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ది కేగిన జూకామలి
ల్ - డాకట్ ర్ కేబీ లకిష్మ్
ఆమెతో నా పరిచయానికి పదిహేనేళుల్.

- వారణాసి నాగలకిష్

వయసులోనూ, సాహితీ రంగంలోనూ సీనియర కావడం వలల్ ఆమెని బహువచనంలో
సంబోధించేదానిన్. కర్మేపీ ఆమెకి నా పటల్ వాతస్లయ్ం, నాకు ఆమె పటల్ అభిమానం ఏరప్డాడ్యి. కొనాన్ళల్ తరావ్త
‘మీరు’ అనవదద్ని కోపప్డి, అలిగి, నువువ్ అని పిలిపించుకుంది. అపప్టికే రచయితుర్లోల్ నాతో సహా చాలా మందికి
లకిష్ పేరుండడం వలల్ తనని ‘కేబీ’అని పిలిచేదానిన్. ఈ వాయ్సంలో కూడా అలా రాయడమే సహజంగా
అనిపిసోత్ంది. ఇందులో ఆమె ఒక వయ్కిత్గా ఎలాంటి సూఫ్రిత్మంతమైన జీవితం గడిపిందో రాయాలనుకునాన్ను.
ఆమె రచనా వైదుషాయ్నిన్ గాని, పాతిర్కేయురాలిగా ఆమె ఘనత గురించి గాని, వకత్గా ఆమె పర్జఞ్ గురించి గాని ఈ
వాయ్సంలో పర్సాత్వించదలచలేదు.
2003 సంవతస్రం చివరోల్ నా మొదటి పుసత్కం ‘వానచినుకులు’ కాపీలు ఇంటికి వచాచ్యి. ఆ
పుసత్కపు ఆవిషక్రణ సభలో పుసత్కం గురించి పర్సంగించేందుకు వేదికమీద ‘మీతో పాటు మహిళా
పర్ముఖులొకరుంటే బావుంటుం’దని రామాచారిగారు సూచించడంతో ‘ఈనాడు’ కారాయ్లయానికి వెళాల్ను, కేబీ
లకిష్గారిని అడుగుదామని. తన పేరు కూడా ఆయనే సూచించారు. అపప్టికి నాకు సాహితయ్ వాతావరణంతో
పరిచయమే లేదు, ఏదో ఇషట్మైన పుసత్కాలు చదువుకోవడం, అడపాదడపా ఓ కథో కవితో రాసుకోవడం తపప్.
ఆవిడేమిటి, ఎకక్డుంటారు ఈ వివరాలు కనుకుక్ని ఈనాడు ఆఫీసుకి బెరుకు బెరుగాగ్ వెళల్డం నినోన్ మొనోన్ జరిగినంత
తాజాగా గురుత్ండిపోయింది. వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్న నాకు తన కాబిన లో తీరైన ఆకృతిలో, పొడుగాటి జడతో, మెరిసే పలువరసతో చలాకీగా
ఉనన్ కేబీ కనిపించారు. నేను మొహమాటంగా పలకరించి పరిచయం చేసుకోబోయాను. చకచకా పర్శన్లేసూత్ కావలసిన సమాచారమంతా
నాచేత చెపిప్ంచేశారు. మొదటి పుసత్కమా అనడిగి తన సొంత చెలెల్లికి చెపిప్నటుట్ ఏవో సలహాలిచాచ్రు. ‘ఆహావ్నపతిర్క వచాచ్క తీసుకొచిచ్
ఇసాత్’నంటే “ఎందుకూ దండగ? పోసుట్లో పంపెయ” అనాన్రు. ముఖయ్ అతిధిగా నారాయణరెడిడ్గారు వసుత్నాన్రని తెలిసి ‘మా గురువుగారేలే’
అని, “ఏం ఫికరు పడక! టైం కి వచేచ్సాత్లే” అనడం ఇంకా గురుత్ంది.
వెనకిక్ వచేచ్సుత్ంటే ఆ సూటిదనం, అనవసరమైనవాటిని కతిత్రించి పారేసి, అతి తకుక్వ వయ్వధిలో సారానిన్ మాతర్ం
ఏరుకోగల నైపుణయ్ం (చతుర విపుల పతిర్కలు రెంటికీ దశాబాద్లుగా సంపాదకతవ్ం నెరిపిన అనుభవం), తళుకుక్మంటూ ఎలల్లిన్
చెరిపిపారేయగల ఆమె నవూవ్…నా మనసంతా నిండిపోయాయి. ఆ నిరొమ్హమాటం, కొతత్గా పరిచయమైనా నువువ్ అంటూ చనువుగా
సంబోధించడం, అణువణువునా తొణికిసలాడుతునన్ ఆతమ్విశావ్సం ననున్ ఆకటుట్కునాన్యి.
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ఆ తరావ్తి నెలలో అంటే 2004 జనవరిలో, చిరుజలుల్ల మధయ్ తాయ్గరాయ గాన సభలో ‘వానచినుకులు’ పుసత్కావిషక్రణా, ఆ
పుసత్కం లోని పాటలతో లలితగీత విభావరీ అదుభ్తంగా జరిగాయి. కేబీతో నా పరిచయం సేన్హమైపోయింది. మళీల్ 2015 లో నా అయిదవ
పుసత్కం ‘వేకువపాట’ కథా సంకలనానిన్ ఆవిషక్రిసుత్ంటే మరోసారి నాతో వేదిక పంచుకుని ఆ సభకి తను అధయ్క్షత వహించింది.
అపప్టోల్ మేముంటునన్ ఇంటికీ, వాళిల్ంటికీ ఓ కిలోమీటరు దూరం. ఎనోన్సారుల్ నగరంలోనూ, కొనిన్ సాహితీ యాతర్లోల్నూ కలిసి
పర్యాణించాం. ఎకక్డికి వెళిల్నా దారిలో ఎదురైన పర్తి మనిషినీ పలకరించి వారి జీవితం గురించి తెలుసుకోవడం, ఒక మంచి మాటతో
సంతోషానీన్, పనికొచేచ్ ఒక సూచనతో సూఫ్రిత్నీ అందించడం ఆమెకి అలవాటు. తోటలోనైనా అడవిలోనైనా పర్తి పువూవ్ తనని ఆకరిష్ంచేది.
చటుకుక్న ఓ పువువ్ కోసేసి ఒతైత్న తన జడలో పెటేట్సుకునేది. ‘ఇలా నాకో ఫొటో తియ’ అని డిమాండ చేసేది. సాహితయ్కారులందరితోనూ
ఎలల్లేల్ని ఆతీమ్యబంధం తనకి. రంగురంగుల మటిట్ గాజులూ, పూసల గొలుసులూ, సనన్ని పూల గాలీ, కమమ్ని కాఫీ, తీయని పాటా, చకక్ని
కథా, చికక్ని కవితా…తన ఇషాట్లు. వీటనిన్టితో జీవితానిన్ సౌందరయ్భరితం చేసుకోవడం, నైరాశాయ్నిన్ దరిదాపులకి రాకుండా తరిమేయడం
ఆమెకి తెలిసినటుట్గా ఎవరికీ తెలియదేమో. ఇంతటి సౌకుమారయ్ం కింద ఒక ధీరవనిత దాగి ఉంటుందని అపప్టోల్ నేను ఊహించలేదు.
తరావ్తత్రావ్త ఆమె జీవితపు ఆటుపోటల్ గురించీ, వాటిమీద తన బతుకు నావను నేరుప్గా ఆమె నడుపుకునన్ తీరు గురించీ తెలిశాక ఆమె
పటల్మరింతగా అభిమానం కలిగింది.
‘శీతవేళ రానీయకు, శిశిరానికి చోటీయకు
ఎద లోపలి పూలకారు ఏనాటికి పోనీయకు’
అనన్ కృషణ్శాసిత్ గారి పలుకులిన్ ఆమె తన జీవన సూతర్ంగా ఎనున్కుందేమో అనిపిసుత్ంది. అమె ఎదలోని పూలకారు నిరంతరం
కుసుమిసూత్నే ఉంది ఆఖరి క్షణం వరకూ.
కేబీ మాటల మందిరం మధయ్లోకి కామేశ గారు వసూత్ పోతూ ఉంటారు. పరిచయమైన కొతత్లోల్ ఆ మాటలు వినన్పుడు ఆయన
గతించారనన్ విషయం నాకు అరధ్మే కాలేదు. ఆమె మాటలోల్
ఆయనెపుడూ సజీవులే. సెలవురోజు వచేచ్సరికలాల్ బజారోల్ ఉనన్
అనిన్రకాల

