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గుంటూరు జిలాల్ పలాన్డు పార్ంతానికి చెందిన అనిల ఎస. రాయల మదార్సు లయోలా
కళాశాలనుండి పటట్భదుర్లయాయ్రు. అనంతరం వృతిత్రీతాయ్ అమెరికాలో అడుగుపెటిట్
పదహారేళుల్గా శానఫార్నిస్సోక్ తీరపార్ంతంలో నివసిసుత్నాన్రు. సైనస్ ఫిక్షన సాహితాయ్నిన్
ఇషట్పడే అనిల తెలుగులో ఆ తరహా కథలు రాసుత్ంటారు. తన కథలతో 'నాగరికథ'
సంకలనానిన్, మరియు వరధ్మాన కథకులకి ఉపయుకత్మైన సూచనలతో కూడిన
'కథాయణం' పుసత్కానిన్ వెలువరించారు. సారంగ పతిర్కలో 'కథన కుతూహలం' శీరిష్క
నిరవ్హించారు.

పర్ళయం- అనిల ఎస. రాయల

"ఈ దావ్రము తెరచిన ఎడల అమమ్వారు ఆగర్హించును. లోకమునకు అరిషట్ము దాపురించును. ఓ మానవా,
వెనుకకు మరలుము"
ఆ తలుపు మీద పెదద్ అక్షరాలతో చెకిక్ ఉందా హెచచ్రిక. దాని కిందా, పైనా నోళుల్ తెరుచుకుని మింగటానికి
సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్ భయపెడుతునన్ రెండు నాగుపాముల ఆకారాలు. వాటి కళల్ సాథ్నంలో పొదిగిన జాతిరాళుల్ పై కపుప్కి
వేలాడుతునన్ గుడిడ్ దీపం వెలుగులో మెరుసుత్నాన్యి. ఆ పడగల కింద భారీ పరిమాణంలో ఉందో తుపుప్ పటిట్న ఇనుప
తాళం.
అది శీర్ చండీ అమమ్వారి ఆలయం. వెయేయ్ళల్ పురాతనమైనది. ఏడాది కిర్తం దాకా ఇది సాథ్నికంగానే పర్సిదధ్ం. ఆ
కాసత్ పేరు కూడా సమీపంలో ఉనన్ శివకోట రాకెట సెంటర సైంటిసుట్ల పుణాయ్న వచిచ్ందే. అకక్డ నుండి
పర్యోగించబోయే రాకెటుల్, ఉపగర్హాల నమూనాలు అమమ్వారి ముందుపెటిట్ పర్తేయ్కంగా అరచ్న చేయించటం
ఆనవాయితీ. ఈ మధయ్ భారతదేశం పర్యోగించిన తొలి వోయ్మనౌక కూడా ఇకక్డ దిషిట్ తీయించుకునాన్కే పైకెగిరింది.
శాసత్రవేతత్లు సొంత శకిత్యుకుత్ల కనాన్ శకిత్సవ్రూపిణి మహిమలేన్ నముమ్కోవటం వింతే. నాకలాంటి మూఢనమమ్కాలేం
లేవు. ఒకే ఒక గాఢ నమమ్కం మాతర్ం ఉంది: డబుబ్. భూమీమ్ద దేవుడి అవసరం లేని వాళుల్నాన్రు కానీ డబబ్వసరం లేని
వాళుల్ లేరు. కాబటిట్ నేను దైవానికనాన్ ధనానేన్ ఎకుక్వ నముమ్తాను.
మొతాత్నికి ఆ వెరిర్ సైంటిసుట్ల దయవలల్ చుటుట్పకక్ల గార్మాలోల్ పేరుబడటమే తపప్ చండీ అమమ్వారి గురించి
దేశంలో మరెవరికీ తెలీదు. అలాంటిది పోయినేడు అమమ్వారి పేరు పర్పంచమంతా మారోమ్గిపోయింది. ఆలయం
అడుగునునన్ నేలమాళిగలోల్ లక్షల కోటల్ రూపాయల విలువైన సంపద బయటపడటం దానికాక్రణం. భూమికి యాభై
అడుగుల లోతున ఉనన్ నేలమాళిగలోల్ శతాబాద్లుగా మూలుగుతునన్ బంగారం, వజార్లు, ఇతర ఆభరణాలని
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లెకిక్ంచటానికి పర్భుతావ్ధికారులకి నాలుగు నెలలు పటిట్ంది. నేలమాళిగలో మొతత్ం ఆరు గదులుండగా, ఐదు గదుల
సంపద వెలికి తీశాక - ఆరోగది తెరిసేత్ అరిషట్మని గుడి ధరమ్కరత్లు దావా వెయయ్టాన, అది తేలేవరకూ దానిన్ తెరవొదద్ని
కోరుట్ ఆదేశించటాన, ఆరో గది తలుపులింకా మూతబడే ఉనాన్యి. ఆ గది ముందే ఉనాన్ నేనిపుప్డు.
ఇంత సంపదునన్ పార్ంతానికి ఉనన్ భదర్తలాల్ ఇదద్రు సెంటీర్లు, నేలమాళిగ లోపలకి వెళేల్ ఇనప గేటుకి రెండు
పెదద్ తాళాలు, కోరుట్ తీరుప్ వెలువడేదాకా గేటు తెరవొదద్నన్ ఆదేశాలు. అమమ్వారి సొముమ్ని ఆమే కాపాడుకుంటుందనన్
ధీమానేమో, కనీసం లోపల అలారం సిసట్ం కూడా లేదు. నాలాంటి దొంగకి ఇందులోకి చొరబడటం నీళుల్ తాగినంత
సులువు. తవవ్కాలు జరుగుతునన్పుప్డు కాంటార్కుట్ కూలీ అవతారమెతిత్ నేలమాళిగలో ఎకక్డేముందో కుష్ణన్ంగా
తెలుసుకుని మరీ ఈ పధకం రూపొందించాను. తెలల్వారుఝామున మూడింటికి సెంటీర్లు డూయ్టీ మారే సమయంలో
నేలమాళిగలోకి చొరబడి, ఆరో గది తలుపు బదద్లు కొటిట్, లోపలనుండి అందినంత బంగారానిన్ మూటగటుట్కోవటం;
ఈ లోగా పైన తెలాల్రిపోతుంది కాబటిట్ మళీల్ చీకటి పడేదాకా అందులోనే కాలకేష్పం చేసి తిరిగి తెలల్వారుఝామున
మూడుగంటలకి బయటికి జారుకోవటం; ఆలయం గోడ పకక్న పొదలోల్ దాచిన మోటారసైకిల మీద ఉడాయించటం
…. అదీ పాల్న. పధకం పకాక్గా ఉంది. అందులో సగం చకక్గా పూరత్యింది.
తలుపు మీదునన్ వాకయ్ం మరోసారి చదివి నవువ్కుంటూ నాతో తెచుచ్కునన్ బాయ్కపాయ్క తెరిచి అందులోని
వసుత్వులిన్ నేలమీద పరిచాను: రెండు బిరియానీ పొటాల్లు, నాలుగు మంచినీటి సీసాలు, ఒక టారచ్ లైట, చినన్ రంపం,
అర డజను హాయ్క సా బేల్డులు.
రంపం అందుకుని తాళం కొయయ్టం మొదలుపెటాట్ను. గంటనన్ర గడిచి, మూడు బేల్ళుల్ విరిగి, వళుల్ చెమటతో
తడిసి ముదద్యాయ్క ఊడొచిచ్ందది. రంపం కింద పడేసి గాఢంగా ఊపిరి పీలుచ్కుని తలుపు బలంగా నెటాట్ను. కిరుర్మనే
శబద్ంతో తెరుచుకుందది.
ఎదురుగా, ఐదొందలేళుల్గా మానవమాతుర్డు అడుగు పెటట్ని గది.
టారచ్ లైట వెలిగించి లోపలకు వేశాను. చాలా పెదద్ గదిలాగుందది. సొరంగంలా పొడుగాగ్ ఉంది.
గుమమ్ం దాటుకుని ఎడమ కాలు లోపల పెడుతుండగా .... టప మనే శబద్ంతో పైనునన్ గుడిడ్ బలబ్
పేలిపోయింది. టారచ్ వెలుగు తపప్ అంతా చీకటి.
"అపశకునమా?". ఛత. దొంగలకు చీకటి వరం. ఇది శుభశకునమయుయ్ండాలి.
టారచ్ లైట సాయంతో వెదకటం పార్రంభించాను. బంగారం రాశులు ఏ మూల దాగునాన్యో?
పెదద్గా కషట్పడే పనిలేకుండా పావుగంటలోనే బోధపడింది. ఖాళీ గది వెకిక్రించింది. రాశులేల్వు, రపప్లేల్వు.
బంగారం మూటలేల్వు. నా ముఖంలో నెతుత్టి చుకక్లేదు. చిలల్ర దొంగతనాలతో రోజులు నెటుట్కొసుత్నన్ నేను ఈ చివరి
చోరీతో దొంగ బతుకిక్ గోరీ కటిట్ కొతత్ జనెమ్తొత్చచ్నన్ ఆశలు ఆవిరయాయ్యి. కసిగా కాలితో నేలపై తంతుండగా టారచ్
వెలుగులో ఓ మూల తళుకుక్మందది. వెంటనే వెళిల్ చూశాను.
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ఇందాక వెదికినపుప్డు కనబడలేదు. ఎకక్డినుండో ఊడిపడడ్టుల్ ఉందది. అమమ్వారి బులిల్ విగర్హం.
పదంగుళాల ఎతుత్న పోతపోసిన పసిడి. అధమం కిలోనన్ర బరువనాన్ ఉంటుంది. పాతిక లక్షలకి తకుక్వుండదు. పోనీలే,
ఇంత కషట్పడడ్ందుకు ఇదనాన్ దకిక్ంది.
ఉదయం ఆరునన్రయింది. రాతర్ంతా నిదర్లేకపోవటంతో కళుల్ మండుతునాన్యి. బయటపడటానికి ఇంకా
ఇరవై గంటల పైన నిరీకిష్ంచాలి. అపప్టిదాకా చేసేదేమీ లేదు కాబటిట్ కాసేపు వళుల్ వాలిసేత్ పోతుంది.
**2**
నేలమాళిగనుండి బయటపడే సమయం దగగ్ర పడింది. లేచి అడుగులో అడుగేసుకుంటూ గేటు దగగ్రికొచాచ్ను.
బయటంతా చీకటి. ఎకక్డినుండో వసుత్నన్ వెలుగులో పరిసరాలు మసకగా కనబడుతునాన్యి. ఆ వెలుగులో
గంతులేసుత్నన్ నీడలు అది విదుయ్దీద్పాల కాంతి కాదని తెలియజెపుతునాన్యి. శీతాకాలం కదా. సెంటీర్లు చలి
మంటలేసుత్నాన్రేమో.
గేటు తాళాలు తెరిచి బయటికొచిచ్ శబద్ం కాకుండా తిరిగి తాళాలేశాను. చోరీ సంగతి ఎంత ఆలసయ్ంగా
బయటపడితే తపిప్ంచుకోవటం అంత తేలిక. గేటు తెరిచిపెటిట్ పారిపోకుండా తిరిగి తాళాలేయటం అందుకే.
ఆలయం ఆవరణలో ఓ మూల విసిరేసినటుల్నన్ చినన్ మంటపంలోకి తెరుచుకుంటుందా గేటు. మంటపానిన్
ఆనుకునే ఆలయ పార్కారం ఉంది. చీకటి మాటున పార్కారం అవతలకి దూకి అకక్డ పారక్ చేసునన్ మోటారసైకిల
సాయంతో జారుకోవాలి.
పిలిల్లా గోడవైపు నడుసుత్ండగా వచిచ్ందా అనుమానం. ఏదో తేడా. ఆగిపోయి చెవులు రికిక్ంచాను. ఏమీ
వినపడలేదు. ఏవో పురుగులు చేసుత్నన్ సొద. కీచురాళేల్మో. అది తీసేసేత్ రాతిర్ పూట సాధారణంగా ఉండే నిశశ్బద్ం. తేడా
అది కాదు. ఏమిటది?
జుతుత్ కాలుతునన్ వాసన. చరమ్ం కాలుతునన్ వాసన కూడా. వాతావరణమంతా ఆవరించినటుల్, అనిన్ దికుక్ల
నుండీ దురావ్సన.
మనసు కీడు శంకించింది. అకక్డే ఉంటే దొరికిపోయే పర్మాదం. కానీ దానిన్ మించిన అపాయమేదో
రానుందని మొరపెడుతునన్ మనసు. సెంటీర్ గదివైపు చూశాను.
అకక్డ రెండు ఆకారాలు నేలమీద పడునాన్యి - నిశచ్లంగా.
"ఏం జరిగింది?", కుతూహలం పురివిపిప్ంది. నా పర్మేయం లేకుండానే అడుగులు అటుపడాడ్యి.
నిమిషం తరావ్త ....
నేను సాథ్ణువునై ఆ శవాల ముందు నిలబడి ఉనాన్ను. వళల్ంతా బొబబ్లతో పడి ఉనాన్యా శరీరాలు. వాటి
మీదునన్ దుసుత్లు వాళుల్ సెకూయ్రిటీ గారడ్స్ అని చెబుతునాన్యి. ఆ శవాల పైన రొదచేసుత్నన్ కీటకాలు, పురుగుల
సమూహం. తటుట్కోలేని దురగ్ంధం.
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"ఎవరి పని?". ఆలోచించే సమయం లేదు. ముందికక్డినుండి పారిపోవాలి. లేకపోతే దొంగతనానికి తోడు
హతాయ్నేరం నా మీద పడుతుంది. వళల్ంతా చెమటలు పటాట్యి. భయంతో కాదు, ఉకక్తో. ఆ సమయంలో అంత
ఉకక్పోత అసాధారణం. అయితే నేను దానిన్ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేను. వెనుదిరిగి పార్కారం వైపు పరిగెతత్బోతుండగా
నా దృషిట్ సెంటీర్ గది అవతల వంద మీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పర్ధాన మంటపమీమ్ద పడింది.
అపర్యతన్ంగా నా గొంతునుండో గావుకేక వెలువడింది.
అకక్డ ... పదుల సంఖయ్లో శవాలు. పారిపోయే పర్యతన్ం మానేసి అటు పరుగు పెటాట్ను.
అకక్డికి చేరుకునేసరికి నా పై పార్ణం పైనే పోయింది. ఎటు చూసేత్ అటు నిరీజ్వ దేహాలు. పెదద్లు, పిలల్లు,
పూజారులు, సతరీలు, కుకక్లు, కాకులు, పిటట్లు .... గుటట్లు గుటట్లుగా శవాలు. సలసల కాగుతునన్ నూనె
కుమమ్రించినటుల్, ఆ శరీరాల నిండా బొబబ్లు. ఉడికీ ఉడకని మాంసం ముదద్లాల్, రకత్మోడుతూ. హృదయవిదారకమైన
దృశయ్మది. చూడగానే కడుపులో తిపిప్ంది. నినన్ తినన్దంతా వాంతయింది. అకక్డుండలేక దూరంగా పరిగెతాత్ను. బాయ్క
పాయ్కలోంచి నీళల్ సీసా తీసి ముఖం కడుకుక్ని, ఓ గుకక్ నీళుల్ తాగి సీసా లోపల పెటేట్యబోతుండగా అందులో ఉనన్
అమమ్వారి విగర్హం చేతికి తగిలింది. దానిన్ తీసి పాయ్ంట జేబులో దోపుకునాన్ను.
కొంచెం సిథ్మిత పడాడ్క చుటూట్ పరికిసేత్ ఓ చివరన పారిక్ంగ లాటలో అగిన్కి ఆహుతైన మోటారు వాహనాలు
కనబడాడ్యి. వాటికి కాసత్ అవతలో లారీ ఇంకా తగలబడుతూ ఉంది.
బాంబు దాడేమనాన్ జరిగిందా?
అలా ఐతే గుడి కూడా ధవ్ంసమై ఉండాలి కదా. పైగా పకుష్లు కూడా రాలిపడునాన్యి. కాబటిట్ ఇది బాంబు దాడి
కాదు.
ఎవరనాన్ చూసేలోపే ఇకక్డ నుండి వెళిల్పోవటం మంచిది. బయట పారక్ చేసునన్ మోటర సైకిల వైపు
నడవటం పార్రంభించాను, జేబులో విగర్హానిన్ తడిమి చూసుకుంటూ.
**3**
నా కళల్నుండి నీళుల్ ధారలుగా కారిపోతునాన్యి. ఈ ఘోరకలి నమమ్టానికి మనసు నిరాకరిసోత్ంది.
సెల ఫోన ఉదయం పదినన్రైనటుల్ చూపిసోత్ంది. ఆ ఫోన అందుకు తపప్ మరెందుకూ పనికి రాదని అరధ్మై
చాలాసేపయింది. ఎకక్డా సిగన్లస్ లేవు. ఆఖరికి సెల టవరల్ పకక్న కూడా. కరెంట కూడా లేదు.
నగరం నడిబొడుడ్నునన్ కాల్క టవర సెంటరోల్ నిలబడునాన్ నేను. అదో నాలుగు రోడల్ కూడలి. రహదారులోల్
ఎకక్డికకక్డే ఆగిపోయిన వాహనాలు. కొనిన్ పూరిత్గా, కొనిన్ పాకిష్కంగా తగలబడిపోయాయి. వాటి లోపలా, బయటా,
రోడల్ మీదా, పకక్నునన్ షాపులోల్ కిటకిటలాడుతూ నిరీజ్వదేహాలు. కనుచూపుమేరలో మరో పార్ణి సడి లేదు. వళుల్
కాలిపోయి, బొబబ్లెకిక్, కమిలిపోయి ... మనుషులు, మృగాలు, పకుష్లు, కీటకాలు. కళల్కు కనబడినమేరా కళేబరాలు.
మధయ్లో నేను - ఒంటరిగా.
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అనాధగా పెరిగిన నాకు ఒంటరితనం కొతత్కాదు. అది ననెన్పుప్డూ భయపెటట్లేదు. కానీ ఇది .... ఇది భయానిన్
సైతం బెదరగొటేట్ భీభతస్కాండ.
అమమ్వారి ఆలయం నుండి ఇకక్డిదాకా అదే పరిసిథ్తి. కాలిపోయిన వాహనాలు, తగలబడుతునన్ భవనాలు,
మండిపోతునన్ ఎండుచేలు, చెలాల్చెదురుగా శవాలు. పొదల మాటున దాచిన నా మోటార బైక కూడా
తగలబడిపోయుంది. దారిలో ఓ శవం నుండి తసక్రించిన డొకుక్ సైకిల తొకుక్కుంటూ నగరానికి రావటానికి మూడు
గంటలు పటిట్ంది. రెండు టైరూల్ పాడైపోయిన సైకిలది. వేరే దారి లేకపోవటంతో అదే నా వాహనమయింది.
నగరానికొచేచ్ దారి పొడుగునా యుదధ్రంగానిన్ తలపించే వాతావరణం. కాదు, కాదు .. యుదధ్ం కూడా ఇంత
భయంకరంగా ఉండదేమో.
నేనా నేలమాళిగలో ఉనన్పుప్డు ఏదో జరిగింది.
శతుర్దేశం దాడి చేసిందా? ఆటం బాంబులేమనాన్ పర్యోగించిందా?
కాకపోవచుచ్. సమీపంలో అణుబాంబు పేలితే భూకంపం లాటిది రావాలి. అలాంటివేవీ నేను గమనించలేదు.
ఇంతకీ ... ఇంత దారుణం జరిగి ఇరవై నాలుగగ్ంటలయాయ్కా ఇకక్డ మీడియా వాలిపోలేదెందుకు? పర్భుతవ్ం
సహాయానికి సైనాయ్నిన్ దించలేదెందుకు?
అపుప్డొచిచ్ందా అనుమానం. క్షణాలోల్నే అది పెనుభూతంగా మారి ననున్ ఆపాదమసత్కం వణికించేసింది.
ఈ మారణకాండ ఈ ఒకక్ పార్ంతానికే పరిమితం కాలేదేమో. దేశం యావతూత్ తుడిచిపెటుట్కుపోయిందేమో.
బయటి నుండి కూడా సహాయం రాలేదంటే, అంతకనాన్ కారణమేముండాలి?
అంటే .... నేనొకక్డినే బతికునాన్నా?
ఆ ఊహకి - వెనున్లో మొదలైన జలదరింపు లిపత్లో వళల్ంతా పాకింది. ఉనన్చోటే కూలబడిపోయాను. ఆ
వతిత్డికి జేబులో ఉనన్ విగర్హం గుచుచ్కుంటుంటే నా మసిత్షక్ంలో ఓ మెరుపు మెరిసింది. "నేనే దీనికంతటికీ
కారణమా?".
తరాక్నికి తాళం పడడ్ వేళది. గుటట్లుగా పడునన్ శవాలనీన్ ఒకక్పెటుట్న లేచి ననున్ చుటుట్ముటిట్నటూట్, ఈ శాపం
నా పాపమేనని నిందిసుత్నన్టూట్ అనిపించింది. "ఆరోగదిలో అడుగుపెటిట్ అమమ్వారికి ఆగర్హం కలిగించానా?
మూఢనమమ్కమంటూ కొటిట్పడేసిన విషయమే నిజమయిందా?".
నాలో తొలిసారిగా పాపభీతి. ఇది నేనెనన్డూ ఎరగని అనుభూతి. "నో, నో. హేతుబదధ్ంగా ఆలోచించు. దానికీ
దీనికీ సంబంధమేమిటి?" అని నాకు నేనే నచచ్జెపుప్కుంటూ బాయ్కపాయ్క లోంచి నీళల్ సీసా అందుకుని ఓ గుకక్ గొంతులో
వంపుకునాన్ను. అదే చివరి సీసా. ఎకక్డా మంచినీళల్ జాడలేదు. మళీల్ నీళుల్ దొరికేదాకా ఈ మిగిలిందొకక్టీ జాగర్తత్గా
వాడుకోవాలి. చూసుత్ంటే విధవ్ంసమంతా ఉపరితలమీమ్దనే జరిగినటుల్ంది. నేలమాళిగలో ఉనన్ నాకు ఏమీ కాకపోవటం
దానికి సాక్షయ్ం. భూమీమ్ద నీరంతా ఆవిరైపోయినటుల్ంది. నేల పొరలోల్ నీరే నాకిపుప్డు గతి. బోరింగ పంప
లాంటిదెకక్డనాన్ కనిపిసేత్ నీళుల్ తోడుకోవచుచ్. కానీ నగరాలోల్ బోరింగులు ఎపుప్డో మాయమైపోయాయి. పలెల్లోల్
ఏమనాన్ మిగిలునాన్యేమో. తూరుప్ దికుక్న పలెల్టూరుల్నాన్యి. అటువైపు వెళితే? ఒకవేళ అకక్డ బోరింగస్
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లేకపోయినా, ఇంకా ముందుకెళితే సముదర్ం ఉంది. ఇసుక మేటలుండే సముదర్ తీరాలోల్ కురిసిన వాన నీరు ఇసుక
పైపొరలోల్ నిలవుంటుంది. అకక్డ పైపైన తవివ్తే మంచినీరు ఊరుతుంది.
అపుప్డే

మరో

ఆలోచన

సుఫ్రించింది.

