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ఔర్ననటఔలో నా తిరుగాట

08-11-2013: ఈ రోజున గొయాత్ర చేసి వద్దం అని కుటంఫసభ్యాలతో చెప్ప నన్నన
వేగియమే సిదధంఔండి అని ర్నవుగారు తందయపెట్టారు. ర్నవుగారి అల్లుడికి కారొఔటి ఉంది. అది
నల్లగురికి మాత్రమే సరిపోతది. రివ్యయంతో ఔలస ఔ విలాసవంతమైన వ్యతాన్నకూలత
పెదదకారులో (బాడుఖది) డ్రైవరతో సహా ఆరు భందిమి ఉదమం 9.30 తర్నవత భంఖళూరు
న్నంచి

గోఔయణంకు

ఫమల్దదర్నం.

భంఖళూరు-ఉడిప్ప-కోట-భయవంతె-కుంద్పుయ-బటకల్-

మురుడేశ్వయ-హోనానవయ-కుభట్ట మాయగంగా వెళ్ళే జాతీమ యహద్రి న్నంచి గోఔయణంకు
చేరేదంది. పోతునన ఆ మాయగంలో ‘కోట’లో ఉండే సుప్రసిదధ (దివంఖత) కోట శివర్నభ కాయంత
గారి ఖృహం చూసం. కోట శివర్నభ కాయంతగారి సధన గురించి చెపాలంటే అల్లడనైన నాకు
అసధాంగా ఉంటంది. కుంద్పుయలో బవామైన హోటెల్ ఔ ద్న్లు భ్యజంచం. కుంద్పుయ
ద్టిన తర్నవత ‘భయవంతె’ బీచ్ వసతది. బీచ్ డుునే జాతీమ యహద్రి, యహద్రి చెంతనే
సమానాంతయంగా సముద్రంలో ఔల్దస నది ఔటి, ఆ నదికి ఆవలవైపు కంఔణ రైల్ల మాయగం....
నమనభన్లహయంగా ఉండే వీటిన భనం చూడొచుు. భయవంతె బీచ్ చెంత యహద్రికి ఆన్నకని

భయవంతె బీచ్

ఔ బవా దేవళం ఉంది. క్షేభంగా ఎఔకడిన్నంచో వచిు చేర్నం అనే భావంతో ప్రయాణికుల్ల
దేవ్యలమం వదద కంచెం సేపు ఆగి దైవదయశనం చేసుకంట్టరు. ర్నవుగారి మేనల్లుడు నది
చెంతన్ననన గ్రాభంలోని యువతిని వివ్యహమాడాడని ర్నవుగారు తెలారు. భయవంతె బీచ్ ద్టిన
తర్నవత ఉతతయ ఔననడ జలాులోని బటకల్ టాణం ద్వర్న జాతీమ యహద్రి వెళ్తంది. ఉతతయ
భాయతంకు సయకు యవ్యణా చేసే ఎన్లన ట్రకుకల్ల తిరువనంతపుయం న్నంచి కంఔణ రైల్ల మాయగంలో
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గూడుసఫండి ఎకిక (రైళేలో) ప్రయాణీకుల మాదిరి ఆ మాయగంలో వెళేడం చూసిన నాకు
ఆశ్ుయామేసింది. ఉతతయ భాయతంకు ఈ విధంగా సయకు యవ్యణా ఉననందన ర్నావయణ రియక్షణ
జరుగుతుందని ర్నవుగారు నాకు బోధరిచరు. బటకల్ టాణంలో శ్త్రుదేశ్ంకు చెందిన
ఉగ్రవ్యది సంసథల్ల తభ కాయాఔలాపాలన చేసుతననవని తెలారు. నయహంతఔ ఉగ్రవ్యదైన యాసి్
బటకల్ ఈ టాణానికే చెందినవ్యడని తెలారు ర్నవుగారు. బటకల్ ద్టిపోతుంటే మురుడేశ్వయ
క్షేత్రం ఔనఫడుతది. కుభట్టకు చేర్నం. కుభట్టలో ‘శ్రీధయ ఫళిగాయ’న్న ఔల్దసదంది. ప్రొఫెసర శ్రీధర
గారికి మా ర్నఔన్న ముందగానే తెలమర్నుం. ప్రొఫెసర గారు కుభట్టలోని సరికల్ వదద కచిు
భభమలన తభ ఇంటికి తోడొకని వెళ్ళేరు. మా భధా సహితా చయు యసవతతయంగా జరిగింది.
అన్నవ్యద క్రిమలో భరింతగా నిభఖనభవవండి అని నాతో ప్రోతాసహఔ మాటల్ల లకారు. వ్యరి
ఇంట్లు సమంకాల టిఫి్ ఆయగించి శ్రీయుతల న్నంచి వీకోలకల్ల ంంది చివరి భజల అనన
గోఔయణంకు ఫమల్దదర్నం. జాతీమ యహద్రి న్నంచి గోఔయణం వెళ్ళేందకు ఔ భల్లపు ఉంది. చీఔటి
డినందన మాయగసూచిఔన్న ఖభనించఔనే బెళకేరి ద్ట్టం. బెళకేరి వదద గాలజనాయధనరెడిు అక్రభ
కేంద్రం ఉంది. రెడిుగారు బవాంగా తన కాయాఔలాపాలన సగించుతుననపుడు ఏర్నట చేసుకనన
ఖృహం ఔ ద్నిన ద్టతుంటే నాకు చట్టల్దన గురుతకచిుంది ద్రి తప్ప ముందకే
సగుతునానభని. దరిద్పుగా అంకోలా వయకు చేర్నభని ఖభనించుకనన మీదట తిరిగి భయలా
20 కి.మీ వెనకిక వచిు గోఔయణం చేరే భల్లపుకు చేర్నం. ర్నత్రి ఎనిమిది ఖంటలకు గోఔయణం చేర్నం.
ర్నవుగారు తభ కుటంఫ నేథాంలో కనిన వైదిఔ కార్నాల్ల చేసేదననందన ముందసుతగానే
విడిదితోపాట పూజాకాయాక్రమాల్ల చేసే బటా (వైదిఔ పురోహితులన ఇఔకడ బటాగా ప్పల్లసతయట)
గారి తోడాట తీసుకనానరు. సథళీయులైన బటాగారి బవంతి విశాలంగా ఉంది. ఆ ర్నత్రి మేభంతా
బటాగారు బవంతిలోనే వ్యరి భహిళల్ల చేసిన వంటకాలన్నంచి భ్యజంచి అఔకడే విడిది చేసం.
09-11-2013: ఈ రోజు ఉదమ కాలభంతా దైవదయశనం, పూజా కాయాక్రమాలలో
మునిగాం. గోఔయణ క్షేత్రంకు ఆన్నకనే అరేబియా సముద్రం ఉంది. సముద్ర తీయం ఒంకాయ రూంలో
ఉంది. సముద్రతీయంకు వెళ్తంటే గౌరీశ్ కానకణి, జమంత్ కానకణి గాయు (తండ్రీ కడుకుల్ల)
వ్యయసతవ ఇల్లు చూసం. ఉతతయ ఔననడ జలాు ఔర్ననటఔ ప్రంత యచనకు ముంద బాంబే ప్రెసిడెనిసలో
ఉండేది. గౌరీశ్ కానకణి తన జీవితభంతా గోఔయణంలోనే ఉండి ఔననడంలో శ్రేష్ఠ యచనల్ల చేసరు.
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ఆమన భాయా కూడా అఔకడే ఉద్యాఖం చేసరు.
వ్యరి