వారాత్పతిర్కలూ,

వార

పతిర్కలూ

ఎలా

కొని

పటుట్కొచేచ్వారో, ఏటా నుమాయిష కి ఇదద్రూ కలిసి ఎలా వెళేల్వారో,
సేన్హితులతో ఆదివారాలు ఎలా గడిచేవో, తలలో పూలు లేకుండా
కనపడితే వెంటనే వెళిల్ పూలెలా పటుట్కొచేచ్వారో, సూక్టర మీద
పోతూ భుజం మీద తన చేతిని తాకి ఆ గాజుల సవవ్డిని ఎలా
ఆసావ్దించేవారో, మటిట్గాజులు లేకుండా కేవలం బంగారు గాజులు
మాతర్మే తగిలితే ‘ఛీ’ అని ఆ చేతిని ఎలా వదిలేసే వారో …
భరత్ కామే గారితో

మురిసిపోతూ చెపుత్ంటే ఆ వయ్కిత్ తన గుండెలో ఎంత సజీవంగా,
పదిలంగా ఉనాన్రో సప్షట్మైపోతూండేది.
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ఈ కబురల్నీన్ తనకే సొంతమైన నవువ్తో మిళితం చేసి చెపేప్ది కేబీ. ఆ చెపప్డంలో ఎకక్డా చినన్పాటి విషాదం కూడా వినబడనిచేచ్ది
కాదు. ఆ విషాదం తనకతయ్ంత పిర్యతముడైన ఆ వయ్కిత్కి తాకుతుందేమో అనన్ంత జాగర్తత్గా దానిన్ తొకిక్పటేట్సి, హాయిగా నవువ్తూ ఆ
నవువ్లోల్ మలెల్లు పూయించేది. ఆ పూల సౌరభాల మధేయ్ కామేశ గారి
నివాసం.
భారగ్వీ రఘురాం, రఘురామ గోడా గారల్తో కేబీ, కామేశ గారల్
సేన్హం వారి యువవాణి రోజుల నాటిది. ఒకసారి భారగ్వి చెపాప్రు
నేనెపుడూ చూడని కామేశ గారి గురించి. ‘సేన్హమేరా జీవితం’ తరహా
కామేశ గారిది. ఎంత రాతైరనా సరే, ఏ దారిన వెడుతుంటే ఆ దారిలో
ఉనన్ సేన్హితుల ఇళల్కి వెళిల్ తలుపు తటిట్ పలకరించకుండా
ముందుకెళేల్వారుకాదుట. ‘మరీ రాతర్యింది… పడుకునాన్రేమో,
ఆదివారం కదా విశార్ంతి తీసుకుంటునాన్రేమో’ అంటే వినేవారు
కాదుట. ‘పడుకుంటే ఏమయింది? లేసాత్రు…. రోజూ ఉండే నిదేర్

