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దేవతలు వెలిగించిన అద్భుత మణిదప
ీ ింలా వెలుగుతూ, వెన్ె
ె లనభ చెరుగుతున్నెడు చతురద శి చింద్భుడు. ఆయన
త ింద్ర త ింద్రగా అడుగులు వేస్ూ త దిగుతున్నెడు. ఒకసార ఆగ, వెనభదిరగ చతశాడు. బింగారు ఆనింద్ నిలయిం ధగ
ధగ మెరుస్ూ ింది. తనభ తవరగా క ిండ దిగాలి. తవరగా గమయిం చేరుకోవాలి. తన కోస్ిం ఎద్భరుచతసే ఆమెతో కాసేపు
గడిపి స్భపుభాత వేళకి గుళ్ళో సిద్దింగా వుిండనలి! వెళోడిం ఆలస్యిం అయితే అరచకులు అలుగుతనరు.
ఆయన రిండు మెట్ు ల దిగ, మలుపు తిరగాడు. దనర పకకనభనె చెట్ు ల చనట్లనభిండి వీణన వాద్న వినిపిించిింది. ఎవరో
భకుూడు వీణ వాయిస్త
ూ క ిండ ఎకుకతున్నెడు...
తన ముింద్భ ఉనెట్లుిండి పుతయక్షమెన
ై వయకిూని ఆశ్చరయింతో చతసి, ఆయన తట్ాలున ఆగాడు.
“న్నరాయణ!” ఎద్భరుగా నిలిచిన వయకిూ చేతులు జోడిించనడు.
“ఇపుుడెింద్భకు వచనచవు న్నరదన?” బరువుగా నిట్ట
ు రచ, పుశిెించనడనయన. ఆయన.. ఏడుక ిండల ఏలిక, వేింకట్ేశ్వర

చితుిం: చెైతిుక బుడమగుింట్

“ఆకాశ్మారాాన వెళూ త ఆనింద్ నిలయిం వెప
ై ు ద్ృష్ిు సారించననభ. ఆనింద్నిలయిం ధగధగలిె వెకికరస్త
ూ మీ వజుకిరట్
ీ
ధగధగలు న్న ద్ృష్ిుని ఆకరష ించనయి. ద్రశనిం చేస్భకుని..”
“న్నరదన, న్ేనభ త ింద్రగా వెళ్ళోలి...” వేింకట్ేశ్వర సావమి కింఠింలో ఆతుుత ధవనిించిింది.
“ఏదీ కాని వేళలో ఎకకడికి సావమీ ఈ మహా పుయాణిం?”
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“అడిగావా?” వేింకట్ేశ్వరుడు నిట్ట
ు రుు విడిచనడు. “ఊ ..చెపుక తపుద్భగా! తిరుచననతరకి. వెన్ె
ె ల బొ మమనభ
ద్రశించభకుని, మళ్ళో స్భపుభాతననికి అింద్భకోవాలి...వసాూనభ.”
“న్నరాయణ! ఒకక క్షణిం..” న్నరద్భడు చేతులిె అడుుగా చనపుతూ అన్నెడు. “చనలా కాలింగా రిండు స్ిందేహాలు ననభె
వద్లకుిండన పట్టు పీడుస్భూన్నెయి..”
“నీ తిండిని
ు అడిగ నివృతిూ చేస్భకో, న్నరదన! ననభె వెళోనీ.. అకకడ ఆమె అలుగుతుింది..”
“చతురుమఖల వారనీ, తిున్త
ే ుుల వారనీ- ఇద్ద రె
ీ అడిగానభ. నివృతిూ చేయలేకప్ యారు. మిమమలేె
ఆశ్రయిించమన్నెరు..”
“భవిష్యతు
ూ లో ఎపుుడెైన్న కలుస్భకుిందనిం. అపుుడు తీరగాా నీ స్ిందేహాలు తీరుసాూనభ..”
“న్నరాయణ! సావమీ, ఆ రిండు స్ిందేహాలూ మీకు స్ింబింధిించినవే! చిరకాలింగా న్నకు మనఃశాసింతి లేకుిండన
చేస్ూ భన్నెయి. వాట్టని మీరు ఇపుుడే, ఇకకడే నివృతిూ చేయాలిసిందే!”
“అరధ ిం చేస్భకో న్నరదన! ఆలస్యమెైతే వెన్ెెల బొ మమ విస్భకుకింట్లింది. ఆ తరువాత..”
“వెన్ె
ె ల బొ మమ!” న్నరద్భడు పారవశ్యింగా అన్నెడు. “అింట్ే పదనమవతీ అమమమగా! లేక...”
“పదనమవతే!” సావమి వెింట్న్ే అన్నెడు.
“వెన్ె
ె ల బొ మమ! ఎింత చకకని పేరో! ముద్భద పేరు పెట్ు ారా, సావమీ?” న్నరద్భడు పుశిెించనడు.
“అబబబబ! అద్లా ఉించి, నీ స్ిందేహమమమిట్ో అడుగు న్నరదన!” సావమి విస్భగాా అన్నెడు. “తీరచచసి న్న దనరన న్ేనభ
ప్ తననభ!”
“న్నరాయణ! ఒకకట్ట కాద్భ సావమీ, రిండు! రిండు స్ిందేహాలు!”

