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కననడం నంచి తెలుగులోకి సాహిత్యానవాద అనబవం నాకు ఉననందున ఎంతో భంది
విశిష్ఠ కననడ సాహితీవేతతల రిచమభాగాం ఫోన్ మూలంగా దండిగా ఉంది. మొదలు మొదలు
కప్పడు తెలంగాణాలో (నిజం కాలం) అంతర్భాగమైన ర్భమచూర్ జిల్లాలో వాయసతవ
వావసామ అనఫంధం అంతో ఇంతో ఉండటం.... ఆ సీభలో తెలుగు మిశ్రిత కననడం
వాాకంగా (విసాతయంగా) ఉననందున, అంతగానేమి ఆ సరిహదుు జిల్లా దాటితే కర్భనటక ర్భష్ట్రంతో
నికట రిచమం ఏమి లేదనే చెప్పచుు నేన. ఇడిక (2013లో) క సువర్భావకాశ్ం:
ఘనసాహితైన శ్రీయుత తమ్మాజిర్భవ్ గారితో కలసి కర్భనటక తీయ ప్రంత సందయశన భాగాం
లభంచింది!
తమ్మాజీర్భవ్ గారు కోల్లర్ జిల్లా వాసిగా మూల జీవితం ప్రయంభంచి ఉద్యాగరీత్యా
తుభకూరు జిల్లాలోని కలతరునాడైన టిటూరు టటణంలో వాణిజా శాస్త్ర ఉనాాసకుడిగా
ప్రసాానానిన ప్రయంభంచి ఆ తదురి ప్రొఫెసర్గా అకకడే రిటైర్ అయ్యారు. ర్భవుగారి సవగ్రాభం
‘నంగల’, చిత్తతరు జిల్లాలోని భదనలా త్యలూకాకు ఆనకొనే ఉనన కర్భనటక సరిహదుు
గ్రాభమైనందున, వారు తెలుగులోనూ బాగా సంభాషంచగలరు. ప్రతి సంవతసయం వివిధ
ఆంశాలమీద సాహితా గోష్ఠఠలన ఏర్భటు చేమటం వారికి క వాసనంగా రిణమించింది! వారు
యచించిన ఉతకృష్ట కననడ కథలు ‘పలత, వాయసు, కాలలాద్ కవిత’లన నేన తెలుగులోకి
అనవదించి ప్పసతకంగా ముద్రంచినందున శ్రీయుత ర్భవు గారి రిచమం ఎంతో ఆతీామంగా
మ్మరింది! సాహితాగోష్ఠఠలకు అతిధిగా పిలుసుతంటారు ననన. అయితే ఈసారి ‘తిరుగాట’ మీద
వారొక కాయాక్రభం రూప్పందించి, దాన్లా పాల్గొనాలని ననన ఆజాపించారు.
ర్భవుగారికి ఇంగ్లాష్ఠలో యచనలు చేసుతనన ఇటి నవతయం యచయితల సాధన మీద
అంతగా సదభప్రమం లేదు. ఆర్.కె.నార్భమణ, కుష్ాంత్ సింగ్, ర్భజర్భవ్... మొదలైన
ఘనాపాఠీల మీద వారికి ఎనలేని ప్రీతి ఉంది. మూల దేశీమ (ప్రంతీమ) భాషా సాహితా
రిజానం లేని, యయగా ఇంగ్లాష్ఠన మ్మటాాడే ఈ భాయతీమ యచయితలు జైపూర్ లటయరీ
ఫెసిటవల్లో ప్పందిన మ్మనాత మీద రేగిడుత్యరు. ప్రదేశిక భాష్ల యచయితలు అనయొళంగా
ఇంగ్లాష్ఠలో తభ యచనల విశిష్టతన చెప్పకోలేనందునే ఆ ఫెసిటవల్లో చిననచూవు ప్పందాయని
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నిశితంగా విభరిశసాతరు ర్భవుగారు. ‘ఇంగ్లాష్ భాష్లోని టాటోం భనకు ఎటూలేదు, ఎందుకు
అకకడకు వెళ్ళేదుంది... భనకు భనమే ఏకోనార్భమణలననటుాగా ఘనమైన భననాడులోనే
తిరుగాట చేసి సాంతవనం చెందుదాం... ర్భ.... యండి’ అని ఆహవనించారు ర్భవుగారు.
కననడ సాహితీవేతతలలో క భహిభఉంది. వారు తభ మూల ప్రంత రిధి నంచి
ఫమటకొచిు

