ఎ

1

ఎ

.

.
“ఇంకా నీ సుపుతుర్డు ఇంటికి రాలేదా ??” రామనాథం ఇంటికి రాగానే రోజు అడిగే పర్శన్.
“ రాగానే వాడి గురించేనా , అదీ వయ్ంగయ్ంగా. భోజనానికి రండి.”
“ నా కరమ్. ఈ వయసులో బాధయ్త లేకుండా తిరిగే పాతికేళుల్ దాటిన కొడుకు మనసుకు కోష్భ కలిగిసుత్ంటే

, భోజనం ఒకటే తకుక్వ. చదువు అంతంత మాతర్మే. ఉదోయ్గం చేయడట. పెళాళ్ం పిలల్లు అకక్ర లేదట. ఏదో
సమాజానిన్ ఉదద్రిసాత్డట . మనము పెదద్ వాళల్ం అవుతునాన్ము. బాధయ్త లేకుండా తిరుగుతునాన్డు.”
కాళుల్ చేతులు కడుకొక్ని భోజనానికి కూరొచ్నాన్రు. వడిడ్సూత్ నిలబడింది. కొడుకు గురించి భరత్ కోపం ,
మానసిక వయ్థ తనకు తెలుసు.
కళాయ్ణ చదువు కొనే రోజులోల్ కూడా అనాథ ఆశర్మంలో సేవ చేసేవాడు. సంసార బాధయ్తలలో మునిగి
తేలడం చేయదలుచ్ కోలేదు. తన జీవితానిన్ పరుల , ముఖయ్ంగా అభాగుయ్ల సేవ లో గడపాలని గురిత్ంచాడు.
సీత కి ముందు ముందు కొంత బాధ కలిగినా, మెలల్గా తన కొడుకు ఆలోచన తీరు సబబు అనిపించింది.
ఇదద్రు ఎపుప్డు ఎదురు పడినా, ఘరష్ణ పడడం తనకి బాధ గానే వుంది కానీ, నిసస్హాయురాలు గా
వుండడం అలవాటు చేసుకొంది .
భరత్ భోజనం కాగానే ఏదో మాగజీన చదువుతూ సోఫా లో కూరొచ్నాన్డు. కాసేపటికి కొడుకు కళాయ్ణ
వచాచ్డు. సాన్నం చేసిన తరావ్త తలిల్ కొడుకులు భోజనానికి కూరొచ్నాన్రు. రామనాథం కి కోపం రగులుతునాన్ , పాపం
పర్శాంతంగా అనన్ం తిననీ అని ఊరు కొనాన్డు..
భోజనం అయిపోగానే , కళాయ్ణ వచిచ్ ఎదురు సోఫాలో కూరొచ్నాన్డు.
రామనాథం ఇంక ఆగ లేక పోయాడు.
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కోపంగా “ నేను అంటే నీకు బొతిత్గా లెకక్ లేదు. నీ కోసమే నా జీవితం ధార పోసాను , నీవు మాతర్ం , నీ
ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చేసుత్నాన్వు.. నీ మంచికే కదా నేను చెపేప్ది.”
కళాయ్ణ ఆవేశం గానే “ నేను పాతికేళళ్ వాడిని. నాకు ఏది ఆనందం ఇసుత్ంది, ఎలా బతకాలో తెలుసు.
మీ అభిపార్యాలు నా పై రుదద్కండి. నేను ఏమి తపుప్ పని చేయడం లేదు. మీరు ఊరకే విసిగిసుత్నాన్రు. అంతగా మీకు
మీతో వుండడం కషట్ం అయితే , ఆశర్మం లోనే ఉంటాను “
“మరి భవిషయ్తుత్ సంగతి ఏమిటి?”
రెచిచ్ పోయి “ ఇక మీరు నా భవిషయ్తుత్ గురించి అడిగారు. కేవలం “ఈ క్షణం” మాతర్మే వుంది ఏదైనా
చేయడానికి. నాకు ఆనందం ఇచేచ్ది చేయనివవ్ండి. నా చేతిలో వునన్ క్షణానిన్ వృధా చేసుకొని అందరిలా భవిషయ్తుత్ అని
చెపిప్ మనసులో జీవించ లేను.. దయచేసి ఇంక ఎపుప్డు ఈ సంగతి ఎతత్ వదుద్. “
తండిర్ షాక తినాన్డు . ఇంకా కోపం పెరిగింది. తన కరమ్ కొదిద్ ఇలా తయారు అయాయ్డు అనుకొనాన్డు .
ఆ భావన వయ్కత్ం అయేయ్లా కొడుకు వైపు చూశాడు.
తండిర్ ఆ చూపులు తనకు అలవాటే.
తన లాగా భయపడుతూ జీవించాలని ఆయన కోరుకునాన్, తాను ఒక అంగుళం కూడా తన మారగ్ం
విడవ కూడదు అని ధృఢంగా నిరణ్యించుకునాన్డు.
రామనాథం ఉడికి పోతునాన్డు . కళాయ్ణ విసిగి పోతునాన్డు.
“ నేను వాడి మంచి కోరే కదా ఇంత చెపుతునాన్ను, డబుబ్ కూడబెడితే వాడికే కదా ఉపయోగపడుతుంది.
నాకు ఒరిగేది ఏమి లేదు. ఎందుకు అరధ్ం చేసుకొడు. నేను వాడిని ఎంతగా పేర్మిసుత్నాను ??” రామనాథం మనసులో .
“నా మీద తన భావాలు రుదాద్లని చూసాత్డు. నానన్ని నేను ఎంత

