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(కథ) గెలిచి ఒడిన నేనఽ...?
గెలవడిం అింటే భనిం ఆనిందింగ వుిండడిం కదఽ.....
ఇతయుల ఆనిందనతుి మెట్టింు చేమడిం
***
తోదట్లొమి సింతోషింతో ఏడెసఽుననినఽ
తోదట్లొమి ఏడెునఽ ేరతసా
ు ఏడెసఽుననినఽ
తోదట్లొమి గెలుులోతు ఆనిందనతుి,అిందబైన ఒటతలోతు గెలుునఽ ఆలొఴదిసు ా
ఏడెసఽుననినఽ
భనసఽష తృొ యలోల కతమన అజాాను చీకట్ తెయలు తొలిగిన క్షణిం.....
గతభా నన గెలుు అనే ఒటతతు ఈ రించనతుకి తెలిమజైమవూ...
***
కొిందమికి గెలుు అవసయిం
కొిందమికి గెలుు క రయతృయిం
కతూ ననకు భాతరిం గెలుు .....?
రతీ లృషమింలో నేనే గెలరలని భూయఖతఴిం..
నన జాాకల తృొ యలోల కతూిట్ తృటు తులిచిన లృలదక్షణనలు...
రతీ కథకు ఒ తృరయింబిం వుింటుింది.
రతీ కథకు ఒ భుగిింు వుింటుింది...
ఈ కథ,ననకథకు తృరయింబిం నన అభామకతఴిం అభతే భుగిింు భాతరిం ననలోతు
ఱచతు బమ...
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ననకు వూహ తెలిలొక ననకు తెలిళన దిం గెలుు...
నేనఽ అనఽకునిదే లొధిించనలి...
ఆ రమతిింలో నేనవమని లేకకచేళేదనతుి కదఽ.
చివమికి ననకు జనమతుచిచ ననభూలింగ తృరణనలు కోలోపభన నన తిండిరతో సలో...
ఇది నన భయణ రగూమలిం కదఽ...నన అింతయమథన నేథయిం.
***
ననకు వూహ తెలిళేసమికి అభమ చతుతృో భింది.అభమలేతు తడా నతు.కకగనొకక కతేమితు అతు
ననని చేళన గమఫిం ఫాగ గుయుు.
ఆ గమఫిం ననలో తృొ గయునఽ ెించిిందేమో...
చినిుపడె సాకల్ లో ఫించీలో నేనఽ భాతరబమ కచోరలతు టుటఫటేట దనతుి...
నననికు వుని డఫుు,లుకుఫడి,ఆ సాకల్ బమనేజెమింట్ తొద నననికు వుని టుట వలల
నేనఽ అనఽకునిది లొధిించఽకుననినఽ.నేనఽ గెలిచననఽ...మజు తలచఽకుింటే దెఫులకు
కొదఽర?
అలా ...రతీ లృషమింలో భూయఖతఴిం తనలకు గెలుునఽ లొధిసు ా వచనచనఽ....
నన కోసిం ననని ఎనని రయతృమలు భానఽకుననిడె.కతూ నేనఽ భాతరిం నననినఽ వదిలి
ళ఼ట్లో వుని కలేజీ కదతు చదఽవు ేయుతో లృదేఱలకు రలుళతృో మానఽ.
అభనన ననని ననేి గెలిించనడె.నన కోసిం నేనకకడ వుింటే అకకడికి వచేచరడె.
నననినఽ గెలుసఽుననినతు నేనఽ అనఽకునిది లొధిసు ఽననినతు అనఽకుననినఽ కతూ ననని
భాతరబమ ననఽి గెలుసు ఽననిడతు,తనఽ ఒడెత ననఽి గెలుసు ఽననిడతు...
ననని ేరభ భుిందఽ నేనఽ ఒడితృో తేననినతు ఆ క్షణిం అయథిం కలేదఽ.
అలా తోదల ైన నన రమాణింలో మిచమిం అభన సహరమాణీకుడె,,నేనఽ ేరతించినరడె
నన జీలృతింలోకి రరేలేించనడె.