“పుథమ స్ిందేహిం: అలన్నడు భృగుమహరష వెైకుింఠానికి వచిచ, శ్రర మహాలక్ష్ిమతో ఉనె మీ మీద్ ఆగరహించి, మీ ధరమ
హృద్యానిె పాద్ింతో...”
“తనడనిం చేశాడు!” వేింకట్ేశ్వరుడు అడుువస్త
ూ అన్నెడు. “పురాణ శ్రవణిం వద్భద న్నరదన! స్ిందేహమమమిట్ో అడుగు.”
“న్నరాయణ! ఆజా ! అలాగచ అడుగుతననభ. భృగుమహరష మీ హృద్యిం మీద్ పాద్తనడనిం చేశాడు. శ్రర మహాలక్ష్ిమ కి
కోపిం వచిచింది.
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“స్రచ! రిండే! మాట్లతో కాలయాపన చేయకుిండన అడుగు!” వేింకట్ేశ్వరుడు ఆజఞాపిస్ూ భనెట్లు అన్నెడు.
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పాద్తనడనిం చేసిన భృగుమహరష కి మీరు స్పరయలూ, మరాయద్లూ చేయడిం అమమకు ఆగరహానిె తెపుి ించిింది...”
“కలకకు న్నరదన! అడుగు!”
“న్నరాయణ! అడగబో తున్నెనభ. మీరచ అడుువచనచరు” న్నరద్భడు చిరునవువతో అన్నెడు. “ఆగరహించిన ఆదిలక్ష్ిమ అలిగ
వెళ్ళోప్ యిింది. పెనిమిట్ట మీద్ అలిగన అరాధింగ స్హజింగా పుట్టుింట్టకి వెళ్ళోలి; వెళూ ్ింది. అయితే, ఆదిలక్ష్ిమ పుట్టునిలుు
అయిన క్ష్ీరసాగారానికి వెళోకుిండన, ఈ భూలోకింలోని క లాాపురిం స్మీపింలోని అరణయిం చేరింది. ఎింద్భకు? ఇదే న్న
స్ిందేహిం!”
“ఊ.. స్మాధననిం చెపులేని స్ిందేహానిె వయకూ ిం చేశావు! అలిగ, వెైకుింఠ మిందిరానిె వదిలి వెళ్ళోన అరాధింగలక్ష్ిమని
ఇింతవరకూ న్ేనభ ఆ పుశ్ె అడగలేద్భ. అింద్భవలు నీ స్ిందేహానికి స్మాధననిం చెపులేనభ. ఆమెన్ే అడుగు! ఇింకా
రిండో ది...” సావమి త ింద్రపెట్ు ాడు.
‘స్మాధననిం ఊహించలేరా, పరింధనమా?” న్నరద్భడు ఆశ్గా అడిగాడు.
“ఉవిద్ల హృద్యింలో ఏముిందో ఊహించలేిం, న్నరదన! తవరగా నీ రిండో స్ిందేహిం..”
“దననికి స్మాధననిం ‘తెలియద్భ’ అని మీరు అనడననికి అవకాశ్ిం లేద్భ! ఎింద్భకింట్ే అది దేవరవారకి, అింట్ే మీకు
స్ింబింధిించినదే!”
“అడుగు న్నరదన!” సావమి విస్భగాా అన్నెడు.
“న్నరాయణ! అింద్భకచగా దనరకి అడుువచనచనభ! జఞగరతూగా ఆలకిించిండి. ఆన్నడు అలిగ వెళ్ళోప్ యిన అరాధింగలక్ష్ిమని
అన్ేవష్ిస్ూ త తమరు తినెగా భూలోకానికి దిగ వచనచరు. ఉతూ రాదిలో అమమవారు విడిది చేసన
ి క లాాపురిం వెైపు
వెళోకుిండన, ఆమెలేని ఈ వెింకట్ాదిు మీదికి చేరుకున్నెరు! ఎింద్భకు?”
వేింకట్ేశ్వర - సావమి చినెగా నవావడు.

