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‘అలిబిలిగా పెనవేసుకునన

లతలూ తీగలతో అగమమంగా కనిపిస్తంది ఆ ప్రదేశ్ం. నేలంతా

రాలపడిన ఎండుటాకులు.. పగలో, రాత్రో తెలయని అస్ష్టమైన వెలుతురు. అయినా తనకి దారి
సుస్ష్టంగా తెలసినట్లి చక చకా నడిచి పోతూ వంది తను.
ఒకవేళ దారిలో ఏ ప్రమాదమైనా వనాన అది లయగా పడుతునన తన అడుగులకి అడడం
రాదనీ.. అదే లయతో ప్రకకకి తప్పకుంటందనీ తెలసినదానిలా సాగిపోతోంది.
అలింత దూరంలో ఏమిటది! చెటి మధ్మ.. వరుస్గా స్థంభాలతో ఓ మండపం. చిననదా!
పెదదదనాలా! కళ్ళు చూడగలగినంత! మనసు పటటగలగినంత! ఒక అడుగు.. మరో అడుగు.. వెనుక
లీలగా కనిపించిన తలుప్పలు.. వాటి వెనుక మరింత లీలగా తోచిన సీతారామ లక్ష్మణుల
విగ్రహాలు.. వారి చిరునవవలు.. వరుస్గా మూడు మెరుప్పలు.. మరుక్ష్ణం కళ్ళు మిరుమిటి గొలపే
కాంతులు.. గణగణమంటూ గంటల మ్రోతలు...’
ఉలకిక పడి కళ్ళు తెరిచింది ధ్నమ. ఏదో బస్ సాటప్ లో ఆగి వంది బస్.
బస్ బయటా లోపలా కూడా లైటి వెలుగుతునానయి. రణగొణ ధ్వనులు.
షాల్ ఒకసారి స్రుదకుని, చలకి ముడుచుకుంటూ టం

చూసింది ధ్నమ. రండయింది.

ఇంకొక మూడుగంటల ప్రయాణం. తెలివారక ముందే తనని గమమం చేరుసుతంది బస్.
మెలకువ వచేేస్రికి కళుముందు కదలాడిన దృశ్మం మళ్ళు మనసులో మెదిలంది.
ఇప్పడే కాదు, ఇదివరకు చాలాసారుి వచిేంది ఆ కల ధ్నమకి.
‘ఆ రామాలయంతో తనకేమనాన అనుబంధ్ం వందా! అలాంటిది ఎప్పడయినా చూసిందా
తను! ఇదివరకు చాలా తరచుగా వచేేది ఈ కల. ఈ మధ్మ కొనానళ్ళుగా రావడం లేదు. కానీ
ఇదివరకుకీ, ఇపటికీ ఏదో తేడా వంది... ఏమిటది!’
ధ్నమ ఆలోచిస్తండగానే బస్ లో లైటి ఆరిపోయాయి. బస్ మళ్ళు బయలేదరింది. కళ్ళు
మూసుకునేందుకు ప్రయత్ననసుతంట్ల హటాతుతగా ధ్నమకి సురించింది. ఈ సారి కలలో తను.. తను
పూరితగా నృతామలంకరణలో వంది!
***
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ధ్నమ ఒకసారి టం చూసుకుని లాప్ టాప్ మూసేసింది. సీట్లి నుంచి లేచి స్ంజయ్ కాబిన్ వైప్ప
నడిచింది. అట త్నరిగి నిలుచుని వనానడు స్ంజయ్.. రండు చేతులూ పంట్ జేబ్లిలోి పెటటకుని
ఎదురుగా వనన అదదంలో నుంచి ఆకాశానిన చూస్త..
అతని భుజాలూ..నడుమూ.. గాలకి ఎగురుతూనన జుటూట.. శ్రదధగా చెకికన శిలంలా
వనానడు.
ఒకక క్ష్ణం కళ్ళు త్నప్పకోలేనటి చూసి చిననగా తలుప్ప మీద తటిటంది ధ్నమ. వెనుత్నరిగి
చూసి నవావడు స్ంజయ్. ‚హాయ్‛ అనానడు.
‚ఏంటలా శూనమంలోకి చూస్త నిలుేనానవ్!‛ అతని చిరునవవ తనలో కలగించిన
ప్పలకింతని దాచుకుంటూ అలిరిగా అడిగింది ధ్నమ.
‚ఫైల్ కాపీ చేసుతనానను.‛ లాప్ టాప్ లోనుంచి పెన్ డ్రైవ్ వేరు చేసి ‚వెళ్దదమా!‛ అనానడు.
ఇదదరూ బయటికి వచాేరు. కారు ఆఫీస్ గేట్ దాట్లస్తండాగా ‚ఎట!‛ అనానడు స్ంజయ్.
‚నినన వెళ్ళున చోటికే. విష్యం పూరితగా మాటాిడుకోవాలగా!‛ అంది ధ్నమ కొంచెం
గంభీరంగా.
కారు వాళ్ళు తరచూ వెళ్ళు రసాటరంట్ లో ప్రవేశించింది. అందమైన ప్రదేశ్ం అది.... చకకటి
పూల మొకకల మధ్మలో ఆహాిదకరంగా వనన వాతావరణం..
అనిన ట్లబ్లల్స దగగరా రకరకాల జంటలు..
బాగా దూరంగా వనన ట్లబిల్ దగగరకి వెళ్ళు కూరుేనానరిదదరూ. చిరు చీకటి
ముసురుతునానయి.
‚ఏం మాటాిడాల ధ్నామ!‛ అనునయంగా అడిగాడు స్ంజయ్. ‚నినన నేననన మాటలకి
నువవ నొచుేకునానవ కదూ!‛
‚లేదు స్ంజయ్, నొచుేకోవడం కాదు.‛ తల అడడంగా ఊప్పతూ చెపింది ధ్నమ. ‚నేనూ
ఆలోచిసుతనానను.‛
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రండు చేతులూ ట్లబిల్ మీద ఆనించి ఏదో వివరించబోతుననటిగా ముందుకి వంగాడు
స్ంజయ్.
అదే స్మయంలో ఒకకసారి చురుగాగ తల ఎత్నత చాలా సేపటనంచీ ఎలా అడగాలో తెలీక
యిబఫంది పడుతునన ప్రశ్నని తెగించి అడిగినటిగా అడిగింది ధ్నమ.
‚నువ ననున డాన్స మానేయమనడానికి కారణం... నీ భారమ నలుగురి ముందూ నాటమం
చేయడం బాగుండదనీ .. అది అవమానకరమనీ అనుకోవడం వలన కాదు కదా!‛
స్ంజయ్ ఒకక క్ష్ణం తదేకంగా ధ్నమ కళులోికి చూశాడు. ఆమె చేత్నని తన రండు చేతులోికీ
తీసుకుని ‚కాదు.. నిజంగా కాదు.‛ అనానడు నిజాయితీ అంతా గొంతులో ధ్వనించేలా.
ధ్నమ మొహం విపరింది. ‚నాకు తెలుసు.‛ అంది తను కూడా అతని చేయి పటటకుంటూ.
‚అయినా అడిగాను, క్ష్మించు.‛ అంది.
‚లేదు, మంచి పని చేశావ. మనిదదరం వేరు కాదు ధ్నామ! క్ష్మించమని అడగకు. నువ
నాలో ఒక భాగానివి అనుకుని, నాకు నేనే ఆ ప్రశ్న వేసుకుననటిగా.. నాకు నిజంగా కలగిన ఒక
స్ందేహానిన నీ దగగర బయటపెటాటనంతే.
‚నువ చిననపటినుంచీ చాలా శ్రదధగా డాన్స నేరుేకునానవ. నాకు తెలుసు.. నాటమం
చేయడమంట్ల నీకంత యిష్టమో అది నీకంతటి ఆనందానినసుతందో నువవ చెపవ. అయితే అంతే
శ్రదధగా చదువకునానవ. ఇంజినీర్ వి అయామవ. ఇంత మంచి ఆరగనైజేష్న్ లో జాబ్
స్ంపదించావ.

