యశస్వి

శిరిపురపు రాధాకృష్ణ

యశస్వి
మనిషవ జీవితమే ఒక సంగ్ాీమం. వున్నదాంతో తృపవె కలగకపో వడం,
లేనిదానికోసం పారకులాడటమే జీవన్ పో ర్ాటం. ఆ

సంగ్ాీమంలో

గ్తలుపు ఓటమిలన్ు

చవిజూసత
ె , తపుులు చేసె త మళ్ళీ వాటిని సర్ిదిద్ద ుకుంటూ ఆఖర్ికి అసువులు బ్ాయటమే
జీవిత పరమావధి. ఇంద్ులో డబ్బుదే పరధాన్ పాతర కాద్ు.అన్నన వున్నవాడికి కూడా తన్కే
తెల్లయని ఏదో అసంతృపవె , జీవితం మీద్ విరకిె కలగటం సియంకృతమే. ఇలాంటి ఒక వయకిె
జీవితమే ఈ కధ.
****

వేసవి శలవుల ైన తరాాత ఆర్ట్స్ కాలేజీని ఆ రోజే తెరిచారు. వాతావరణం చాలా
కోలాహలంగా వుంది. ఎకడమిక్ ఇయర్ట్ ప్ాారంభం కావటంతో

కొతత విదాారుుల అడ్మిష్నల
ు

జరుగుతున్ాాయి. బెదలరు చూపులతత కాలేజీలతకి అడుగుపెడత ున్ాారు కొతత సూ
స డ్ెంట్స్.
కొంతమంది సీనియర్ట్ సూ
స డ్ెంటల
ు

కాలేజీ గేటల ముందే కాపుకాసారు కొతత వారిని రాగింగ్

చేయటం కోసం.
ఇంతలత ఒక కొతత బెంజ్ కారులత ఒక ఇరవై ఏళ్ు అబబాయి కాలేజీ ముందల
దిగాడు. ఆరడుగుల ధృఢమైన విగరహం, తెలుటి లాల్చీ, పెైజమా ధరించి, నలదలట చినా క ంకం
బొ టలసతో కారు దిగిన అతనిా క తూహలంగా చూశారు ఆ ప్ాాంగణంలత నిల చలనా వారంతా.
చిరునవుాతో వారివంక పలకరింపుగా చూసి తలవంచలక ని కాలేజీలతకి వళ్ళాడు. అతని
చేతిలత ఒక ఫో లడ ర్ట్ ఫెైల్ వుంది. అడ్మిష్నల
ు జరుగుతునా హాలతుకి వళ్ళాడు. అపపటికి సరిగా ా
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ఉదయం 10.30 గంటల ైంది. అడ్మిష్నల
ు ప్ాారంభమయాాయి. ఇంటర్ట్ లత వచిీన మారుుల్నా
బటిస బి.ఏ. కోర్ట్్ కి అపిు కేష్న్ పెటస లక నా సూ
స డ్ెంట్స్ ని మైక లత పిలవటం మొదల ైంది.
మైక లత “యశసీా” అన్ే పిల పు వినబడ్మంది. మొదటి పేరే తనది కావటంతో లేచి అడ్మిష్నల
ు
సిబాంది ఎదలటకి వళ్ళాడు.
ఇంటర్ట్ లత టబప్ మార్ట్ు్ తెచలీకొనా అతనల బి.ఏ. లత తెల గు ల్నటరేచర్ట్
ఎంచలకోవటంతో అడ్మిష్నల
ు కండక్స చేసత లనా ల కీరరుు అతనిా

ఒకింత ఆశీరాంగా

చూశారు. అతని మార్ట్ు్ ల్నసలసల , ఇంటర్ట్ సరిసఫికేట్స అన్నా చెక్ చేసి అతనికి అడ్మిష్న్
ఇసలతనాటల
ు ఎన్ౌన్్ చేశారు. నిదానంగా, ప్ ందికగా తన ఒరిజినల్ సరిసఫికెటున్నా ఒక
కరమపదు తిలత

