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తేట తెఱుఖులో ఔననడ ఔశూూ రి
దిళంఖత జౄయా చందర తేజస్విగాయు ఔననడంలో శషజశుందయంగా ఄందించిన ఔథఱను సేఔరించి
వాటిని తెఱుఖువారికి ఄందించాఱని ఄనువాదం చేస్వన శ్రీ శాకభూయు రాభగోపాల్ గాయు
ఄభినందనీముఱు. ఄందులో దా ఔథ విఱక్షణభై న ఔథగా ' ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖు '
ఈననందుళఱన అ ఔథ విఱక్షణం ళఱల ఇ ఔథా శంజృటికి అ ఔథ పేరే టట డం జరిగింది.
ఔథా ళశుూ జే ఆతయుఱదై నా ,
రాభగోపాల్ గారి

తెఱుఖు

దానిని ఄభియుచి య ధా నంగా తెఱుఖులోకి ,
ఔననడభాష్ణ

ఔశూూ రి ని

ఄదుా కొ ననది.

తీశుకుళచాచయు.

ఄజృడజృడూ

దాని

ఖుబాళంజృఱు గిలిగింతఱు డత్యయి. ఇ ఔథా శంజృటిలో తెఱుఖు వారికి నచేచ ఄనేఔ
ఔథఱునానయి. ' ఔ యూపాయి ' ,
కొనిన. ఔననడంలో 1 6

' పేఖుఫంధం ' ,

' పాం పిచచమమ స్వి తి '

ఄందులో

రామయాఱు భుదర ణ పందిన ఇ యచనఱు భూఱంలోను

ఄనువాదంలోను ఈతజృవటం గా యూపందాయి. ఆంతకుభుందు ' వాల్మభకి ' ని ఄందించిన
రాభగోపాల్ గాయు ఄభినందనీముఱు. నిజంగా చెపాఱంటే తెఱుఖు సాహత్యమనికి ఄందించిన
అబయణం ఇ ఔథఱ శంజృటి.
ఎఱూల రి శివాయడ్డి
యధా నకయమదరిి
అంధర సాయశిత రివతుూ
హైద రాబాద్
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ఄభిఴంశ
' వాల్మభకి '

ఄనువాద అతభ చరితర ను ఄనుళదించిన శ్రీశాకభూయు రామ గోపాల్ గాయు

' ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖు '

ఄనే పేయుతో ఔననడభావలోని కొనిన భంచి ఔథఱను తెఱుఖులోకి

ఄనువాదం చేస్వ శంఔఱనం చేశాయు. ఇ ఄనువాదం చదుజేతూ ఈంటే రామ గోపాల్ గారికి
తెఱుఖు ,

ఔననడ

భావ

యండ్డంటిలో

శమానభై న

ఄధికయం

ఈననదనన

వివమం

శవట భ జేతుననది.
భూఱయచనలోని

భావానిన ,

ఄరాి నిన ,

ఄందానిన చెడగొటట కుండా రామ గోపాల్ గాయు ఇ

యచనఱను తెఱుఖు పాఠకుఱకు చఔజగా ఄందించాయు. పాఠకుఱు ఇ ఄనువాద ఔథా
శంఔఱనానిన చదళడం పాో యంభిసేూ , ఏఔబిగిన చదివించే శై లి యచయిత సంతభని ఇ జృశూ ఔం
తెలిమచేశుూ ననది.
ఔననడభావకు భాయత్యళనిలో ఔ విశివట సాి న భుంది.
జ్ఞా న పీఠ య ఴ స్వూ జృయసాజయంను పందిన సౌభాఖమం
రియక్షంచుకోళడానికి ,

ఏడుఖుయు ళమకుూ ఱు ఔ భావ నుంచి
ఔననడభావ దకిజంది.

తను శరిషదుా రాష్ణటా ఱ లోని తెఱుఖు ,

భరాఠి భావఱ య భా ళం నుంచి

తమిలం ,

తనను తను
భలయాలం ,

ఫమట డందుకు ఎంతగానో ఴయ మించాలిు ళశుూం ది.

