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'సగం జీవితం నన్ను కనువాళ్ళకోసం
సగం జీవితం నేన్న కనువాళ్ళకోసం
అసలు నా జీవితమేది. ?'
వెనక్కి తిరిగిచూసుకంటే స్థూలంగా తన జీవితమ్ంతా
ఇంతే అనిపిస్తంది.
జయరాజ్

కళ్ళళమూసుకనాుడు

అలసటగా.

అసలతన్న ఎప్పుడూ అలసిపోయినటటన్నకోలేదు ఇనాుళ్ళళ.
మొదటిసారిగా ఈ మ్ధ్య ఈ రకమైన ఏదోవాయకల భావన
పదేపదే మ్నసులో ములుకలా కదుల్తత.. గుచ్చుకంటంది.
అతన్న

గ్లోబల్

సరిస్

గ్రీన్

రంలో

అదదంముందునాుడు.రాత్రి పదినుర. సెకండ్ షో.అనిు ఐటంస్
ఐపోయి ఇక చిటటచివరిఒళ్ళళ గగుర్పుడిచే సాహస్పేతమైన,
ఎంతో ప్రమాదంతో నిండిన తన రండు ప్రదరశనలతో ఇక
ఆనాటి షో సమాపతం.ఆ సరిస్ కంపనీలో చేరి పదహారు
సంవతసరాలంది. తనూ,శైల.. ఇదదర ఆ సరిస్ కంపనీక్క ఒక
ప్రతేయక ఆకరశణల్త, ఆసుతల్త ఐ అది ఆరిూకంగా ఆరోగయంగా
కొనసాగడానిక్క కారకలుగా నిలుస్థత వసుతనాురు.

కంపనీ

యజమాని పరాశర్ రోజూ ఒకిసారనాు అంటంటాడు
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'జయరాజ్.. న్నవ్వూ శైలా లేకంటే ఈ కంపనీ ఎప్పుడో
మూతపడిపోయేది' అని.
పరాశర్ చెపేుది పూరితగా వందశాతం నిజం.
శైల తన భారయ.

ఒకానొక చిత్రమైన సందరభంలో

భారాయభరతలుగా మారి ఈ సరిస్ కంపనీలో కొనసాగుతును
తమ్న్న తమ్ ఈ అతి ప్రమాదకర వినాయసాలు చేసే జంటగా
ప్రపంచ సరిస్ సంసూలు గురితంచి ఇంకా ఇంకా ఎకివ డబ్బు
ఇసాతమ్ని ఎన్ను ఆఫరుో చేశాయి. కాని పరాశర్న్న విడిచి
వెళ్ళలేదు తాము. దానికాిరణం ఒకిటే.. పరాశర్, తామూ
ఒకేరకమైన బాధితులు కావడమే. జీవితంలో చాలా మ్ందిక్క
తెలియని

ఒక

అతయంత

సతయమైన

విషయమేమిటంటే..

మ్న్నషులు పడుతను బాధ్ సూభావ సూరపాలిు బటిటకూడా ఒక
సమూహంగా కలిసిమెలిసి ఉంటంటారు. కషుటవాళ్ళళ ఒక
సమూహం.. బిచుగాళ్ళళ ఒక సమూహం.. తాగుబోతులు ఒక
సమూహం.. ఒక నిరుదషమై
ట న వేదనతో బాధ్పడుతను వాళ్ళందర
ఒక సమూహం.. ఇలా.
పరాశర్ కూ తమ్కూ ఉను సామ్యమేమిటంటే. ,
పరాశర్ భారయ చిత్ర..

సరిస్లో ఒక వినాయసం

చేస్థతంటే నలభై అడుగుల ఎతుతన్నండి క్కందపడి, వెన్నుముక
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విరిగి కటిభాగప్ప క్రంది

భాగమ్ంతా చచ్చుబడిపోయింది.

అపుటిన్నండి ఆమె అంతే.. శాశూతంగా మ్ంచంపైనే. బెడ్
రిడెన్. ఆమె శేష జీవితమ్ంతా ఇక ఒక సుదీరఘ విషాదమై
మిగిలిపోయింది.
పరాశర్

జీవితమ్ంతా

ఇక

ఆమె

సంరక్షణ,

ఆలనాపాలనా.. అంతే. ఐతే అతన్న ఆమెన్న చాలా బాధ్యతగా
చూసుకంటాడు.

ఎకిడా

కొదిదగాకూడా

విసుకోిడు.

