ప్రేమంటే, మనం లేనప్పుడు కూడా అవతలి వయక్తి మన గురంచే అనుక్షణం
ఆలోచిస్తి వంటారనన నమమకం.
- అనూజ్ఞ
--------------------------------------------------------------“అతన్నన ఎడార మధ్యలో వదిలిపెట్టి రండి. నా మీద ప్రాక్తికల్ జోకు
వేసినందుకు అదే అతన్నక్త శిక్ష.”
- శ్రీ కల్యయణి
---------------------------------------------------------------“ననున బాధ్ పెట్ిడం నీకు సంతోషాన్ననస్ిందంటే - ఆ బాధ్న్న కూడా
సంతోషంగా అనుభవిస్తిను”
- కారికేయ
----------------------------------------------------------------మొదట్టస్తర ఒంట్రగా చదివినా,
రండోస్తర జ్ంట్గా కూర్చున్న
చదవాలన్నపంచే అదుుత కథనం......

యండమూర వీరంద్రనాథ్
విరచించిన వినూతన వీణారవళి
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ప్రియురాలు ప్రలిచె
ఉతిరమంటే

శృతి చేసిన వీణల్య, ప్రతి అక్షరం మనస్న్న మీటాలట్.

బ్రతుకు తీగెమీద మీద జ్ఞఞపకం సరగమలు వాయిస్ింటే, నేనొక గాఢమైన
అలౌక్తకానందంలో మున్నగిపోయి, ఇదిగో ఇనాళ్ళకు తేర్చకున్న ఉతిరం వ్రాయట్ం
మొదలుపెటాిను.
అప్పుడే రంగులదిిన తడి తైలవరణ చిత్రంల్య వంటంది మీ జ్ఞఞపకం.
సెలయేర్చ పెదవి విపునటు, అలవోకగా ప్పప్పుడి రాలినటు వంటంది మీతో
గడిపన స్తయంత్రం.
ప్రేమంటే ఘనీభవించిన ఒక అసంతృపి అనుకుంటా. స్తర్యయదయాలూ,
చంద్రదరశనాలు, శశిర జీరణపత్రాలు, విషాదంలో ఆనందం, ఆనందంలో విషాదం;
వెన్ననలిన కప్పు నలుమ్బు, చీకట్టక్త ధ్వళ్వరాణన్నన ఆపాదించే మంచు తెర ప్రేమంటేనే ఒక కాంట్రడిక్షన్ కదూ!
ప్రతి కథా ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమలో ప్రారంభం అవతుందట్. మర
మీ మీద నా ప్రేమ ఎప్పుడు ప్రారంభం అయిందో? తన అక్షరాలోుక్త తానే వెళిళ
వెతుకుునే రచయితల్య, నేనూ వెళిళ శోధంచాలి. బదులు తెలియన్న ప్రశనలక్త
సమాధానం కావాలంటే కాలం తలుప్ప తటాిలిసందే. కానీ ఎంతకాలం ఇల్య? ఇక
నేనాగలేను. వెన్ననలోు కరగిపోయిన ఆడపలు ఆఖర ఉతిరాన్నక్త, కంట్ట చివర జ్ఞలు
వారన ఆఖర నీట్ట చుకు కూడా ఆవిరైపోయింది.
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గాలి గాలిగానే వంటంది - వేణువనుంచి రాగమై రవళించే దాకా! నీర్చ
నీర్చగానే వంటంది - ఇంద్రధ్నుస్స చివర రంగుగా విరసేదాకా! మాట్,
అనుభవం, జీవితం ఇల్యనే వంటాయి - అల్కుమీ తెలిసిన మీల్యట్ట మన్నషి తీవెలిన
శృతి చేసేదాకా!!
ఏ దయార్ధ్ర పవన గీతికా నయనమో చెమమగిలిు, మనం కలుస్కునే
అవకాశం కలిుంచట్ం లేదు. ఏ శీతల చంద్రికా క్తరణ హృదయమో కరగి మన
సంయోగాన్నన వాసివం చేయట్ం లేదు.
రప్ప మధాయహనం ఫ్ుయిట్లో నేనొస్ినానను.
తాజ్ ఇంట్రననేషనల్లో నా ప్పరన రూమ ్క్ అయివంది.
రాగానే ఫోన్ చేస్తిను. ఫోన్ చేసిన అరగంట్లో మీర్చ నా దగగర వండాలి.
మీర్రాకపోతే సరీగాగ అరగంట్ తర్చవాత ఆతమహతయ చేస్కుంటాను.
- మీ.....
అనూజ్ఞ
.......
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అధ్యాయం - 1
వరషం వెలిసి దాదాప్ప గంట్ అయింది. కొబబురాకు