భరో

కాలనిక

ప్రంత్యనిన

సృషటంచటం

వారిలోని

యచనా

వైశిషాటనిన

ఫమటపెడుతుంది. ఆర్.కె. నార్భమణ ‘మ్మలుొడి’, ర్భజర్భవ్ ‘కాంత్యప్పయ’, దివాకర్ ‘భువనగిరి’,
తమ్మాజిర్భవ్ ‘మ్మదాప్పయ’ పేయామీద సాహితాంలో గురిపెటిట ఆయ్య ప్రంత పేయాన కాలనికంగా
వాడుకుని తభతభ యచనలలో విరివిగా ఉయోగించుకొననందున, ఆయ్య పేరుా కననడ
సాహితావనంలో సిాయడిపోయినవి. నేనంటునన ఈ భాగానగయంలో రండు దశాబాులు
మ్మదాప్పయంతో నాకు నికట సంఫంధం ఉననందున మ్మదాప్పయన ఉటంకిస్తత కాలనిక యచనలన
చేసిన ర్భవుగారి యచనల మీద నాకు ఆసకిత కలొ, ఎంతో శ్రమించిన మీదట వారి సాహితా
రిచమం లభంచి, ఆ మీదట ఇడది ఎంతో ఆతీామంగా మ్మరింది.
చిత్రమేభంటే తనచే కననడంలో సృషటంఫడిన ‘మ్మదాప్పయ’ విశిష్టత ర్భవుగారికి ఇటికీ
తెలమదు! నేనే ఖుదుుగా వారికి మ్మదాప్పయ, అందులోని హైటెక్ సిటి, దాన్లా ఫతుకుబాట సాగిసుతనన
వేల్లది సాఫ్టవేర్ జీవుల గురించి చెప్పతుంటాన ఫోన్లా.
ప్పత్రుడు బంగళూరులో, ప్పత్రిక భంగుళూరులో, వీరి నడుభ ర్భవుగారు తిటూరులో
కుటుంఫ సమేతంగా ఎవరికి వారు సిాయడినందున భంగుళూరులో(దక్షిణ కననడ, ఉడుపి, ఉతతయ
కననడ, చికకభగళూర్) తిరుగాట చేదాుం, నవంఫరు నంచి వానలు తగుొముఖం డుతవి, రండు
వార్భలకు తకుకవ గాకుండా గడిపేందుకు యండని ప్రోగ్రాం ఇచాురు ర్భవుగారు. జైపూరు ఫెసిటవల్
నవంఫరులో జరుగుతుంటుందని, అల్లనే భన తిరుగాట అదే కాలంలో తన ప్రంతంలోనే చేదాుం
యండని తెల్లరు. క నెల ముందసుతగానే తెలనందున నేనండే లంగంలా స్టటష్న నంచి ల్లనడు
ఎకసప్రెస్ దావర్భ 03-11-2013 ఉదమం 11.20కు ఫమలేురి, వికార్భబాద్ జంక్షన్లో
12.20కు చేరుకొని భయల్ల నాందేడ్ నంచి బంగళూరుకు వెళ్ళే ఎక్సప్రెస్లో భధ్యాహనం 2.30కు
సీార్ బోగిలో ప్రవేశించి భరునాడు 04-11-2013 న మశ్వంతప్పయలో ఉదమం 5.30కు
దిగాన సుఖకయంగా. ముందసుతగానే రిజరేవష్న్ చేసుకొననందున అనకొనన ప్రకాయమే ప్రయ్యణం
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సాగింది.
04-11-2013: మశ్వంతప్పయలో ఉదమం 7.30కు కార్భవర్కు వెళ్ళే ఎక్సప్రెస్ రైలు
సోభ, బుధ, శుక్రవార్భలలో మ్మత్రమే ఉంటుంది. సామంత్రం5.30కు భంగళూరుకు
చేరుకోవచుు. నేరుగా హైద్రాబాద్ నంచి ఆయ్య రైళేలో ల్లనడు ఎక్సప్రెస్, నాందేడ్ ఎక్సప్రెస్,
కార్భవర్ ఎక్సప్రెస్ రైళేలో నేన బారుగా రిజరేవష్న్ సౌకయాం చేయించుకొనానన. మశ్వంతప్పయ
నంచి గటివేళలో భంగళూరు వయకూ వెళ్ళే
ప్రయ్యణం

