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ఎందుకు నేను ఆకాశ్ంలో చుకకలి లెకికస్తున్నిను? ఎవరు ఆదేశంచిన కారయమిది? ఈ
ప్రశ్ి ఎందుకు న్న ఈ అరథ మెరుగని కార్యయనిి నియంత్రించలేక పోతంది? కూడగలపిన మొత్తునిి
ఆ సముద్రపు ఒడ్డు మీద ర్యస్తున్ని. ఆ లెకక మొత్తునిి కెరటాలు ఎవరికో అందజేస్తున్నియి. వెళ్ళిన
కెరటం తిరిగి వచ్చే లోపు నేను మళ్ళి లెకికంచిన మొత్తునిి అకకడ ర్యయాల. నేనూ, ఈ సముద్రం
ఎవరి ఆధీనంలోనైన్న ఉన్నిమా? మా యజమాని సముద్రం లోపల ఎకకడో ఉంటాడ్డ అనుకుంటా.
నేను అందజేసిన లెకకని అతను ఏం చ్చస్తుడ్డ? న్న లాగానే ఈ సముద్రం కూడా ఆలోచిస్తుందా?
అది కూడా దాని పటల నియంత్రణ కోలోోయిందా? ఇకకడ నేనులో న్న భాగమెంత? ఈ పని చ్చసే
శ్రీరం వాటా ఎంత? ‘ఇంత’ న్న భాగం అనుకుంటే ‘న్న’ లో నేను ఎవరు?
మం ఇదదరం శాపగ్రస్తులమా? ఐతే మం ఏం తపుో చ్చసి ఉండొచుే? దీని సమాధానం ఎవరి
దగగర ఉందో ఎలా తెలుుకోవడం.
చుకకలు... చుకకలు మెలలగా మాయం అవుతున్నియి.... లెకక మొతుం మెలలగా తగ్గగతంది...
ఆ చివరి చుకక లెకికంచిన తర్యవత నేనేం చ్చ...... స్తు.......
ఎందుకు నేను ఆకాశ్ంలో చుకకలి లెకికస్తున్నిను? ఎవరు ఆదేశంచిన కారయమిది....
ఆలోచనగా, పనిగా నేనందుకు విడి విడిగా ఉన్నిను. ఇంత లోతుగా ఈ అంశానిి గ్గరించి
ఆలోచిస్తుంటే శ్రీరం ఎందుకు కంచమైన్న న్న మాట వినడం లేదు? కనీసం ననుి అడిగి
తెలుుకునే ప్రయతిం కూడా చెయయడం లేదు. అలసటే లేకుండా ఈ పనికి మాలన చుకకలి
లెకికస్ుంది...
ఈ పని చ్చసే శ్రీరం ముందు మొదలై న్నకు చోటు ఇచిేందా, లేక నేను ముందు మొదలై,
న్న ఉనికి కోసం ఈ పని చ్చసే శ్రీర్యనిి ఏర్యోటు చ్చస్తకని తర్యవత న్న పెతునం కోలోోయాన్న?
ఒకవేళ ఇదే నిజం అనుకుంటే ఇంతకి నేను ఎవరు?
ఆ చుకకల లెకకలో తపుో దొరిలన్న, లేక ఈ న్న మాట వినని శ్రీరం వాటిని లెకికంచడం
మానేసిన్న వీటి కారకుడ్డ ఆ సముద్రం విడిచి బయటకు వచ్చే అవకాశ్ం ఉందేమో? అలా వసేు
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నేను ఎవరు అనే విషయం తెలసే అవకాశ్ం ఉంటుందేమో. ఈ మొదుద శ్రీరం చ్చత ఈ పనులు
చ్చయించడం ఎలా?
చుకకల నిష్కకరమణ మొదలైంది. అమోో అంటే ఈ రోజు ముగ్గస్ుంది. ఆ చివరి చుకక
తర్యవత నేను, వీడ్డ ఏమవుతున్నిం. ఈ సముద్రం పరి.....సిథ...................తి.
ఎందుకు నేను ఆకాశ్ంలో చుకకలి లెకికస్తున్నిను ? ఎవరు ఆదేశంచిన కారయమిది....