పెటస ి

కాలేజీ

వారికి

సమరిపంచి

థాంక్్

చెపిప

వళ్తతనా

అతనిా

చూసూ
త oడ్మప్ో యారు. అతనల అదే నిదానంతో హాలతుంచి బయటికి వచిీ తాన్ొచిీన కారోు
వళ్లు ప్ో యాడు. ఇంటికి వళ్లా తన తండ్మా పాదలామారావుకి, తల్ను యశోదకి తానల తెల గు
ల్నటరేచర్ట్ గర
ు చెప్ాపడు. తల్ను ఏమీ కామంట్స చేయలేదల. తండ్మా మాతాం
ర ప్ ఎంచలక నాటల
నవుాతూ “ఓకే. మై బో య్ “ అన్ేశాడు.
వారం రోజుల ముగిసేసరికి కొతత అడ్మిష్నల
ు పూరిత అయాాయి. బి.ఏ. తెల గు
ల్నటరేచర్ట్ గర
స డ్ెంట్స్ ఆ ఏడ్ాది మొతాతనికి 10 మందే తేలారు. వాళ్ాలత
ర ప్ తీసలకొనా సూ
ముగుారు ఆడపిలుల . ఆరోజు నలండ్మ కాలేజీలత తరగతుల ప్ాారంభమయాాయి.
***
పాతి రోజూ తెలుటి లాల్చీ, పెైజమా ధరించి కాలేజీకి వళ్తతనా కొడుక ని చూసి “ వీడ్మ
పంథాన్ే వేరు” అనలక న్ాారు పేరెంట్స్. కొడుక లత రోజురోజుకీ వయసల తెసత లనా మారుపల్నా

4

ఆసకితగా గమనిసూ
త oడ్ేవారు. కాలేజీ తెరిచి మరడున్లల గడ్మచిప్ో యాయి.

తెలుటి దేహ

ఛాయ, ఆరడుగుల ఎతు
త , కోటేరులాంటి ముక ు, సనాటి మీసకటలసతో ఆకరష ణీయమైన
రూపంలత వునా కొడుకిని చూసి మురిసిప్ో యిేవారు తల్ను దండుాల . కాలేజీలత అతనిా
గమనిసలతనా సూ
స డ్ెంటు కి, ల కీరరు కి అతన్ో పాతేాకమైన వాకితగా కనిపించాడు. నిదానం,
అణక వ, గంభీరమైన కంఠధాని అతనిక నా అదనపు ఆకరష ణల . ఎంతో తపపనిసరెైతేన్ే
ఇంగలుష్ లత మాటబుడటం అతనిక నా అలవాటల. ఎపుపడూ అతని మొహంలత కోపం, చిరాక
లాంటివి