ఇప్పడు

ఇక

ఈ

రండింటిలోనూ

ముందుకి

వెళుడం

నీకు

కష్టమవతుందేమోననిపించింది నాకు. రేప్ప మనం పెళ్ళు చేసుకుంట్ల, బాధ్మతలు పెరిగితే మరింత
సెయిన్ కి గురవతావేమోననిపించింది. అందుకే అనానను.. పోనీ ఇక డాన్స వదిలేయకూడదూ!
అని. అంతే.‛
ఆమె రండు అరచేతులనీ తన చెంపలకి ఆనించుకుంటూ చెపడు స్ంజయ్. ‚నువ దీని
గురించి ఇంతగా వర్రీ అవాలసందేమీ లేదు ధ్నామ! దీనికీ మన పెళ్ళుకీ ఏ స్ంబంధ్మూ లేదు.
‚ఏపనైనా

చేసేటప్పడు

ఈ

పని

నేను

ఎందుకు

చేసుతనానను?

అని

ప్రత్నసారీ

ఆలోచించుకుంటాను నేను. నువ్వవ, నేనూ ఒకట్ల అనుకునానక నీ గురించీ అలాగే ఆలోచించాను.
కానీ నాకు స్మాధానం స్ష్టంగా తెలీలేదు. నాటమం విష్యంలో నువవ కాస్త ఆనందం కోస్ం
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ఎకుకవ

శ్రమ

పడుతునానవా!

అస్లది

నిజంగా

ఆనందమేనా!

ఆనందమని

నువవ

అనుకుంటనానవా! - అది అరథం కాక నినున అడిగాను, అంతే.‛ వివరిసుతననటిగా చెపడు
స్ంజయ్.
‚వర్రీ అవడం లేదు స్ంజయ్.‛ చిననగా నిటూటరుస్త చెపింది ధ్నమ. ‚నువ అడిగే వరకూ
దీని గురించి నేనెప్పడూ ఆలోచించలేదు. కానీ నువ అడిగాక నాకూ అవే ప్రశ్నలు వచాేయి. ‘నాకు
నాటమమెందుకు? నాటమం నాకేమిసుతంది?’ అననప్రశ్నలకి నాకూ స్మాధానాలు స్ష్టంగా
తెలయలేదు.‛ చెంపకి చేయి చేరిే సాలోచనగా స్ంజయ్ వైప్ప చూస్త చెపింది ధ్నమ.
‘నాలుగు రోజుల క్రితం ప్పటిటన ప్రశ్నలూ.. ఆ ప్రశ్నలకి స్మాధానానిన అనేవషిస్త ఓ కొతత
ప్రదేశానికి తన ఈ ప్రయాణం! ఎంత చిత్రంగా వంది!’ కదలపోతునన బస్లో నుంచి బయటి
చీకటినీ, వెనెనలనీ గమనిస్త చిననగా నవవకుంది ధ్నమ.
***
తెల తెలవారుతూండగా ఆ చినన వ్వరోి బస్ దిగింది ధ్నమ. బామగ్ లో నుంచి అడ్రస్ వ్రాసుకునన
పేపర్ తీసి ఒకసారి చూసుకుంది. మెలిగా నడవసాగింది.
అతమంత అధునాతనంగా వనన దుసుతలూ.. ఖరీదైన బామగూ.. ఆ అందమైన అమాభయి రిక్షా
వదదంటూ చకచకా నడిచి పోతుంట్ల కొంత ఆశ్ేరమంగా చూస్తండి పోయారు అకకడి జనం.
దూరంగా బాలకల పఠశాల అనన బోరుడ కనబడగానే... ‚అమభయమ! మేడం చెపినట్లి వచేేశాను.‛
అనుకుంది ధ్నమ స్ంతోష్ంగా.
మరో నాలుగడుగులు వేసేత.. నాలుగు రోడి కూడల లో ఆంజనేయసావమి విగ్రహం. అకకడ
కుడి ప్రకకకి త్నరిగి ఆ వీధి చివరిదాకా నడిసేత అకకడ ఆ యిలుి.
‘ఇంటి వైప్పకి త్నరిగి నిలుచుంట్ల మేడం చెపినట్లి ఇంటికి వెనుక వైప్ప దూరంగా కొంచెం
ఎతుతలో గుడి కనిపిస్తంది. వేణుగోపలసావమి గుడి అట!’ అదే తనకి కావలసిన యిలుి అని
అరథమయింది ధ్నమకి.
ఇంటికీ గేట్ కీ మధ్మనునన ఖాళ్ళ స్థలంలో గనేనరు, పరిజాతం, మందారం, నందివరధనం..
రకరకాల పూల చెటి... వాటి వెనుక చినన యిలుి. మళ్ళు ఇంటికి వెనుక వైప్ప పెరట్లినూ ఇలాగే

..

... ~ .

కినిగె

http://patrika.kinige.com

మొకకలూ, కూరగాయల పదులూ వననటినానయి. వరుస్గా వనన నాలుగు గుమాభలలోనుంచి
వెనుక గుమాభనికి ఎదురుగా వనన తులసి కోట కనిపిస్తంది.
ధ్నమ గేట తెరుచుకుని మెలిగా లోపలకి అడుగుపెడుతూండగా కనబడింది ఆమె. ఒక
తాడు తీసుకుని వెనుక గుమభంలో నుంచి వడివడిగా పెరట్లి ఒక మూలగా పెటిట వనన రోలు వైప్ప
వెళ్తత.
ఆ రోటి దగగర ఒకక క్ష్ణం ఆగి ‚కృషాా‛ అంది ఆవిడ. ఆ తరావత వంగి ఆ తాడుని చుటూట
త్నపి ముడులు వేయసాగింది.
ధ్నమ అవాకకయినటిగా నిలబడిపోయింది. ‚ఏం చేస్తందావిడ! ఏం చూస్తంది తను!‛
ఒకక క్ష్ణం అరధం కాలేదు. ‘కృష్ణాడిని రోటికి కట్లటస్తందా!’ తను ఎన్నన సారుి అభినయించిన
యశోదా కృష్ా నాటామనిన ప్రతమక్ష్ంగా చూసుతననటిగా వంది ధ్నమకి. ఆమె నడక.. ఆ తీరు..
అవను.. ఆమె యశోదే. అదిగో అకకడ.. అకకడ నిలుచుననది బాలకృష్ణాడే. ఒక క్ష్ణం పకపకా
నవవతూ.. అంతలోనే బికక మొహం పెడుతూ.. వదదమాభ, వదదమాభ అని బ్రత్నమలాడుతూ.. దంగ
ఏడుప్పలు ఏడుస్త.
గుడిలోనుంచి ఘంటానాదం వినబడడంతో ఉలకికపడింది ధ్నమ. అప్పడే గమనించింది
ఆవిడ ధ్నమని. ‚ఎవరమాభ!‛ అంది మెలిగా లేచి నిలుచుంటూ.
ఆ ప్రశ్నకి స్మాధానం చెపకుండా ‚ఏం చేసుతనానరు మీరు!‛ అంది ధ్నమ.
అంటూండగానే గమనించింది. అకకడ బాలకృష్ణాడు లేడు. ఆవిడ యశోద కాదు. రోలు
ప్రకకగా వనన చినన మొకక పకకకి వంగిపోతే దానిని నిటారుగా నిలబెటిట తాడుతో కడుతునన ఆవిడ..
ఆవిడ.. రుకిభణి గారు!
స్ృహలోకి వచిేనటిగా చూసి ఆవిడకి నమస్కరించింది ధ్నమ. బామగ్ లో నుంచి ఉతతరం
తీసి యిచిేంది ‚దీప మేడం పంపరండీ.‛ అంటూ.
ఆవిడ హాయిగా నవివ ఆ ఉతతరం అందుకుంటూ ‚లోపలకి రామాభ!‛ అనానరు.
ధ్నమ మొహం కడుకుకని వచేేస్రికి ఉతతరం చదివినటినానరు ఆవిడ. వంట గదిలో శ్బాదనిన
బటిట కాఫీ పెడుతునానరని గ్రహంచింది ధ్నమ. ఆప్రకకనే పూజ గదిలో కూరుేని జపం
చేసుకుంటూనన ఆవిడ భరతనీ అప్పడే గమనించింది.
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‘దీప మేడం వయసే వంటంది బహుశా ఈవిడకి. మేడం ఎప్పడూ పూరిత మేకప్ లో
ఉంటారు. ఈవిడకి మేకప్ లేదు కానీ మిగతా అలంకారమంతా దాదాప్పగా అలాగే వంది. కొప్ప,
పూలు, చేత్ననిండా గాజులు.. తళతళలాడే ముకుకప్పడక.. పెదద బొటట.’
ఆవిడ చుటూట.. ఆ యింటి నిండా ఏదో దివమతవం..
తను ఏ ప్రశ్నలకి స్మాధానం కోస్ం వచిేందో అవనీన మరిేపోయింది ధ్నమ. సాననం..
భోజనం.. పనులనీన ఏదో మైకంలో వననటిగా పూరిత చేసింది. అననం త్ననగానే ఆగకుండా
ఆవలసుతంట్ల ‚కాసేప్ప పడుకుంటావా!‛ అనానరావిడ.
ధ్నమ నిద్ర లేచేస్రికి వాకిట్లి బిలబిలాిడుతూ అమాభయిలు. రుకిభణి గారు ధ్నమకి కాఫీ యిచిే
వాళుకి పఠం చెపేందుకు కూరుేనానరు.
ధితాత.. ధిమితా.. ధిమితా కిటతక.. తళ్దంగు తకధిమి.. తక తథిగిణతోం..
పిలిలకి నాటమం నేరుతునన రుకిభణి గారినే చూస్త రండు రోజుల క్రితం తాను దీప మేడం
దగగరికి వెళుడానిన గురుత చేసుకుంది ధ్నమ.
ఆరోజు ధ్నమ

