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కళ
ల్ ల్లో కాంచనగంగ
నేనూ నాయనమామ్ మొతాత్నికి బెజవాడ నుంచి హషిమారా చేరాం.
ఎయిర ఫోరస్ టర్క వచిచ్ంది అందులో మా సామానుతో సహా ఎకాక్ం.
కొనిన్ మైళుల్ వెళాల్క. ఒక పెదద్ గేటు లోనుంచి అనీన్ ఒకేరకంగా కటిట్న ఇళుల్నన్ వూరులోకి వెళిల్ంది . "ఈ వూరు పేరేంటి?" అని నానన్ని
అడిగితే అవి ఎయిర ఫోరస్ కావ్రట్రల్ని వూరు కాదని చెపాప్రు. నాకైతే ఇది వేరే పర్పంచంలాగా అనిపించింది. నేను వుండే మా బారల్పూడిలోలాగా
పెంకుటిళుల్, గొడల్ చావిళుల్, పంచెలు కటుట్కునన్ వాళుల్ ఎవరూ లేరు .
అందరు ముదురు ఆకుపచచ్ రంగు బటట్లు, బూటుల్ వేసుకుని వునాన్రు. వాటిని యూనిఫారం అంటారంట.
ఇకక్డ అడవుల మధయ్లో లేత ఆకుపచచ్ రంగులో వునన్ ఈ కావ్రట్రుల్ శతుర్దేశ విమానాలకు పైనుంచి చూసేత్ అడవులోల్ కలిసిపోయి
కనబడవట.
టర్క ఆగింది. సామాను దించినాక కావ్రట్రోల్ వునన్ కింద ఇంటికి వెళాల్ం. అమమ్, చినన్ తముమ్డు మాకు ఎదురు వచాచ్రు.
మా పెదద్ తముమ్డు, నేనూ వూరోల్ తాత, చిటెట్మమ్ దగగ్రే వుంటాం వాడిని మా చినన్ నాయనమమ్ దగగ్ర వదిలేసి వచాచ్ం.
హషిమారా నాకు చాలా నచేచ్సింది .
కావ్రట్రుల్ దాటి వెళేత్ చినన్ నది మరీలోతుగా లేకుండా జలజల పారుతుంటుంది. ఆ నది దాటితే చిటెట్డవి దానిన్ ఆనుకుని పెదద్నది. ఆ
నదికి అవతల పెదద్ అడవి.
పెదద్నది అవతలి ఒడుడ్కు ఒంటి కొముమ్ వునన్ ఖడగ్మృగాలు, పులులు మిగతా జంతువులు నీళుల్ తాగడానికి వసాత్యంట. ఇవనీన్
చూసి నేను చదివే చందమామ కధలు గురొత్చాచ్యి .
" అమామ్ ! ఇకక్డ పకక్నే వునన్ జలద్ పారా అడవిలోనే ఒంటికొముమ్ ఖడగ్మృగం పర్తేయ్కం. మనం ఈ ఆదివారం ఏనుగు సవారీ మీద
ఆ అడవికి వెళాద్ం" అని నానన్ చిటెట్మమ్కు చెపప్డంతో ఏనుగు ఎకుక్తాననన్ సంబరంతో ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్ను.
రోజూ పది గంటలనుంచి ఒంటి గంట వరకూ విమానాలు రకరకాలుగా గిరికీలు కొడతాయి. యుదధ్ంవసేత్ బాంబులు ఎటాల్ వేయాలో
పార్కీట్స అంట.
అసాస్ం అకక్డకి దగగ్రే ! పర్తి ఆదివారం అకక్డ తే తోటలోల్ జరిగే సంతకి నానన్తో వెళాల్.
కొండలంతా నిండిన ఆకుపచచ్ తేయాకు తోటల మధయ్న సంతలో రంగు రంగుల గొడుగుల కింద అనిన్రకాల వసుత్వులు,
కూరగాయలు, పళూల్ అమంతునాన్రు.
ఆ రంగులు భలే వునాన్యి.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2018

2

పసిడిమనసులు
మరో ఆదివారం సినిమాకి బయలేద్రాం. సినిమా హాలు భూటాన లో వుంది. ఎయిర ఫోరస్ టర్క లో పిలల్లూ పెదద్లూ అంతా ఎకిక్

