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“ఇపటివరకూ ఉననదే ఇక మందూ ఉంటంది.
ఇపటివరకూ జరిగందే ఇక మందూ జరుగుతంది.
ఈ భూమ్మీద కొతతదంటూ ఏమ్మ లేదు.”
పొదుదన్నన నిద్ర లేవగాన్న రాత్రి తల కింద పెటుకుని పడుకునన ఒక త శాస్త్రపుస్తకం అట్ు
వెనక ఉనన ఈ వాకాాలు నన్నన వెకిిరిస్తతన్ననయి. దానికి కారణం ఈ వాకాాలు న్నకు ఇపటివరకూ
పూరితగా అ

కాకపోవట్ం. చరిత్రలోనూ, మానవ న్నగరికతలోనూ ఎనిన కొతత స్ంఘట్నలు, ఎనిన

కొతత ఆవిష్ిరణలు. రోజురోజుకీ మారిపోతనన ఈ ఆధునికయుగంలో అయితే మారకుండా ఉననది
ఏదీ లేదు. న్న ఊహ తెలసిన దగగరన్నంచీ ఈ రోజు వరకూ న్నన్న ఎంత వైవిధ్ాం చూళ్ళేదు. మారు
లేకపోతే కాలమే ఆగపోవాల. అందుకే ఆ వాకాాలు న్నకు నమీబు

కావట్లేదు. అలాగని వాటిని

విస్ీరించనూ లేన్న. దాని వెనక ఉనన భావం అ మయ్యావరకూ న్నకూ శాంతి లేదు. అస్లు ఆ
వాకాాలే కాదు ఆ పుస్తకమే న్నకు ఒక పట్టున అ
నిద్రపోనివవదు. అన్నభవం లోకి రానిదేదీ

కాదు. న్న తెలవికి పరీక్ష పెడు
కాదని తెలుస్త. ఈ పుస్తకం

. నన్నన
కావాలంట్ల

ఎలాంటి అన్నభవం న్నకెదురవావల? ఏమో తెలీదు. దానికోస్మే న్ననూ ప్రతి రోజూ ఎదురు
చూస్తతన్ననన్న.
న్నకు
పుస్తకం

గురించి

కాని దాని గురించి ఇంతగా ఆరాట్పడట్ం అనవస్రం. అయిన్న కూడా ఆ
న్నన్న

మరిిపోలేకపోతన్ననన్న.

దాని

వెకిిరింతల

తప్ం కోలేకపోతన్ననన్న. దాని వెనక ఉనన మరో అస్లు కారణం అది న్నకు

న్నంచి

న్నన్న

కాకపోవట్ం

ఒకిట్ల కాదు. అది న్నన్న ఒక పుస్తకాల షాపులోంచి దంగతనంగా తెచిిన పుస్తకం. న్నకు తెలుస్త,
కొంత మంది శ్ప్ంచబడడ మన్నషులుంట్టరు. న్ననూ అలాంటివాడిన్న, ఎపుడూ చదువుతూ
బతకమని శ్ప్ంచబడడవాడిని. అపుడపుడూ న్న గురించి న్నకే, ఆడుకున్న ప్లేల చేతలోేంచి
దూరంగా విసిరివేయబడి కనిప్ంచకుండా మరిచిపోయిన బంతిలాగ అనిప్స్తతంది. అలా
అనిప్ంచట్టనికి న్నకు తెలసి ప్రతేాకమయిన కారణం కూడా ఏమ్మ లేదు. అలా న్న చుటూు న్నన్న
స్ృష్ుంచుకునన న్న మానసికమయిన ఒంట్రితనపు ఆకలకి ఈ పుస్తకాలే ఆహారం. న్నకు చదవట్ం
ఒక వాస్నం. ఒక మందు లేని రోగం. దీనివలే న్నన్న చాలా కోలోయాన్న అని చాలా మంది న్న
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గురించి తెలసినవాళ్ళే అంట్టరు. వాళ్ే దృష్ులో న్నన్న పుస్తకాల వలే చెడగొట్ుబడడవాడిని. ఎపుడూ
ఆ పనికిమాలన పుస్తకాలు చేతిలో పెటుకుని కూరుింట్ల అవేమన్నన తిండి పెడతాయా అని
నిందించబడడవాడిని. అలా చదవట్ం ఎంత వరకూ దారి తీసిందంట్ల టీ-ష్రుుల మ్మద ఉండే
గమీతతయిన వాకాాలు కూడా వదలకుండా చదివేసేవాడిని. అలా చదివినపుడు ఒకోిసారి
కొంతమంది అమాీయిలు నన్నన అ

చేస్తకుని తిటుకునన స్ందరాాలు ఉంట్ల ఉండచుి.

