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చీఔటి రాత్రి వెన్నెల యయంఔం
‘బఖవంతుని ఫంటు’గా మారిన భతాచారుయడిె ఄభి

ఄతయంత సభంజసం. ఫఔకలచని

పొడవాటి అ ప్రీస్టకి మౌఢ్యం మోతాదు కించుఔ ఎక్కకవేగానీ ఄంతఃఔయణ ఈనెవయకిి అమన.
అమన విశ్వాసాలనీె చాలా దృఢ్మైనవి, కించితియిన్న సడలనివి. దేవుడిె క్షుణణంగా తానయథం
చేసుక్కన్నెనని భావిసాిడు. అ పైవాడి ఎతుిలు... అకాంక్షలు... వాటి తాతపరాయలు తనలో గాఢ్ంగా
ఆంకిపోయామని నమ్ముతాడు.
తన లోగిలిలోని ప్రశ్వంతమైన వనంలో చారుు చేసుినెప్పపడు తయచూ అమన భనసులో
తలెతుితుంది ఒ ప్రశ్ె: ‘దేవుడు పలాన్న దానిె ఎందుక్క సృష్టంచాడు?’ అ సందేహం భదిలో
మొలకెతిగానే చప్పపన తననుతాను బఖవంతుని సాథనంలో ఉహంచుకొని సమాధాన్ననిె
వెతుక్కతాడు, మొఔకవోని విశ్వాసంతో. ప్రతిసారి చాలా సంతృప్తిఔయమైన కాయణానిె గ్రహసాిడు.
‘బఖవాన్! నీ లీలలు ఄయథం చేసుకోవడం ఄసాధయం’ ఄని అధాయతిుఔ వినమశీలతని
ప్రదరిశంచే సఖటు మ్మమ్మక్షువు కాడామన. అమన ఎప్పపడూ ఏభంటాడంటే- ‘నేను బఖవంతుని
సేవక్కడిె. అమన కారాయల వెనుఔ భరాునిె తెలుసుకోవలసిన బాధయత ఈంది న్నమీద. న్నక్క
బోధడఔ పోతే, ఄవి దైవికాలని ఄనుకోవాలిసందే.’
ప్రఔృతి ఄణువణువూ ఔ ఔచిచతమైన, ఄప్పరూమైన తయకంతో సృజంఫడిందని అమన
భావన. కాయయకాయణాల భధయ ఄతయదుుతమైన సభతులయత సాధంచఫడిందనుక్కంటాడు. ఖటిలోకి
మేల్కకనెప్పపడు లఔరించేందుక్క ప్రభాతాలు... ంటలు కాానికి రావడానికి రోజులు... అ
ంటలిె సతతహరితం చేమడానికి వానలు... జోకొటేటందుక్క సామంసంధయలు... నిద్రప్పచేచందుక్క
చీఔటి రాత్రులు సృష్టంచఫడాాయి. వయవసాయానికి పూరిి సానుకూలంగానే న్నలుగు ఊతువులు
ఈన్నెయి. ప్రఔృతికి ఎటువంటి ఈదేేశ్వలు లేవని, ఊతుచంక్రభణలో వాతావయణ వైరీతాయలక్క
ఄతీతంగా జీవకోటి ప్రఔృతిలో ఄంతరాుఖమై జీవిసుిందనే విషమంలో అమనక్క