మీద న్నలిచిన వాన

చినుకు, వదలేుక వదలేుక ప్రియుడిన్న వదిలి పెడుతునన ప్రియురాలిల్య వీడోులు
చెపు నేలకు జ్ఞరంది. మ్బు పరదా చాటనుంచి వెన్ననల కుంచెన్న బయట్కు
తీసిన చంద్రుడు ఆ బిలిాంగ్ తాలూకు అరస్ిక్రసీన్న రట్టింప్ప చేసే ప్రయతనంలో
వనానడు.
బయట్ అందాలిన పట్టించుకోకుండా శ్రీకళ్యయణి, చేతిలోన్న ఫైల్న్న
తీక్షణంగా చదువతూ వంది. మానేజ్మంట్ అకంటెనీస ఆకరషంచినంతగా
ఆమన్న ప్రకృతి ఆకటికోలేదు. మన్నషికీ మన్నషికీ మధ్య బంధ్ం అనేది పరసుర
అవసరాల కోసం వయకుిలు ఏరుర్చుకునే లౌకయప్ప ముడి - అన్న ఆమ గాఢంగా
నముమతుంది. ఆమ క్రంద జ్నరల్ మానేజ్ర్సస నుంచి వరురు వరకూ దాదాప్ప
రండు వేల మంది వివిధ్ కంపెనీలోు పన్నచేస్తి వంటార్చ. కళ్యయణి గ్రూప్ తాలూకు
పరశ్రమలోు ఉదోయగం దొరకట్ం, అకుడ పన్న చేయట్ం అదృషింగా భావిస్తిర్చ
చాల్యమంది. శ్రీ కళ్యయణి కాట్మిల్స షేర్చ పది రూపాయలిి నూట్యాభై
పలుకుతోంది.
కళ్యయణి తండ్రి ఆమ అయిదో ఏట్ పోయాడు. ఆయన కోటీశవర్చడు. తలిు
ఆ తర్చవాత అయిదు సంవతసరాలకు పోయింది. కళ్యయణి ఆసిి అంతట్టక్త ఆమ
మేనమామ గారాయన్ అయి ఆమన్న పెంచి పెది చేాడడు. ఆమక్త పది సంవతసరాల
వయస్లో మేనమామక్త పక్షవాత మొచిుంది. ఎన్నమిది సంవతసరాలు మంచం
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మీదే వండి మరణించాడు. అపుట్టక్త శ్రీ కళ్యయణిక్త పద్ధ్న్నమిదేళ్ళళ. మరణించేర్యజే
మేనమామ ఆమన్న పలిు “అమామ, నా అంతం సమీపంచింది. (ఆయన దైవ
భకుిడు. భాష కూడా అల్యగే వండేది.) నీ తండ్రి నీక్తచిున ఆసిిన్న అల్యనే నీ
కపుగించి వెళిళపోతునానను. అదొకుటే నా సంతృపి. సతాయన్నన (సతయం అంటే
ఆయన కొడుకు ) పెళిళ చేస్కో అమామ” అనానడు.
ఆమ కనుసైగతో డాకిర్చ,ు నౌఖర్చు బయట్కు వెళ్యళర్చ. ఆమ అననది,
“మావయాయ! ఇంకొంచెం సేపట్లు నువవ కోమాలోక్త వెళిళపోతావ. ఆ తర్చవాత
మరణిస్తివ. ఈ చివర క్షణాలోు ఒక న్నజ్ం చెప్పతావా?”
“ఏమిట్మామ అది?”
“నా వయస్ అయిదేళ్ళప్పుడు నేనో దృశయం చూాడను. నేను చూసిన ఆ
దృశయం న్నజ్మా కాదా అననది ఇన్నన సంవతసరాలలో నేను తేలుుకోలేక పోయాను.
అది చెపుగలిగేది నువేవ మావయాయ! చెప్పతావా?”
“ఏమిట్ది?”
“ఒక గదిలో మంచం మీద ఒక మధ్య వయస్ుడు పడుకున్న వనానడు.
మర్య వయక్తి అతడి మొహం మీద తలదిండు గట్టిగా నొక్తు పటికునానడు.
గింజుకున్న మంచం మీద మన్నషి చన్నపోయాడు.....” అన్న ఆమ ఆగి “అయిదు
సంవతసరాల వయస్లో నేను చూసిన ఆ దృశయం న్నజ్మేనా మావయాయ?” అంది.
ఆమ మేనమామ చాల్య సేప్ప మాటాుడలేదు.
“మరణించే ముందైనా న్నజ్ం చెప్పు మావయాయ. అబద్ం చెపు ననున
నమిమంచటాన్నక్త ప్రయతినంచకు.”
8