కుమారుడైన

సహితీవేతతగా
ఉంటనానరు.

జమంత్

పేర్నగంచి
వ్యరెవరూ

కానకణి

బెంఖళూరులో
ల్దనందన

ఇల్లు

పాడుఫడియుంది. మెన్ రోడ్ న్నంచి ప్రఔకకు
పోయే ఔ ద్రికి గౌరీశ్ కానకణి వీధిగా
ంచనతి వ్యరు నాభఔయణం చేసిన శిలా
పలఔంన్న చూసం.
సముద్ర

తీయంలో

సననాల్ల

అననమీదట, తీర్ననికి అన్నకునే ఉనన కండ

గౌరిష్ కానకణి

వదదకు వెళ్ళేం. అఔకడునన ఔ కలన్నలో 300

అడుగుల న్నంచి ధాయగా డుతునన నీళేలో ర్నవుగారు భయలా తనివితీర్న సననం చేసరు. ఆ
నీళేలో ఓష్దగుణాల్లననవని తెలారు ర్నవుగారు. ఆ ప్పభమట భహాఫల్దశ్వరుడి దేవళంకు వెళ్ళేం.
కాశీవిశ్వవశ్వరుడి దేవళం తయవత అంత విశిష్ఠమైన దేవ్యలమం (క్షేత్రం) ఇది అట. ఈ దేవళంలో
శివుడి ఆతమలంఖం భూసథప్పతమైన ద్నిన, బకుతలతో పాట మేమూ సృశించి తెల్లసకోఖలగాం.
బాల ఖణతి న్నంచి తనకు ఔలగిన ద్రోహానికి కుప్పతుడైన ర్నవణబ్రహమ ఖణతి నెతితని
మొటిానందవలు, సొటాడిన ఖణతి శియసుసన్న భనం తడిమి చూసుకోవచుు! ఆ దేవళంలో
జరుగుతునన

పూజాకాయాక్రమాలలో

పాల్గగనానం.