ఎంతో

భధుర్భనభూతిని

కలొసుతంది. మశ్వంతప్పయ నంచి అయసికెర –
హాసన్

–

సకలేశ్ప్పయ

వయకూ

రైలు

మైదానప్రతంలోనే మనిసుతంది. సకలేశ్ప్పయ
(సకల జనల ఈశునిప్పయ) నంచి ఘాట్
సుబ్రభణారోడ్ వయకూ ఉండే 115 కిమీ...
ఘోర్భయణాంతో

నిండియునన

ఎతతయిన

శిుభ కనభలలో ఈ రైలు ప్రయ్యణిసుతంది. ఈ గటి రైలు ప్రయ్యణంలో ఘోర్భయణాం, ఎతెతతన
గిరిశిఖర్భలు, లోమలు, వంతెనలు, సొయంగాలన చూస్టందుకని బంగళూరులోని యువజనం జటుా
జటుాగా ఈ రైలులో య్యత్రికులుగా మనిసుతంటారు. సముద్ర భటటం నంచి మూడు వేల
అడుగుల ఎతుతలో సాగే ఈ రైలుకు సకలేశ్ప్పయలో వెనక నంచి నెటేటందుకు రండు ఇంజనాన
జతచేసాతరు. కుయోా, మొర్రో అంటూ ముందునన ఇంజన్, వెనకునన ఇంజనా రైలున ల్లగూత్త
నెడుత్త 20 కి.మీ. వేగంతో సుమ్మరుగా వందగుహల గుండా సాగిపోతుంటే ఆయ్య ప్రకృతి
దృశాాలన తిలకించేందుకు, పోటోలన తీస్టందుకు భోగ్లల దావర్భల వదు, కిటికీల చెంత యువకులు
పోటీ డి జమౌత్యరు. గుహలలోకి రైలు చేరుతుంటే కటే కేరింతల ఘోష్. పూయాచంద్ర తేజసివ
యచించిన ‘జుగారి క్రాస్’ నవలలో ఈ రైలు మ్మయొం గురించే ఆరు
అధ్యాయ్యలు

కేటాయించఫడాడయి.

ఆమన

యచన

నిజమేనా

అని

తెలుసకునేందుకే నేనీ రోజు ఈ గటి ప్రయ్యణానిన ఎంచుకొనానన! ఘాట్లో
రైలు స్టటష్నా నాలుగు మించి లేవు. భధ్యాహనం ఏదైనా తినేదుంటే అది
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సకలేశ్ప్పయ స్టటష్న్లోనే తినాల. సుబ్రభణా రోడ్ స్టటష్న నంచి భరిక మైదాన ప్రంతం
మొదలవుతుంది. మ్మ డ్యాటీ ముగిసిందిలే అని వెనకునన రండు ఇంజనా అకకడ రైలు నంచి వేరు
డిపోత్యయి. అప్పడిక రైలు జరుడు ఫండ నంచి జరినటుాగా మధ్యప్రకాయం వేగంతో వెళ్తంది.
ప్పత్తతరు-ఫంటావళ దాటిన తర్భవత భంగళూరుకు చేరుకుంటుంది. భంగళూరు స్టటష్నకు
ర్భవుగారు అలుాడితోపాటు వచిు సామంత్రం 6.30కు తభ ఇంటికి తోడ్కకని వెళ్ళేరు.
05-11-2013: ర్భవుగారుతో కలస ఉదమం7.30కి భంగళూరు ఫస్సాటండ్లో మినీ ఫస్
క దాన్లా ప్రవేశించి తీయాహళ్ళేకి ఫమలేుర్భం. ఘాటోా ప్రయ్యణం. ఫస్ ఆగుంబ వదు కొంచం స్టప్ప
ఆగుతుంది. చియప్పంజి తర్భవత అతాధికంగా వయషంపాతం నమోదైయేది ఆగుంబలోనే. ఇకకడ
కురిసిన వయషధ్యయలే తుంగబద్రా నది, కృష్ానదులలోని జల్లశ్య్యలు నింపి కర్భనటక,
ఆంధ్రప్రదేశలలో జల సిరులన ప్రసాదిసాతయి. భాయత ప్రభుత్యవనికి చెందిన వయషపాతం నమోదు
చేస్ట వాత్యవయణశాఖ కార్భాలమం ఇకకడుంది. ఎతెతతన గిరి శిఖయం నండే ఆగుంబలో ర్భాటకుల
వీక్షణకని వ్యా పాయింట్ కటుంది. అకకడునంచి లోమలో కనఫడే క్రంది ప్రంత్యనిన చూసుతంటే
అంతరిక్షం నంచి కిందకు చూసినటుాగా అనిపిసుతంది. దూర్భననన అరేబియ్య సముద్రం
రేఖామ్మత్రంగా కనిపిసుతంది. నిదానంగా ఘాట్ నంచి మనించే ఈ మినీ ఫస్ తీయాహళ్ళేలో
భభాలన ఉదమం 11 గంటలకు దింపింది.