“ఎపుుడో ఊహించే పుయతెిం చేస,ి ఓడిప్ యానభ. చెపాునభగా సావమీ; పరమమష్ు ,ీ పరమమశ్వరులు కూడన
ఊహించలేకప్ యారు!” న్నరద్భడు చిరునవువతో అన్నెడు. “అయితే పదనమవతీ దేవి కోస్మమ అన్ే అనభమానిం న్నలో
మెరుస్త
ూ వుింట్లింది. ‘దెైవ రహసాయనిె అలా ఊహించలేిం’ అింట్ారు న్న జనకులు చతురుమఖభలు!”
వేింకట్ేశ్వర సావమి చిదివలాస్ింగా నవావడు. “పద్మ కూడన న్ేనభ తన కోస్మమ దివి నభిండి భువికి దిగవచనచనని
అనభకుింట్ట ఉింట్లింది, పాపిం!”
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“ఊహించభ న్నరదన! స్ిందేహానికి స్మాధననిం దొ రుకుతుింది.”
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“న్నరాయణ! పద్మమమ కోస్ిం రాకప్ తే మరవవర కోస్ిం వచిచనట్లు? కలియుగింలో భకుూలనభ ఉద్ధ రించే స్ింకలుింతో వార
కోస్ిం వచనచరని అనభకోవచనచ?” న్నరద్భడు ఆశ్గా అన్నెడు.
“తమకోస్మమ దిగవచిచ, నిలువు క లువులో వున్నెనని భకుూలూ అనభకుింట్ట ఉింట్ారు పాపిం!” వేింకట్ేశ్వరుడు
చినెగా నవావడు.
“అయితే మీరు వచిచింది భకుూల కోస్ిం కూడన కాదన? ‘వెైకుింఠిం వా పరతయకచూ న భకాూన్ తయకుూముతయహ!’ వెైకుింఠాన్ెైెన్న
వద్భలుకుింట్ానభ కానీ, భకుూలనభ వద్లడననికి ఇష్ు పడనభ – అని ఏన్నడో సెలవిచనచరుగా!” న్నరద్భడు తెలివిగా
అడిగాడు.
శ్రర వేింకట్ేశ్వరుడు చిరునవువ నవావడు. ఆ నవువ వెన్ెెలనభ వెకికరించిింది.
“అది వేరు న్నరదన! ఆ ఆశావస్నిం మమరకు భకుూలిె ఎపుుడత వదిలిపెట్ుకుిండన ఉింట్ానభ!”
“స్రచ... అరాధింగలక్ష్ిమ ఉనె క లాాపురానికీ వెళోక;రామావతనరిం న్నట్ట అయోధయకూ వెళోక, కృష్ాావతనరిం న్నట్ట మధభరకో,
బృిందనవన్ననికో వెళోక – పదనమవతీ దేవి కోస్మూ కాక; భకుూల కోస్మూ కాక – ఈ తిులిింగదేశ్ింలో ఎింద్భకు తిష్ు
వేసన
ి ట్లు? ఎవర కోస్ిం?” న్నరద్భడు వివరింగా పుశిెించనడు.
“భాష్ కోస్ిం” వేింకట్ేశ్వర సావమి నవువతూ అన్నెడు.
“న్నరాయణ! ఏమిట్ీ? భాష్ కోస్మా? ఏ భాష్ కోస్ిం?”
“తెలుగు భాష్ కోస్ిం, న్నరదన!”
“న్నరాయణ! తె–లు–గు భాష్ కోస్మా? పరహాస్ిం కోస్మా మీ స్మాధననిం న్నరాయణన?” న్నరద్భడి కింఠింలో ఆశ్చరయిం
స్ుష్ు ింగా ధవనిించిింది.
“కాద్భ న్నరదన! తెలుగు భాష్ కోస్మమ న్ేనభ ఇకకడ నిలువు క లువులో వెలసి ఉన్నెనభ.”

