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13-14-15
''నీక్క తెలుసా? అర్థరాత్రి సముద్రిం మాట్లాడుతిందని?
ఆ సాగర్ ఘోషలో నా హృదయిం వినపడుతింది!
నాలాగే సముద్రిం కూడ్డ వింటరిది. ఆకాశింలా నువ్వవ దూర్ింగా
వ్వననింతసేపూ!
సముద్రింలాటి నిశశబదిం. కాటుకలాింటి చీకటి. ప్రపించమింతా భయిం
కౌగిలిలో అభద్రతాభావింతో మగత నిద్రలో ఉలిక్కుపడుతూ నిద్రపోతననప్పుడు,
సరుగుడు చెటా మధ్య వెన్ననల క్కర్ణింలా నీ జ్ఞాపకిం పాక్కతూ వచ్చేది. ఆ
జ్ఞాపకింతో

నేనొకుదానేన

ఆనిందింగా

వ్విండేదానిన.

ప్రపించానిన

చూసి

జ్ఞలిపడేదానిన.
కానీ ‘ఆనిందానిక్క’ నేనింటే మొహిం మొత్తినటుటింది.
అిందుకే ఈ హేమింత సాయింత్రిం చలిక్క వొళ్ళు చెరుక్క విలాయిన వేళ నీ
వెచేటి ఉనిక్క కోసిం నా కనీనటి చినుక్క సుళ్ళు త్తరుగుతోింది.
బ్రతకడిం వేరు. జీవిించడిం వేరూనట. మనిం జీవిించడిం మానేసి
బ్రతకటిం ప్రార్ింభించి ఎనానళుయిిందో. భారాయభర్ిల మధ్య ఎపుటికీ పెళ్ళుకాని
ప్రేమిక్కల మధ్యవ్విండే ఆకర్షణ మిగిలి వ్విండ్డలింటే ఒకర్ననకరు మనస్ఫూరిిగా
నమాాలి. నిర్ింతర్ిం మాటల వార్ధి వ్విండ్డలి. నిరిాపిత వాగులా పింగి ఆ
వార్ధ్ని కూల్చేయయకూడదు.
4

హృదయిం గది నిిండ్డ బాధ్ బుర్ద పేరుక్కపోక్కిండ్డ నిర్ింతర్ిం ప్రక్షాళన
చ్చయడ్డనిక్క కనీనటిని ఇచాేడు భగవింతడు. ఈ పెళ్ళు అనే వయవసథలో ఏదో లోపిం
వ్వింది కాబటేట చాలా మింది స్త్రీలు రాజీ పడడ్డనీన, చాలా మింది ప్పరుషులు
ఎసేుపిజ్ఞనీన తమ జీవితింగా మారుేక్కని బ్రతక్కతనానరు. దేహావసరాలు
తీరుేకోవటమే

జీవితిం

అనే

అభప్రాయానిక్క

మనిదదర్ిం

బలవింతింగా

తోయబడ్డాిం. ఒకరికొకరు ఏమీ కాక్కిండ్డ ...... కేవలిం భారాయభర్ిలమై ......
వొహ్ నవొవస్ిింది నాక్క.
నువవరుసాివ్. నేను మొిండికేసాిను.
నువ్వవ తోసేసాివ్. నేను లాగేసాిను.
నువవటింటే నేనిటు ...... పడుక్కిందామని పోట్లాడుక్కింట్లిం.
నువ్వవ అవ్వనింట్లవ్. నేను కాదింట్లను.
నువ్వవ సరేనింట్లవ్. నేను వదదింట్లను.
నువ్వవ గుర్రుమింట్లవ్, నేను కీచుమింట్లను.
నువ్వవ గిలుాతావ్వ. నేను కొరుక్కతాను.
ప్రేమ రాగమా అది? వలప్ప తాళింతో ప్రత్తరోజు ‘నేనిననున ప్రేమిసుినానను’
అని మన పదధత్తలో చెప్పుక్కనే పాట కదూ అది? ఎకుడిక్క వెళ్ళుపోయిింది ఆ పాట?
ఏ కొిండల వెనకాలకో, ఏ అర్ణ్యయలోాకో పారిపోయినటుటింది. కదూ.
అనిన బింధాలోాకీ భారాయభర్ిల బింధ్ిం గొపుదింట్లరు. కాదు కానే కాదు.
దానికనాన ఒక పాపక్క తన లకుపిడతల మీదవ్వనన అనుబింధ్ిం గొపుది. కనీసిం
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నాలుగు సింవతసరాల పాటైనా వాటితో ఆడుక్కింటుింది. నేనేమో నీక్క నాలుగు
న్నలలకే బోరు కొటేటసాను.
పెళుయిన కొతిలో ఎింత బావ్విండేవాళాిం మనిం. నువవలా బయటక్క
వెళ్ళునప్పుడలాా నా మెదడు మూల అల్చమారాలోించి నీ ఆలోచనా దార్ప్ప వ్విండ
బయటక్క తీసి త్తకుత్తకుగా దానిన చిక్కుపటిటించి ‘అరెరె’ అని దానిన త్తరిగి సరి
చ్చయబోయి