వమసఽష యుగెతేు గుయరిం లాింట్ది కఫో లు...
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రైయస్ "తులెమింట్"...
లొహసిం అింటే తోసలి ననటల ల తలా ెటటడిం కదఽ...తృభులతో సహరసిం చేమడిం
కదఽ...ులితో ఫో నఽలో ఉిండడిం కదఽ...భిగళ్ల నఽ రింటాడి రేటాడి రేటురేమడిం....నన
డెైమనలో చివమిేజీ ...
***
ఆ దీలృలోకి రరేలేించడనతుకి ఇింక దిఴేనఽ తుతలల వయవధి వుింది.ఫో టులో తులఫడి
ఆకశిం వింక చాలొోు ింది ఆబ .తేతౄన్ ఴెచచమిక లేకతృో భనన సఽననతొ భుించఽకు
వసఽుిందనిింత బమానక రతనవయణిం .ఆ ఫో టులో ఒ భూలన ఎతుతభింది భగరళ్ైళ
వుననియు.రళ్ల ింతన కళ్ొళ చేతేలు కట్ట రేమఫడి వుననియు.దెితుతదేళ్ల వమసఽష నఽించి
అయరైఎతుతదేళ్ళ వమసఽల వయక వుననియు.
రయోళ నానాగుతొలొలు కడన మతు కుమరడె డఫుుతో తెగఫలిళన రళ్ైళ,తృో లీస్ అధికమి
కొడెకు,భింతిర తనముడె,గుిండన ుతరయతిిం,భాపమా కుడిబుజిం వుననియు.ఆడరళ్ళ
ల ,తృశలృకింగ అభామభల తొద ల ైింగికదనడి
తొద మాళడ్ దనడెలు చేళనరళ్ై
ల ...తుయభమహింతకుల వుననియు.ఫభల్ తొద కొిందయు...అిండదిండలతో
చేళనరళ్ై
ల వుననియు.
భమికొిందయు అిండర్ గౌరిండ్ లో వునిరళ్ొ
రళ్ళలోల తోదట్లొమి తృరణబమిం కతుసు ఽింది.తృరణబమిం కనని ఇింకైదో బమిం..తనభు
తృరణనలతోనే ఉింటాభా?లేదన??ఆ లేదన ఏతటల కడన అయథిం కవడిం లేదఽ.
తృతికైళ్ల వమసఽని ఆబ జీన్ష తృయింటు ,మౌిండ్ నక్స టీ షర్ట రేసఽకుింది.ెైన ఆకశింలో
బమఘాలు దటట ింగ అలుభుకుననిభ.ఏ క్షణబైనన వయశిం కుింబవిలటగ భాయుతేిందని
ఫలబైన బమింకయబైన ఴెచచమిక కతులొు ో ింది.
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"బమడిం భనిం ఎింత తఴయగ దీలృలోకి రలుల రనకిక వళేు అింత భించిది.ఈ రతనవయణింలో
భనిం రమాణిించలేభు...అలా అతు ఆ దీలృలో భనిం ఎకుకవళేు ఉిండడిం కడన
ఱలమ
ర సకయిం కదఽ "ఫో టునఽ నడిసు ఽనితనఽ చెతృపడె.
"ఒకై కరేళ్ అింతలా అభతే నఽరఴలుళతృో ..నేనఽ వుింటానఽ...మైు రతనవయణిం
అనఽకలిించనక ననఽి తీసఽకురళ్ైళ"ఆబ దిడింగ చెపింది,.
"తొమ ?ింటమిగ ఈ దీలృలో ఉిండడిం చనలా రభాదకయిం...క
ర యభిగలు కదఽ..నయభాింస
బక్షకులు కడన ఈ దీలృలో వుింటాయు..అిందఽకై ఈ దీలృ రైు మవది తుచెతృపనఽ.ఇటురైు
ఫో టు
ల కడన మవు.దీతుి రభాదకయబైన దీలృగ రకట్ించిన లృషమిం తొక తెలుసఽ కదన
బమడిం .చనలా రభాదకయబైన దీలృ ఇది"అతనఽ చెతృపడె.