న్నన్న చూసిన కొందరు రండు కాళ్ే మ్మదా నించోవట్టనికి కూడా తీరిక లేకుండా ఎపుడూ
డబుు స్ంపాదించట్మన్న పనిలోన్న మనిగ తేలుతూ ఉంట్టరు. న్న దురదృష్ుం న్నకు అంత మంచి
శాపం ఇవవలేదందుకో. ఈ న్న దురాీరగపు శాపం నన్నన ఎంతవరకూ దిగ జారిిందంట్ల చివరికి
దంగతన్ననికి కూడా. ఆ రోజు న్నకు బాగా గురుత. మండి ప్లాేడి చేతిలో దబులు తినీ తినీ
ఒళ్ేంతా గాయాలు చేస్తకుని నీరస్ంగా విశ్రంతి తీస్తకుంటనన బొమీలాంటి, రండు మూడు
చేతలు మారిన న్న పాత రంజరు సైకిలు మ్మద ఊరంతా బలాదూరు తిరుగుతన్ననన్న. అలా
బొంగరంలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ చివరికి మరీ పెదదదీ, మరీ చిననదీ కాని ఒక పుస్తకాల
షాపులోపలకి వెళ్ళేన్న. లోపల అరలనిండా అడడదిడడంగా పడి ఉనన రకరకాల పుస్తకాలు చూస్తత
స్రిగాగ ఈ పుస్తకం దగగర ఈ వాకాాలు చదివిన న్న కళ్ళే ఆగపోయాయి. ఆ వాకాాలు నన్నన విశేష్ం
గా ఆకటుకున్ననయి. అందులో న్నన్న చదవాలసంది, తెలుస్తకోవాలసంది ఏదో ఉననటు అనిప్ంచింది.
పుస్తకం చేతలోేకి తీస్తకుని న్నలుగు పేజీలు అటూ ఇటూ తిప్ చూసి చివరికి కొన్నలని
నిరణయించుకుని దాని మ్మద మద్రంచిన ధ్ర చూసేత న్న దగగర అంత డబుు లేదని అరధమయిాంది.
ఇపుడంట్ల చిననదో, పెదదదో ఒక ఉదోాగమంటూ దరికింది కానీ అపుడు న్ననో పెదద నిరుదోాగని.
కాని పుస్తకం మ్మద న్న వాామోహం మాత్రం చావ లేదు. న్నన్న లోపలకి అడుగు పెటిునపుడు ఆ
మూల కంట్ర్ దగగర ఏదో పేపరు చదువుకుంటూ కనిప్ంచిన నడివయస్త షాపు యజమాని
ఇపుడు అలాగే ట్లబులు మ్మద పడి నిద్రపోతన్ననడు. న్న వైపు తిరిగ ఉన్నన, అతని మూసిన కళ్ళే
న్నన్న

పనిని ఆపలేవని నిరాధరించుకున్ననక షాపులోంచి బయట్పడి సైకిల్ మ్మద పుస్తకంతో

స్హా మాయమైపోయాన్న.
వానలో తడిసిన పక్షి నీటిని విదులుికుననటు పుస్తకానిన గురించిన జాాపకాలని పకి మ్మదే
వదిల, మనిష్గా పుటిునందుకు తీరుికోవలసిన కాల కృతాాలు తీరుికుని అదే న్న పాత సైకిలు
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మ్మద బయటి ప్రపంచంలో పడాడన్న. ఈ ఆదివారం న్న సేనహితడు ‘అపసర’

య్యట్ర్ లో ఏదో

ఇంగ్లేష్ సినిమాకెళ్ళేలన్ననడు. న్న దృష్ు లో వీడు సినిమాలు చూస్తత బతకమని శ్ప్ంచబడడవాడు.
వీడికి సినిమాల ప్చిి లేకపోయి ఉంట్ల గొప త వేతత అయిా ఉండేవాడని న్న నమీకం.
చూపులతో పరిస్రాలన్న వెనకిి తోస్తకుంటూ మందుకెళ్ళతన్ననన్న. కొంచెం దూరంగా రోడుడ
దాట్ట్టనికి ప్రయతినస్తతనన ఒక పంది - పకి న్నంచి స్ర్రుమని వెళ్ళతనన కారు వేగా