వెళ్ళుస్రికి యిలాగే కాిస్ జరుగుతోంది అకకడ. అది సాధారణమైన

నాటామలయం కాదు. ప్రపంచ ప్రఖామత్న వంది దానికి. దీప తన జీవితమంతా నాటామనికే అంకితం
చేసిన వమకిత. పదభశ్రీ లాంటి ప్పరసాకరానిన పందిన నాటమ కళ్దకారిణి. బాగా చిననతనం నుంచీ
అకకడ నాటామనిన అభమసించిన విదామరిధనిగా, దీప మేడం ప్రియ శిష్ణమరాలగా ధ్నమ అకకడి
టీచరిందరికీ పరిచయమే. అందరినీ చిరునవవతో పలకరిస్త నేరుగా దీప ఆఫీస్ రూం లోకి
వెళ్ళుంది ధ్నమ.
ధ్నమని ఎంతగాన్న ప్రోతసహసాతరు ఆవిడ. ‚అందరాిగా కాదు నువవ. నాటమం మానకు.‛
అని పదే పదే చెపతరు.
ధ్నమని చూస్తనే నవివ ‚కూరోే‛ అనానరు.
కూరుేంటూనే స్టిగా అడిగింది ధ్నమ. ‚నాటమం మనిషికి ఏం యిసుతంది మేడం! అస్లు
ఏ కళ అయినా మనిషికి ఏం యిసుతందంటారు?‛
‚నేను నా జీవితంలో పందినవి అనీన నాటమం తోనే పందాను ధ్నామ!‛ నింపదిగా
చెపింది దీప.
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అవను. ధ్నమకి తెలుసు. ఆవిడ ఎన్నన ఇంటరూవూలలో చెపిన విష్యమే అది. ధ్నమ ఎన్నన
సారుి శ్రదధగా విననదే.
కానీ అది చాలడం లేదు ఆమెకి. ‚అది కాదు మేడం! నేను నాటామనిన వదిలపెటటకుండా
సాధ్న చేసేత ఏం సాధిసాతనంటారు? మీలాగా పదభశ్రీ అవతానా ఒకనాటికి?‛
‚తపకుండా అవతావ‛ అనానరు ఆవిడ. ‚అంతకనాన ఎకుకవే సాధిసాతవ నువవ. నీకా శ్కిత
వంది.‛ అనానరు.
ధ్నమ యిబఫందిగా కదులుతుంట్ల ‚ఏంటి ధ్నామ నీ స్మస్మ!‛ అనునయంగా అడిగారు
ఆవిడ.
‚స్మస్మ కాదు మేడం.‛ ధ్నమ టూకీగా తనకీ, స్ంజయ్ కీ జరిగిన స్ంభాష్ణ చెపింది.
‚స్ంజయ్ అడిగాక నాకూ ఆ ప్రశ్నకి స్మాధానం స్ష్టంగా తెలయదని అరధమయింది మేడం.
డామన్స చాలా యిసుతంది. డబ్లఫ, కీరిత, .. మనలన యిష్టపడే, గౌరవించే మనుష్ణలు.. యిలా చాలా
యిసుతంది. అయితే వాటిలో నాకేం కావాలనుకుంటనానన్న నాకు తెలయడం లేదు. అవనీన నా
ఉదోమగమూ యిసుతంది. నేను శ్రదధ పెడితే అందులోనూ చాలా పై సాథయి కి వెళుగలను.
అలాంటప్పడు...‛
‚కానీ ఇది వేరు కదా ధ్నామ!‛ ధ్నమ మాటలని మధ్మలో ఆప్పతూ అంది దీప. ‚డామన్స నీకిచేే
అనందం వేరు కదా!‛
‚అవను మేడం! డామన్స చేసుతంట్ల నాకు బాగుంటంది. చాలా ఆనందంగా వంటంది. కానీ
ఆ ఆనందం నేను స్ృషిటంచుకుంటననదా! లేక నాటమం నాకు స్ృషిటంచి యిస్తందా! నేను
స్ృషిటంచుకుంటననదయితే దానిని నేను ఏ పనిలో నయినా స్ృషిటంచుకోవచుే కదా! నా వదోమగం
లోనూ, గృహణిగా నా బాధ్మతలలోనూ కూడా ఆ ఆనందానిన పందవచుే కదా!‛
దీప ఒకక క్ష్ణం ఆలోచిసుతననటిగా వండిపోయింది. ‚నా ఉదేదశ్మం ప్రకారం

మిగతా

వాటిలోి ఆనందానిన పందేందుకు కూడా డామన్స హెల్ చేసుతంది ధ్నామ! నాటమం ఏకాగ్రతని
పెంచుతుంది. నాకైతే నాటమం చేసేటప్పడు ఇంకే స్మస్మలూ, బాధ్లూ గురుత రావ.‛ అంది.
‚అదే మేడం... ఆ సిథత్న.. ఏ స్మస్మలూ, బాధ్లూ మనలన తాకని సిథత్న.. మరో ఆలోచన
మనకి రాని సిథత్న.. దానిని కళలు మాత్రమే యివవగలవా! మామూలు పనులు యివవలేవా!
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‚స్ంజయ్ నినన ఆప్రశ్న అడిగినప్పడే నాకు సురించించింది.. ఏ కళలూ రాకపోయినా
చాలా ఏకాగ్రతతో వండేవారు మనకి కనిపిస్తనే వంటారు. వాళ్ళు ఏ పని చేసుతనాన చాలా
అందంగా, నైస్ గా అనిపిసుతంది. ఒక మీటింగ్ కి రావడం.. కూరోేవడం.. లేవడం.. పెనున
బామగులో నుంచి తీయడం.. పెటటడం.. ఒక విష్యానిన వివరించడం.. అత్న చినన పని నుంచి పెదద
పని దాకా.. అనీన చాలా నైస్ గా చేసుతనానరనిపిసుతంది. ఈ పనిని ఇంత బాగా చేయచాే.. ఇంత
సింప్పల్ గా చేయచాే అనిపిసుతంది. మనమెంతో కాంపిికేట్ అనుకునన విష్యానిన వాళ్ళు
అలవోకగా.. అవలీలగా..‛ ధ్నమ ఎలా చెపలో అరధం కానటి తడుముకుంటంట్ల..
‚ఒక హేలగా చేసాతరు.‛ దీప నవవతూ పూరిత చేసింది.
‚కరక్టట మేడం.. కరక్టట. నాకు ఆ మాట రాలేదు.‛ అంది ధ్నమ.
‚బహుశా దానేన కళ్దతభకత అంటారేమో!‛ సాలోచనగా అంది దీప.
క్ష్ణం తరావత కురీేలో వెనకిక వాలుతూ మళ్ళు తనే అంది. ‚కళ్దతభకత అనన పదం
స్రైనదో కాదో నాకు తెలయదు కానీ నువవ చెపేది నాకు అరధమయింది ధ్నామ. కాిరిటీ ఆ మ మైం..
ప్రత్న విష్యమూ కిియర్ గా తెలసినవాళ్ళు.. మైం. లో అస్ష్టతా, కంఫ్యమస్నూ లేని వాళ్ళు చేసే
పనిని చూసుతననప్పడు మనకి అలా అనిపిసుతంది. అయితే అలాంటి స్ష్టత ఆ వమకితలో ఉంటందా..
లేక ఆ పని వాళికి ఆ శ్కితని యిసుతందా అని కదా నీ ప్రశ్న!‛
ధ్నమ తల వ్వపింది.
‚కొందరికి స్వతహాగా వండవచుే. కానీ ప్రయత్ననంచి అలవరచుకోవాలనుకుంట్ల మాత్రం
నాకు తెలసినంత వరకూ

