అస్పర్శ
~ కనక ప్రసాద్

అస్యశ

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

వ్యాస్ం: అస్యశ (ఎం. ఎస్. నాయుడు ‗ఒక వెళ్ళిపోతాను‘ కవితా స్ంపుటి పై ఒక రికంత)
యచన: కనక ప్రసాద్
ప్రచుయణ: కనిగె త్రిక http://patrika.kinige.com
కాఱం: ఫిబ్రవరి 2014
శాశ్వత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=1416
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

అస్యశ

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

అస్యశ
ఒక లోనిక
వెళ్ళి తిరుగుతునన
అస్యశ
ఇంకంతసేపు
ఈ గదిలో
బాఱాం
స్యశ అని చదివో, వినో కళ్ళి మూసుకుంటే చేత్తో, పెదవుఱత్త, కలిత్త, కనీస్ం భనసుత్త
తాకగలగిన ప్రంచాననంతట్నన జ్ఞప్తోక తెచుుకోవచుును. అస్యశ ఏమిటి? చఱలగా చంలన కోసే
గాలకీ, నొకి టిి చేసే కయచాఱనాఱకీ, కావ్యఱని ఒళ్ళి దాచుకునన మొహమ్మీద కాలే శావస్కీ –
ఇలంటి అనుబవ్యఱనినటికీ వాతిరేక దమా అదీ? అస్లు అది ఒక అనుబవమేనా? రిచితమైన
―వ్యస్ోవం‖ స్భస్ోం మ్మదికీ ఇలంటి అననుబవ్యలన చినన చినన చల చీభలలంటి మాటలుగా
రువువతూ ఆ ఫఱవంతమైన స్ర్పనిన చయక్! పరఖ్! షటీని గుచిు గుచిు స్యవ దంబాల చేసాోరు
ఈ నాయుడుగారు. స్వమంగా తను మాత్రం చా... ల... నెభీది నెభీదిగా ఉంటారు. ఒకరోజు
అదాటన వచిు కూరుునానరు. ఏం మాటాలడరు! వెఱ్ఱినవువ మొహానిన ధరించి వేడి వేడి ట్న మ్మంచి
రీక్షగా ఈ ప్రంచం మ్మదనే అంతా సాఫీగా, ఒపుకోలుగా ఉననట్టిగానే ఉననట్టి కూరుుని
మిడుకూ మిడుకూ చూస్తోను. నాయుడిగారి కవితలు లేని దాఱ భధా నడిచళ్ళపోతూ ఈ
ప్రంచం కంటే లోతైన ప్రంచాలోలంచీ తికి తికిగానూ, ఒదిికగా స్రిిపెట్టికునన గోడఱనీ
కురీుఱనీ వెకిరిసుోననట్టిగా, ఏసీఱక ఉకిపోయిసుోననట్టి ఉంటాయి. ఓమాటెపుడో ఒక
వెళ్ళిపోతాను బుర్రక తగులుకుని ఆ కవితఱ పుస్ోకం కోస్ం ఏళ్ళి పూళ్ళిగా ఇటికీ
వెతుకుింట్టనానను. పుస్ోకం చలభణీలో లేద, అవుటాఫ్ ప్రంట్ అయిపోయింది. నాయుడు
గారేమో ఒకి కవిగా త ఇంకే వేషంలోనూ ఎల చలభణీ కావ్యలో అంతుఫటినట్టి బితోయ
చూపుఱత్త ఈ వీధినీ ఆ వీధినీ దాట్టదనా మానుదనా? అననట్టి ఈ జ్నాఱ భధానే ఇంక
ఎకిడికీ ఒక వెళ్ళిపోలేకా తచాుడుతునానరు. ―ర్పమ్ ఒది నాకు నామ్ చాలూ‖ అనుకుంట్టంటే
