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వసంతకోకిల కృపాకర్ పోతుల  

“లేమావి చివురులను లెసస్గా మేసేవు 
రుతురాజు వచెచ్నని అతిసంభర్మముతోడ 
మావికొమమ్లమీద మైమరచిపాడేవు ………….. 

నానన్కతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన “కాళోజీ”వారి కవిత.  శార్వయ్ంగా మందర్ంగా గొంతెతిత్ పాడుతునన్ నానన్.  నానన్కి కోకిలనాన్, కోకిల 
పాటనాన్, కోకిల కంఠానికా  తియయ్దనానిన్చేచ్  చిగుళళ్ని ఆయాచితంగా అందించే గునన్మావిడి చెటట్నాన్ మాటలోల్  చెపప్లేనంత  ఇషట్ం.   

ఇంటి  బయట, పడకగదినానుకొని కుందనపు బొమమ్లాంటి గునన్మామిడిచెటుట్   పచచ్రంగు కలబోసిన ఎరర్టి లేత చిగుళళ్ను  
పటుట్చీర సింగారించుకొనన్ అందమైన  పలెల్ పడుచులా సింగారించుకొని. దాని  చిటారు కొమమ్న, ఆ చివుళళ్ నడుమ, నవరతన్కచిత 
సింహాసనన్ధిరోహించిన మహారాజుకు మలేల్ హుందాగా కూరొచ్ని  గరవ్ంగా గొంతెతిత్ కూసుత్నన్ గండుకోయిల.....ఎకక్డునన్ ఏ పేర్యసికి ఏ పేర్మసందేశమో 
ఏమో.  జానకి పాటలాంటి మధురమైన  కోకిల పాటా దానికి పోటీగానా అనన్టుట్ నానన్ గొంతెతిత్ మందర్ంగా పాడుతునన్  కాళోజీ కవితా.....నానన్నీ 
కోకిలనీ సంభర్మంగా చూసూత్ మైమరచిపోతునన్ నేను.....ఇదద్రు మహాగాయకుల జుగలబ్ందీ వింటూ రసజతుత్లో తేలియాడుతునన్ రసపిపాసిలా.  కాలం 
సథ్ంభించిపోయిన అనుభూతి........  

మధురమైన రసానుభూతిలో ఓలలాడుతునన్ సమయంలో  అకసామ్తుత్గా దొరిల్న  అపశృతిలా, ఎకక్డో దూరంగా కఠోరంగా 
మోగుతునన్ అలారం చపుప్డు. ఆ చపుప్డు నెమమ్దిగా దగగ్ర   దగగ్రగా  వసూత్ కంటునన్ కలని కూర్రంగా ఛిదర్ం గావిసూత్.....సుషుపాత్వసత్నుండి 
జాగృదావసత్లోనికి ననున్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నెటేట్సూత్….  “అయోయ్ ఇది వటిట్ కలేనా.  నానన్ నా పర్కక్న ఉనన్దీ తనకిషట్మైన  కవిత  గానం చేసుత్నన్దీ నిజం 
కాదా”   అని గుండెను మెలిపెటేట్ భావనకూడా  మతుత్ విడిపోతునన్ ఆ క్షణంలోనే.  కళుళ్ తెరిచిన నాకు ఎకక్డునాన్నో ఏమో వెంటనే సుఫ్రించలేదు.  
అయోమయంగా  చూసుత్నన్ నాకు మంచం పర్కక్నే నిలబడి  నావేపు చూసుత్నన్ రవీ..... రవి చేతిలో  బంగారంలాంటి నా కలని కరిగించేసిన అపరాధి 
అలారం టైంపీస.... రకత్పోటుని ఉదీద్పింపచేసే  పాశాచ్తయ్ సంగీతంలా కరణ్కఠోరమైన  శబాద్లు వెదజలుల్తూ.  పూరిత్గా మెలుకువ వచేచ్సింది నాకు.  