నాటమమూ, స్ంగీతమూ ఆ శ్కితని యిసాతయి. ఎందుకంట్ల స్ంగీత

నాటామల మూలం వేదాలలో వంది. వేదం అంట్ల.. అది అపౌరుషేయం. అంట్ల ఎవరో అలోచించి
వ్రాసినది కాదు. భగవంతుని నిశావస్మే.. ఇంకా చెపలంట్ల భగవంతుని ప్రాణమే వేదం. కనుక
ఆలోచనకి అతీతమైన సిథత్నకి వెళుడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి. ఏ పని చేసుతననప్పడు అది
మాత్రమే మన ధామస్లో వండడం.. మిగతావేవీ మనసులోకి రాకపోవడం.. అదే ఆనందానికి
కీలకం.

..

... ~ .

కినిగె

http://patrika.kinige.com

‚నామటకు నాకు అది నాటమంలో దరికింది. నాటమం చేసుతనన స్మయంలో నా మనసులో
నాటమం తప మరేమీ వండదు ధ్నామ! వండకూడదు. వండకపోతేనే పరపక్ష్న్ సాధ్మమవతుంది.
అప్పడే ఆ కళలో ఒక ఉననత సాథనానిన చేరడం జరుగుతుంది.‛
అరధమయినటిగా తల వ్వపింది ధ్నమ. ‚థ్మంకూమ మేడం. వెళ్ళుసాతను‛ లేచి నిలుేంటూ
చెపింది.
‚మంచిదమాభ.. వెళ్ళురా.‛ ఆవిడ కూడా నవవతూ చెపరు.
తలుప్ప వైప్ప నడవబోతూ ఒకక క్ష్ణం ఆగింది ధ్నమ. ‚మీరు చెపింది నిజం మేడం. మీరు
ఎంతో వేగంగా నరితసుతననప్పడు కూడా.. మీ అభినయమూ, అడుగులూ పరపక్టట గా వంటాయి..
భాసుర భుజబల రణశూరా... నారీజన మానస్ చోరా.. మహ మేరు స్మాన ధీరా.. అంటూ
వేగంగా పట సాగుతూంట్ల అంత వేగంగానూ విభినన భావాలు అలవోకగా మన మొహంలో
పలకినప్పడు..

ఆవేగం.. ఆ నేరు.. ఆ పరపక్ష్న్ సాధించినప్పడు.. ఆలోచనలకతీతమైన ఒక

ఆనందమయ సిథత్న మనకి కలుగుతుంది. అదే నాటమం మనకి యిచేే.. నాటమం నుంచి మనం
పందగలగే గొప ప్రయోజనం. అంతేకదా మేడం!‛
ధ్నమ ఆ మాట చెపూత ఉంట్ల దీప మొహంలో గబగబా రంగులు మారాయి. ‚ధ్నామ, ఆగు.‛
అంది కంగారుగా.
తలుప్ప తీసుకుని బయటకు అడుగు పెటట బోతునన ధ్నమ ఆశ్ేరమంగా వెనకిక త్నరిగింది.
‚నీకు ఒక పని చెపతను. చేసాతవా!‛
‚ఏంటి మేడం!‛
‚నినున ఒకరి దగగరికి పంప్పతాను. వెళ్ళు ఆమెని కలవాల.‛
‚ఎవరిన మేడం! ఎందుకు?‛ ధ్నమ ఆశ్ేరమంగా అడిగింది.
‚చెపతను. కూరోే‛ పేపరూ, పెనూన చేత్నలోకి తీసుకుంటూ చెపింది దీప.
లెటర్ వ్రాసి ధ్నమ చేత్నలో పెడుతూ ‚బహుశా నేను నీకు యిచిేంది పూరిత స్మాధానం కాదు
ధ్నామ! ఒకసారి వెళ్ళు ఈవిడని కలువ నువవ!‛ అంది.
ఆలోచనలలోనుంచి తెపరిలి రుకిభణి వైప్ప చూసింది ధ్నమ. ఒకక క్ష్ణం ఆవిడ మొహంలోకే
తదేకంగా చూసి ఆ తరావత పిలిలవైప్ప త్నరిగింది.
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అంతే. కొయమబారిపోయింది. అకకడ.. అకకడ.. పిలిలతోపటూ బాలకృష్ణాడు నాటమం
చేసుతనానడు.
రుకిభణి గారు చిరునవవతో వాడి వైపే చుస్త తల వ్వప్పతునానరు. ధ్నమ నివెవరపోయి
చూస్తండగా పఠం పూరతయింది.
పిలిలందరూ వెళ్ళుపోయారు. క్రింద కూరుేని వనన రుకిభణి గారు మెలిగా పైకి లేసుతనానరు
‚కృషాా‛ అంటూ.
ధ్నమ మళ్ళు ఉలకికపడింది. ఎదురుగా బాలకృష్ణాడు కనిపిసుతనానడు. ఆమె చేత్నలోనుంచి
నటటవాంగం తాళ్దలు, చిడతా, కర్రా అందుకుని ఆమె ప్రకకనే బ్లడిబ్లడి నడకలతో నడుసుతనానడు.
పరుగెత్నతనటిగా అట నడిచింది ధ్నమ. దగగరగా వెళ్ళు చూసేత.. కృష్ణాడు లేడు. రుకిభణి గారే
వాటిని అకకడ వనన అలమర లో పెటిట వంటగదిలోకి వెళ్ళతనానరు!
ఆ రాత్రి భోజనాలయామక మెలిగా వాకిట్లికి నడిచి దీప కి ఫోన్ చేసింది ధ్నమ.
‚చెప్ప ధ్నామ!‛
‚మేడం! నేను రుకిభణి గారిని కలశాను. నాకేమీ చెపలేదీవిడ ఇంతవరకూ. ఏం చేయను?
రేప్ప ప్రొదుదన బయలేదరి వచేేయనా!‛
‚ఏం అకకడ బాలేదా నీకు! రుకిభణి గారు నచేలేదా!‛ చిరునవవతో అడిగింది దీప, రుకిభణి
గారు అనన మాటని వత్నత పలుకుతూ.
‚అయోమ!

బాగోక

పోవడమా!

ఉండిపోవాలనిపిస్తంది. రుకిభణి

ఎంత

బాగుందో

గారయితే.. రుకిభణి

చెపలేను.