"అిందఽకై ఈ దీలృలోకి వదనిభననినఽ.రభాదనలతో ఆట ననకు రేట లాింట్ద.ి క
ర యభిగలు
రేటాడా ిం కనని క
ర యబైన భనసు తఴిం వుని క
ర యబైన భిగళ్ల నఽ రేటాడా ిం అలాింట్
లొహసిం చేమడబమ నన లక్షయిం " అింది నవుఴత .
ఆబ నవుఴలో ఎననిఫారలు.
కళ కోిం దేఴషిం గ రతీకయిం అతూి కై అయథింలో వచేచ ననననమథలుగ కతుసు ఽననిభ.
భమోకొదీి ళేట్లో ఆ ఫో టు రభాదకయబైన ఆ దీలృలోకి రరేలేసఽుింది. తోదట్లొమిగ ఆ దీలృ
లృసఽుతృో భే సింఘటన జయగనఽిందతు ఎవయౄ ఆ క్షణిం ఊఴించలేయు.
రభాదకయబైన ఆ దీలృలో రభాదబమ బమడే ఒ సింఘటన జయుగనఽింది.
క రయోగతుకి రేదిక కనఽింది.
ఆబ ఎమిఴక్స
ళెైింట్స్ట ...
లృశఴభానరలు ఆమోగయిం కోసిం ఎనని భిందఽలనఽ కతుెట్టన ఆబ తొలిలొమి క రైయస్ నఽ
కతుెట్టింది.
ఆ రైయస్ నఽ రయోగిించఫో తేింది.అతి రభాదకయబైన ఆ రైయస్ ేయు "తులెమింట్"...రైయస్
తులెమింట్
కొన్నికథలు... మరికొన్ని కవితలు
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రలుల దియౄ ...
అది భానవుల కలింలో ...తుుపనఽ సిలటించడిం ఎలానన తెలిమతు కలింలో మెిండె
ల తభ మడితో తుుపనఽ అిందిించనభ.ఆ చెకుభుకి మళ్ై
ల కలకరభింలో
చెకుభుకి మళ్ై
ల యతీ
అింతమిించితృో కుిండన లృధనత యతీ భనమథఽల చేతికి అపగిించనడె.చెకుభుకి మళ్ై
భనమథఽల దేహలలోకి రరేలేించి ళ఼ు ర ుయుషేల దేలోల కోమెకలలో తులిచి, ఆ దేలోల మడిలో
కలిళ ...రమిలో కోమికల అగిగతు మజైసు ా తభ జనమనఽ ధనయిం చేసఽకుననిభ.
కుడె వింట కోసిం భింట నఽ సిలటించి,ఇుపడె దింతేల భధయ కోమికల భింటనఽ
ల .
ుట్ట సా
ు ...లొహో అతుించఽకుననిభ చెకుభుకి మళ్ై
***
రనిల తుటృ
ట మిచింది
కిలికిించితనలు భూగఫో మాభ
లృయహిం చినిఫో భింది
మజబవననతుి తలించే ఆ శిింగయ లొ ధిం లృసఽుతృో భింది.
సఴమగతుి తలదనేిఆ శమననగయిం కళ్ైళ గమలు తృో త సభాగతుకి రేదికగ భాయడనతుకి
ఉవుఴళ్ొళయుతేననిభ.
***
భూడవ అింతసఽులో వుని ఫాలకతూ లో తులఫడి ఆకశిం వింక చాలొోు ింది లృబరభ
ఆబకు ఆయడెగుల దాయింలో తులఫడి వుననిడె ళది నయథ.
ఆయు దేఱలోల దలోయు కింెతూలు...విందకు ెైగ ఫారించీలు...రేలాది భింది ఉదో యగులు..
కలు కదినన రనిింట్ వుిండే ఫౌనషయుల...