ఏ

సందేహాలూలేవు.
ఄయితే అమన స్త్రీలను దేాష్సాిడు. అడవాళ్ు మీద అమన ఄసహయం ఄసంఔలిపతం; వారి
టు చులఔన భావం అమనక్క సహజాతం. ‘ఒ స్త్రీ! నీతో న్నకంటి సంఫంధం?’ ఄని ఏసుక్రీసుి
ఄనె మాటలిె అమన తయచూ వలిుంచేవాడు. ఄంతటితో అఖక్కండా భరికొంత దానికి
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జోడించేవాడు: ‘తన సృష్టలోని అ ఄవఔతవఔ గురించి మాత్రం ఔచిచతంగా దేవుడు వఖచి
ఈంటాడని ఆటేట చెప్పపమవచుచ.’ ఎవరో ఔవి మాటలోు చెపాపలంటే అమన దృష్టలో అడది‘ఄతయంత భకిలమైన ప్రాణి’. తొలి ప్పరుషుడిె వలప్ప వలలోుకి లాగి, న్నటి అ జతుిలేె
ఆంకా కొనసాగిసుినె వఖలాడి స్త్రీ. సుక్కమాయమైన, ప్రమాదఔయమైన వయాయయప్ప సంఔటమే
(ఈనెమాటే) అడది. విషతులయమైన అమె ఄందమైన శ్రీరానిె మంచి ప్రేమానిాతమైన అమె
హృదమభంటేనే అమనక్క ఎక్కకవ దేాషం.
తాను చెక్కకచెదయని నిగ్రహం ఔలవాడెని, అడవారి భనసుసలోు నియంతయం తొణికిసలాడే
ప్రేభతతాం ఏ మాత్రం దరిచేయనివాక్కండా ప్రిగినవాడెని సపషటంగా తెలిసినపటికీ, స్త్రీల
సహజసౌక్కమాయయం తన మీద దాడికి తెఖఫడినటుట అమనకి దేదే ఄనిపంచేది. భఖవాడిె
ప్రలోబప్టిట, వయసనప్టిట ఄతడిె రీక్షంచడానికి మాత్రమే దేవుడు స్త్రీని సృష్టంచాడనుకొనేవాడు.
పొంచిఈనె మ్మప్పపక్క ఄప్రభతిమైనటుట, అతుయక్షణక్క తాను తీసుకొనే మ్మందసుి జాగ్రతి వంటిది
తీసుకోక్కండా భఖవాడెవాడూ భగువను సమీప్తంచకూడదు. అదయంగా సాచిన హసాిలు,
ఄయవిచిచన ఄధరాలతో అమె వశీఔయణ వలలు నిె కూరుచంటుంది.
దీక్ష టాటరు కాఫటిట క్రైసివ సన్నయసినుల టు మాత్రం అమన కొంత మనహాయింప్ప
ఔనఫరుసాిడు. ఄయిన్న వారిటు కూడా ఔటువుగానే ఈంటాడు. ఎందుఔంటే, ఎంత దీక్షాఫదధ
హృదయాలైన్న, ఎంత శ్ృంకలాఫదధ మానసాలైన్న వాటి ఄటటడుగున అయని సునిసితతాం అమనిె
నియంతయం తాక్కతూనే ఈంటుంది, తను ఎంత నిష్టటఖరిషుుడైన్నఅమనకొఔ మేనకోడలు, తన తలిుతో పాటే దఖగరోునే ఈండేది. అమె వయకిితాానిె తన
ఔనుసనెలోు తీరిచదిదాేలని అమన తప్తంచేవాడు. అమె ఄందమైనది, కొంత అఔతాయి కూడా.
అమన బకిి ప్రబోధాలు చేసుింటే అ ప్తలు ఖలఫడి నవుాతుంది. తన మీద కోపడే అమనిె ఖటిటగా
మ్మదుేలు

ప్టుటక్కంటూ

వదిలించుక్కనేవాడు.