ఄంతేగాకుండా తనలోనే దాగిన ఆంగ్లల ష్ , తులు , కొడళ , బామరి , కొంఔణి , ఈయూా భావఱ
దాడ్డ నుంచి ఄది (ఔననడం) తనని తను యక్షంచుకోళడానికి ఎంతగానో ఴయ భ డుతూ తదాిరా
తన ఴకిూ సాభరాిా నిన భరింతగా రిజృష్టట చేశుకొంటుననది.
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' ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖు ' శంఔఱనంలోని ఔథఱ వివయానికి ళసేూ ఆందులోని ఔథఱు కల్దతీత

యచనఱు ఄని చెళచుచ. ఇ ఔథఱలోని పాతర ఱు , పాతర ఱ లోని జీవిత్యఱు , వారి ళమకిూ త్యిఱ ళయా న
గాో మీ ణ పాోం త్యఱలోని సఖశుఱలో భమేఔభై శషజత్యినిన శంతరించుకునానయి.
తెఱుఖు పాఠకుఱు ఇ ఔథఱను చదివి అసాిదించి రామ గోపాల్ ళంటి ఄనువాద యచయితఱకు
అఱంఫనగా నిఱుసాూ య ని అశిసాూ ను.
అచాయమ యాయల ఖ డి ఱక్ష్మీయసా ద్
ఄధమక్షుఱు
అంధరయదే శ్ హందీ ఄకడమి ,
హైద రాబాదు.
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ఏరిన భుత్యమఱు
సాధాయణంగా ఔనఫడ శ్రీ శాకభూయు రాభగోపాల్ ఄసాధాయణభై న నుఱను చేశుూం టాయు
ఄని చెపేందుకు ద్రషదడ ' ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖు ' ఄనే శిరోనాభంతో పాఠకుఱ భుందుకు
ళశుూ నన ఇ జృశూ ఔం ఔ ఄక్షయ సాక్షమంగా భనభుందు నిఱఫడుతది. రాభగోపాల్ ఎంతో
ఆవటం గా ఔననడ ఔథా సాహతమంలోని కొనిన గొ ఔథలిన ఎనునకొని వాటిని తెఱుఖులోకి
ఄనుళదించాయు.
జౄయా చందర

తేజస్వి ,

శాంతయశ ,

నాఖభంఖఱ

ఔృవా భూరిూ ,

కూదళళు

ఄఴితి

నారామణరావ్ , కుం. వీయబదర  , అర .టి. ఴయణ్ , ఎస . తమాభజిరారావ్ , కె. శతమనారామణ ,
హచ . యమేష్ కెదిల్దమ , ఎ.అర . ఔృవా శాస్వూా , గోయూయు రాభసాిమి ఄమమంగార , కు.వం.జృ
మొదలై న ఔథకుఱు తభ విశివట యచనఱ దాిరా ఔననడ ఔథా సాహత్యమనిన రిజృవటం చేస్వన
ఔథకుఱని య తేమకించి నేను చెపాలిున ని లేదు. వీరి ఔథఱు చదివితే అ వివమం పాఠకులై న
మీ బోధడుతది.
ఄనువాదం ఄంటేనే ఔవటం తో కూడుకునన ని. ఎందుఔంటే ఄనువాదం చేసే ళమకిూ కి ఄటు భూఱ
భావ (ఔననడం) ; ఆటు ఱక్షమ భావ (తెఱుఖు)... ఇ యండ్డటికి శంఫంధించిన శభఖయ రిజ్ఞా నం
ఎంతో ఈండాలి. య తేమకించి ఔఱనా సాహతమ శంఫంధభై న నళఱలిన ,

ఔథలిన (ఔథానిఔలిన)

ఄనువాదం చేమడం ఄంత శుఱువై న నేమీ కదు. పాతర ఱ శిభావాఱు ,
ఄంతయంగాఱు ,

శంభావణఱ లోతు ,

నేథామఱ భూల్దఱు ,

పాతర ఱ

ఔంఠశిరాఱ ఄంతరారాి ఱు ,

యచయితఱ ఈదేా ఴం , యచయిత పాో ంచిఔ దృఔథం మొదలై న ఄనేఔ ఄంశాఱు భూఱభావలో
ల్దఖనే ఱక్షమభావలోకి రావాలి. యచయిత షృదమ అవివజయణ జయగాలి. ఄజృడ ఄది భంచి
ఄనువాదం ఄనించుకొంటది. ఄందుళలేల ఔ భావలో ఎనోన ఄనువాదాఱు ళశుూ నాన కొనిన
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మాతర మే ఔఱకఱం ఖుయుూం టాయి. ఄల్ద ఖుయుూం డ్డ పోయే ఄనువాదాఱలో ఔటిగా
రాభగోపాల్ గారి ' ఔృష్ణా య డ్డి గారి ఏనుఖు '

