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సాహితీ ముచ్చట్లు
కొనిి కథల్లు ఎప్పుడూ తెయ భరుగై ఉంటూ కూడా తెయ ముందు జరిగే ప్రతీ విషమంపైనా
ప్రభావం చూపెట్టే పాత్రలంటాయి చూడండి, తెలగు సాహితయంల్ల అబ్బూరి వయదరాజేశ్వయరావు
గారిది అలంటి పాత్ర అనిపిస్తంది. భావ కవితవ ప్రయోకతలల్ల ఒకరైన అబ్బూరి రాభకృష్ణారావు
కుమారుడీమన. స్త్రీ వాద యచ్యిత్రి అబ్బూరి ఛాయా దేవి బయత. నినిటి తయం ప్రముఖ యచ్యితల్లు
చాలభంది తభ స్మృతుల నెభరువేస్కునే స్ందరాాల్లు ఎకకడో వో చోట అబ్బూరి వయద
రాజేశ్వయ రావు (భరీ స్నిిహితులకైతే ‘వయద’) ప్రసాతవన రాక మానదు. అలంటామన స్వమంగా
ఆ ప్రముఖ యచ్యితలతో తన స్మృతుల నెభరువేస్కునే స్ందరాాలి చ్దవాలంట్ట మాత్రం ‚కవన
కుతూహలం‛ దాకా రావాలీందే. ఇది ఆమన ఆంధ్రప్రబల్ల రాసిన వాయస్యంయను ఒక చోట
స్ంకలంచిన ప్పస్తకం. తెలగు సాహితయప్ప దీగూళ్ుల్ల భనం టాల పెటిే గౌయవిస్తని యచ్యితల్లు
చాలభందితో అబ్బూరి వయద రాజేశ్వయ రావుకు వయకితగత రిచ్మం ఉంది. ఆ రిచ్యాల కుుత
స్మీక్షణం ఈ ప్పస్తకంల్ల కనిపిస్తంది. సినిమాకి స్ంఫంధంచినవైతే తెయ వెనుక స్ంగతుల
అంటారు, అలగే సాహిత్యయనికి స్ంఫంధంచి కాగితం వెనుక కబురుు అనొచాచ. ఇవి అలంటి
కబురుు. ఆ తయంల్ల కవితవం టు సాహితయం టు ఉని గాఢానుయకితని ఇందుల్ల ప్రతీ వాయస్మూ
ప్రతిపలస్తంది. ఫహుశా చెప్పు భనిషి భస్లకుని ప్రంచ్ం అది కావటం వలు కూడా కావొచుచ.
ఈ వయకుతల గురించి వయదరాజేశ్వయరావు చెప్తంట్ట ఒక రాగదేవష్ణల గల భనిషి మాట వినడంల
ఉండదు, కాలమే స్వమంగా ోరరు విపిు మాటాుుతతుంట్ట వినడంల ఉంట్లంది. ఈ నెల ‚సాహితీ
ముచ్చటు‛న్ని ఆమన ‚కవన కుతూహలం‛ నుంచి తీస్కునివే.