తన

ఄటువంటి

హృదయానికి
సందరాులో

హతుిక్కనేది.
ప్రతి

అ

చిన్నెరి

భఖవాడిలోనూ

టుటనుంచి

నిద్రాణమై

ఈండే

ప్తతృవాతసలయం వంటిదేదో పొంగిపొరేుది అమనలో కూడా. అమె చేతులోుని లాలనకి ఄందుక ఔరిగి
పోయేవాడు.
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అమెతో వీలైనప్పపడలాు బఖవంతుడి గురించి, తన బఖవంతుడి గురించి చెబుతుండేవాడు.
పొలాలోు అమెతో పాటు నడుస్తి ధాయనం గురించి మాటాుడేవాడు. ఄవేమీ అమె చెవికెకకవి కావు.
ఄయితే, ఔ సదయ జీవనలాలస తొణికిసలాడే ఔళ్ుతో అమె ఄనంతాకాశ్వనిె, చచఖడిాని, లేలేత
పూరెభులిె తేరిపాయ చూసుిండేది. ఄప్పపడప్పపడూ చెంగున ఎగిరి యంగుయంగు కీటకాలిె న్నజూక్కగా
డిసిటేటది. వాటిని సుతాయంగా టుటకొని ‘మాభయాయ చూడు! ఎంత మ్మచచటగా ఈందో. దీనిె
మ్మదాేడితే భరెంత బాగుంటుంది!’ ఄనేది అమనతో. ఄయితే, యంగుయంగుల కీటకాలిె, లేదా
భనోహయమైన ప్పవుాలిె మ్మదుేప్టుటకోవాలనే అ కాంక్ష అమనలో అందోళ్న, చికాక్క, అగ్రహం
ఔలిగించేవి. ఎందుఔంటే స్త్రీల హృదయాలలో నిరిెరోధ జీవధాయలా ఈబిక లాలితయం వంటిదే అమె
మెతిని అశ్లోనూ ఔదలాడేది ఔనుఔ.
అమన ఆంటిని చఔకదిదేే చరిచ నిరాాహక్కడి భాయయ ఒ రోజు అమనకొఔ యహసయం చెప్తపంది,
అమన మేనకోడలికి ఔ ప్రియుడున్నెడని. ఄది విని అమన ఔకసారిగా తీవ్ర భావోదేాగానికి
గుయయాయడు. ఖడాం గీసుకోవడానికి రాసుక్కంటునె సబుు నుయఖ మ్మకభంతా చేసుకొని
ఈకికరిబికికరి ఄయాయడు. కాసేటికి తమాయించుకొని, గంతు ప్ఔలించుకొన్నెడు:
‚మెలెన్న! నువుా ఄఫదధం చెబుతున్నెవు.‛
గుండెల మీద చేయి వేసుకొని టేటసినటుట చెప్తపందామె: ‚ఄయాయ! ప్రభువు సాక్షగా
చెబుతున్నెను. ప్రతిరోజూ రాత్రి మీ చెలెులు నిద్రపోయాఔ, మీ మేనకోడలు ఄతని దఖగయక్క వెళ్ింది.
రోజూ నదీతీయంలో ఔలుసుక్కంటున్నెరు వారిదేరూ. మీరే సామంగా చూడాలంటే రాత్రి ది
తరాాత నడిరాత్రిలోప్ప వెళ్ుండి.‛
ఖడాానిె తడుమ్మక్కంటూ అమె మాటలు అలకిసుినె అమన ఔకసారిగా అ ఖదిలో చారుు
చేశ్వడు. ఄటువంటి బాధాసందరాులోు ఄలా ఄసహనంగా ప్రవరిించడం అమన ఄలవాటు. కొంత
తేరుకొని భళ్లు ఖడాం గీసుక్కంటునెప్పపడు ఄనయభనసకంగా ఈండటం వలు చెంమీద మూడు చోటు
తెగింది. ప్లుుబుక్కతునె అవేశ్వనిె, అగ్రహానిె ఫలవంతాన దిఖమంగి, అమన అ ఖలంతా
మౌనంగా ఈండిపోయాడు. ప్రేభ ఄనే భహతియ శ్కిికి ఎదురొడేా ప్రమతెంలో తన అధాయతిుఔ
ఫలానికి ప్తతృసంఫంధత నైతిఔత, ప్రబోధక్కడిగా అతోుదీేన న్నయవలసిన బాధయతలు అమనక్క
తోడయాయయి. ఔ సిదాని చేతిలో తాను మోసపోయినటుట, అమె తననొఔ అటాడించినటుట
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భావించాడు. తలిుదండ్రుల ప్రమేమమూ, వారి సలహాసంప్రదింప్పలూ లేక్కండానే కూతురు తన
జతను ఎంప్తఔ చేసుకొనెప్పపడు, సాాభిమానం దెఫుతిని అ తలిుదండ్రులు డే బాధని పోలిన క్షోబ
డాాడామన కూడా.
రాత్రి భోజన్ననంతయం ఏదో ప్పసిఔం మీద భనసు లఖెం చేసే ప్రమతెం చేశ్వడు కాసేప్ప.
క్షణక్షణానికి హెచుచతునె అవేశ్ం వలు చదువు సాఖలేదు. రాత్రి దిఖంటలవడంతోనే
ఫమలేేరాడు. ఄన్నరోఖయంగా ఈనెవారిని రాభరిశంచడానికి రాత్రిళ్లు వెళ్లులిస వచిచనప్పపడు
తీసుకెళ్లు మొదుే చేతిఔరనును ఄందుక్కన్నెడు. అమన ప్రతి ఔదలిఔలో రోధంధం కొటొచటచిచనటుట
ఔనిప్తసుింది. దృఢ్మైన అమన చేతిలో ఆమడి, గాలిలో ఏవో ఄయేం లేని వృతాిలు సృష్టసుినె
చేతిఔరను కూడా అమన అగ్రహ ప్రఔటనకి కానొఔ మాధయభం ఄయింది. ళ్లు టట
నూరుక్కంటూ ఔకసారిగా అ చేతిఔరను పైకెతిి వయండాలో ఈనె క్కరీచమీద మోదడంతో ఄసలే వెనఔ
చీలి ఈనె క్కరీచ క్కదేలయియ నేల కూలిపోయింది.
బైటక్క రావడానికి తలుప్పలు బారాుతెయచి, ఔకసారిగా శిలాప్రతిమై నిలుచండిపోయాడు.
అమన ఎప్పపడోగాని చూడటం డని ండువెన్నెల అరుబైట వియఖకాసుింది. ఏ యోగులో,
ఔవులో పొందే యసోదీేన వంటి భావం అమనలో మెదిలి భనసుని దూదిప్తంజ చేసింది. తెలుని
కాంతిని ప్తండాయబోసుినె అ రాత్రి సౌందరాయనికి అమన విచలితభయాయడు. అమన
ఆంటిమ్మందునె తోట కోభలమైన ఄందంలో అసాంతం తడిసి సఖం భతుిలో జోగుతుంది.
ండుచెటుు న్నజూకైన పాదాలతో నిగారించి, ఄయకొయ అక్కచచని అచాాదనలతో బారులు తీరి,
సనెని బాట మీద నీడలు ఔలిపసుిన్నెయి. ఆంటిగోడ అసరాగా పైపైకి తీఖలు సాగు