ఄనే శీరోనాభంతో ఈనన ఇ ఄనువాద ఔననడ

ఔథామాలిఔ చియసాి యి గా నిఱుశూ ద ని నా ళమకిూ ఖ త ఄభిపాో మం. రాభగోపాల్ తెఱంగాణా ,
రామఱసీభఱకు శరిషదుా గా ఈండ ఔరానటఔ రావటాం లోని రామచూయు జిరాల్దల లో కొదిా కఱం
ళమళసామం చేమటం ళఱన , తన మాతృభావ ఔననడం గాఔపోయినా ఔననడం నేయుచకొని , అ
భావలోని మాధురామనిన డ్డస్వ టుట కొ ని , దిళంఖతురాలై న తన తలిల ఊణం తీయుచకోడానికి
ఄననటుల ఆజృడంతో ఴయ భ కోరిచ , నిసాియిం గా నిరాపేక్షతో ఔననడ నఖమేయు ధీయులై న ఔథకుఱ
ఔథలిన భనకు ఄనుళదించి ఄందించడం వనుఔ ఄతనికి సాహతమం టల ఈనన ఄభియుచి ,
భభకయం , గౌయళం ఎల్దంటిద్ర తెఱుశుూం ది.
రాభగోపాల్ సాదాసీదాగా నిరాడంఫయంగా ఔనించినా ఎంతో లోతెై న ఄళగాషన , రిశీఱన ,
వివమ రిజ్ఞా నం ఔలిగిన ళమకిూ . ఄనువాద క్రయడ ను దై ళంగా భావించే ళమకిూ . టుట ళదఱని
విఔర మా యుజడ్డ ల్దంటి ళమకిూ . ఇ మాట (వాఔమం) ఎందుకు చెజృతునాననంటే - వై మ కిూ ఔ
కయణాఱళఱల ఖత నాఱుగేలుుగా శృజనాతభఔ సాహతమం వై జృ ఔననతిూ చూడలేఔపోయిన ననున
భళ్ళు ఄటువై జృ కు ఒయుతో నేయుతో భళుంచిన ళమకిూ రాభగోపాలే!
నా శింత వివమం ఆఔజడొఔ మాటగా చెపాలి. ఔననడ భాష్ణ తిర ఔ ఱు ఔథలిన ఎంతగానో
గౌయవిసాూ యి . నేను రాస్వన ఉరి భదిా శూం ,
' నాదశియం '

భహా విదాింశుడు... ' ంచాయితీ '

ఄనే పేయలతో దిన తిర కెై న ఔననడ య బ లో య చురించఫడ్డనవి. శుయ స్వ దధ ఔథకుడు

భరిము నళల్ద యచయితెై న కుం. వీయబదర గాయు నా ఔథలిన ఔననడంలోకి ఄనుళదించాయు. ఄవి
' ఔథా కళమం '

ఄనే పేయుతో ఔననడ య బ లో ఄచచయిన విధానం చూసేూ భనశుు ఎంతగానో
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ఈపంగిపోయింది. ఔననడ య బ లో అ శీరిి ఔ కియం ద ఔథ తపితే భరేమి ఈండదు. భనకు ల్దగా ఖజిరాజ
త్యభయ భందుఱ య ఔ టనఱ భధమ ఔథను య చురించఔపోళడం ఎంత ఄదృవటం యచయితఱకు!
రాభగోపాల్ ఄనువాదం చేస్వన య తి ఔథా ఔ ఏరిన భుతమం ల్దంటిది. య తి ఔథలోనూ దేని
య తేమఔత దానిదిగానే ఈంది. య తి ఔథలో ఔననడ భటిట వాశన కొట్టట చిచనటుల ఔనిశుూం ది. తనది
మథాతథ ఄనువాదం ఄని రాభగోపాల్ చెజృతునాన ఇ ఔథలిన చదుజేతుంటే ఔననడ ఔశూూ రి
ఄనే నానుడ్డ దే దే ఖుయుూ కొ శుూం ది. తఔ ఇ ఔథఱు తెఱుఖు పాఠకుఱ షృదయాఱలో చెయఖని
భుదర వేసాూ యి . వాలు భాళ శంసాజరాఱలో
ఄళగాషనఱలో

మాయును

తెసాూ యి .