అలకా తీయాహళ్ళే, సఖ తీయాహళ్ళే, అలకా.కె అనే యచయితలని తీయాహళ్ళేలో కలవాలస ఉంది.
వీరి కథలన నేన తెనిగించాన. అలకా తీయాహళ్ళే గారు మ్మత్రమే త్యలూకా కేంద్రమైన ఈ ఊరోా
ఈరోజు ఉనానరు. మిగిలన ఇదురు ప్రసుతతం అమెరికాలో ఉనానయని తెలసంది. ర్భవుగారి ఫంధువయొం
తీయాహళ్ళే చెంతనండే భాయతీప్పయ గ్రాభంలో ఉనానరు. వారు ఫస్సాటండ్కి వచిు భభాలన వారి
ఇంటికి కారులో తీసుకువెళ్ళేరు. కారులో వెళ్ళత ఐదు కిలోమీటరుా. కాలనడకన కొండ ఎకిక దిగితే
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క కిలోమీటరు మ్మత్రమే! భాయతీప్పయ తీయాహళ్ళే చెంత నంది కదా. భాయతీప్పయలో ప్రభాకయనామక్
గారు మ్మకు ఆతిథాం ఇచాురు. వారి నేతృతవం నంచే కారులో భలాకారుున దేవసాానం,
భృగావధహళ్ళేలోని దేవళం సందరిశంచాం. సాల ప్పర్భణం ఉనన అడవిలోని ఈ దేవాలయ్యలలో
బకుతలన సంతుష్ఠటలన చేస్టందుకు దాతల నేతృతవంలో ఉచిత భోజనశాలలు ఉననవి. కచోట
భుజించి భధ్యాహనం ంటిగంట తర్భవత కువెంప్పగారి సవసాలమైన కుళ్ళే గ్రామ్మనికి వెళ్ళేం.
కుళ్ళే తీయాహళ్ళే త్యలుకాలో ఉంది. ప్రభాకయనామక్ గారి కుమ్మరుడు కారు నడుప్పతుంటే గంట
ప్రయ్యణం తర్భవత కుళ్ళే చేర్భం.
కువెంప్పగారు జమీందారీ వంశ్ంలో ప్పటిట కే చోట ....
కుళ్ళేలో 3,370 ఎకర్భల వాయసతవ సందతో అలర్భర్భరు.
తన వాయసులైన పూయాచంద్ర తేజసివ, కోకిలోదమ చైత్ర, త్యరిణి,
ఇందుకల ... సభాతితో సందనంత్య ప్రభుత్యవనికి భూదానం
చేసారు కువెంప్పగారు. వారి పూరిత పేరు కుళ్ళే వెంకటడడ
ప్పటట! వారి దానశీలత భరియు శ్రేష్ఠ వాకితత్యవనికి గురుతగా
కర్భనటక ప్రభుతవం తన ర్భజసందైన 7 వేల ఎకర్భలన
జోడించి మొతతం ది వేల ఎకర్భలు మించిన విసీతయాంతో
అలర్భరే ప్రంత్యననంత్య కే చోట క ప్రతిషాఠనంగా కువెంప్ప
పేరు మీద ఏర్భటు చేసి, ప్రకృతి, ర్భావయణ ప్రియులకు క కేంద్రంగా దానిన నియవహిసుతంది.
ప్రతిషాఠనంలో