"పరిసర

పార్ంతాలోల్

నాలాగే

అదృషట్వశాతూత్

విపతుత్

తపిప్ంచుకునన్వాళుల్ంటే? వాళూల్ నీళల్ కోసం వెదుకుక్ంటూ సముదర్ం దికుక్గా సాగితే?"
ఆలసయ్ం చేయకుండా పైకి లేచాను. ఇరవై కిలోమీటరల్ లోపే ఉంది సముదర్ం. సైకిల మీద నాలుగైదు గంటలోల్
వెళిల్పోవచుచ్.
ఎండ మందగించింది. తూరుప్నుండి ముసురేసోత్ంది. వరష్ం మొదలయేలోపే తీరానికి చేరాలనుకుంటూ
వాహనం అధిరోహించాను.
**4**
సముదర్ తీరం చేరటానికి అనుకునన్దానికనాన్ ఆలసయ్మయింది. సగం దూరం వెళేల్టపప్టికే కారుమబుబ్లు
కమేమ్శాయి. మధాయ్హన్ం మూడునన్రకే చీకటి పడిపోయింది. యుదధ్భేరీ మోగించినటుల్ ఉరుములు, చెవులు బదద్లయేయ్
శబద్ంతో పిడుగులు. మారగ్మంతా మృతుయ్వు వికటాటట్హాసాలే. మెరుపుల వెలుగులో దారి వెదుకుక్ంటూ, దారోల్ పడునన్
శరీరాలని జాగర్తత్గా దాటుకుంటూ ముందుకు సాగటానికి నాకు శకెత్కక్డినుండొచిచ్ందో! ఎలాగోలా తీరానికి చేరితే
నాలాంటి వాళెల్వరనాన్ కనబడకపోతారా అనన్ ఆశ బలానిన్చిచ్ందేమో. సీసాలో మిగిలిన నీళుల్ మధయ్లోనే
ఖరైచ్పోయాయి. తీరా, తీరానికొచాచ్క నా ఆశ అడియాసయింది. తీరమంతా మనుషులు, పకుష్లు, చేపల పారిధ్వ దేహాలే.
సముదర్పు అలలకి కొటుట్కొసూత్, తిరిగి లోపలికెళుతూ. లెకిక్ంచటం మొదలుపెడితే సంఖయ్ వేలలోల్నే తేలేటుట్ంది. వీళుల్
కూడా వళల్ంతా బొబబ్లతో రాలిపోయిన వాళేల్.
అకక్డికొచేచ్టపప్టికి

సాయంతర్ం

ఆరయింది.

ఉరుముల

ఉదధ్ృతి

రెటిట్ంపయింది.

నీటి

చెలమ

తవువ్దామనుకుంటుండగానే వాన మొదలయింది. సముదర్ం ఉగర్రూపం దాలిచ్నటుల్ అలలు విరుచుకు పడటం మొదలు
పెటాట్యి. తోడుగా హోరుగాలి. దాని ధాటికి సైకిల ఎగిరిపోయింది. కొనిన్ దేహాలు ఎగురుకుంటూ నా పకక్గా
దూసుకుపోతునాన్యి. ఒకటెర్ండు - పకుష్లవో లేక చేపలవో - ఎగిరొచిచ్ నాకు తగిలాయి. ఇకక్డే నిలబడితే ఇంకేమొచిచ్
తగులుతాయో. చుటూట్ చూసేత్ దూరంగా ఓ బోరిల్ంచిన పుటిట్ కనబడింది. గాలికి ఎదురీదుతూ దానిన్ చేరుకుని, కాసేపు
తిపప్లు పడి కొంచెం పైకెతిత్ దాని కింద దూరి పార్ణాలు అరచేత పెటుట్కుని క్షణాలు లెకక్బెటట్సాగాను.
క్షణాలు నిమిషాలు, నిమిషాలు గంటలయాయ్యి. ఎనిన్ గంటలయాయ్యో తెలుసుకోటానికీ లేకుండా సెల ఫోన
వరాష్నికి తడిసి మాడిపోయింది. గాలివాన అంతకంతకీ తీవర్రూపం దాలుసోత్ంది. పుటిట్ ఏ క్షణంలోనైనా ఎగిరిపోయేలా
ఉంది. అదే జరిగితే దానితో పాటు నేనూ గాలికెగిరిపోవటం తధయ్ం. పుటిట్ ఎగిరిపోకూడదని కోరుకుంటూ పార్ణాలు
చేతబటుట్కుని కూరుచ్నాన్ను. అవసరం ఎవరినైనా అడుకుక్నే సాథ్యికి దిగజారుసుత్ంది. కోరుకునన్వి దరాజ్గా కాజేయటమే
తపప్ అడిగే అలవాటు లేని నాకు, ఆ అవసరం మొదటిసారిగా వచిచ్పడింది. ఎపుప్డూ దేవుడిని ఏదీ అడగని నేను
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మొదటిసారిగా అడిగాను, ననున్ కాపాడమని. చేతులు జోడించి మరీ పార్రిధ్ంచాను. తీతువు కూతలు గుండెలదరగొటేట్వేళ
హేతువు తోకముడిచి పారిపోతుందేమో.
పార్రధ్న పూరత్వకముందే ఓ పెదద్ అల, సముదర్ం చెయియ్ సాచినటుల్, వేగంగా దూసుకొచిచ్ లిపత్లో ననూన్ పుటిట్నీ
గిరాటేసింది. నా నుదురు విసురుగా పుటిట్కి తగిలింది. తల దిమెమ్కిక్పోయింది. కాసేపేం జరుగుతోందో అరధ్ం కాలేదు.
తేరుకునేసరికి అల ననున్ సముదర్ంలోకి గుంజేసింది. ఉపుప్నీరు నోటోల్కీ, ముకుక్లోకీ పోయి ఉకిక్రిబికిక్రవుతూ లోపలికి
కొటుట్కుపోయాను. తలకి పెదద్ గాయమే ఐనటుల్ంది. విపరీతమైన నొపిప్. కెరటం కాసత్ తెరిపివవ్గానే పళల్ బిగువున నొపిప్
భరిసూత్ ఒడుడ్కేసి ఈదటం మొదలుపెటాట్ను. అంతలోనే మరో అల ననున్ బలంగా వెనకిక్ విసిరికొటిట్ంది. లేని ఓపిక
తెచుచ్కుంటూ ఈత మళీల్ మొదలుబెటట్బోయాను. అపుప్డే, పకక్నే తేలుతూ ఇందాకటి పుటిట్ కనబడింది. వెంటనే
ఎకేక్శాను.
ఈ గొడవలో నా బాయ్కపాయ్క తపిప్పోయింది. ఓ పకక్ దాహం, మరో పకక్ ఆకలి. ఇంకోపకక్ వణికిసుత్నన్ చలి.
అలలు, ఉరుములు, ఈదరగాలి చేసుత్నన్ శబాద్లు కలసికటుట్గా చెవులు పగలగొడుతునాన్యి. పైనుండి కుండపోతగా
కురుసుత్నన్ వరష్ం, నాలుగు దికుక్లనుండీ ఎడాపెడా కొడుతునన్ కెరటాల మధయ్లో నానిపోతునన్ నేను. కనున్
పొడుచుకునాన్ కనబడని చిమమ్చీకటి. మెరుపులు మెరిసినపుప్డు మాతర్ం సముదుర్డి ఉగర్రూపం కళల్ముందు పర్తయ్క్షమై
వళుల్ జలదరింపజేసోత్ంది. ఆ మెరుపుల సాకిష్గా తీరానికి సుదూరంగా వెళిల్పోయాననన్ సంగతి అవగతమయింది. తల
తడుముకుంటే చేతికి రకత్ం అంటింది. బాగానే పోయినటుల్ంది. తొడుకుక్నన్ చొకాక్లో కొంతభాగం చింపి అకక్డ బిగించి
కటాట్ను.
పర్కృతి శకుత్ల ముందు మనిషి అలప్తవ్ం గురించి నాకింకా అనుమానాలేవైనా మిగిలుంటే ఆ తరావ్త
కాసేపటోల్నే అవి పూరిత్గా పటాపంచలయాయ్యి. చుటూట్ జరుగుతునన్ విలయతాండవం నా కళల్బడకుండా చీకటి
కాపాడింది. అంతెతుత్న విసిరేసుత్నన్ అలల మధయ్ పుటిట్ తిరగబడకుండా ఉండటం అదుభ్తమే. దాని లోపల నాలుగు చోటల్
బలమైన మోకులు కటుట్నాన్యి. ఆ మోకులతో ననున్ నేను పుటిట్కి కటేట్సుకుని, అలల ధాటికి దానున్ండి దూరంగా
విసిరేయబడకుండా కాపాడుకునాన్ను. అలా ఎంత సేపు గడిచిందో తెలీదు. కర్మంగా ననున్ ఆకలి, అలసట
ఆకర్మించుకునాన్యి. నీరసం కముమ్కుంది. అలాగే నిదర్లోకి జారుకునాన్ను.
**5**
కళుల్ తెరిచేసరికి - చుటూట్ పండగ వాతావరణం.
ఆశచ్రయ్ం! నేనునన్ది పుటిట్లో కాదు. అది నడిసముదర్మూ కాదు. శీర్ చండీ అమమ్వారి ఆలయం. మంటపంలో
ఓ మూల పడుకుని ఉనాన్ను. ఆలయం నిండా భకత్జన సందోహం. తిరునాళేల్దో జరుగుతునన్ంత కోలాహలంగా
ఉందకక్డ.
"ఏమిటీ హడావిడి?", హారతీ గటార్ సరంజామాతో అటుగా వెళుతునన్ పూజారిని ఆపి పర్శిన్ంచాను.
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"ఇంకా తెలీదా నాయనా? ఆరో గదిలో బంగారు బొమమ్ రూపంలో అమమ్వారు వెలిశారు", ఆయన వింతగా
చూసూత్ చెపాప్డు.
"ఆరో గదా? అదెపుప్డు తెరిచారు! తెరిసేత్ అరిషట్మని కోరుట్నుండి సేట్ తెచాచ్రుగా", తెలీనటుట్ అడిగాను.
"ఎవడో దొంగవెధవ నాయనా. రాతిర్ నేలమాళిగలో చొరబడి గది తలుపులు తెరిచాడు తార్షుట్డు. వాడి శార్దధ్ం
పెటట్. తెలాల్రి సెకూయ్రిటీ గారుడ్లు వెళిల్ చూసేత్ అమమ్వారి విగర్హం కనబడింది. అపచారం ఉపశమించటానికి శాంతి
జరిపిసుత్నాన్ం" అంటూ పూజారి హడావిడిగా ముందుకు సాగిపోయాడు.
అంటే, ఇందాకటిదాకా జరిగిందంతా నిజం కాదా!?! ఆరో గది తలుపు తెరిచాక, అందులో ఏమీ
దొరకక్పోవటంతో

బయటికొచిచ్

మంటపంలో

పడుకుని

నిదర్పోయానా?

ఆ

మొదుద్నిదర్లో

పర్పంచం

నాశనమైపోయినటుల్ కలగనాన్నా?
హమమ్యయ్. గుండె తేట పడింది. ఎంత భయంకరమైన పీడకల! నిజంలా భర్మ పెటిట్న కల.
అయినా, ఏమీ దొరకక్పోతే గపచుపన జారుకోకుండా మంటపంలో పడుకుని నిదర్పోవటమేంటి? ఇంకా
ఎకుక్వ సేపికక్డే ఉండటం మంచిది కాదు. వెంటనే వెళిల్పోవాలి. మోటార సైకిల తాళాలు ఎకక్డ పెటాట్నో?
పాయ్ంట జేబులు వెదుకుక్నాన్ను. కుడివైపు జేబులో ఎతుత్గా తగిలిందది. బయటికి తీశాను.
అమమ్వారి విగర్హం! పదంగుళాల ఎతుత్న బంగారు రంగులో మెరిసిపోతూ. ఇది నా దగగ్రుంటే మరి ఆ గదిలో
వాళల్కి కనిపించిందేమిటి?
సాలోచనగా చూసుత్ండగానే అమమ్వారి బొమమ్ కదిలింది. ఆమె చెయియ్ అలా అలా పెరిగి పెదద్దై వచిచ్ నా
చెంపని బలంగా తాకింది. అదే సమయంలో ఆమె గొంతు ఉరిమింది.
"మూరఖ్ మానవాధమా. అనుభవించు".
**6**
చెవిలో ఉరిమిన శబాద్నికి ఒకుక్దుటన మెలకువొచిచ్ంది. సమీపంలో పిడుగు పడినటుల్ంది. కుండపోతగా వరష్ం
కురుసూత్నే ఉంది. సముదర్మింకా అలల్కలోల్లంగానే ఉంది. నా పుటిట్ చిగురుటాకులా వణికిపోతూనే ఉంది. నుదుటి
గాయం నొపిప్ తటుట్కోనీకుండా ఉంది. తోడుగా తలనొపిప్ మొదలయింది. జవ్రం కూడా వచిచ్నటుల్ంది. వళల్ంతా వేడి
సెగలు. జవ్రానికి, చలికీ వణికిపోతూ నేనలాగే పుటిట్లో పడి ఉనాన్ను.
ఇదేంటి ... ఇంకా పుటిట్లో! మళీల్ అదే కలా? లేక ఇదే నిజమా? ఇది నిజమైతే ఇందాకటిది అందమైన కలా?
ఏడుపొచిచ్ంది. కోపమూ వచిచ్ంది, అమమ్వారి మీద. "అంత చినన్ తపుప్కి ఇంత పెదద్ శికాష్?". దికుక్లు
పికక్టిలేల్లా అరవాలనుకునాన్ను కానీ నోరు పెగలేల్దు. గొంతు పిడచగటుట్కుపోతుంటే వరష్ం నీరు దోసిళల్తో పటుట్కు
తాగాను. దపిప్క తీరింది. ఆకలి అలాగే ఉంది. సమయం ఎంతయిందో తెలుసుకోటానికి సెలఫోన కూడా లేదు.
పూరవ్కాలంలో గడియారాలతో పనిలేకుండానే గంటెంతయిందో చెపప్గలిగేవాళల్ంట. ఆ విదేయ్దో నేరుచ్కుంటే పర్సుత్తం
పనికొచుచ్ండేది. అయినా నా పిచిచ్గానీ, ఇపుప్డు టైమెంతయిందో తెలుసుకుని చేసేదేముంది?
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బురర్నిండా తలాతోకాలేని ఆలోచనలు. తల పగిలిపోతోంది. కళుల్ వాలిపోసాగాయి. అదృషట్వశాతూత్ మళీల్
మగత కముమ్కుంది. అది ననున్ నిదర్లోకో, మతుత్లోకో .... మొతాత్నికి ఈ నరకం నుండి దూరంగా తీసుకుపోయింది.
ఆ పరిసిథ్తిలో ఎంతసేపునాన్నో, తిరిగి మెలకువ వచేచ్సరికి సూరుయ్డు నడినెతిత్నునాన్డు. వరష్ం ఆగిపోయింది. పైన
మబుబ్తునక లేదు. సముదర్ం పర్శాంతంగా ఉంది. దాని మీద నా పుటిట్ తేలియాడుతోంది. కనుచూపు మేరలో భూమి
లేదు. నలువైపులా నీళుల్. పైన నీలాకాశం. మిటట్ మధాయ్హన్ం ఎండ మండిపోతోంది. సూరయ్కిరణాలు సూదులాల్
గుచుచ్తునాన్యి. గొంతెండిపోతోంది. సముదర్పు నీరు దోసిళల్తో చేదుకు తాగాలనన్ కోరిక బలవంతంగా
నిగర్హించుకునాన్ను. ఖాళీ కడుపుతో ఉపుప్ నీరు తాగటమంటే చావుని ఆహావ్నించటమే.
నడిసందర్ంలో నేను. జతగా జవ్రం, ఆకలి, నిసస్తుత్వ. తల మీది గాయం సలుపుడు. వంటోల్ వేడికి తోడు
పైనుండి మండించేసుత్నన్ ఎండ. తటుట్కోలేనంత ఉకక్పోత. దాని దెబబ్కి కాసేపటోల్నే కళుల్ తిరగటం మొదలయింది.
వడదెబబ్ తగిలిందా? మరోసారి మగతలోకి జారిపోయాను.
**7**
ఎవరో పటిట్ కుదుపుతునన్ భావనకి మెలకువచిచ్ంది. నేల మీద వెలల్కిలా పడుకుని ఉనాన్ను. జవ్రం, వణుకు
తగగ్లేదింకా. మతుత్తో కళిల్ంకా వాలిపోతునాన్యి. కషట్ంగా వాటిని తెరిచి చూసేత్, నా ముఖంలో ముఖం పెటిట్ చూసుత్నన్
అపరిచితులు. దృషిట్ ఇంకా మసకగానే ఉండటంతో వాళల్ ఆకారాలు సప్షట్ంగా కనబడలేదు. మొల చుటూట్
ఈకలాల్ంటివేవో కటుట్కునన్ తుమమ్ మొదుద్లాల్ంటి శరీరాలు. ఐదారుగురు ఉంటారేమో. చుటూట్ దడి కటిట్నటుల్ నిలబడి
ఉనాన్రు.
వాళల్ చేతులోల్ ఏంటవి ... శూలాలు!
నేనెకక్డునాన్ను? ఇది కూడా కలేనా? ఈ విచితార్కారులెవరు యమకింకరులాల్ ….
యమకింకరులు!
అరధ్మైంది. నేను చచిచ్పోయాను. ననున్ నరకానికి పటుట్కుపోటానికొచిచ్న యమదూతలు వీళల్ంతా. ఒకక్డి
కోసం ఇంతమందా?
కింకరులోల్ ఒకడు ముందుకొంగి నా తల మీద చెయేయ్శాడు. సరిగా గాయమైన చోట. నొపిప్. భరించలేని నొపిప్.
ఇంకా నొపేప్ంటి? చచిచ్పోయాకా వదలదా!
కింకరుడి చెయియ్ నెటేట్సే పర్యతన్ంలో తల పకక్కి తిపాప్ను. అపుప్డే, తకిక్న కింకరులోల్ కలకలం చెలరేగింది.
గజిబిజి భాషలో గందరగోళంగా ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కషట్మీమ్ద కళుల్ పూరిత్గా తెరిచి చూశాను. వాళల్లో ఒకడు
కుడివైపుకి చేతోత్ చూపిసూత్ ఏదో అరుసుత్నాన్డు. నేనూ అటు చూశాను.
సుదూరంగా,

ఆకాశంలో

మండుతూ

దూసుకొసుత్నన్

పెరిగిపోతోంది. సూటిగా మేమునన్ దిశలోనే వసుత్ందది.
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అగిన్గోళం.

