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ఆవించిన ప్రయోజనిం షద్ధింపజేసుకునన పుస్తకిం - విండెడ్ హార్ట్
కఴతవిం ఎన్నన రకాలు. తన మనసులోని భావాలను ఇతరులతో పించుకోడానికి కఴ/కవయిత్రి
చేసే ప్రయతనిం కఴతవిం. ఆ భావాలు ఆనిందానిఴ కావచుు, దుఃఖానికి కావచుు, ఆిందోళనఴ
కావచుు, ఉద్వవగానికి కావచుు, భయాలఴ కావచుు, ఉత్సాహానిఴ కావచుు, ఉల్లాసానిఴ కావచుు.
ప్రతీ రచనకి క నిర్దదష్్ ప్రయోజనిం ఉననట్లా క లక్ష్యిం కోస్ిం రాసే కఴత్సవనికి క ప్రయోజనిం
ఉింటింద్.
అటవింటి కోవకే చింద్నద్ శ్రీమతి అయినింపూడి శ్రీలక్ష్మి గార్ద "మోన్నల్లగ్ ఆఫ్ ఎ
విండెడ్ హార్ట్". పుస్తకిం శీర్దిక ఆింగ్ాింలో ఉన్నన, కఴతవిం మాత్రిం చకకని తెలుగులో
సాగిపోతింద్. ఇతివృతతిం, కఴత్సవసుతవు సారవజనీనమైనద్. శీర్దిక సూచిసుతననటాగానే, ఈ
దీరఘకఴతకి వసుతవు గాయపడడ హృదయిం. ఈ గాయపడడిం అనేద్ మాటల వలా కాకుిండా, కానార్ట
వలా. అింట్ల బ్రెస్ట్ కానార్ట గుర్దించనన మాట.
ఈమధ్మ కాలింలో వచిున వచన కఴతవింలో అనుభూతి ప్రధానమైనఴ కాకుిండా, ఒ
ఆరోగ్మ స్మస్మని కఴత్సవసుతవుగా ఎించుకుని కఴ భావాలని పాఠకులకు హృదయాలకు
హతతకునేల్ల చపడింలో ఴజయిం సాధించిన కొనినపుస్తకాలలో "మోన్నల్లగ్ ఆఫ్ ఎ విండెడ్
హార్ట్" కూడా కటి.
సాధారణింగా మసళా స్మస్మలపై వచేు కఴతవిం జిండర్ట, గ్ృహ సింస్ల చింద్నదై
ఉింటింద్. తమపై జరుగుతనన అత్సమచారాలకు, అఘాయిత్సమలకు వమతిరేకింగా తోటి మసళలను
జాగ్ృతిం చేయడానికి ఈ కఴతవిం ఉపయోగ్పడుతోింద్. అయితే బ్రెస్ట్ కానార్ట స్మస్మపై
మసళలను జాగ్ృతిం చేసే ఉద్వదశ్ింతో వెలువడిన తొల తెలుగు దీరఘ కఴత "మోన్నల్లగ్ ఆఫ్ ఎ
విండెడ్ హార్ట్".
ఇిండియన్ జరనల్ ఆఫ్ కానార్ట, స్ింపుటి 46, స్ించిక 1 ప్రకారిం, గ్త దశాబదింలో
భారతద్వశ్ింలో మసళలను సర్దవకల్ కానార్ట పటి్ పీడిించగా, ఈ దశాబదింలో బ్రెస్ట్ కానార్ట
ఴజృింభించిింద్. పార్దశ్రామికరణ, నగ్రీకరణ ఴపరీతింగా జర్దగి, పౌరుల జీవనశైలులలో
కొతతకొతత మారులు చోట చేసుకుింటన్ననయి. ఇఴ బ్రెస్ట్ కానార్ట తవర్దతగ్తిన ఴస్తర్దించేిందకు
దోహదిం చేసుతన్ననయి. అనేక కారణాల వలా ద్వశ్ింలో మామోగ్రఫీ నిరవసించడిం కష్్మని, బ్రెస్ట్
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కానార్ట పై అవగాహన కలించి, తొల దశ్లోనే నివారణా చరమలు చేపట్ట్లని నిపుణులు
సూచిసుతన్ననరు.