శ్రీశ్రీ – చెళ్ళపిళ్ళ
(చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి అంట్ట శ్రీశ్రీకి చాల గౌయవం. ఆమన దగగయకు తీస్కువెళ్ుభని
అబ్బూరిని అుతగుత్యుత. ఒకసారి స్ందయాం కుదిరి శ్రీశ్రీని వెంటబెట్లేకు వెంకటశాస్త్రి
దగగయకు తీస్కువెళ్తతరు అబ్బూరి.)
శాస్త్రిగారితో రిచ్మభయిన తరువాత శ్రీశ్రీ కొంచెం తడఫుతతూ ‚కవితవం మీద తభ
అభిప్రామమేవి‛టనాిుత. అుటికే వయోవృదుులూ, అస్వస్ులూ అయిన శాస్త్రి గారు భందహాస్ం
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చేసి ‚నేను కవినేనా?‛ అని అడిగారు. తనల అడగటంతో ఏభనాి
పొయపాట్ల చేశానా అని స్ందేహిస్తత ‚మీరు కాకప్తే ఈ
ఆంధ్రదేశ్ంల్ల భరెవవయండీ కవి?‛ అనాిుత శ్రీశ్రీ గటిేగా. శాస్త్రి
గారు నవావరు. ‚కవితవం అంట్ట ఏది కాదో చెుటం స్లబం కాన్న,
ఏది కవితవమో చెుటం కషేం. భన కవిత్యవనికి లక్షణం
కంఠవశ్ం కాగల యచ్న. భననం చేస్కోవటానికి అనువయిన ద
స్ంచ్మనం చెయాయల. కయాప్పమంగా ఉండాల. యస్నాగ్ర నయతకి!
అంతవయకూ నేను సాధంచాను.‛ శాస్త్రి గారు తనల్ల త్యను నవువకుంటూ డకకురీచ మీద వెనకిక
తల పెటాేరు. అకసామతుతగా ముందుకు వంగి ‚అయితే అంతమాత్రాన అది కవితవం అయిప్దు...‛
శాస్త్రిగారెవర్ని ల్లల నుంచి పిలచారు. మేము లేచాం. శ్రీశ్రీని చూస్తత శాస్త్రి గాయనాిరు – ‚నువువ
చెప్పు కవితవం అంట్ట ఏవిటో... అంత స్లబభటయాయ? అస్ల నియాయించేవారే లేరే ఈ దేశ్ంల్ల
– న్నకు నేనూ నాకు నువ్వవ తు... అంచేతనే కాబోల భనం అనువాదాలూ, అనుస్యణలతో
ప్రాయంభించాం... ప్యియండి‛ అనాిరు. ఆనాటి శాస్త్రి గారి నియవచ్నానిి శ్రీశ్రీ నాతో జీవిత్యంతం
దాకా ప్రసాతవించేవాుత.

విశ్వనాథ స్తయనారామణ
(ఒకసారి అబ్బూరి, జలస్తత్రం, విశ్వనాథ ఒకే రైల్లు ప్రయాణిస్తనాిరు. విశ్వనాథ కాసేప్ప
విశ్రంతి తీస్కుంటానని పై బెరుత మీదకెకాకరు. కాసేటికి అదే పెట్టే ఎకిక కూరుచని
ప్రయాణికులదదరు పిచాచపాటీ మాటాుడటం ప్రాయంభించి స్ంభాషణను సాహితయం వైప్ప
భళ్ుంచారు. యాధృచిికంగా, పైబెరుత మీద ఉనిది విశ్వనాథ అనిది వాళ్ళకి తెలమకనే,
ఆ స్ంభాషణ విశ్వనాథ సాహితయం వైప్ప భళ్లుతుంది)
పెదాదమన (ఒక ప్రయాణికుుత) అనాిుత, ‚ఏభనాి అనువోయి, విశ్వనాథ ఉనాిడే – భహా
ఘటికుుత, వాడి తసాీదియాయ, ఏం రాసాతడయాయ – కొనిి దాయల అమోఘం... ఈ దయం విను...
ఒక యెనొి ప్పట్లేకలకు ముందరైన భ
త్రాుయఫు మీరీతి ఫరిణమంచె
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నానా విచిత్ర జనమకృత్యస్మదఘరాశి
అయి అయి నేటి కిటుయెయ దుదకు
పితృదతతభగు నాసిత హతభయెయ నా మందు
ఆమనిచిచన భాయయ మట్టు ప్యె
నా తండ్రి చేసిన నానా భహాప్పణయ
కయమ లీగతి గంగ గలసిప్యె
మగిలనది యొకకడే నాకు మేరువంత
ఫరువు నా గుండెల్ల భధయ భాగభందు
అంతె ప్పరున కంతె భారాయసిుగాని
నా శ్రీరాసిు నిజము కృష్ణాయుణముమ...‛
[జలస్తత్రం రుకిమణీనాథ] శాస్త్రి వాళ్ళదదరి వంకా, ముఖయంగా దయం చ్దివినామన వంకా
కనురెు

వాలచకుండా

చూస్తనాిుత

ఆశ్చయయ

స్ంభ్రమాలతో.

నేనూ

చ్కితుణాయినాను.

