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మొదటి మాట
ఏ పత్రికక్క అయినా సిందర్భానుసార్ింగా తన మాట చెపపడ్డనిక్ల,
ఎడిటరక్ల క్నసతింత చోటు అవ్సర్ిం. ఆ విధింగా నాక్క సింక్రమిించిన చోటే
"మొదటి పేజి". సింపాదక్కలలో కిందరు "త్రిక్నల" వేతతలింటారు. నేను రిండు
క్నలాలతో సరిపెటుుక్కనాాను. నవ్వ వీక్లి ప్రార్ింభిం నుించి యీ శీరిిక నడుస్తతనే
వింది. కనిా నాక్క నచిినవి వనాాయి. బయటవారు మెచిినవి కనిా వనాాయి.
నవ్వ సహోద్యయగుల వార్ిం వార్ిం విధిగా బావిందని చెబుతింటారు. డిటిపి
చేసిచేి మిత్రుడు ర్భమచింద్రారడిా, తప్పపల దిద్దే భాసురల కేవ్లిం ఒక
చూప్పతోనే ప్రశింసిించే సామర్భయానిా పెింపిందిించుక్కనాారు. జి.ఆర .మహరిి
కించెిం పై సింగతి వేసి, వార్ిం వార్ిం మీరటాి ర్భయగలగుతనాార్ింటూ
చకులిగింతల పెడతాడు. ఇవ్న్నా కదిేసేప్ప గాలిమీద తేలసాతయి. వీక్లి మారుట్లిక్ల
వెళ్లిక, ఆ సించికలో వారి కవిత లేదా కథ వ్చిిన వారిలో ఒకరిదేరు ఫోన్ చేసి
మొదటి పేజి బావిందింటారు. ఇవ్న్నా చినా చినా ఆనిందాల. ఒక మించి మాట
కతత వతాాహానిాస్తింది.
కిందరు పాఠక మిత్రుల "మొదటి పేజి" ప్పసతకింగా ర్భవ్లిాింద్దనని
మార్భిం చేశారు. ఎవ్రైనా అింటే, మెతతపడ్డలని నేనూ సిదధింగా కూచుని
వనాాను. నాక్క ఏ ప్పసతకిం అచుి వేస్తనాా - మన ర్భష్ర్ు తొలి స్పపకర అయయద్దవ్ర్
క్నళేశవర్ర్భవ జ్ఞాపకిం వ్సాతరు . ఆయన చైనా పర్యటన చేసొచిి మావో మీద ఒక
ప్పసతకిం ర్భశారు. పత్రిక్న విలేకరుల సమావేశిం ఏర్భపటుచేసి ప్పసతకిం విడుదల
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చేశారు. ఆ సిందర్ాింలో "యీ ప్పసతకిం నేనిందుక్క ర్భశానో చెప్పపకిండి " అింటే
విలేకరులక్క సవాల్ విసిర్భరు. ఒకరు మీక్క మావో అింటే ఇష్ుిం అన్న, మరొకరు
అభిప్రాయ వ్యక్తతకర్ణ కసమన్న, యీలా ర్కర్క్నల జవాబుల చెపాపరు. చివ్ర్క్క
క్నళేశవర్ర్భవ "అద్దిం క్నదు , ప్పసతకింగా వేసేత నలగురూ చదువతార్ని వేశాను"
అని కరక్టు ఆనార చెపాపర్ట !
నేను కూడ్డ నలగురూ కని చదువతార్నే ఆశతోనే యీ పనిక్ల దిగాను.
మోనిక్న

బుక్టా,

మొహమాటస్యల.

శివ్సాయి
ఆ

గ్రాఫిక్టా

మొహమాటానిా

వీర్ింతా
యిలా

నా

విష్యింలో

ప్పసతక

రూపింలో

తగని
మీ

మిందుించాలని తాపత్రయ పడ్డాను. అటాిగని శీరిికలో వ్చిినవ్న్నా యిిందులోక్ల
దిించలేదు. కనిాింటిని క్కదిించాను.
ఆింధ్రజ్యయతి యాజమానాయనిక్ల, ఐ. వెింక్రటావక్ల ఆ మధయ మాటల మధయలో నవ్వలో మొదట చదివేది మొదటి పేజీనేనని
మఖిం మీద కమిట్ అయిన సహృదయ మిత్రుల ఎడిటర ర్భమచింద్రమూరితక్ల నా ధనయవాదాల.
హైదర్భబాద్