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పుస్ోకం కాయితం ఏమ్మ లేని ఖాళీ చేతులోోన స్వమంగా
అదాటన వచిు కూచునానరు. డాలీ భిక్షు
గుండ్రం మొహం వేసుకుని బంగగా, స్ంశ్మంగా ―అయితే
నువ్వవ... ?‖ అనైనా అనలేని గోమాత కలిత్తని. ‗నాయుడు
గారు! మ్మకు ఏదైనా గౌయవం చయ్యాల!‘ అని ఒక తెఱల
కాయితాఱ పుస్ోకం ఆమన చేతిలో పెటేిను. నాయుడు గారి
ఆవు కనున నా ఫంటెన్ పెనున మ్మద డింది. ‗పుస్ోకఁవేనా?
పెనున కూడా ఇవవండి!‘ అని పెనూన అడిగి సుసుకునానరు.
ఆమన కూడా నాలగే ఫంటెన్ పెనునఱ ప్తచ్చుడు. ఉఱకుిండా
ఱకుిండా నా వ్యగుడంతా వింట్ట కూచునానరు. ―కవిని నిజ్ంగా కలుసుకునేది ఏకాంతపు
లోతులోలన, అతను కటిినవి ఒకోిట్న తడిమి చూసుకుంట్టను, ఇల ఫఱల మ్మద ఎదరెదరుగా
కూచుని నవువ మొహాలు వేసుకుని కాద...‖ అంటే ఇంక లేచళ్ళపోయేరు.
ఒక కవిని ఎల గౌయవిసాోము? కాలి కంద గచుులగ అఱవ్యటైపోయిన నలుఱకఱ
భాషనీ, యస్యం బరోసాగా నిరిీంచుకునన వ్యాకయణ భంటపాలీన ధాఢ్!భని గఱగొట్టికుని
వచిు నిఱఫడితే అపుడెల గౌయవిసాోము? పుస్ోకం కోస్ం వెదకుింట్టంటే అది దొయకుిండా దాని
కవే వచిు ఎదరుగా బంగగా, స్ంశ్మంగా, చుట్టి నడుసుోనన గాలీ వ్యనాలోనూ ఎగిరి
కొట్టికుపోకుండా తన స్ృజ్న అంచుఱక అతి కషిమ్మీద లి బిగువున ట్టికుని వేళ్ళిడుతూ
విహవలుడైపోయి నిఱఫడితే? ఇలంటి సునాన కంటే సునినతమైన కవిని? అఱవ్యటలని త్తసిర్పజ్ంటే
త ఒకి వ్యకా శ్కఱం కూడా నిరిీంచలేని, కవితవం త ఇంకేమ్మ చాతకాని నైస్రిికమైన,
అపురూమైన, అనిదంపూయవమైన కవి అయితే అతనిన ఏం చప్త, ఏమిచిు ఊరుకోబడతాము?
ఎలగంటే ఆమనక పుస్ోకాలచీు, శాలువ్య కప్ప, ఏదైనా స్బలో భర్పాద చేసీ, మ్మరు
ఇలగా అలగా అని పొగిడీ - ఇల చేసేది గౌయవమే కాద. అయథం చేసుకోకుండా కవిని పొగిడితే
అది అవమానం అవుతుంది. నాయుడు గారిన గౌయవించాఱంటే మూడు నులు చయ్యాల. ఆమన
―ఒక వెళ్ళిపోతాను‖ ఈకక ఈకా త్తకక త్తకా రికంచి అనుబవించి దాననంతా చపుకోవ్యల.
రెండోది ఆమన స్ృజ్నాంతయంగం ఎల ని చేసుోందో, ఆమన ఈ ప్రంచానీన, జీవితానీన ఎల
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దరిశసుోనానరో అది ఇంటరూవూ చేసి, ఆమన చుట్టి చరిత్రంతా తవీవ ర్పఫటాిల. మూడవది ఆమన ―ఒక వెళ్ళిపోతాను‖ ప్రకటించిన తరువ్యత ఈ దమూడేలిలోనూ తనూ, తన స్ృజ్నా ఏ
శ్రోతలూ కోయని కచేరీలోలన, ఏ ఝా