మాయును తెసాూ యి . అలోచనఱలో ,

సాహత్యమనికి

ఆంతఔంటే

గొ

య యో జనం

ఏభుంటుంది.
ఆయుఖు పయుఖు భనువుఱతో శంఫంధాఱు తెగిపోతునన ఇ రోజుఱలో ఆల్దగై నా (ఄనువాదాఱ
యూంలో) ఆయుఖు పయుఖు రాష్ణటా ఱ భధమ భినన భాష్ణ శంశజృతుఱ భధమ ఔలిుముండాలిున
గొ ఄనుఫంధాలిన ంపందించుకుందాం భాయతీముఱల్దఖ.
చిళరిగా ఔ మాట శుమా.... శ్రీ శాకభూయు రాభగోపాల్ భనకు ఔననడ్డఖుఱకు భధమ ఔ
వాయధిల్ద నిఱఫడ్డ , భునుభందు భరినిన భంచి ఔథలిన ఄనుళదించి , ఄందించి భనందరి
భనననఱకు పాతుయ డ జేత్యడని అశిదాాం .... ఇ ఔథలిన అదరిదాాం .....!
అ చాయమ తుభభ ఱ రా భఔృవా
తెఱుఖు శాక, మానవీమ శాసాూాఱ విభాఖం
హైదాోబాద్ విఴివిదామఱమం, సంటరల్ మూనిళరిుటీ పోశుట
హైదాోబాద్ - 4 6
2 3 -0 5 -2 0 0 9
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నా మాట
కొనిన దశాబాా ఱ కియ తం , ఎం.ఏ. పాసై న మీదట నేను(ఔరానటఔలోని రామచూయు జిరాల్దల లో మాకు
ఈభభడ్డగా వాయశతి ళమళసామ బూభుఱుననందున) మేనేజ భంట్ ట్ైా నీ ల్దఖ ళమళసామం
చేస్వనజృడు నా మాతృభావ గాని దానిన (ఔననడంను) టుట ద ఱతో దిళంఖతురాలై న నా
మాతృభూరిూ ఄభిల్దవతో నేయుచకొనానను.
అ మీదట ఇ భాఖమనఖయంకు రాళటం , ఆఔజడ నిళస్వశుూం డటం , ఏదై నా శంగ కరామనిన
చేయాఱనే శతుంఔఱంతో ఆంటి నుంచి ఈసాభనియా విఴివిదామఱమంలోని వాచనాఱమం ,
స్వటీ సంటర ల్ లై ఫర రి , ఔరానటఔ సాహతమ భందియం మొదలై న చోటల కు వళునజృడు ఇ ఔథఱను
ఔనుగొని వాటిన తెఱుఖులోకి ఄనుళదించాను. కొనిన ఔథఱు ఔననడయ బ దినతిర ఔ నుంచి
సేఔరించాను.
భన గాో మీ ణ తెఱుఖు లోగిలులో దేళత్యభూయుూ ఱ టాఱు కొఱువై న టుల గా , గాోమీ ణ ఔననడ్డఖుఱ
ఆలులో దేళత్యభూయుూఱ టాఱ చెంతనే దిఖజోజు లై న సాహతీభూయుూఱ చితర టాఱు
చేరికొనిమునన విశివట త ను భరిము నా మాతృభూరిూ కు.వం.జృ గారిన ; వారి కుమాయుడై న
జౄయా చందర తేజస్వి గారిన....వారి గనతఱను దే దే చెజృతుండటంతో వారి యచనఱ
వతుకుల్దటలో (ఇ భాఖమనఖయంలో) నేను నిభఖనభళిగా ' ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖు ' భరిము
' వై రా ఖమంలోని భహభ ' ఔథఱను ఔనుగొని వాటికి జతగా ఆతయ యచయితఱ ఔథఱను జభచేస్వ

ఔ జృశూ ఔంగా ఆజృడు నేను మీ భుందు ఈంచుతునానను.
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కెఱశ విఱలద ఫడగి ఏనో కెతిూద (నిలేని ళడరంగి ఏద్ర చెకజడు – ಕೆಲಸ ವಿಲಲದ ಬಡಗಿ ಏನೆ ೋ ಕೆತ್ತಿದ )
ఄని ననున , నా ఇ ఄనువాద చయమను ఄహాశమం చేస్వన వారికి శమాధానంగా ఇ జృశూ ఔంను మీ
భుందుకు తెశుూ నానను.
భుందుమాటను వాో యించుకొనే శందయబంలో ఎందరో య ఖ్యమత తెఱుఖు యచయితఱను
ఔఱిటం నా ఄదృవటం గానే భావిసాూ ను.
ఎనగింత కిరిమరిఱల . ... శిళబఔూ య గింత హరిమరిఱల (నాఔనాన చినోనలుులేయు... శిళబకుూ ఱ ఔనాన
ద్రా లుు లేయు – ಎನಗಿಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲಲ ... ಶಿವಭಕ್ಿರ ಗಿಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲಲ ) ఄనే ళచన శూకిూ నుంచి ఇ
జృశూ ఔంకు భుందు మాటను రాస్వన అచాయమ ఎఱూల రి శివాయడ్డి ,