ఆయన కళ్ళళ పై కెతిి న్నమమదిగా అనానడు, ‘నీ తండ్రిన్న చంపంది
నేనేనమామ!’
పడిక్తళ్ళళ

మూస్కున్న,

ఆవేాడన్నన

అణుచుకుంటూ

ఆమ

అల్యగే

వండిపోయింది. ఆయన అనానడు. “ననున క్షమించు తల్లు. నేనూ, నా కుటంబం
బికార్చల్యు వచిు మీ పంచన చేరాం. మీ నాననన్న చంప్పసి ఆసిి నేను సవంతం
చేస్కోవాలనుకునానను. కానీ, దేవడు నాకు ్ది్ చెపాుడమామ. ఎన్నమిది
సంవతసరాలు పక్షవాతంతో మంచాన పడేాడడు. నా భారయన్న తీస్కెళిళపోయాడు.
స్తవమీ సచిుదానంద తీర్చుల వార స్తక్షగా చెప్పతునాననమామ. అందుకే ఆసింతా నీ
ప్పర తిరగ వ్రాాడను. నా కొడుకు సతాయన్నక్త ఏమీ మిగులుుకోలేదు. ఇప్పుడు నా
మనస్స న్నశిుంతగా వంది. ఈ విషయం కూడా నీకు చెప్పుసినందుకు మరంత
తేలికంది.