ఎంచాతనంట్ట ఆ దయం నాకూ ఎంతో నచిచన దయం. నేను పైకి చూశాను. స్తయనారామణ గారు
మేల్కకని ఉనాిరు. కింద మాకెదురుగా కూచుని వాళ్ళ వంక చూస్తనాిరు. ... ఇంతల్ల ఏదో
సేేషను వచిచ రైలగింది. వాళ్ళదదరూ దిగిప్యారు. ...
‚వాళ్ళళవర్న కనుకుకంట్ట బాగుండేది‛ అనాిుత శాస్త్రి.
‚అనవస్యం‛ అనాిను. ...
స్తయనారామణ గారు కిందికొచాచరు.
కింద జరుగుతునిదంత్య వింట్లనాిరా అని అడిగాను. ఆమన నవువతూ, ‚వినకేం – నాకు
దుుఃఖం కూడా వొచిచంది. ననుి మెచుచకునే వాళ్లళ ఈ దేశ్ంల్ల ఉనాిరు – ఒకక తిట్టేవాళ్ళళ కాక –
అని తెలసింది‛ అనాిరు.
‚మీరు భరీని – మభమలి తిట్టే అధకాయం యెవరికుందండీ? ఆ ర్నజుల భరిచిపొండి‛
అనాిుత శాస్త్రి.
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‚ఇప్పుుత వినాిరుగా – ఇల దేశ్ంల్ల ఎంతభంది మీరెవర్న తెలమకుండా మీ కవిత్యవనిి
మెచుచకునే వాళ్లునాిర్న! నాకు మాత్రం నభమకం ఉంది. మీర్రాసిన దాయల్లు చాలవయకు
నిలస్తమని‛
‚అది కాదయాయ! నేను చ్చిచప్యిం తయవాత ఎల ఏడిసేత నాకేం లబం? ఆ దృషిేతో నేను
రామటం లేదు. నా ఆనందం కోస్ం నేను రాస్తనాిను. నా అనుభూతి నాది. కవితవం చెుటం నా
ధయమం. అంతే కాదు, విదుయకత ధయమం అని భావించేవాళ్ళల్లు నేను మొదటివాణిా. ఎందుకంట్ట, నా
స్ంసాకయం పూయవజనమ స్కృతం కనుక. న్నకు నచిచతే చ్దువు. లేకప్తే మానేయి. ఎవరి కవిత్యవనిి
అయినా ఆనందించాలంట్ట ఆ కవికుని స్ంసాకయంల్ల కొంత పాలనాి ఆ చ్దివేవాడికుండాల. అది
లేనప్పుుత ఆ కవితవం జోలకి ప్కూడదు... ఆ నా దయం వినాివు కదా! నా ట్రాజెడీ – నా గుండె
గిల ధారాపాతభయిన నెతుతటితో వియచిత్యలయిన ంకుతలవి – వింట్లనాివా శాస్త్రీ!
స్హృదమత్య, సానుభూతీ లేని వాడెల గ్రహించ్గలడిలంటి దాయనిి?‛ అనాిరు స్తయనారామణ
గారు.

జలస్తత్రం రుకిమణీనాథశాస్త్రి
(అబ్బూరి, జలస్తత్రం చ్లం గారింటోు కలసాతరు. అకకణిాంచి సినిమాకి ఫమలేదయత్యరు)
‚ఏం సినిమా వేస్తనాిర్న తెలమకుండా అతను టికెకట్లు కొనాిుత. ఇదయం వెళ్ళ బెంచి తయగతిల్ల
కూరుచనాిము.

అుటికే

మేము

ఆలస్యంగా

వెళ్తళము.

ద్రౌదీ

మానస్ంయక్షణమో,

వసాాహయణమో – కౌయవుల నింుత స్బ, ద్రౌది ప్రవేశిస్తంది.
ఆవిడ చేలంచ్లనిి దుశాాస్నుుత ట్లేకొని వుంటాుత. ద్రౌది
పాడటం

ప్రాయంభించింది,

‚స్హింతురా,

స్హింతురా,

రాజరాజాధరాజుల్ స్హింతురా‛ అంటూ. రుకిమణీనాథశాస్త్రి నా
ప్రకకన

కూర్చచని

రాజరాజాధరాజుల్...‛

‚యమంతురా,
అని

యమంతురా,

చిరునవువతో

పాడటం

మొదలపెటాేుత. నేను గటిేగా నవేవశాను. మా చుట్లేప్రకకల
వాళ్లళ

విస్కుకంట్లనాిరు.

