమైన, కళాతమ్కమైన భవనాలు, చారితర్క కటట్డాలు ఉనాన్యి. ముఖయ్ంగా తాజ
మహల, కుతుబ మినార, లోటస టెంపుల, ఇసాక్న టెంపులస్ ఆల ఆర ఎకెస్లెల్ంట. వెరీ బూయ్టిఫుల. ఢిలీల్లో ఒక
అదుభ్తమైన ఆరట్ ఎగిజ్బిషన చూసాను. అదుభ్తమైన పెయింటింగస్. మా చితార్లోల్ కనిపించని ఒక సొగసు ఇండియన ఆరట్
లో కనిపించింది. ముఖయ్ంగా సతరీలు. ఎంత అందంగా ఉనాన్రు! నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. ఈ సతరీల చితార్లనీన్
ఊహలా? లేక నిజంగా ఇలాంటి అందమైన సతరీలు ఉనాన్రా అనుకునాన్ను. అండ ఐ వెంట మైసూర. అకక్డ మహారాజా
పాలస లో రవివరమ్ చితార్లు చూసూత్ ననున్ నేను మరిచ్పోయాను. ఇండియన ఉమన సంపర్దాయాలకు పర్తీక అని,
సంపర్దాయం లో సౌందరయ్ం ఉందని అరధ్ం అయింది. అకక్డి నుంచి కలకతాత్ వెళాల్ను. శాంతినికేతన చూసాను.. ఎంత
అదుభ్తం ఇండియన ఆరట్.. రియలీల్ ఐ లైక ఇట.. ఐ వాంట టు నో అబౌట మోడరన ఆరట్. ఐ వాంట టు మీట ది గేర్ట
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ఆరిట్సట్స్” అంటూ అపప్టివరకూ తదేకంగా చూసిన ఆరట్ చూపిసూత్ “ particularly ఐ వాంట టు మీట దిస ఆరిట్సట్ హూ
మేడ దిస ఆరట్. ఇటస్ రియలీల్ సూపరబ్.”
మేఘ మరికొనిన్ పర్శన్లు అడిగింది ”మీకు ఇండియన ఆరట్ నేరుచ్కునే అవకాశం లభిసేత్ ఇకక్డే ఉండి
నేరుచ్కుంటారా?”
అతను కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించి “ ఎస అఫోక్రస్ “ అనాన్డు.
అతనికి థాంకస్ చెపిప్ మరో ఇదద్రు యువకులను అడిగి బైటస్ తీసుకుంది. తరవాత ఆహాల్ద దగగ్రకు వచిచ్ంది
మేఘ.
“మీరేం చేసుత్నాన్రు?” అడిగింది.
“నేను మెడికో. నా పేరు ఆహాల్ద.“
“ ఈ ఎగిజ్బిషన మీద మీ అభిపార్యం ఏంటి?”
“నాకు మహాతేజ గారి చితార్లు చాలా ఇషట్ం ... ఇవాళ ఈ పర్దరశ్నలో వారి చితార్లు కూడా ఉంటాయని
తెలుసుకుని వారిని కలుసుకోడానికి వచాచ్ను.”
“ఐసీ. ఇంతకు ముందు వారి చితార్లు చూసారా?”
“ ఎస. నా దగగ్ర ఐ మీన మా ఇంటోల్ వారు సవ్యంగా వేసిన చితార్లు ఉనాన్యి. అవి చూసాక నాకూక్డా ఆరట్
మీద ఆసకిత్ కలిగింది. వారి దగగ్రే ఆరట్ నేరుచ్కోవాలి అనుకుంటునాన్ను. పర్సుత్తం సరదాకి అపుప్డపుప్డు పెనిస్ల సెక్చ
వేసూత్ ఉంటాను.
వరమ్ మేఘకి వైండ అప చేయమని సైగ చేసాడు. మేఘ అందరికీ ధనయ్వాదాలు చెపిప్, వరమ్ దగగ్రగా వెళిళ్ంది.
ఆహాల్ద మరో పెయింటింగ వైపు వెళిళ్ంది.
“మహాతేజ గారు వచాచ్రు ఇపుప్డే. బయట మీటింగ లాంజ లో కూరుచ్నాన్రు. కమాన ఇంటరూవ్య్ చేదాద్ము”
అనాన్డు వరమ్ మేఘతో.
“ఓ... సూపర” అంటూ ఉతాస్హంగా మరోసారి మేకప టచప చేయించుకుని వరమ్ వెనకాల బయలుదేరింది
మేఘ.
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అనురాగ ఆహాల్ద దగగ్రగా వెళిల్ ఆమె చెవిలో చెపాప్డు “మహాతేజ గారు వచాచ్రుట. మీడియా వాళుళ్ ఇంటరూవ్య్
చేయడానికి వెళుత్నాన్రు మనం కూడా వెళాద్మా“ అనాన్డు,
“ఓ వచాచ్రా ! పద, పద” అని అడుగు ముందుకు వేయబోయిన ఆహాల్ద చటుకుక్న ఆగిపోయింది. ఆకిమ వాళళ్
వైపు రెండు అడుగులు వేసి “ ఎనీ వన కెన ఎకెస్ప్ల్యిన అబౌట దిస?“ అడిగాడు జాతీయ బహుమతి పొందిన చితర్ం
చూపిసూత్.