క్షణక్షణానికీ

దాని

పరిమాణం

కళుల్ పెదద్వి చేసి చూడటానికి విశవ్పర్యతన్ం చేశాను. అయినా వివరం తెలీకుండా బూజరగానే కనిపిసోత్ందది.
అంతలో కింకరులోల్ ఒకడు నా కాళుల్, మరొకడు భుజాలు పటుట్కుని పైకి లేపారు. మిగతావాళుల్ ముందు
పరిగెడుతుండగా ననున్ మోసుకుంటూ వాళల్ని అనుసరించారు. అందరి దృషీట్ అగిన్గోళమీమ్దనే ఉంది. వేగంగా దగగ్రికి
దూసుకొచేచ్సోత్ందది.
కాసేపటోల్ వాళుల్ ననోన్ గుహలాంటి దానోల్కి మోసుకుపోయారు. నేలమీద పడుకోబెటిట్ బయటికి చూసూత్ పెదద్గా
మాటాల్డుకోసాగారు.
నా చూపింకా మసకగానే ఉంది. అరుణవరణ్ంలో ఆకాశం. దానిన్ చీలుచ్కొసోత్నన్ అగిన్గోళం. వసూత్ వసూత్ అది
హఠాతుత్గా పకిష్లా మారిపోయింది. నాకు సప్షట్ంగా కనిపించటం లేదు, కానీ అది బూడిద రంగు పకిష్ కావచుచ్. ఆగాగు
.. పకిష్ కాదు ... విమానం. అవును విమానమే. దాని పరిమాణం అంతకంతకీ పెరిగిపోతోంది.
ఎందరైనా పటేట్ందుకు అనుగుణంగా పరిమాణం పెంచుకునే గుణం పుషప్క విమానానికొకక్దానికే ఉందని
వినాన్ను. ఇది - అదేనా!?!
ఆలోచనలోల్ కొటుట్మిటాట్డుతూండగానే విమానం వచిచ్ రనవే లాంటిదాని మీద దిగింది.
పుషప్క విమానానికీ రనవే అవసరమా? వెరిర్గా నవావ్లనిపించింది. నవావ్లో వదోద్ తేలుచ్కునేలోపే విమానం
ఇందాక నేను పడి ఉనన్ పార్ంతంలో వచిచ్ ఆగింది. కాసేపటోల్ అందులోనుండి నాలుగైదు ఆకారాలు బయటికొచిచ్
మాకేసి నడవసాగాయి. ధవళవసాత్ర్లోల్ మెరిసిపోతునాన్యా ఆకారాలు.
ఎవరు వాళుల్? ననీన్ కింకరుల బారినుండి కాపాడి సవ్రాగ్నికి తీసుకెళల్టానికొచిచ్న దేవదూతలా?
నాకంతా పిచిచ్పిచిచ్గా ఉంది. ముందు పుటిట్లో, తరావ్త గుళోల్, మళీల్ పుటిట్లో, ఇపుప్డికక్డెకక్డో. అసలు
నేనెకక్డునాన్ను? తలకి తగిలిన దెబబ్కి వెరిర్ కానీ ఎకక్లేదు కదా? నేను కలగంటునాన్నా, ఏదో పిచిచ్లోకంలో ఉనాన్నా,
లేక చచిచ్పోయానా? సుడితిరుగుతునన్ ఆలోచనలకి తోడుగా తల తిరగటం మొదలుపెటిట్ంది. మళీల్ మతుత్ కముమ్తోంది.
నో .. నో…. మతుత్లో మునిగితే మరెకక్డ తే..ల…తా….నో…
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హమమ్యయ్. మేలుకునాన్ను. ఈ సారెకక్డునాన్ను?
కళుల్ తెరిచి చూశాను. పైనెకక్డో కపుప్ కనబడింది. పెదద్ గుహ అంతరాభ్గంలా ఉంది. నేనింకా కింద పడుకునే
ఉనాన్ను, కానీ నేల మీద కాదు. మెతత్టి దేనిమీదో. గాయం పెదద్గా బాధించటం లేదు. వళుల్ కూడా తేలిగాగ్ ఉంది. జవ్రం
తగిగ్పోయినటుల్ంది. లేచి కూరోచ్బోయాను.
"మెలిల్గా. మీరింకా పూరిత్గా కోలుకోలేదు". పకక్నుండి మృదువుగా వినబడిందా గొంతు. తల తిపిప్ చూశాను.
ఓ ధవళవసత్రధారి, నా పకక్నే చినన్ బండరాయిమీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
"ఎవరు నీవు? దేవదూతవా?", నా గొంతు పీలగా ధవ్నించింది.
"లేదు. వోయ్మగామిని"
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"నేనెకక్డునాన్ను?", సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ పర్శిన్ంచాను.
"ఆదిమాన ఐలాండస్లో ఉనాన్రు. మీరునన్ పుటిట్ ఈ దీవ్పానికి కొటుట్కొసేత్ ఇకక్డి ఆదివాసీలు కాపాడారు.
నాలుగురోజులుగా కళుల్ తెరవనీయని జవ్రం. ఇపుప్డిపుప్డే కోలుకుంటునాన్రు"
"ఆదిమాన ఐలాండస్, ఆదివాసీలు! మరి వోయ్మగాములకేం పనికక్డ?". హేతువు మళీల్ నా దరిచేరింది. వళుల్
సావ్ధీనంలోకొచేచ్సరికి బురర్ కూడా పాదరసంలా పనిచేయసాగింది.
"ఈ దీవ్పంలో భారతీయ వోయ్మనౌకలు దిగటానికి అనువుగా రనవే ఉంది", అతను బదులిచాచ్డు.
అదీ సంగతి. నేను చూసిన అగిన్గోళం అదనన్మాట! అవి వోయ్మనౌక భూవాతావరణంలో పర్వేశించినపుప్డు
రాపిడికి పుటేట్ మంటలనన్ మాట.
"మీరు బతికి బయట పడటం ఓ అదుభ్తం", నా ఆలోచనలిన్ భగన్ం చేసూత్ మళీల్ అతనే అనాన్డు.
"నిజమే. సముదర్ంలో మునిగిపోకుండా ఇకక్డికి కొటుట్కు రావటం అదుభ్తమే. అంతకు ముందు జరిగిన
మారణహోమానిన్ తపిప్ంచుకోటం మాతర్ం నా అదృషట్ం"
"ఎలా తపిప్ంచుకునాన్రు?", అతను ఆసకిత్గా అడిగాడు.
చెపాప్లా వదాద్ అని కాసేపు తటపటాయించి చివరికి నోరు విపాప్ను. నా కారణంగానే అదంతా
జరిగిందేమోననన్ నూయ్నతాభావం ఇంకా ఏ మూలో ఉండటం వలల్నేమో, నా ఘనకారయ్ం ఎవరికనాన్ చెబితే కానీ
మనశాశ్ంతి ఉండదనిపించింది. నేను నేలమాళిగలో పర్వేశించటం దగగ్రున్ండి మొతత్ం పూసగుచిచ్నటుల్ అతనికి
వివరించాక మనసు తేలికపడింది.
"అయితే అసలేం జరిగిందో మీకు తెలీదంటారు", మొతత్ం వినాన్క అతను సూటిగా చూసూత్ పర్శిన్ంచాడు.
"ఊఁహు. మీకు తెలుసా?"
"తెలుసు. సూరుయ్డి కోర్ధాగిన్లో మానవులు మాడి మసైపోయారు".
"వాట?", అయోమయంగా చూశాను.
"వివరంగా చెబుతాను వినండి". అతను గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుని చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు. "వారం కిందట
జరిగిందది. ఆ రోజు సూరుయ్డినుండి విడుదలయేయ్ శకిత్ హఠాతుత్గా పదులరెటుల్ పెరిగిపోయింది. సౌరశకిత్లో
హెచుచ్తగుగ్లుండటం సాధారణమైన విషయమే కానీ, ఈ సారది ఎవరూ ఊహించనంత ఎకుక్వ సాథ్యిలో
విడుదలయింది. చరితర్లో ఇటువంటి సంఘటన ఇంతకు ముందెనన్డూ జరిగిన దాఖలా లేకపోవటాన, జరగబోయేది
ముందే ఊహించి మనుషులిన్ ఆపర్మతత్ం చేసేందుకు అవసరమైన గణాంకాలు లేక మన అబస్రేవ్టరీలేవీ దీనిన్
పసిగటట్లేకపోయాయి. హెచచ్రిక లేకుండా వచిచ్పడడ్ ఉతాప్తమది. దాని దెబబ్కి ముందుగా ఉపగర్హాలు, వాటి మీద
ఆధారపడడ్ సమాచార వయ్వసథ్లు నాశనమయాయ్యి. భూవాతావరణం కొనిన్ గంటలోల్నే అసాధారణ సాథ్యిలో వేడెకిక్ంది.
ఎలకిట్ర్సిటీ గిర్డుల్ పేలిపోయాయి. కరెంట లేక, ఏసీలు పని చేయక జనం శలభాలాల్ మాడిపోయారు. మండే సవ్భావం
ఉనన్వనీన్ మండిపోయాయి. నీటి చెలమలు ఆవిరైపోయాయి. సముదార్ల ఉపరితలమీమ్ద నీరు మరిగిపోయింది.
అకక్డుండే మతస్య్ జాతి కళుల్ తేలేసింది. ఈ విలయం ఇరవై గంటల పైగా కొనసాగింది. భూమీమ్ద అనిన్ దేశాలోల్నూ ఇదే
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పరిసిథ్తి. ఈ లోగా, సముదార్ల మీది నీటి ఆవిరి పైకెళిల్ చలల్బడి కనీవినీ ఎరగని సాథ్యిలో తుఫానుల్ కురిపించింది.
పర్పంచమంతటా కోసాత్ పార్ంతాలని వరదలు ముంచెతాత్యి ...."
అతని వాకర్ప్వాహానికి అడొడ్సూత్ పర్శిన్ంచాను, "ఇదంతా మీకెలా తెలుసు?"
"ఇంటరేన్షనల సేప్స సేట్షనలోనుండి ఈ ఘోరానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూశాం మేము. మూడు రోజుల తరావ్త కింద
పరిసిథ్తులు కుదుటపడాడ్యనిపించగానే హుటాహుటిన తిరిగొచాచ్ము. మా రీ-ఎంటీర్లో సహకరించటానికి కిందెవరూ
మిగిలేల్రు. అయినా సాహసించి వచేచ్శాం. మాకు వేరే దారి కూడా లేదు“
"ఈ ఉతాప్తం వలల్ సేప్ష సేట్షనకి పర్మాదమేం రాలేదా?"
"భూమీమ్దకనాన్ రోదసిలో సూరయ్కిరణాల ధాటి ఎకుక్వ. కాబటిట్ సేప్ష సేట్షన ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ ఉషోణ్గర్తలిన్
కూడా తటుట్కునేలా రూపొందించబడింది"
"బాగానే ఉంది. మరి, భూమీమ్ద మిగతా అందరూ మాడిపోయినా ఈ ఆదివాసీలు కేష్మంగానే ఉనాన్రేం?"
"ఆదివాసీలు కావటం వలల్నే వాళుల్ బతికిపోయారు. పర్కృతితో మమేకమై ఉండటం వాళల్ని కాపాడింది.
మనలాంటి నాగరీకులం ఎపుప్డైతే యంతార్ల మీద మితిమీరి ఆధారపడటం నేరుచ్కునాన్మో, అపుప్డే మనం పర్కృతి
భాష మరిచ్పోయాం. ఫలితం? ఇదిగో .... ఇది. మనం రూపొందించుకునన్ ఏ సాధనమూ ఈ పర్మాదానిన్ ముందసుత్గా
ఊహించి హెచచ్రించలేకపోయింది. టెకాన్లజీ దనున్తో పర్కృతిమీద పై చేయి సాధించానని విరర్వీగిన ఆధునిక
సమాజం, తాను నముమ్కునన్ సాంకేతిక వయ్వసథ్లనీన్ మూకుమమ్డిగా కుపప్కూలిననాడు జరిగేదేమిటో అంచనా
వేయలేకపోయింది. మనకి భినన్ంగా, ఈ ఆదివాసీలు చుటూట్ ఉనన్ పర్కృతితో నితయ్ం సంభాషిసాత్రు. అది చెపేప్ది శర్దధ్గా
వింటారు. ఈనాడు అదే వాళల్ని కాపాడింది"
"ఎలా?"
"ఇలాంటి ఉతాప్తాలని ముందుగా పసిగటట్గలిగే శకిత్ పశుపకాష్య్దులకుంది. ఈ విలయం మొదలవటానికి
కొనిన్ గంటల ముందే ఈ దీవ్పంలో ఉనన్ జంతువులనీన్ ఎతైత్న పార్ంతాలకేసి పరుగులు తీశాయి. అది గమనించి, ఏదో
పెనువిపతుత్ ముంచుకు రానుందని భావించి వీళుల్ కూడా కొండలపైకెళిల్ అకక్డునన్ గుహలోల్ దాకుక్నాన్రు. ఎకుక్వ ఎతుత్కి
వెళేల్ కొదీద్ వాతావరణంలో వేడి తగుగ్తుందని తెలిసిందే కదా. అదనంగా గుహాంతరాభ్గాలోల్ ఉండే సహజమైన చలల్దనం
తోడై వాళల్ని కాపాడింది"
"అయితే నాగరీకులెవరూ బతికి బటట్కటట్లేదంటారా?"
"అందరూ పోయారనలేం. చలల్టి ధృవాల వదద్, ఎతైత్న కొండపార్ంతాలోల్ ఉండేవాళుల్ కొందరైనా తపిప్ంచుకునే
అవకాశం ఉంది. మీలా అదృషట్వశాతూత్ బతికిపోయినోళుల్ కూడా కొందరుండొచుచ్. కానీ వీళల్ శాతం చాలా తకుక్వ.
మొతత్మీమ్ద, ఆధునిక నాగరికతనేది అంతరించినటేల్. కానీ అంతమాతార్న అంతా ఐపోయినటుల్ కాదు. భూమాత
చరితర్లో మానవుడు లిఖించాలిస్న అధాయ్యాలు మరికొనిన్ మిగిలే ఉనాన్యి. ఆ పని కొనసాగించే మహతత్ర బాధయ్త
పర్పంచవాయ్పత్ంగా మిగిలునన్ ఇలాంటి ఆదివాసీలదే"
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గుహ దావ్రం వదద్ ఏదో శబద్మవటంతో సంభాషణాపి అటు చూశామిదద్రమూ. కొందరు ఆదివాసీలు
నిలబడునాన్రకక్డ. వాళల్లో ఒకడు లోపలికొచాచ్డు. నేరుగా నా వదద్కొచిచ్ నా చేతిలో ఏదో పెటాట్డు.
చండీ అమమ్వారి బంగారపు బొమమ్. నా జేబులో ఉండాలిస్ంది.
దానిన్ తిరిగిచేచ్సూత్ ఉంచుకోమనన్టుల్ సైగ చేశాను. ననున్ కాపాడినందుకు అంతకనాన్ ఎలా కృతజఞ్త
తెలియజేయాలో తోచలేదు.
ఆదివాసీ తల అడడ్ంగా ఊపి చాలాసేపు ఏదో గొణిగాడు. ఆసోట్ర్నాటకేసి చూశాను. "ఏమంటునాన్డు?"
అతను నవివ్ చెపాప్డు.
"వాళల్కు దానితో అవసరం లేదంటునాన్డు"
(THE END)
'సారంగ', 24 జూలై 2013
'తరంగ రేడియో', ఆగసట్ 2013
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వేమూరి వేంకటేశవ్రరావు కాలకేష్పానికి మనుమలు అరుజ్న, విదయ్ లతో
ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మిగిలిన సమయంలో

యూనివరిశ్టీ ఆఫ

కేలిఫోరిన్యా లో తెలుగు పీఠం సాథ్పించడానికి నిధులు పోగు చేసూత్
ఉంటారు. అపుప్డపుప్డు కథలు రాసూత్ ఉంటారు. ఇంకా సమయం
మిగిలిపోతే తెలుగు వికీపీడియాలో వివిధ అంశాల మీద రాసూత్
ఉంటారు.

