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-27-
‘అసమాన అన య” గారే లేక పోతే?   

మూడంకె వేశాను. 
ఊహూ.. 
ఆరంకె వేశాను. 
లాభం లేదు. 
హాయిగా గుండెల మీద రెండు చేతులూ వేసుకునాన్ను.  
అబేబ్..పని జరగ లేదు. 
ఇక లాభం లేదు అని అమెరికా పదద్తి పర్కారం మేకలు లెకక్ పెటాట్ను. వెయియ్ మేకలు దాటినా ఏమీ తేడా లేదు. అంత కంటే ఎకుక్వ 

లెకక్లు లెకక్ పెటట్డం మా లెకక్ల మేషాట్రు నేరిప్ంచ లేదు. ఏమో..ఆయనకీ అంత కంటా ఎకుక్వ రావేమో!  
అరగంట ఏకాగర్ంగా గాయతిర్ పఠించినా పరిసిత్తిలో మారుప్ లేదు.  
బర్హామ్సత్రం కదా  తెలుగు పుసత్కం చదవడం మొదలెటిట్ పాతిక పేజీలు  దాటినా రాతిర్ రెండు దాటిపోయినా నిరాశే మిగిలింది. ఆ 

ఆధునిక కథ కూడా మనకి అక్షరం ముకక్ అరధ్ం అవలేదు.  
ఇక రూటు మారాచ్లి అని సొంత మెతత్టి పరుపు మీద నుంచి లేచి ముందు గదిలో తోలు సోఫా మీద నడుం వాలాచ్ను. అయినా నిదర్ 

పటట్ లేదు సరి కదా, సోఫా అంచు లోంచి జారి నేల మీద ధమమ్ని పడాడ్ను. అది తివాసీ కాబటిట్ సరిపోయింది. అమెరికా గొపప్ వాళళ్ ఇంటోల్ లా 
నిగ నిగ లాడే చెకక్ ముకక్ మీద పడి ఉంటే నడుం పటేట్సేది.   

అదే నాకూ, కీవ్న వికోట్రియాకీ ఉనన్ తేడా. ఇలా పకక్ మీద నడుం వాలచ్గానే రక రకాల రాగాలలో పాడుకుంటూ హాయిగా  నిదర్ 
పోయే జాతకం ఆవిడది. దానిన్ గురుర్ అని నేను ముదుద్గా పిలుచుకునాన్ ఆవిడ ఛసేత్ ఆ మాట ఒపుప్కోదు సరి కదా నీకు కరాన్టక సంగీతం 
అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలిసి ఛసేత్ గా అంటుంది.  సాకాష్తూత్ లతా మంగేషక్రే వచిచ్ నాకు “నిదుర పోరా తముమ్డా” అని జోల పాడినా, 
కళళ్కి నలల్ గంతలు కటుట్కుని చుటూట్ కారు చీకటిని సృషిట్ంచుకునాన్, ఎనిన్ రకాల టిర్కుక్లూ, మేజికుక్లూ వాడినా కంటికి కునుకు రాని 
జాతకం మనది. అసలు మా పెళల్పుప్డు మా ఇదద్రి జాతకాలూ గొపప్గా పడాడ్యి పీల్డరు గారూ అని మా నానన్ గారికి చెపిప్న  ఆ జోయ్తిషుక్డు 
ఇవాళ కనపడితేనా....ఏం చేసాత్నో నాకే తెలీదు. అసలు ఆయన బతికే ఉనాన్డో లేదో కూడా తెలీదు.  

ఒక సారి నా నిదర్ గోడు ఓ బోడి సేన్హితుడితో చెపప్గానే “పోనీ మందూ, మాకూ ఏమైనా పటాయించు” అని కనున్ గీటాడు ఆ 
రాసెక్ల. పిచిచ్ కుదిరింది తలకి రోకలి చుటట్మనాన్డు ఇలాంటి వాడే! కానీ వాడు ‘మందు’ అనగానే లటుకుక్న నా బురర్లో చిరు దీపం వెలిగి 
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మా ఇంటి దగగ్రే ఉనన్ మందుల కొటుట్కి వెళిల్ పలు రకాల నిదర్ మాతర్లు కొని తెచుచ్కునాన్ను. అంటే...గొపప్ కంపెనీ వారి మాతర్లు పాతిక 
డాలరుల్, సరిగాగ్ అవే మాతర్లు జెనెరిక ..అనగా ఇండియాలో జలంధర తయాయ్ర బాపతువి పది డాలరుల్, భారత ఆయురేవ్దం తాలూకు అయితే 
పది హేను డాలరుల్,  అమెరికా పర్కృతి, అనగా నేచర బార్ండ అయితే నలభై డాలరుల్..ఇక ఈ అనిన్ంటికీ రెటిట్ంపు ఖరీదు నా ఆల టైమ 
ఫేవరేట....ఆరాగ్నిక నిదర్ మాతర్లు.... ఇవనీన్ అనమాట. ఆ మందుల కొటోల్ వీటి పకక్నే తల నొపీప్, తిండి అరుగుదలా మరియు 
విరోచనములకి కూడా ఇనిన్ రకాల దార్వకాలూ, గుళికెలూ చూసి అమెరికా గొపప్తనానిన్ మరొక సారి మెచుచ్కునాన్ను.  