అచాయమ యాయల ఖ డి

ఱక్ష్మీయసా ద్ , అచాయమ తుభభఱ రాభఔృవా గాయల కు నేను చియఊణి ఄజేత్యను.
డ్డ.టి.పి.ని చేస్వన......
భుక చితరం గ్లస్వన....
జృశూ ఔంను భుదిరం చిన....
భరిము నా తియుగాట (రోజుకు 6 0 కి.మీ) భాయంలోని ఄశషనంను వలుఖయ కిజతే ,
శహంచుకొంటూ

చేమూతనిచిచన

ళనజ్ఞరాభగోపాల్ కు ,

నా

రివాయంలోని

నా జృతిర ఔ లై న కుమారి దిళమరాణి ,

య మీ లలై న
దీరాణి ,

నా

ఄరాిం గి

దేళకిరాణిఱకు

ఔృతజా త లిన తెలిమజేశుకొంటూ
మాతు ఫళు మౌన ఫంగాయ (మాటేమో యజిరాతం ,

మౌనమేమో ఫంగాయం – ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ

ಬಿಂಗಾರ) ఄనే /జ్ఞనద మాటను శుపయణకు తెచుచకొంటూ...
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నా ఇ జృశూ క నిన మా నామనభభ-త్యతగాయు ఄయిన క్రరిూ శేవుఱు శ్రీభతి శాకభూయు
రాభఱక్ష్మభభ.... ఄమమగాయల శభయణకు ఄంకితమిశూూ . ..
కెై మో డుఱతో
ఆంతియే
తభ విధేముడై న
శాకభూయు రాభగోపాల్
ఫోన్ నం. 040 - 65520286
22-02-2010
మొబై ల్ 9052563666
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ఔృష్ణా య డ్డి గారి ఏనుఖు
1

పాతఫడ్డపోయిన నా ఫో ర్ి జీప లోని గేర బా క్స్ ఄజృడజృడు రిపేయుకు ళశూూ నాకు ఔష్ణట లిన
ఆశూూ నే ఈంది. దానిన నేను ఎనోనసాయుల రిపేయు చేసేదానిన చూస్వన కొంతభంది “ పాత మిఱటరి
జీజృఱ నుదుటిరాతే ఆంత ; దాని గేర బాక్ు ను తీసేస్వ కొతూ మోడల్ లోని విల్మల స జీప గేర బాక్ు ను
జోడ్డంచండ్డ ” ఄని శఱహాఱను ఆశుూం డవాయు. ఄయితే నాకు ఇ జృరాతన కఱంలోని జీజృకు
చెందిన పాత భాగాఱను తీసేస్వ దాని రిజిరానాలిటీని పాడుచేసేది శయై న దిగా ఄనించలేదు. నా
ఇ రిజిరానాలిటిని ఈంచే య మ త్యనఱ భూల్దన నఱకొఔసారి జీజృ ఄడుఖు భాఖంలో ఈండ గేర
బాక్ు ను విపి రిపేయు చేసే ని ఖ్యమభైం ది.
అ రోజు జీజృ ఄడుఖు భాగాన గేర బా క్స్ రిపేయులో నేను నిభఖనభైముననజృడు , యండు ఖ్యక్ర
పామంటుఱ కలుు నా దఖజో య కు ళచేచది ఔనఫడ్డంది. నాకు పోల్మస డ్డపారట భంట్ తక్షణమే
జ్ఞా  ఔంకు ళచిచ బయానిన చెందినా ,

అ ళచిచనోలు కలుకు ఫూటుల లేనందుచేత ,

వేరే

డ్డపారట భంట్ కు చెందినోలుళిచచని భావిశూూ బోఱుట ఱ ను విసాగా. ళచిచనోడు నేను జీజృ
ఄడుఖు భాగాన ఈననందుచేత ఄతనొచిచనదానిన ఖభనించలేదేమోనని తఱంచుతూ ఔట్రం డు
సాయుల దగాజో డు .
మా పాోం తంలో దఖుజో ఄనేది కలింగ్ ఫల్ ల్దఖ ఆంటిళదా ఎళయూ ఔలుకు ఔనఫడఔపోతే , దగిజో
కమఔరించి శజృలును చేశూూ అ ళచిచనోలుు తభ ఈనికిని తెలిమజేసాూ యు. ఫహుఴః భావను
ఈయోగించి పిఱవాఱని ఄనుకొంటే కొనిన ఔష్ణట ఱు ఎదురౌతవేమో. ఆంట్లల వాలు పేయుల ఏమిటి ?
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పేయుతోనే

పిఱవొచాచ ?

సాిమి

ఄని

శంబోధించాల్ద ?

సార

ఄనాల్ద ?

