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అదొక బెరుముడా ట్రయాంగిల్!
వాంకట్రామా అాండ్ కో
సోలెడు బియయాం వాండుకో
ప్ప తినీ ాండుకో – అనే తెలుగు రైమని మా చిననప్పడు వుత్సాహాంగా పాడుకుాంటూ
వుాండేవాళ్లాం. దీనికో నేథయాం వుాంది. (నేను నేథయాం అనే మాటని ఎకకడోకకడ గురి చూసి
వయయలని కొనేనళ్లలగా ప్రయతినస్తున్నన. ఇన్ననలికి డిాంది. థాంక్ గాడ్!) అట్లల మా వాచకాం
ప్పస్ుకాలనీన వాంకట్రామా పేరు మీదే వుాండేవి. వీళ్లల కదా బొత్తులు బొత్తులు అచుుకొట్టి అభాం
శుభాం తెలయని మా మీదకు వదిలాందని మహా మాంటగా వుాండేది. వరుపేట, ఏలూరు అని
కూడా అటిల మీద వుాంటాం వలల యిట్టకీ ఏలూరు న్నలక మీద వుాండిపోయిాంది.
ఆరిిస్టి మోహనది కూడా అదే ఏలూరు అనేస్రికి మా అనుబాంధాం అరవైఏళ్లదిగా
పెనవేస్తకుాంది.

పాతిక

ముపెఫపఏళ్ల న్నడు

మొదట్టసారి కలసినప్పడు మోహన కొతుగా

అనిపాంచలేదు. కనిపాంచలేదు. మాట్లలడుతూననప్పడు యీయన ఆచితూచి మాట్లలడత్సడని
అరథమాంది. అదేాంకాదని, మాట తీరే అాంతని నిలకడ మీద గ్రహాంచాను. న్నకు కొతుగా
అనిపాంచిాందల్లల మోహన గీత. ఆకారాలు, అక్షరాలు కొడవళ్లల కొడవళ్లలగా కనిపాంచేవి. ధికాకరాం
ధవనిాంచేది. మోహన అాంటే కమ్యయనిస్తి భావాలునన ఆరిిస్టి అని బెజవాడ మిత్రులు ననున
హెచురిాంచారు. వాళ్లాంతే, ఏదీ సూచిాంచరు హెచురిసాురు. దేళ్ల తరావత దీనేన “సామాజిక
స్ృహ” అాంట్లరని గుాంటూరు మిత్రులు ట్రానాలేట్ చేసి చెపారు. ఎాంతైన్న వయకీుకరణలో
గుాంటూరుకో మరాయద హాందాతనాం వుాంట్లయి. మాది గుాంటూరే! ఆనక నేను హైదరాబాదు
వచాుక ప్రతి అడడమన చోట్ల మోహన స్ాంతకాం దృగ్గోచరాం కాసాగిాంది. నేన్నయన కళ్ను
ఎాంతగానో

యిష్ిడాడను.

అాంతగానూ

అభిమానిాంచాను. లేకుాంటే దృగ్గోచరాం అనే శ్బదాం
వాడను. యుగాం ఏదైన్న, పాత్ర పౌరాణికమన్న
జానదమన్న ఆ సామాజిక స్ృహ మోహనని
వదలదు. భీముడైన్న, కృష్ణుడైన్న, బకాస్తరుడైన్న
యీస్తరోమాంటూ
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జాలగా కనిపసాురు. హనుమాంత్తడుకి స్ముద్రాం దాటేప్పడు బోలెడు ఎక్ాప్రెష్నాని పెడత్సరు
మోహన. అది తన ని కాదు, తన రాజుది రాజాయనిది అాంతకాంటే కాదు. మరాందుకిాంతట్ట
దుసాాహసానికి ఒడి కట్లిల? కట్లిల. అాంతే! జాాంబవాంత్తడు ల్లాంట్ట సీనియర్సా, “నీకు కెపాసిటీ
వుాంది.. వుాంది” అాంటూ ధూాం వేసి ఎగిరేదాకా
కేకలేసూునే వున్ననరు. కాబోలనుకుని హనుమాంత్తడు
లాంఘాంచాడు. అదే మరి కమ్యయనిజమ అాంటే. అాందరూ
కలసి ఒకకడి ట్లలెాంట్ని వలకి తీయడాం! మోహన ఆ
కోతి ముఖాంలో యీ ఇజాలనినాంట్టని దరిశాంచేసాురు.
అదీ ఆయన కమిటెడ్ ప్రతిభ.
అప్పడెప్పడో “నీహార్స ఆనలైన” అని ఒక పోరిల్
ప్పట్టిాంది. దాని అనకొమమ స్రస్మడాట్కామ. వారాం
వారాం ఇరవై వబపేజీలు. అయయ బాబోయ్! కడుప్పబిఫ నవువకునే హాస్యాం, వయాంగయాం, అవహేళ్న,
పేరడీలు గారడీలు వుాండేవి అాందులో. శ్రీరమణ అక్షరాలకు తన రేఖా విల్లస్ాంతో గాంధప్ప పూతలు
పెటేివారు మోహన. చనన దేశాలలో తెలుగు వచిునవారు రాని వారు కూడా ముాందాశ్ురయపోయి
తరావత నవువకున్ననరు. ఇాందుకు లక్షల్లది కిలకుకలే సాక్షయాం. దాదాప్ప వాంద వారాల పాటు
కొనసాగిన యీ మా జుగల్బాందీ అనితరసాధయాం. అస్లప్పడు మాకే అసాధయాం. అదొకొకకక
స్మయాం. ఇప్పడు కెసిఆర్స తెలాంగాణ సాధిాంచాలాంటే అసాధయాం. న్నడది నలేలరు మీద బాండి. న్నడు
మోహనతో కలసి ఆ బాండిని కేక్వాక్ గానే నడిపాంచాను. ఇది ఎట్టకీ న్నకో మాంచి జాాకాం.
దరిమల్ల ఆాంధ్రజ్యయతి (డైలీ) ఆదివారాం చిలకలాందిరిలో మళ్లల మా డ్యయయెట్ సాగిాంది. అది కూడా
వనామోర్స అనిపాంచుకుాంది.
మోహన