ఎన్నమిది

సంవతసరాలు

పక్షవాతంతోనూ,

పాడుతాిపంతోనూ

బాధ్పడాాను తల్లు.”
సగం న్నజ్ఞన్నక్త, సగం అబదా్న్నక్త కూడా తన మంచితనం అదిి, అవతలి
వాళ్ళను నమిమంచగలననన నమమకంతో మరణిస్ినన అతడి వైప్ప స్తట్టగా
చూసింది. ఆమ చూప్పలు గునపాలై అతడి గుండె లోతులోుంచి న్నజ్ఞన్నన
తవవతునానయి. “ఆసింతా నా ప్పర్చ మీద మారు ఎంతకాలం అయింది
మావయాయ?” కామగా అడిగింది.
“గత సంవతసరమే కళ్యయణీ!”
“మర ఎన్నమిది సంవతసరాలునంచీ పాడుతాిపపడుతుననవాడివి, గత
సంవతసరం వరకూ ఎందుకాగావ?”
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ఆయన జ్వా్ చెపులేదు. తిరగి ఆమ అననది - “నువవ చేసిన పాపం
వలునే నీకు పక్షవాతం వచిుందనీ, ఆ పాప పరహారం చేస్కున్న దేముడిక్త లక్షపత్ర
పూజ్ చేయిసేి కాలూ చేయీ స్తవధీనంలోక్త వస్తియన్న రండు సంవతసరాల క్రతం
స్తవమి సచిుదానంద తీర్చుల వార్చ నీకు చెపాుర్చ. అవనా?”
ఆయనలో జీవకళ్ తగిగంది. “ఇది నీకెల్య తెలిసిందో గానీ న్నజ్ం తల్లు. ఆ
పాడుతాిపంతోనే ఆసిి నీ ప్పర్చన తిరగ వ్రాాడను. ఇప్పుడు నా పాపం
పరహారమైంది. సవరగం ననున పలుస్తింది.”
“చావ మర్య పది క్షణాలోు వనాన కూడా నువవ మళ్ళళ ఆతమవంచన
చేస్కుంటనానవ మావయాయ! స్తవమివార్చ చెపున వెంట్నే నువవ ఆసిి నా ప్పర్చన
వ్రాయలేదు. అంత ఆసిి వదులుకోవడం నీకు కషిమే కదా! మర్య సంవతసరం
పాట డాకిరు చుటూి తిరగి, ఫ్లితం లేదన్న తెలుస్కునానవ. ఈ లోప్పలో
స్తవమివార్చ ప్రతి ర్యజూ నీలో పాప భీతి పెంచార్చ. న్ననున భయపెటాిర్చ.”
“ఇది... ఇదంతా.... నీ...కె.....ల్య... తెలిసింది?”
ఆమ ముందుకు వంగి, లోతైన గంతుతో అంది....... “దేముడి భయం
నీలో ప్రవేశ పెట్టి, నా ఆసిి నాకు తిరగ వ్రాయిసేి లక్ష రూపాయలు ఇస్తినన్న శ్రీ శ్రీ
శ్రీ సచిుదానంద తీరుస్తవముల వారక్త ఆశ పెట్టింది నేనే. స్తవమివార్చ కూడా
నీల్యగే డ్బుక్త అతీతులు కార్చ మావయాయ.”
ఆయన అల్యనే చూస్ినానడు. కనానరులేదు. ప్రాణం ఎప్పుడు పోయిందో
తెల్లదు. పక్షవాతం వలు పోయిందో, తన మేనకోడలు పద్ధ్న్నమిదేళ్ళ వయస్లోనే
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చూపంచిన ఈ అప్పరూపమైన తెలివితేట్లిన చూసి కలిగిన షాక్ వలు పోయిందో
గాన్న, మొతిం మీద పోయింది.......
అంత చినన పలు ఒకుస్తర కోట్ు ఆసిిక్త తిరగి వారస్రాలు కావట్ంతో
చాల్యమంది తోక జ్ఞడించాలన్న చూాడర్చ. కారమకుల సమమ నుంచి, జ్నరల్
మేనేజ్రు లంచగండితనం వరకూ వయవహారాననంతా ఆమ ఒక సంతసరంలో
కొలిక్తు తెచిుంది. అల్య తీస్కురావటాన్నక్త ఆమకు సహాయపడిన ఒకే ఒక గుణం
- ఎవరీన ‘నమమకపోవట్ం’.
సిగామ డిటెక్తివ్ అండ్ సెకూయరటీ ఏజెనీస వారక్త ఆమ ప్రతి సంవతసరమూ
దాదాప్ప అయిదు లక్షల రూపాయలు ఫీజుగా చెలిుస్ింది. వార పనల్యు, ఆమ
వివిధ్ కంపెనీలోు ఉననత స్తుయిలో ఉనన వార మీద న్నఘా వంచి, వార బాయంకు
అకంటు, వార టెలిఫోన్ టాయపంగులు, వార రహసయ జీవితం, అనీన ఆమకు
ఎపుట్టకప్పుడు తెలియజేయట్మే. ఎంతో రహసయంగా కొన్నన సంవతసరాలునంచీ ఈ
రపోరింగ్ జ్ర్చగుతూ వస్తింది. ఒకో పారశ్రామిక వేతిక్త అంతకనాన మరం
జ్ఞగ్రతి కావాలి?
ఇరవై నాలుగేళ్ళళ వచేుసరకల్యు శ్రీకళ్యయణి, మూరీిభవించిన ‘ఆయాన్
రాండ్’ నవలలోు పాత్రల్య, I AM O.K. ,YOU ARE NOT O.K. సైకాలజీతో
సరయైన న్నరణయాలు సర అయిన టైమలో తీస్కునే మేధ్స్స అలవర్చుకుంది.
ఆమ మావయయ హయాంలో కోట్ట కోట్టగానే వండింది. ఆమ అయిదు
సంవతసరాలోు దాన్నన మూడు రటు చేసింది. అందుకే ఆమక్త సిర కళ్యయణి అనన
ప్పర్చ స్తరుకమైంది.
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మావయయ పోయిన ఆరనలుక్త ఆమ ఒక ర్యజు సతయంతో అననది. ‘బావా ఈ
ర్యజు మనం డిననర్స క్త వెళ్ళినానం’.
సతయం

ఆశురయంగా

“నాతో

డిననరా.