రేరాణి

ఄయభరిఔలు లేని అ నులివెచచని నిశిరాత్రిని
.
వయసనరుడు భధువు తాగినటుటగా అమన రిసరాలిె తాగుతున్నెడు, దీయఘమైన
ఈచాాాసనిశ్వాసాలతో. మేనకోడలి విషమం దాదాప్ప ఏమారి అమన ఫరువుగా, న్నభుదిగా
నడుసుిన్నెడు. తభఔంగా కావలించే అ భహతాకంతిలో తడిసి, సాచామైన అ నిశి నిసయగ
లావణయంలో నిండామ్మనిగిన అమనలో ఐహఔ ప్రంచం గురించిన అలోచనలు అగిపోయాయి.
ఏదో సాెసీభలో కాలుమోపాడు. బోదురు ఔపలు శ్రుతి లేని శ్ఫధ సంకతాలేెవో మూక్కభుడిగా
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ంప్పతున్నెయి. తెంరి వెన్నెల సంయోఖంలో భతిిలిున ఖండుకోయిలలు తభ సుసారాలతో
సంలీనం ఄయిపోతున్నెయి, ఔలలక్క తప బుదిధజనిత జాడాయలక్క తావులేని లోకాలిె సృష్టస్తి,
చుంఫన రాగాలతో సరితూగే భంద్ర భధుయ రాగాలిె అలప్తస్తిఅమన నడుస్తినే ఈన్నెడు. ‘ఎందుక్క’ ఄనె ప్రశ్ెకి తనకి రిపూయణమైన సమాధానం
తెలుసుననె బింఔం అమనలో మెలుగా జారిపోయింది. చాలా డీలా డిపోయినటుట, హఠాతుిగా
ఄలసిపోయినటుట ఄనిప్తంచింది. ఈనె ళ్లన అగిపోయి, ఄఔకడే కూరుచండిపోవాలనే కోరెక టిట
పీడించింది.