ఫహుళచనం

ఈయోగించాల్ద ? ఏఔళచనంతో పిఱవొచాచ ? ఆల్దఖున భావను ఈయోగించి పిఱవాఱంటే
ఎనోన ఄడిం కులిన ఎదురించాలిు ళశుూం ది. దానికి వియుఖుడుగా ఔట్రం డుసాయుల దగిజో తే ఇ శభశూ
ఔష్ణట ఱు ఈండజే ఔదా! ఄందుచేతనే ళచిచనోడు ఔట్రం డు సాయుల దగాజో డు .
“ ఎళయయామ నుజేి ? ” ఄని ఄడ్డగా
“ నేను సాిమి ”
“ నేనంటే ఎళయమమ ? నాకు ఆఔజడ నీ కలుు మాతర మే ఔనఫడుతుననవి ”
“ నేను లై న్ మామన్ సాిమీ ”
“ ఎళయు లై న్ మామన్ తిణ్ణా నా ? ”
“ థు థూ ట్లిఫోన్ డ్డపారట భంట్ కదండ్డ. నేను ఔయంట్లడ్డన. లై న్ మామన్ దుయజో నండ్డ ”
“ ఄదందుకు ట్లిఫోన్ డ్డపారట భంట్లలును థుథూ ఄంటాజే ?

వాలును చూసేూ నీకు

శహంచదా ? ఆదా రి డూమటీ శూం భాలిన ఎజదేఔదా ? ”
“ ఄదొఔ నతిూ నొ పి డ్డపారట భంట్ సార . మా తీఖఱ దఖజో య కు మీ తీఖలిన తేఔండ్డ , ట్లిఫోన్ గొయగొయ

ఄంటది.... ఄల్ద ఆల్ద ఄంటూ రోజూ మాతో తగాదా డూూ నే ఈంటాయు ”
నేను జీజృ ఄడుఖు భాగానునంచి ఫమటకు ళచాచ. దుయజో  తన చేతిలో ఔటింగ్ పేలా మర , తీఖఱ
చుటట ను టుట కొ ని నిఱఫడాి డు .
“ ఏంటయామ.... ఏంటి వివమం ? ” ఄని ఄడ్డగా

16

“ వివమం ఏమి లేదండ్డ ”
“ భయందుకు ళచాచజే ? ”
“ ఉరి ళచాచ ఆల్దఖున ” ఄనానడు దుయజో .

ఄతని మాటఱను వింటే నేమి లేఔనే ఖ్యళ్ళగా ఈననందుచేత ఆఔజడ్డ ళయకూ ళచాచడనే ఄయిం
ఔఱుఖుతుంది. ఄల్దగై తే ఏద్ర ఆనాభునో లేఔ చందా ళశూఱుకో ,
ఄళశరానిఔని కఫీ గింజఱనో ,

ఄదీ కఔపోతే ఆంటి

యాఱకిజ (ఆల్దచి)నో ఄడ్డగేందుకు ఇ రీతిగా పీఠిఔను

వేశుూ నానడని ఉహంచసాగా. మా దఖజో య ఆదొఔ దా నతిూ నొ పి. ళచిచనోలుు ళచిచన ని ఏమిటనేది
జటాటంగా చెపేది లేదు ఔదా! మా భూడ్ (శిభాళం) ఎల్దఖుంద్రనని లఔజవేశూూ , చెపాలో
ళద్రా ఄని నిరాధ రించుకొంటూ , ఄది ఆదీ మాటాల డు తూ నించంటాయు. మేమే నానా విధాఱుగా
వాలును ఄడగికొని వాలు నోటిని విపాలి. ఄంతళయకూ వాలుు ళచిచందానికి శంఫంధం లేని
వివయాఱను మాటాల డు తూ ఄనమభనశుజలై నించోనే ఈంటాయు లేండ్డ. నాకు ఆదంత్య
శహంచుకొనే ఒయు ఈండది లేదు.
“ ఎందుఔని ఆఔజడ్డ ళయకూ ళచాచజే ఆల్దఖున ? ళచిచన వివమం ఏమిటని తందయగా చెజృ

భహానుభావా! నీ దఖజో య మాటాల డు తూ నించోటానికి నాకు ఖ్యళ్ళనే లేదు ” ఄంటూ ఄశషనభై న
ధినితో చెపాను.
“ ఏమి లేదండ్డ..... కొంచం గొడి లి ఈంటే ఆళిండ్డ సాిమి ”
“ ఒస .... ఄంతేనా! భయందుకు ఏమిలేదని చెపాజే ? ”
“ ఆదేమి దా వివమమా చెపేందుకు.... సార ”
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“ ఔయంట్ నికి గొడి లందుకు ? ”
“ ఔ చెటుట విరిగి తీఖఱ మీద డ్డంది సార ... దానిన కొటిట లై ను కిల మ ర చేయాలి....అ దరిదర