తెలుగు పక్షపాతిం ఏమిట్ట సావమీ!”
“దేవభాష్ దేవభాష్ే! తెలుగు తెలుగచ! ఈ రిండు భాష్ల గురించి ఒక తెలుగు కవి ఏమన్నెడో తెలుసా?”
“ఏమన్నెడు సావమీ?”
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"జనని సంసకృతంబు సకల భాషలకును
దేశభాషలందు తెలుగులెసస
జగతి తల్లి కంటె సౌభాగయ సంపద
మెచ్ుుటాడు బిడడ మేలు కాదె!
అన్నెడు పద్య రూపింలో. తలిు స్ింస్కృతిం. కూతురు తెలుగు. సౌభాగయింలో అమమ గొపుగా ఉింట్లిందన, ఆడబిడు
గొపుగా ఉింట్లిందన?”వేింకట్ేశ్వర సావమి నవువతూ అడిగాడు.
“తల్లు కూతుళోనభ ప్ లిచ చతసేూ -సౌభాగయిం విష్యింలో-కూతురచ మినె; తలిు కన్నె...” న్నరద్భడు సాలోచనగా అన్నెడు.
“ఆ తెలుగు కవి ఎవరు న్నరాయణన?”
“శ్రరన్నధభడు. అతడు సామానభయడు కాద్భ. కవిసారవభౌముడు! ఆింధుభాష్ అింద్చిందనలనత, స్ యగానీె,
సౌకుమారాయనీె తన కవితన ద్రుణింలో చతపిించిన మహాకవి!”
“న్నరాయణ! ఎవర మాతృభాష్నభ వాళ్ో మెచభచకోవడింలో విశేష్మమముింట్లింది?” న్నరద్భడు తేలిగాా చపురించనడు.
“తెలుగు భాష్ా స్ యగిం తెలిసేూ అలా ఆనవు న్నరదన!” వేింకట్ేశ్వరుడు చిరునవువతో అన్నెడు.
“దేశ్భాష్లోు గానీ, దేవభాష్లో గానీ లేని ఒక విశిష్ు మన
ెై అలింకారిం తెలుగు భాష్కు ఉింది...”
“అలింకారమా?” న్నరద్భడు అన్నెడు.
“ఆ! శ్రరకారమమ ఆ అలింకారిం!”
“శ్రరకారమా?” న్నరద్భడు విస్మయింతో అన్నెడు.
“ఔనభ న్నరదన. ఆింధు భాష్నభ స్ింస్కరించి, నిరుదష్ు మెైన రూపిం ఇచిచ, భాష్నభ శాసిించి ‘శ్బద శాస్నభడిగా’, పద్యవిద్యకు
ఆద్భయడెై ‘ఆదికవి’గా పుసిదద ి చెిందిన ననెయయభట్ాురకుడు అన్ే తెలుగు కవి శ్రరకారింతో-అింట్ే ‘శ్రర’ అన్ే అక్షరింతో రచన