గోఔయణం

గోవ్య

చెంతన్నననందన

విదేశీయులందరో జటు జటుగా తిరుగుతునానరు. దేవ్యలమ వీక్షణం అనన తర్నవత బటాగారు
చేమబోయే క్రతువులో పాల్గగనానరు ర్నవుగారి కుటంఫ సదసుాలంతా. ఇదంతా ర్నవుగారి
వైమకితఔ పూజా కాయాక్రభం. పూజ ముగిసిన తర్నవత, బటాగారి కుటంఫ భహిళల్ల భడి
దదతితో వండి వడిుంచిన బక్ష్యాలన భ్యజంచం. గోఔయణంలో పూజాదికాల్ల భధాాహనం మూడు
ఖంటల వయకు సగినవి. ఇఔ ఆ తర్నవత బటాగారి న్నంచి సెలవుంంది కల్లురు క్షేత్రంలో ఉండే
మూకాంబికా దేవ్యలమంకు మనభయాాం.
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జాతీమ యహద్రి న్నంచి తిరిగి వసుతండగా బందూరులోని ఔ భల్లపు వదద టరినంగ్
తీసుకని 28k.m దూర్నన్నండే కల్లురు గ్రాభంలోని మూకాంబికా క్షేత్రంకు చేర్నం. అఔకడుండే
వసతి ఖృహంలో పెదదఖది ఔటి తీసుకని దేవి దయశనంఔని వెళ్ళేం. సుమారుగా ఖంట వేచియునన
తర్నవత దేవి దయశనం లభంచింది. పూజాకాయాక్రమాలనీన భళయాళీ రీతులలో జరుగుతునానన.
వివిధ యకాల వ్యదాఘోష్ల్ల మిననంటతుననవి. దేవ్యలమం న్నంచే బకుతలఔని నియవహింఫడే
ఉచిత భోజనాలమంలో భ్యజంచి వసతిఖృహానికి చేర్నం.
10-11-2013: వసతి నిలమంలో వేకువనే ల్దచి ఊరు చూద్దభని ఫమల్దదర్నన్న
ంటరిగా. మూకాంబికాదేవి మూలంగా చినన ఊరుగా విలసిల్లుతుంది కల్లురు. ముకా వీధిలో
నడుసుతండగా, ఆ జాములోనే బకుతల్ల తడిఫటాల్ల న్నంచి నిష్ఠగా దేవి దయశనానికి వెళ్తనానరు. ఫస్
న్నంచి దిగిన ఫృందం ‘ఆరు’ ‘ఆరు’ ఎఔకడ అని నన్నన
అడిగారు. నాకు ఖజబిజ. ‘ఆరు’ అంటే ఏమిటనేది
తెలమఔ మూఖబోయా. కనిన క్షణాల తర్నవత
‘మునానర, పెరియార’ గురుతకచిునది. భళయాళ,
తమిళ భాష్లలో ‘ఆరు’ అంటే నది ఔద్! నేన్న కూడా
ఆ బఔత ఫృందంతో ఔలస ‘ఆరు’(నది) వదదకు వెళ్ళేన్న.
ముంజాములో నదిలో భేదభావ్యల్ల పాటించఔనే

మూకాంబిఔ దేవ్యలమం

సననాల్ల చేసుతనానరు బకుతల్ల. చిచిసననం అనన మీదట దేవి దయశనంకు ఫమల్దదరుతునానరు.
సవరీగమ మమ్.జ.ఆర న్నంచి ఇళమర్నజా, క్రికెటర శ్రీశాంత నామర వయకూ... ప్రముఖులందరో
ఈ దేవికి యభ బకుతలట. కనిన భళయాళ కుటంబాలైతే మాసంలో రెండు ర్నాయాల్ల దేవి
దయశనంఔని వసుతంట్టయట. ద్ద్పు ఎనభై శాతం బకుతల్ల భళయాళసీభకు చెందినందన,
కల్లురులో భళయాళం ధార్నళంగా వినఫడుతుంది. రెంకోలసరి ఈ ఉదమంలో దేవి దయశనం
చేసుకని అఔకడునంచి వెన్నదిరిగి భంఖళూరుకు వెళ్ళే ఉదేదశ్ంతో మనిసుతంటే భధాలో
చిటాడవిలో జీడిమామిడి వృక్ష్యలతో నిండియునన భూభాఖం ద్టతూ హటిాదంఖడి, ఆనెగుడులలో
ఉండే వినామకుడి గుళేన్న సందరిశంచం.
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భరిఔ

జాతీమ

మురుడేశ్వయలోని

యహద్రి

దేవళంకు

మీద

వెళ్ళేం.