బ్రెస్ట్ కానార్టపై అవగాహన కలించడింలో తన వింత పాత్రగా, దీరఘ కఴత రచిించి,
ప్రచుర్దించారు అయినింపూడి శ్రీలక్ష్మి. ఈ ప్రయతనిం ఎిందకు చేశారో, ఆఴడ మాటలోానే
తెలుసుకుిందాిం. "ఎింతోమింద్ వామధగ్రసుతలన చూశాను. అనుభవాలన ఴన్ననను. గ్త 15
స్ింవతారాలుగా నేనూ బ్రెస్ట్ ఫైబ్రిన్నయిడ్ా బాధతరాలనే - నేను హస్టల్కి వెళ్తతనన ప్రతిసార్ద న్న
వాళ్ళింత ఆరాటింగా, భయింగా వుింట్టరో న్నకు బాగా తెలుా. చివర్దకి అరథమయిమింద్ కకట్ల మన ధైరమమే మనలన బ్రతికిసుతింద్. మృతమవుతో పోరాట్టనికి కావలాింద్ మిందలు కాద
ముఖ్మింగా కావలాింద్ మన్నధైరమమే. జీఴతింలో ఏదీ వటి్గా రాద, కక వామధులులు తప అనే వారు
ఎిందరో వున్ననరు. కానీ వామధ మాత్రిం అవగాహన లేమితోనే ఎకుకవ భయపెడుతింద్ అని నేను
గ్టి్గా నముభత్సను. కామనార్ట పటా కాస్త అవగాహన పెించుకుింట్ల చాలు - మనకిక
కలవరాలుిండవు - కనీనళళ కుటింబాలుిండవు - ధైరమింగా ముిందకు కదలగ్లితే నడవడమేమిటి
ఏకింగా పరుగులే పెట్ట్చుు."
కానార్టని పర్దచయిం చేసూత, "సున్నమీ తెలుా/భూకింపిం తెలుా/గ్రహ శ్కల్లలు
తెలుా/అణు ఴస్ఫపటనిం తెలుా/కానీ-/కణ ఴస్ఫపటనిం మాత్రిం/కొతతద్వ కదా!" అింట్టరు.
"మహా స్ింక్షోభానికి/మహా ఴపతేత అకకరేాద/కక కణిం కన్ననర్ర చాలు", "భూగోళమింత
ఎగోనీకి/మహాసాగ్రమే అకకరేాద/రెపదాటిన కక కనీనటి చుకకచాలు" - అని చపడింలో
కానార్ట కణిం స్ృశ్ించే కలోాల్లనిన స్ముద్రింలో సున్నమీతో పోల్లురు.
ఒ భారమగా, తలాగా, కుటింబింలో అిందర్ద అవస్రాలు తీరేు మసళగా నిర్దవరామింగా
పనిచేసూత, అలషపోతూ, గుిండెలోా బాధ్ కలినపుడు ఏదో కిండరిం పట్ల్షింద్లే అనుకున్నన, రాత్రి
భరత తడిమినపుడు కలగే నొప్ప ఒ నిజానిన తెలయజేసుతింద్ అింట్టరు. "మేఘాల కలబోతగా
ఉిండలాన/ ఎద ఎతతల మెతతదనిం/ఘనీభఴించిన వల్లజమై కలవరపెడుతింద్" అని వాపోత్సరు.
వామధ కబళించే దశ్లోా ఇద్ మొదటిద్.
భరత ప్పలాలు కాకుిండా, పరాయి వార్ద ముింద హృదయానిన ఴపాలావసుతింద్ అింట్టరు
పరీక్ష్ల కోస్ిం డాక్ర్ట వదదకి వెళళనపుడు. పరీక్ష్ల తరావత త్సను "ఒ నిిండైన ప్రిస్క్కిపిన్ ఫైల్
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నవుత్సను/ వేరేవరు టెసు్ల ల్లబరేటరీనవుత్సను" అని అింట్టరు కవయిత్రి. తదపర్ద వామధ రెిండో
దశ్లోకి అడుగుపెడుతింద్.
కుటింబ స్భ్యమలలో ఎవర్దకి ఏ జబ్బఫ చేషన ఆిందోళన చింద్, వార్ద ఆరోగ్మిం కోస్ిం