ఆశచ్రయ్ంగా  చూసుత్నన్ నాకు తెరిచిఉనన్ కిటికీ వేపు చూపించాడు చూపుడువేలితో.  చూసేత్, నిండు పూతతో ముసాత్బైన  గునన్మావీ  ఆ 
మావి గుబురులో  శార్వయ్ంగా గొంతెతిత్ కూసుత్నన్ గండుకోకిల.  
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ఎనాన్ళళ్ కోరిక. రవితో కలిసి మామిడిచెటుట్నన్ చకక్టి ఇంటిలో మేమిదద్రమే ఉండాలని. ఆ చెటుట్ మరీ పెదద్దిగా మరీ చినన్దిగా 

కాకుండా మధయ్సత్ంగా ఉండాలనీ, దాని కొమమ్లోల్ కనీసం ఒక కొమైమ్నా పడకగదివేపు వాలుతూ ఉండాలనీ, వసంతంలో చివుళుళ్ తొడిగిన మావి 
గుబుళళ్లో పొంచిన  గండుకోయిలలు  గొంతువిపాప్లనీ, ఆ పాటలతో మాఇలల్ంతా పర్తిధవ్నిసేత్ వింటూ  పులకించిపోవాలనీ..... ఎనాన్ళళ్ కోరిక.  ఎపుప్డో 
అనంతపురం  వదిలేసినపప్టున్ండీ మనసులో నాటుకుపోయి ఊరిసుత్నన్ తీరని కోరిక.   

---000--- 
అనంతపురంలో  నానాన్ నేనూ ఇదద్రమే ఉనన్ మూడు  సంవతస్రాలూ తన జీవితంలో అతయ్ంత ఆనందకరమైన రోజులు అనేవాడు 

నానెన్పుప్డూ.  అకక్డ ఇంజనీరింగ లో జాయిన అయిన తరావ్త ఇంచుమించు ఒక సంవతస్రం పాటు అనుకుంటాను,  హాసట్ల లో ఉండాలిస్ రావడం 
తపప్లేదు నాకు.  హాసట్ల జీవితం దురభ్రంగా ఉండేది నానన్ నాతో లేకపోవడం వలల్.  కాని తపప్దు కదా. ఎలాగోలా  కషట్పడి  చదువు పూరిత్చేసుకొని మళీళ్ 
నానన్దగగ్రికి వెళిళ్పోదాం అనే పర్యతన్ంలో సఫలీకృతమౌతునన్ సమయంలో ఒకరోజు ఉదయానేన్ నానన్ పర్తయ్క్షం హాసట్ల దగగ్ర....సడి చెయయ్కుండా వచిచ్ 
సందడిచేసే వేసవికాలపు చిరుజలుల్లా. 
                    “నేను అనంతపురానికి బదిలీ చెయియ్ంచుకునాన్ను సింధూ”  నానన్ పెటిట్న కేక నాకు అరద్ం కావడానికి కొనిన్ సెకనల్ సమయం పటిట్ంది  
“ఇనాన్ళూళ్ చెపప్లేదమామ్ నీకు బదిలీ కోసం పర్యతన్ం చేసుత్నన్టుట్.  ఎందుకంటే నీకు “పెల్జెంట సరైప్జ“ ఇవావ్లని.  నినన్నే రిలీవ అయాయ్ను. వెంటనే 
బయలేద్రి వచేచ్సాను.  తీర్ లాంగ యియరస్ సింకా.  (“సింకా” అంటే “సింధు కనాన్” అని).  హాయిగా మనిదద్రమే ఉంటాం“ అంటూ చినన్పిలాల్డిలా 
ఉతాస్హంగా చెపుత్నన్ నానన్ని ముదుద్పెటేట్సుకునాన్ను ఆనందంతో చిందులేసేసూత్.   

నానన్ అనన్ ఆ ‘తీర్ లాంగ యియరస్ ‘ ఎంత తవ్రగా గడిచిపోయాయో తలంచుకుంటే ఎంత ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుందో ఇపుప్డు.  కాలేజీకి 
దగగ్రోల్నే ఇలుల్ తీసుకునాన్ం.  అది నానన్ ఆఫీసుకు కొంచెం దూరమేగాని, ఆ కోలనీ చాలా బాగుందని అకక్డే తీసుకునాన్డు నానన్.  అదిగో అలా 
అనంతపూర లో ఆ కోలనీలో ఉనన్పుప్డే మొదలైంది మామిడిచెటల్తో గండుకోయిలలతో  మా “లవ ఎఫైర “.  