కొన్నికథలు... మరికొన్ని కవితలు
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మోల్ష మమల్...మైింజ్ మోవర్ తమిం డఫూ
ల య కయుల...
గెస్ట హౌస్ లు...మిలొర్ట లు...
ఇవఴతూి తన లృబరభ భుిందఽ దిగదఽడెు అనఽకునే ళది నయథ కళ్ైళ తన తృరణఫన్ష ..ఇషటఫన్ష
నడెిం తొద లాయిండ్ అమాయభ.
తనకిషటబైన నడెిం..అింత కనని ఇషటబైన నడెిం భడత ...
ఎుపడా అకకడ తన ెదవులతో ళేద తీమలనఽకుింటాడె. అలాగై రలుల ఆబనఽ గట్ట గ
హతే
ు కోరలని కోమికనఽ కొదిి క్షణనలు రభదన రేసఽకుననిడె. ఎిందఽకింటే తెలలరమితే రళ్ళ
ెలుల మోజు...దలోయు వసింతనలు ూమిు చేసఽకుని ిండెగ మోజు...
తోదట్లొమిగ తన ఫాయయకు...ెలుల మోజు ఎలాింట్ కనఽక ఇరఴలో అయథిం కలేదఽ.
ఎిందఽకో తెలుసఽకోరలింటే కలాతుి రనకిక తితృపలి.
***
లృబరభ..ళది నయథ
లౄళ్ళ మిచమాతుకి సభుదఽరడే లొక్ష్ి.
ళది నయథ అుపడుపడే ఎదఽగుతోని తజినస్ బమన్...తీమిక సభమాలోల ళెైకత చితనరలు
రేసు ఽింటాడె.
ఒ రనిల మతిర సభుదర తీమన ఇసఽక మైణువులతో భుచచట్సు ా...చేతి రేరళ్ళతో రట్తు
సిజిసఽుననిడె.
అతతు చేతి రేరళ్ళకు యవలేించిన ళెైకత మైణువులు అతతు కళ్ళ భుిందఽ ళెైకత చితరబై
తులిచనభ.
అతతు భనన రించింలో సఴిబై తులిచిన లొ ిందయయిం తృరణిం తృో సఽకునిటుట....
సమిగగ  అుపడే ఒ కెయటిం ఆ ళెైకత చితనరతుి తన కౌగిలో ఫింధిించనలతు .ఆకరతించనలతు
భుిందఽకు దాసఽకు వసఽుింది.
అుపడె జమిగిింది ఆ అదఽభతిం.
ళది నయథ చేతిలో తృరణిం తృో సఽకుింటలని ళెైకత చితనరతుి సింబరభాశచమయలతో చాలొోు ని లృబరభ ...
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సాధుంచుండి...సాధుంచకుండి
"గది ఆబ భదిలా చీకట్గ వుింది.
భుపభ భూడేళ్ళ మగిణి ఏడెసా
ు కచఽింది.
ఆప఼సఽ నఽించి మగనే కతూసిం పెరషప్ కడన కలేదఽ.
ఆప఼సఽ లోజమిగిన సింఘటన ఆబనఽ రింటాడెతేింది.
మగిణి మిలీవ్ కరలి. తన దగగ య వుని పెైల్ష సింఫింధిత ళెక్షన్ లో సింఫింధిత అధికమికి
అిందిించిింది.
కథ అకకడే తోదల ైింది.ఇింక కొతుి పెైల్ష వుననిమతు ననట్ తో ఆబ కు లక్స ఇచిచింది ఆ
అధికమి.
అ ఆప఼సఽలో మగిణి కి చనలా కలిం గ ఎదఽయవుతేని రేధిింు .
ఆబ సఴతింతర వయకిుతఴిం ెై రళ్ల కు నచచలేదఽ.
మగిణి భుకుక సాట్ తనిం ...తన తు తనఽ చేసఽకుతృో భే వయకిుతఴిం వలల ఆబ రమికర శతేరవుగ
భామిింది.