తలాడిలేా మసళ, తన సింత ఆరోగ్మిం ఴష్యింలో నిరాక్ష్యిం చూపుతిందని అింట్టరు కవయిత్రి.
"న్నకేమైన్న నేను మాత్రిం/ జిండూబామతో స్ర్దపెట్కుింట్టను/ రేపు చూదాదింలే.... అనే/
వాయిదామింత్రానిన జప్పించి/తలష ఆకుని న్నట్లా పడేసాతను." అని అింట్టరు. కానీ చివర్దకి
పరీక్ష్లు చేయిించుకోవాలావసుతింద్. "ఒ ముకకని బయాపీా చేదాదమింట్ల/మనకేిం అవుతింద్?/
I'm Rock Steady అనుకుింట్టను./''లైట్ లేలో యార్ట'' అని/టెస్ట్లకి రెడీ అవుత్సను"
అింట్టరు. బింధులుమిత్రుల ఴష్యాలలో పాజిటివ్ థింకిింగ్ అలవాటైపోయి, ర్దపోర్ట్లలో కూడా
పాజిటివే వసుతిందని - "నిలువెల్లా పవర్ట ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకిింగ్/ఇింకిపోయిింద్ కదా-/ర్దపోర్ట్లో
కూడ పాజిటివే - వసుతింద్/పాజిటివ్ - పాజిటివ్/మాలగేననీా పాజిటివ్" అని అింట్టరు.
ఇకకడినించి మూడో దశ్లోకి ప్రయాణిం.
"ర్దపోర్ట్లనినింట్లా తలదూర్దున డాక్ర్ట / శాింతి వచన్నల మధ్మ /ఆటింబాింబని
పేలుసుతింద్". దాింతో తనిపుడు కకర్దతో కాద, ఇదదర్దతో కాపురిం చేసుతన్ననననే స్తమిం న్నమభద్గా
'అరథిం' అవుతింద్. "ఆయన కరు/న్న గుిండెలపైని రాచపుిండు మరొకరు." అింట్టరు శ్రీలక్ష్మి.
తరావత ఇింకేముింద్, కానార్ట ఆసుపత్రిలో అడిభట్ అవడమే. "అకకడ-/ గ్డడ కటి్న ప్రతి
హృదయిం/నీకేిం కాదనన భరోసా వాకమిం కోస్ిం నిరీహసుతింద్/" అని అనడింలోనే వామధగ్రసుతల
గుిండెమింటని తెలయజపాతరు కవయిత్రి.
కకసార్దగా గ్తింలోకి వెళళ పాలిండా గుర్దించి, అఴ తన శ్రీరిం పెర్దగి, తనకి కొతత
రూపుని, కొతత ఐడెింటిటీనీ ఇచిున వైన్ననిన; తన భరతకి అమరత్సవనిన, ప్పలాలకి పాలధారని
అింద్ించిన తీరుని కోక వాకమింలో అదబతింగా చప్పన కవయిత్రి, చనుదవయిం గుర్దించి ఇల్ల
అింట్టరు - "న్న గుిండె వైకుింఠానికి/ఇరువైపుల్ల-/రక్ష్ణగా నిలుచునన/జయ ఴజయులు
కదా....!". మళ్ళళ వరతమానింలోకి వచిు వైదమ పరీక్ష్లు, చికితా తనను ఒ గినీ ప్పగ్ల్ల మారేుసాయని
బాధ్ పడత్సరు. తరావత కానార్ట కణాలు ఴపరీతింగా పెర్దగిపోడింతో, స్రజరీ చేష వక్షోజాలని
తొలగిించాలావసుతింద్. ఆ క్రమింలో ఆ స్త్రీ వేదనని చదవుతింట్ల కనునలు చమభగిలుాత్సయి.
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"అడిగితే కాని అమభయిన్న పెట్దింట్టరు./కామనార్ట - అమభలగ్ననయమభ/నేనేద్
అడగ్కుిండనే/తన కణాలను/న్నలో పుట్లు పుట్లుగా పెించిింద్."
"న్న