మరిింత

గజిబిజి

చ్చసి

ఉక్రోషింతో

ఏడుప్ప

బిగపటుటక్కింటుననప్పుడు......
అప్పుడు నువొవచిే నా చిక్కులిన నీ చ్చత్తలోక్క తీసుక్కని విడదీసి సరి చ్చసి
వాటిని యధాసాథనింలో పెటేటసి నావైప్ప ఓదారుుగా చూసేవాడివి. (ఆ ఓదారుులో
కాసి గర్విం కూడ్డ వ్వింటుిందనుకో).
ఒకు ఉదుటున నినున చుటేటసిన నాక్క, మెదడు అల్చమారా మూతబడిపోయి
శరీర్ప్ప అర్లనీన తెరుచుక్కనేవి.
నువ్వవ లేనప్పుడు నా మించిం భూప్రపించమింత విశాలిం. నువ్వవననప్పుడు
నా శరీర్ిం భూమిని మోసే అట్లాస్తో సమానిం.
కారు ఆగిపోతే అింతా విపిు ఏ పారుట పాడయిిందో కనుకోువచుే. బింధ్ిం
పాడయితే ఏ పాయిింట్ దగగర్ పాడయిిందో ఎలా తెలుసుకోవడిం? అసలు నేన్నలా
వ్వింటే బాగుింటుింది నీక్క? పోనీ చెప్పు నేనలా మార్తాను.
అసలు...... తప్పు నాదేనా? నిజింగా నాదేనా. ప్రత్త సాయింత్రిం నీ
సేనహితలోి.....”
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ట్రింగ్... ట్రింగ్.. కాలిింగ్ బెల్ మ్రోగిింది.
ఆమె డైరీ వ్రాయడిం ఆపి దానిన బటటల క్కింద పెటేటసి వెళ్ళు తలుప్ప తీసిింది.
అతను లోపలిక్క వచాేడు. తలుప్ప మీద రెిండోసారి కొటటక్కిండ్డనే ఆమె తీయడిం
చూసి ''పడుకోలేదా ఇింకా?'' అని అడిగాడు.
ఎింతమింది భర్ిలు ఎనిన అర్థరా్రులలు తన భార్యలిన ఇదేప్రశన
అడిగివ్వింట్లరీ దేశింలో?
''ఇింకా కొదిదరోజులు పోవాలి. నువ్వవ ఆలసయింగా వొసేి నిద్రలోించి
మేలుకొని ఆవలిస్ఫి వచిే తలుప్ప తీయట్లనిక్క నేనిింకా కొింత రాటు దేలాలి''
అనుక్కింది.
అతడు భోజనానిక్క కూరుేనానడు. ఆమె పకున కూరుేింది. అతడు
భోజనిం చ్చసేటప్పుడు మాట్లాడడు. నిశశబదింగా త్తనటిం ముగిించి వెళ్ళు పకుమీద
చ్చరాడు. ఆమె గిననలు సరిద వచ్చేసరిక్క అతడు పేపరు చదువ్వక్కింటునానడు. ఆమె
వెళ్ళు పకున పడుక్కని కళ్ళు మూసుక్కింది.
అతను స్ుర్టటస్ పేజీ కూడ్డ చదివేసి... పేపరు పకున పడేసి... పకుక్క
త్తరిగి మీద చెయ్యయసి... దగగర్క్క లాక్కుింటే, అదోర్కమైన నిరిాపిత మనసింతా
కమేాసి..
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...జీవితానిక్క అర్థిం మనిం జీవిసేినే తెలుసుిింది. మర్ణ్యనిక్క అర్థిం మన
దగగరి వాళ్ళు మర్ణిసేినే తెలుసుిింది.... ప్రేమక్క అర్థిం మనిం ప్రేమిసేినే
తెలుసుిింది. 'ర్నటీన్'క్క అర్థిం మన దగగర్ వాళు ప్రవర్ిన వలా తెలుసుిింది.
ఒకప్పుడు... సాగర్ మథనింలో ప్పటిటన అమృతిం కనాన.... మన అధ్ర్
మథనింలో ఉబిక్కన సుధ్.... మధుర్ింగా వ్విండేది.
కళ్ళు అర్మోడుులు అవగా, కాళ్ళు పైక్క లేచి కైమోడుులు చ్చసేవి.
నువ్వవ అనేవాడివి గురుిిందా? మనక్కషటిం లేని వయక్కతో ర్త్తనైనా
సాగిించవచుేగాని పెదవ్వలమీద ముదాదడలేమని..... పెదవ్వలతో పెదవ్వలు కలిపి
ముదాదడ్డలింటే ఎింతో ఇషటిం వ్విండి తీరాలనీ.... లేక పోతే మొహిం
త్తపేుసుకోవాలనిపిసుిిందనీ.....!! మనిం ప్రేమగా ఒకర్ననకర్ిం ముదుద పెటుటక్కని
ఎింత కాలమైింది? విషాదకర్మైన వాసివిం ఏమిటింటే, మామూలు సమయాలోా
ఎలాగూ లేక పోయినా, కనీసిం తమకింలోనైనా ముదుద పెటుటక్కనేవాడివి.
ఇప్పుడదీ మానేసేవ్వ.
పెదవి అించున నాలుక కొన మీటితే వినిపిించ్చ ముదుద శబదప్ప
మోహనరాగిం, ఒకప్పుడు మన ఇింటి

వింటిింటితోసహా ప్రత్తగదిలోనూ

వినిపిించ్చది. ఇప్పుడు పడగగదిలో - నిరాసకి మైన మృదింగనాదమే తపు మరేమీ
లేదు.
… అతను అటు త్తరిగి పడుక్కనానడు. ఆమె పైకప్పుకేసి నిరిాపిింగా చూస్ఫి
వ్విండిపోయిింది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1498

***
Read other books of Yandamoori Veerendranath @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=355