ఎపటికీ

ఇకకడే

గారయితే..‛ మాటలు రానటిగా

ఆగిపోయింది ధ్నమ.
‚అరధమయిందిలే‛ దీప నవివంది. ‚మరింకేం! వండు రండు రోజులు.‛
‚అది కాదు మేడం! మీరు ఆవిడకి ఏం వ్రాశారు ఉతతరంలో! నేనెందుకు వచాేన్న మీరు
వ్రాశారా! నేను చెపలా! నాకు ఆమెతో ఏం మాటాిడాలో, ఎలా మొదలు పెటాటలో తెలయడం
లేదు.‛
‚నువేవం మాటాిడకు. రండు రోజులలో నేనూ వసాతనకకడికి. అపటివరకూ వండు. ఇదదరం
కలసి వచేేదాదం.‛
..
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‚మీరొసాతరా..!‛ ఆశ్ేరమంగా అడిగింది ధ్నమ. ‚రండ్రోజులు నేనేం చేయను మేడం ఇకకడ!‛
‚ఏం చేయదుద. రుకిభణి తో వండు. ఆవిడ ఏమనాన నేరితే నేరుేకో.‛
‚ఏమనాన అంట్ల! డానాస!‛
‚ఏం నేరితే అది.‛ దీప నవివ ఫోన్ పెట్లటసింది.
ధ్నమ మెలిగా లోపలకి నడిచింది. అకకడ ఆయన మంచం మీద పడుకుని వనానరు. ప్రకకనే
నేల మీద చాప పరుచుకుని రుకిభణి గారు పడుకుని ఉనానరు. ఆవిడ స్ననగా భాగవత పదామలు
పడుతూంట్ల.. ఆయన కళ్ళు మూసుకుని వింటనానరు.
ధ్నమని చూడగానే ‚నువ లోపల గదిలో పడుకోమాభ!‛ అనానరు రుకిభణి గారు.
ధ్నమ మెలిగా మధ్మ గదిలోకి వచిే తన కోస్ం రుకిభణి గారు వేసి ఉంచిన మంచం మీద
కూరుేంది. ముందు గదిలోనుంచి మధురంగా వినిపిసుతనన ఆవిడ

గొంతు వింటూ నిద్రలోకి

జారుకుంది.
***
తెలతెలవారుతూండగానే మెలకువ వచిేంది ధ్నమకి.
ఓరగా వేసి వనన తలుప్పల లోనుంచి ముందు గదిలో వాలే వనన మంచం కనిపించింది.
వాళుకి నిద్రాభంగం కాకూడదని మెలిగా లేచి శ్బదం రాకుండా వెనుకవైప్ప వంటగదిలోకి నడిచింది.
నిశ్శబదంగా పెరట్లికి వెళ్ళు మొహం కడుకుకంది. ఇంకా పూరితగా స్రుమడు ఉదయించలేదు.
ఆ చిరువెలుతురునీ, చలిదనానీన ఆసావదిస్త మెలిగా ఇంటి ముందు వైప్పకి రాబోయిన ధ్నమ అలాగే
నిలబడిపోయింది.
అకకడ.. కొంచెందూరంలో రుకిభణి గారు బావిలో నుంచి నీళ్ళు తోడుతునానరు. అలస్ట్ల..
అలవాట్ల.. ఆనందమో అరధంకాని గొంతుతో మధ్మ మధ్మ ‚కృషాా!‛ అంటనానరు.
ఆప్రకకనే.. ఆప్రకకనే.. బావి గటట మీద కూరుేని.. రండు కాళ్తు ఆడిస్త.. బాలకృష్ణాడు ..
ఆవిడతో కబ్లరాిడుతునానడు!
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ఆ దృశ్మం కొంత అలవాటయిన దానిలా చిరునవవతో చూసింది ధ్నమ. మెలిగా ఆవిడ
దగగరికి నడిచి చేత్నలోనుంచి చేద అందుకుంటూ ‚నేను తోడనాండీ!‛ అంది.
‚అప్పడే లేచావా!‛ అనానరు ఆవిడ వెనకిక త్నరిగి నవవతూ. ‚క్రొతత చోట కదా! నిద్ర
పటటలేదా!
‚అదేం కాదండీ.‛ అంది ధ్నమ చిననగా నవవతూ. ‚ రోజూ ఇదే టం కి లేసాతను నేను.‛
ధ్నమ చీర పైకి దోప్పకుని నీళ్ళు తోడి వాకిట్లి ముగుగ వేసుతంట్ల.. ‚బాగా చదువకునన
పిలివంట్ల యిలాటివనీన రావేమోననుకునానను.‛ అనానరు రుకిభణి గారు మురిపెంగా చూస్త.
‚చదువ స్మరధతని పెంచాల గానీ తగిగంచకూడదు కదండీ.‛ అంది ధ్నమ.
రుకిభణి ఫకుకన నవివ ధ్నమ చుబ్లకానిన ప్పణుకుతూ ‚బాగా చెపవ.‛ అంది.
ఆవిడ వంట గదిలోకి వెళ్ళతంట్ల ఆవిడ వెనుకే లోపలకి వెళ్తత.. ‚నాకు..నాకు.. మీరేదైనా
నేరితే నేరుేకోమనానరు ననున దీప మేడం.‛ అంది ధ్నమ.
గలగలా నవావరు రుకిభణి గారు. ‚అలాగేలే‛ అనానరు.
పనవగానే వేణుగోపల సావమి గుడికి తీసుకు వెళ్దురు. దరశనం చేసుకుని మెటి మీద
కూరుేనానరిదదరూ. ‚ఎంత బాగుందండీ ఈ గుడి!‛ అంది ధ్నమ పరవశ్ంగా చూస్త.
గుడికి రంగులూ.. నేల మీద ముగుగలూ వేస్తండటానిన ధ్నమ ఆస్కితగా గమనిస్తంట్ల
‚ఎలుిండి పండగ కదా.. కృషాాష్టమి బాగా చేసాతరికకడ. ఎకకడెకకడి నుంచో వసాతరు జనం. దీప
కూడా వసుతంది ప్రత్న స్ంవతసరమూ. మా పిలిలు చేసే నాటమం చూడటానికి.‛ అంటూ
వివరించిందావిడ.
‚అవనా!‛ అంది ధ్నమ ఆశ్ేరమంగా. ‚నేను కూడా చేయచాే!‛ బెరుకుగా అడిగింది.
‚చేయాలనిపిస్తంది.. సావమి ముందు‛
రుకిభణిగారు ధ్నమ బ్లగగ మీద చిననగా తటాటరు. ‚ఎందుకు చేయరాదూ! తపకుండా