ఇక అలా తెచుచ్కునన్ మాతర్లు రోజుకి ఒక రకం వేసుకునన్ కారణంగా జరిగిన గడబిడ అంతా ఇంతా కాదు. ఉదాహరణకి మొనన్ 
అనన్ం తింటూ చారులో మొహం దాచుకుని గంట సేపు దాకా లేవ లేదు. అది కడుకోక్వడానికి సాన్నాల గదిలో సబుబ్ రాసుకుంటూ శుభర్ంగా 
మరో మూడు గంటలు నిదర్ పోయాను. కూరలు కొనుకోక్డానికి మారెక్ట కి వెళాద్ం అని కారు సాట్రట్ చేసి వెనకాలే ఉనన్ మా కీవ్న వికోట్రియా 
కారుని గుదేద్సి అకక్డే గురుర్ పెటిట్ నిదర్పోయాను. దాంతో ఆవిడకి పూనకం వచిచ్ ఆ నిదర్ మాతర్లతో పాటు నా గుండె, షుగర,...అసలు 
గుండర్ంగా గానీ, మరే ఆకారంలో కానీ, ఏ రంగులో కానీ  ఉనన్ సకల గుళికెలనీ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా గారెబ్జ లోకి విసిరేసింది. మొతత్ం ఆరిధ్క నషట్ం 
వెయియ్ డాలరల్ పైనే. అంతే కాదు. మా డాకట్ర ని పిలిచి “మా ఆయన నిదర్ సంగతి అమీ తుమీ తెలుసాత్వా లేక ఆయనిన్ చెటుట్కి కటేట్యనా?” 
అని అడిగింది. ఆవిడ ఆసంకలిప్తంగా “బయట చెటుట్ బదులు ఇంటోల్ సత్ంభం బెటరేమో” అనేసి నాలికక్రిచేసుకుని, నాకు ఒక వారం రోజులు 
వాళళ్ ఆఫీసులోనే పడుకునే ఏరాప్టు చేసింది. దానికి మొదటి కారణం ననున్ కీవ్న వికోట్రియా బారి నుంచి కాపాడడం అయితే, అసలు కారణం 
నాకు “సీల్ప ఎపిన్యా” అనే కొతత్ రకం రోగం ఏమనాన్ ఉందేమో అని పరీక్ష చెయయ్డం. అనగా..నాకు నిదర్ పటట్కుండా ఉండే పర్తేయ్క రోగం 
ఏమనాన్ ఉందా అనే పరీక్షట. చెపొప్దూద్. నాకు భలే మండింది. ఎనిన్ రకాలుగా పర్యతిన్ంచినా అసలు నిదర్ పటట్కే కదా ఈ కథ అంతా 
జరుగుత. ఆ మాతర్ం దానికి నేను ఆవిడ ఆఫీసులో పడుకుంటే అకక్డా నిదర్ పటట్దు కదా. అంత కంటే ఏం తెలుసుత్ంది.  కానీ మన సొంత 
పరుపు మీద, తోలు సోఫా మీద పటట్ని నిదర్ డాకట్ర ఆఫీసులో ఎలా పడుతుంది? నేను అదే పర్శన్ మా డాకట్రమమ్ని అడగగానే ఆవిడ 
సమాధానం విని భయం వేసింది. 

“అదేం కాదు రాజు గారూ. మీకు పాల్సిట్క చెడీడ్ వేసాత్ం. పడుకోడానికి కడుపు నిండా పెరుగూ, అనన్ం పెడతాం. మీ నెతిత్ మీద 
అవసరం అయితే అకక్డకక్డ అరంగుళం గుండు గీసాత్ం...మీకు చినన్పుప్డు ఒడుగు చేసినపుప్డు పంచ శిఖలు పెటాట్రు జాఞ్పకం ఉందా..అలా 
అన మాట. అలా ఓ పది చోటల్ కరెంట తీగలు జిగురుతో అతికిసాత్ం. వాటిని మా యంతర్ం తో అను సంధానం చేసాత్ం..అంటే చందర్బాబు 
గారు గోదావరిని కృషాణ్ నదితో అనుసంధానం చేసినటుట్ అనమాట. అపుప్డు మీ లోపల మెదడులో నిదర్ తాలూకు కరెంట పర్వాహాలు అనీన్ 
రికారుడ్ అయిపోతాయి. వాటిని చూసేత్ మాకు మీకు నిదర్ పటుట్ట, పటట్క పోవుట మరియు మీ మెదడుకు సంబంధించిన ఇతర రకాల రోగ 
నిరాధ్రణ చెయయ్ గలుగుతాం”. ఇదీ మా డాకట్ర్రమమ్ ఇంకా ఆవేశంగా చెపుత్నన్ దాంటోల్  ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచిన మరియు కలవరపెటిట్న 
విషయం ఆ ఆఖరి అంశం..అనగా “నా మెదడు లో ఇతర రకాల రోగ నిరాధ్రణ” అనే మాట. అనగా ఎంకి పెళిల్ సుబిబ్ చావుకి వచిచ్నటుట్ 
మనం నిదర్ సమసయ్ కి వెళేత్ వీడికి వేపకాయంత  వెరోర్, పిచోచ్ ఉంది అని నిరాధ్రణ చేసే అవకాశం  కొనితెచుచ్కోవడం అనమాట. పైగా నాకు 
ఆ పాల్సిట్క చెడీడ్లంటే భలే చిరాకు. అంచేత మళీళ్ పంచ శిఖలు పెటుట్కునే అవకాశానిన్ పకక్న పెటిట్ ఇంటికి వచేచ్శాను.   