“ఈ శ్రరకార స్ింపుదనయమమదో నతతనింగా ఉిందే!” న్నరద్భడు సాలోచనగా అన్నెడు.
“ఏ ఇతర భాష్కూ లేని మరొక మహతూ రమెన
ై ‘శ్కిూ’ తెలుగు భాష్కు ఉింది న్నరదన! అదే అక్షర స్ింపద్! యాభైఆరు
అక్షరాల వరా మాల!”
“యాభైఆరు అక్షరాలే!” న్నరద్భడు ఆశ్చరయింగా అన్నెడు.
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ఆరింభించే మింగళకరమెైన పుకరయ
ి నభ పరచయిం చేశారు!”
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“అవునభ! భావ వయకీూకరణకు భాష్ ముఖయిం. భాష్ బలింగా ఉిండనలింట్ే అక్షరాలు ముఖయిం! మాహశ్వర స్తతనుల
ఆధనరింగా రూప ిందిన దేవభాష్ కింట్ే ఇతోధిక అక్షర స్ింపద్నభ స ింతిం చేస్భకునె, స్మరధవింతమెన
ై , స్రస్మెన
ై భాష్
న్నరదన! తెలుగు!”
“ఈ తెలుగు మీ మహామానసానిె తస్కరించినట్ల
ు ింది, సావమీ!” న్నరద్భడు చిరునవువతో అన్నెడు.
“నిజిం చెపాువు న్నరదన!” వేింకట్ేశ్వర సావమి అన్నెడు. “అలుింలో అనలాునిె వయకూ ిం చేసే మహతూ ర శ్కిూ తెలుగు
భాష్కు ఇచిచింది ఆ అక్షరమాల! తెలుగు భాష్కు మరొక అింద్మెన
ై అలింకారిం కూడన వుింది తెలుసా?”
“న్నరాయణ! న్నకలా తెలుస్భూింది సావమీ? తెలియజపుిండి!”
“ఆ అింద్మెన
ై అలింకారిం, ‘పద్యిం’ న్నరదన!”
“పద్యమా!!” న్నరద్భడు అరధ ిం కానట్లు అన్నెడు. “అింట్ే మన శలుకిం లాింట్టదన, సావమీ?’
“శలుకిం కన్నె పట్టష్ుమెైనది; నిరుదష్ు మెైింది. మన శలుకానికి లేని నిబింధనలు పద్య ఛింద్స్భసలో ఉన్నెయి. అవి పద్యిం
హృద్యింగా రూప ింద్డింలో తమ పాతు నిరవహసాూయి. అవి రిండు:ఒకట్ట పాుస్. రిండు యతి.
“అింట్ే”
“పాుస్ అింట్ే పద్యపాద్ింలో రిండవ అక్షరిం. అనిె పాదనలలోనత అదే అక్షరిం ఉింట్లింద్నెమాట్! ఇక యతి అింట్ేపద్యింలో విశ్రమ సాానిం. తనళిం పడే సాానిం. పద్య పాద్ింలోని మొద్ట్ట అక్షరిం యతి సాానింలో ఉింట్లింది.”
“ఇదేదో కఠనతరింగా ఉిందే!” న్నరద్భడు సాలోచనగా అన్నెడు.
“ఈ యతి పాుస్లు పదనయనిె గురుూించభకోవడననికి గొపుగా స్హకరసాూయి న్నరదన! పద్యింలోని మరొక
మహాశ్కిూవింతమెన
ై అింశ్ిం ఏమిట్ింట్ే –‘తకుకవ’లో ‘ఎకుకవ’నభ ఆవిష్కరించే అవకాశ్ిం!”

“ఇింక క గొపు లక్షణిం-శ్కిూ-వినభ న్నరదన!” శ్రర వేింకట్ేశ్వరుడు నవువతూ అన్నెడు. “ఎనిె అక్షరాలు అింట్ామో, ఎనిె
అక్షరాలు విింట్ామో అనిె అక్షరాలతో వాుయగలిగన జీవ చెైతనయ భాష్ న్నరదన, తెలుగు! ఆ భాష్ ఎింత మృద్భ
మధభరింగా ఉింట్లింద్ింట్ే...” అింట్ట ఆగాడనయన.
“వినరో భాగయము విష్ు
ా కథ! వెనభ బలమదివో విష్ు
ా కథ!” – ఎవరో గానిం చేస్ూ త మెట్కుకతున్నెరు.
లు
పాట్కు
అనభగుణింగా తింబూరా, మదెదలా మోోగుతున్నెయి. న్నరద్భడు అపుయతెింగా చెవులు రకికించనడు. వేింకట్ేశ్వరుడు
తనమయతవింతో ఆలకిస్ూ భన్నెడు.
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“న్నరాయణ! తెలుగునభ చకకగా పరశ్రలిించినట్ల
ు న్నెరు తమరు!” న్నరద్భడు నవువతూ అన్నెడు.