చేయచుే.‛
‚మరి.. మరి.. మీరు నాకేమైనా నేరుతారా ఈ రండురోజులలో!‛
ఆవిడ చిననగా నవవతూ పైకి లేచారు. ‚పద, వెళ్దదం.‛ అనానరు.
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***
ఆరోజూ.. ఆ మరానడూ.. అనుక్ష్ణమూ ఆవిడని గమనిస్త ఉండి పోయింది ధ్నమ.
‘ఆవిడ దినచరమ.. పూజ.. పత్న సేవ.. ఏది చూసుతంట్ల అది.. ప్రతీదీ ఒక నాటమం లా
వనానయి. కళ్ళు త్నప్పకోలేని ప్రదరశనలా వనానయి. దీప మేడం అననటి అంతా ఒక హేల గా
వనానయి.’
అంతకనాన ముఖమంగా యికకడికి వచిేనపటినుంచీ తనకి కలుగుతునన భ్రమలు మరింత
చిత్రంగా వనానయి ధ్నమకి.
రుకిభణి గారి ప్రకకనే స్దా బాలకృష్ణాడు నడుసుతననటిగా అనిపిస్తంది. ఆవిడ కృషాా
అననప్పడలాి బాలకృష్ణాడి రూప్ప స్ష్టంగా కళు ముందు కనిపిస్తంది. ఆవిడ కాఫీ కలుప్పతూ
కొంచెం ఎతుతలో వనన పంచదార డబాఫ కోస్ం చేయి చాస్త ‚కృషాా‛ అంట్ల.. అది అలవోకగా
ఆవిడ చేత్నకి అందినటి అనిపిసుతంది. కాదు.. కాదు.. ప్రకకన గటట మీద నిలుచునన బాలకృష్ణాడు
దానిన ఆమె చేత్నకి అందించినటినిపిసుతంది. మజిిగ చిలుకుతుంట్ల ఆవిడ భుజాలు పటటకుని అతను
వ్వగుతుననటి తోసుతంది.
భరతకి భోజనం వడిడసుతంట్ల.. అమె కొంగు పటటకుని ఆమె తో పట్ల అటూ యిటూ
నడుసుతననటి కనిపిసుతంది.
ఆవిడ తనకి నాటమం నేరుతుంట్ల.. ఆవిడ ప్రకకనే కూరుేని ఆవిడతో పటూ అతను కూడా
తన నాటామనిన నిశితంగా చూసుతననట్లి వంది!!
రండో రోజు రాత్రి నిద్రకి ఉపక్రమించబోతూండగా స్ంజయ్ దగగర నుంచి ఫోన్.
గబగబా వాకిట్లికి నడిచింది ధ్నమ.
‚ఏంటి? ఏమయిపోయావ రండు రోజులనుంచీ? ఒక ఫోన్ లేదు. మెసేజ్ లేదు. నేను చేసేత
జవాబ్ల లేదు!‛
‚సారీ స్ంజయ్. మధామహనమంతా ఫోన్ చార్ి లో లేదు. ఇప్పడే చార్ి చేశాను. నీ మెసేజ్
చూశాను. పడుకునేలోపల చేదాదంలే అనుకునానను, ఈ లోపల నువేవ చేశావ.‛
‚ఏంచేసుతనానవ ఆ పలెిటూరోి అంత బిజీగా!‛
‚డాన్స నేరుేకుంటనాన.‛ అలిరిగా చెపింది ధ్నమ. ‚రేప్ప సాయంత్రం ప్రోగ్రం వంది!‛
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‚ప్రోగ్రమా! అకకడా!‛ స్ంజయ్ ఆశ్ేరమంగా అడిగాడు.
‚ఊ. వసాతవా!‛ మరింత అలిరిగా అడిగింది ధ్నమ. ‚దీప మేడం కూడా వసుతనానరు.‛
‚చాలేి.. ముకూక మొహం తెలీని వాళ్ళుంటికి నువెవళ్ళుందే ఎకుకవ. నేను కూడా వచిే వాళు
నెత్నత మీద ఎకకనా!‛ స్ంజయ్ చిరుకోపంగా అనానడు.
‚వాళు నెత్నత మీద ఎకకడం ఎందుకు? పదుదనేన ఏ పదింటికో బయలేదరు నీ కారోి.
సాయంత్రానికి ఇకకడికి వసాతవ. డాన్స అయిపోగానే మళ్ళు రాత్రికి బయలేదరి వెళ్ళుపోవచుే. నేనూ
నీతో వచేేసాతను.‛
స్ంజయ్ మాటాిడలేదు.
‚పీిజ్ స్ంజయ్, రావ్వ! అలా బావంటంది కదా! ఇబఫందేం వంది చెప్ప. రేపెలాగూ
ఆదివారం. సలవే కదా!‛
‚స్రే, చూసాతను.‛
‚చూసాతను కాదు. రా. అననటి ఓ పని చేయరాదూ.. దీప మేడం కూడా రేప్ప పదుదన
బయలేదరుతునానరు. ఆవిడిన కూడా నీతో పట తీసుకొచేేయరాదూ! మళ్ళు ఇదదరూ విడివిడిగా
రావడం ఎందుకు?‛
‚ఆలోచిసాతలే.‛
‚ఆలోచిసాతను కాదు. నువ వసుతనానవ. అంతే. దీప మేడం నంబర్ ఎస్.ఎం.ఎస్. చేసుతనాన.
ఆవిడతో మాటాిడు.‛ ఫోన్ కట్ చేస్త చెపింది ధ్నమ.
***
‚బాగా లేట్ అయిపోయింది కదా! ప్రోగ్రం టం కి అందుకోగలమంటారా! ఈ వరషం యింత
యిబఫంది పెడుతుందనుకోలేదు.‛ డ్రైవ్ చేస్తనన స్ంజయ్ కొంచెం కంగారు ధ్వనించే గొంతుతో
అడిగాడు.
‚చూదాదం. ఇంక ఇప్పడు చేయగలగిందేమీ లేదు కదా! ఎపటికి వెళుగలగితే అపటికే
వెళ్దదం.‛ నింపదిగా చెపింది ప్రకకనే కూరుేనన దీప.
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‚మీరు ధ్నమని ఇంత ప్రతేమకంగా ఈ మారుమూలకి ఎవరి దగగరికి పంపరో చూడాలని
నాకూ కుతూహలంగా అనిపించింది. అందుకే ధ్నమ చెపగానే బయలేదరి వచేేశాను.‛ స్ంజయ్
నవవతూ చెపడు.
దీప కూడా నవివంది. ‚ఆమె పేరు రుకిభణి.