ఆమెముందు అసంతృపితనిగానీ, నిరోక్ష్యయనిుగానీ ప్రకటించడు.
మానవ బాంధ్వాయనిు ఒక అదుభతమైన హృదయసంబంధ్ంగా
అభివరిిసాతడు.
అంటాడు జయరాజ్.. "మ్నిషిక్క ఈ జీవితంలో
ఎవరితో ఎంత ప్రాపతమో అంతే లభిసుతంది.. అంతకనాు ఎంత
ప్రాకలాడినా ఏమీ జరగదు.. దొరకదు"అని.
నిజమే అనిపిసుతంది తనక.
ఆ మాటకొసేత తనకూ.. శైలకూ ఉను బంధ్ంకూడా
అటవంటిదే. నేపథ్యయలుకూడా చిత్రమైనవే.
తనది దొమ్మరి కలం. చినుప్పుడు తన తండ్రి గారడీ
ఆట ఆడిస్థత జీవనం కొనసాగించేవాడు. నాయిన డోలక్
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వాయిస్థత హల్ చల్ చేస్థతంటే జనంమ్ధ్య తన్నరండు
కర్రలపంగలక మ్ధ్య గటిటగా లాగికటిటన తాడుపై చేతులోో
బాయలనిసంగ్ బంగున్న పటటకని ఒడుప్పగా నడుస్థతండేవాడు.
ఏ కొదిదగా ఫిసాోయించినా క్కందపడడం ఖాయం. చాలా
ఏకాగ్రత, నైప్పణయం, ధైరయం ఉండాలి. కాని తనవిషయంగా అది
తపునిసరి పరిసిూతి. బతికేందుక వేరే ఏ అధారమూ లేదు.
అందర తనమయతూంతో తన సాహస్పేతమైన 'వాక్కంగ్ ఆన్
ద రోప్' ప్రదరశనన్న తిలక్కసుతనుప్పడు తల్లో చెల్లో సతుత గిన్నులన్న
పటటకని ప్రేక్షకలన్నండి చిలోర పైసలన్న అడుకినేవారు.
తరాూత చిను ఇన్నప రింగ్ న్నండి దూరి బయటిక్క వచేు ఫీట్ న్న
చెలిో చెసేది. తరాూత తలిో ఒక నలోటి గుడడ ముసుగులో దూరి
నాను ఒక మ్హోధ్ృతిలో డోలక్ వాయించీ వాయించీ క్లోమాక్స
క తీసిక్లిోన తరాూత మాయమై.. . తన్న వెళిళ ఆ ముసుగుపై
నిలబడి కసాపిసా తొకిట.. తరాూత చిలోర పైసల వరషం.
ఏపూటకాపూట.. నితయపోరాట జీవితం.
ప్రతి

మ్నిషికీ

జనమతః

ఒక

వృతితపరమైన

నేపథ్యముంటంది. అది బాలయంన్నండే వాళ్ళన్న ప్రభావితం
చేస్థత ఒక మూలాధారమైన తతాూనిు సాూపిస్థత ప్రవరతనన్న
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నిరేదశిసుతంది. ఇక వాడి ఆలోచన, నడవడిక, చేషటలు, సూభావం
అనీు వాటంతటవే రప్పదిదుదకంటాయి.
చినుపుటిన్నండి
మారుతూ

మారుతూ

తనక

తెలియకండానే

ద్రిమ్మరితనం

ఊళ్ళళ

అలవాటైపోయింది.

తిరగడం తిరగడం.. ఒకటే యాత్ర.
తిరగడం జీవితంలో ఒక భాగమై. ,
చెలిో పదాులుగేళ్ళకే ఒకనితో లేచిపోయింది.
తన్నకూడా అప్పుడు కరంనగర్క వచిున ఒక సరిస్
కంపనీ ట్రక్ లో రహసయంగా దూరి.. రాత్రంతా ప్రయాణం చేసీ
చేసీ.. తెలాోరి చూసేత.. అది చంద్రపూర్. మ్హారాష్ట్ర.
గడిడలార దిగగానే,
ఎవరున్నవ్వూ.. అని ప్రశు.
నాకే తెలియదు.. అని జవాబ్బ.
ఏంజేసాతవ్వ.. అని మ్ళ్ళళ ప్రశు.
తెలియదు.. అని జవాబ్బ.
ఐతే మాతోపాటే ఉండిపో.. అని ఒక అవకాశం.
వేరే మారగంలేదుకదా. అందుకని.. 'సరే'అని జవాబ్బ.
సరిస్ కంపనీలోక్క అదీ ప్రవేశం.
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బతకాలి..అధ్రమంగా,

అనాయయంగా

కాకండా

తనకతాన్నగా, సూంతకాళ్ళపై నీతిగా బతకాలి.
ఏ పనొసుతంది నీక.. అని మ్ళ్ళళ ప్రశు.