దూరానీన

లెకిలేస్తకుంటూ దాట్గలన్న లేదా అని ఆలోచించుకుని ఇంక దాట్లేనని నిరాధరించుకుని కారుని
పోనిచిి పరిగెటుకుంటూ, అచిం మనిష్లాగే రోడుడ దాట్లసింది. ఆ బడ్డడ కొటు దగగర ఒక కందగడడ
మహం వాడు పెదాల మధ్ాన వెలగంచిన సిగరటుని గటిుగా పీలి ఎవరిమ్మదో కోపానిన బయట్కి
రాకుండా మంగేస్తతన్ననడు. అపటివరకూ నిదానంగా వెళ్ళతనన లైసన్సస లేని బైకువాడొకడు టీ కొటు
మందు టీ తాగుతనన ట్రాఫిక్ పోలీస్తని చూసి భయపడుతూ భయపడుతూ వేగం పెంచి
తర్రుమని జారుకున్ననడు. జబుుతో మంచం పటిున మనిష్లా ఉనన ఒక ఇంటి కాంపండు గోడ
మ్మద ‘అపసర’ అని రాసి ఉనన వాల్ పోస్ుర్ మ్మద ‘ది మాాట్రిక్స’ అనన అక్షరాలు కనిప్ంచాయి. ఆ
పోస్ుర్ చూడగాన్న

య్యట్ర్ మందు టికెిట్ేతో స్హా ఇపటికే న్న కోస్ం ఎదురు చూస్తతనన న్న

సేనహితడు గుర్తతచాిడు. న్నన్న వేగం పెంచి గబగబా
టికెిట్ేతో సి

య్యట్ర్ కి చేరుకున్నస్రికి అన్నకుననట్లు

ఉనన సేనహితడు నన్నన చూడగాన్న, వీడి వలే సినిమా ప్రారంభం చూడలేమో

అనన బాధ్ పోయిన మహంతో గబగబా నన్నన య్యట్ర్ లోపలకి లాకెిళ్ళేపోయాడు.
సాధారణంగా వాడు సినిమా చూస్తతననంతసేపూ మాట్టేడడు. ఏదో పుస్తకం చదువుతననట్టు
పూజలో ఉననట్టు సినిమాని ఏకా

చూసాతడు. సినిమా అయిపోయాక మాత్రం రండు మూడు

గంట్లు దాని గురించే ఆపకుండా మాట్టేడతాడు. అది వాడి అలవాట. వాడికునన ఇంకో
అలవాట, నచికపోతే టికెిటు రండుగా చింప్ పాడేసాతడు. నచిితే మాత్రం చింపకుండా
పాడేసాతడు. ఈ అలవాట వాళ్ే ఇంట్టే వీడు సినిమా చూసిన విష్యం జేబులో టికెిటు చూసి
తెలుస్తకుని తిట్లు తిట్ేన్నంచి కాపాడుకోవట్టనికే అని మాత్రం మాలో కొదిద మందికే తెలుస్త.
“సినిమా చూశాక న్నకు ‘అహం బ్రహీసిీ’ అనన మాట్కి

తెలసింది” అన్ననడు. సాుండులోంచి

సైకిలు తీసి బయటికి వస్తతండగా. అలాగే నడుచుకుంటూ సినిమా గురించి వాడు మాట్టేడుతంట్ల
న్నన్న వింటూ ఇదదరం చాలా దూరం మందుకెళ్ళే ఒక చినన హోట్ల్ దగగర ఆగ చెరో పేేట
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మైస్తరుబండాలు తిని బయటికి వస్తతండగా ఎదురుగా ఉనన పుస్తకాల షాపులోంచి వాడికి బాగా
పరిచయమనన ఒక పెదాదయన ప్లచాడు. “ఒరయ్ బాబూ, మ్మ వాడిని ఒక గంట్ షాపు
చూస్తకోమన్న. న్నన్న అరజంటగా మఖ్ానయిన పని మ్మద బయటికెళ్ళేల. న్నవువ కూడా న్నతో
పాట రావాల” అన్ననడు. న్నన్న “స్ర” అనగాన్న, నన్నన షాపులో కూరోిబెటిు ఇదదరూ
బయటికెళ్ళేపోయారు. కొన్న వాళ్ళే ఎవరూ లేని మరీ పెదదదీ, మరీ చిననదీ కాని ఆ షాపులో ఉనన
పుస్తకాలోేంచి ‘ది ఆర్ు ఆఫ్ వార్’ అన్న పుస్తకానిన తీసి ఒక మూలగా ఉనన కంట్ర్ లో కూరుిని
పేజీలు తిరగేస్తతన్ననన్న. అలస్ట్ వలే పైన ఫ్యాన్న గాలకి న్న కళ్ళే మూతలు పడుతన్ననయి. అలాగే
ట్లబులు మ్మద పడి నిద్రకి ఉపక్రమంచాన్న.
స్రిగాగ అదే స్మయానికి పాత రంజరు సైకిలు మ్మద వచిిన మాసిన బట్ులోే ఉనన
యువకుడు సైకిలుసాుండు వేసి లోపలకి వచిి అరల నిండా అడడదిడడంగా పడి ఉనన రకరకాల
పుస్తకాలు చూస్తత స్రిగాగ ఒక పుస్తకం దగగరికి వచిి అట్ు వెనక ఉనన వాకాాలు చదివి న్నలుగు
పేజీలు అటూ ఇటూ తిరగేసి ఒక సారి న్న వైపు చూసి న్నన్న నిద్ర పోతన్నననన్నకుని షాపులోంచి
బయటిపడి అతని అరిగపోయిన చెపులు న్న కంట్బడుతండగా, సైకిలు మ్మద పుస్తకంతో స్హా
మాయమైపోయాడు. ఆ దృశాా