కువెంప్పగారి

జీవిత

విశేషాలన,

వారు

యచించిన

సాహితా

యచనలన,

శ్రీమ్మమణదయశనం నంచి ప్పందిన జానపీఠ ప్పయసాకయ (కననడంలో మొదటి కవి) త్రానిన,
దావిభూష్ణ బిరుదు త్రానిన, వారి పూరీవకుల ర్భజ భందియం ల్లంటి బవాగృహానిన, బాలాంలో
ఘోర్భయణాంలో కువెంప్ప గడిపిన వైనానిన, ఆయ్య ప్పర్భతన వసుతవులన, ర్భష్ట్రకవిగా భననన
ప్పందినందుకు గురుతగా క మూాజిమం ఏర్భటు చేసి ప్రభుతవ ప్రైవేటు వాకుతల నంచి ట్రస్ట
దావర్భ బవాంగా నడుప్పతుంది. బంగళూరు నంచి నేరుగా కుళ్ళేకి ఫస్ సౌకయాం ఉంది.
బంగళూరులో ర్భత్రి ఫమలేురి భరునాడంత్య (గలు) కుళ్ళేలో గడిపి తిరిగి ర్భత్రి వేళలో
బంగళూరుకు ఫమలేురి వెళ్ళే వావసా అకకడుననందున ఎంతో భంది ప్రకృతి, ర్భావయణ సాహితీ
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ప్రియులు సగటున రోజుకు రండు వేల
భంది

కుళ్ళేని

మూాజిమంలో

ఉనన

సందరిశసాతయట.
రిజిసటర్లో

సంతకాలు చేసి ఐదు రూపాయ్యల
రుసుంతో ఆ ప్రంతభంత్య తిరిగాం.
మేమెళ్ళేన ఆ రోజుకు రండు వార్భల
క్రతం

తెలుగు

చిత్రసీభలో

కథానామకుడిగా వెలుగుతునన క నటుడు హైద్రాబాదు నంచి వచిు, తన తండ్రి తెలుగు చలన
చిత్రయంగానికి చేసిన స్టవలకు గురుతగా కుళ్ళే లోని ఈ కువెంప్ప ప్రతిషాఠనం ల్లగ క
మూాజిమం ప్రైవేట్గా తెరిచే ఉదేుశ్ంతో చూసి వెళ్ళేడని, ఆమన తండ్రిని ఇందుకోసం ంపినటుా
మూాజిమం నియవహకులు మ్మకు తెలమజేసారు.
కువెంప్పగారి భావజల్లనిన అయాం చేసుకొని ఆయ్య ప్రంతీమ భాయతీమ భాష్లలో తభ
తభ యచనల దావర్భ ప్రజలలో చైతనాానిన కలొసాతయని, కననడంకు చేయని ఇతయ ప్రంతీమ భాషా
సాహితీవేతతలకు కర్భనటక ప్రభుతవం నంచి కువెంప్ప ప్రతిషాఠన ట్రస్ట దావర్భ ప్రతి సంవతసయము క
సాహితీవేతతకి 5 లక్షల రూపామల ఫహుభతి కువెంప్ప పేరు మీద ఇసాతరు! 2013 గాన
భళయ్యళ భాష్కు చెందిన సచిుదానందకు ప్పయసాకయం
లభంచింది.