ఉట్లప్పయాని/న్న

అయిమింద్/మూతలు

నుించి

పడుతనన

న్న

దూరిం
కింటి

చేసే/అనివారమ
పాపలకి/న్న

పన్ననగ్ిం

నిిండు

స్క్సాస్ట

చింద్రుళ్తళ/న్న

జయఴజయులు/స్ట్ల్ పేాట్లో/రకతపు ముదదలుగా/లీ....ఈ....ఈ....ఈ....ఈ....లగా/ గుిండెపెర్దకి
వేషన గాాడియేటర్టల్ల/ న్నలో నేను జా....ఆ....ఆ....ఆ....ఆ....లగా".
బాలమింలో గుల్లబీ రింగు ర్దబఫనాను బాగా ఇష్్పడినిందకేమో, ఇపుడు ప్పింక్ ర్దబఫన్ న్న
కొతత స్హచర్ద అయిిందని వాపోత్సరు కవయిత్రి. అయితే దైనమింతో ధైరమిం కోలోకుిండా "చింద్రుళళను

కోలోవటమింట్ల/నిశీధ

తెలసచిుింద్/అిందకే/ప్పింక్

చీకటి

ర్దబఫన్తో/న్నల్లింటి

కాదని/కొతత
కోట్టాద్

స్త్రీల

సూరోమదయమని
గుిండెలోా/జీవనేచును

నిింపట్టనికి/నేను కదిం తొకాకను" అని అింట్టరు. నిరాశ్ని, నిస్ృహని పారద్రోలుతూ, "ఈ
రాచపుిండుని/ద్వహ

స్ింస్కృతిలోని

కొతత

పిండుగ్గా

ఆహావనిదాదిం/ఉరోజ

రాసతమదశ్ని/ఇన్ననళ్ళళ స్త్రీతవిం పేర్దట/వేషన స్ింక్సళళ నుిండి ఴముకితగా భాఴదాదిం/జీవన
పుస్తకింలో/కొతత పాఠింల్ల చదవుకుిందాిం/ ఈ స్తన్నతీత ద్శ్ని/ మసళా ప్రసాథనింలో/
నవయుగోదయిం

అని

చాటి

చపుదాిం"

స్హోదరీ,/రా..../ఇపటనించీ/'షీ'గా

అింటూ

ప్రేరణ

కాకుిండా/మని'శ'గా

కలిసాతరు.

"న్న

జీఴదాదిం....."

ప్రియ
అింటూ

నూతన్నత్సాహిం కలగిసాతరు.
ఈ దీరఘ కఴతను చదవుతననపుడు కలగిన బాధ్ ముగిింపు కొచేుస్ర్దకి, ధైరమింగా
మారుతింద్. కవయిత్రి ఉద్వదశ్ిం న్నరవేర్దిందని అనిప్పసుతింద్.
కఴతవ ప్రయోజనింలో 'చికితా' గుర్దించిన 'ఴచికితా' చేసూత అధ్మయనిం చేసుతనన క్రమింలో,
పొయెట్రీ థెరపీకి ఈ క్రింద్ లక్ష్ణాలు, లక్ష్యమలుింట్టయని నిరాధర్దించుకుననటాగా ముిందమాట
రాషన మామిడి హర్దకృష్ణ అింట్టరు:
1. వామధ గుర్దించిన అవగాహన కలించడిం (Awareness Creation)
2. అపోహలు తొలగిించడిం (Clearance of misconceptions)
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3. వామధని అింగీకర్దించగ్లగే మానషక స్ింషదధత (Mental Preparation)
4. వామధని ఎదరోకగ్లగే సథరా
థ మనినవవడిం (Confidence Building Measures)
5. వామధ నయింకావడిం (Cure from Disease)
6. వామధతో సైతిం గౌరవింగా బ్రతకగ్లగే ఆశావాదానిన పాదగొలడిం (Living with
Disease with honour and Respect)
ఈ లక్ష్యమల వెలుగులో చూసేత, అయినింపూడి శ్రీలక్ష్మి రాషన ఈ దీరఘకఴత నూటికి
నూరుపాళ్తళ స్క్సాస్ట అయిిందనడింలో తనక్సల్లింటి డౌట్ లేదని, కఴత్సవనిన చికిత్సా సాథయికి
తీషక్సళ్ళళ ద్శ్లో ఈ ''విండెడ్ హార్ట్'' దీరఘకఴత తెలుగులో నిజాయితీతో కూడిన ఴశుదధమైన
ప్రయతనమని కూడా త్సను ఘింట్టపధ్ింగా చపగ్లనని ఆయన అన్ననరు.
ఈ పుస్తకిం చద్ఴన వాళ్తళ ఆయన అభప్రాయింతో ఏభఴించక తపద. మించి రచన
దావరా చకకని ఆశ్యానిన సాధింపజేసుకుననిందకు అయినింపూడి శ్రీలక్ష్మి గార్దకి అభనిందనలు.
తపక చదవాలాన మించి పుస్తకిం "విండెడ్ హార్ట్".
~ కొల్లార్ద స్ఫమ శ్ింకర్ట
ప్రాప్పత:
B. Nageswara Rao,
Flat No: 103, Durga Apartments,
Durganagar Colony, Somajiguda, Hyderabad.
&
Vishalandhra Book House
Prajashakthi Book House
Navodaya Book House, Hyd.
ఈబ్బక్: కినిగెలో
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