అకక్డ మా ఇంటి వెనుకా ముందూ మాతర్మే కాకుండా కోలనీ మొతత్ం మామిడిచెటల్తో వేపచెటల్తో నిండి ఉండేది.  వసంతకాలంలో 
చిగురించిన మామిడిచెటుల్ గండుకోయిలల తియయ్ని పాటలతో  హోరెతిత్పోతుంటే,  విరబూసిన  వేపపూల   చిరుచేదు సువాసనతో కోలనీ మొతత్ం 
గుభాళించిపోయేది.  ఇంటోల్ నేనూ నానాన్..... ఇదద్రమే.  కావలసినంత సమయం మా ఇదద్రికీ.   

ఎనిన్ కబురోల్ మా మధయ్....తండీర్ కూతురల్లా కాకుండా సేన్హితులాల్. నా కాలేజీ కబురూల్, నానన్ ఆఫీసు విశేషాలూ, మేం చదువుతునన్ 
పుసత్కాల విశేల్షణా, చూసిన సినిమాలపై చరచ్లూ, దేశ రాజకీయాలూ, లోకల ఫేక్షన గొడవలూ “కాదేదీ కబురల్కనఱహ్ం” అనన్టుట్.  నానన్ నాతో నానన్లా 
కాకుండా ఒక సేన్హితుడితో మాటాల్డినటుట్ మాటాల్డడం,  ననున్ తనతో సమానంగా టీర్ట చెయయ్డం మా ఫెర్ండస్ చాలా మందికి ఆశచ్రయ్ంగా, నాకు చాలా  
గరవ్ంగా ఉండేది. 

ఎంత అందమైన  నిశశ్బాద్నిన్ ఆసావ్దించాం నేనూ నానాన్ అకక్డ. వసంతకాలంలో వెండి వెలుగుల నులివెచచ్ని వెనెన్లలో కోలనీ 
అంతా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తిరుగుతూ,   చలికాలంలో  ఘనీభవించిన మంచుముకక్లా వణికిసుత్నన్ అదే వెనెన్లోల్ ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డుకోకుండా  
గంటల తరబడి నిశశ్బద్ంగా డాబా మీద కూరొచ్నీ.   
                    ఒకసారి ఏదో పనిమీద నానన్ని కలిసిన మా పొర్ఫెసర అనాన్డట “సింధూరికి  ఎటెండెనస్ జసట్ బోరడ్ర దాటిందంతే ఈ సెమెసట్ర కి.  తను 
చాలా బిర్లియంట సూట్డెంట .  ఫోకస తపిప్తే ఫసట్ రేంక మిస అవుతుంది. కొంచెం చూసుకోండి” అని.   

నానన్ ఆయనకిచిచ్న సమాధానం ఇపప్టికీ మరచిపోలేను నేను.  “థాంకూయ్ సార . కాని చినన్పప్టున్ండీ  రేంకులూ ఐఐటీలూ ఐఏఎస 
లూ అంటూ భయంకరమైన వతిత్డిలో పెంచలేదు  తనని.  ఆమె బాలయ్ం, కౌమారయ్ం ఆనందంగా సాగిపోవాలని కోరుకునాన్ను.  ఒక పాతిక ముపైప్ 
సంవతస్రాలతరావ్త నా కూతురు తన బాలాయ్నెన్పుప్డైనా గురుత్కుతెచుచ్కుంటే  అందులో తీపిగురుత్లేతపప్ చేదు జాన్పకాలకు తావుండకూడదని నా కోరిక.    
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తను రేంక నిలబెటుట్కుంటుందనే  నా నమమ్కం.  ఒక వేళ నిలబెటుట్కోకపోతే....నా దృషిట్లో అదేమంత పెదద్ సమసయ్ కానేకాదు.” అనన్   నానన్ని పిచాచ్డిన్ 
చూసినటుట్ చూసాడట మా పొర్ఫెసర.  