సాాయక

ప్రతిషాఠనంలోని

అంకితభావం

చూసుతంటే,

ఇదేద్య

సిఫబంది

యూరోపిమన్

దేశాలలోని కవి గృహంల్లగ మ్మకు అనించింది.
కువెంప్పగారు తన సభకాలక సాహితీవేతతలన
కుళ్ళేకి ఆహావనించి వారితో గడిపిన సాహితా భధుయ
క్షణాలన వివయంగా తెలుతుంది మూాజిమం. ఆ
ప్రతిషాఠనంలో కువెంప్ప, పూయాచంద్ర తేజసివ గాయా (తండ్రీ
కొడుకులు) సమ్మధులన చూసాం. వినమ్రంగా అంజల
ఘటించాం. యమ్మయమి మూడు గంటలు ప్రతిషాఠనంలో
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గడిపి, ఆ పిభాట తీయాహళ్ళే టటణానికి చేర్భం. తీయాహళ్ళేలో మ్మకోసం ఎదురు చూసుతనన కడిదాళ్
ప్రకాష్ గారిని కలస ముచుటించాం. కువెంప్పగారి శ్రేష్ఠ కథలు మూడిటిన నేన తెనిగించానని
ర్భవుగారు చెగా, ప్రకాష్ గారు సంఫయడినారు. ప్రతిషాఠనం నంచి కువెంప్పగారి జీవిత సాధన
మీద తెలుగులోకి అనవదించఫడిన ‚కువెంప్ప వాకితగా...... వాకితతవయంగా‛ అనే ప్పసతకానిన
అనవదించింది కూడా నేనే అని తెలుసకునన ప్రకాష్ గారు ‘భరి కొనిన రోజులు ప్రతిషాఠనంలోనే
గడండి’ అని అబారిధంచారు. ఇక చీకటి ముసురుతుందని ప్రకాష్ గారి నంచి వీడ్కకలు ప్పంది,
ఆతిథామిచేు ప్రభాకర్ నామక్ గారి గృహం చేర్భం.
భలెనాడు లోని లెాలలో ఇళేనీన కే చోట ఉండవు. ఎవరి ఇళ్ే, వారి వారి వావసామ
క్షేత్రాలలో ఉంటవి. ర్భత్రిళ్ే అడవి జంతువుల సంచాయం(తిరుగాట) ఉననందున, రైతుల ఇళేలో
నాటు తుపాకులు ఉంటవి. ఉదాయంగానే ప్రభుతవం మ్మయకాసాాల లైసెన్సలని జరీచేసుతందట.
నామక్ గారి కుటుంఫం అవిబకత కుటుంఫం. వారి ఇంటోాని వంటావారు చిననపాటి మెస్ ల్లగ
ఉంది. నామక్ గారు మ్మ ర్భకకి ఖుషీయై విందు భోజన ఏర్భటుా చేసారు. ఖరీదైన సుర్భపాన
స్టవనం అకకడుంది. సుర్భపానంలో నేన కకడేన భాగసుతడిగా కాలేదు. సుర్భపాన భహిభ వలన
నామక్ గారు ప్రసుతత రిపాలన, బ్రిటిపోళే పాలన, ఆర్.ఎస్.ఎస్ నంచి స్తడ్క సెకుాలరిజమ్
వయకూ ఎనెనన్లన విష్య్యలన ధ్యర్భళంగా చెసాగారు. తిరుగాటలో అలసనందున నామక్ గారి
ంటిగృహంలో మైభయచి నిద్రంచాం.
06-11-2013: నామక్ గారి ఇంటికి, తోటకు ఆనకొనే తుంగానది ప్రవహిసుతంది.
వేకువనే లేచి నయగలు కకేక కభాటి కూరుొ కాఫీ త్యగి వాయువిహర్భనికని నది చెంతకెళ్ళేం.
సటిక జలం ల్లగ ఉనన ఆ నది నీరు, రిశుభ్రమైన గాలకి ప్పలకితులమై అకకడే కాలకృత్యాలు
సాననాలు ముగించాం. నది ప్రవాహానిన వదిల ఫమటకొచేుందుకు భనసొలేదు. గంగ సాననం,
తుంగపానం లోని భహిభన తెలుతునానరు ర్భవుగారు. కొఫబరి చటిన, ఆవునేయితో వేడివేడి
ఇడ్లాలన వడిడంచగా భారీగానే ల్లగించాం. భయల్ల చికకటి కభాటి కూరుొ కాఫీ త్యగి, ఆ అతిథి
గృహం నంచి ఫమటకొచాుం. ఆతీాయులన వదిల వెళ్ళేనటుాగా ఉంది. ఇక నేరుగా తీయాహళ్ళేలో
ఫసుస ఎకిక రండు గంటల ప్రయ్యణం తర్భవత చిక్ భగళూరు జిల్లాలో ఉండే శ్ృంగేరి (టటణం)
పీఠంకు చేర్భం. భధ్యాహనం ంటి గంటైంది. అకకడునన బవామైన విదాాశ్ంకయ దేవళంకు
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వెళ్ళేం. ఈ దేవాలమం 14వ శ్త్యఫుంకు చెందినదట.
దీనిని బుకకదేవర్భమలు ర్భజగురువులైన విదాాతీయా
సావముల సాయణాయాం నిరిాంచారు. ఇది అదుాతమైన
విజమనగయ