అుటికీ

రుకిమణీనాథశాస్త్రి

వ్వరుకోలేదు. పాటనంతటిన్న అలగే భధయ భధయ విరిచి
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హాసాయస్ుదం చేస్తనాిుత. నాకు తు భరెవవరికీ వినిపించ్కూడదని అతని ఆశ్మం. అయితే మా
కకనుని

ప్రేక్షకుల్లు

పాండవ

క్షపాతం

కలవాళ్లళ

ఎకుకవగా

వుండి

ముందుగా

రుకిమణీనాథశాస్త్రిని భందలంచారు. శాస్త్రి వ్వరుకోలేదు. కొంచెం విస్గాగ ‚మీకేం బాధా?‛
అనాిుత. పాండవ క్షపాతి ‚ోరరుమయ్‛ అనాిుత. నాకు కోం వచిచంది. ‚నువేవ ోరరూమస్కో‛
అనాిను. అప్పుుత వాళ్ళందరూ ఏకమై గోల చేశారు. శాస్త్రితో ‚ప్దాం ద‛ అనాిను. శాస్త్రి
వ్వరుకోక ‚ద్రౌది వీళ్ళ పెళ్తళం కాబోల!‛ అనాిుత. అంతే అందరూ కలసి మా ఇదదరీి
ఫలవంత్యన గెంట్టశారు ఫమటికి. నాకు ఉక్రోషం. శాస్త్రి నవువతునాిుత. ‚ద ప్దాం‛ ఈ
వెధవలకి సాహితయం భజా ఏం తెలస్? అనాిుత. ఇదదయం ఇంటివేప్ప ఫమలదేరాం. ఇంటికి
రాగానే వెంకటచ్లం గారికి కథ అంత్య చెపాును. ఆమన [చింత్య] దీక్షితుల గారిని కేకేసి మా
ఇదదరీి చూపించాుత. ఆమన నవువతూ, ‚ఈ దేశ్ంల్ల బ్లుగాగ ఎగత్యళ్ చెమయరాదని ఇుటికయినా
తెలస్కునాివా?‛ అని శాస్త్రితో చెపిు, అతనిి కూడా అకకణ్ణా భం చెమయభని చెపాురు.
భజనానంతయం తన విడిదికి వెళ్ళప్యాుత శాస్త్రి.