ఇంటికి రాగానే...కీవ్న వికోట్రియా గారి ఉవాచ: అసలు నాకు తెలియక అడుగుతానూ....నీకు నిదర్ పటట్కపోతే ఏం కొంప ములిగిందీ? 
హాయిగా తెలుగు టీవీ చూసుకో...” 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ  2019 

3  అమెరి’కులాసా’ కథలు   

“తెలుగు టీవీ యా”- హడిలి పోయాను. ఎందుకంటే ఎపుప్డు ఎవరు ఎకక్డ ఎవరు హతయ్కి గురి అయోయ్, కారు పర్మాదంలో 
మరణించో మరే విధంగానో దారుణ మరణం వారి శరీరాలు పదే, పదే పది హేను రోజులు చూపించే దౌరాభ్గయ్ సంసక్ృతి మన తెలుగు టీవీ 
వారిది.   

“పోనీ పాత సినిమాలు చూసుకో. ఏవైనా పాటలు విను” 
పాటలు అనగానే నాకు మా అనసూయ గారే జాఞ్పకం వసాత్రు. వచాచ్రు. ఇక కలకాలం 

జాఞ్పకాలలోనే ఉంటారు. అంతే. రాతిర్ హాయిగా నిదర్ పోడానికి, నిదర్ పటట్కపోతే హాయిగా ఆనందం 
అనుభవించడానికీ, మన పలెల్లలో పచచ్టి పొలాలలో “నో మీన మలాల్ల” అని పాడుకోడానికీ, 
“మొకక్ జొనన్ తోటలో” విహరించడానికీ, “రామనాసందనాలో” అని ఎలుగెతిత్ పాడదానికీ, “అనాన్డె 
వసత్ననాన్డె” అని పిర్యుడి మీద బెంగ పెటుట్కోడానికీ, “నకక్లోళళ్ సినదానిన్” గా వగలు పోడానికీ,  
“ఎదుద్ బండి మీద గడిడ్లో కూచుని బండి పాట” పాడుకోడానికీ, “తరీల్ వచేచ్ పెళిల్ కుమారిత పలల్కి” 
లో పులకించిపోడానికీ, ““జయ జయ జయ పిర్య భారత” అనీ, “హే భారత జననీ” అని దేశభకిత్తో 
పాడడానికి.....  

అనీన్ సవ్చచ్మైన తెలుగు పాటలే. సొంత నేల మీద బంక మటిట్లో పుటిట్న మాణికాయ్లు. 
వాటిని కనిపెటిట్ందీ, పెంచి పోషించిందీ, కషట్పడి కాపాడిందీ, పదిమందికీ పంచి ఇచిచ్ందీ, 
నిలబెటిట్ందీ అనీన్ అనసూయమమ్ గారే. అలనాటి నుంచి ఈ నాటి దాకా తెలుగు నాట సినిమాలలో 

కానీ, ఎటువంటి సంగీత కారయ్కర్మాలలో నైనా జానపద బాణీ వినపడితే అది అనసూయమమ్ గారి పాద ధూళి నుంచి జాలువారినదే. 
“ఏరువాకా సాగారో” వినాన్, “మనసున మలెల్ల మాలలుగినా”, “కాటమరాయుడా” ...లాగ గొంతు ఎవరిదైనా వినపడేది అనసూయమమ్ గారి 
బాణీయే..ఆవిడ సవ్రమే.... కేవలం ఆవిడ గళం, సవ్యంగా అలవోక గా వాయించే హారోమ్నియం, డపుప్ ..అంతే....కరష్కులూ, కారిమ్కులు 
పాడుకుంటూ సేద దీరే ఆ సంగీతం వింటూ ఉంటే నాకు నిదర్ రాక పోతే నషట్ం ఏముంది? అందుకే ఇక నిదర్ మీద బెంగ తీరిపోయింది. 
దానికి విరుగుడు మంతర్ం దొరికిపోయింది.... 

“అసమాన అనసూయ” గారే లేక పోతే....అది ఊహకందని భావం. మన పలెల్లు, పదాలు ఉనన్ంత కాలం, ఆ తరావ్తా కూడా ఆవిడ 
పాట అజరామరంగానే ఉంటుంది.   

 
(మార్చ్23, 2019 నాడు పరమపదించిన “కళా పర్ పూరణ్ ” డా. అవసరాల 

( ంజమూరి) అన యా దే  గారి దివయ్ సమ్ృతికి అంకిత భావం తో)     
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