దూరంగా ఎకకడనుంచో ఏవో కేకలు వినిపిస్తున్నియి. మెలల మెలలగా వాటి సోషటత
పెరుగ్గతంది. ఇంకా సోషటత పెరిగితేనే గాని ఆ కేకలు న్నకు అరథమయ్యయ అవకాశ్ం లేదు. ఈ న్న
శ్రీరం చుకకలు లెకికంచ్చ పని చ్చస్తకుంటూ పోతంది.
ఆకాశ్ం. ఆకాశామన్న? ఆ కేకలు. సోషటత లేదు.
రోజు ముగియటమన్న? పనిగా ఈ కారయం ముగియదా? చుకకలు. వీడ్డ. నేను. కెరటాలు.
సముద్రం. లోపల మా యజమాని. ఆపై?
ఆ దూరపు కేకలోల సోషటత వస్ుంది.
“ఆ కా శ్ం అం త మ వవ బో తం ది”.
ఏమిటి ఆకాశ్ం అంతమవవబోతుందా? అంటే చుకకలు. ‘అంటే వీడ్డ. అంటే నేను.’ లేదు
‘అంటే నేను. అంటే వీడ్డ.’ ఎవరు చెపుుంది? ఒరేయ్! న్న పనికిమాలన శ్రీరమా. ఇపుోడైన్న న్న
మాటవినర్య. ఒకకస్తరి పని ఆపర్య. ఇక చుకకలుండవంట. అంటే మనం.
న్నలాగే నీకు ఏవో పిచిే ఆలోచనలు. ఇపుోడే మొదలై ఉంటావ్. అరథం లేని కేకలు. అంత
పెదద ఆకాశ్ం అంతమవవబోతుందా? పిచిే కేకలు. అరథం పరథం లేని కేకలు.
“అవును అరథం లేని కేకలే. పిచిే కేకలే. దూరం నుంచి నినుి చ్చరిన కేకలు.”
న్న గంతు నినుి చ్చరిందా? అంటే న్నకు గంతు... అది నీకు వినబడిందా? నేను ఎవరో
నీకు తెలాు? దయచ్చసి నేను ఎవరో నీకు తెలసేు చెపుో. న్న శోధనకు ఒక ఖచిేతమైన ముగింపు
పలుకు. ఈ ఆకాశ్ం అంతమవవబోతునిటుట నీకు ఎలా తెలుు? ఒకవేళ ఈ ఆకాశ్ం అంతమైపొతే
నేను అంతమైపోత్తన్న? దయచ్చసి న్నకు సమాధానం చెపుో.
“అవును అరథం లేని కేకలే. పిచిే కేకలే. దూరంనుంచి నినుి చ్చరిన కేకలు.”
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లేదు లేదు. నీ గంతు నిజమ చెపుుంది. ననుి క్షమించు. నేను నముోతున్నిను. దయచ్చసి
న్న ప్రశ్ిలకు జవాబులు ఇవువ. దయచ్చ...
“ఆకాశ్ం అంతమవవబోతుంది”
అంతకుమించి ఇంకేం చెపోవా. అయ్యయ ఇపుోడేం చెయయను. కతుగా ఏమిటీ కషటం. లేదు,
ఎలాగైన్న నేను బతకాల. ఆకాశ్ం ఏమైన్న కానీ. ఈ న్న మాట వినని శ్రీరం ఏమైన్న కాని. నేను
బతకాల. కాని ఎలా? న్నకు ఎవరు సహాయం చ్చస్తురు? అయ్యయ చుకకల నిష్కకరమణ కూడా
మొదలైపోయింది. నిచెేన. ఆకాశ్ంలోకి నిచెేన. చుకకలనే అడిగితే? ఆకాశ్ంలోకి నిచెేన వేస్తకని?
ఎలా? ఒహ్ న్నకంటూ సవతంత్ర రూపం లేదే. ఇపుోడ్డ ఒకే ఒక దారి ఉంది. న్న మరణం అవశ్యం.
చివరి చుకక కనుమరుగ్గ అయ్యయలోపు ఆలోచనగా నేను మరణిసేు శ్రీరంగా వీడ్డ బ్రతకచుే. నేను
మరణిస్తు......ని !
- సతీష్ పోలశెటిట
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