ఆహాల్ద అనురాగ వైపు చూసింది. అనురాగ పెదవి విరిచాడు. ఆహాల్ద సంకోచంగా నవివ్ “ ఆరిట్సట్ ఈజ హియర.
హి విల ఎకెస్ప్ల్యిన“ అంది.
“ ఓ! కూల. వేర ఈజ హి “ అనాన్డు చుటూట్ చూసూత్.
అపుప్డే అటుగా ఇదద్రు వయ్కుత్లు వచాచ్రు. వాళళ్లోల్ ఒకతను ఆరగ్నైజర. ఆయనని గురుత్పటిట్న అనురాగ అనాన్డు
“ హి ఈజ ద ఆరగ్నైజర. యు కెన ఆసక్ హిమ“
ఆ మాట వినన్ ఆరగ్నైజర ఫారినర వైపు చూసి చేయి చాచి షేక హాయ్ండ ఇసూత్ “మే ఐ హెలప్ యూ” అనాన్డు.
ఆ కురార్డు షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “యా ఐ వాంట నో అబౌట దిస పెయింటింగ” అనాన్డు.
“ఓ! షూయ్ర . ఆయన పెర్స మీటింగ లో ఉనాన్రు చెపాత్ను. పది నిమిషాలోల్ వసాత్రు ” అంటూ మొబైల తీసుకుని
ఫోన చేశాడు. ఆనస్ర చేసిన వయ్కిత్ని అడిగాడు “తేజగారు బిజీ గా ఉనాన్రా? ఓ లేరా. ఐసీ. సరే అయితే గాయ్లరీకి
వసాత్రేమో అడిగి చెపుప్ ఇకక్డ ఆయన అభిమానులు వెయిట చేసుత్నాన్రు” అనాన్డు.
అవతల వయ్కీత్ సరే అనన్టుట్నాన్డు.
“ఓకే“ అంటూ డిస కనెకట్ చేసి ఆ యువకుడి వైపు చూసి ఇంగీల్షులో “వసుత్నాన్రు. ఆయనే వివరిసాత్రు” అనాన్డు.
“థాంక యు” అనాన్డు ఆ కురార్డు.
ఆ మాట వినగానే హాలు బయటకు వెళళ్బోతునన్ ఆహాల్ద అలరట్ అయి ఆగిపోయింది. ఆమె గుండె దడ, దడ
కొటుట్కోసాగింది. నుదుట సేవ్దబిందువులు నిలిచాయి.. పకక్నే ఉనన్ అనురాగ చేయి గటిట్గా పటుట్కుంది.
“ఏమైంది?” విచితర్ంగా చూశాడు అనురాగ.
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“ఏం లేదు జసట్ టెనష్న. ఆయన ఇకక్డికే వసుత్నాన్రుట.” అంది.

ఆమె కళుళ్ డోర కి అతికించినటుట్

రెపప్వేయకుండా చూడసాగింది.
ఆరగ్నైజర చకక్టి ఇంగీల్ష ఉచాచ్రణతో చెపుత్నాన్డు ఫారెనర తో “ దీనిన్ మోడరన ఆరట్ అంటారు. చూడడానికి
ఏవో అరథ్ం లేని గీతలు, పిచిచ్ రంగులు లాగా అనిపిసుత్ంది. కానీ బాగా జాగర్తత్గా చూసేత్ అందులో చాలా గొపప్ భావాలు,
అనేక అరాథ్లు కనిపిసాత్యి.“ అతను తలాడిసూత్, మధయ్, మధయ్ ఐసీ అంటూ వింటునాన్డు.
“నేను వెళళ్నా!?” అనాన్డు అనురాగ.
“ఆగు మహాతేజ వసుత్నాన్రు. ఇపుప్డు వెళళ్డం ఏంటి? ఆయనిన్ కలిసే ఛానస్ మళీళ్ రాదు ” అంది.
“ అ యాం నాట ఇంటర్సెట్డ. నాకు బోర ఆహాల్దా. నేను వెళాత్ను. పని ఉంది” అనాన్డు అనురాగ.
“ఓకే నువువ్ వెళుళ్. రేపు కాలేజ లో కలుసాత్ను” అంది అతనింకా అకక్డ ఉంటే తను అనుకునన్ పని కాదు అనన్
విసుగుతో.
“ఓకే.. బై“ అంటూ అనురాగ వెళిళ్పోయాడు.
ఆహాల్ద అతను వెళిళ్న వైపు చూసి తలతిపేప్ లోపల ఆరిట్సట్ రావడం, ఆరగ్నైజర అతనిన్ ఆ కురార్డికి పరిచయం
చేయడం జరిగింది.
“హి ఈజ మిసట్ర తేజ... మహా తేజ” అనాన్డు. ఆహాల్ద గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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