భరత్, పిలల్లతో

కదా!’ అనేసి వాళల్ ని పలకరించి, కేష్మం కనుకుక్ని వెళిల్పోయేవారుట.
పెళైల్, పిలల్లు పుటిట్, వాళుల్ పెదద్వాళల్యాయ్క ఆమె డాకట్ర గోపీ గారి మారగ్దరశ్కతవ్ంలో, ఐ వి ఎస అచుయ్త వలిల్ గారి నవలల మీద
పరిశోధన చేసి, 2002 లో ఉసామ్నియా విశవ్ విదాయ్లయం నుండి పీ హెచీడ్ పటాట్ పొందింది. డాకట్ర కేబీ లకిష్ అనిపించుకోవాలనన్ తన
చిరకాల వాంఛ నెరవేరింది. ఆ తరావ్త కొనాన్ళల్కే కేబీ కి మొదటిసారిగా ఒక పర్ముఖ పురసాక్రమైన నంది అవారుడ్ వచిచ్ంది. దంపతులిదద్రికీ
ఆనంద సమయం! రోజూలా సూక్టర మీద కాకుండా కారోల్ వెళాల్లని, ఎవరో సేన్హితుడి దగగ్ర కారు అడిగి తీసుకునాన్రుట కామేశ గారు.
ఆనందోలాల్సాలతో వెళిల్ కారయ్కర్మం పూరత్యాయ్క ఇంటికొచిచ్ సభ తాలూకు కబురల్తో భోజనం కానిచిచ్న కొదిద్సేపటికే తీవర్మైన గుండెనొపిప్తో
కామేశ గారు కేబీ ఒడిలోకి ఒరిగిపోయారట! ఎంత విషాదం!
తెలల్వారితే ఉగాది. ఆమె కంటివెంట ఒకక్ నీటిచుకక్ కూడా రాలేదుట. అంతరాంతరాలోల్ ఏరప్డిన అతి లోతైన గాయం పైకి
కనపడలేదు. భరత్ హఠానమ్రణం తరావ్త ఏడాది పాటు ఆమె ఏ రోజూ రెండు గంటలు కూడా నిదర్ పోలేకపోయింది. తెలల్వారు జామున ఏ
కాసేపో చినన్ కునుకు. మళీల్ రోజువారీ పనులు. ఉదోయ్గం. ఏకైక కుమారుడిని కోలోప్యిన అతత్గారి బాధయ్త. ఇంకా పూరిత్గా రెకక్లు రాని
పిలల్లు. ఆదుకుందుకు వెనక ఆసిత్పాసుత్లేవీ లేవు. ఆమె రెకక్లే ఆ కుటుంబానికి ఆధారం!
అయినా ఆమె నవువ్ని వాడనీయలేదు. ఎదలోపలి పూలకారుని పోనీయలేదు. ఒకక్రోజు కూడా తన జడలో పూలదండ లేకపోతే
ఒపుప్కోని పిర్య సఖుడు నివసించే చోటు కదా అది. ఆ చోటుని పూల పరిమళాలు లేకుండా ఆమె ఎలా ఉంచుతుంది?
కామేశ గారి మరణం తరావ్త అయిదోరోజు కాబోలు ఆయన సంసమ్రణ సభ జరిగింది. భారగ్వి గారు, రఘురామ గారు కూడా ఆ
సభకి వెళాళ్రు. ఎవరూ ఊహించి ఉండరు కేబీ కూడా ఆ సభకి వసుత్ందని. చాలా మామూలుగా ఉండి, సభలో తనూ మాటాల్డిందిట. కామేశ
గారు తమ ఇంటికి వచిచ్, ఇంటి పర్హరీగోడ దగగ్ర నిలబడి ‘పెళిల్ చేసుకుందా’మని పర్పోజ చేయడం, తను ఒపుప్కోవడం, వెంటనే ఆయన తన
జేబులో ఉనన్ చినన్ కుంకుమ పాకెట తీసి ఆమె పాపిటోల్ సింధూరం పెటిట్, ‘ఇదే మన నిశిచ్తారధ్ం’ అనడం, ఆ నిశిచ్తారధ్ం తరావ్త
నిరాడంబరంగా పెళిల్ చేసుకుని, రమణాశర్మం వెళిల్ చలం గారి ఆశీసుస్లు తీసుకోవడం ….అంతా చెపిప్ ‘కామేశ నా పాపిటోల్ పెటిట్న
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సింధూరానిన్ నేనిక ధరించను. కానీ అతను ననెన్పుడూ కుంకుమలేకుండా, తలలో పూలు లేకుండా చూడడానికి ఇషట్పడేవాడు కాదు. అందుకే
ఇక ముందు కూడా, అతను ననెన్లా చూడాలనుకునాన్డో అలాగే ఉంటాను’ అని చెపిప్ందని భారగ్వి గారు నాకు చెపాప్రు. ఇది వినన్ నాకు
శరీరంలో ఒక గగురాప్టు కలిగింది. అకసామ్తుత్గా అంతటి షాక తగిలిన వారంలోపే ఒక భారీ సభలో అలా చెపప్గలిగిన ఆమె పటల్ నాకు
ఎంత గౌరవం కలిగిందో చెపప్లేను. అభుయ్దయమంటే దుసుత్లోల్నో, మాటలోల్నో, భాషలోనో కనబడేది కాదు. ఆలోచనలోల్, పర్వరత్నలో
చూపాలిస్ందని కేబీ చెపప్కుండానే తెలియజెపిప్ంది.
వాకపలిల్ సామాజిక యాతర్లో మేం భూమిక టీమ తో కలిసి పర్యాణించాం. అపుడు కేబీ చెపిప్ంది తనకి నిదర్ ఎందుకు పటట్దో. ఆమె
ఎపుడూ కామేశ గారి భుజం మీద తలపెటుట్కుని నిదర్పోయేదట. పెళల్యాక ఎపుప్డూ దిండు వాడలేదుట. ఆ భుజం ఇక దొరకదు. మరి
నిదెర్లా పడుతుంది?
ఒక ఉదోయ్గిగా ఆమె నిరంతర అధయ్యన శీలి. కాలమస్ రాసినా, పర్ముఖులని ఇంటరూవ్య్ చేసినా, కథో కవితో రచించినా,
మహామహులు కూరుచ్నన్ వేదికపైన పర్సంగించినా ఆమె శైలి సరళ సుందరం, వాకుక్ మధుర మంజులం, తీరు ఉతక్ంఠ భరితం.
‘ఈనాడు’లో ఆమెతో కలసి పనిచేసినవారందరికీ కేబీ లకిష్ ఒక ఆశచ్రయ్ం. ఒక సంభర్మం. చిరునవువ్లేని ఆమె వదనానిన్ ఎవరూ చూడలేదు.
భుర్కుటి ముడిపడేలోగానే ఆమె పెదవి విచుచ్కునేది. సంభాషణలో సునిన్తమైన మువవ్ల శబద్ంలా ఉండుండి రవళించే ఆ నవువ్ ఆమెకే
పర్తేయ్కం.
ఎవరికైనా సరే జీవితమనేది ఒక వరం. సమసయ్లు పెదద్వైనా, చినన్వైనా మనిషి ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వాలే గాని పారిపోయే పర్యతన్ం
చెయయ్కూడదు. ఎనిన్ కషాట్లునన్ మనిషైనా దారి పకక్న పూసిన ఒక గడిడ్పూవులోనో, ఉదయ సంధయ్లో మెరిసే మంచుబిందువులోనో,
పిలల్తెమెమ్రలో తేలివచేచ్ పూల సువాసనలోనో వెలిల్విరిసే కాసత్ంత ఆహాల్దానిన్