బఖవంతుడి

సృష్టలోని

ఄణువణువునీ

తలచుకొని

భరీ

అమనను

సుితించాలనిప్తంచింది. ఄటువంటి తాదాతుయ సిథతిలో అ పూజారి నడుస్తినే ఈన్నెడు. అమనకి
కొంచెం దిగువన చినెనది న్నభుదిగా ప్రవహసోింది. దాని ంప్పలక్క ఄనుగుణంగా ఆరుఔకలా
మోహరించి ఈన్నెయి గుబురు చెటుు, కాలానుగుణంగా అక్కలు రాలేచందుక్క సంసిదధమై. నది
రిసే ఖటు మీద లచని కాంతితెయలా పాయదయశఔంగా యచుక్కంది ఖడుసు భంచు. అ తెలుని అవిరి
మేఘానిె దాటుతూ దానికి వెండి మెరుగులదుేతున్నెయి చంద్రకియణాలు. ఒలేని ఈదేాఖం
ఔకప్టుటన ఔము, ఄది అతులోతులోుకి ొచచుచక్కపోయినటునిప్తంచి అమన భరోసారి అగాడు. ఔ
సందేహం, ఄసపషటమైన వాయక్కలతతో సతభతభయాయడు. తనక్క తాను వేసుక్కనే ప్రశ్ెలు భళ్లు
కొతిగా ప్పటిట ఎదురునిలిచినటుట తోచింది. దేవుడు ఆదంతా ఎందుక్క ఔలిపంచాడు? రాత్రి ఄనేది
అదభరిచన నిద్రకి, గాఢ్ సుషుప్తికి, విశ్రంతికి, విసుృతికి ఈదేేశించినది మాత్రమే ఄయితే,
ఖటిఔంటే సొఖసుగా, ఈదయాసిభయాలఔంటే భనోహయంగా ఎందుక్క సృష్టంచాడు? స్తరుయడి
ఔంటే ఎక్కకవ యసాతుఔమై, గోమ్మగా వాంఛలిె తటిటలేప్ప ఈ