ల ైింగిక రేధిింులు ,తు తిు డి ెించడిం... లాింట్లృ మగిణి తొద ,ఆబ ఆమోగయిం తొద రఫారతుి
చాించనభ, క లృధింగ ింటమి తృో మటిం.
మగిణి లాింట్ రళ్ైళ చనలా భింది వుననియు.
అది రబుతఴ కమయలమిం కవచఽచ.కమోపమైట్ కింెతూ కవచఽచ.
రేధిింులు భాతరిం కభన్.
"భా వయకిుతనఴతుి,అళు తనఴతుి తనకటుట ెటట ుకుింటేనే ఉదో యగిం చేమగలభనే మోక్ష సింకైతనలు
మవడిం దఽయదిషటకయిం"ఇది సఽభతి (ేయు భాయచఫడిింది) అనే ఉదో యగితు ఆిందో ళ్న.
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అక్షయ జనతు..అతేవిందనిం ...
అభమింటే ఇషటిం
అక్షమలింటే ఇింక నన కిషటిం
నేనఽ లిచిన అభమలోనే "అ"క్షయిం ఉిందిగ...
తొలిలుులోనే తొలిఅక్షయిం
నననని అని లుులో
అకక అని అనఽఫింధింలో
తడా ెై చాే భభకయింలో...
సిలటలోతు రతీ తృరణితు లిచే లుులో...
భనిం భాటాలడే భాటలో...
ించఽకునే అనఽఫింధింలో...వుని అక్షమలు...
అచఽచలు...హలులలు..,నన హిదమసపిందనలు....
అభమ డిలో కచోతు చదివన అక్షయ వయణ భాల....
లొఴతీ వయణ చితరింలో అదిిన యింగుల నని....
నననని చేభ టుటకుతు నేమిపించిన రయకయణింలో
నేనఽ నేయుచకుని అక్షయ వమణల నని ...
అక్షయభా...తూకు విందనభా...
ననకు జతుమిించి,ననకు ఉతుకితుచిచన
అభామ.. తూకు తృదనతేవిందనిం...
నననని .. తూకు లేయసఽష వించి అతేవిందనిం.... .
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కలటలోల వుని నేలొు తుకి ళేిహహసు ిం నఽవుఴ కరలి
ఎదఽట్రమి సింతోలలకు కయణిం నఽవుఴ కరలి
ఎదఽట్రమి సింతోషెటటడనతుకి అఫది ిం చెుప...
కతూ తుజాతుి తూ అవసమతుకి,అఫదనితుి తూ లొఴమథతుకి రడెకోకు.
నేనఽ... అభమ రచచతు గయభింలో లోభగ తుదర తృో త..
ఎుపడెుపడె ననఽి తన కడెున మోసఽుని అభమనఽ చాడనలతు..
ఎుపడెుపడె నన జనమకు కయణబైన ననని చేతేలోల రలితృో రలతు క్షణనలతు
ల కికసా
ు ,ఋతేవులనఽ లకమిసు ా..
అభమ ుమిట్ నొుపలనఽ ఆలోఴనింగ ఫాలృసా
ు ...
ఎదఽయుచాలొోు ని క్షణనన ..
. నన భయణ ఱసననతుకి బూ
ర ణహతయ సింతకతుి చేసు ా...
నననని తునఽి చాడకుిండననే..
అభామ అతు అభమనఽ లవకుిండననే భయణనతుి కనఽకగ ఇలొుర?
నననని ననఽి చింతృొ దఽి...
(బూ
ర ణ హతయలనఽ తుయళసు ా..
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సభసయల దమవూయహింలో
మకసఽల యణయింగింలో
చఽటుటభుటేట మఫిందఽల డెకకల కౌగిలిలో
అడెగుెట్టన డతి...
దమవూయలోతుి చేధిించే ఆదిశకిుగ భామితే
మకసఽల అసఽయముదనితుి సింహమిించే తిరలెలబ.ై ..
మఫిందఽల మెకకలనఽ తెగనమికై ఆముధబ.ై ..