అందుకోవాలనుకుంటే ఏదీ ఆపలేదు. కేబీ ఎవరికీ ఇలా

నీతిబోధలు చేయలేదు. తన జీవితమే తన సందేశం అనన్టుట్ తన పర్వరత్నతోనే ఆమె చూపించింది.
ఒకసారి పొదుద్నేన్ ఎలా ఉనాన్రని ఫోనోల్ పలకరిసేత్, గలగలా నవువ్తూ ముందురోజు జరిగిన సంఘటన చెపుప్కొచిచ్ంది “నినన్రాతిర్
సాహితీ సమావేశమయాయ్క అమీర పేటలో దిగి ఇంటివైపు నడుసుత్ంటే ఎవడో కురార్డు సూక్టర మీద పోతూ ఢీ కొటాట్డోయ. పడిపోయాను.
పాపం వాడూ భయపడిపోయాడు. కాలేజీలో చదువుతునాన్టట్. ‘ఏం కాలేదులేరా బాబూ. నువెవ్ళుల్’ అని పంపించేసి కాసత్ నిలదొకుక్కుని
ఇంటివైపు నడిచా. నాలుగడుగులేగా ఇంటికీ…. లోపలికొచిచ్ ఏమిటా దిముమ్గా ఉందని తల మీద చెయియ్ పెటుట్కుని చూసేత్ చేతికి రకత్ం. ఇంక
పదినన్రకి బయలేద్రి ఆసుపతిర్కి వెళిల్ కుటుల్ వేయించుకొచాచ్.” ఇక ఫోనుకి ఇటువైపు మాటలు రాయడం అనవసరం.
ఆ యాకిస్డెంట తరావ్త దెబబ్తినన్ నరాల వలల్ తనకి వినికిడి సమసయ్ వచిచ్ంది. నా భరత్ శరమ్గారు ENT సరజ్న కావడంతో ఆమె
చెవిని పరీకిష్ంచి చికితస్ అందించడం జరిగింది. ఆ తరావ్త కొంత మెరుగయింది గాని సమసయ్ పూరిత్గా నయం కాలేదు. అంతకు చాలా కాలం
కిర్తం కుటుంబంతో శీర్నగర వెళిల్నపుడు ఫార్సట్ బైట వలల్ ఆమె కుడి చేతి వేళుల్ బాగా దెబబ్తినాన్యి. అయినా రచయితిర్గా, సంపాదకురాలిగా
తన పనిలో (అపప్టోల్ కంపూయ్టర టైపింగ లేదు. చేతోత్ వార్యవలసిందే ఏ రచన అయినా) ఏ రిమారూక్ లేకుండా పదిమందీ మెచుచ్కునేలా
వృతిత్ బాధయ్తలు నిరవ్రిత్ంచింది. తరావ్తి కాలంలో కూడా అనుకోని ఇబబ్ందులు ఎనోన్ ఎదురైనా, ‘ఎందుకిలా జరిగిం’దని దిగులు చెందుతూ
కాకుండా, ‘జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇపుప్డేం చెయాయ్లో అది చేదాద్ం’ అనన్ ధోరణి ఆమెది. ఎవరిమీదా ఆధారపడకుండా జీవించడం తను
అలవరచుకునన్ జీవన విధానం.
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కేబీకి అందరూ కావాలి. వరష్ం పడుతుంటే సేన్హితులతో మిరీచ్ బజీజ్ తినాలి. ఏ కాలమైనా, ఏ సమయమైనా తనకునన్ మితర్
సహసర్ంలో తనపకక్నెవరుంటే వారితో కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కాఫీ తాగాలి. సాయంతర్ం ఏ సమావేశం ఉనాన్, ఎంత కాలాతీతమవుతునాన్,
ఆటోనో కారో… దేనోల్ వెళుత్ంటే దానిన్ ఎంత రదీద్లోనైనా ఆపి, సహ పర్యాణీకులు టైమ లేదని విసుకుక్నాన్ సరే, పువువ్లు కొనుకుక్ని తలలో
పెటుట్కుని గానీ ముందుకు కదిలేది కాదు.
కేబీ ఎపుప్డూ వరత్మానంలో జీవించింది. నినన్టి గురించిన వేదననీ, రేపటి గురించిన బెంగనీ తన దరికి రానీయలేదు. ఈ
అభిపార్యానేన్ కిందటేడు మే నెలలో, మా సేన్హ వారిష్కోతస్వ సందరభ్ంగా ‘జీవన పోరాటానిన్ కెరటాల సయాయ్టగా, పరిచయాలని
పరిమళాలుగా, ఒంటరితనానిన్ కవితాతమ్క ఏకాంతంగా, సమూహపు ఉకిక్రిబికిక్రిని ఉతస్వ సంరంభంగా మారుచ్కోగల నైపుణయ్ం
కొదిద్మందికే సాధయ్ం’ అంటూ అలాంటి ఒక వయ్కిత్తవ్ంతో నాకు దొరికిన మైతీర్ బంధానిన్ గురించి ముఖ పుసత్క మితుర్లతో పంచుకునాన్ను..
‘మనిషిని కోలోప్వడం’ అంటే ఏమిటో తనకి తెలుసు. అందుకే కలిసి ఉనన్ కాలానిన్ ఎవవ్రూ నిరల్క్షయ్ం చేయకూడదని ఎంతో తపన
పడేది. ఏ జంటైనా ఒకరినొకరు పటిట్ంచుకోకపోతే తనకెందుకని ఊరుకునేది కాదు. కాసత్ పరిచయమునాన్సరే అదేమిటని నిలదీసేది.
తను ఊళోల్ ఉంటే చాలు ఏ సాహితయ్సభ అయినా సరే, ఆమె వేదిక మీదో, మొదటి వరసలోనో కనపడేది. తను సభలో
కనపడలేదంటే ఊళోల్ లేదని అనుకునే వాళల్ం. అడగని వారిది లోపం అనన్టుట్, అడిగిన వెంటనే పుసత్కావిషక్రత్ గానో, వకత్ గానో రావడానికి
ఒపుప్కునేది. ఎనిన్ కాలమస్ రాసిందో, ఎంతమంది పర్ముఖులని ఇంటరూవ్య్లు చేసిందో లెకక్లేదు. ఎకక్డికైనా ఏ వేళైనా ఒకరేత్ వెళిల్పోయే ధీరత
తనది. అలాగని తనకి విలువ లేని చోట క్షణమైనా నిలబడేది కాదు. సతరీలైనా పురుషులైనా ధనికులైనా పేదలైనా తన దృషిట్కి మనుషులు అంతే.
అందుకే నోరారా పలకరించి, మనసారా మాటాల్డగలిగేది. ఎవరికైనా వకర్ దృషిట్ ఉంటే అది వారి దృషిట్లోపం. తనదెపుడూ నిరమ్లమైన దృషిట్,
ముకుక్సూటి నడక.
ఇదద్రు పిలల్లు. పర్వీణ, సమీర. పర్వీణ పేర్మించిన
పంజాబీ అమామ్యి శివానితో అతని పెళిల్ సంతోషంగా

కూతురు సమీర పెళిళ్లో

జరిపించింది. కోడలికి హితురాలై, సేన్హితురాలై ఆమె మనసు
గెలుచుకుంది.

సమీర

పెళిల్కి

పదేళల్

మా

అమామ్యిని

తోడపెళిల్కూతురిగా పిలిచి, ‘పాపాయికిషట్మైన బటట్లు కొని
పటుట్కురా. ఆ బిలుల్ నాకివువ్’ అని చెపిప్ంది. పెళిళ్ వైభవంగా
జరిపించింది, అమామ్ నానాన్ తానే అయి. ఆ పెళిళ్కి
ఎంతమంది

పర్ముఖులు

హాజరయాయ్రో.