'వాక్కంగ్ ఆన్ ద రోప్'
'చాలు.. పద.. నదువ్ తాడుపై.. పరుగెతుత తాడుపై..
పడిపోకండా నిలదొకికంట,పడినా మ్ళ్ళళ లేచి నిలబడూత.. '
పోరాటం.. ఒంటరి అనివారయమైన పోరాటం మొదలు.
అప్పుడు పరిచయమ్యాయడు ఒక అదుభతమైన గ్రీక్
ఫ్రండ్ డిమిట్రిస్ అదే సరిస్లో. అతనితో సెటలాో. ముచుటైన
జోడి. వాళ్ళళ భారాయభరతలో, సేుహితులో అవనిుంటినీ మించిన
ఊహాతీతమైన

మ్హామానవ్వలో

తెలియదు.

కాని

తనక

తెలిసినంతవరక వాళ్ళళ ఒకరు స్త్రీ మ్ర్పకరు ప్పరుషుడు. అంతే.
వాళ్ళళ చేస్థతండేవాళ్ళళ ఈ 'నైఫ్ షూటింగ్' అనే
సాహస్పేతమైన ప్రదరశన సరిస్లో.
చూసేవాడు

తన్న..

పరిశీలనగా..

ఆసక్కతగా..

ప్పలక్కంచిపోతూ.

'నేరుుకంటావా' అనాుడొకనాడు డిమిట్రిస్ తనతో
ప్రేమ్గా, వాతసలయంగా.
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'నేరుుకోవచాు దీనిు' అనాుడు తన్న మ్హాశురయంగా.
'నథంగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబ్బల్ 'అని ఒక రసహాసం.
అంతే.. ఇక కతుతల వంతెనపై పరుగు ప్రారంభం.

'ఇప్పుడు

న్నవ్వూక

అసాధారణమైన

నేరుుకంటనాువ్వ. తపసుస ఇది. ఏకాగ్రత,

విదయన్న

సునిశితతూం,

పటటదల ఇవే ప్రాణం దీనిు నేరుుకోడానిక్క' అనాుడు డిమిట్రిస్.
అప్పుడే ప్రపంచ ప్రసిదిదచెందిన తతూవేతత స్క్రటిస్
ప్పటిటన గ్రీక్ నేలపైన్నండి వచిున డిమిట్రిస్ చెపిున పరమ్
తతూమేమిటంటే.. 'మ్నిషి జీవితమ్ంతా ఒక ప్రీడెటరలమండ్
ప్రోగ్రం జయరాజ్.. ప్పటిటన ప్రతి మ్నిషీ దైవాజఞప్రకారం ఏది
చేయాలో అదే చేస్థతంటాడు. అది తపు మ్నిషి ఇంకే
ఇతరమైందీ చేయలేడు.. మీ భారతీయ చింతన ప్రకారం
శివ్వనాజఞ లేనిది చీమైనా కదలదుకదా.. అదే.' అని.
శిక్షణ ప్రారంభం.
లక్ష్యయనిు గురితంచడం.. గురిచూడడం.. గురితపుకండా
లక్ష్యయనిు ఛేదించడం.
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చేతిక్క ఒక చాక ఇవూబడింది. ఇరవై ఐదు ఫీటో
దూరంలో ఒక గడిడ బమ్మ. బమ్మ కంటిలోక్క గురిచూసి
చాకన్న విసరమ్ని ఆజఞ.
తన్న విసిరాడు ఉతాసహంగా. కాని చాక కనీసం
బమ్మదగగరిక్కకూడా చేరలేదు సరికదా ఎకిడో మ్ధ్యలోనే
పడిపోయింది.

'ఊహ సుళ్ళవ్వ. ఆచరణ కషటం' అనాుడు డిమిట్రిస్.
ఔన్న.. అని అరూమైంది సుషటంగా.
ఇక మొదలంది అసలు నడక. డిమిట్రిస్ ముందు..
తన్న వెనక.

"సర్.. రడీ.. " అనే ధ్ూని దరాూజా దగగర.
జయరాజ్ లేచి నిలబడి పైన్నను పటట శాలువాన్న
సవరించ్చకని. " పద.. మేడం రడీనా"అనాుడు.

"మేడం బోర్డ పై ఉనాురు. వాయఖాయనం చేసుతనాురు..
మీరు రావడమే తరువాయి"
జయరాజ్ సరిస్ ఎరనాలోక్క ప్రవేశించాడు. అతని
నరనరాలోోక్క తోటలోక్క వసంతంలా అతనికే తెలియని ఒక
విదుయదుతాసహం ముంచ్చకొచిుంది. ఒకి క్షణంలో ఈ సకల
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ప్రపంచానీు మ్రచి.. నిషా.. చపుటో నిషా. జనం ప్రశంసించే
పొగడతల శాశూత నిషా.
కళ్ళళ జిగేళ్మనే విదుయతాింతుల వెలుోవ. చ్చటట వేల
సంఖ్యలో క్రక్కిరిసిన ప్రేక్షకలు. పిలోలు,పెదదలు,అభిమాన్నలు..
ప్రతేయకంగా