ఎమిలీ-వేమూరి వేంకటేశవ్రరావు
1
ఎముకలు కొరికే చలిలో నడవడం కషట్ంగానే ఉంది. వేళుల్ కొంకరుల్ పోవడం మొదలెటేట్యి. ఇంకా
ఏడెనిమిది వీధులు దాటితే కాని నేను అదెద్కి తీసుకునన్ గది ఉండే వీధి రాదు. అంత దూరం ఆ చలిలో ఒకక్ పెటుట్న
ఎలాగూ నడవలేనని నాకు తెలుసు. అందుకని దారిలో ఉనన్ చినన్ కాఫీ షాపులో దూరేను. మన దేశంలో వేసవిలో
చలివేందార్లు ఎలాంటివో నాకు ఈ దేశంలో చలికాలంలో కాఫీ షాపులు అలాంటివి. పది పెనీన్లు ఇసేత్ ఎనిన్ కపుప్లు
కావలిసేత్ అనిన్ కపుప్లు వేడివేడి కాఫీ పోసేవారు.
తాపీగా రెండు కపుప్లు కాఫీ తాగేసి, ఒళుల్ వెచచ్బడడ్ తరువాత మళాల్ వీధి వెంబడి నడవడం మొదలు
పెటేట్ను. జోరుగా నడిసేత్ గడడ్కటిట్న మంచు మీద కాలు జారే పర్మాదం ఉంది. నెమమ్దిగా నడిసేత్ చలి గుండెలోల్కి
దూసుకుపోతోంది. సగం దూరం నడిచిన తరువాత చినన్ షాపు కనిపించింది. కొదిద్ క్షణాలు తల దాచుకోవచచ్నే
తలపుతో తలుపు తోసుకుని లోపలకి జొరబడాడ్ను.
టింగుమని గంట కొటిట్ంది.
కొదిద్ సేపటోల్ ఒక పెదాద్యన – అరవై ఉంటాయేమో – వచిచ్ పర్శాన్రధ్కంగా ముఖం పెటిట్ నా వైపు
చూసేడు.
చలితో బిగుసుకుపోయిన నోరు తెరచి మాటాల్డడానికి ఒక నిమిషం పటిట్ంది. ఇటూ, అటూ చూసూత్
“ఇదేదో షాపు అనుకునాన్ను, ఆఫీసులా ఉందే?” అనాన్ను.
“ఇది షాపే. లోపలికి రా.”
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షాపులో చుటూట్ కలయచూసేను. అమమ్కానికి పెటిట్న సరుకులు ఏవీ కనిపించలేదు. కొనుకోక్డానికి
వచిచ్న మనుషుయ్లూ కనిపించలేదు.
“ఈ షాపులో ఏమిటి అముమ్తారేమిటి?”
“ఆనింగస్”
“అంటే?”
“ఎండ తగలకుండా ఉండేందుకు కొందరు కిటికీలకీ, దావ్రాలకి ముందు ఖాకీ గుడడ్ లాంటి బటట్తో
చేసిన కపుప్ ఒకటి కడతారు” అంటూ తన దగగ్ర ఉనన్ బొమమ్ల కేటలాగు ఒకటి తెరచి రెండు, మూడు బొమమ్లు
చూపించేరు ఆయన.
పంచపాళీలా కటిట్న చాందినీని ఆనింగ అంటారని బోధపడింది. వీళల్ బేరాలనీన్ ఎండాకాలంలోనే
తగులుతాయి కాబోలు; అందుకనే షాపు ఖాళీగా ఉంది. కాలం కాని కాలంలో నేను చాందినీలు ఎలాగూ కొనే బాపతు
కాదని అతనికి తెలిసిపోయింది కనుక లోపలికి వెళిల్ ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు క్షమారప్ణ చెపుప్కుని బయటకి
నడవబోయాను.
“బయట బాగా చలిగా ఉంది. కొదిద్ సేపు లోపల కూరోచ్వాలని ఉంటే కూరోచ్, మాకు అభయ్ంతరం
లేదు.” అంటూ నా ఆంతరాయ్నిన్ గర్హించిన అతని భారయ్ బారబ్రా లోపలి గదిలోంచి ముందు గదిలోకి వచిచ్ంది.
బారబ్రా, రాబరట్ పల్ంబ - ఈ దంపతులిదద్రూ చేసే ఉదోయ్గం తనయ్త లేని చినన్ వాయ్పారం. ఏదో
కాలకేష్పానికి చేసూత్నన్ వాయ్పారమే కాని వారి జీవనోపాధి దీని మీద ఆధారపడి లేదని తెలుసూత్నే ఉంది. రోజూ ననున్ ఒక
సారి షాపు దగగ్ర ఆగి పలకరించి పోతూ ఉండమని ఆహావ్నించేరు. నా కబురుల్ వినేవారు, వారివి చెపేప్వారు.
చలికాలం వెళిల్ వసంతం వచిచ్ంది. వసంతం వెళిల్ వేసవి రాబోతూంది. నా చదువు పూరిత్ కావచిచ్ంది
కాని ఉదోయ్గం ఎకక్డా దొరకలేదు. విదాయ్రిధ్ వీసా మీద ఉనన్ నేను ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి పర్భుతవ్ం ఒపుప్కోదు. పేర్కిట్కల
టెర్యినింగ అంటే ఒపుప్కుంటారు కాని దానికి ముందు ఏదో కంపెనీలో ఉదోయ్గం దొరకాలి. కనుక ఏదైనా చినన్
ఉదోయ్గం లాంటిది దొరికితే ఆ అనుభవానిన్ పురసక్రించుకుని మరొక ఉదోయ్గం వెతుకోక్వచుచ్. అందుకని ఉదోయ్గం
వెతకడానికి బాబ ని సహాయం చెయయ్మని అడిగేను. ఉదోయ్గం కావాలంటే మనకి ఏమి తెలుసో కంటె మనకి ఎవరు
తెలుసో ముఖయ్ం.
బాబ రెండు మూడు ఇంజనీరింగు కంపెనీలలో పర్యతాన్లు చేసేడు కాని ఫలించలేదు. కారణాలు
అనేకం. ఒక రోజు బాబ షాపు పకక్ నుండి నడుసూత్ ఉండగా బాబ గుమమ్ంలో నిలబడి ఎవవ్రితోటో - టాప కోటూ,
హేటూ పెటుట్కునన్ వయ్కిత్తో - మాటాల్డుతునాన్డు. బాబ ననున్ చూసి దగగ్రకి రమమ్ని సైగ చేసేడు. వెళేల్ను.
“పాల! ఈ కురార్డిని నాకు బాగా తెలుసు. ఆ ఉదోయ్గం ఏదో ఈ కురార్డికి ఇవవ్రాదూ. ఫారిన
సూట్డెంటనీ, వీసా, గీసాలు అనీ పెటుట్కోకు. నీకు తోచినది, రొకక్ం, అతని చేతులో పెటుట్.” అని అతనితో చెపిప్, నా వైపు
తిరిగి,
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“రావ! ఇతని దగగ్ర ఏదో చినన్ ఉదోయ్గం ఉంది. పెదాద్, చినాన్ అని అకేష్పించకుండా అతనికి సాయం
చేసూత్ ఉండు. వారానికో రెండు గంటలు కంటె ఎకుక్వ పని ఉండదంటునాన్డు. నీ చదువుకా ఆటంకం రాదు. అతనిచేచ్
డబుబ్లు సినిమా ఖరుచ్లకి సరిపోతాయి కాని ఈ అనుభవంతో మంచి ఉదోయ్గం దొరకొచుచ్.”
“ఏ పని చెయాయ్లేంటి?”
“వారానికో రోజు, వీలునపుప్డు ఈ ఆఫీసుకి వచిచ్, నాకు వచేచ్ ఉతత్రాలనీన్ విపప్డం, చదవడం,
అందులో నాకు పనికొచేచ్వి ఒక పోగు లోను, పనికిమాలినవిగా తోచినవి మరొక పోగు లోను పేరాచ్లి. నేను ఆఫీసులో
ఉనాన్, లేకపోయినా ఈ పని చేసి వెళిపోతూ ఉండాలి. అదీ పని. గంటకో మూడు డాలరుల్ చొపుప్న వారం, వారం
ఇచెచ్సాత్ను. నీ పని నచిచ్తే కొతత్ బాధయ్తలు కూడ ఇసాత్ను.”
“మీరు చేసే ఉదోయ్గం ఏమిటి?”
“నాది పతేత్దారీ పని. ఇదిగో నా కారుడ్.”
“పాల డేర్క, డేర్క డిటెకిట్వ ఏజెనీస్” అని ముచచ్టగా ముదిర్ంచబడి ఉంది.
“పెరీ మేసన కలప్న అనుకునాన్ను. మీరు నిజంగా పెరీ మేసన తో పనిచేసాత్రా?” ఇంతింత కళుల్
చేసుకుని ఆశచ్రయ్ం పర్కటిసూత్ అడిగేను.
“పెరీ మేసన కలప్నే. నేను మాతర్ం కలప్న కాదు.”
డిటెకిట్వ వాలి, ఆశవ్దాధ్మ, అరీందం వగైరాలు గురుత్కొచాచ్రు. సైనుస్లో మేము చేసే రిసెరిచ్ కూడ
డిటెకిట్వ పనే! గంటకి మూడు డాలరుల్ తకుక్వేమీ కాదు. అపుప్డు అమలులో ఉనన్ కనిషఠ్ వేతనానికి రెటిట్ంపు.
యూనివరిశ్టీ వాళుల్ ఇచేచ్ విదాయ్రిథ్ వేతనంతో పోలిచ్నా ఎకుక్వే. వెంటనే పనికి ఒపేప్సుకునాన్ను.
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పనిలో చేరి నెలాల్ళుల్ కావసోత్ంది. పాల కి వచేచ్ ఉతత్రాలని రెండు కాదు, మూడు వరాగ్లుగా
విడగొటట్డం మొదలు పెటేట్ను. జమాఖరుచ్లకి సంబంధించినవి ఒక వరగ్ం. భారాయ్భరత్లు ఒకరంటే ఒకరికి పడక ఒకరి
మీద మరొకరు నిఘా వెయయ్డానికి ఉదుయ్కుత్లయేవారి వదద్నుండి వచిచ్న ఉతత్రాలు రెండవ వరగ్ం. తపిప్పోయిన పిలల్లు,
అపుప్లాళల నుండి, పెళాల్ల నుండి పరారయిన వయ్కుత్లు, వగైరాల గురించి ఆచూకీల వయ్వహారాలు మూడవ వరగ్ం.
ఖూనీ కేసులు, వంటి భారీ వయ్వహారాలు గురించి ఎవవ్రైనా వాకబు చేసేత్ తన సేన్హితుడికి అపప్గించేసేవాడు, పాల.
పని ఒక గాడిలో పడి సాగిపోతూనన్ తరుణంలో, ఆరట్ జానస్న అనే వయ్కిత్ దగగ్రనుండి చేతోత్ రాసిన
రెండు పేజీల ఉతత్రం ఒకటి వచిచ్ంది. ఆ ఉతత్రం సారాంశం ఇది –
“నమసాక్రములు. నేను ఏన ఫులల్ర ని 1957 లో వివాహం చేసుకునాన్ను. మొదటి భరత్ కొరియా
యుదధ్ంలో మరణించిన తరువాత తనొకక్తీ తన ఎనిమిదేళల్ కూతురు ఎమిలీని సాకలేక - మా వివాహానికి నాలుగేళల
ముందు - టోర్య, మిషిగన లో , ఒక అనాధాశర్మంలో వదిలేసి ఎవరికైనా పెంపకానికి ఇచెచ్యయ్వచచ్ని ఆ పిలల్ మీద
సరవ్హకుక్లనీ వదులుకుంటూ హామీ పతర్ం రాసి ఇచేచ్సింది. తనకునన్ ఒకే ఒక బిడడ్తో ఇలా బంధాలనీన్ తెగతెంపులు
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చేసుకునన్ందుకు తరువాత ఎంతగానో చింతించింది. ఎమిలీ జాడ ఎలాగైనా కనుకుక్ని నా ఏన కి కూతురిని
కలుసుకోవాలనన్ కోరిక తీరాచ్లని ఉంది,….”
అంటూ జానస్న పెదద్ ఉతత్రం రాసి, ఏడుసూత్నన్ ఎమిలీని బుజజ్గించడానికి “చిటిట్తలిల్వి కదూ, నేను
తవ్రలోనే వచిచ్ నినున్ మళాల్ తీసుకువెళతాను” అంటూ ఏన అనన్ ఆఖరి మాటలు గురుత్ చేసుకుంటూ ఉతత్రానిన్
ముగించేడు.
ఆ ఉతత్రంలో జానస్న ఎమిలీ రూపు రేఖలని వరిణ్ంచి చెపేప్డు. బకక్పలచని శరీరం. చినన్ విగర్హం.
జొనన్పొతుత్ పీచులా బంగారు రంగులో జుతుత్. నీలం కళుల్. చినన్తనంలోనే పాటలు బాగా పాడేదని ఒక అంశానిన్ గురుత్
చేసేడు. అనాధాశర్మంవారు కూడ ఎమిలీకి సంగీతంలో ఉనన్ ఆసకిత్ని గురిత్ంచి అమెకి సంగీతంలో పర్తేయ్క బోధన
చేయించేవారని వాళుల్ కనన్తలిల్కి నెలవారీగా ఒక నివేదిక పంపేవారుట. ఒక ఏడాది పోయిన తరువాత ఎవవ్రో వచిచ్
ఎమిలీని పెంపకానికి తీసుకుపోవడం వలల్ ఆ నివేదికలు ఆగిపోయాయిట. దానితో ఎమిలీ గురించి భోగటాట్ బొతిత్గా
తెలియకుండా పోయిందిట.
ఉతత్రం చదవగానే ఆ ఉతత్రం రాసిన వయ్కిత్కి పాల సహాయం చేసేత్ బాగుండును అనిపించింది.
చినన్పుప్డు చదువుకునన్ కుకక్-గాడిద కథ ఒక పకక్నుండి వదద్ని పోరుతునాన్, నా బాధయ్తా పరిధిని అతికర్మించి,
తెగించి, మిసట్ర జానస్న కి ఫోను చేసేను. పాల అసిసెట్ంట అని పరిచయం చేసుకునాన్ను. జానస్న గొంతులో ఉనన్
సహనశీలత, మృదుతవ్ం, చితత్శుదిధ్ ననున్ బాగా ఆకటుట్కునాన్యి. తన కూతురు యోగకేష్మాలు ఒక సారి
తెలుసుకోవాలనన్ తపన తపప్ ఎమిలీ జీవితంలో జోకయ్ం కలుగజేసుకునే ఉదేద్శం తన భారయ్ ఏన కి ఏమాతర్ం లేదని
హామీ ఇచేచ్డు ఆయన. వీలయి, ఎమిలీ ఒపుప్కుంటే, ఒకక్ సారి కలుసుకోగలిగితే చాలనుకుంటోందని చెపేప్డు
టెలిఫోనులో.
“డబుబ్ ఖరచ్యినా పరవా లేదు. భరిసాత్ను. నాకు కావలసినదలాల్ నా భారయ్ తన కూతురు ఎమిలీని
ఒకక్ సారి కలుసుకోవాలి. ఆమె కృంగి కృశించిపోతూ ఉంటే చూడలేకుండా ఉనాన్ను.”
నేను మిసట్ర జానస్న తో సలిపిన సంభాషణ సారాంశానిన్ ఒక కాగితం మీద రాసి, దానిని జానస్న
రాసిన ఉతత్రానికి జతచేసి, పాల ఆఫీసుకి వచిచ్నపుప్డు పాల చేతికి సవ్యంగా అందించేను.
పాల ఉతత్రం చదివి వెంటనే జానస్న మళాల్ సవ్యంగా ఫోను చేసేరు:
“చటట్బదధ్ంగా దతత్త ఇచేచ్సిన తరువాత ఆ పిలల్ మీద కనన్ తలిల్దండుర్లకి ఏ హకుక్లూ ఉండవు.
పెంపుడు తలిల్దండుర్లెవవ్రో తెలుసుకునే హకుక్ ఎవవ్రికీ లేదు. దతత్తసీవ్కార పతార్లనీన్ కటట్కటిట్, వాటికి సికా ముదర్
వేసి, కోరుట్ వారు దాచెసాత్రు. వాటిని బయటకి లాగడం దరిదాపు అసంభవం.”
“….”
“ఆ విషయాలనీన్ మీకు తెలుసంటారా. అందుకనే నా సహాయం అరిధ్సుత్నాన్రా? సరే నేను ఏమి
చెయయ్గలనో చూసాత్ను.” ఫోను పెటేట్సి, నా వైపు తిరిగి,
“టోర్య కారులో వెళదాం, నాతో వసాత్వా? ఇకక్డికి ఇరవై మైళుల్ దూరం ఉంటుంది.”
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“వసాత్ను,” అని వెంటనే పాల వెంట పడాడ్ను.
ఎమిలీని తలిల్ వదలిపెటిట్న అనాధ శరణాలయానికి ఇదద్రం వెళేల్ం. శరణాలయం వారు మా పర్శన్లకి
సమాధానాలు చెపప్డానికి – పాల అనుకునన్టుల్గానే - నిరాకరించేరు. నిరాకరిసూత్నే మా దీనవదనాలని చూసి, “పిలల్
ఆరిధ్క అవసరాలనీన్ సమృదిధ్గా సమకూరుతునాన్యి. ఆ అమామ్యి ఒక వృతిత్విదయ్లో పార్వీణుయ్రాలయింది కూడ. ఆమె
గురించి మీరేమీ బెంగపెటుట్కోనవసరం లేదు,” అని మా కళల్నీళుల్ తుడవడానికా అనన్టుల్ ఊరట మాటలు చెపిప్ మమమ్లిన్
సాగనంపేరు.
ఇదద్రం తిరుగు ముఖం పటేట్ం. ఏదో ఆలోచనలో ఉనన్ పాల నా వైపు తిరిగి “వృతిత్విదయ్లో
పార్వీణుయ్రాలు” అనాన్రు కదూ. “ఎమిలీకి చినన్పుప్డు సంగీతంలో అభిరుచి ఉందని కదూ జానస్న ఉతత్రంలో ఉంది?”
అనాన్రు.
ఈ పర్శన్కి సమాధానం ఇవవ్వలసిన అవసరం లేదు, ఆయన ఆలోచనా సర్వంతికి భంగం
కలిగించకుండా, కిమమ్నకుండా కూరుచ్ని వింటునాన్ను.
“చూడు. మీ ఇంజనీరింగు వాళల్కి “పొర్ఫెషనల సొసైటీస” ఉంటాయి కదా. అలాగే గాయకులకి
కూడా “వృతిత్పరమైన సంఘాలు” ఉంటాయి. లేకపోతే కారిమ్క సంఘాల వంటివి ఉంటాయి. ఆఫీసుకి వెళిళ్, టెలిఫోను
పుసత్కంలో పాటలు పాడే వాళుల్, వాదయ్ బృందాలు ఉండే వృతిత్వాయ్పార సంఘాల పేరుల్ చూసి వాళల్కి ఫోను చేదాద్ం. వాళల్
దగగ్ర సభుయ్ల జాబితాలు ఉంటాయి. ఆ సభుయ్లలో మనకి కావలసిన వయ్కిత్ సమాచారం దొరకొచుచ్. దరిదాపు 20 ఏళుల్
ఉనన్ అమామ్యి. పాటలు పాడే పిలల్. జొనన్పొతుత్ పీచు లాంటి బంగారం రంగు జుతుత్. నీలం కళుల్. ఆఫీసుకి వెళిల్ ఇదద్రం
చెరొక టెలిఫోను తీసుకుని ఏదైనా ఫలితం దకుక్తుందేమో చూదాద్ం. లేకపోతే మీ యూనివరిశ్టీ గర్ంథాలయం వారు
సహాయం చెయయ్గలరేమో చూదాద్ం.”
ఒక వారం రోజులు శర్మ పడడ్ తరువాత మా వడపోతలో ముగుగ్లు ఎమిలీలు మిగిలేరు. ఒక ఎమిలీ
కీల్వల్ండ లో ఒక నైట కల్బుబ్లో పాటలు పాడుతోందనినీన్, మరొక ఎమిలీ నేషివ్ల లో గార్మఫోను రికారుడ్ కంపెనీలని
పటుట్కుని అవకాశం కోసం ఎదురు చూసోత్ందనినీన్ తెలిసింది. మూడవ ఎమిలీ షికాగోలో ఒక నాటక బృందంతో
తిరుగుతోందనినీన్ తెలుసుకునాన్ం.
ఈ మూడింటిలో మాకు కీల్వల్ండ దగగ్ర, 170 మైళేల్. షికాగో 280 మైళుల్ ఉంటుంది. నేషివ్ల 530
మైళుల్. దగగ్రగా ఉనన్ ఊళుల్ కదా అని ముందు కీల్వల్ండ, తరువాత షికాగో గాలించి తరువాత అవసరం వెంబడి నేషివ్ల
సంగతి చూదాద్మని పాల సలహా ఇచేచ్రు.
ఇలుల్ కదలి వెళిల్నపుప్డు కదా దూరాల పర్సకిత్? పర్తి పనికీ ఇలుల్ కదలి పర్యాణాలు చెయయ్కక్ర లేదు.
పెదద్ పెదద్ ఊళల్లోల్ మాతో పరసప్ర సంబంధాలు ఉనన్ పతేత్దారీ సంసథ్లు ఉంటాయి. మేము ఒకరికొకరు సహాయం
చేసుకుని ఖరుచ్లు తగిగ్ంచుకుంటాం. కాని కేసులు కీలకమైన సాథ్యిలో ఉనన్పుప్డు మాతర్ం పోటీదారులకి పని
అపప్చెపప్డం కూడ మంచిది కాదు. ఇలా ఆలోచించి ముందే దూరంగా ఉనన్ ఊళల్లోల్ ఉనన్ ఎమిలీల భోగటాట్లు
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సంపాదించడం మొదలుపెటేట్ం. నేషివ్ల లో ఉనన్ ఎమిలీ వయసుస్లో ఇటూ, అటూగా సరిపోయింది కాని ఆమె జుతుత్
మాలకాకి రంగు నలుపు. మూడొంతులు విగుగ్ ధరించి ఉండొచుచ్. షికాగోలో ఉనన్ ఎమిలీ వయసుస్లో ఒకక్ రవ
పెదద్దేమో అనిపించింది. కీల్వల్ండ లో ఉనన్ అమామ్యి మీద ఆశలు పెంచుకుని, ఆ అమామ్యి పాటలు పాడే నైట కల్బుబ్
చిరునామా సంపాదించి, ఒకసారి కలుసుకోడానికి అవకాశం ఇమమ్ని ఆమెకి ఒక ఉతత్రం రాసి పడేసేరు, పాల.
ఒక నిరీణ్త సమయంలో కలుసుకోడానికి వీలవుతుందని అభిసారం ఇసూత్ ఆమె, తేదీ, సమయం ఇచిచ్
రమమ్నమని ఆహావ్నించింది.
ననున్ కూడా వెంట తీసుకెళితే బాగుంటుంది కదా అని వెయియ్ దేవుళల్కి మొకుక్కునాన్ను. డిటార్యిట
నుండి కీల్వల్ండ కి విమానం ఎకక్కక్రలేదు; కారు తోలుకు పోవచుచ్. ఆ కారులో నేను కూడా ఉంటే సాయంగా ఉంటాను
కదా అని అడిగేను. ఏ కళనునాన్రో పాల “సరే” అనాన్రు.
మేము ఇదద్రం నైట కల్బుబ్లో మొదటాటకి టికెటుల్ కొనుకుక్ని ఒక వారగా ఉనన్ కురీచ్లలో
కురుచ్నాన్ం. ఆట మొదలయిందనన్టుల్ ఎమిలీ బెల్యిర ని పరిచయం చేసూత్ నలల్టి తెర ముందు నిలబడి సూతర్ధారుడు
ఉదాఘ్టించేడు. తెర తెరుచుకునేసరికి అకక్డ ఒక అమామ్యి మైక దగగ్ర నిలబడి ఉంది. గదిలో ఉనన్వారంతా ఒకక్
పెటుట్న కరతాళధవ్నులు చేసేరు. రంగం మీద, దీపం వెలుగులో, పిలల్ సనన్ంగా, నాజూగాగ్, అందంగా కనిపించింది.
బుజాల వరకు దిగజారిన జొనన్పొతుత్ జుతుత్. నీలం కళుల్. బొమమ్లా ఉనన్ పిలల్ని చూసి, ఆమె శార్వయ్మైన కంఠానిన్ విని
తనమ్యతవ్ం చెందని వారు లేరేమో ఆ గదిలో. బాగా పాడింది.
పాట అయిపోయిన తరువాత, తెర మూసుకు పోయింది. మేమిదద్రం రంగసథ్లం వెనక భాగం లోకి
వెళేల్ం. అపప్టికే ఎమిలీ కురీచ్లో కూరుచ్ని సేద తీరుచ్కుంటోంది.
“హాయ! నా పేరు పాల డేర్క” అని పాల తనని తాను పరిచయం చేసుకునాన్రు.
“నమసాక్రం. సావ్గతం. అకక్డ ఆ కురీచ్లో కూరోచ్ండి. మీరు రాసిన ఉతత్రం మా మేనేజరు చదివి
వినిపించేరు…..”
పాల కి ఆ మాటలోని అంతరారథ్ం గభీమని అవగాహన కాలేదు. ముభావంగా ఊరుకునాన్రు.
ఎమిలీయే అందుకుని అరాధ్ంతరంగా ఆపు చేసిన వాకాయ్నిన్ పూరిత్ చేసింది, “… ఆఁ చూడండి. నేను
చదవలేను. నేను గుడిడ్దానిని.”
“నా క్షమారప్ణలు. నాకు ఆ విషయం తెలియదు, మిస బెల్యిర” తడబడుతూ సరి అయిన
మాటలకోసం పాల వెతుకుక్ంటునాన్రు.
“మీకే కాదు. చాల మందికి తెలియదు. నేను రంగ పర్వేశం చేసే ముందు, రంగం నుండి నిషర్క్మించే
ముందు తెర మూసేసి నాకు ఆసరాగా ఉండి మా వాళుల్ తీసుకు రావడం, తీసుకుపోవడం చేసూత్ ఉంటారు.”
“వైదయ్ం ఇంతగా అభివృదిధ్ చెందిన మన దేశంలో ఎవవ్రూ ఏమీ చెయయ్లేరా?”
“ఆ వైదయ్పు వీధులనీన్ వెతికి చూసేం. లాభం లేదని తేలిపోయింది. నేను జీవితాంతం అంధురాలినే.
అవును కానీ, నాతో ఏదో విషయం మాటాల్డాలనాన్రు?”
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తను వెతుకుతూనన్ ఎమిలీ ఈ అమామ్యి కాదని పాల డేర్క మనసుస్లో ఒక అభిపార్యానికి
వచేచ్సేరని నాకనిపించింది. వెంటనే వెళిల్పోతే బాగుండదని కాబోలు, ముకత్సరిగా మూడు మాటలోల్ తను వచిచ్న
కారణం చెపిప్, ఆమెని ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు క్షమారప్ణ వేడుకుని కురీచ్లోంచి లేచేరు, పాల.
“మీరు వెతుకుతూనన్ అమామ్యిని నేనే!” అశనిపాతంలా సమాధానం వచేచ్సరికి పాల సాథ్ణువులా
కళల్పప్గించి చూడడం తపప్ ఏమీ చెయయ్లేకపోయారు.
“అవును. నేనే ఆ అమామ్యిని. నాకు ఎనిమిదేళల్పుప్డు, నా తలిల్ ననున్ వదలిపెటేట్సింది – నేను
గుడిడ్దానిన్ అయిపోతునాన్నని తెలియగానే ననున్ వదలిపెటేట్సింది.”
ఎమిలీ మాటలోల్ కఠినతవ్ం లేకపోయినా అవి ధవ్నించిన తీరులో ఆమెకి తలిల్ మీద ఏ విధమైన
సుహృదాభ్వం లేదని అనిపించింది. తన కనన్తలిల్ మంచి చెడడ్లు తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం లేకపోవడమే కాకుండా
ఆమెని కలుసుకోవాలనన్ కోరిక రవంత కూడ లేదని సప్షట్ంగా చెపిప్ంది. అంతే కాకుండా దగగ్రలోనే ఉనన్ షేకర హైటస్
అనే సామంతుల శివారల్లో ఉనన్ పెంపుడు తలిల్దండుర్ల యెడల విపరీతమైన అభిమానం పర్దరిశ్ంచింది. కనన్తలిల్ని
కలుసుకోవడం జరగని పని అని ఆమె సప్షట్ం చేసింది.
వెంటనే నైట కల్బుబ్ వదలి కారులోకి వచిచ్ కారులో ఉనన్ ఫోనులో ఆరట్ జానస్న ని పిలచేరు, పాల.
ఫోనులో మాటలు నాకు కూడా వినబడుతునాన్యి. కారులో నేను కూడా వింటునాన్నని జానస్న కి చెపిప్, తను ఎమిలీని
కలుసుకునన్ వయినం చెపేప్రు. ఎమిలీ గుడిడ్దనన్ విషయం తనకి మొదటిసారిగా తెలియగానే చకితుణణ్యానని చెపేప్రు.
విషయం పూరిత్గా చెపప్నందుకు క్షమారప్ణలా, “అయినదేదో అయిపోయింది. మీరు ఈ కేసుని
ఇంతవరకు నడిపించి ఇపుప్డు వదిలిపెటట్కండి. మీరు ఎలాగో ఒకలాగ ఎమిలీని ఒపిప్ంచాలి.”
“అది జరిగే పనిలా లేదు. అది సరే కాని, ఎమిలీని అనాధ ఆశర్మంలో వదలి పెటిట్నపుప్డు ఎమిలీ
గుడిడ్దయిపోతోందనన్ విషయం మీ భారయ్కి తెలుసా?”
“నేను అపుప్డు అకక్డ లేను. నిజానిజాలు నిలకడమీద తేలవలసినవే. ఈ లోగా మీరు మాతర్ం మీ
పర్యతన్ం మానకండి,” అంటూ మిసట్ర జానస్న పార్ధేయపడాడ్డు.
“ఎమిలీ పెంపుడు తలిల్దండుర్లని కలుసుకుని ఏమైనా లాభిసుత్ందేమో పర్యతిన్ంచి చూసాత్ను.” అని
చెపిప్, “ఈ రాతిర్కి మనం ఎకక్డైనా మొటేలులో పడుకుక్ని రేపు ఎమిలీ పెంపుడు తలిల్దండుర్లని కలుసుకుని అపుప్డు
తిరిగి వెళిల్పోదాం” అనాన్రు, పాల.
కీల్వల్ండ లో నాకు తెలిసిన విదాయ్రిధ్ ఒకడు ఉనాన్డనినీన్, అతని దగగ్ర ననున్ వదిలేసేత్ మొటేలు ఖరుచ్లు
తపుప్తాయనినీన్ చెబితే ఆయన నా సేన్హితుడి గదిలో ననున్ వదిలేసేరు.
మరునాడు ఇదద్రం కలసి షేకర హైటస్ లో ఉనన్ బెల్యిర దంపతులని చూడడానికి వెళేల్ం. వారు
సహృదయులు లాగనే కనిపించేరు. కాని మా సందరశ్నానికి కారణం తెలియగానే మండిపడాడ్రు. “మేము ఎమిలీ
కనన్తలిల్ గురించి ఎపుప్డూ చెడడ్గా పర్చారం చెయయ్లేదు. ఎమిలీ మనసుస్ విరచడానికి పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. ఆ
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హృదయం లేని తలిల్, ఎమిలీ దృషిట్ పోగొటుట్కుంటోందని తెలిసికూడ, కిరాతకంగా అనాధ శరణాలయంలో విడచి
వెళిల్పోయిందే! ఎమిలీకి కోపం వచిచ్ందంటే రాదూ, మరి?” అనాన్రు మిసట్ర బెల్యిర.
“మీరు చూడండి,” మిసెస బెల్యిర అందుకునాన్రు, “మేము చినన్ నెలల పిలాల్డిని పెంచుకుందామనన్
ఉదేద్శంతో ఆ అనాధ శరణాలయానికి వెళేల్ం. అకక్డ తొమిమ్దేళల్ ఎమిలీ కనిపించింది. తలిల్ లేదు. తండిర్ లేడు. కళుల్
కనిపించవు. హృదయ విదారకమైన పరిసిథ్తిలో ఉనన్ ఆ అమామ్యిని కాదని తగుదునమామ్ అంటూ మరొక పిలల్ని ఏ
ముఖం పెటుట్ని పెంచుకుంటాం? ఎమిలీనే పెంచుకుందికి నిశచ్యం చేసేం. ఆ పని చేసినందుకు ఆ నాటి నుండి నేటి
వరకు, ఒకక్నాడు కూడా, చింతించలేదు.”
“అవును. మా కడుపున పుటిట్న కూతురు కంటె ఎకుక్వ పేర్మగా చూసుకుని పెంచుకునాన్ం. ఎమిలీకి
మేమే సరవ్సవ్ం.” అని మిసట్ర బెల్యిర వంత పలికేరు.
ఇలా మా సంభాషణ ఒక గంటకి పైగానే సాగింది. వారిచిచ్న కాఫీ తాగుతూ, పాల వారి మీద అతి
సునిన్తంగా ఒతిత్డి పెటట్డం మొదలు పెటేట్రు.
“చూడండి. జరిగిపోయినదానికి వగచి ఏమి లాభం. ఎమిలీ గుండెలోల్ ఆ దేవ్షభావం అలా రగులుతూ
ఉంటే ఆమెకే మంచిది కాదు. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఆమె కనన్తలిల్ని క్షమించేసి, ఖాళీ పలకలా జీవితంలో మరొక
అధాయ్యం మొదలుపెడితే ఎమిలీకే మంచిదేమో ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి.”
పాల లో అంతరగ్తంగా ఉనన్ పర్తిభ నాకు అరథ్ం అవడం మొదలైంది. బెల్యిర దంపతులు ఒకరి
ముఖాలు మరొకరు చూసుకునాన్రు. ఏమనుకునాన్రో, “సరే! మేము ఎమిలీతో చెపిప్ చూసాత్ం. మీరు ఇంటికి వెళిల్న
తరువాత ఒక సారి ఎమిలీకి ఫోను చెయయ్ండి.”
మరాన్డు పాల ఎమిలీకి ఫోను చేసేరు.
పేలిన అగిన్ పరవ్తంలా విరుచుకు పడింది, ఎమిలీ. “మిసట్ర డేర్క! నా తలిల్ ననున్ అమానుషంగా
నడిరోడుడ్ మీద వదిలేసి వెళిల్పోయింది. నాకు తలిల్ అతయ్వసరమైన పరిసిథ్తిలో, ఈ గుడిడ్ పిలల్ని ఎవరు సాకుతారని, తన
సుఖం తను చూసుకుందామనే ఉదేద్శంతో ననున్ గాలికి వదిలేసింది, ఆ కిరాతకి. ఆమెని క్షమించమని అడగడానికి మీకు
నోరెలా వచిచ్ంది?”
“చూడమామ్. ఆమె కోణం నుండి కూడా ఆలోచించి చూడు. ఆమె హృదయం ఎంతలా తపన
పడుతోందో. ఒకక్ సారి కలుసుకుంటానంటోంది.” పార్ధేయపూరకంగా అడుగుతునాన్రు, పాల.
ఒక నిమిషం అంతా నిశశ్బద్ం.
“సరే. నా పార్ణంతో సమానమైన నా పెంపుడు తలిల్దండుర్లు అడిగేరు కదా అని ఒపుప్కుంటునాన్ను
తపప్ మీ మీద కాని, ఆ కిరాతకురాలి మీద కాని నాకు ఈషణామ్తర్మూ జాలి లేదు. ఆమెని కలుసుకుంటాను. ఒకే ఒకక్
సారి. “హలోల్” అని ఒకే ఒకక్ మాట మాటాల్డతాను. ఆ తరువాత కథ సమాపత్ం.”
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పాల వెంటనే ఆరట్ జానస్న కి ఫోను చేసేరు. దంపతులిదద్రినీ వెంటనే బయలుదేరి, మరునాడే,
కీల్వల్ండ రమమ్నాన్రు: “ఎమిలీ తన కనన్తలిల్ని ఏకాంతంగా కలుసుకుంటేనే మంచిది. నేనునన్ హొటేలు లోనే రెండు
పకక్పకక్ గదులు తీసుకుంటాను. ఇదద్రు చెరొక గదిలోనూ దిగండి. నేను ఎమిలీని హొటేలుకి తీసుకుని వసాత్ను.”
మరాన్డు ఎమిలీ చాల ఆందోళనగా ఉంది. ఆమె మనోసిథ్తి ఉదివ్గన్ంగా ఉంది. పాల ఆమె చెయియ్
పటుట్కుని ఏన జానస్న తీసుకునన్ గది వైపు నడచి వసుత్నాన్రు.
“ననున్ ఒకక్రిత్నీ ఆమెతో వదలిపెటిట్ వెళిల్పోవదుద్” అంటూ ఎమిలీ పాల ని పార్ధేయపడింది.
“అలాగే,” అంటూ, పాల సుతారంగా గది తలుపు తటేట్రు.
“లోపలికి రావచుచ్” లోపలి నుండి సనన్ని కంఠం వినబడింది.
తలుపు తెరుచుకుని పాల, ఎమిలీ, వారి వెనక నీడలా నేను గదిలో పర్వేశించాం.
గదిలో, కిటికీ దగగ్ర, మధయ్ వయసుస్లో ఉనన్ ఒకామె కూరుచ్ని ఉంది. ముమూమ్రుత్లా ఎమిలీ లాగనే
ఉంది – అవే నీలి కళుల్, అకక్డకక్డ నెరిసింది తపప్ అదే మొకక్జొనన్ జుతుత్. ఏన, ఎమిలీ అపప్చెలెల్ళుల్ అనుకునే
పర్మాదం లేకపోలేదు.
వణుకుతూనన్ కంఠంతో, “హలోల్” అంది ఎమిలీ.
“ఎనాన్ళల్కి వినాన్నమామ్ నీ గొంతు. ఇనాన్ళల్బటీట్ నీతో ఎనోన్ విషయాలు చెబుదామని ఈ గుండెలోల్
దాచుకునాన్ను. సమయానికి ఒకక్ ముకాక్ జాఞ్పకం రావడం లేదు. ఏదమామ్ ఒకక్ సారి దగగ్రగా రా అమామ్. నినొన్కసారి
చూడాలని ఉంది.”
పాల ఎమిలీ చెయియ్ పటుట్కుని కిటికీ పకక్న ఉనన్ కురీచ్ దగగ్రకి తీసుకు వెళుతూ ఉంటే ఏన లేచి
నిలబడి రెండు చేతులూ ముందుకి చాచింది. కాని నేను అనుకునన్టుల్ కూతురిని కౌగలించుకోడానికి పర్యతన్ం
చెయయ్లేదు. కూతురు తిరసక్రిసుత్ందని భయమో ఏమో.
ఏన చేతులు రెండూ ఎమిలీ భుజాలమీద వేసి, రెండు చేతులనీ ఎమిలీ చెంపల మీదకి చేరిచ్,
ముఖానీన్, పెదవులనీ, ముకుక్నీ, కళల్నీ తన సునిన్తమైన వేళల్తో సుతారంగా తడుముతూ, జుతుత్ మీదకి వేళుల్ పోనిచిచ్,
“ఎంత పెదద్గా ఎదిగిపోయావమామ్! ఎంత అందంగా ఉనాన్వు, తలీల్!!”
ఎమిలీ జంకుగానే తన చేతి వేళల్ని ఏన చేతి వేళల్తో కలిపింది. “నువువ్…. అమామ్! నువువ్ కూడా
….”
“అవునమామ్. కాని నినున్ చూడడానికి ……!” గదగ్ద సవ్రంతో ఆమె గొంతుక జీరబోయింది.
“అమామ్!” అంటూ ఎమిలీ ఏన చేతులోల్కి ఒరిగిపోయింది.
కథ వెనుక కథ
ఆంధర్జోయ్తి ( 29 సెపెట్ంబరు 2013 ) ఆదివారం సంచికలో పర్చురితం. తానా వారి తానా పతిర్కలో తిరిగి ముదిర్ంచేరు.
ఈ కథని పర్చురించిన వసంతలకిష్ గారు ఓ హెనీర్ కథలా ఉందని కితాబు ఇచేచ్రు. ఈ కథలో వచేచ్ పాతర్లు, వరిణ్ంచిన సంఘటనలు
నిజమైనవే. కథనం కోసం అకక్డకక్డ ఊళల్ పేరుల్, పాతర్ల పేరుల్ మారచ్వలసి వచిచ్ంది.
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సవ్సథ్లం కృషాణ్తీరం బారల్పూడి , పెరిగింది , వుంటునన్దీ సాగరతీరం విశాఖపటన్ం
వృతిత్ - డెసక్ జరన్లిసట్ గా 20 ఏళల్ పర్సాథ్నం
ఆరిథ్క సంబంధాలకనాన్ మానవసంబంధాలే మనిషికి ముఖయ్మని నముమ్తాను . ఆ
దిశగానే రచనలు కొనసాగించాలనే పర్యతన్ం .