పెళిల్

పందిరి

కిటకిటలాడిపోయింది!
మేము శీర్నగర కాలనీలో ఉండగా ఎనోన్సారుల్ తను
మా ఇంటికి వచిచ్ంది, నేనూ తనింటికి వెళాల్ను. మా
బాలక్నీలో మొకక్ల మధయ్ కూరుచ్ని ‘ఇకక్డకూచుంటే చేతిలో
కాఫీ ఉండాలి’ అని డికేల్ర చేసి, కమమ్ని కాఫీ ఇసేత్, అంతకనాన్
కమమ్ని కబురుల్ చెపిప్ వెళేల్ది. అపప్టోల్ మొకక్లకునన్ పండుటాకులు తుంచి తీసేయడం నాకు ఇషట్ం ఉండేది కాదు. ఒకసారి గుబురుగా ఎదిగిన
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మనీ పాల్ంట కునన్ రెండో మూడో పండుటాకులు చూసి,‘ఏమిటిదీ? ఈ పండూ ఎండూ ఇలా వదిలేసేత్ ఎలా? చకక్గా సంరక్షణ చెయయ్వా?’
అని చివాటుల్ పెటిట్ంది.
కిందటేడు అనుకోకుండా ఒకరోజు మరో ముగుగ్రు సాహితీమితుర్లతో కలిసి మా అమమ్తో గడపడానికి వసుత్నాన్నని చెపిప్ మా
ఇంటికి వచిచ్ంది. రోజంతా కలిసి గడిపాం. కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కాఫీలు తాగాం, భోజనాలు చేశాం. అవాళ తను అమమ్ దగగ్ర కూరుచ్ని,
ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుని చినన్పిలల్లా సంతోష పడింది.
‘రాసిన వాయ్సాలూ, చేసిన ఇంటరూవ్య్లూ చాలు. మధయ్తరగతి మమకారాలతో, అనుబంధాలతో ఒక పేర్మ నవల రాయ’మని
పోరుతూ ఉండేదానిన్. “రాయాలి.. రాసాత్…దంపతులు పేర్మికులై, సేన్హితులై ఎలా జీవించాలో రాసాత్.. జీవన మాథురాయ్నిన్ ఎలా పొందాలో
అరధ్మయేయ్లా ఒక రొమాంటిక నవల రాసాత్” అనేది. ఒకసారి అడిగినపుడు చెపిప్ంది, “మొదలుపెటాట్నోయ… కొంచెం రాశాను” అని.
ఇపుడింక మనకది అందుకునే పార్పత్ం లేదు.
2018 నవంబరు నెలలో సాహితాయ్భిలాషులు కొందరం దుబాయ, అబూధాబీ వెళాళ్ం. ఆ అయిదురోజుల యాతర్కి కేబీ కూడా
వచిచ్ంది. తెలుగు సాహితీపర్పంచంలో అంతా తన సేన్హితులే. పొదుద్నన్ ఉపాహారాల సమయంలో, రాతిర్ భోజనాల సమయంలో అందరినీ
బాలయ్ సేన్హితులాల్గా పరిగణిసూత్, పలకరిసూత్ డైనింగ హాలంతా కలియతిరిగేది. పగలంతా సైట సీయింగ కి వెళేల్వాళల్ం. ఎకక్డికి వెళిల్నా
అకక్డి వింతలూ విశేషాలనిన్టిపటాల్ తనకెంతో కుతూహలం. ఎంత పర్యాణం చేసినా తరగని
ఉతాస్హం, వాడని చైతనయ్ం! నిరిల్పత్త, ఉదాశీనత లాంటి పదాలు తన నిఘంటువులో లేవేమో.
డెజరట్ సఫారీకి ముందు ఇసుకతినెన్ల మధయ్ నిలబడి, సూరుయ్డు దిగంతరేఖవైపు పరుగులు

డెజరట్ సఫారీలో

తీసుత్ంటే ఇదద్రం ఆ మనోహర పర్కృతిని చూసిన గురుత్గా కొనిన్ ఫొటోలు తీసుకునాన్ం. అసలు
ఎకక్డునాన్ ఆ చుటుట్పకక్ల ఎవరుంటే వాళల్ని ‘ఏయ నానాన్ ఇటార్ ..మా ఇదద్రికీ ఫొటో తియ’
అంటూ పిలిచి ఫోన అపప్గించేది. సంకోచం ఆమెకి పరిచయమునన్ పదం కాదు. ఆటోలో వెళూత్
ఆటో డైరవర జీవితమంతా తెలుసుకునేది. రైలోల్ పర్యాణిసుత్ంటే బోగీలో అంతా తనకి