తెలుగు వేలుపు

7

“ఆదినుండి సంధ్యయది విధులతో వేదంబైనది విషణ
ు కథ!
నయదించీ నిదె నయరదయదుల చే
వీధ్ి వీధులనె విషణ
ు కథ!”
పాట్నభ పాడుతునె బృింద్ిం మలుపు తిరగింది. వేింకట్ేశ్వరుడు, న్నరద్భడత ఇద్ద రూ చతస్భూన్నెరు. తింబూర
వాయిస్త
ూ , కాష్ాయ వసాూాలు ధరించిన వయకిూ పాడుతున్నెడు. ఆయననభ అనభస్రస్భూనె యాతిుక భకుూలు బృింద్గానిం
చేస్ూ భన్నెరు. భజన బృింద్ిం చెట్ు మాట్లన అద్ృశ్యమెైింది. వాళో గానిం మాతుిం ఆ నిశ్శబద నిశ్రధిలో శ్రవణననింద్కరింగా
వినిపిసూ ్ ింది.
“గొలెి తలు చ్లి లు గొనకొని చిలుకగ
వెల్లివిరియాయే విషణ
ు కథ
ఇల్లి దె శ్రీ వేంకటేశవరు నయమము
వెల్లిగొల్లపెనీ విషణ
ు కథ!
వినరో భాగయము విషణ
ు కథ!
వెను బలమదివో విషణ
ు కథ!”
న్నరద్భడు ఆనిందనశ్రరవులు త ణికస్లాడే కళోతో ఆనింద్ స్రవస్వింలా మూరీూభవిించిన ఆనింద్ నిలయుడి
ముఖమిండలానిె చతశాడు.
“అద్భుతిం! మహాద్భుతిం!” న్నరద్భడు ఉదేక
ు ింతో అన్నెడు. భావమూ, భాష్ా ఒకదననితో ఒకట్ట పెనవేస్భకున్నెయి!
ఎవరది సావమీ ఈ పాట్?”
“తనళోపాక అనెమయయ అన్ే న్న అింతరింగక భకుూడు రాశాడు. తన జీవిత కాలమింతన రోజుకో స్ింకీరూన చొపుున ననభె
కీరూ స్ూ త రాశాడు. మరొక విష్యిం తెలుసా న్నరదన? మా ద్ింపతుల శ్ృింగారానిె మధభరాతిమధభరింగా వరా స్ూ త, ఎన్నె
శ్ృింగార స్ింకీరూనలు రచిించనడు అనెముడు!”