త్రిప్పయనేని గోపీచ్ంద్ – ఆలూరి బైరాగి
(‚అస్భరుుని జీవయాత్ర‛ల్ల సీత్యరామారావు అనే పాత్ర ప్పట్లేకకు కాయణం దాని
యచ్యిత గోపీచ్ంద్ కు కవి ఆలూరి బైరాగి మీద ఉని అకకసా? ఆ ర్నజుల్లు తెనాల
యత్యిటాకీస్ ముందుని ఫలుల దగగయ అబ్బూరి వయదరాజేశ్వయరావు, గోపీచ్ంద్, పి.వి
స్బాూరావు, స్తరీ, బైరాగీ మొదలైన వాళ్ుందరూ చేరి మాటాుుతకునేవాయట.)
గోపీచ్ందు కూడా ఆ చ్యచల్లు పాల్కగని తన కథల గురించీ, నవలల గురించీ విప్పలంగా
చెబుతుండేవాుత. ఇవన్ని వింట్లని బైరాగికి ఎవరి రాతల మీదా ప్రతేయకాభిమానం లేదని మాకు
తెలసేది. మేభంత్య మాటాుుతకుంట్ట భధయ కలగజేస్కుని ఓ వితండవాదానిి లేవదీసేవాుత.
దాంతో గోపీచ్ందుకి విస్గొచేచది. కోం కూడా తెచుచకునేవాుత. ... ఓ ర్నజున బైరాగి
యత్యిటాకీస్ గోషిిల్ల కవిరాజు త్రిప్పయనేని రాభసావమ చౌదరిగారిి విభరిాంచాుత. బైరాగి
అంటాడూ, భనభంత్య వరాాశ్రభ ధరామనిి విచేిదించాలని తీరామనిస్తతంట్ట, కవి రాజుగారు ప్రతి
కులంల్లనూ భర్న వరాాశ్రభ ధరామనిి ప్రవేశ్పెట్టేందుకు ప్రమతిిస్తనాియని. దాంతో పి.వి.
స్బాూరావుకి కోం వచిచంది. ఇదదరూ చెడాభడా వాదించుకునాిరు. మేం వింటూ మాటాుళ్ళళదు.
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తయవాత ఇంటికి ప్తునిప్పుుత ‚నాకు రాయాలిందిరా ఇప్పుుత‛ అనాిుత. ‚రాయ్ ఆలస్యం
చెమయక‛ అనాిను నవువతూ. ‚అదో కోరిక‛ అనాిుత.
ఓ ర్నజున గోపీచ్ందు కొతత నవల రామటానికి ప్రాయంభించాుత. బైరాగి లంటి
అస్భరుుుత అందుల్ల నామకుుతగా ఉంటాడనాిుత. నేననాినూ ‚అస్భరుుడి జీవయాత్ర అని
నేనూ ఆతమకథ రాదాదభనుకుంట్లనాిను‛ అని. గోపీచ్ందు ఆ శీరిిక తను వాుతకుంటాననాిుత.
నవువతూ నేను చెపాును, అందుల్ల బైరాగి నామకుుత కాకప్యిన క్షంల్ల మీరీ శీరిికను
వాుతకోవచుచనని. బైరాగికి ఇదంత్య విని వుక్రోషం వచిచంది. స్మావేశ్ం అయిప్గానే
మామూలగా మేమదదయమూ నుతస్తనాిము మా ఇంటివేప్ప. నాకో నవల రాయాలనుంది,
అందుల్ల భన మేధావులిందరీి ఫటేఫమల చెయాయలింది అంటూ బైరాగి ఆవేశ్ంతో
మాటాుతతునాిుత. బైరాగితో చెపాును: ‚అందరి మీదా
న్నది పైచేయి కావాలంట్ట కవితవం రాయి. అంతేకాని,
అందరిలగా నవలూు, కథలూ తలపెటేక‛ అని.
భళ్ళళ బైరాగి యత్యిటాకీస్ వేప్ప రాలేదు. మూుత,
నాలగు ర్నజులయింది. అతనికి ఒంటోు బాగులేదేమో
అనుకునాిము. ఓ రాత్రి మా ఇంటికొచాచుత. అప్పుడా
ఇంటోు విదుయచ్ికిత లేదు. కొతతగా కటిేన పూరితకాని మేడ
మెటు మీద ‘వయదా, వయదా’ అని అరుస్తనాిుత. నేను
కిందికొచాచను. ... ‚నేను రాశాను. నువువ చ్దివి చెప్పు‛ అనాిుత. చేతిల్ల రెంుత కాగిత్యల. భళ్ళళ
ల్లలకి ప్యాము. లంతరు పెట్లేకుని అతను చ్దవటం, నేను వినటం. విని తయవాత
అదుాతంగా వుందనాిను. అందుల్ల రెండే ంకుతల నాకిుటికీ గురుత.
నగనగముమన నిగముమ
నదీ నదముమల విద్రవముమ...
చియరిచిత పాంథులరా! తిత జీవ ఫంధులరా!
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జాషువ
(విశాఖ టింల్ల ఏదో సాితకోతీవం జరుగుతోంది. ఆ ఉతీవంల్ల ఎంతోభంది
దిగగజాల పాల్కగంట్లనాిరు. ప్పరిండా అులసావమ, తుయగా వెంకట రాభమయగాయు వెంట
అబ్బూరి కూడా అకకడికి వెళ్తురు. ఆమన అుటికి సెకంుత ఫాయం చ్దువుతునాిరు.
మొదటి ర్నజు త్యత్య స్ఫూరామశాస్త్రీ, ఆదిబటు నారామణదాస్త, కాశీబటు స్ఫూమశాస్త్రీ,
కావయకంఠ