తెగని బంధం -షరిమ్ల
ఏనాటికో మావూరి గాలి పీలాచ్ను. ఏ వూరి గాలైనా మటిట్ అయినా ఒకటే అని గటిట్గా నమేమ్ నేను
కూడా మా వూళోల్ నిండాపూసిన తామరపూలతో నిండిన చెరువు, అవతల అంతా విసత్రించి వునన్ లేత ఆకుపచచ్
రంగులో వెలెవ్ట లా మెరిసే పొలాలని చూసూత్ గుండెలనిండుగా గాలి పీలుచ్కునాన్ను . చెరువు ఒడుడ్న రావి చెటుట్ దాని
నీడన చాకలి బండలు . పర్సుత్తం అకక్డ నిశశ్బద్ంగా వుంది ఒకపుప్డు బటట్లు వుతుకుతూ వాళుల్ వుష వుష అంటా చేసే
సవవ్డులు వినబడేవి . " ఎనాన్ళల్కి "అంటా పెదద్మమ్ చెయియ్ పటుట్కుంది . పెదద్నానన్ను వాటేసుకునాన్ " ఏనాడైందో నా
తలిల్ని చూసి ఈ ముసలాళల్ను చూడాలని అనిపించదేమే "! అనాన్డు . " ఎందుకుండదూ కాకపోతే అకక్డ సెలవు
ఇవవ్దూద్, వుదోయ్గం చేయననాన్ళూల్ ఏమీ చెయటలేల్దని గోల చేసింది నువేవ్గా " అనాన్ను కోపంగా . " సరేల్ రండి
అబాబ్కూతుళుల్ మాటాట్డుకుంది చాలుగాని , అనాన్లు తిందురుగాని అని పెదద్మమ్ పిలవడంతో అనన్ం పళాల్ల దగగ్ర
కూరుచ్నాన్ం. సుషుట్గా తిని ఆరుబయట మంచం మీద నిరమ్లంగా చుకక్లతో మిలమిలలాడే ఆకాశానిన్ చూసూత్
నిదర్లోకి జారుకునాన్ను. మరాన్డు నేనో పెళిల్కి వెళాల్లి అందుకే రెండురోజులు సెలవు పెటిట్ వూరొచాచ్ను . మరాన్డే పెళిల్ .
పెళిల్ తంతు అయాయ్క భోజనాలకు ఇంకా సమయం వుండటం తో అంతా కబురల్లో పడాడ్రు . నేను కూరుచ్నన్ కురీచ్
పకక్న వచిచ్ నిలబడింది సీత .
సీత మా రాగోలు చెలిల్ . రాగోలు మా ఇంటి చాకలి . అయితే రాగోలు ఏనాడు రేవులో దిగి బటట్లు
వుతకడం చూడలేదు. తనకునన్ పొలం చెకక్ లో పని చేసుకోవడంతో పాటు మా తాతకి పొలం పనులోల్ సాయం
చేసేవాడు. ఈరాం మాతర్ం ఇదద్రు రైతుల ఇళల్లో బటట్లు వుతికేది . బటట్ల మూటలు తీసుకుని రేవులో వుతికి
సాయంతార్నికి మడతలేసి ఆ పొతిక ఇచిచ్ వెళేల్ది . రాగోలు పిలల్లు నాకనాన్ చాలా పెదాద్ళుల్ కానీ ఆఖరికూతురు అమామ్జీ
నేనూ ఒక జటుట్గా ఆడుకునే వాళల్ం . నాకు మూడేళల్పుప్డు ఒకసారి మా ఇంటి ఎదురుగానే వుండే
మునిగిపోతే పైకి తేలుతునన్ నా తల రిబబ్న చూసి రాగోలు పెదద్కొడుకు సాంబడు చెరువులో దూకి ననున్
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చెరువులో