కచిు

ముంబలో

సిథయడిన ఆర.ఎ్.షెటిాగారు శ్రభతో నియమంచిన నవీన
(బవా) దేవ్యలమం ఇది. ర్నాటకులన అమితంగా
ఆఔరిషసుతంది ఈ క్షేత్రం. గోఔయణంకు వెళిే వచేువ్యరు
విధిగా ఈ దేవ్యలయానిన సందరిశసతరు. దేవ్యలమం
సముద్రం అంచునే ఉంది. అఔకడ చేల వేటలో
మునిగియునన భతసయకారులన ఔలస ఎండబెటిా ముంబ
మారెకట్ ఔని తయలసుతనన భతసయసంద మీద గుచిు
గుచిు
మురుడేశ్వయ దేవ్యలమం

(తయచి

తయచి)

అడుగుతునానరు

చిదధ

శోత్రీయుడైన ర్నవుగారు! ‘ఇదేంటి ర్నవుగారు...... ఈ
భతసయసంద మీద ఉతుసఔత’ అని నేనడిగితే, ‘ఓనండి

మీరైతే మీ హైద్రాబాద్ బిరియాని గురించి చెపుతారు.... మా ప్రంతంలో నైసరిగఔ సిథతి న్నంచి భతసయ
ఆహాయం

విరివిగా

తీసుకనేది,

తినేదంది......

యచనతగా

భనం

ప్రతాక్షంగా

చూసి

తెల్లసకనేదంది’ అంటూ ఉద్యోధ చేసరు భావుకుడిలాఖ. భరిఔ ఉడుప్పకి ఫమల్దదర్నం. ఉడుప్పలో
భ్యజంచి అఔకడుండే భల్ద బీచ్ కు వెళ్ళేం. భల్ద బీచ్ న్నంచి సెంట్ మేరీస్ ద్వవంకు (షిప్
ద్వర్న) వెళిే అఔకడ కనిన ఖంటల్ల ఖడిపాం. నియజనమైన ద్వవి ఇది. చూడ చఔకని ద్వవి. భయలా
వెన్నదిరిగి ఉడుప్ప నివ్యసైన ప్రొఫెసర శాంతర్నభ సోభయాజ గారిన ఔలసము. సోభయాజగారి
మూడు ఔథలన నేన్న తెనిగించన్న. సోభయాజగారు సహద్తగా నిలునందన నేన్న
‘చినర్నవురులోని ఖయాాళ్ల్ల’ ముద్రంచఖలగాన్న. ఈ రోజు వ్యరిన ఔలస వ్యరి ఇంట్లు ఆ
సమంత్రాన ఉపాహాయం సేవించి భరిఔ ప్రఖ్యాతమైన శ్రీఔృష్ణ దేవ్యలమంకు వెళ్ళేం. చిరుచీఔటులో
వేలాది ప్రమిదల వెల్లగులో శ్రీఔృష్ణ భందియం బవాంగా ఉంది. మూలవిర్నట్న్న కిటికి న్నంచే
చూసేదంటది. అఔకడే పేజావయ భఠాధీచిడి ధారిమఔ సంభాష్ణ కాయాంలో పాల్గగని, ఆ తరువ్యన
భంఖళూరుకు ర్నత్రి ఎనిమిది ఖంటలకు చేర్నం.
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11-11-2013:
రూ

ధయమసథళకు

వెళ్ళదభని

ర్నవుగారు

ఈ

రోజు

కాయాక్రమానిన

దించరు. భంఖళూరు-పుంజలఔటెా-బెళతంఖడి-ఉజరె మాయగంగా సుమారు 80 k.m

దూయంతో ధయమసథళకు చేరేదంది. ర్నవుగారు సీనిమర సిటిజ్ అననందన ఔర్ననటఔ ప్రభ్యతవం
తన ప్రజలఔని జారీ చేసే ఐ.డి.కారు ద్వర్న (ఆ ర్నష్ట్ర ప్రభ్యతవపు) ఏవిధమైన ఫసుసలలో
మనించినా టికెట్లో 25% ర్ననతీ లభసుతంది. భధాాహనం 12 ఖంటలకు ధయమసథళలో దిగాం.
ఈ సుక్షేత్రం భంఖళూరు జలాులో ఉంది. శిుభ ఔన్నభలలోని ఘోర్నయణాంలో ధయమసథళ ఉంది.
భంఖళూరు న్నంచి ఉజరె టాణం ద్టతుండగా పూయణచంద్ర తేజసివ యచించిన ‘నిగూఢ
భన్నషుల్ల’ పెదద ఔథ గురుతకచిుంది. ఉజరె చెంతన ఉగ్రగిరి యవతం ఔనఫడుతుంది.
బయానఔమైన ఉగ్రగిరి యవతం, ద్ని రిసర్నలలోనే ఉజరె, బెళతంఖడి టాణాలలో నివసించే
జనం వర్నషకాలంలో ఎదరొకనే ప్రఔృతి భీబతాసనిన, దయంతాలన అతిసహజంగా (ఉతతర్నకండ్లో
జరిగిన

ఉతాతం

లాఖ)