కనిపించవు. ఈ కాాల్నటీలన్నా అతని కాుస్ లతని

గర్ట్ు సూ
స డ్ెంట్స్ కి అతనoటే

అమితాసకితని కల్నగించాయి. ముగుారు ఆడపిలులతు శవాతాంబరి అన్ే పిలు చాలా చలాకీ. అందగతెత
కూడ్ా. కాుస్ రూంలత ఎపుపడూ తలవంచలక ని తెల గు గరంధాలేవో ముందేసలక ని
చదలవుతూ కూరోీన్ే యశసిా తో మాటబుడ్ాలని పాతిరోజూ పాయతిాoచేది. కాన్న ఏమీ పటస నటలస
అనిాటికీ చిరునవుాతో చూడటం తపప న్ోరుతెరిచి ఏన్ాడూ మాటబుడని యశసిా పటు ఆ
అమాియికి మరింత ఆసకిత పెరిగింది. ప్ాఠాల చెపేప ల కీరర్ట్ వంక చూడక ండ్ా కీరగంట
యశసిాన్ే గమనిసూ
త కూరుీన్ేది.
***
ఆ రోజు రాతిా కాలేజీ ల ైబర
ా ల నలంచి తెచలీక నా ప్ో తన భబగవతానిా చదలవుతునా
యశసిాకి టైమ్ తెల్నయలేదల. రాతిా పది గంటల ైన్ా కొడుక రూమ్ లత ల ైట్స వల గుతూడటం
చూసి పాదలామారావు వచిీ
“ఏం కన్ాా ! ఇపుపడ్ేం చదలవురా ? ల ైటల తీసి పడుకో, టైమ్ పది దాటలతోంది “
అన్ాాడు.
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“ పడుకొంటబన్ేు న్ాన్ాా! ప్ో తన రాసిన గజేందా మోక్షo ఘటబసనిా చదలవుతున్ాానల.
చాలా బబగుంది. ఒకటికి రెండుసారుు చదలవుతుంటే కొతత అరాుల సలపరిసత లన్ాాయి” అన్ాాడు
యశసిా. ఈ పదాం వినండ్మ అంటూ చదివాడు.
“ స్వర్ికిo జతపుడు, శంఖచకీ యబగమబం జేదో యి సంధింపడే
పర్ివారంబ్బన్ు జీరడభ్ర కపతిo బ్నినంప డాకర్ిణకాo
తర ధమిలి మబ జకకనొతెడు; వివాద్ పోర తిి త శ్రీ కుచో
పర్ిచేలాంచలమైన్ వీడడు గజ పారణ్ావనోతాాహియిై ”

అరు వంతంగా కొడుక

చదివిన పదాానిా విన్ాాడు పాదలామారావు. కొడుక

మొహంలత కనిపిసత లనా అలౌకిక ఆనందానిా చూసి ఒకింత విసియం చెందాడ్ాయన.
***
ఆ రోజు రాతిా

పాదలామారావుకి నిదాపటస లేదల. ఆయనకి కోటబుది రూప్ాయల

ఆసిి నిచాీడు దేవుడు. రెండు మరడు తరాలవారు కూరచీని తిన్ాా తరగనంత సంపద. పాతి
ఏడూ లక్షలతు ఆదాయం వచిీ పడుతోంది. ఆయనక నా వాాప్ారాల అలాంటివి. హైదాాబబద్
లత ఐదల పెదద అప్ార్ట్స మంటల
ు , ఫామ్ హౌసల, ఆదిలాబబద్ కాటన్ జినిాంగ్ మిలు ,
నిజామాబబద్ లత పితాారిితమైన 50 ఎకరాల వావసాయ భరముల , రెండు పెదద ఇళ్తా,
వీటనిాటి మీదా న్ల తిరిగేసరికి 10 లక్షల ఆదాయం వసలతంది. పెైగా ఆయనికి యశసిా
ఒకుడ్ే సంతానం. ఆ తరాాత పుటిసన ఇదద రు పిలులూ పురిటు లన్ే ప్ో యారు. డ్ాకసరు సలహామేరకి
ఏటబ పురుళ్ాతో తన భబరా ఆరోగాం దెబాతింటలందని, ఆపరేష్న్ చేయించాడు పాదలామా
రావు. ఒకుగాన్ొకు కొడుక ని జాగరతతగా పెంచి పెదదచేసి విదాాబుదలదల చెపిపంచి తన ఆసిి కి
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వారసలడ్మా చేసేత సరిప్ో తుందని, మంచి పిలుని తెచిీ పెళ్లాచేసి మనవలతో తన శవష్జీవితం
గడ్మచిప్ో తుందని ఆశించాడు.
కొడుకిు మరడ్ేళ్ు త నిండ్ాక జాతకo రాయించాడు పాదలామారావు. తన ఇంటి
పురోహితుడు, జయాతిష్ుుడు అయిన వంకట రమణయా సిదు ాంతి యశసిా జాతకం చూసి
“ ఈ పిలువాడు మహామేధావి, మహరాితక డూ అవుతాడు. కాన్న ఇతని జీవితంలత
ఏభయ్యా ఏడు దాటగాన్ే పెనల మారుప సంభవిసలతంది. ఇతనికి ఐహిక సలఖాలపటు విముఖత
పెరుగుతుంది. దెవ
ై చింతన లత గడ్మపేందలక తన జీవిత పంథానల మారుీక ంటబడు, ఒక రకం
గా చెప్ాపలంటే గౌతమ బుదలుడ్మలా!“ అన్ాాడు. ఎందలకో ఆ జాతకానిా నమాిలని
అనిపించలేదలగాన్న చాలా వాాక లపడ్ాడరు పాదలామారావు దంపతుల . తమక ఒకుగాన్ొకు
కొడుక