ళ్ళలకళతో

శోభలుాతుంది.

శ్ంకయపీఠం

ఆదిశ్ంకరుడిచే

9వ

శ్ృంగేరి
శ్త్యఫుంలో

సాాపించఫడిందట. అద్తవత తతవంకు చెందినదట. పీఠం
చెంతే తుంగబద్ర ప్రవహిసుతంది. నదీతటానికి వెళ్ళే
ప్రవాహం

చూసాం.

నీటిలో

ఈదాడుతునన

భతసయసందన చూసి చకితులభయ్యాం. చేల మీద
చిరుతిండాన విసురుతునానరు ర్భాటకులు.
తమ్మాజీర్భవుగారు

ద్తవత

భతసుతలు.

ఇప్పడిక వీరు నాసితకులుగా మ్మరి భఠంలోని
నూానతలన (లోపాలన) ఎతిత చూప్పతునానరు. వారి
మ్మటల ప్రకాయం .... భఠాధితి భరియు ఇతయ
ముఖా అధికారులంత్య తెలుగుసీభకు చెందినవాయని,
పీఠ సందయశన కొచేు వాయంత్య అధికంగా తమిళ,
తెలుగు జనాంగమేనని, ఆయ్య భాష్ల బకుతలకే విశేష్ ఆదర్భభమ్మనాలు లభసాతమని చెప్పతనానరు!
బకుతలకని ఉచిత భోజనవావసా ఉంది. శ్ృంగేరి టటణం చాల్ల చిననదిగా ఉనాన, భఠం చెంతననన
ర్భచవీధి (మెయిన్ రోడ్) చూసి ఆశ్ుయాపోయ్యం. ప్పర్భతన ఇళేతో ఆ వీధి శోభసుతంది. పీఠంలో
ఆదిశ్ంకరుడి జీవిత విశేషాలన తెలే విధంకనాన, ప్రసుతత పీఠాధితి ర్భజసంగా వాడే లాకి,
ఆసీనలయేా కనకప్ప సింహాసనం, ల్లంఛన ముద్రకలు, వారి స్టవకని వినియోగించఫడే గజర్భజు
.... మొదలైన వాటిన చూసి వెనదిరిగాం. బవాసందన పీఠంలో చూసుతననప్పడు ర్భవుగారు
మ్మర్క్ వాదంలోకి జర్భరు. లోతైన చింతనతో వారి నంచి జలు వారిన సత్యాసత్యాలన
భరోమ్మట ఎతతకనే వినానన నేన.
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భఠ సందయశన ముగిసిన మీదట, ర్భవుగారి మూలసాానమైన కోల్లరుకు చెందిన క
కుటుంబానిన కలస భరిక అకకడునంచి వెనదిరిగి నేరుగా ఫస్ దావర్భ ర్భత్రి 10 గంటలకు
భంగళూరు చేర్భం.
07-11-2013: ప్రఖాత కననడ కథా యచయితైన ‘నాగవేణి భంచి’ గారిన కలేసదుంది ఈ
రోజున. ఆమె వృతితరీత్యా కననడ భాషా విభాగంలో అసిసెటంట్ ప్రొఫెసర్గా ఫంటావళలోని
శ్రీవెంకటయభణ దేవసాానంకు చెందిన డిగ్రీ కళ్ళశాలలో ని చేసుతనానరు. ఫంటావళ- భంగళూరు
నడుభ 30 k.m దూయం ఉంది. ర్భవుగారి వదు నాగవేణిగారి ఫోన్ నెంఫరు లేదు. నేరుగా ఆమె
ని చేసుతండే కళ్ళశాల వదుకెళ్ళేం. అయితే నాగవేణిగారు కళ్ళశాలలో లేరు. విశ్వవిదాాలమంలో