“ఆ! అనితరసాధయమెైన రీతిలో రచిించనడు ఆ శ్ృింగార స్ింకీరూనలనభ. అవనీె ఆతెైమకయింలో పరయవసిించే అమృత
గుళ్ళకలు! ‘విచేచయవమామ వెన్ెెల బొ మామ! అింట్ట పద్మనభ ‘వెన్ె
ె ల బొ మామ’ అన్నెడు!
“ఆహా! అనెమయాయ, నీ జీవితిం ధనయమయాయ!” న్నరద్భడు పారవశ్యింతో అన్నెడు.
“ఇిందనక మీరు వివరించిన యతి పాుస్లు ఈ పాట్లో కూడన ఉన్నెయిగా సావమీ?”
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“శ్ృింగార స్ింకీరూనలా?” న్నరద్భని పుశ్ెలో ఆశ్చరయిం.
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“ఉన్నెయి. పదనయలకి ఉనె యతిపాుస్ నిబింధననభ తన స్ింకీరూన్న రచనలో కూడన అదివతీయింగా పాట్టించనడు
అనెముడు. స్హజింగా తేన్ల
ె స్ నల తెలుగు పలుకుబడిని దివయింగా ఉపయోగించభన్నెడు...”
“సావమీ, ఈ స్ింకీరూన ఆలకిస్ూ త ఉింట్ే తెలుగు భాష్ రాగాలాపనకి చనలా అనభవెన
ై భాష్లా అనిపిించిింది..”
“అవునభ. అచభచలతో అింతమయియయ ఏకైక భాష్ ఈ వేద్భూమిలో తెలుగు ఒకకట్ే!”
“కీరూనలో న్న న్నమ ధేయమూ ఉింది!” న్నరద్భడు ఆనింద్ింగా అన్నెడు.
“నీకు తెలియద్భ న్నరదన! తెలుగు న్నట్కాలూ, చలన చితనులూ అన్ే ద్ృశ్య పుబింధనలలో న్న అవతనరాలనైన శ్రరరాముడి
పాతునత, శ్రరకృష్ు
ా డి పాతునత, తోడుగా నీ పాతునత సాహతీ వేతూలు రూప ిందిించిన విధననిం అననయ సామానయమూ,
అనితర సాధయమూ, అదివతీయమూ! ఆయా పాతులు పలికిన ఆ తెలుగు మాట్లూ, పాడిన పాట్లూ, పదనయలూ –ఓహ్!”
తనమయతవింతో ఆపిన వేింకట్ేశ్వర సావమిని న్నరద్భడు చిరునవువతో చతశాడు.
“మన పాతులు ఆయా సాహతీ రూపాలలో అింట్ే కావాయలలో, పుబింధనలలో, ఇతిహాసాలలో, పురాణనలలోఅదివతీయింగా ఆవిష్కరించబడడననికి కారణిం తెలుగు భాష్! ఆ బింగారు భాష్లో కవుల గింట్ాలు కద్నభత కాకయి.”
“నిజమా సావమీ?”
“ముమామట్టకీ! ‘తెలుగు పలుకు తేన్ెలొలుకు’ అని నిస్సింకోచింగా చెపువచభచ! నభవువ కూడన తెలుగు పాట్లు పాడడిం
పాురింభించభ న్నరదన!”
“ఆజా ! తెలుగు గొపుద్న్ననిె లోకాలనిెింట్ా చనట్లతననభ!” న్నరద్భడు ఉదేక
ు ింగా అన్నెడు.
“ఈ తెలుగు గడు మీద్ ఎింద్భకు విడిది చేశాన్న, క లాాపురిం వెళోకుిండన ఇకకడికి ఎింద్భకు చేరాన్న అరధ మెైిందన, న్నరదన?
నిజిం చెపాులింట్ే అరాధింగని వెద్భకుతూ ఇకకడికి రాగాన్ే తెలుగు భాష్ ననభె కట్టుపడవేసిింది!” వేింకట్ేశ్వర సావమి
చిరునవువతో అన్నెడు.

“కలియుగ పుతయక్ష దెవ
ై ిం సెలవిసేూ నివృతిూ కాకుిండన ఉింట్లిందన, సావమీ?” న్నరద్భడు నవువతూ అన్నెడు.
“ననభె ‘తెలుగు వేలుపు’ అింట్ే ఆనిందిసూ ానభ, న్నరదన!”
“న్నరాయణ! అలాగచ! తెలుగు వేలుపు! ఓహ్! మీ హృద్యానిె చతరగొనె తెలుగు భాష్దీ, తెలుగు వారదీ సావమీ
అద్ృష్ు మింట్ే!”
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“నీ స్ిందేహిం నివృతిూ అయిిందన?”
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“తవరగా వెళ్ళోలి న్నరదన!” వేింకట్ేశ్వరుడు నవువతూ అన్నెడు.
“న్నరాయణ!” న్నరద్భడు చేతులు జోడిించి ఆకాశ్మారా ిం పట్ాుడు.
వేింకట్ేశ్వరుడు వెన్ెెల బొ మమనభ తలుచభకుింట్ట వేగింగా మెట్ు ల దిగుతున్నెడు. ఇనిె మెట్ు ట, ఇనిె క ిండలూ దిగ.
నడిచి వెళ్ూ తన్ే తనకు తృపిూ !
“వినరో భాగయము విష్ు
ా కథ! వెనభ బలమదివో విష్ు
ా కథ!” – వినభవీధిలో న్నరద్భడు గానిం చేస్ూ త వెళూ ్న్నెడు. తలఎతిూ
చతసి, తృపిూ గా నవువకున్నెడు తెలుగు వేలుపు.

www.sirimalle.com

(నవయ సౌజనయింతో)