ఔృష్ణా య డ్డి గారి ఏనుఖు చేస్వన నే ఄముమండొచుచ... చెటుట చెంతనే దాని ఱదిా (ంట)
డ్డముంది. చెటుట అకులిన తినేందుకు వళు , కొభభలేన వియగొటిటం ది ”.
“ ఄది ఎల్దఖున ఏనుగే చేస్వన నే ఄని ఄనఖఱజే. తీఖఱ మీద నుంచి కొభభలిన ల్దగితే దానిజ

ఔయంట్ ష్ణక్ కొటిట చనిపోతది ఔదా ? ”
“ భరింంటి.... దానేా అ ని. అ చెటుట కియం ద తటట ఫుటటం త డ్డముంది దానింట. అదివాయం

రిపేయు

నుఱఔని

లై నును

అజృచేసాూ భు.

లై ను

చారజ లో

ఈండుంటే

ఇపాటిఔది

బశభభై ముండది. కిల్దడ్డ భుండ అ ఏనుఖు. నేను ఈదయానునంచి నాఱుగై దు సాయుల చా ర్్
చేసా. ఏమి చేస్వనా ఫీజు నిఱిటలేదు. లై ను టరఫుల్ లో ఈందని తీఖఱ వంఫడ చూశుకొంటూ
ళచాచను. శిళనాముడ్డ గారి సామిల్ దఖజో య కొభభ ఔటి లై ను మీద డ్డముంది. ”
“ గొడి లిన ఄటఔ మీద (భచుచ మీద) వేసాభు దుయజో పా. నువేి ఎకిజ వతుకొజని తీశుకెలుు ” ఄని

చెపి భయల్ద నేను జీజృ ఄడుఖు భాఖంకు చయఫడాి ను. దుయజో  ఄటకెకిజ దడఫడ శజృలును
చేశూూ గొడి లిన వతికడు. కొంచంసేజృ ఄయిన తరాిత గొడి లి దొరికిందని చెపి దానిన తీశుకొని
వళుపోయాడు.
దుయజో  గొడి లి ని తీశుకొని నియజో మించిన తరాిత భయల్ద రానేలేదు. భూడు నాఱుఖు రోజుఱు
ఖడ్డచినా దుయజో డ్డ జ్ఞడలేదు. గొడి లి శంఖతి ఄంతే ఆఔ.
అ గొడి లైన నా ఄఫదాా లిన చెపి ద్రచుకొని పోయేంతగా ఄదంతో ఄభూఱమభై న దేమి కదులే.
చెరుజే నిఔని ళచిచన ళడి య ఱు భటిట ని తోడటజృడు (తవేిటజృడు) ఄడుి  డ వేయల ను
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కొటేటం దుఔని నా గొడి లిన తీశుకొని , రాలును భటిట ని వేరే వేరేగా చూడఔనే ఎరియ ఎరియ గా అ గొడి లిన
వాడ్డ దాని ఄంచు ఎఔజడ , తఱ భాఖం ఎఔజడ ఄనేది తెఱినటుల గా
మొండ్డదానిగా పాడుచేసాయు. ఆజృడు దానిన శుతిూ గా పిఱవొచుచ. దానోూ దుయజో  ఏ విధంగా
చెటుట ను నయుకుత్యడో తెఱిదు ఔదా! ఏభై నా కనీ... దానేన ఄతను వతికి తీశుకొని వళునందున
మొండు గొడి లిన ఆచాచనని ననున ఄతను దూష్టంచేది లేదులే. దానిన ఄతను ఄఔసాభతుూ గా
దొంగిలించినా నామి గొడి లి పోయిందనేది దుఃఖ్యనిన ఔఱుఖజేమదులే. ఄందుచేత నేను
దుయజో ను వతికి గొడి లిన ళశూఱు చేశుకొనే గొడళకు వలునే లేదు.
ఄల్దగై తే దుయజో  గొడి లిన తీశుకొని ఎఔజడ్డకి వళ్ళుడు ? అలోచిశుూం డగా నాకు ఄతను
ఔృష్ణా య డ్డి గా రి ఏనుఖును దూష్టంచింది జ్ఞా  కనికి రాసాగింది.
2

ఔృష్ణా య డ్డి గారి ఏనుఖు ఄడవి నుంచి టుట కొ ని ళచిచ ట్ైా నింగ్ ఆపించిన ఏనుగై తే కదులే. యిత
పాోం తంలో కియం దనునన ఖూలూయు భఠంలోని ఏనుఖుకు చెందిన శంతతిలోనిదే ఔృష్ణా య డ్డి గా రి
దఖజో యునన ఏనుఖు ఄది! ఄది జృటిటం ది , రిగింది ఄంత్య ఉరిలోని జనాఱ నడుమే. ఄందుచేత
దానికి ఄడవి ఖురించి కని , ఄడవిలో ఈండటి ఆతయ ఄడవి ఏనుఖుఱ మీద కని ఏమి తెలిచింది
లేదనేది

ఔనఫడుతుండది

మాకు.