సరిస్

న్న

ప్రాణప్రదంగా

ఇషటపడే

వయకతల

సమూహాలు. ఒకటే చపుటో ప్రవాహం.
మైక్లో

చెబ్బతునాురు

చాలా

గొపుగా

తన్న

ప్రదరిశంచబోయే 'నైఫ్ షూటింగ్'గురించి.
గడడకడుతును నిశశబదం.
బిగపటిటన ఊపిరి బ్బస.
జయరాజ్ ఎదురుగా ఇరవైఐదు ఫీటో దూరంలో
పదిఫీటో వాయసంతో చేయబడడ అందమైన చెకి బోర్డ వైప్ప
చూశాడు ఇక తన 'ట్రాన్స' లోక్క వెళ్ళత. ప్రపంచం అతనిన్నండి
సెలవ్వ తీసుకంది. ఒంటరిగా జయరాజ్ ఏకాగ్ర తపసుసలో. ,
ఎదురుగా..

బోర్డ..

మ్ధ్యలో

చేతుల్త,కాళ్ళళ

బంధించబడి శైల. ఆమెమీద పూరితగా ఫోకస్ చేయబడి లటో.
పూరిత కాంతి జిగేళ్మని.
యాంకర్ చెబ్బతునాుడు రటిటంచిన ఉతాసహంతో.. ఇక
జరుగబోతును విభ్రమాతమక సాహసంగురించి.
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అంతా గడడకటిటన నిశశబదం. అందరి చూప్పలనీు
శైలపైననే. ఇట తనదికికూడా.
ఇక మెలోగా శైల కటేటయబడడ గుండ్రని బోర్డ తిరుగడం
మొదలంది.
తన ప్రకి చేతినిండా తళ్తళ్ మెరుసుతను కతుతలతో
ఒక మ్నిషి. అసిసెటంట్.
ఒక కతిత నందించాడు.
ఒకేఒక లిపత.
తన్న అందుకోవడం.. శైలపైక్క విసరడం.. అది
రపుపాటలో ఆమె చెవిక్రంద,మెడప్రకిన రఫ్ ఫ్ ఫమని
దూసుకపోయి కసుకిన చిక్కి దిగిపోవడం. ,
హమ్మయయ.. అని అందర ఊపిరి పీలుుకని. ,
మ్హాభారతంలో ద్రోణుడు ఏం కనిపిస్తంది అరుునా..
అని అడిగినప్పుడు పక్షి కన్ను మాత్రమే అని అరుున్నడు పరమ్
ఏకాగ్రతతో సమాధానం చెపిునపుటి పూరిత కేంద్రీకృతమైన
మానసిక సిూతి.
దృషిటన్నండి సకలప్రపంచమూ అదృశయమై కేవలం
ఎదురుగా మెలోగా తిరుగుతూను బోర్డ.. శైల.
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మ్ర్పక కతిత.. వెంటనే మ్ర్పకటి.. వెన్నూంటనే ఇంకొకటి
ఛక్ ఛక్ ఛక్ మ్ని వరుసగా బాణాలవలె దూసుకొస్థత.. శైల
న్నతితపై,చెవ్వలక అటప్రకి, ఇటప్రకి, మెడక మ్రో ప్రకి,
భుజాలపై.. అట ఇట.. చాచిన చేతులక పైన.. క్కంద..
వ్రేళ్ళ కొసలదగగర.. నడుముక ఈ ప్రకి.. ఆ ప్రకి.. తొడలక
ఈవైప్ప.. అట ఆవైప్ప.. చివరిక్క పాదాలక్కంద మెరుప్పలాో
దూసుకొచిు రండు కతుతలు చికికని.. మొతతం పన్నుండు.
సరిస్ ఆవరణంతా ఊపిరిబిగబటిట.. సూంభించి. ,
హమ్మయయ.
ఒకిసారిగా

చపుటో

వరషం.

మోగిపోయింది

గాలినిండా కరతాళ్ధ్ూన్నలతో.
జయరాజ్లో మాటలకందని మ్హానందం. శైలలో
మ్ళ్ళళ బతిక్క బయటపడడ తృపితనిండిన గాఢోదేూగం. నితయం ఒక
మ్రణం.. ఒక ప్పనర్ జననం. జీవితమ్ంతా ఎడతెగని
సాహసం.. ప్రతిరోజూ.
జయరాజ్ చటకిన వెళిళపోయి మాయమ్యాయడు.
రండు నిముషాలోో డ్రెస్ చేంజ్. ఒంటిపై బిగుతుగా మెరిసే
పాయంట్ షర్ట. శైల కటోవిపుగానే బోర్డ దిగుతూ,
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