గౌరవిసాత్ను. ఎందుకు అరధ్ం

చేసుకోడు? “ కళాయ్ణ మనసులో.
ఇంతలో రామనాథం బెడ రూమ లోకి వెళూత్ , ఎపుప్డు లేనిది కళాయ్ణ కళల్లో కళుళ్ పెటిట్ చూశాడు. కళాయ్ణ
కూడా నానన్ ని చూశాడు.
ఏదో సుప్రించింది కళాయ్ణ మనసులో సడన గా. గటిట్గా అరిచాడు . నానన్కు వినబడేలా. అరవాలని
ఆరవ లేదు. ఏదో శకిత్ అరిచేలా చేసింది. తనకే తెలియడంలా ఏమి జరుగుతోందో. కానీ సవ్రంలో కోపం లేదు, విసుగు
లేదు. చాలా సౌమయ్ంగా
“ నానన్ ఇపుప్డే తెలిసింది . నీవు ఇదంతా నా మీద పేర్మతో అంటునాన్వు. నా మీద దేవ్షంతో కానీ , ననున్
కంటోర్ల చేయాలి అని కాదు. నాకు విసిగించాలి అని కాదు. ననున్ నీవు గాఢంగా పేర్మిసుత్నాన్వు. ఇపప్టికీ దాకా
పేర్మించావు. ఇక ముందు కూడా పేర్మిసాత్వు”
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తండిర్ కొడుకులు ఒకరినొకరు చూసుకొంటూవునాన్రు . ఇపప్టి వరకు జీవితం లో నిజంగా ఒకరినొకరు
చూసుకోలేదు.
అభిపార్యాలు, నమమ్కాలు, అనుభవాల ముసుగులో చూసుకునాన్రు. అందుకే

ఇపుప్డు ఎంత సేపు

చూసుకొనాన్రో తెలియడం లేదు. మనసు సంకెళుళ్ లేని ఆతమ్లతో చూసుకునాన్రు.
ఎవరు మొదలు పెటాట్రో తెలియదు. ఏడవడం మొదలు పెటాట్రు. ఇదద్రు చినన్ పిలల్లు అయిపోయారు. ఆ
కోపాలు , విసుగులు , అనిన్ మాయం. కేవలం ఏడుపు. ఎనోన్ సంవతస్రాల బరువు తీసినటుల్ . తరవాత తెలియకుండానే
ఒకరి కౌగిలి లో ఒకరు చేరి పోయారు. ఎనిన్ యుగాలు అయిందో ఇలా కౌగలించుకొని.
“ ఒరే నానన్ , నేను ,మీ అమమ్, నినున్ అమితంగా పేర్మిసాత్ము రా. మా ఇదద్రికీ నీవు తపప్ లోకం లేదు..
నీకు అంతా మంచి జరగాలనే రా మా తపన. పర్పంచంలో అందరి కొడుకుల కంటే ఆనందంగా వుండాలనే రా మా
కోరిక. మేము . ఉయ లవ యు నానన్ “ నానన్ ఆతమ్ ఘోష . ఒకరి బాహువులో ఇంకొకరు కనీన్రు కారుసూత్ చాలా చాలా
సేపు గడిపారు.
సీతకి ఎనోన్ రోజుల తరావ్త , ఇది చూసి హృదయం పొంగి పోయింది. తాను కూడా వారి ఆలింగనంలో
చేరింది.
ఇంత వరకు

ఎపుప్డు ఇలా జరగ లేదు. ఇపుప్డు ఇదద్రూ

హృదయాలు విపాప్రు. పేర్మకి లొంగి

పోయారు. పేర్మ చెపుప్కునాన్రు. పేర్మ ఒపుప్కునాన్రు. పేర్మ పంచుకునాన్రు. పేర్మ అనుభవించారు . మనసులో వునన్
సంకెళుళ్ తెగి పొయాయ్ యి. సతయ్మైన పేర్మ అవగతం అయింది.
ఈ సారి చూడడమే వేరు. ఇదేనేమో నిజంగా వునన్ది వునన్టుల్ చూడడం. మనసు పర్మేయం లేకుండా .
ఇదద్రి అబిపార్యాలు మార లేదు. విలువలు, నీతులు మారలేదు. కేవలం వునన్ది వునన్టుల్ చూడడం ,
మనసు గోల పకక్న పెడితే మిగిలింది శుదధ్ పేర్మ. పరమానందం .
మళాళ్ ఆ ఇంటోల్ ఆ విషయం పై చరచ్ రాలేదు. కళాయ్ణ

వరకు తనకు నచిచ్న సేవలో మునిగి

పోయాడు . రామనాథం , కొడుకు పరిసిథ్తి ని అంగీకరించాడు .
మనలిన్ నడిపించే ఆ అదృశయ్ శకిత్ మన మేలు కోరి అపుప్డపుప్డు మన అనుభవాలను ఇంకొక దిశలో
తిపిప్ చూపిసుత్ంది. విరుదద్మైన అనుభవాల దావ్రా జీవిత పాఠాలు నేరుచ్తుంది. అందుకే ఒకటి కాదు “ రెండు రెకక్లు
ఎగరడానికి”
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