అాందరిల్ల

ఆలోచిాంచడు.

ఒకల్ల

కాకుాండా

మరోల్ల

ఆలోచిసాుడు.

భావప్రకటనలో తెగిసాుడు. శివుడు సైతాం తలపాగాలో కొడవల దోప్పకుని కనిపసాుడు. మోహన
మాంచి రచయిత. దునైన వచనాం రాయగల . శైల స్మోమహనాంగా వుాంటుాంది. రకరకాల
సాహత్సయలు బాగా చదివిన అనుభవాం లేకపోతే అల్లగ రాయలేరు. మోహన వయకుుల గురిాంచి
రాస్తున్నన, ప్పస్ుకానికి ముాందుమాట రాస్తున్నన పొగడులు చాల్ల పొదుప్పగా వాడత్సరు. అాందుకని
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న్నకు మరీ యిష్ిాం. ఆర్సి మీద ఆరిిస్టిల మీద మోహన వాయసాలు చదివేవారికి అరథమ కావలానవారికి
కొాంచెాం వుయోగడత్సయి. మెచిున్న మెచుకున్నన, అాందరికీ నచిున్న నచుకపోయిన్న తన శైల
తనదే! న్న “వాంకట స్తయ సాిలన” జాాకాల పాతరకి బొమమలు వేసిచాురు – ముఖచిత్రాంతో స్హా.
ప్పస్ుకాం యిాంకా రాలేదు. స్తయసాిలన చాల్ల గొ ఆల్రాండర్స. మోహన యిాంతగా ఎదగడానికి
స్తయసాి దోహదడాడడేమో తెలయదు.
కవళికలోల మోహనకి అడవిదొాంగ వీరనకి చాల్ల పోలకలు కనిపసాుయి. నైజాం విష్యాం
అాంట్లరా న్నకు వీరనతో ఎకుకవ రిచయాం లేదు. అయితే, మోహనకి సాంత అడివి వుాంది.
అాందులో ఎాందరో నటవిటగాయక ప్రముఖులు వరధమానులు వున్ననరు. ఇక కుాంచెలవారు
నిబ్బఫలవారు స్రేస్రి. అడివిలో తిరుగాడుతూ, దొరికిన చోట దపకలు తీరుుకుాంటూ, చిరుమేతలు
మేసూు జాంగిల్ ల్ల పాట్టసూు కనిపసాురు. అకకడ గలూ రాత్రీ తేడా తెలయదు. వేట్లడక తిాండి
దొరకదు. అకకడ నీ న్న బేధాం లేకుాండా సీసా నిాంచి సిస్ిమ దాకా వినియోగానికి గురి
అవుతూవుాంట్లయి. మోహన వునికి బెరుముడా ట్రయాంగిల్ ల్లాంట్టది. ల్లగేస్ుది.
మోహన కోరి తయరు చెయయకపోయిన్న కనీస్ాం ఓ పాతికమాంది ఆరిిస్తిలు ఆయన లైట్
అాండ్ షేడ్ లో తయరయరు. పీఠాధితికి వుాండే సాథయి ఆయనకువుాంది. కొాందరు స్ముననత
సాథయిలో బొమమలు వేసూు పేరుతెచుుకుననవారు వున్ననరు. కాని బొమమలు వేసే వేళ్ మీసాలు
పీకుకనే చేవాటాం మాత్రాం అాందరికీ అబిఫాంది. అది భావి తరాలకు కూడా పాకుత్తాందని ఆశిదాదాం.
రాష్ట్రాంలో వుపెనల్లల వచిున వుదయమాల వనక మోహన పోస్ిరుల వున్ననయి. జాండా నడవదు,
కాని నడిపస్తుాంది. కారికేచరుల, కారూినిస్తిలసేేష్నుల గీయడాంలో మొదట్ట సాథన్నలు ఆయనవే.
అభిమాన్నలకు, ఆపేక్షలకు అరథాం తెలసినవాడు. అాందరూ అభిమానిాంచే చిత్రకారుడు మోహన.
వరిధలులగాక!
– శ్రీరమణ
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