ఔథా

రూంలో

1980లో

తేజసివ

వ్రాసింది

గురుతకచిు

రోమాంచితుడనయాాన్న ఈ వేళ.
ధయమసథళలో ఫసుసదిగిన మీదట దేవసథనం వ్యరిచే నియవహింఫడుతునన వసతి ఖృహాలలో
వసతిఔని వెతికాం. సుల్లవుగానే రోజుకు 100 రూపామల బాడుఖతో ఖది దొరికింది. మా చేతి
సంచులన్న ఖదిలో పెటిా భంజునాధుడి దివాదయశనానికి ఫమల్దదర్నము. సభమం మీరుతుననందన,
బకుతల తాకిడి అంతగాల్దద. దైవదయశనం అనన మీదట దేవ్యలమం వ్యరిచే ఏర్నట
గావింఫడిన ఉచిత భోజనాలమంకు వెళ్ళేం. బకుతల సేవఔని సంతృప్పతఔయంగా నితాభోజన ద్న
ఏర్నటు ఉననవి. రిచిభ్రమైన రిసయం. భేష్జాలకు పోఔనే తాయతభాల్ల ల్దఔనే ఎఔకడెఔకడునంచో
వచిున

బకుతల్ల

తింటనానరు
వ్యరితో

ఔడుపార్న
సంతోష్ంగా.

పాటే

మేమూ

సంతుషుాల్లగా భ్యజంచం. వసతి
ఖృహానికి
ఖంటల్ల

చేరుకని
విశ్రంతి

రెండు
తీసుకని

భయలా ధయమసథళలో అడుదిడుంగా
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తిరిగాం. దేవ్యలమంకు ధర్నమధికారి హెగెు. వీరు జైన భతసుతల్ల. దేవ్యలమం హిందవులకు
చెందినది. హెగెుగారి నియవహణలో దేవ్యలమం భాయతదేశ్భంతా పేర్నగంచినదట. ఔర్ననటఔలో
దిఖంఫయ జైన థానికి చెందిన జన్నల్ల ర్నజాభంతట్ట లులలో ఉనానరు. బెళగావి న్నంచి
చభర్నజనఖయ వయకు జైన్నల్ల ఉనానరు. శిచివిహార భందియం(L.k.g) న్నంచి వైదా, వావసమ
ఔళ్ళశాలల వయకూ వివిధ విద్ాలయాల్ల భంజునాథుడి పేరున హెగెుగారి నేతృతవంలో ధయమసథళ
న్నంచే నియవహింఫడుతుండడం నేన్న ఖభనించన్న. హెగెు గారి నేతృతవంలో ఔ మూాజమం
నడుసుతంది. ద్వని పేరు భంజూష్. హెగెు గారి సేవలన చూసి మెచిున బిర్ను కుటంఫ భహిళ ఔరు
ప్రయాణికుల్ల వ్యడే ఔ విమానానిన కాన్నఔగా ఇచిునది, ఆ పెదద విమానానిన ఆ మూాజమం
చెంతన్ననన షెడ్లో బద్రయచగా చూసం. ర్నత్రి ఎనిమిది తర్నవత భయలా భంజూనాథుడి
దివవదయశనం ంంది వెన్నదిరిగాం. ఆ ర్నత్రి వేళలో హెగెు గారి ప్రజాదర్నోరు సగుతుంది. ఎంతో
భంది హెగెు గారిన ఔలస తభ గోడు వెళేడించుకంటనానరు. వ్యరిని దైవసమాన్నల్లగా
భావిసుతనానరీ బకుతల్ల. ‘జనం వెళ్తనానరు .... భనమూ వెళ్ళదమా’ అని నేనడిగితే, ‚భనం ఏమైనా
‘నామా’ ప్రశ్సిత, ‘జాానపీఠ పుయసకయం’ కోరుతునానమా‛ అంటూ హసామాడారు ర్నవుగారు.
12-11-2013:
ధయమసథళలో

వేకువనే

కాలఔృతాాల్ల
ధార్నళంగా

ల్దచి

ముగించి,
దొరికే

నీళేలో

చిచిసననం చేసి వసతిఖృహ
నియవహకులకు
అగిసుతంటే,

ఖది

తాళం
అడావ్స

ఎమంట్ వంద న్నంచి తిరిగి
50 రూ. వ్యసుస ఇచురు.