బయటకు తీశాడంట. రాగోలు పెదద్కూతురు శేషాం ననున్ ఎతుత్కు మోసేది. నేను కూడా "
బటట్లేయయ్ండి చిటెట్మామ్రూ ! అని నాయనమమ్ని అచచ్ం ఈరాం అడిగినటేట్ అడిగి మూట భుజాన వేసుకుని బటట్లుతికే
ఆట ఆడేదానిన్ . నా పెళిల్ తరవాత అపప్గింతలోల్ రాగోలు " బిడడ్ని అసాత్రబతంగా పెంచుకునాన్మయాయ్, మీ చేతులోల్
మా పార్ణానిన్ పెడుతునాన్ం " అని కంటతడి పెటాట్డు . పాత జాఞ్పకాలు మనసులో ముసిరాయి . తేరుకుని " సీతా
బాగునాన్వా , అంతా బాగునాన్రా " అనడిగాను . " రాగోలు ఏనాడో పోయాడు ,ఈరాం పిలల్లు ఇచేచ్దాంతో ఇంత
వుడకేసుకు తింటాంది . దానికే ఈ చచేచ్ వయసులో కషట్ం వొచిచ్పడింది " అంది. ఏమయియ్ంది అనాన్ను " నీకు
తెలవదా సాంబడు పోయాడుగా! అంది . "అదేంటి ఎటాట్ ? అనాన్ను . కేనస్రొచిచ్ంది ఇకక్డ డాకత్రుల్ లాబం లేదనాన్రు .
పోయేముందు తలనెపిప్ ఆడిన్ సంపేసింది ... " ఎపుప్డూ మీగురించే నావాళల్ంతా ఇసాకపటన్ం లో వుండారు ఇంకా
పెదద్ డాకట్రల్కు చూపిసాత్రు తీసికెలల్ండో అని ఒకటే గోల " అని చెపుత్ండగానే చెపప్లేని దుఖక్ం వచిచ్ంది . సీతని
వాటేసుకుని ఏడాచ్ను . చుటుట్పకక్ల వాళుల్ చితర్ంగా చూసుత్నాన్ పటిట్ంచుకోలా . నా మనసు బరువు తీరాలంటే ఈరానిన్
సాంబడి పెళాల్ం పిలల్లిన్ పలకరించాలి వెంటనే సీతని ఎమమ్ట పెటుట్కుని ఈరాం దగగ్రికి ఎళాల్ను . ఈరాం గగోగ్లు
గగోగ్లుగా ఏడిసింది . " ఈరాం ! కనీసం మాకు ఓ వుతత్రమనాన్ రాయించలేదేం " అనాన్. " ఏం చేయను తలాల్ !
ఆడు బతకడని మాకు తెలుసు ,ఆడే చినన్పిలల్లు తను లేకుండా ఎటాట్ బతుకుతారో కొనాన్ళుల్ బతకాలనన్ ఆశతో మీ
దగగ్రికి తీసికెలేత్ పెదద్ డాకట్రల్కి చూపిసాత్రనే ఏడిసాడమోమ్ ! " అని గోల పెటిట్ంది , ఈరానిన్ ఓదారిచ్ ఇంటికి చేరాను .
ఇంటోల్ పెదద్మమ్ " అదేంటే ! పెళిల్పందిటోట్ ఆ సీతని పటుట్కుని శోకాలు పెటాట్వంట, భోజనం కూడా చేయకుండా ఈరాం
ఇంటికి పోయావంట " అంది . పెదద్మామ్ ! సాంబడి కోసం ఏడవక పోతే ఎవరి కోసం ఏడుసాత్ను? సాంబడు నా
బంధువు కాబటిట్ ఏడుపు వచిచ్ంది అనాన్ను . పెదద్మమ్ అరధ్ం కానటుట్ చూసింది . " రకత్ బంధువులే కాదు ఆతమ్బంధువులు
కూడా వుంటారు . వాళల్తో వుండే బాంధవయ్ం పైకి కనబడదు కానీ అది మనం వునన్నాన్ళూల్ తెగని బంధం"

27

కవితలు
వీక్షణం - నాగ సాయిబాబా గొలల్కోట
అమెరికా లో తెలుగు పర్జల గరవ్ కారణం
తెలుగు సంసక్ృతికి ఇది కళా తోరణం
వీక్షణం వీక్షణం సాహితీ సంరక్షణం
తొలి కిరణ పర్భ వేసే పర్శోన్తత్రం
గీతామాధవి పాడిన కవితానరగ్ళం
మనబడిలో వినిపించెను సుభాషితం
ఆతమ్ కొరకు లెనిన అనేవ్షణం
వీక్షణం వీక్షణం సాహితీ సంరక్షణం
రాయలునే మించె అనిల కవితా దరప్ం
యుసిలో వేమూరి విజయ పతాకం
వేణుగానమాసూరి రామాయణం
విజయనగరమాయె సిలికాన వేలీ పార్ంగణం
వీక్షణం వీక్షణం సాహితీ సంరక్షణం
తెలుగు తలిల్ బుగగ్ చుకక్ శీర్నివాసు
ఎరార్పర్గడను మించెను తలాల్పర్గడ
అనువాదపు రారాజు నాగరాజు
బాల్ండు కనయ్ కొరకు సాగె నా నిరీక్షణం
వీక్షణం వీక్షణం సాహితీ సంరక్షణం
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సినిమా పాటల దిటట్ శారద గారు
శుకర్వారం పుటెట్ గదా షంషాద గారు
ఉదయించిన బంధుమూరిత్ లకిష్ గారు
తెలుగు భాష వనెన్ పెంచు వీరనుక్షణం
వీక్షణం వీక్షణం సాహితీ సంరక్షణం

------నా పేరు ఇంగువ శశి. భారతం లో పుటిట్ పెరిగి, బే ఏరియా లో పని చేసుత్నన్
వేలాది సాఫేట్వ్ర ఇంజినీరల్లో నేను ఒకనిన్. కళళ్కు కానరాని, కానీ మనసుకి
కనిపించే దృశాయ్లను, కాలం కలిసొచిచ్నపుప్డు ఇలా కలంతో దించడానికి
పర్యతిన్సాత్ను. మనుషులు కూడా కలిసొచిచ్నపుప్డు లఘు చితార్లోల్
బంధించడానికి పర్యతిన్సాత్ను. తెలుగు, హిందీ, ఆంగల్ం ఈ మూడు భాషలోల్ నేను
రాసిన కవితలు, నా బాల్గులో ఉనాన్యి idlyblues.blogspot.in .

ఎడారి- ఇంగువ శశి
వెతికాను పర్తి మలుపు
దరి చేరలేదే ఆ చెరువు
చూపు చేరినంత వరకు
కనాన్ను భూమి కరువు
పాదం అంగుళమైనా కదలలేని సమయం
దించాను తల బరువు
లోతుగా ఊపిరి పీలిచ్,
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తలపై పాగా చుటిట్,
పలికాను ధైరయ్ం మనసు
పిడికిలి చలిల్న వితుత్తో,
పదునైన నాగలి దునున్తో,
తటాట్ను ధరణి తలుపు
ఆకాశానిన్ ఆరాటంగా చూసూత్,
వేచాను చిరుజలుల్ కొరకు
అయాయ్యి కనులు మరుగు
ముదిరాయి వెంటుర్కలు తెలుపు
ఇంకా పడలేదు ఆ వాన చినుకు !
మిటట్ మధాయ్హన్ం రవి విజృంభించిన ఓ తరుణం
ఎదురుగా నడుసూత్ వచిచ్ంది, నలల్ని, చలల్ని మరణం
ఒరిగింది భూమిపై నా తనువు !
గడిచాయి దినాలు, మాసాలు, ఏళుళ్ !
ఎటు చూసినా కటిక ఎడారి
నా మటిట్ సమాధి పై మాతర్ం,
మొలిచింది ఓ చినన్ చిగురు
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పేరు: కె వరలకిష్.
తలిల్తండుర్లు: శీర్ పలాల్ వెంకట రమణ, శీర్మతి బంగారమమ్
జనమ్సథ్లం, పర్సుత్త నివాసం : జగగ్ంపేట, తూరుప్గోదావరి జిలాల్
రచనలు: నాలుగు నవలికలు, 140 పైగా కథలు, చాలా కవితలు, రేడియో నాటికలు,
వాయ్సాలు.
పర్చురింప బడిన కథా సంపుటులు: జీవరాగం (1996), మటిట్ బంగారం (2002), అతడు నేను- (2007),
క్షతగాతర్ (2014)
పర్చురింపబడిన కవితా సంపుటి: ఆమె (2003)
సంకలనాలు: కథ, కథావారిష్క, రంజని, రచన, విశాలాంధర్, కవిత, కవితా వారిష్క, నీలిమేఘాలు మొ.లైన వెనోన్ కథలకు అవారుడ్లు: చాసో సూఫ్రిత్ పురసాక్రం, రంగవలిల్, విమలా శాంతి పురసాక్రం, సహృదయ సాహితీ, బి.ఎస
రాములు, హసన ఫాతిమా పురసాక్రాలు, పొటిట్ శీర్ రాములు తెలుగు యూనివరిశ్టీ ధరమ్నిధి పురసాక్రం , రంజని,
పులికంటి, ఆర.ఎస కృషణ్మూరిత్ అవారుడ్లు, అపాప్జోసుయ్ల- విషుణ్భొటల్ పురసాక్రం, శీర్మతి సుశీలా నారాయణ రెడిడ్
సాహితీ పురసాక్రం, ఆటా, తానా పురసాక్రాలు మొ.నవి
కవితలకు అవారుడ్లు: శీర్ శీర్, దేవుల పలిల్ కృషణ్ శాసిత్ అవారుడ్ మొ.నవి
అభిరుచులు: శాసతరీయ సంగీతం, గజలస్ వినడం, మంచి సాహితయ్ం చదవడం.

మా ఊరు - కె.వరలకిష్
కరామ్గారాల ధూమంతో
మసిబారుతూ ఉనన్
మా ఊరి పైన
వాన మబుబ్ల జాడ
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కనపడదు
అడవిలో
ఉదయ కిరణాల
ఉషసుస్ను సుఫ్రింపజేసే
తురాయి పూల చెటుల్
గీర్షమ్ తాపానికి
నివెవ్ర పోయి
తలలు వాలేచ్సుత్నాన్యి
ఊరిని చీలుసూత్ పోయే
జాతీయ రహదారి
నీడనిచేచ్ వృకాష్లిన్ కోలోప్యి
ఫైల్ ఓవర కాంకీర్టు పరవ్తానిన్
నెతిత్న మోసూత్
నిదర్కు దూరమైంది
మా ఊరి పొలిమేరలోల్
మొదలయేయ్ అడవి
మౌనంగా కనున్మూసి
కబాజ్లోల్ మాయమైంది
పైరు చిగుళల్ కోసం
పలకమారిన దుంపల కోసం
రాలిపడే గింజల కోసం
రాజాయ్ధికారానిన్
కొనసాగించిన
లేడి కూనలు, అడవి పందులు
గువవ్ పిటట్లు, పిచుచ్క పిలల్లు
మా ఊరి మీద అలిగి
మరలిచూడడం మానేసాయి
మలెల్పూల తోటలనీన్
మారాకు వేయడం మరిచిపోయి
పాల్సిట్క సంచుల పూతపూసుత్నాన్యి
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కొబబ్రి నీళల్ లాంటి
జలానిన్ పర్సాదించిన
ఊరి వూర చెరువులనీన్
కాంకీర్టు వనాలై
కడతేరిపోయాయి
దోమలిన్ నివారించే
గుళికలు లేవు కానీ
పైరు చీడల పురుగు మందులు
పార్ణాంతకాలై విరాజిలుల్తునాన్యి
కొమమ్ కొమమ్నా
పటుల్ నిరిమ్ంచి
మాధురాయ్నిన్ పర్సాదించే
తేనెటీగల గుంపులు
కలలోనైనా
కనిపించకుండా పోయాయి
పచిచ్ పూల వనంలాంటి మా ఊరు
పర్కృతి పర్సాదించిన పరిమళానిన్ కోలోప్యి
కృతిర్మ కుసుమాలిన్
సింగారించుకుని
బాధతోనో
దు:ఖం తోనో
కునారిలుల్తోంది
మా ఊరు లాంటి ఊళల్ను
హరిత హరితంగా కటాకిష్ంచడానికి
మహాతుమ్డు మళీల్ పుటాట్లని
మౌనంగా శిరసు వంచి
ఆకాంకిష్సుత్నాన్ను
-------------......
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సవ్గార్మం ఎలగందుల, కరీంనగరం జిలాల్, తెలంగాణ రాషట్రం. జననం 9
సెపెట్ంబర 1939. జిలాల్ కేందర్మైన కరీంనగరంలో హైసూక్ల చదువు.
అకక్డే బి.యసిస్ పటాట్ 1960 లో. 1966 లో హైదరాబాదులో ఉసామ్యా
ఇంజనీరింగ కళాశాల నుండి ఇంజనీరింగ డిగీర్. మా ఊరోల్ హైసూక్ల
టీచరుగా ఒక సంవతస్ర కాలం. దరిమిలా, విశవ్భారతి లోని శాంతినికేతన
లో 6 నెలల సాంఘిక విదాయ్ శిక్షణ . జనమ్భూమిలో పదేళల్ పాటు,
నైజీరియా, ఘనా, ఓమన, సౌదీ అరేబియా దేశాలలో పాతిక సంవతస్రాల
కాలం ఉదోయ్గం. పర్చురించిన పుసత్కాలు 8. రెండు ఆంగల్ కవితా
సంపుటులు, రెండు సీవ్య కవితవ్ సంకలనాలు, నాలుగు అనువాదాలు.
"జాన కీటస్ కవితా వైభవం" నిరుడు వేసిన పుసత్కమైతే, ఈ ఏడాది వచిచ్నది
రవీందుర్ని గీతాంజలికి నేను చేసిన అనువాదం "రవీందర్ గీత: గీతాంజలి".
9 వ.అనువాద పుసత్కం ' సూరయ్శిల'; ఈ నెలలో వెలుగు చూడనుంది. నా రెండవ నేల అమెరికా. ఇకక్డ, పిలాల్పాపలతో
కలిసి మా సంఖయ్ పసందైన పనెన్ండు. "వీక్షణం" ననున్ హతుత్కోవడం నా సౌభాగయ్ం.

ఎపప్టి లాగే ఈ రోజు : నాగరాజు రామసావ్మి
ఈ రోజు
ఎపప్టిలాగే వసుత్నన్ది ;
చీకటింటి కంటి రెపప్ల కింది
మగత పొరలను చీలుచ్కుంటూ,
పచిచ్ పుండు మీద
పవన సప్రశ్లను అదుద్కుంటూ,
మనసు ముకక్లను
మరపు జిగురుతో అతుకుకుంటూ .

నినన్టి
ఉదయంలో వెనున్లా విరిగి,
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పగటి తాపంలో వెనన్లా కరిగి,
పడమటి సంధయ్లో నీడలా మిగిలిన ననున్
నిదుర లేపేందుకు
ఈ రోజు
ఎపప్టిలాగే వసుత్నన్ది .

వసూత్ వసూత్
నాడు నాటిన నా తోటలలో పూచిన పూల రేకులను,
నా గత పథాలు చిగిరిచ్న పసిరిక గరిక పోచలను,
నే చేజారుచ్కునన్ సవ్పన్ సీమలు విచిచ్న వేకువ రేఖలను,
నినన్టి నా శిశిరంలో శిరసెతిత్న నా రేపటి వసంతాలను
మోసుకొసుత్నన్ది;
ఈ రోజు
ఎపప్టిలాగే వసుత్నన్ది.
ఆవలి అరధ్ గోళం మీది
రుధిర సైకతాలను అధిగమిసూత్ ,
మూరఖ్ క్షణాలు అలిల్న యుదధ్ వూయ్హాల
కాలిక పొలిమేరలను తపుప్కుంటూ
రహసయ్ సామార్జాయ్ల
గహన సీమలను దాటుకుంటూ,
ఆకులు రాలిచ్న
అరణాయ్లను ఎదలో దాచుకుంటూ,
తెగుతునన్ చరితర్ల
చలిత మౌనాలను మీటుకుంటూ,
మారుతునన్ విలువల వరణ్ చితార్లకు
మానవీయ వనెన్లను అదుద్కుంటూ,
చీకటి వెలుగుల సురుచిర రేఖ మీద
సుషిర గీతాలను పాడుకుంటూ
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ఈ రోజు
ఎపప్టిలాగే వసుత్నన్ది .

నినన్టి చీకటల్ను రాలుచ్తూ,
నేటి కిరణాలను విపుప్తూ,
రేపటి ఆకాశాలను విసత్రిసూత్
ఈ రోజు
ఎపప్టి లాగే ఉదయిసుత్ంది,
ఈ రోజు
నినన్టి లాగే అసత్మిసుత్ంది .

ఎరుక : నాగరాజు రామసావ్మి
రేయి చీకటల్ను వేకువ గూటిలో రాలేచ్సి,
ఆకాశంలోకి దూసుకెళిల్ంది గువవ్ పిటట్ ;
నీలి మేఘాల ఆవల నీలాల నింగిలో
తానెకక్డో ఉండిపోయాననన్ సప్ృహ !
చుకక్లను పొదుగాలనన్ చిరు పేరాశ !

అనంత వైశాలాయ్లను అకక్డే వదిలేసి
కిందికి దిగుతునన్ది నింగి;
ఆ పిటట్ నునురెకక్ల కింది నీలి నీడలలో
సీవ్యాసిత్తవ్ గవేషణ !
పిరికెడు చోటు కోసం అనేవ్షణ !
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అతడెంత అవివేకి !
తన శూనాయ్ంబరాల కనురెపప్లు కపిప్న
రికక్ల వీధిలో అతనో ఒంటరి ;
సవ్రగ్ం చంకలో !
గాలింపు సంతలో !

అయోయ్ పాపం !
తన కాలికింది తన ఛాయా రూపానిన్
తానే గురుత్ పటట్ని చితర్కారుడు
గగనాలను తాకుతునన్ గాలిపటాలలో
సీవ్య చితార్నిన్ చెకుక్తునాన్డు !
----------

తూ.గో.జిలాల్ జగగ్ంపేటలో జనిమ్ంచిన డా|| కె.గీతా మాధవి "కె.గీత" పేరుతో
కవయితిర్గా రచనా పర్పంచానికి గత పాతికేళుల్గా చిరపరిచితురాలు. పర్ముఖ
కథా రచయితిర్ శీర్మతి

కె. వరలకిష్ వీరి మాతృమూరిత్.