పరిచయమైపోతారు. అరగంట మాటాల్డితే ఆ వయ్కిత్ గురించి ఒక సుమారైన అంచనా ఆమె
మనసులో తయారైపోతుంది.
దుబాయ టిర్ప తరావ్త కూడా సభలోల్ కలుసుకుంటూనే ఉనాన్ం. ఆగసుట్ నెలలో తను
కంచి వెళుత్నన్టుట్ మితుర్లు చాలామందికి తెలియదు. రాగసపత్సవ్రం బృందంలో చిరకాల
మితుర్లతో కలిసి కంచి వెళిల్,40 సంవతస్రాలకొకసారి దరశ్నమిచేచ్ వరదరాజసావ్మిని చకక్గా
దరిశ్ంచి, టైరన టైమైపోతోదంటునాన్ వేడి కాఫీ తాగాలని మితుర్లని ఒపిప్ంచి కాఫీ తాగి, సేట్షన చేరుకుని, రాతిర్ టిఫినల్కి అందరికీ ఇడీల్ పాక
చేయిసుత్ంటే తనకు దోసె కావాలని అడిగి తెపిప్ంచుకుని, పర్యాణంలో టిఫిన తినన్ కాసేపటికి హారట్ ఎటాక తో కొదిద్నిముషాలోల్నే మనని విడిచి
వెళిళ్పోయింది కేబీ.
‘తలపెటిట్నచోటికలాల్ వెళిల్పోయేది. అమామ్, ఈ వయసులో ఇనిన్ పర్యాణాలు మంచివి కావు, నీ సీప్డు తగిగ్ంచు అనాన్ వినేది కాదు’
అనాన్డు, ఆగసుట్ 8న జరిగిన సంసమ్రణ సభలో పర్వీణ. ఆ సభలో సమీర వరష్ మేఘమే. “అమమ్ పటల్ నా ఫిరాయ్దు ఒకక్టే. నీకేం కావాలి
అనడిగితే -అమామ్ నాకు డబుబ్ వదుద్. బంగారం వదుద్. నాకొక ఉతత్రం రాయి అనడిగాను. ఈ నాలుగు రోజులోల్ ఇలల్ంతా వెతికాను. చీరల
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మధయ్ ఎకక్డైనా ఒక ఉతత్రం కనిపిసుత్ందేమో అని. ఎకక్డా కనిపించలేదు” అంటే అకక్డునన్ సాహితీమితుర్లందరి కళూల్ చెమరాచ్యి. “అమామ్
నానాన్ మాకేదీ ‘ఇలా చెయియ్, అలా చెయియ్’ అని చెపప్లేదు. వాళుల్ ఎలా మెలిగేవారో చూసి అలా ఉండాలని మేం తెలుసుకునాన్ం. చాలా మంది
భారాయ్ భరత్లమధయ్ బంధం ఎలా ఉంటుందంటే, భారయ్లు భరత్లకి కావాలసినవనీన్ అమరుచ్తారు. సేవలు చేసేసాత్రు. కానీ ఇదద్రూ కలిసిమెలిసి
గడపడం, ఇషాట్లూ సంతోషాలూ పంచుకోవడం ముఖయ్ం అని వాళళ్కి తోచదు. దూరదూరంగా మెలగుతారు. పిలల్లముందు ఒకరినొకరు
తాకడం గానీ, ఒక హగ లేదా ఒక చినన్ ముదుద్ గానీ ఉండదు. నేను ఎదుగుతూ ఉనన్పుడు నా సేన్హితుల ఇళల్లో అలా ఉండేది. మా ఇంటోల్
మాతర్ం అలా కాదు. అమామ్ నానాన్ మధయ్ ఉనన్ సేన్హం, ఆతీమ్యతా మాకు సప్షట్ంగా తెలిసేది. భారాయ్ భరత్లు ఎలా ఉండాలో, తలిల్దండుర్లు
ఎలా ఉండాలో వాళుళ్ వాళల్ పర్వరత్న దావ్రా మాకు చెపాప్రు” అంది సమీర.
చావు పుటుట్కలు సహజం. కానీ ఇంతటి హఠానమ్రణం తరావ్త ఆమె భౌతిక కాయం ఇలుల్ చేరేసరికి ఆ ఆవరణ అంతా ఆపత్
మితుర్లతో, సాహితీ బంధువులతో కిర్కిక్రిసిపోయిందంటే దానికి కారణం తన వయ్కిత్తవ్మే, జీవితకాలంలో తను సంపాదించుకునన్ సేన్హాల
సంపదే.
‘నినున్ నినున్గా పేర్మించుటకు, నీ కోసమే కనీన్రు నించుటకు’ అనన్టుట్గా ఆమెని తలచుకుని కనీన్రు నించిన వాళెల్ందరో. ఆ కనీన్టి
మధయ్లోనే పర్ముఖ హాసయ్ రచయితిర్ పొతూత్రి