కుకెక సుబ్రభణా క్షేత్రం

దిభందికి సరిడే ఖదికి ఏబ

రూ. మాత్రమే బాడుఖ. చిత్రం ఔద్! ఉదమం 6 ఖంటలకు ధయమసథళ న్నంచి కుకెక సుబ్రభణా క్షేత్ర
దయశనంకు ఫమల్దదర్నం. 50 కి.మీ దూయం ఉంది. అడవిలో ప్రయాణం. విష్సర్నల వేటకి
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భయూర్నల్ల తిరుగాడుతుననవి. అడవి జంతువుల్ల రోడ్ ద్టకుండా ఉండేందఔని మూడు
నాల్లగు అడుగుల లోతులో యహద్రి అంచులలో అట ఇట ఔందకాల్ల తవ్యవరు ఫారెాస్ా
డిపారామెంట్ వ్యరు. 8 ఖంటలకు సుబ్రభణా క్షేత్రంకు చేర్నం. ఎంతో పుర్నతనమైన రెండు
దేవ్యలయాల్ల (ఆది సుబ్రభణా, కుకెక సుబ్రభణా) బవాంగా ఉననవి. సుబ్రభణా రోడ్గా ప్పలవఫడే
రైల్ల సేాష్్కు 8k.m దూయంలో ఈ క్షేత్రం ఉంది. సయద్యష్నివ్యయణఔని మజాయాగాదల్ల ఈ
దేవ్యలమ సముచఛమంలో జరుగుతుననవి. దేవ్యలమ నియవహణ భళయాళ సంప్రద్మరీతులలో
జరుగుతుంది. ఈ క్షేత్రంలో ఎన్లన శాకలకి చెందిన పీఠాధితుల్ల ఉనానరు. ర్నవుగారు తభశాకకు
చెందిన పీఠాధితి వదదకు తీసుకెళ్ళేరు. నిండు ళ్ళేలతో వచిున శ్రీభంతులన భనసర్న
ద్వవిసుతనానడు పీఠాధితి. రిఔతహసతలతో వెళిేన భభమలన అయకయగా ద్వవన ఇచిు ంపారు
సవమీజ. I.P.L క్రికెట్లో ఆడే క్రీడాకారుడిలాఖ యువకుడిగా ఉనన ఈ పీఠాధితి వైభోఖం మీద
ర్నవుగారు మారకసవ్యదంలోకి జారి ఐద నిమిషాలపాట లౌకిఔ అలౌకిఔ విష్యాల మీద మాటల
వయషం కురిప్పంచరు. పుతూతరు మాయగంగా ఫసుసలో మనించి భధాాహనం రెండు ఖంటలకు
భంఖళూరు చేర్నం. సుబ్రభణా దేవ్యలమం భంఖళూరు జలాులో ఉంది.
ఇఔ ఈ రోజు సమంత్రం కారోరేష్్ బాాంక్ హెడ్ ఆఫీసులో సీనిమర మేనేజరుగా
ఉండి, సంసకృతిఔ వవవహార్నల విభాగానికి అధితి అనన ర్నగవ ఆచరి గారిన ఔల్దసదంది.
ఆచరిగారు పేర్నగంచిన ఛాయాచిత్రకారుడు. పూయణచంద్ర తేజసివ, మజా ఆచరిగాయుకు అంతేవ్యసి
(శిషుాడు). భంఖళూరులో వ్యరికఔ ఇల్లు ఉంది. వ్యరి రివ్యయం (భాయా- కుతూరు)
బెంఖళూరులో ఉంటనానయట. పుత్రిఔ ఇంజనీరింగ్ చదవుతుందని తెలారు. ర్నవుగారి అల్లుడు
నీళే వ్యాపాయం (మినయల్ వ్యటర) చేసుతననందన భంఖళూయంతా ఆ బాబుకు సురిచితమే. కారోు
నన్నన, ర్నవుగారిన ఆచరి ఇంట్లు దిఖబెట్టాడు ఆ బాబు.
ఎంతో ఏకాగ్రత, నైపుణాంతో తీసిన ల్ల ఛాయాచిత్రాలన మాకు చూప్పంచరు
ర్నగవఆచరి. వ్యరి ఛాయాచిత్రాలన బాాంక్ వ్యరు ఉయోగించు కంటనానయట. నేన్న
అన్నవదించిన పుసతకాలన వ్యరికి ఇచున్న. భేష్..... ఫహుత్ అచు అంటూ ఆచరిగారు, నేన్న
యసయ ప్రశ్ంసల్ల చేసుకోవటం..... భధాలో ర్నవుగారి న్నంచి ఔననడ సహితా అవలోఔన, దృశ్ా
మాధాభం (టి.వి) న్నంచి పుసతఔ ఠనం మీద జరుగుతునన ద్డి మొదలైన వ్యటి మీద ర్నత్రి
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ఎనిమిది ఖంటల వయకూ చరోుచయుల్ల జరిగినవి. ‘యండి.... ఆఫీసరస మెస్లో భోజనం చేద్దం’
అని ఆచరి గారి న్నంచి తితడి ఉనాన, వినమంగా వ్యరి న్నంచి వీకోలకల్ల ంంది వ్యరి ఇంటికి 4 కి
మీ దూర్నన్నండే ర్నవుగారి పుత్రిఔ నివ్యసంకు చేర్నం. ఈ రోజు కాయాక్రభం ఈ విధంగా జరిగింది.
13-11-20113: ‘ర్నవుగారు...... ఈ రోజు భన తిరుగాట ఎఔకడికి’ అని అడిగితే, ద్నికి
జవ్యబుగా ‘న్యాయారకకుగాని, నారేవగాని వెళిే వద్దం’ అనానరు ర్నవ్ గారు నాతో. ఆ జవ్యబుకి
నేన్న బితతయపోయాన్న. ‘అదేటండి.... భనం ఉంది భంఖళూరులో. న్యాయారకకు, నారేవకు ఎలా
వెళేఖలం’ అని నేన్న ప్రశినంచగా, ద్నికి ప్రతుాతతయంగా నవువతూ ‘న్యాయారక మాండా జలాులో,
నారేవ షిమొగాలో ఉండే చినన లుల్ల ఔద్! మొయటగా ఉనన ఎన్నబోతుల పేటన్న నారేవగా,
హన్నభనదొడిుని న్యాయారకగా మారేుసయండి అఔకడునన తుంటరి యువజనం. రెవిన్యా
రికారులకు ఆపేరుు ఇంకా ఎఔకల్దద. డిపో మేనేజయున్న అడిగితే ఆయా మూల గ్రామాలకు వెళ్ళే ఫసుస
వివర్నలన తెల్లతారు’ అనానరు ర్నవుగారు తుంటరిగా. ఆసితకుడిగా, నాసితకుడిగా, మారకసవ్యదిగా
ఉండే ర్నవుగారిలో హసాప్రిమతవమూ ఉంది.
‘ఈరోజంతా