సతయ్నాన్రాయణ, ముగుగ్రు పిలల్లతో కాలిఫోరిన్యాలోని

భరత్ శీర్

సనీన్వేల లో

నివాసముంటునాన్రు. ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయంలోఇంగీల్షు, తెలుగు భాషలోల్
ఎం.ఏ లు, తెలుగులో పిహెచ.డి చేసి, 10 సం. రాల పాటు మెదక జిలాల్లో
పర్భుతవ్ కళాశాల అధాయ్పకురాలిగా పనిచేసారు. ఆంధర్ పర్దేశ పర్భుతవ్ం
నించి 2006 లో "ఉతత్మ ఉపాధాయ్య అవారుడ్ " పొందారు. అమెరికాలో
ఇంజనీరింగ మేనేజ మెంట లో ఎం.ఎస చేసి, పర్సుత్తం సాఫట్ వేర ఫీలుడ్ లో “కసట్మర సకెస్స మేనేజర “గా
పనిచేసుత్నాన్రు. దర్వ భాష(2001), శీత సుమాలు(2006), శతాబిద్ వెనెన్ల (2013) , సెలయేటి దివిటీ (2017) వీరి
పర్చురింపబడిన కవితా సంపుటాలు. కవితవ్ంలో అజంతా అవారుడ్, సమతా రచయితల సంఘం ఆవారుడ్, రంజనీ
కుందురిత్, దేవులపలిల్ మొ.న అవారుడ్ లు పొందారు. రేడియో కారయ్కర్మాలలో విరివిగా పాలొగ్నాన్రు. సాహితయ్ అకాడెమీ
ఆహావ్నంపై దేశం లోని ఢిలీల్, బొంబాయి, కలకతాత్, అసాస్మ వంటి అనేక పార్ంతాలోల్ సభలోల్ పాలొగ్నాన్రు. అనేక
కవితలు, కథలు, వాయ్సాలు, పాటలతో బాటూ 'గీతా కాలం' శీరిష్కన ఆంధర్ భూమి లో కాలమ , "అనగనగా అమెరికా"
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శీరిష్కన ఆంధర్ పర్భ లో కాలమ,

వాకిలి పతిర్కలో "సిలికాన లోయ సాకిష్గా" ధారావాహిక కథలు రాసారు. గత

అయిదేళుల్గా "నా కళల్తో అమెరికా " శీరిష్కన విహంగ పతిర్కలో నెల నెలా టార్వెలాగస్, మూడేళుల్గా కౌముదిలో
"వెనుతిరగని వెనెన్ల" ధారావాహిక నవల రాసుత్నాన్రు.
బాటా తెలుగు బడి కి "పాఠశాల" కరికులం డైరకట్ర గా సేవలందిసుత్నాన్రు. లలిత సంగీతం లో మంచి పర్వేశం తో
బాటూ అనేక బహుమతులు అందుకునాన్రు. ఇటీవల గీత రచయితగా, గాయనిగా సినిమా రంగ పర్వేశం చేశారు.
"వీక్షణం" సాహితీ సంసథ్, "తెలుగు రచయిత" రచయితల వెబైస్టు, గాటా - GATA(Gobal Association of
Telugu Authors) సంసాథ్పక అధయ్కుష్లు, నిరావ్హకులు.

విసమ్ృతి వృక్షం- డా||కె.గీత
విసమ్ృతి లోనూ
ఎటు ఒతిత్గిలినా
గుచుచ్కునే జీవితం
వరత్మానపు బాట మీద
ఎకక్డైనా ఆగినా
వెనకిక్ ఒకక్సారి తొంగిచూసినా
నిలువెలాల్ భగభగలాడే గతపు బడబానలం
బండబారిన గుండెని కూడా
దహించివేసి
బుగిగ్ పాలేచ్సుత్ంది
అయినా దు:ఖపుటెరువు నించే
అనుక్షణం
పార్ణం పోసుకునే
గొంతులోని బాధా వితత్నాలు
గడడ్ కటిట్
కాసత్ ఖాళీ దొరికితే
మొలకెతత్డమే ధేయ్యంగా
కళల్ వెంబడి కనీన్టి కాయలిన్ మొలిపిసుత్నాన్యి
38

ఎటు తిరిగి రోదించను?
ఎవరితో మొరపెటుట్కోను?
నా విషాద దురభ్ర దు:ఖాతిరేకానిన్
ఏ భుజమీమ్ద ఆనచ్ను?
చావైనా కరుణించని
బాధా చకర్ భర్మణ
బతుకు భారానిన్
ఎకక్డ
కాసేస్పు చేతులు మారుచ్కోను?
సిగుగ్లేని నవువ్ని పులుముకునన్
ముసుగు జీవితానిక్
ఎలా సవ్సిత్ చెపప్ను?
రాతుర్ళళ్ని మింగే
పగళుల్పగళళ్ని తరిమే
రాతుర్ళుళ్ఛిదార్వయవాలీడుచ్కుంటూ
వరత్మానపు పరుగు
విసమ్ృతి లో
ఎటు ఒతిత్గిలినా
సమ్ృతి లో
ఎటు తలతిపిప్నా
మొలకెతేత్ కనీన్టి కాయల
కొమమ్లేసుకుని
సిగుగ్లేని నవువ్పూలు పూయిసూత్
శిశిర జీవితానిన్
వసంతంలా భర్మించే
పిచిచ్ చెటొట్కటి
నిదర్ రాని రాతిర్కి వేళాల్డుతూ
..................
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నదిని వేళాల్డే సముదర్ం- డా||కె.గీత
నదిని వేళాల్డే విధి లేని సముదర్ం లాగా
కషాట్లిన్ పటుట్కుని వేళాల్డే జీవితం
జీవితం సిథ్మితంగా గడిచిపోతునన్
ఓ సాయం సమయాన
గుండె పోటుఎవరూహించారు?!
ఒక పిడుగునిలివునా మింగేసిన
వెయియ్ తలల సరప్ంకాలానికి ఉనన్ అందమైన పేరల్నీన్
చెరిగిపోయి
కనీన్ళుల్ మిగిలిన
మనోవేదన
ఇంతేనా జీవితం?!
ఎపుప్డూ ఇంతేనా?!
విషాదాల కాటులతో
విలవిలలాడడమేనా?!
ఆ క్షణాన
పార్రిథ్ంచే పెదవులు తపప్
ఏ సప్రాశ్ తెలియదు
ఆ క్షణాన
వేగంగా కొటుట్కునే
నాడి తపప్ ఏదీ వినిపించదు
భగవంతుడా!
భగవంతుడా!
నువువ్ ఉనాన్వా?
ఉనాన్వు కదూ!
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నాలాంటి వాళల్ కోసం
నువివ్ంకా ఉనాన్వు కదూ!
కరడు గటిట్న
కాలానిన్ కరిగించే
నాలుగు మాటలు
చెపేప్ మనిషి లేడు
గుండె దు:ఖారిత్ని
తీరేచ్ సమయం లేదెవవ్రికీ
వరత్మాన విషానిన్
నాలుక చివర దాచేదెలా?!
ఉయయ్నూ లేను
మింగనూ లేను
కాలానికి నా పటల్ కాసత్యినా
దయ లేదు
గతపు కోరల గాయాల
మాననే లేదు
అంతలోనే
బాధల ముళల్
వరత్మానం తయారు
విడవనూ లేను
తొడగనూ లేను
సిథ్మితంగా కొనిన్ దినాలైనా
గడవనే లేదు
కళల్ నించి జారే
దైనాయ్నిన్
దిగమింగనూ లేను
వెలిబుచచ్నూ లేను
ఏం చెయాయ్లి భగవంతుడా!!!
నా కోసం ఉనాన్వు కదూ!!
ఇకక్డ విహవ్లంగా పడి ఉనన్
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నా మొర ఆలకించడానికి
ఎకక్డైనా
ఏదైనా రూపంలో ఉనాన్వు కదూ!
...................

శారద కాశీవఝల
శకిత్ కనాన్ అక్షరం మీద ఆసకీత్, అనురకీత్ ఉనన్ శారదా కాశీవఝల భాషా పేర్మికురాలు, కొండొకచో శార్మికురాలు.

నీమయ మాయ — శారద కాశీవఝల
మొనన్టి కాకతాళీయం మళీళ్ కనికరిసుత్ందేమో అనన్ ఊహతో,
నినన్టి యాదృచిచ్కం మరల సంభవిసుత్ందేమో అనన్ ఆశతో,
అలికిడైతే చాలు ఆశతో నా కనులు
వెదికాయి నలుదిశలా నువేవ్మో అనుకుని,
అలకలనీన్ మాయమై అశృవులు ఒలికాయి
యుగాల నిరీక్షణాఫలం నువువ్ కాదని కనుగొని!
కనుచూపు జారని నీ కాఠినయ్ం కనాన్
కలల్లైన కలలే మేలనన్ సరుద్బాటుతో పర్పంచపు ఏ అలల్రులూ తాకక,
పరిసరాల ఏ పలల్వులూ సోకక,
నా రెండు కళళ్లోల్ నినున్ నిండుగా నింపుకునన్ భావనకు సిగుగ్పడుతూ,
నీ తలపు మలిల్యలనీన్ మదిలోకి ఒంపుకునన్ ఆఘర్ణకు సిదధ్పడుతూ,
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యుగాలని క్షణాలుగా మలచే అవయ్కాత్నందపు అంచున నిలుచ్ని ఉండగా...
తాదాతమ్య్తాభంగమై, చెదిరిన తపసుస్తో గుండె లయ తడబడింది...
నా రెపప్లా రేఖ దాటి నీ ఊహలోంచి దింపగలదెవరని ఆశచ్రయ్ంగా కళుళ్ తెరిచి చూసేత్
ముకక్ంటి మూడో చమతాక్రంలా…దూరంగా, నడిచొసూత్...నువేవ్!

-----------

అనేన్ లెనిన సాహితాయ్భిమాని. మెటీరియల సైనుస్ లో పీ.ఎచ.డీ
చేసారు. పదవీ విరమణ తరావ్త తాతిత్వ్క ఆలోచనలతో జీవితం
గడుపుతునాన్నంటారు. ఇవి వీరి తొలి కవితలు.

పర్శోన్పనిషత- డా. అనేన్ లెనిన
వాలీమ్కి
వాలీమ్కికి తానెవరో తనకి తెలిసేదా ?
ఒక పేర్మ జంటని విడదీసి చంపకుండా, జతగాని హృదయవేదన తాననుభవించ కుండా,
వియోగ బాధాగిన్ తపత్ శీర్రాముని దరిశ్ంచకుండా;
తన లక్షయ్ం రామరాజయ్ం!
తన సాధన భరత జాతి మహదాభ్వన! తరతరాల వెలుగు–రామాయణ పారాయణ!

బుదధ్
సిదాధ్రుథ్డు బుదుద్నిగా సిదిధ్నందేవాడా ?
జరా రోగ మృతుయ్ రహసాయ్నిన్ పర్శిన్ంచకుండా,
హేతువునే ధాయ్నిసూత్ తపసుస్ చేయకుండా;
తన లక్షయ్ం మానవ దుఃఖ కారణ రహసయ్ భేదనం!
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ఆశాజాలవిమోచన అషాట్ంగ మారగ్ బోధనం! ధరమ్, సంఘ, బుదధ్ నవ నిరామ్ణం !
ఆగామితరాల హేతుమయ జీవన పర్సాథ్నం!
అందుకే ఆయనది చెరగని విశవ్ గురు సాథ్నం!

గాంధి
గాంధి మన జాతి పిత, మహతుమ్డయేయ్ వాడా?
విదేశపాలనపై సతాయ్గర్హపోరాటం చేయకుండా?
ఆయన అహింసావాద మహాసాగర సుధాకరుడు!
కొలాల్యి కటిట్న పర్జా హృదయ సారవ్భౌముడు!
సావ్తంతర్య్ం, సవ్దేశపాలన తన లకాష్య్లు,
నిరాహారదీక్ష,సతాయ్గర్హం తన ఆయుధాలు, గార్మ గార్మాల లక్షలాది గాంధేయులు తన బలగాలు,
యుగయుగాల భరతకీరిత్ సాధనలు మహాతమ్ విధానాలు!
ఓం శాంతి శాశ్ంతి శాశ్ంతిః.

పర్శాన్నేవ్షణం
ఆలోచనకు అరథ్ం చెపేప్ది పర్శన్
పర్శన్లో దాగుంది జీవన పరమారథ్ం
పర్శన్ లేనిదే వెలికి రాదు, జగతుత్లో ఏ సతయ్ం
పర్శేన్ హేతువుకు దగగ్రి చుటట్ం, చకక్టి మారగ్ం
పర్శాన్రథ్కాల రహసయ్ సాధనే పరమ జాఞ్నం పర్శన్లెనిన్ వేసినా అరధ్ం కానిది కాదా మనుజ శకిత్
పార్ణశకిత్, ఆతమ్శకిత్, దైవశకిత్, బహిరంతర పర్కృతి శకిత్
యుగయుగాలుగా సాగుతునన్ది వీటి రహసాయ్ల శోధన
అనంత పర్శన్ల నిలయమౌతునన్ది అంతశైచ్తనయ్సాధన
ఈ చైతనయ్ పర్యాణంలో ఓ చినన్ మజిలీ– –నేనూ , నా జీవితం–
అదే ననున్ నడిపించే పర్శన్మూలం
ఆ పర్శన్ సమాధానమే నా గమయ్ం– సతాయ్రథ్ం అహం గచాఛ్మి
హేతవ్రథ్ం అహం గచాఛ్మి
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ఆతమ్చైతనయ్ నిరూపణారథ్ం గచాఛ్మి మానవ సేవే మాధవసేవారథ్ం గచాఛ్మి పర్శన్రూపక నితాయ్నేవ్షణారథ్ం గచాఛ్మి
నాలోకి నేనే నా అనేవ్షణకై సదా గచాఛ్మి
----------

అపరణ్ మునుకుటల్ గునుపూడి వృతిత్ రీతాయ్ రెవెనూయ్ కంటోర్లర గా పని
చేసుత్నాన్ పర్వుర్తిత్కి మాతర్ం కథలు, కవితలు, పాటలు వార్సాత్రు. ఆవిడ
వార్సిన అనేక నృతయ్ రూపకాలు బే ఏరియాలో, తానా,
సిలికానాంధర్ లో విజయవంతంగా పర్దరిశ్ంచడం జరిగింది.

మహతస్నిన్వేశం-అపరణ్ మునుకుటల్ గునుపూడి
అనగా అనగా ఒక అందమైన యువకుడు
అతని చెంతనే ఒక అతిలోక సుందరి
యువకుడు అనుక్షణం ఆ సుందరికేసే చూసుత్నాన్డు
ఆ చూపులకి తటుట్కోలేక సుందరేమో అమిత మొహంలో పడి
సుడిగుండంలో చికుక్కునన్ చేపలా అతని చుటూట్ తిరుగుతోంది
దగగ్రుకు వెళిల్ తన పేర్మను వయ్కత్పరచాలని ఉంది
కానీ అహం అడుడ్ వచిచ్ంది
అతను మగవాడు కదా! ముందు అతనే అడగాలి
మనం ముందడుగు వేసేత్ చులకనైపోమా!
ఆలోచనా పరధాయ్నంలో అతనికి కొంచెం
చేరువవడంతో ఆ యువకుడు పటుట్కొని లాగేడు
ఆపుకోలేని తమకంతో అతని చేతిలోకి వాలి పోయింది
వాలిన తక్షణం రెండుచేతులూ చుటిట్ బంధించేసేడు
వెంటనే వజర్పుటుంగరం అందించేడు
అరమోడుప్ కనున్ల సుందరికి
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ఆ క్షణం పర్పంచమంతా చీకటయియ్ంది
ముదుద్లూ ముచచ్టుల్ తీరుచ్కుని ముతాయ్ల హారం వేసేడు
సుందరేమో విభార్ంతితో పటుట్వదిలించుకుని బయలుదేరబోయింది
ఆగు చెలి నువవ్ంటే నాకిషట్ం అని మళీళ్ ఉంగరానిన్ చూపించేడు
చేతికి చికిక్న అపురూప సుందరిని ఆపడానికి విశవ్ పర్యతన్ం చేసేడు
నేనెకక్డికి పోతాను బావా! నీ చుటూట్ తిరుగుతూంటానుగా అనన్ది ఇందువదని!
ఈ మహతస్నిన్వేశం ఏమిటి? ఇందులో పాతర్ధారులు ఎవరు?
The answers for the riddle:
Mahatsannivesam - Total solar eclipse
Yuvakudu - Sun
Sundari - Moon
Mutyalaharam - Bailey's beeds
Vajraputungaram - Diamond ring around the moon
------------

ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్నారాయణ, విమరశ్కుడు, భాషా పరిశోధకుడు,
సాంసక్ృతిక చరితర్ అధేయ్త, అనువాదకుడు, పదయ్నాటకకరత్. కేందర్ సాహితయ్
అకాడమీ , నేషనల బుక టర్సట్ వంటి పర్ముఖ సంసథ్లలో సభుయ్లుగా
పనిచేశారు. పూరవ్పు అంతరాజ్తీయ తెలుగు సంసథ్ ఉదోయ్గిగా పొటిట్
శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయంలో చేరి తులనాతమ్క అధయ్యన
కేందర్ం డైరెకట్ర గా, డీన గా బహుకాలం వివిధ హోదాలోల్ ఉదోయ్గంచేసి,
2005-2008 మధయ్ దార్విడ విశవ్విదాయ్లయం ఉపకులపతిగా పనిచేసి
రిటైరయాయ్రు. విమరశ్లో సిదాద్ంతపరంగా కానీ, అనవ్యపరంగా కానీ వీరి
ఆలోచనలు మౌలికమైనవి .పార్చీన, ఆధునిక సాహితాయ్లు రెండిటిలోనూ
సమాన అభిరుచితో రచనలు చేసుత్నాన్రు. ' తెలుగు సంసక్ృతి పరిణామాల'
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పై శాసనాల ఆధారంగా మౌలికమైన పరిశోధన చేశారు. అనేక రచనలు, అనువాదాలు చేశారు. కనన్డం నుండి ఎస.
ఎల. భైరపప్గారి 'పరవ్' అనువాదానికి, 2004 లో కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రం లభించింది.

అతను- ఆమె -ఆచారయ్ గంగిశెటిట్ లకీష్నారాయణ
అతను+ఆమె : సృషిట్కి రెండు పారాశ్వ్లు
వితుత్కు రెండు దళాలు
రెండూ తడిసి ముదద్యితే
మధయ్న ఓ కొతత్ మొలక మొలకెతుత్తుంది.
సృషిట్కి అరథ్ం చెబుతుంది.
**

**

సేన్హమే పార్ణంగా పుటిట్నది -ఆమె
మోహమే పార్ర్ణంగా పుటిట్న- అతడు
అతడు+ఆమె సృషిట్కి రెండు పారాశ్వ్లు
అతడూ ఆమె సృషిట్కరత్కు పర్తినిధులు
ఆమె చెటుట్ను పేర్మిసుత్ంది,పుటట్ను పేర్మిసుత్ంది,
పువువ్ను పేర్మిసుత్ంది, రాలిన పూరేకును పేర్మిసుత్ంది,
నేల మొకక్ను పేర్మిసుత్ంది,నింగి చుకక్ను పేర్మిసుత్ంది,
లోకమంటె కనుచూపని కంటికానినదంత పేర్మిసుత్ంది
నిలువెలల్ పాలవెలిల్యై
పేర్మకు తనే పర్తిరూపమౌతుంది,
గుండెలోల్ దాచుకొంటె పేర్మా,
వెలికి చేతలోల్ చూపితే సేన్హమని
ఒకక్మాటలొ సృషిట్కి వాయ్ఖాయ్నం చెబుతుంది .
అతడో!
ఇంధనం కోసమని చెటుట్ని నరికేడు,
జీవనభదర్తకోసం పుటట్ పుటట్ని తవేవ్డు,
సొగసు పువువ్ని తుంచేడు,పూరేకులిన్ నలిపేడు,
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పర్తిదీ తనకు
కు చెందిందని పరాకర్మించేదు
దు
పరాకర్మం
ం,పరిశర్మం,పౌ
పౌరుషం
ఎనెన్నిన్ పదా
దాలో పుటుట్కొచాచ్య
చా
అతనోల్ మోహానిన్ పెంచి నాగరకత
నా
నిరిమ్ం
ంచాయ
ఆమె సేన్హ
హం,అతని మోహ
హం వెరసి ఓ కొతత్
కొ లోకం.
సేన్హం,మో
మోహం ఒకే నాణే
ణేనికి బొమామ్బొ
బొరుసులు
నాదనుకొం
ంటే సేన్హం
నాదినాదేన
ననుకొంటే మోహ
హం
రెండూ అరథ్
రథ్వంతమైతే లోక
కం

వాయ్సాలు
లు:
పదక
కవితల లక్షణా
ణాలు -రావు
వు తలాల్పర్గడ
డ
ఆ.వె.|| తాళ
ళళ్పాకఘనుల తామర్పతర్గను
నులు
తొలచిచూడ
డ దొరకు తెలుగు
గువెలుగు
పదకవితల
లమణులు పదయ్మా
మాణికాయ్లు!
ఏమి భాగయ్య్మయయ్ రామచ
చందర్!
అనన్మ
మయయ్కి పదకవితా పితామహు
హుడు
అని పేరు.. తొలి వాగేగ్యకారుడు
య
అని
ని పర్సిదిధ్. తెలు
లుగు
కీరత్నలకు ఆదుయ్డు
ఆ
అని పర్తీతి.
పర్
ఆయన రచనలను
ర
పదా
దాలు
అని, కీరత్నలు అని, కృతులు
లు అని, పాటలు
లు అని ఒకొక్కక్రు
ఒకోక్రకంగా
గా పిలుసూత్ వుంటారు. ఐతే
తే పదాలు (లేక
పదకవితలు
లు),