ఎందుక్క పొదిగాడు ఇ

రాత్రి అకాశ్ంలో? టుటచిఔకఔ ప్రిదిలిపోయే సౌక్కమారాయనిె వెలిగిస్తి, బ్రహుక ఄంతుటటని
మారిుఔతను తటిటలేప్పందుక ఈదేేశించినటుట తోచే అ తోఔచుఔక, చాటుమాటున భణిగిన నీడలిె
సైతం కాంతిభమం చేమడానికి ఎందుక్క పూనుక్కంటుంది? ఄందరిభలేునే విశ్రంతిగా
వాలిపోక్కండా పాలప్తటటలు నితయం ఔంఠాలోు తేన్నపాటలిె ఉరేసుిన్నెయి ఎందుక్క? నీయవ నిశీధలో
ఎందుక్క పాటలెలా పాయబోసుిన్నెయి? లోఔం మీద ఇ ఈలిప్తరి భంచుయదా ఎందుక్క
యచుక్కంది? ఎందుక్క హృదయానికీ రితాం, అతుకి ఈదేాఖం, దేహానికి ఫడలిఔ?!
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రాత్రనెది కవలం నిద్రప్పచచడానిక ఄయితే, మానవజాతి ఎనెడూ తలచనైన్న లేని ఇ
మోహటాటోం దేనికోసం? ఆంతటి లోకోతియ సౌందయయం ఎవరినుదేేశించింది? దివి నుంచి
భువిపైకి ఇ దృశ్యఔవితాానిె వరిషంచేదెవరి కోసం? అమనకి ఎంత మాత్రమూ జవాబు దొయఔని
ప్రశ్ెలు.
ఄప్పపడే మెరిసే భంచులో తలారా తడిసిన కొభుల తోయణాల కింద ఄంతటా రుచుక్కనె
చిచఔ వేదిఔ మీద ఔకఔకనే న్నభుదిగా ఔదులుతునె జంటనీడలిె చూశ్వడామన. పొడఖరి
ఄయిన అ ప్పరుషుడు ప్రేమసి మెడను తన చేతోి చుటిట, భధయ భధయ అమె నుదుటిని
చుంబిసుిన్నెడు భృదువుగా. నిరీీవంగా, నిసేిజంగా తభని ఆమ్మడుచక్కనె రిసరాలక్క
నవజీవనచైతన్నయనిె అపాదించిందా యువజంట. వారికోసమే అవియువించిన దివయసీభలా
రూపాంతరించిందా రిసయ సోమఖం. మౌనరాగాల అ భనోుహన యామనిని కానుఔగా పొందిన
అ జంట- యుఖళ్ంగా కాఔ ఏఔమైపోయినటుట తోచింది. అ పూజారి భనసును తొలిచే ప్రశ్ెక్క
బఖవంతుడు ఄనుగ్రహంచి ప్రసాదించిన జవాబులా, సజీవ సమాధానంలా వారు అమనను
సమీప్తంచారు.

మ్మంచెతిిన

వివశ్ంలో

గుండె

చప్పపడు

హెచిచ

అమనలా

నిశ్చలంగా

నిలుచండిపోయాడు. బైబిలలోని రూత్- బోయెజల ప్రణమ వృతాింతం అ క్షణాన సుురించి, అ
విత్ర గ్రంథంలో ఄభివరిణంచిన దృశ్వయలేవో ఔళ్ు మ్మందు ఔదలాడి, ఇ ప్రేభ కూడా
దైవసంఔలాపనికి యయవసానమే ఄని నిరాధయణ ఄయియందామనక్క. భహద్రగంథంలో మ్మక్కళిత
సంకీయినలు చయణాలు చయణాలుగా అమన భనసులో యవళ్లుతుితుంటే, వాంఛా వాతసలాయలతో
భరులుగనె విశ్ాజనీన దయంలోంచి ఉరే తనుమ ఔవితాంలో దేహం నిలువెలాు తడిసిపోయింది.
ఄప్పపడు తనక్క తానే చెప్పపక్కన్నెడు: ‘భనుషుల ఄన్నచాాదిత ప్రేభలక్క తన అదయశఓనెతాయలను
తొడిగి రిపూయణతాం చేకూయచడానిక ఫహుశ్వ దేవుడు రాత్రిళ్ును సృష్టంచి ఈంటాడు!
చెటాటటాటలేసుక్కని సమోుహనంగా నడిచి వసుినె అ యువజంట ఔంట డక్కండా
తప్పపక్కన్నెడామన. అ యువతి అమన మేనకోడలే. అమె విషమంలో తన ొచయబాటు
దైవధకాకయం వంటిది కాదా ఄని తనను తానే ప్రశిెంచుక్కన్నెడు. బఖవంతుడు ప్రేభక్క వయతిరేక
ఄయితే, దాని చుటూట దివయ కాంతితేజమై అమన ఎందుక్క రివాయప్తిసాిడు?
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ఇ ఎరుఔ వలు ఔలిగిన విభ్రంతితో, తలెతుికోలేనంత సిగుగతో ఄఔకడ నుంచి వడివడిగా
తప్పపక్కన్నెడు, ప్రవేశ్వనిక ఄయహత లేని ఒ విత్ర అలమ ప్రాంఖణంలోకి ొచయఫడాానని బోధడిన
తతియపాటుతో-
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