ఇంట్లునే

ఖడుపుద్ం.

సమంత్రం

నార్నమణగురు

ధయమపీఠంచే

నియవహింఫడే దేవళంకు వెళిేవద్దం. యువదంతులైన పుత్రిఔ-అల్లుడు సంతానానిఔని
ఆర్నటడుతునానరు. ప్రసుతతానికి భనమే వ్యరికి సంతానం. రెండు రెండు ఖంటల విర్నభంగా
తిండి తీర్నథల్ల వసతవి. మొహమాట డఔండి. అమామన M.Com, అల్లుడు చదివింది
ఇంజనీరింగ్. చేసేది నీళే ఉతదనా వ్యాపాయం. సు(సుఔనా) త (తమామజర్నవ్) ఇండసీీస్. నా
మీద, నా శ్రీభతి మీద అననా బకిత వీరిలో ఉంది. హానగా ఖడండి, ల్దదంటే మీ తెలంగాణా
గురించి చెండి, మాకు తిరుభలన్న ఇవవండి, ఫళ్ళేరిని మీరు తీసుకండి, గాల జనాయథన రెడిు
ద్యప్పడి తర్నవత ఏమి మిగిలంది మా ఫళ్ళేరిలో’ అని నాతో ముగుధడిగా చెపారు ర్నవుగారు.
ఇలాగున ఖడిచిపోనంది ఈ రోజంతా.
14-11-2013: ఈ రోజుతో ఇఔ నా భంఖళూరు ఋణఫంధం ముగుసతది. ఉదమం 9
ఖంటలకే వెజటబుల్ కిచిడి పాాక్ చేనంచరు ర్నవుగారు, మినయల్ వ్యటర బాటిల్ సమేతంగా.
భంఖళ, గురు, శ్ని వ్యర్నలలో కార్నవర న్నంచి భంఖళూరు సేాష్్ మీదగా మశ్వంతపుయకు వెళ్ళే
రైలోు ఉదమం 11ఖంటలకు నేన్న ఎకేకదంది. రిజరేవష్్ టికెట్న్న ర్నవుగారే ఇంటరెనట్ ద్వర్న
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తీసుకనానరు. అల్లుడితోపాట సేాష్్కు వచిు వీకోలకల్ల లకారు ర్నవుగారు. వ్యరి రివ్యయం
సుఔనాగారు, పుత్రిఔ (శ్రీలక్ష్మి), అల్లుడు (నరేంద్ర) భరీ భరీ జాగ్రతతల్ల చెప్ప వీకోలకల్ల ఇచురు.
ఖటి వేళలో భయలా ఘోర్నయణాంలో రైల్ల మనించి, ర్నత్రి 10.10కు మశ్వంతపుయకు
చేరిుంది. ఆ ర్నత్రే ఔంట్లనెమంట్ చెంతన్ననన యూత్ హసాల్కు చేరుకనానన్న సుబద్రంగా.
15-11-2013: ఈ రోజు ర్నత్రి 11.15కు మశ్వంతపుయ న్నంచి కోర్నోకు వెళ్ళే ‘వమ్
ఖంగా’ ఎఔసప్రెస్లో కాచిగూడాకు సీుర కోచ్ (బెరత) రిజరేవష్్ నాకుంది. ఖలంతా ఖ్యళీ ఈ
రోజు. అన్నవ్యద క్రీడలో బ్రహెమమన పెండేకూరు గురుమూరితగారిని ఔల్దసదంది. వ్యరు తెల్లగు న్నంచి
ఔననడంకు విశిష్ా (దిఖంఫయ) సహితాానిన అన్నవదించరు. తెల్లగు ఔవితావనిన సులలతంగా
ఔననడంలోకి తరుజమా చేసిన సహితీవేతతగా గురితంచుకోఫడినారు. బెంఖళూరు వసేత తనని ఔలవండి
అని ఎన్లన మారుు చెప్పయునానరు. వ్యరు ఫళ్ళేరి సీభకు చెందిన పేర్నగంచిన వణిఔ ప్రముఖుడు.
వ్యరి కుమారుడు అమెరికాలో సఫ్ావేర ఔంపెనీలో గురుతయకార్నానిన నియవహిసూత, ప్రమోష్్ మీద
ఇండియా తిరిగొచిు బెంఖళూరు కేంద్రంగా 15 దేశాలలో మూల ఔంనీకి చెందిన విధులన
అజమానషి చేసుతనానడట. వయోమాన ప్రభావం, కుమారుడి ప్రీతి న్నంచి వ్యాపార్ననిన వదిల్దసి
శ్రీభంతుల