---000--- 
 
“తమరు కోరుకునన్టుట్గానే మావిడిచెటుట్నన్ ఇలుల్ మేడం. ఒకటి కాదు రెండు కొమమ్లు తమరి బెడూర్మ ని కపేప్సాయి చూసారా.  

గండుకోయిల కూడా ఉదయానేన్ వచిచ్కూరుచ్ంది తమరి సుపర్భాత సేవ కోసం. ఒకసారి తమరు పానుప్ దిగి చుటూట్ పరికిసాత్రా”  అనాన్డు రవి 
నాటకీయంగా  కళెళ్గరేసూత్.   

---00--- 
 

నెల రోజుల కిర్తం ఇకక్డికి బదిలీ కాకముందు ముంబాయిలో ఉండే వాళళ్ం.  మామిడిచెటుట్ కాదు కదా కనీసం వెంపలి మొకక్ కూడా 
కనబడని భయంకరమైన కాకీర్ట కీకారణయ్ంలో ఐదు బాధాకరమైన భయంకరమైన సంవతస్రాలు. పిచెచ్కిక్నటుట్ండేది నాకు.   అలాల్డి పోతునన్ నా బాధ 
చూడలేక బృహతర్ప్యతన్ం చేసి  బదిలీ చెయియ్ంచుకునాన్డీ ఊరికి.    గోదావరి జిలాల్ లో అందమైన  ఊరనీ, చుటూట్ కొబబ్రిచెటూల్, వరిపొలాలతో చాలా 
అందంగా ఉంటుందనీ, మనం కారులో పర్యాణిసుత్నన్ంతసేపూ మనతో పాటూ గోదావరి కాలువ పార్ణసేన్హితుడిలా  మనలిన్ అంటిపెటుట్కొనే వసుత్ందనీ, 
అది భూలోక సవ్రగ్మనీ, అకక్డందరూ భూలోక రంభలే ఉంటారనీ తెగ ఊరించాడు ననున్.  ఎపుప్డూ చేసినటేట్  బదిలీ అయిన  ఊరికీ తనే ముందుగా వెళిళ్ 
ఇలుల్ అమరుచ్కొని, సామానుల్ కూడా షిఫట్ చేసినతరవాత గాని ననున్ తీసుకురాలేదికక్డికి. నినన్ రాతిర్ ముంబాయి నుండి  కారులో వచేచ్టపప్టికి రాతిర్ 
పనెన్ండుగంటలు  దాటడంతో ఈ ఊరి అందచందాలూ, ఇకక్డి భూలోకరంభలూ, ఇంటి బయట కొలువుతీరిన వేపచెటూట్ ఇవేమీ కనబడలేదు నాకు. 
రంభల విషయం వందసారుల్ చెపిప్న రవి ఇంటిముందునన్ మామిడిచెటుట్  విషయం ఒకక్సారి కూడా చెపప్నేలేదు నాకు.    

“కావాలనే నీకు  చెపప్లేదురా. ఎందుకో తెలుసా?  మావయేయ్నేంటి, నేను కూడా నినున్ అలాగే సరైప్జ చెయయ్గలనని నీకు 
చూపించడానికి. నువువ్ ఊహించని కానుక.  ఆశచ్రయ్ంగాలేదూ నీకు” అనాన్డు నా బుగగ్మీద చినన్గా ముదుద్ పెటుట్కుంటూ. 

చెమరిచ్న కళూళ్, మూగబోయిన గొంతూ, ఆనందంతో ఎగసిపడుతునన్ హృదయం.   నానన్ ఎకక్డికీ వెళిళ్పోలేదు ననున్ వదిలేసి.  
ఇకక్డే నాతోనే  ఉనాన్డు రవి రూపంలో అనే సంతృపిత్కరమైన భావన.  తన చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకొని పెదాలకి ఆనించుకొని కళుళ్మూసుకునాన్ను 
నిశిచ్ంతగా.  

కొమమ్మీద వసంతకోకిల  కూసూత్నే ఉంది హృదయ్ంగా.                 
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