మంచి చదలవుల

చదివి అందమైన పిలుని పెళ్లుచేసలక ని పిలు ాప్ాప్ాలతో తమ

కళ్లు దలట వుంటబడని ఆశిసలతనా ఆ దంపతులకి సిదు ాంతి చెపిపన మాటలకి ఆందో ళ్న
చెందారు.
“ పిలువాడ్మలత వేరే ఏ కారణంగాన్ైన్ా మారుప వచేీ అవకాశం వుందేమో చూడడండ్మ.
ఒకుగాన్ొకు కొడుక , కోటు రూప్ాయల ఆసిి కి వారసలడు, ఏభెై ఏళ్ు కే సన్ాాసిలాగా మారటం
ఏంటండ్ీ ?” అన్ాారు.
“ లేదల పాదలామారావుగారూ!. ఇతనికీ పెళ్ువుతుంది. అనలకూలవతి, గుణవతి
అయిన భబరా లభిసలతంది. సంతాన య్యగం కూడ్ా వుంది. కాన్న న్ేనల చెపిపన మారుప ఏభెై
ఏళ్తా దాటగాన్ే వచేీది ఖాయంగా కనిపిసత లంది .” అన్ాాదల సిదు ాంతి.
***
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యశసిా కాలేజీ లత చేరాక ఒక రోజు సిదు ాంతి చెపిపనవి గురుతకొచిీ మరింత
ఆందో ళ్న పడ్ాడడు ఆయన.
భబరా యశోదని చూసి “ యశసిా కి తన సేాహితులాుగా సరదాల , షికారుు ఏవీ
వుండవేంటి ? ఎపుపడూ ఏవో పుసత కాలతు మునిగిప్ో యి వుంటబడు. వయసలక

తగా టలస

సరదాల ండ్ాల్న కదా !” అన్ాాడు.
“ అవునండ్ీ. ఎపుపడూ తపసల్ చేసత లనామహాముని లాగా కూరచీని వుంటబడు.
వాణనా చూసేత న్ాక

చాలా బెంగగా వుంది. న్ేనిచిీన ప్ాకెట్స మన్న వాడ్మ దగా ర అలాగే

వుంటలoది ఎనిా రోజుల

ప్ో యిన్ా. ఏమీ ఖరుీల

చేయడు. ఆదేమంటే “ న్ాకేం

ఖరుీల ంటబయి?” అంటబడు. వీడ్మలాగెైతే ఎలాగoడ్ీ ?” అంది ఆవిడ ఆందో ళ్నగా. యశోదకి
ఎందలకో తనల, తన భరత

కూడ్ా యశసిా

విష్యంలత చేయవలసిన పనలలేవో

చేయటంలేదనిపించింది. ఇలాగే వదిలేసేత కొడుక లత పూరితగా జడతాం వసలతందేమోనని
భయపడ్మంది.
***
తెల గు ల్నటరేచర్ట్ బి.ఏ. చదలవుతునా ముగుారు ఆడపిలులతు శవాతాంబరి అన్ే
అమాియి చాలా చలాకీ. పాతి రోజూ పంజాబీ డ్ెస
ా ల్లతు కాలేజీకి వసలతంది. ఆ అమాియి
దూక డు, చలాకీతనం అందరిన్న ఆకరిషంచేవి. ఆ అమాియి ఏదొ క వంకతో యశసిాతో
మాటబుడటబనికి పాయతాంచేసేది. ఆ అమాియి దృషిస ఎపుపడూ తన మీదే వుండటం
గమనించిన్ా

యశసిా ఆమ గురించి పటిసంచలకోలేదల. అతనికి తనపటు వునా నిరాసకత త
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Yasasvi

***