ఏద్య ని ఉననందున భంగళూరులోనే ఉనానయట. ర్భవుగారు వృతితరీత్యా ప్రొఫెసర్గా రిటైర్
అయినందున, నేరుగా ప్రిన్సపాల్ వదుకెళ్ళే, నాగవేణిగారి నంఫరు ప్పంది మ్మ ర్భక గురించి ఆమెకు
తెలమజేసారు. నాగవేణి దంతులు త్యమునన సాలం గురించి చెపి ‘శ్రీఘ్రమే యండి కలస భోజనం
చేదాుం’ అని జవాబిచాురు. ఫంటావళ నంచి భంగళూరుకు [ఫంద దారిగ సుంక విలా ...... వచిున
దారికి సుంకం (నన) లేదననటుాగా] తిరిగొచిు ఆ దంతులన కల్లసం.
‘నాగవేణి భంచి’ కననడంలో ప్రఖాాత యచయిత్రి అని ముందే పేరొకనానన కదా! ఆమె
మ్మతృభాష్ తుళ్. వమసుస మూడు దులు దాటదు. ర్భసింది దే కథలు. భహిళల సాధక
బాధకాల మీద ఆమె యచనలు కేంద్రీకృతమై ఉననవి. వసుతనైప్పణాంలో వైవిధాంలో సాటి లేని మేటి
యచనలు అవి. ఆమె కలం నంచి జలు వారిన క కథ దీపావళ్ళ కథల పోటీలో ప్రధభ ఫహుభతి
ప్పందింది. దానిన ‘పాం కల్లాణి’ అనే పేరుతో తెనిగించాన. మ్మ ర్భకకి సంఫయడిన నాగవేణి
కననడ కథా యచయిత్రిల సాధన మీద సాధికాయంగా తెల్లరు. ర్భవుగారి అలుాడు కూడా మ్మతో
జమైయ్యారు. అందయం కలస ఉడ్ ల్లాండ్ హోటెల్లో శాకాహాయ విందు భోజనం చేసి, ఆ మీదట
ఆమె నంచి వీడ్కకలు ప్పందాం. ఇక మిగిలన ఈ రోజంత్య ర్భవుగారి ప్పత్రిక చెంత ననన
భంగళూరులోని లు దేవాలయ్యలన సందరిశంచాం.
ర్భవుగారి విశాల దృకథానిన నేనికకడ మీతో (పాఠకులతో) ంచుకోవాల. ఉతతయ కననడ,
ఉడుపి, దక్షిణ కననడ జిల్లాలలో కొంకిణి, తుళ్ భాష్లు కననడం కనాన ఎకుకవ వాాపితలో వాడుక
భాష్లుగా జనంలో ఉనానయి. కననడ భాష్న మ్మటాాడితే ఠపీభని వేరే ప్రంతపోళ్ేగా గురితసాతరు.
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వాాపాయంలో మునిగిన అలుాడుకు, ప్పత్రికకు బవిష్ాత్ ఫంగారుభమంగా ఉండాలంటే సాానీమ
భాష్లన నేర్భవలసందే, మ్మటాాడాలసందేనని ర్భవుగారు ఉద్యబధన చేసారు (చేసుతంటారు).
భంగళూరు నంచి వెలువడుతుండే కననడ దినత్రికలలో సాానికుల సౌకర్భాయాం కొనిన ప్పటలలో
తుళ్, కొంకణి వాయతలు కననడ లపిలోనే ముద్రంచఫడటం నేన గభనించాన. తుళ్, కొంకిణి
భాష్లకు లపి లేదు.
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