ఇదదరం ఒకే గురువ వదద నాటమం

అభమసించాం.‛
స్ంజయ్ ఆస్కితగా చూడటం గమనించి దీప కొనసాగించింది. ‚ఎనిమిదేళ్ళు కలసి
నేరుేకునానం. ఇదదరం పోటాపోటీగా చేసేవాళుం. శ్రదధలో కానీ సాధ్నలో కానీ ఇదదరం
స్మానంగానే వండేవాళుం. మా మధ్మ పోటీ వండేది కానీ ఈరాషూస్యలు వండేవి కావ. ఆ
పోటీ

అయినా

చూసేవాళు

దృషిటలోనే.

మా

మనసులోి

లేదు.

ఇదదరం

కలసే

ప్రదరశనలస్తండేవాళుం. ఒకసారి ఒక పోటీకి ఇదదరం కలసే వెళ్దుం.
ఇదదరమూ కృష్ణాడికి స్ంబంధించిన పటనే అభినయించాం. నామయనిరేాతలు చాలాసేప్ప
తరినభరినలు పడాడక ఫలతాలు చెపరు. నాకు ప్రధ్మ బహుమత్న. దానికి దివతీయ బహుమత్న.‛
‚ఓ‛ అనానడు స్ంజయ్ కొంత ఆశ్ేరమంగా, కొంత ఆనందంగా.
‚అది మనసులో ఏమనుకుందో నాకు తెలీలేదు. నాకు మాత్రం ఒక ప్రకకన ఆనందంగా
వనాన మరొక ప్రకకన బాధ్గా అనిపించింది. త్నరిగి వచేేటప్పడు దానికి నాట్రిక్ట చెపేశాను. ‚నేను
నాటమం చేసుతననప్పడు ప్రత్న క్ష్ణమూ కృష్ణాడిని ఊహంచుకునాననే! కృష్ణాడి వరానలు ఒకటొకటీ
వినిపిసుతంట్ల అలాగే అతని రూపలని నా కళు ముందు ఊహంచుకునాన. శాంతంగా,
మోహనంగా, భయంకరంగా.. అలా రకరకాలుగా. బహుశా అందుకే నాకు ఫస్ట ప్రైజ్
వచిేందేమో!‛ అనానను.
అది నవివంది. ‚అవనా! నేనలా వ్వహంచుకోలేదే!‛ అంది.
‚చూశావా మరి! అందుకే! లేకపోతే నీ నాటామనికి మాత్రం ఏం తకుకవ! ఈసారి నుంచి
నువవ కూడా ఆ పని చేసేత స్రిపోతుంది.‛ అని నేను స్ముదాయించబోతుండగా అంది అది. ‚నేను
వ్వహంచుకోలేదు. నాకు అలా కనిపిస్తనే వనానడు కృష్ణాడు.. ఎలా పిలుసుతంట్ల అలా.. ఎలా
కీరితసుతంట్ల అలా.. ఆ రూపంలో‛ అంది.
స్ంజయ్ దిగ్రబరమగా చూశాడు అ మాటలకి.
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దీప కళులోి స్ననటి నీటి తెర మెరిసింది. ప్రకకకి త్నరిగి స్ంజయ్ వైప్ప చూస్త నవివంది.
‚నాటమం నాకిచిేనవి దానికి యివవలేదు. దానికి యిచిేనవి నాకు యివవలేదు. మొనన ధ్నమ
నా దగగరికి వచిే మాటాిడినప్పడు ఈ స్ంఘటన గురొతచిేంది నాకు. ధ్నమకి నేను స్గం
స్మాధానమే చెపననిపించింది. మిగతాది రుకిభణి దగగర దరుకుతుందనిపించింది. అందుకే
తనని అకకడికి పంపను.‛
స్ంజయ్ అలాగే అప్రత్నభుడై చూసుతంట్ల తల వెనకిక వాలే కళ్ళు మూసుకుంటూ చెపింది
దీప. ‚నేను కళలో పరిపూరాత కోస్ం సాధ్న చేశాను. చాలావరకూ సాధించాను. నాటమం
చేసేటప్పడు నాకు నాటమం తప మరేమీ వండదు. కానీ.. రుకిభణికి.. రుకిభణికి.. ఆ నాటమం కూడా
వండదు. బహుశా.. తాను నరితసుతనానననన స్ృహ కూడా వండదు. ఆ సిథత్నని నేను
ఊహంచగలుగుతునానను. కానీ ఈ జనభలో సాధించలేకపోయాను.‛
***
ఆరోజే కృషాాష్టమి. రుకిభణి గారు పూలతో దేవడి మందిరానిన చకకగా అలంకరిసుతంట్ల చూస్త
కూరుేంది ధ్నమ. ఆవిడ భరత కొంచెం దూరంలో గుమభం దగగరగా కురీేలో కూరుేని ఏదో
చదువకుంటనానరు. ఒక కంటితో రుకిభణి గారి పూజా కారమక్రమానీన గమనిసుతనానరు.
కనకాంబరాలతో అందంగా కటిటన ఒక పెదద మాలా, మరో చినన మాలా ధ్నమ చేతులోి
పెటాటరావిడ.
ధ్నమ లేచి యివతలకి వచిేంది. రండు చేతులూ నడుము మీద పెటటకుని చిరునవవతో
చూసుతనన కృష్ణాడి మెడలో ఒక మాల వేసి మరో మాల జడలో తురుముకుంటూ వెనుదిరిగి చూసేత,
ఆవిడ స్ననగా ఏదో పడుతూ తల వ్వప్పతుండడం కనిపించింది. మళ్ళు అదే భ్రమ.. రండు
చేతులూ ఆవిడ మెడ చుటూట వేసి ఆవిడ వీప్ప మీద పడి చినిన కృష్ాయమ వ్వగుతుననటూి.. తన చిటిట
చేతులతో ఆవిడ గడడం పటటకుని మారాముగా ఏదో అడుగుతుంట్ల.. ఆవిడ చిరునవవతో తల
అడడంగా వ్వప్పతుననటూి..
మరింత స్ష్టంగా.. కళ్ళుదుట నిజంగా జరుగుతుననటిగా కనిపిస్తంది.
ఒక వివశ్తవం తనని చుట్లటయగా ఒకకసారిగా నేలమీద చత్నకిల బడిపోయింది ధ్నమ..
ఆయన కురీేకి దగగరగా.
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ఆయన ఉలకిపటగా చూశారు. ఆమె తల మీద చేయి వేస్త ‚అమాభయీ!‛ అనానరు
కొదిదగా వణికే గొంతుతో.
ధ్నమ తలెత్నత చూసింది. మొహమంతా చిరు చెమటలు కముభకునానయి. కళులోించి నీళ్ళు
కారుతునానయి.
ఆయన ఆశ్ేరమంగా చూసుతంట్ల గదగదమైన గొంతుతో ‚నాకు.. నాకు ఎలాగో వందండీ.‛
అంది. ‚అమభని చూసినప్పడలాి నాకు ఆమె ప్రకకన బాలకృష్ణాడు స్ష్టంగా కనిపిసుతనానడు.
ఇకకడికి వచిేనపటినుంచీ అదే భ్రమ.‛
అపటివరకూ కొంచెం కంగారుగా ఆమెనే చూసుతనన ఆయన నవేవశారు. ‚అదా...!‛
అనానరు.
ఆమె తల మీద మీద నుంచి చేయి తీసేస్త.. ఒక ముసిముసి నవవతో కురీేలో కొదిదగా
వెనకిక స్రుదకుని ‚అది నీ భ్రమ కాదు.. ఆవిడ మాయ.‛ అనానరు.
ధ్నమ ఆశ్ేరమంగా చూసింది. ‚అంట్ల.. అంట్ల.. మీకూకడా కనబడతాడా కృష్ణాడు ఆవిడ
ప్రకకన!‛ అంది ఉదివగనంగా.
‚కృష్ణాడా.. ఆ.. కనబడతాడు... ఆవిడ కొంగుకు కటటకు త్నరుగుతునన లక్ష్ణాలనినటికీ ఓ
రూపం యిసేత అది కృష్ణాడేగా మరి!‛ అనానరు మరింత విశాలంగా నవవతూ.
ధ్నమ కళుముందు ఏదో మెరుప్ప మెరిసినటియింది.
‚అంట్ల!?‛
‚ధ్రభం.. ప్రశాంత చితతం.. స్తమం.. జాానం.. ఆనందం..‛ ఒకొకకక మాటనీ విడదీసి
వివరిసుతననటిగా పలకారు ఆయన.
ఆ అదుబతానిన అవగాహన చేసుకునేందుకు ప్రయత్ననస్త రండు క్ష్ణాలు అలాగే
శిలాప్రత్నమలా వండిపోయింది ధ్నమ. ఆ తరావత సిథమితపడి.. తగిగన హృదయ వేగంతో ‚అవను‛
అంది.
క్ష్ణం తరావత మళ్ళు ‚నిజమే‛ అనుకుంది చిరునవవ మెరిసే పెదవలతో.
తలెత్నత మరోసారి తనభయంగా ఆవిడవైప్ప చూస్త ‚ఎలా సాధించారండీ అమభ యిది!‛
అంది తనలో తనే అనుకుంటననటిగా.
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‚ఏముందమాభ! ఒకసారి ఆనందమంట్ల ఏమిట్ల తెలశాక యిక దానిన వదిలపెటటకుందా
పటటకుంది. అంతే. సింప్పల్.‛ ఆయన గుంభనగా నవావరు.
‘అంతేనా! అంత సింప్పలా!’ ధ్నమ ఆశ్ేరమంగా అనుకుంది. ‚అయితే మరి అది అందరికీ
ఎందుకు సాధ్మం కావడం లేదండీ?‛ ఆయన నవవని చూసి కొంచెం ఉడుకుకననటిగా అడిగింది.
‚ఆ రహస్మమే కదమాభ నువవ యిప్పడు తెలుసుకోవలసింది!‛ గంభీరంగా

అనానరు

ఆయన.
ధ్నమ కళ్ళు విపరుేకుని చూసింది.
‚ఆనందం అంట్ల ఏమిట్ల గురుతపట్లట అవకాశ్ం నీకు నీ కళ యిచిేంది. దానిని
నిలబెటటకునే చాతురమం.. పెంచుకునే సామరధూం నీ జీవనశైల యివావల.‛
‘అది నాకు సాధ్మమేనా.. నేను సాధించగలనా!’ అననటి చూసుతనన ధ్నమ మనసుని అరధం
చేసుకుననటిగా చెపరాయన. ‚అలౌకికానందానిన అందుకోవడం ఒక ఎతుత.. దానిని కళ దావరా
మరొకరికి అందివవగలగడం ఒక ఎతుత. మనసు, బ్లదిధ, దేహం - ఒకొకకకరికి ఒకొకకకటి
ప్రత్నబంధ్కం కావచుే. కానీ నువ రండూ చేయగలవ. ఆ స్ంసాకరమూ,