కీరత్నలు,
లు కృతులు, పాటలు అన
నన్వి

పరాయ్యపదా
దాలేనా అనన్ అనుమానం అందరిలో
అ
ఎపుప్ప్డో
ఒకపుప్డు వచిచ్ వుండకపో
పోదు. కనుక వీటిలో వయ్తాయ్య్సం
ఏమిటో చూదాద్
చూ ము.
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పూరీవ్కులు సాహితాయ్నిన్ ముఖయ్ంగా పదయ్ము, గదయ్ము అని రెండు విభాగాలు చేసారు. అంటే
పాడగలిగేది పదయ్ము. పాడలేనిది గదయ్ము అని మనం అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. పాడటానికి సులువుగా ఉండేటటుట్
వార్యగలగడానికి చందోరూపకలప్నలుచేసి పదాయ్నిన్ నిరిమ్ంచుకునాన్రు. మంచి సమాసాలతో బిగువుగా సాగే
గదయ్రచనలు కూడా పదాయ్నికి ఏ మాతర్ం తీసిపోక, ఒక ధృతిలో ఉతత్మసాహితీసౌరభానిన్ అందిసూత్ సాగుతాయి.
గదయ్పు నడకలో ఎంతో సోయగమునన్టుట్ కనిపించినా అది పాడటానికి మాతర్ము వీలు కాదు.
అలనాటి గదయ్ము కూడా పదాయ్నికి దగిగ్రలోనే ఉండేది. చందసుస్ వరిత్ంచకునాన్, అనేక
అలంకారాలతో అదొక రకమైన లయతో వినసొంపుగా, ఎంతో గంభీరమైన పదజాలంతో అనేక అలంకారాలతో
అవసరానిన్ బటిట్ మృదువుగా బిగువుగా పౌర్ఢంగా సాగేది. తరువాత కాలంలో ఆ భాష మొతత్ం పలచబడి నేడు కథలుగా,
నవలలుగా, వాయ్సాలుగా సామానుయ్లకి అందుతోంది. అలాగే పదయ్ం కూడా సంపర్దాయచందసుస్ పటుట్ తపిప్
మాతార్చందసుస్లోకి ఒదిగి పదకవితలుగా అంది వుండవచుచ్. ఐతే పదకవిత ముందా, పదయ్ం ముందా అనన్ది
వివాదాసప్దమే. పాట పాడటమే నేరవ్ని మనిషి విసాత్రమైన చందసుస్ని సృషిట్ంచలేడు కనుక, పదకవితే మొదటగా పుటిట్
వుండాలి అని కొందరు అంటారు. పదకవిత యొకక్ చరితర్ మనకి పూరిత్గా అందుబాటులో లేదు కనుక, ఈ నిరణ్యం
చేయడం తేలికైన పని కాదు. ఏది ఏమైనా, మనకు దొరికే అతిపురాతన రచనలలో పదయ్కవితలే కనిపిసుత్నాన్యి.
తెలుగులో అనన్మాచారుయ్నికంటే ముందుకాలపు పదకవితలు పెదద్గా దొరకలేదనే చెపప్వచుచ్.
ఏది ముందో నిరాథ్రించలేకపోయినా, కాలకర్మంలో మారుప్ల వలన చందోబదద్మైన పదాయ్లు,
పదకవితలు, కీరత్నలు, కృతులు, కవితలు, గేయాలు మునన్గునవి ఏరప్డాడ్యి అనుకుంటే, వీటనిన్టిలోనూ
గానసౌలభయ్తే ముఖయ్లక్షణము అనుకుంటే, వీటనిన్టినీ కలిపి కవనసాహితయ్ము అని మనం అనుకోవచుచ్.
శిషట్సాహితయ్ం, జానపద సాహితయ్ం అని కవనసాహితయ్ంలో రెండు విభాగాలు చేసుకుంటే,
శిషఠ్సాహితయ్ం పండితుల ఆసావ్దనకై ఉదేద్శించబడి పదయ్సాహితయ్ముగా వెలుగొందింది. జానపదం సామానుయ్లకి
ఉదేద్శించబడి పాటలుగా గేయాలుగా వాయ్పిత్చెందింది. కానీ పదకవితా సాహితయ్ం రెంటికీ మదేయ్మారగ్ంలో సాగుతుంది
అని సూథ్లంగా మనం అనుకోవచుచ్ను. పదకవితలు తమలో జానపదబాణీని ఎకుక్వగా పదయ్బాణీని తకుక్వగా
కలుపుకుని కనిపిసూత్వుంటాయి. పదాయ్లు పాడుకోవడానికి అనువుగా ఉండేవి ఐనా, పదయ్రచయితలకి సంగీతంలో
పర్వేశం అవసరం లేదు. ఏదేనీ పదయ్చందసుస్ని అనుసరిసేత్ చాలు, లయ దానంతట అదే కుదురుతుంది. కానీ
పదకవితసాహితయ్ంలో సంపర్దాయచందసుస్ వాడని కారణంచేత, వాటిని పాడటానికి పదకవితసాహితయ్నిరామ్తలకు
సాహితయ్ంతో పాటుగా సంగీతంలో కూడా పార్వీణయ్త ఉండి తీరాలి.

అందుకని పదకవితసాహితయ్కారులనే

వాగేగ్యకారులుగా సంబోధించడము జరుగుతుంది. పదము అంటే పాడుకోగలిగినది అనన్ అరథ్ంతో పర్యోగిసాత్రు.
కవిత అంటే ఒక భావము చెపేప్ది. పదకవిత అంటే పాడగలిగే కవిత అని చెపప్వచుచ్. ఈ పదకవితలనే కీరత్నలుగా,
కృతులుగా కూడా వయ్వహరించడం కూడా మనం గమనిసూత్నే ఉంటాము. కానీ కీరత్నలు కృతులు అనన్వి పదకవితలే
ఐనా అవి పరాయ్యపదాలు కావు. ఈ శైలులని విపులంగా పరిశీలిదాద్ము.
పదము (లేక పదకవిత):
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పదము అంటే కుల్పత్ంగా పాట అని అరథ్ం చెపుప్కోవచుచ్ను. కానీ అనిన్ పాటలు పదాలు కావు. సంగీత
శబాద్రథ్ చందిర్కలో పదము అనగా "శృంగారరసపర్ధానమైన సంగీతరచన" అని చెపాప్రు. దీనిలో పలల్వి, అనుపలల్వి,
చరణములు ఉండి వేదాంతారథ్మును కలుపుకుని సంగీత పార్ధానయ్తతో సాగే పర్కిర్య అని నిరవ్చించుకోవచుచ్.
నిఘంటువులలో పదము అనగా పదయ్పాదము అని కూడా అరథ్ం కనిపిసుత్ంది.
భరతముని నిరవ్చనం పర్కారము
“గాంధరవ్ం యనమ్యాపోర్కత్ం సవ్రతాళ పదామ్తమ్కం
పదాంతసయ్ భవేదవ్సుత్ సవ్రతాళానుభావకం
యతిక్ంచి దక్షరకృతం తతస్రవ్ం పద సంజిఞ్తం
నిబదధ్ంచా నిబదధ్ంచ తతప్దం దివ్విధం సమ్ృతం
అతాళంచ సతాళంచ దివ్పర్కారంచ తదభ్వేద
సతాళంచ ధుర్వారేధ్షు నిబదధ్ంతచచ్వై సమ్ృతం”
సవ్రతాళానుయుకత్మైనది అరథ్సహితమైనదే పదము. తాళము యతి చందోనియమాలకు లోబడినది
నిబదధ్మని, లేకునన్ అది అనిబదధ్ పదమని తెలియుచునన్ది. అలాగే పదాలు అతాళము సతాళము అని రెండు రకములని
కూడా తెలియుచునన్వి.
తాళళ్పాక చినతిరుమలాచారుయ్ల సంకీరత్న లక్షణగర్ంథములో పదకవిత సంపర్దాయానిన్ ఇలా
వరిణ్ంచాడు
సీ. రమణీయ సంగీతరతాన్కర పర్బంధా
ధాయ్యమున నుకత్మయెయ్ఁ బదము
సముచిత సంగీతచందిర్కాదేశైల
యందు మికిక్లిఁ దేటమయెయ్ఁ బదము
అతుల తతస్ంవాదమైనటిట్ సంగీత
చూడామణికిఁ బలుక్ చోటు పదము
ధనయ్ సంగీతసుధాకర గర్ంథంబు
నందు మికిక్లిఁ జెలువొందుఁ బదము
తానె యినిన్ఁటికిని మూలమైన భరత
మందుఁ బంచదశాధాయ్యమందు విమల
వృతత్చూరణ్ నిబంధక వివిధనామ
భవయ్లక్షణములకు నాసప్దము పదము
పదకవితలలోని భాషానియమాల గురించి చెబుతూ ఇవి సంసక్ృతములో కానీ తెలుగులోనైనా
చెపప్వచుచ్. పదయ్ము వోలె యతిపార్సలను వాడవలెను, అని ఇలా చెపాప్డు
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ఆ. పదము సంసక్ృతమునఁ బార్కృతమున దేశ
భాషనైనఁ బొసఁగఁ బలుకవలయుఁ
బార్సములును యతులుఁ బదయ్భంగినె చెలుల్
ననిరి భరత దతిత్ళాది మునులు
పదాలలోని రకాలను ఈ విధంగా విభజించాడు
క. బంధుర వృతత్పదంబు ని
బంధపదము చూరణ్పదము భరతాగమ సం
బంధంబునఁ బదవిజాఞ్
నాంధులకును దాళళ్పాకయనన్య దెలిపెన
యతిపార్సలను వివరించి, మాతార్ గణములు పదకవితకు ఎలా చెలుల్తాయో ఈ కిర్ంది విధముగా
లఘువు, గురువు, పుల్తములను తెలిపాడు.
క. మాతర్యొకటి లఘువనఁదగు
మాతార్దవ్యమైన గురుసమాహవ్యమయెయ్న
మాతార్తర్యంబు పుల్తంబగు
మాతార్రధ్ము దుర్తము భరతమతమునఁ జెలఁగున
పలల్వి ఎలా వుండాలంటే,
క. పదములయరథ్ముఁ బలల్వి
వదలక యనిన్టికి నేకవాకయ్తఁ జేయన
గుదిగుర్చిచ్నటుల్ తగులై
పదము తుదినమఱియు మఱియుఁ బలల్వి యలరున
శృంగార పదములు గార్మోయ్కుత్లతో, వైరాగయ్పదాలు గంభీరపదాలతోనూ ఉంటాయి అని చెపాప్డు.
క. పదములు శృంగార వధూ
మృదుమధుర మనోజఞ్ వాకయ్మిశర్ములైనన
విదితారథ్ గార్మోయ్కుత్లు
పదిలముగా బొంకమెఱిఁగి పలుకఁగఁ జెలుల్న
క. వైరాగయ్వృదిధ్కర గం
భీరపదశేర్ణి పొసగఁ బెనుపుచు నగార్
మాయ్రమయ్ విషుణ్చరితో
దారములై యునన్ఁ జాలు ధరణినెవ్లయున

51

వేరే వారి పదాలను నకలు చేయడానిన్ కూడా ఆయన నిరసిసూత్ ఇలా పలికాడు. అంటే ఫల్గీరిసమ్
ఆనాటికే ఉనన్దని మనం తెలుసుకోవచుచ్.
గీ. కూటసాకిష్సాకిష్గోరినం బలుకుట
యనయ్ వితత్నములకు నాశపడుట
సభల నితరగీత చౌరయ్ంబు సేయుట
భరతమౌని యొకక్సాటి యనియె
బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావుగారు "పదము యొకక్ మాతువు శృంగారరస నాయికానాయక
లక్షణ్వయ్వహారాదులతో పలల్వి వెంట అనుపలల్వి చరణమాతువులు విళంబ కాలములో పాడదగినది. కీరత్న
శృంగారాతమ్కమై పదముగా మారెను" అని పేరొక్నాన్రట.
మొతత్ం మీద చూసేత్ పదకవితలలో మొదటి పాదముగా పలల్వి దాని తరువాత అనుపలల్వి మరొక
పాదముగా కనిపిసాత్యి. పలల్విని ఉదేద్శిసూత్ అనుపలల్వి నడుసుత్ంది. కొనిన్ కీరత్నలలో అనుపలల్వి ఉండదు. తరువాత
చరణాలు 4 పదాలలో నడుసాత్యి. చరణాలు పలల్విని బలపరుసూత్ సాగి చరణాతంలో పలల్వి అందేటటుట్ వార్సాత్రు.
పర్తిపాదంలోనూ యతి కనిపిసుత్ంది. పార్స నియమం ఉంటుంది. ఆఖరి చరణంలో కవి యొకక్ ముదర్ లేక మకుటం
ఉంటుంది. సాధారణంగా ముదర్గా కవి తన పేరుని కానీ, ఇషట్దైవనామానిన్ కాని పర్యోగించడం జరుగుతుంది.
రామదాసు రెండూ పర్యోగించాడు. ఇలా

ఈ నియమాలు అనీన్ ఖచిచ్తంగా ఉండాలా అంటే లాక్షణిక గర్ంధాల

పర్కారం అటువంటి ఆవశయ్కత ఏమీ లేదు. కాని ఇది ఒక సంపర్దాయం అని మని గర్హిసేత్ చాలు.
కీరత్న:
కీరత్న అంటే భగవతుడిని కీరిత్ంచడమే. ఇది ఒక భకిత్మారగ్ము. అనన్మాచారుయ్ని పదకవితలని
సంకీరత్నలుగానే మనం సంబోధిసూత్ ఉంటాము. సమయ్క కీరత్నే సంకీరత్న అని, సమిషిఠ్కీరత్నమే సంకీరత్న అని అంటారు.
కీరత్న అంటే నిఘంటువుల పర్కారము కీరిత్, యశసుస్, పాట అని అరాథ్లు. అంటే కీరిత్ని గానం చేసేత్ అదే కీరత్న. కానీ
సంగీతంకనాన్ భకిత్రసానికే పార్ధానయ్త ఎకుక్వగా ఉండడం చేత అది కీరత్న అయియ్ంది. రామదాసు కీరత్నలు అనన్మయయ్
కీరత్నలు, పురంధరదాసు కీరత్నలు ఉదాహరణలుగా వీటికి తీసుకోవచుచ్. కానీ అనిన్ కీరత్నలలోను అనుపలల్వి
కనిపించదు. కానీ అనుపలల్వి సరవ్సాధారణము. కీరత్నలు సంసక్ృతంలో ముందు కనిపించాయి. జయదేవుని
అషట్పదులని

కీరత్నలుగానే

వయ్వహరిసాత్రు.

తరువాత

కనన్డ

తెలుగు

తమిళ

భాషలలో

వచాచ్యి.

యతిపార్సనియమాలను అందరూ పాటించారు. పలల్విని అనుసరించి అనుపలల్వి, అనుపలల్విని అనుసరించి చరణాలు
ఉంటాయని శీర్నివాస అయయ్ంగారు తన గానభాసక్రములో పేరొక్నాన్రు. సాధారణముగా కనీసము మూడు
చరణములకు తకుక్వ కాకుండా కీరత్నలను వార్సాత్రు. కానీ ఒకే చరణము గల కీరత్నలు కూడా లేకపోలేదు.
చినతిరుమలాచారుయ్ని పదలక్షణముల దావ్రా పదములు లక్షణాలు కీరత్నల లక్షణాలు ఒకటే అని
మనం భావించవచుచ్. గలల్ చలపతిగారు కీరత్నలోని ముఖాయ్ంశము భకిత్గా ఉంటూ, దానిలోని సంగీతము సాహితాయ్నికే
లోబడి ఉంటూ ఆధికయ్తను పర్దరిశ్ంచదు అని పర్కటించారు.
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కుల్పత్ంగా కీరత్న రచించేటపుప్డు ముందుగానే రాగానిన్ తాళానిన్ ఎంచుకొని దానికి అనుగుణంగానే
రచించడం జరుగుతుంది. కానీ సంగీతము కనాన్ సాహితాయ్నికే కీరత్నలలో పార్ధానయ్త (పదయ్రచనలో ఉనన్ంత
సాహితయ్పర్ధానయ్త కాకునాన్) ఇవవ్డం జరుగుతుంది. పదాయ్ల చందసుస్కనాన్ తేలికపాటి మాతార్చందసుస్ను వాడుతూ,
అనేక వెసులబాటులతో భావసావ్తంతార్నికి అడుడ్రాకుండా గానసౌలభయ్ం కలిగిసూత్ ఉండే భకిత్గాన పర్కిర్యే ఈ కీరత్న.
కృతి:
నిజానికి కీరత్న కృతులలో పెదద్తేడా లేదు. అందుకే సామానయ్ంగా చాలామంది రెండుపేరల్నూ ఒకే
అరథ్ంతో పర్యోగిసూత్ వుంటారు. కానీ రెంటికీ అతిసవ్లప్ వయ్తాయ్సము ఉంది. సాహితయ్పరంగా చందోనియమాల
పర్కారం కృతికూడా ఒక పదకవితే. అదే నియమాలతో సాగుతుంది. కానీ కృతిసాంపర్దాయంలో సాహితయ్ము కనాన్
సంగీతానికే పెదద్ పీఠవేయడం జరుగుతుంది. కృతి అంటే నిఘంటువుల పర్కారము నేరప్రి, పర్బంధము వంటి అరాథ్లు
వసాత్యి. కృతులలో కూడా మాతార్చందసుస్, పలల్వి అనుపలల్వి, మకుటము, యతిపార్స నియమాలు అనిన్ కీరత్నలలో
వలనే ఉనాన్, సాహితాయ్ని కనాన్ సంగీతానికే ఎకుక్వ పార్ధానయ్త పర్సుఫ్టంగా కనిపిసుత్ంది. వాగేగ్యకారుడు కృతులలోని
సంగతులను, గమకాలను, ఆలాపనలను ముందుగానే నిరేద్శించి సంగీతపార్ధానయ్తతో కూడిన గేయానిన్ అందిసాత్డు.
అందుకే తాయ్గరాజు, ముతుత్సావ్మి దీకిష్తులు, శాయ్మా శాసిత్ రచనలను మనం కృతులుగానే పిలుసాత్ము.
“సంగీత కళా పర్దరిశ్ని" లో "ఇది సంగీత మాధురయ్ము కలిగిన ఒక ముఖయ్రచన. కొందరు కీరత్నను
కృతిని సమానారథ్కములుగా చెపుప్దురు. కాని సంగీతమునకు విశేషపార్ముఖయ్మునిచుచ్ రచనలనే కృతులని చెపుప్ట
సమంజసము. ఏలనగా కృతులలోని సంగీతము, అనేక విధములైన సంగతులతోను, గమకములతోను తదితర శాసత్ర
సంబంధమైన సౌందరయ్ములతోను కూడి యుండును. సాహితయ్ము తకుక్వగానుండును" అని చెబుతోంది.
అందుకే కృతులను సాహితీపిర్యులకనాన్ సంగీతపిర్యులే ఎకుక్వగా అభిమానించడం కనిపిసూత్
వుంటుంది. "కీరత్న ధాతువులో విసత్ృతితో కూడిన పర్సాత్రము తోడయి

తాయ్గరాజు నాటి నుంచీ నెరవ కలప్నతో

చిటట్సవ్రకలప్నతో మరింత పటిషఠ్మయి కీరత్నకు కృతి అనే వయ్వహారం వచిచ్నది" అని బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావు
గారు అనాన్రట.
అంటే కుల్పత్ంగా కీరత్నలు కృతులు రెండూ పదకవితలేననీ; పదకవితలకు చందోలక్షణాలు ఉనాన్ అవి
పదాయ్లకనాన్ భినన్మని; పదకవితలు అంటే చందోబదధ్మైన గేయరూపాలనీ మనం గర్హించవచుచ్.
ఉపయుకత్ గర్ంధములు
•

శోధగంగలోని గురుత్ తెలియని పండితుల శోధనలు

•

తాళళ్పాక చినతిరుమలాచారుయ్ల సంకీరత్న లక్షణగర్ంథము

•

భరతముని నాటయ్శాసత్రము

•

ఆంధర్ వాగేగ్యకార చరితం-బాలాంతర్పు రజనీకాంత రావు
0-0-0
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