జయలU ‘ఎంత సునాయాస మరణం! నాకూ అలా లభిసేత్ బావుండు’ననన్పుడు అంతా

‘నిజమే. బతికితే అలా సవ్యంసిదధ్గా బతకాలి, అలా హంసలా క్షణాలలో మరణించాలి’ అనాన్రు. మరికొందరు ‘కంచి వెళిళ్
వరదరాజసావ్మిని దరిశ్ంచుకుంది. ఆయన పిలిచాడేమో వెళిళ్పోయింది ‘అనాన్రు. ‘పిలల్లు సిథ్రపడాడ్రు, ఇక కామేశ గారిని కలుసుకుందుకు
వెళిళ్ం’దని ఇంకొందరనాన్రు.
ఎవరు ఎపుడు ఎందుకు వసాత్రో, ఎలా వెళాత్రో ఎవరికి తెలుసు? ఉనన్నాన్ళూల్ ఆటుపోటెల్నిన్ వచిచ్నా తన సంయమనం కోలోప్కుండా,
ఎవరిమీదా ఆధారపడకుండా, తన బాధయ్తలిన్ సకాలంలో నెరవేరిచ్, బహుముఖ పర్తిభ గల పాతిర్కేయురాలిగా, రచయితిర్గా, కవయితిర్గా,
వకత్గా, విశిషట్ మహిళగా, ముపైఫ్ సంవతస్రాలు ‘విపుల’, ‘చతుర’ వంటి పర్తిషాట్తమ్క పతిర్కలకి సంపాదకురాలిగా పని చేసి, సాహితయ్ంలో
డాకట్రేట పటాట్ సంపాదించుకుని, ఎనోన్ పురసాక్రాలు పొంది, జీవితం ఒక ఉతస్వం అనన్టుట్ గడిపి, ముపైప్ మంది మితర్బృందం మధయ్,
కేవలం కొదిద్ నిముషాల పర్యాసతో ఆమె పరమ పదం చేరుకుంది.

కేబీ లU ఒక వయ్కిత్ కాదు. ఒక సూఫ్రిత్. ఆమెకు నా నివాళి.
PPP

A Tribute to mother in law by Shivani
—————
‘Dear Attayya’