శ్రీ ర్మణ

దీపావ్ళి - 2006
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సెలవలోచ్
"సెలవ.. ....సెలవ" అనే మాట చకుని సింగీతింలా ధవనిస్తింది. సెలవ
అనగానే పిలిలక్క కతి కమమచిి ఆట స్ురిస్తింది. పెదేలను తెలియని హాయి
ఆవ్రిస్తింది. ఈ సారి "మిందస్త వేసవి" మిండిస్తింది. పరీక్షల అయిపోయి
కతత స్తుళ్లు, కతత తర్గతల, పిలిల కళ్ుమిందు కదలాడుతూ ఉింటాయి.
యూనిఫార్భల, ప్పసతక్నల మారిపోయి, ఫెళ్ ఫెళ్లాడుతూ కతతవి వ్సాతయి. క్నని
కిందరు పాత సేాహితల మిస్ అవతారు. కతత నేసాతల దొరికే దాక్న కించెిం
సతబేత తపపదు. కదిే రోజుల స్పతాకక చిలకలను, పావర్భలను క్కకేుసి వ్ల
కప్పపక్క పారిపోతనా ఆట్ల రిక్షాల రోడి మీద కనిపిించవ. స్తరోయదయానిక్ల
మింద్ద హడ్డవిడి పడుతూ టిఫిన్ బాక్కాు సరుేతూ, మరో చేత పాపక్ల గోరు
మదేల తినిపిస్తత, ఇింక పకు ఎక్నుల వ్ల్లి వేయిస్తత అషాువ్ధానిం చేసే
తలిలక్క క్నసతింత విశ్రింతి అయినా, సెలవ్ మాట మరిిపోయి ఉలిక్లపాటు
పడుతూనే ఉింటారు. ఆట్ల రిక్షా ఇింటి మిందు ఆగనటుి, అద్ద పనిగా హార్న్
కడుతనాటుి అలవాటుగా అమమలక్క అలిక్లడి అవతూనే ఉింటుింది. ఇప్పపడు
సెలవ్లక్క సెలవ్ల ఇచేిశారు. సాింతిం ఎల్కెజి అవ్క్కిండ్డనే, సాింతిం పరీక్షల
క్నక్కిండ్డనే పిలిలను మళ్ళు ఏ కతత చదువలో పడెయాయలా అని మమీమడ్డడీల
పాిన్ సిదధిం చేసేస్తనాారు. ఒకప్పపడు జ్ఞమిచెటి కమమల మీద, క్నలవ్ గటిని,
మామిడి తోప్పలలో చినాతనాల చిిందుల వేసేవి. ఇప్పపడు వాతావ్ర్ణిం
మారిపోయిింది. సెలవ్ల ర్భగానే తాత గారిింటిక్ల , మామయయ వాళ్ు ఊరు వెళేు
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ఆనవాయితీక్ల సెలవింది. ఇప్పపడు మన పిలిల బాలయిం జైల శిక్షలా మారిింది.
పెరోల్ మీద విడిచి పెటేు ప్రసక్లత కూడ్డ లేదు.
విశాల ప్రపించింలో చదువ నాలగు గోడల మధయన మాత్రమే
ఉిందనుక్కింటే పర్బాటు. గపప గపప బ్రిండ్ నేమ్ల, వేలక్క వేల ఫీజుల
కలిగన "హాయ్ స్తుల్ాలో" పిలిలను చేర్ిడిం సేుటస్ సిింబల్ అయిింది. నేటి
కలిరలో భాగిం అయిింది. గుబురుగా పదలాగా పెర్గాలిాన పిలిల వెదురు
గడలాి ఎదుగుతనాారు. జీవితిం అింటే ఎనోా దినుస్ల కలయిక. "బియయిం
గింజల ఏ చెటుుక్క క్నసాతయి, పాయకెటుు పాల ఏ ఫాయకురీలో తయార్వతాయి"
అని అడిగే దశలో నేటి మన సిటీ పిలిల ఉనాారు. పారుులో పాిసిుక్ట క్కిండీలలో
పెరిగే క్రోటన్ మొకులను తలపిింప చేస్తనాారు నేటి బాలబాలికల. వాళ్లు
సేవచఛగా అడవిలో మొకుల లాగా పెర్గాలి. చెించాలతో క్నక్కిండ్డ తమ చేతలతో
తీస్క్కని తిని ఏప్పగా విసతరిించాలి. వేళ్లు, కమమల దావర్భ ఆహార్భనిా
అనుభవాలను అిందుకవాలి. మొకుల పెరిగ మాను కటాులి. క్నయలూ పళ్ళు
ఇవావలి. పిటుల గూళ్ుక్క ప్రతి కమామ నలవ క్నవాలి. సవచఛమైన గాలిని పించి
పెటాులి. అింతే గాని వెదురుగడలా పెరిగతే ప్రయోజనిం లేదు. *
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2304

***
Read other books of Sriramana @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Sri+Ramana&id=361