నువవ

నాతో

గంట్

గడపబోతునానవంటే చాల్య ముఖయమైన పన్న అయుయండాలి అది” అనానడు.
ఆమ నవివ “ఒక రకంగా అదేలే-” అంది. నగరంలో కెల్యు ఖరీదైన
రస్తిరంట్ ఎన్నమిదో అంతస్ి రూఫ్ గారాన్లో కూర్చునానర్చ ఇదిరూ. మేనేజ్ర్స
ఆమక్త వినమ్రతగా సెలూయట్ చేసి తప్పుకునానడు. పది న్నమిషాలోు డిననర్స
వచిుంది. స్తప్ తాగుతూ ఆమ సరాసర విషయంలోక్త దిగింది. “బావా! ఆరనలు
క్రతం నేను నీ ఆసిిక్త వారస్రాలినయాయను. అపుట్టవరకూ ‘ఈ ఆసింతా నాది’
అన్న నువవ అనుకొంటూ వండొచుు. మావయయ పోతూ ఆసింతా నా ప్పర్చ మీద
వ్రాాడడు.”
“అదేమిట్ట కళ్యయణీ ? అంతకు ముందు కూడా ఆసిి మీ నాననదేగా”
అనానడు సతయం.
“అల్య అన్న చెపు, మళ్ళళ నాకు ఇవావలన్న లేదుగా సరు. ఎందుకు ఇచాుడో
అదంతా ఇప్పుడు అప్రస్ితం. ఇప్పుడు నీ గురంచి చెప్పు. ఆసిి పోయిందన్న
బాధ్పడుతునానవా?”
“అబ్బబు, అటవంట్టదేమీ లేదు.”
“లేదనుకోవట్ం ఆతమ వంచన.”
“న్నజ్ంగానే అటవంట్టదేమీ లేదు కళ్యయణి. నాకు అల్యంట్ట అభిప్రాయమే
వంటే న్ననున నా దాన్నగా చేస్కునే ప్రయతనమే చేసే వాడిన్నగా. నువవ కాదంటే
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అది వేర సంగతనుకో. కానీ, ఇనానళ్ళలోు ఎప్పుడైనా నీ దగగర చౌకబార్చగా
ప్రవరించానా? ప్రేమ పాఠాలు చెపాునా?”
“నీ ప్రవరినక్త ‘మంచి’ అనన సరిఫికేటి ఇవవటాన్నక్త నాకేమీ అభయంతరం
లేదు గానీ, నువవ ననున చేస్కోకపోవటాన్నక్త కారణం మాత్రం అది కాదు”
అంటూ నవివంది.
“మర?”.
“నువవ ఈ పాట్టకే వేర అమామయి ప్రేమలో న్నండా మున్నగి వండట్ం.”
అతడు షాక్ తిననటి దిగ్ర్ుంతితో ఆమ వైప్ప చూాడడు. “నీకు తెలియన్న
విషయమంటూ ఏమీ లేదా కళ్యళణీ?”
“ఆ విషయం వదిలేసెయ్. అసలు విషయాన్నక్త వదాిం. నాకునన ఏకక
బంధువివ నువవ. శ్రీ ఏజెనీస నీ ప్పర్చ మీద వ్రాయమంటే వ్రాస్తిను. దాదాప్ప పది
లక్షల రూపాయలు చేస్ింది అది.”
“ ‘ల్య’ చదివానే తపు, ఆ తలనొపు వయవహారాలనీన నేను పడలేను
కళ్యయణి.”
“మరం చేస్తివ్?”
“నీ ల్లగల్ వయవహారాలనీన చూస్తిను. నాకా స్తమర్యం వననదనే
అనుకుంటనానను.”
“సర అయితే-” డిననర్స ముగిస్తి లేచింది. ఆ మర్చసట్ట ర్యజు అతడిన్న
న్నలకు ఇరవై వేల రూపాయల జీతం మీద ల్లగల్ అడెవవజ్ర్సగా న్నయమిస్తి ఆరార్స
యిచిుంది. అదీగాక మయిన్ ర్యడుామీద వనన షాపంగ్ కాంపెుకుస, దాదాప్ప
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1623
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