గణతి

భధాయహిభయ్యయస్రికి

మున్న
అధయక్ష

ఇల

ఎందర్న

సాునంల్ల

ప్రసిదుుల

విక్రభదేవ

ఉనాయసాల
వయమ

అందరీి

అయాయయి.
భజనానికి

ఆహావనించారు.)
ఆ హాల కకగా ఉని బాటన్న లేబొరేటరీ బవంతి కకన
భజనా లేరాుటయినాయి. వెనక వేప్ప ండితులందరూ
శాలవాల తీసి భజనానికి కూరుచనాిరు. ... నాకెకకడా చోట్ల
దొయక లేదు. నేను ముందు వయండాల్లకి వచాచను. అకకడ
స్ందడి లేదు. ఏం చేయాల్ల తోచ్క అలగే నిలఫడిప్యాను.
భర్న అయిదు నిమష్ణలకు స్మావేశ్ నిరావహకుల్లు ఒకరు
ఒకామనిి వెంటబెట్లేకొని అకకడ విడిగా కూచోబెటిే ల్లలకి
ప్యి ఓ విస్తరీ, చెంబ్బ తెచిచపెటాేరు. ఆమన నలుగా పొుతగాగ
బొదుద మీసాలతో నవీవనవవని మొహంతో అకకడ చ్తికిల డాారు. అకకడ భర్న ంకిత
ప్రాయంభిసాతయనుకొని నేనల చూస్తత ఉండిప్యాను. భరెవవరా ప్రాంత్యలకు వచిచ ఆమన కకన
కూచోలేదు. నేను చూసి చూసి ఆమన కకన చ్తికిలడాాను. ఆమనకు చెంబుల్ల న్నళ్లళ ప్సే
ఆమన ననుి చూసి నాకో విస్తరీ, గాుస్త తెచిచ ఇచాచరు. తరువాత భరెవవర్న అనిం, కూయల
వగైరా వడిాంచారు. ... ఆ వయండా అంతటికీ మేమదదయమే ఉనాిము భజనానికి. ఓ రెంుత
నిమష్ణలయిం తరువాత ఆమన ననుి లకరించాుత. ‚ఎవయబాూయివి నామనా?‛ అని. నేను
చెపాును. ఆమన ఆశ్చయయడాట్లే చూసి ‚ఇకకడికి వచిచ కూరుచనాివేం?‛ అనాిుత. ‚ఇంకెకకడా
చోట్ల లేదండీ!‛ అనాిను. ఆమన నవివ ఊరుకునాిుత.
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భరాిుత భధాయహిం ఆమనే – నాకకన కూచుని భజనం చేసిన పెదద భనిషే – స్బల్ల
దాయల చ్దువుతునాిుత. అందరూ సావధానంగా వింట్లనాిరు. ఆమన దాయల చ్దివే బాణీని
అందరూ మెచుచకుంట్లనాిరు. కయత్యళ్ ధవనుల భధయ ఆమన దయ ఠనం అయిప్యింది.
ఆమనే జాషువా! ... ఆ సామంకాలం బ్లరుద ప్రదానం జరిగిన స్మావేశానికి నేనూ ప్యాను.
జాషువా గారికి కవిత్య విశాయద అనే బ్లరుదు భాయతీ తీయు ప్రదానం చేసింది. స్మావేశానంతయం
జాషువా గారు ననుి గురితంచి పిలచారు. నా తల నిమురుతూ ‚నిని నువువ నా కకన
కూచునిందు వలు నేను భం చేమగలగాను. నాలకాకలలపాట్ల ఫతికి, నువువ కూడా కవితవం
చెప్పు నామనా!‛ అనాిరు.
తరువాత నాకయుం అయింది. ఆమన హరిజనుడని వేరే భజనానికి కూచోబెటాేరు. అది
తెలీక నేను ఆమన కకన కూచుని భం చేశాను. ఆ స్ంగతి తెలసి నేను గయవడాాను. మా
నానిగారు ఇది విని ‚బలే భంచిని చేశావురా!‛ అనాిరు.

*
ఇటీవలే

విజమవాడ

నవోదయా

బ్లుషర్ీ

వారు

అబ్బూరి

వయదరాజేశ్వయరావు ‚కవన కుతూహలం‛, ‚వయదకాలం‛ ఈ రెంుత
ప్పస్తకాలి కలపి ఒకే ప్పస్తకంగా ముద్రంచారు. ప్రతీ తెలగు సాహిత్యయభిమాన్న
దాచుకోదగగ ప్పస్తకం. ఈ ప్పస్తకంల్లంచి ఈ కొనిి వృత్యతంత్యలీి ప్రచురించే
అనుభతి ఇచిచనందుకు నవోదయా వారికి కృతజఞతల.
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