నివ్యససథనమైన

H.S.R.Layoutలో

ఉనన

కుమారుడి

బవా

బవంతిలో

నివసిసుతనానరు. వ్యరు చెప్పన అడ్రసుస ప్రకాయం సెంట్రల్ సిటి ఫస్ సేాష్న్న న్నంచి యంగిపాళాకు
వెళ్ళే ఫసుసలో రెండు ఖంటల ప్రయాణంతో 12 ఖంటలకు వ్యరి వదదకు వెళ్ళేన్న. వ్యరు కం్రొతతతగా
వచన సహితాం మీద ఔననడంలో 2013లో యచించిన పుసతఔం (ఔవనంలో ఉంది) నాకు ఇచురు
రిశీలంచండి అని. పుసతఔం వెల 280 రూపామల్ల. ఔర్ననటఔ, తమిళనాడు ఖవయనయు చేతుల
మీదగా ఈ పుసతఔం ఆవిష్కరింఫడింది. రేఖ్యచిత్రాలతో దళసరి కాగితంతో ముద్రంచఫడిన ఈ
పుసతఔం చూపులకేకాద, చదివితే గురుమూరితగారి ప్రజాాపాటవం భనకు తెల్లసతది. వ్యరి వైదష్ాం
మెచుతగినది. వ్యరిని ఇటి వయకూ అన్నవ్యదకుడిగా, యచనతగానే భావించుకనానన్న. అనతే
వ్యరు సహజ ఔవిగా వచన యచనలో మునిగింది ఇడు తెల్లసకనానన్న! అట్లు ఫళ్ళేరి జలాు
భద్రాస్ ప్రవి్సలో ఉండేదట. భద్రాసు న్నంచి తెల్లగు ప్రంతం (ఆంధ్ర) విడిపోననపుడు
ఫళ్ళేరి ఔర్ననటఔలో చేరిందని తెలారు గురుమూరితగారు. కాంపోజట్ సేాట్గా ఉనన భద్రాసు
ప్రవి్స న్నంచి ఆంధ్ర విడిపోవటం, తెలంగాణాతో ఔలసి విశాలాంధ్రగా ఏయడి, ఆ ప్రంతపోళేతో
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భమేఔం కాఔపోవడం, తెలంగాణా ఏర్నట తథాం అని ఎన్లన చరిత్రఔ విష్యాలన
ముచుటించరు. భధాాహనం వ్యరి ఇంట్లు భోజనం. ఆ తర్నవత వ్యరి ఇంటి చెంతన్ననన చితూతరు
జలాుకు చెందిన సీఔల వేణుగోపాలరెడిు గారి ఇంటికి వెళ్ళేం. ఆమన సవతంత్రా సభయయోధుడు,
విల్దఔరి, ఔవి. రెడిుగారు సహితాం ఔనాన రిమల్ ఎసేాట్ మీద ఎన్లన విష్యాలన మాట్టుడారు.
ర్నత్రి వయకూ అఔకడే ఖడిప్ప భరోమారు వ్యరి ఇంట్లునే భ్యజంచి వెన్నదిరిగాన్న. సవమంగా
తభ కారు డ్రైవర (సహకాయం)తో నన్నన యూత్ హాసాల్లో దిఖబెటాభని చెప్ప వీకోలకల్ల ఇచురు
గురుమూరితగారు.
యూత్ హాసాల్ ఖ్యళీచేసి మశ్వంతపుయ సేాష్్కు చేరుకని వై్ ఖంగా ఎక్సప్రెస్ ద్వర్న
భరునాడు 16-11-2013 ఉదమం 9 ఖంటలకు కాచిగూడాకు చేరుకోవటంతో నా ఈ
మూడువేల కిలోమీటయు తిరుగాట ముగిసింది!
యచనాకాలం
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