రూపమూ, కళ్ద

నైప్పణమమూ - అనీన ఉనానయి నీకు. ఇంకా పెంచుకోగల శ్కీత ఉంది. కనుక నువవ ఇహమూ,
పరమూ కూడా సాధించగలవ.‛
ఆయన స్ననటి గొంతుతో మెలిగా, బ్లజిగిసుతననటిగా చెపూతంట్ల రుకిభణి గారు చిరునవవతో
వచిే ఆయన ప్రకకన నిలబడాడరు. ‚నాటమంతో ధ్నమూ, కీరీత స్ంపదించుకోవచుే. స్మాజోదధరణ
చేయచుే. ఆతోభదధరణా చేసుకోవచుే.‛ అనానరు.
వాళ్ళుదదరినీ చూసుతంట్ల ధ్నమ గుండెలోి ఆనందం పంగింది. ఒకక ఉదుటన లేచి యిదదరి
పదాలకూ భకితగా నమస్కరించింది.
***
హడావడిగా కారు ఆపి వేగంగా గుడి వైప్ప నడిచారు దీప, స్ంజయ్.
‚ప్రోగ్రం అయిపోయిందేమో! వెళ్ళుపోయంటారా వీళ్ళు!‛ స్ంజయ్ ప్రశ్నకి

జవాబ్ల

చెపలేనటి చూసింది దీప.
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స్రిగాగ వాళ్ళు గుడిలో అడుగు పెడుతూండగా వినిపించింది.. రుకిభణి గారి శిష్ణమరాళుచే
ఆనాటి కారమక్రమంలోని ఆఖరి అంశ్ం ప్రదరిశంపబడుతుందనన ప్రకటన.
వెనువెంటనే అయిదుగురు అమాభయిలు మండపం లోకి ప్రవేశించారు. అట యిదదరూ..
యిట యిదదరూ.. మధ్మలో ధ్నమ…
అది చూసి, ఉనన చోటనే ప్రత్నమలాి ఆగిపోయారు దీప, స్ంజయ్. నాటమం మొదలయింది.
అయిదుగురు గోపికలు.. ఆడుతూ పడుతూ కొలనులోకి దిగారు. కిలకిలనవవలతో
జలకాలాడుతునానరు.
అంతలో ఎకకడి నుంచో మురళ్ళరవం. అదిగో కృష్ణాడు! అయోమ వాళ్ళు చూడరే ఆ
అలిరివాడిని!... వాళు దుసుతలనీన దాచేసుతనన కొంటెవాడిని!...
అదీ..ఇప్పడు వెతుకుకంటనానరు.. కృష్ణాడి కోస్ం కాదు..! వాళు దుసుతల కోస్ం..!!
కంగారు పడుతునానరు.. కాళ్ళందీ తీరమంతా కలయ త్నరుగుతునానరు…
అదిగో.. మళ్ళు మురళ్ళనాదం.. ఈసారి మరింత స్ష్టంగా.. గాలలో తేల.. అనిన దికుకలా
క్రమిభ.. అందరి హృదయాలనూ అలవోకగా నిమిరి..
అదిగదిగో నలినయమ.. కనిపించాడు.. ఇప్పడు కనిపించాడు..
అనిన కళుకీ ఒకేసారి... ఆగమనుతుడు ఆ యమునావిహారి..!
ఉలకికపడాడరు గోపికలు.. సిగుగతో తమని తాము నీళులో దాచుకునానరు.. మొదట
మరామదగా బ్రత్నమలాడారు.. అ తరావత ‚రండి, ఇలా వచిే మీదుసుతలు మీరు తీసుకోండి‛ అనన ఆ
ఆకతాయిని చూసి మెటికలు విరచారు.. ఆ అఘాయితామనికి బ్లగగలు నొకుకకునానరు…
‚పోనీ చేతులెత్నత నాకోసారి నమస్కరించండ‛నన చిలపి వాడిని చూసి నవవకునానరు..
‚నీకా, నమసాకరమా!‛ అంటూ నొస్లు విరిచారు..
కానీ.. కానీ తపలేదు. చివరికి పెటాటరు ఓ నమసాకరం విసురుగా... ఒకింత దురుసుగా.
అలా కుదరదనానడు ఆ ఘనుడు.
ఇంకేం చేసాతరు! అలా

ఎంతసేప్పంటారు! ఆనందమనే అయసాకంతం అంత బలంగా

లాగేసుతంట్ల, ఎందుకూ పనికి రాని అహానిన ఎంతసేపని మోసాతరు!...
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మొదటి క్ష్ణమే ఎగిరి గంతులేయడం మొదలు పెటిటన హృదయాలని ఎంత సేపని వడిసిపడతారు!!
అశ్కుతలై వదిలేశారు.
అంతే. అందరి మనసులూ రకకలొచిేన పిటటలాి ఎగిరాయి. బంధాలనీన తెంచుకుని వెళ్ళు
అతని పదాలమీద వాలాయి. అయిదు జతల చేతులూ అనీన మరచి పైకి లేచాయి..!!!
అప్పడు.. ఆ క్ష్ణం.. ఆ అయిదుగురే కాదు.. అకకడునన ఆబాలగోపలమూ గోపికలే
అయామరు. అదివతీయమైన ఆనందానిన అరక్ష్ణమే అయితేనేం... పటటకునానరు!
వెలగిపోతునన మొహంతో కలలో నడుసుతనన దానిలా.. స్ంజయ్ వైప్ప అడుగులు వేస్తంది
ధ్నమ. ఆరోజు ఆమె అందుకునన అనుభవానిన ఆమె న్నరు తెరిచి చెపనకకరలేదు.. మునిగి వచిేన
ఆనందారావానిన వరిాంచనకకరలేదు. ఆ ఉధ్ృత్న

స్ంజయ్ ఊహకీ, మనసుకీ కూడా స్ష్టంగా

అందుతోంది. ఇట అతని హృదయమూ దాదాప్పగా అదే సాథయి పరవశ్ంలో.. ఆనందాంబరానిన
తాకొచిేన వివశ్తవంలో వంది.
ఆమె స్ంజయ్ దగగరికి వచిే ఏదో చెపబోతుండగా.. ఒకకసారిగా వెనుక నుంచి వచిేన
పిలిలు ఆమె చేయి పటటకుని లాగేశారు ‚అకాక, అమభ అందరినీ దరశనానికి రమభంటనానరు,
రండి‛ అంటూ. ఒక కరటం ఉవెవతుతగా వచిే ఒడుడన వనన మనిషిని లోపలకి లాగేసినటూి, వాళ్ళు
ధ్నమని లాగేయడమూ.. ఆ జన ప్రవాహంలో ఆమె అలా అలా ముందుకు కొటటకు వెళ్ళుపోవడమూ
క్ష్ణంలో జరిగిపోయాయి. అరనిమిష్ం తరావత తెపరిలి స్ంజయ్ కూడా ముందుకి కదిలాడు.
ధ్నమ వెనకిక త్నరిగి కంగారుగా చూస్తంది. అతనిన రమభంటూ చేయి వ్వప్పతోంది.
జనానిన తపించుకుంటూ స్ంజయ్ ముందుకు వెళ్దులని ప్రయత్ననస్తనన కొదీద..అలింత
దూరంలో యింకా యింకా ముందుకు సాగిపోతోంది ధ్నమ. చివరికి ఎలాగైతేనేం అతను ఆమెని
చేరుకునానడు. అత్నప్రయంతం మీద ఆమె చేయి అంది ప్పచుేకునానడు.
తన ప్రయతనం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళుపోతునన ధ్నమ అతను ఒకకసారిగా అలా
ఆపడంతో ఆ విసురుకి తూలపడబోయి, కుడిచేయి అతని హృదయం మీద ఆనించి
నిలదకుకకుంది. ఆ చేయిని అలాగే తన చేత్నతో పటటకుని ఆమె కళులోికి చూసిన స్ంజయతో
మెరిసే కళుతో చెపింది ‚నాకు అరధమయింది స్ంజయ్.. నాటమం నాకేమిసుతందో!‛
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స్ంజయ్ నవావడు. ‚నాకూ అరధమయింది.. నాటమం నాకేమిసుతందో!‛ అనానడు.
ధ్నమ ఫకుకన నవివంది. ఒకకసారిగా వాళిపై అక్షంతల జలుి కురిసింది. తుళ్ళుపడి చూసిన
వాళ్ళిదదరికీ ఆశీరవదిసుతనన అరేకుడూ... ఆ వెనుకనుంచి చిరునవవలు చిందిసుతనన వేణుగోపలుడూ
ఒకేసారి కనబడాడరు.
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