అ

ఏనుఖు

' భూడ్డగయ '

ఔలిుపోయిందంటే ఉరోల ని ఴుజేఱ రీతిగానే ఏ విధభై న శంకెలుు ,

టట ణంలో

ఎంతగా

ఆను గొఱుశుఱు

లేకుండానే టట ణంలో తియుఖుతుండది. శూజల్ పిఱల ఱు దాని దఖజో య కు ళచేచందుకు
ఫదుయుతునాన వాలుు దూయం నుంచే ' గౌరి '

ఄంటూ ఔలిన టేూ చాఱు తండానిన ఎతిూ

నభసాజరానిన చేశుూం డది. దారి ఄంచున డబాఫ ట్ట ఱ ఄంఖడోలుు మిగిలిపోయిన ఄయటి ండల
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గఱఱను ,

పాడై న ఆతయ పల్దఱను దానికిచేచందుకు నిఱి చేశుకొనేవాయు. ఇ ఏనుఖు

కచిచతంగా ఄనిన డబాఫ ట్ట ఱ ఄంఖలు ళదా కు వళు వాటనినటిన తండంతో తీశుకొని
తింటుండది.
భఠంకు పీఠాధీఴుడై న జఖదుజో యుజేను జనం ఄడి ఱల కి లో తభ తభ బుజ్ఞఱ మీద టుట కొ ని
మోమటం చేమసాగినందున ,

ఏనుఖుకు జఖదుజో యుజేను మోసేని తపిపోయింది.

ఄందుచేత నియుముఔూం గా ఈనన ఇ ఏనుఖును , దాని ఔనాన భుకమంగా దాని మాజేట్లడ్డన
ఫమటకు సాఖనంపి చేతులిన దుఱుజృకొనేందుకు భఠంవాలుు య మ త్యనఱను చేమసాగాయు.
మాజేట్లడై న వేల్దముధంను సాది , అ ఏనుఖును సాదానిఔనాన ఎంతో ఔవట దా మఔంగా
ఈండది భఠం వాలుకు. ఆయవై నాఱుఖు ఖంటఱూ శురాపానంతో ఈండటి ఇ మాజేట్లడు ,
భఠంలోని సాతిిఔ వాత్యళయణంకు దా
తఱనొపిగా ఄయామడు. ఄతడ్డ దుయనడతను చీదరించుకొని ఔసారి ఄతడ్డన ఫమటకు
గంటివేమగా ఏనుఖు ఄనేఔ దినాఱ ళయకూ ఎళరి మాటఱను వినఔనే తిండ్డ తినటమే అపేస్వంది.
చిళరికి ఏనుఖు ఈండంతళయకూ తన ఄనివాయమతను తెఱుశుకొనన అ మాజేటి , భఠానికి ఆంక
ఄధిఔంగా కిరికిరి ఆళినాయంభించాడు. ఆదంత్య ఎంతో వనుఔటి శుదిధ . ఏనుఖు మా టట ణ భై న
భూడ్డగయకు చేరేభుందు నడ్డచింది ఇ శుదిా .
' చారాభడ్డఘాట్ ' దఖజో య దటట భై న ఄడవిని శరాజరోలుు విమ కొ (ఆ | కకుం) ఔంనీకి ఄగిజో

జృఱల లిన చేశుకొనేందుఔని కంటాో క్ట ను ఆచాచయు. చారాభడ్డఘాట్ లోమఱలోని పాత్యలంలో ఈనన
ళృక్షాఱను ల్దరీఱ దారికి తెచేచందుకు ఏనుఖుఱు లేకుండా భరి దేనితోనూ అ యవాణా
సాధమంలేదు ఔదా! యల నుంచి ఏనుఖుఱను బాడుఖఔని తీశుకొచేచదానిన యోచించుతునన
విమ కొ ఔంని వాలు ళదా ఔృష్ణా య డ్డి అ ఏనుఖుఱ నిని తన కంటాో ఔట్ ఆళిభని ఄడ్డగాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=144