రాజేష ఖనాన్ ఆనంద సినిమా చూసి వచాచ్ం.
నేను రోజూ కావ్రట్రల్కి దగగ్రలో వునన్ జలద్ పారా గెసట్ హౌస దగగ్రకి వెళేదానిన్. అకక్డ రోజూ ఏనుగులకి చినన్ నదిలో సాన్నాలు
చేయిసాత్రు. వాటంతట అవే తొండాలతో నీళుల్ తీసుకుని వంటిమీద పోసుకునేవి.
మేం వెళేల్లోగా డారిజ్లింగ తీసుకెళాల్లని నానన్ రిజరేవ్షన చేయించారు. సిలిగురి వరకు రైలోల్ వెళిల్ అకక్డనుంచి ఒక జీప లో డారిజ్లింగ
బయలేద్రాం.
ఆ జీప లో మాతో పాటు తెలల్వాళుల్ కూడాఎకాక్రు.
వాళల్ పకక్నుంచి అదేంటో వాసన వచిచ్ంది. నేను ముకుక్ మూసుకుని కూరుచ్నాన్ను.
అందులో ఒకతను ఆసేత్ర్లియా అంట. మా నాయనమమ్ పర్పంచంలో ఎవరైనా సరే వాళల్తో సోది మొదలెడుతుంది.
ఆ ఆసేట్ర్లియా ఆయనతో మా బాబాయి ఉదోయ్గం సంగతి మొదలెటిట్ంది.
"సామ్ల సన ...ఆసేత్ర్లియా జాబ ...హెలప్ "అని అడగడం మొదలెటట్ంది.
వాళల్ దేశం లో పర్సుత్తం టీచింగ అయితే బాగుంటుందని మీ అబాబ్యిని పంపితే సాయంచేసాత్నని మాట ఇచాచ్డు.
డారిజ్లింగ కొండలపైన వుంది. దారి పొడుగునా ఆ పెదద్ పరవ్తాల నిండా జలపాతాలు కనిపించాయి.
డారిజ్లింగ చేరాం. అకక్డ మబుబ్లనీన్ కింద మా తలల మీదుగా వెళుత్నాన్యి.
" ముకుందా ! నారదుడు మబుబ్లోల్ నడుసుత్నన్టుట్ సినిమాలోల్ చూపిసేత్ ఏంటో అనుకునాన్ను ... ఇకక్డ అటాట్గే వుందరా " అంది
చిటెట్మమ్.
అకక్డ వరష్ం, చలి ఎకుక్వగా వుంది. రంగు రంగుల గొడుగులు, సెవ్టరుల్ అముమ్తునాన్రు.
నలల్ గొడుగు తపప్ చూడని నాకు వీటిని చూసూత్నే వుండాలనిపించింది .
నాకు ముదురు ఎరుపు గొడుగు , తముమ్డికి మూడురంగుల గొడుగు కొనాన్రు.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ నిదర్ లేపేశారు. టైగర హిలల్స్ దగగ్ర సూరోయ్దయం భలే వుంటుందంట. పైగా అకక్డ హిమాలయాలు
కనిపిసాత్యంట.
అకక్డికి చేరుకునాన్ం గానీ అనీన్ మబుబ్లు కమేమ్శాయి ... సూరుయ్డే కనబడలా.
చాలాసేపు అకక్డే జనాలు అకక్డే వుండిపోయారు.
ఇంతలో మబుబ్ల వెనక చినన్ వెలుగు !
అందరూ రెపప్వాలచ్కుండా చూసుత్ండగానే ఎరర్టి బంతిలాగా సూరుయ్డొచాచ్డు.
ఆ వెలుగులో దూరంగా మంచు కొండలు.
కాంచఝుంగా శిఖరం తళతళ మెరుసూత్ సవ్రగ్ం అకక్డే వుందా అనన్టుట్ కనిపించింది.
మా నాయనమమ్ కళల్లోల్ నీటితో దండాలు పెటిట్ంది.
దేవతలు, ఆ ఆది దంపతులూ అకక్డే వుంటారంది.
" ముకుందా ! బారల్పూడి బెజవాడ తపప్ ఎరగను. నీ పుణయ్మా అని హిమాలయాలనే చూశాను" అని ఆయన బుగగ్లు నిమిరి, నుదుటి
మీద ముదుద్పెటిట్ంది.
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అపుప్డు మా నానన్ కళుల్ సూరయ్ కిరణాలు పడిన కాంచనఝుంగా శిఖరంలా మెరిసిపోయాయి .

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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