-- Shivani Praveen, K.B.Lakshmi’s daughter in law
God must be in good company, Attaya. He must be listening to your interesting anecdotes, marveling at your
sense of humor, captivated by your mellifluous voice… you could mesmerize anyone, even Him.
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My first glimpse of you reminded me of a flowing river – your beautiful pink silk sari, your long, flowing hair,
your sparkling eyes, and the way you moved with pure grace. Your really were a river – a river of love, a
river of knowledge, and a river of compassion.
Nothing could stop you from charting your own course. I have never met a person who had so many obstacles
and hardships come her way – and yet like a river – you flowed through them all – from the toughest rocks to
the mightiest dams – nothing could break your flow.
You smiled and conquered them all, and never managed to lose your childlike wonder and curiosity.
You lived life to the fullest – a free spirit with a sparkle of wanderlust that wanted to explore the whole
world.
Thank you for giving me the greatest gift of my life – your son and my life partner. He is indeed a reflection of
both his parents and the greatest human being I know.
As you have made your journey into the final ocean of eternity, we pray that you will continue to bless us and
look out for us. It was an honor and privilege to be your Kodalu! May you rest in eternal peace and grace.
P.S. Thank you for saying my rasam was better than yours – you know, that’s not true!*
PPP

తెలుగు అను దం -

రణా నాగలకిష్మ్

దేవుడికి మంచి సాంగతయ్ం దొరికింది అతత్యాయ్! ఆయనిపుడు ఆసకిత్కరమైన మీ పిటట్కథలూ, కబురూల్ వింటూ మీ హాసయ్ చతురతకి
అబుబ్రపడుతూ, మథురమైన మీ కంఠసవ్రానికి ఆకరిష్తుడవుతూ ఉండి ఉంటాడు… మీరు ఎవరినైనా మంతర్ముగుధ్లను చెయయ్గలరు, ఆ
పరమాతమ్ని కూడా.
మొటట్మొదట మిమమ్లిన్ చూసినపుడు, అందమైన మీ గులాబిరంగు చీరా, గాలికి ఎగిరే పొడవాటి జుటూట్, మెరిసే కళూల్, హుందాగా
నిండుగా మీరు నడయాడే విధానమూ …అనీన్ కలిసి ఒక పర్వహించే నదిలా మీరు నాకు కనిపించారు.
ఏదీ మీ పర్వాహగతిని అడుడ్కోలేకపోయింది. మీకెదురైననిన్ అవరోధాలుగాని కషాట్లుగాని, వేరే ఎవరికీ ఎదురవగా నేను చూడలేదు.
అయినా ఒక నదిలా మీరు వాటనిన్టి గుండా పర్వహించి ముందుకే సాగారు. కఠినాతి కఠినమైన శిలలనుంచి, బర్హామ్ండమైన ఆనకటట్లదాకా
ఏదీ కూడా మీ పర్వాహగతిని ఆపలేకపోయింది. మీరు నవువ్తూనే ఆ అవరోధాలనిన్టినీ దాటారు!
మీరు జీవితానిన్ సంపూరణ్ంగా ఆసావ్దించారు – సంకెళల్కి లోబడని చేతనాసవ్రూపమై పర్పంచమంతటా సంచరించాలనే తృషణ్ మీది.
జీవితంలో నాకు లభించిన మహోనన్తమైన బహుమతి మీరిచిచ్నదే - జీవన సహచరుడిగా నాకు మీ అబాబ్యినిచాచ్రు, థాంకూయ్.
మీ కోడలు కావడమే నాకొక గౌరవం, ఒక పిర్విలేజ!
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పర్యాణం పూరిత్ చేసుకుని శాశవ్తమైన పరమ పదానిన్, అనంత సాగరానిన్ మీరు చేరుకునన్వేళ మేం కోరేదొకటే. మమమ్లిన్
ఎపప్టిలాగే దీవిసూత్ ఉండమనీ, కనిపెటిట్ చూసూత్ండమనీ.
అకక్డ మీకు ఆతమ్శాంతీ, ఈశవ్రకృపా లభించి, మనసుకు నెమమ్ది చేకూరుగాక.
P.S. చారు మీ కనాన్ నేనే బాగా పెటాట్ననన్ందుకు థాంకూయ్- అది నిజం కాదని మీకు తెలుసు.
PPP

From K B Lakshmi’s children-

‘AMMA - The Ocean of Grace, Love & Talent’
Amma. The very sound of the word fills one with a sense of calm, peace, love, compassion and safety.

She was always there in every sense. It is the ‘go to’ word for every child. Amma’s ubiquitous presence was
ever comforting.
Today, it has become synonymous with ‘helplessness’ topped with a deep sense of loss for us.
The play of destiny is unfathomable. And indisputable. In a flash, the most important person in my life
just went away from our mortal reality.
Amma will always live on forever
though, through the Legacy that she
unknowingly created through her feisty
journey of life.
She was strong-willed,
independent, supremely talented,
enormously versatile, gracefully
humble, poignant in demeanor, ever
friendly and everything else that makes
her one in a billion. Laughter and

కొడుకు, కోడలు, మనవరాలితో

goodwill for others were her constant
companions. Her love for literature was

the call of her spirit. Her fearlessness and clarity of thought were the essence of her soul. Her smile reflected
her outlook towards life and her mind kept it all together despite the extreme hardships she went through.
She was relentless in her pursuit of excellence with an eye on perfection and beauty.
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She was like a child with boundless energy - always curious, ever wanting to explore new places,
assimilating myriad experiences, making fresh memories - refusing to slow down.
Most importantly, she was an inspiration. She could process things in a manner that was thought to be
inconceivable. She was the epitome of courage under fire and grace under pressure.
Words cannot describe the fabulous way she lived her life and chartered her Legacy. A near perfect
human being that the world will miss having around.
Her Legacy will live on through the collective memories of all those she touched and inadvertently
influenced. There will not be another KB Lakshmi in eons to come.
Like the limitless ocean, may she rest in everlasting peace amidst the infinite eternity of the Universe.
We will always keep looking out for you, Amma and shall keep seeking your love and counsel till the end of
time. We are Blessed to be your children. Say hi to Nanna!

Lots of love - Nee Praveen and Sameera.
COMMENTS
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