ఏ వినియోగదారుడూ అందబాట్టలో లేని కాయితాఱ

ఫజారోలనా ఎంతల డి కొట్టికుంట్టనానరో, ఎందకు అంతల డసిిపోయి ఉనానరో అదీ రికంచి
ఊయడింపుగా ఆమనకే తిరిగి ఎతిో చపాల. వీటిలో ఏ ఒకిదానెనననా తాక చూసేముంద నాయుడు
గారి ప్రంచంలోక కనీస్ం ముంగాళ్ళి ఎతెనోనా కళ్ళి చిటిలంచి చూడగఱగాల. ఆమనిన ―అయథం‖
చేసుకోవ్యఱంటే ప్రయ్యణం చేసొచిున డవనీ, ప్రయ్యణిసుోనన గాలనీ ఒకచ్చట ఆగిపోనిచిు, వ్యకాం
చనిపోయే వయకు వేచి చూసి, అక్షర్పలేలని వెయిా స్యశఱ కనీనలిత్త ఆమన ఎణ్ణంచ్చ తవివ
ఉంచిన గాల బావిలోక ఏ బరోసాలూ లేకుండా దూకాల. ఈ చాంతాళ్ళి నడిికిట్టికుని ఒకిణ్ణణ
ప్రమిద వెలుగులో ఆ సాభయలకోట చీకటి బావులోలక ఒక వెళ్ళిపోడానిక ఈమన నాకేభనాన మేనతో
కొడుకా? మేనమాఁవ కొడుకా? అవతలనకు బోలుి నులనానయి. ఒది, ఇందలోక దిగను.
నాయుడు గారిక ఎలగూ ఈ ఏడాదే కాద, ఏటాటా అవమానం ఆరు, ర్పజ్పూజ్ాం సునాన.
‗మదాయథం కోస్ం వెతికతే మిగిలేది జ్బుఫ.‘ దానిక ఫదలు ‗ఇదగో మ్మకు ఒక తెఱల కాయితాఱ
పుస్ోకం ఇసుోనానను...‘ అని ఆమనత్త స్ణిగేను. నా భనసుిలోన, యహస్ాంగా ఆమన పాదాలు,
టిబుర్ర, డాలీ మ్మసాలీన కలంచుకొని, నరుడి కంట డకుండా వ్యటిక దే దే శియసా
నభసాిర్పలు పెట్టికుంటాను. ―ఈ చమాగలగిన గౌయవం ఇంతేను. ఇంక మ్మ గురించీ, మ్మ
కవితవం గురించీ ఏమ్మ ర్పమను!‖ అని ఆమనకే తెగేసి చప్పను. ఆమన ఆ మాటలన కూడా
మిడుకూ మిడుకూభని వింట్ట కూచునానరు. బోద ఫఱం తిమిీరి తిమిీరిగా తన అవిటి కాలు
ఈడుుకుంట్ట తిరుగుతునన నీడఱలో కటికీ ఎండకీ నాకూ అడింగా బఱలం కొటిిన నీడ లగ.
ఆమన mind ఎల నిచేసుోందని నాకు ట్టికుంది! భుజ్మ్మీద ఒక వెళ్ళిపోతాను లంటి
అధివ్యస్ోవిక కవితావనిన నిమిషం నిమిషం అనివ్యయాంగా తడుముకుంట్ట, ―ఇది మేక కాద,
కుకాి? మేకఱంటే అవ్య?‖ అని భందలోల చికుికుని విహవఱమైపోయిన వెర్రి గొఱలవ్యడివంటి ఈ
భనిషి అంతయంగం? దానిక జ్వ్యబా అననట్టి ఆమన ప్పడ యంగు తెఱలకాయితాఱ నోట్టి, ఫంటేన్
పెనూన చేతిలోక సుసుకుని ఇలగని ర్పసి ఊరుకునానరు:
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ఈ కఱం కాఱం ప్పరేమిటో చపార్ప?
కాస్ో గరుకు రోడుిలో నడుసుోంది ఈ సిర్ప పాదం.
కాస్ోంత భనున ఉండాల కనునలో.
అట్టనంచటే లేచళ్ళపోయి, వెళ్ళింది వెళ్ళినట్టి ఉండకుండా ఎవరో సేనహితుడి దగిరునన ఒకే
ఒకి కాప్ప ఒక వెళ్ళిపోతాను ఊడబరిక తెచిు నాకోస్ం ఇచిు వెళ్ళిపోయేరు. తన వీపు వెనక