చూసిన న్న మెదడు మదుద బారిపోయింది. ఆ వెంట్న్న వచిిన

ఒక వింత ఆలోచన న్న మనస్తని ఉకిిరిబికిిరి చేసింది. “అంట్ల ఆ రోజు న్నన్న పుస్తకానిన
దంగలస్తతండగా ఆ యజమాని నన్నన చూసి కూడా వదిలేశాడననమాట్.” అప్రయతనంగాన్న న్న
నోటి న్నంచి ఈ మాట్లు బయటికొచాియి. ఖ్చిితంగా అదే జరిగ ఉంటందని న్నకు ఇపుడు
అనిప్స్తతంది. ఈ విష్యానిన రూఢి చేస్తకోగలగతే బాగుండునన్నకున్ననన్న. అపుడే లోపలకొచిిన
న్న సేనహితడికి షాపు అపగంచి, సైకిలు మ్మద అదే పుస్తకాల షాపు ఉనన వీధిలోకి
చేరుకోగలగాన్న. ఇపుడు అకిడ ఒక చెపుల షాపు ఉంది. లోపల మాత్రం అదే పాత యజమాని
ఉన్ననడు. “ఇకిడ పుస్తకాల షాపు ఉండాల కదా?” అన్ననన్న దగగరికెళ్ళే. “అవున్న ఇపుడు మా
అబాుయి దీనిన చెపుల షాపు చేసేశాడు.” అన్ననడు. ఇంకేం మాట్టేడలేక తిరిగ వెళ్ళేపోతంట్ల
“న్నవువ న్నకు బాగా తెలుస్త. ఒక సారి న్నవువ ఇదే షాపులోంచి ఒక పుస్తకా

దంగలంచావు.”

అన్ననడు. నిశేిషుుడినై అతన్నన చూస్తతన్ననన్న. “మాసిన బట్ులోే, అరిగపోయిన చెపులతో ఉనన నీ
పరిసిథతి చూసి ఆ రోజు న్నన్న నిన్నన ఏమ్మ అనలేకపోయాన్న. అయిన్న పుస్తకాల కోస్ం
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ఆరాట్పడేవాడు ఎపుడూ రంగు కాగతాలాేంటి డబుుల కోస్ం ఆరాట్పడడు. అందుకే న్నవువ చేసిన
పని న్నకు తపుగా అనిప్ంచలేదు. ఈ షాపు ఇంకా పుస్తకాల షాపు గాన్న మగల ఉండి ఉంట్ల నీకు
తపకుండా మరో పుస్తకానిన బహుమతిగా ఇచిి ఉండే వాడిని” అన్ననడు విచారంగా. పొదుదనన
చదివిన వాకాాలే న్న మనస్తలో మళ్ళే స్తడులు తిరుగుతన్ననయి.
“ఇపటివరకూ ఉననదే ఇక మందూ ఉంటంది.
ఇపటివరకూ జరిగందే ఇక మందూ జరుగుతంది.
ఈ భూమ్మీద కొతతదంటూ ఏమ్మ లేదు.”
అవున్న ఈ భూమ్మీద కొతతదంటూ ఏదీ లేదు. అదే ప్రేమ, అదే క్షమ, అదే దయ, అదే కోరిక,
అదే ఆశ్, అదే దేవష్ం, అదే పోరాట్ం. తరాల న్నంచి తరాలకి ఇవే అఖ్ండంగా, అనంతంగా
కొనసాగుతన్ననయి. కొనసాగుతూన్న ఉంట్టయి. బయటికొచాిక, ఇపుడు న్నన్న కొతతగా
చేస్తకునన అదే పాత ప్రపంచం న్నకు కనిప్
ఉరకలేస్తతనన న్న మనస్తని

. మళ్ళే ఒకసారి ఆ పుస్తకానిన చదవట్టనికి

చేస్తకునన న్న పాత సైకిలు నన్నన వాయువేగంతో తీస్తకెళ్ళ

.
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