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పచ్చనాకు సాక్షిగా ఄలాకాదు.
మీది వయవసాయ కుటంబమా?
మీది చిత్తతరు జిలాానా?
మీ ఄమాా ఄయ్యయ రెకకలు ముకకలు చేసుకొని మిమ్ాలీ సాకారా ?
చినిగిన నికకర్లాసుకొని బడికెళ్లారా ?
ఄరాాకలతో రోజుల తరబడి నిద్రపొయ్యయరా?
కడుపునిండా మాస్ం కూర తినేది సాలుకు రెండుసార్లానా?
చేలో పిట్టలు తరిమారా?
మీకు తెలుగు భాషలోని య్యస్లంటే మ్కుకవా?
మీకు పల్లా స్ంస్కృతంటే అస్కాత?
పై ప్రశ్ీలోా ఏ కకదానికి ఄవును ఄనేది మీ స్మాధానం ఄయితే, ఇ పచ్చనాకు సాక్షిగా
పుస్తకం మీ కోస్మే.
పచ్చనాకు సాక్షిగా... ఆపుుడు మిటటరోడి పుస్తకంలో లిల భాగంగా రిజ్ అ ఄవుతోంది.
రచ్యిత నామిని. మొతతం నలభై కథలు.
ఄనగా ఄనగా క ఉరు. అ ఉరిలో క గుడిసె. అ గుడిసెలో క నులక మ్ంచ్ం. అ గుడిసె
వారికి క ఎకరానికి ఎకుకవ, రెండెకరాలకు తకుకవా పొలం. అ గుడిసెలో క ఄమాా, నానీ, క
ఄనీయయ, క ఄకకయయ, క చినీ కొడుకు ఈనాీరు. వారి కథలే ఇ పచ్చనాకు సాక్షిగా.
పొదుా పొడవక ముందుండీ, రాత్రి దాకా ఄందరూ కనా కషటం చేసేటోళ్లా. బకక మ్డుసులు,
బకక అవుల ఄరక. స్ంకటి పచ్చడి కడుపు నిండా ఈంటే అ రోజుకు పండగే.
చాలా కారణాలుగా ఆవి ఄమూలయమైన కథలు. కాలానికి తటటకొని నిలబడాాయి, నిలబడాతయి.
చిత్తతరు జిలాా య్యస్ను రచ్యిత విరివిగా వాడాడు. నిరంతరం య్యస్లు మార్ల ఇ కాలంలో ఇ
పుస్తకం అ య్యస్కు క సాీప్ షాట్.
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ఈనీది చాట్ంత పొలమే ఄయినా కనాకషటంతో బంగారం పండించేవాళ్లా. బకాకవుల నుండి
ఎడా ఄరకకు మారినా, శ్నగ, వరి, మిరప, కూరగాయలు వంటి పంట్లనిీంటిలోనూ వృదిి కళ్ా
చూసినారు. ఇ వృదిికి కాయకషటం, ప్రకృతి స్హకారంతో పాట అ కాలంలోని గ్రీన్ రివల్యయషన్
సాంకేతిక విపావ ప్రభావం తెరవెనుక తన వంతు పాత్ర పోషంచింది.
ఇ కాలంలో కథలు వ్రాసుతనీ వారంతా పొలటికజ్ా కరకుటగా ఈండట్ం కోస్ం కులం ఄనేది
మ్న స్మాజంలో క భాగం ఄనే విషయం మ్రిచపొయి క మిథ్యయ ప్రపంచానిీ స్ృషటంచుకొని
దానిలోనే కథలన్నీ వ్రాసుతనాీరు. కాన్న ఇ పచ్చనాకు సాక్షిగా ఄలాకాదు. చూసిని ప్రపంచానిీ
చూసినటేట చెపాురు. ఄకక పెళ్లా కాగానే బడి మానేసిన మాదిగ పలా నాగరాజు కత (మా నవువలోడి
దఃఖం), కాాస్ లోని మాదిగపలా ఄంజలకి గరభగుడిలోని పటాలు చూపించి పిుంచ్లేని చేతకానితనం.
(మా ఄంజల కోరిక)
"ర్ల నా బటాట, ఄస్లు న్నది మా వూరు గాదు, మా కమ్ా కులం గూడా కాదు న్నది.
ఄనంతపురం జిలాాలో కదిరి వుండాది జూడు, ఄదీ న్న వూరు. ఄకకడ ఄడకక తినే సుగాలోళ్లా వుంటారు
జూడూ, వాళ్లా న్న ఄయినోళ్లా ... (నా మింద ఄలగిన మా ఄమ్ా) ఄంటూ హాసాయలాడుకునే స్నిీ
వేశాలోానూ కులాల గురించి తను చూసింది రచ్యిత కథలోా రాశాడు.
ఆంకా ఇ కతల గురించి రాయడానికి మ్నసు కదలడంలేదు. ఎందుకంటే ఆవన్నీ మ్నసుకు
దగగరైన కథలు. మీరూ చ్దవండి మీ మ్నసేం చెపుతుందో చూడండి.
ప్రాపిత:
పుస్తకం కినిగెలో లభ్యం
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