దాచిపెట్టికుని తిరుగుతునన కొయకంచి నా మ్మదిక విసిరీసి పోయినటియిాంది. అది అందకుంటే
కాలుతుంది, కాని అందకోకపోతే ఏకంగా భంటే పెడుతుంది. ఆమన ఒదిల వెళ్ళిన పుస్ోకానిన
ముట్టికోకుండా, ప్పజీ ప్పజీ తిప్త తిప్త చదవకుండా ఉగిఫట్టికోలేక. ఆమనిన తఱచుకునీ, ఈ
మాపు యంగుక తిరుగుతునన తెఱలటి కవితఱ పుస్ోకానిన నటిింటోల అలగ భండనిస్తో ఇంక
ఆగలేకుండాను. నా విలువైన నుఱనినంటి లోనికీ ఒక వెళ్ళిపోనివవకుండా నాయుడు గారూ
ఆమన పుస్ోకం కలి మ్మసాఱత్త ఎముకఱ ఫటితఱత్త నక్షత్ర వృక్షాఱత్త గోళీకామఱ యంగుఱత్త
దండయ్యత్రలు చేసుోనానయి. అందకని భంత్ర నగరి స్రిహదిలు మూచూసుోనాను. అస్యశని
ముట్టికుంట్టనాను.
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నాయుడు గారి వంటి కవి భనక ఒకి నాయుడు గారే ఉనానరు. పాశాుతా దేశాలోలన ఏకంగా ఒక
కళ్ళ సిదాధంతమే ఉంది. దానిన నాయుడు గారు ఎకుివగా వెతిక, చదవుకోలేద. పెదిగా
టించుకోలేద. నాయుడుగారు దేశ్వ్యళీ స్ర్రిమలష్టి. డాలీని చూసి చూసొచీు, బ్రెటొనిన చదివి
చదివొచీు కొతో కొతోగా తికిగా అనడం నేరుుకునన భనిషి కాద. ఆమన అంతయంగం,
ప్రంచానిన అనుబవించే దధసు నిస్యింగా, అప్రమతనంగా, సునాయ్యస్ంగా అధివ్యస్ోవికమైనవి.
ఆమన తను ర్పసేదానిన అల త ఇంకలగా అనలేరు, అలగని ర్పమకుండా మానుకోలేరు,
కకాి లేరు మింగా లేరు. కాయితం కఱం ఇచిు ఇంకా ఏం అనకుండానే ముపయి సెకనలలోన అల
ర్పసిచేురు. రిచితమైన భాషనీ, కళ్ళిదటి వ్యస్ోవ్యనీన అధిగమించి, అట్ట ఇట్ట వియగొిటిి త్తవ
చేసుకుంట్ట ఉకో వైచిత్రిగా, నిర్పీణ వైచిత్రిగా పొడస్తప్ప ఈమన స్ృజ్న ఆ తలతోలలడే కలి
వెనక ఎనెననిన సుళ్ళి ఎల తిరుగుతునానది? అనేనలి కందటే ఈ పుస్ోకానిన అనిన యంగుఱ నుండీ
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తప్తంచుకుని పాలైసు లగా అంత స్వచుంగా ప్రకటించుకునన ఈ నాయుడు గారు అఱవ్యట్ట
కుకిఱక సెఱవు దినాలన ప్రకటించుకుని, ఈ చీకటోలంచి ఎటికైనా తప్తపోవ్యఱని ఆ సాభయల
కోటలోన అంతంత చిననపుడే ఇంతింతలేసి సురుమానాలు ఎల చేసుకునానరు? చఱం గారి చక్రాఱ
కురీుని త్తసుకుంట్ట తిరువణ్ణణభలై వీధులోలన తిరిగీ తిరిగేనా ―ఈ వ్యస్ోవ్యనిన అధిగమించాలీ‖
అని?
(తరువ్యయి భాగం వచేు బుధవ్యయం)
— మ్మ స్ందన తెలమజేమండి —
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