ింటమితనబమ ళెైనయబమ...
ఆబ క ళెైనయబ.ై ..
గింజాభ వననన తేలళ తోకక...
అవతు గమభన ఊమి తృో సఽకుని ధీయ వతుత...
సయఴభతనల లొయిం
ఫాయతీముల లొభయసయ సాతరిం
భతబమదెైనన భనభింతన కకటేననయ్...
ఫాయతీమతే నన భతిం...
సయఴజన అతేభతిం...
ుట్ట నమోజు చమితరలో కమోజు భాతరబమ కొిందమికి
కతూ ఆ వయకిు లొధిించిన లృజమాలు .
చేయుకుని ఉనితలొథననలు
లొధిించిన కరము ి రతిషటలు...
ఆ వయకిుతు ఒ చమితరగ భాయులొుభ.
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ఆతనమ ---సిలట తృరయింబబైన రేల రేల తయురత కనొక తులే మతిర
ఈ తుశఫి ధనతిరలో ,,,,,
తుమిఴకయింగ ,తుమిుతిగ,,,భితేవు మభతృశింకుడన
తననఽ ఏతొ చేమలేదని ధీభాగ
తుుప తో కలచలేతు ,తూళ్ళతో తడజాలతు
క తేజోవింతబైన ఆకయిం ,సిలట సఴయౄతృతు లృశఴయౄబై

కతుసు ా

లృశఴసతనయతుి ఫోదిసు ా ,,,,
అకకడ ,,
సభసు తృరణులు
చేమై భయుబూతలో
ఆ ఆకయిం , ఆ దేవదేవుతు ఆనతిలో సఴమగతుి వయింగ తృొ ింది ....
రేదనింత తతనఴతు ,,,,
జీలృత సతనయతుి ,,, లృవమిసు ా గళ్ిం ,,, లృపింది
నన కలిం ఆ కథననతుి తొ భుిందఽ యచిింది

నన కలిం నన కథననతుి తొ భుిందఽ యచిింది ,,,

ఆ సఴయిం , ఆ గళ్ిం భమైవమో కదఽ
ననలో...తొలో ... భనలో వుని
ఆ ......తమ
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ఆకశింలో సగబైన ళ఼ు ర సభుదరభింత కతూిట్తు వమిశసు ఽింది .
అభమతననతుకి అయథిం చెప,
ఆలిగ సగఫాగబ,ై
తోఫుటుటవుగ అనఽమగతుి ించఽత...
బూభాతగ రకితితు బుజసకింధనలెై తోలొోు ింది భఴళ్
ఎవమికి రయు తుయణ భించఽకోవడనతుకి భఴళ్ క జీవింలేతు ఫొ భమ కదఽ.
లేవశకిు... ఆది శకిు...
భఴయళ ళేఴచచనఽ భఴళ్ల హకుకగ గుమిుించేది ఎవఴమో...ఎుపడో ...ఎకకడో .?
ళేఴచచ కయు ఇచేచది కదఽ...గౌయలృించేద.ి అతు గుమిుించి గౌయలృించేది ఎుపడో ?
భఴళ్ల ళేఴచచనఽ గౌయలృదనిిం..అనే ఆలోచన రతీ కకమిలో కలిగైదేుపడో ?
భఴళ్లు అభనన,ుయుషేలు అభనన అిందయౄ సభానబమ..
భనిం భనఽషేయలిం...
కమి తొద దనడి చేళే అధికయిం..ఎవమిచనచయు ? చటట ింలో అిందమికర కై ళేఴచచ
ఇవఴఫడిింది.
భనలిి భనిం గౌయలృించఽకుిందనిం. కమినొకయు గౌయలృించఽకోరలి.
కమి కయు తోడెగ తులఫడనలి.
నఽవుఴ భాతోనే వుననివ్..భాతోనే ఉింటావు ...
నననినే దిం ఉనిింత వయక ...సిళు ఉనిింత వయక...
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Konni+Kathalu+Marikonni+Ka
vitalu

***

