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గత నెలా పదిహేను రోజులగా నేను నీళళ్లో వెనకీక్, పకక్కీ నడవడం, గుంజీలు తియయ్డం, కాళూల్ చేతులూ టప 
టపా కొటుట్కుంటూ అదోలా ఫీలయిపోయినా మొతాత్నికి ఆ వాయ్యామం సరదాగానే ఉంది. ఆ మాటకొసేత్ వాయ్యామంలో 
సరదాకంటే, నాలాగా సహ నొపిప్ వాళల్తో ఎవరి కొటుట్డు వాళుళ్ కొటుట్కుంటూ కబురుల్ చెపుప్కోవడం కూడా సరదాగానే 
ఉంది. అసలే మనకి వయసుస్తో నిమితత్ం లేకుండా జనం అంటే ఇషట్ం. మొనన్టి మొనన్ వచిచ్న మా శిక్షకుడు...అంటే 
వెదురు బదద్, తాటి బదద్ తరావ్త వచిచ్న ఈ వీరుడు కండల వీరుడు...సలామ్న ఖాన టైపు అనమాట. ఇలాంటి వాళుళ్ 
ఎపుప్డూ బనీనూల్, పొటిట్ లాగులూ వేసుకుంటారు కానీ కండలు దాచేసే పూరిత్ బటట్లు వేసుకోరు. ఈ గుంటడు నీళళ్లో 
దిగితే ములగడం ఖాయం. ఆ రోజు సివ్మిమ్ంగ పూల లో ముందు దిగిన వాడిని నేనే కాబటిట్ నేను ఈ గుంటడి కేసి  కాసత్ 
భయం, భయంగానే ఏదో కబురుల్ మొదలెటేట్ సరికి హఠాతుత్గా నీళల్ లోంచి పైకి తేలిపోవడం మొదలుపెటాట్ను. అదేమిటీ, 
ఆరిక్మెడీస పర్కారం మన ఇందాకానే ములగాలిస్ందంతా ములిగాం కదా, ఇపుప్డేం కొంప ములిగిందీ అనుకుని వెనకిక్ 
తిరిగి చూసేత్ ఇదద్రు ఆరిక్మెడీసుల సైజులో ఒకే పెదాద్విడ “పూల పర్వేశం” చేసినటుట్ అరహ్ద్ం అయింది. నా సైజు ఒక చినన్ 
మనిషిని నీటిలో నించి పైకి తేలాచ్లీ అంటే అంత కంటే రెటిట్ంపు మనిషిని అదే నీటోల్కి దింపాలి అనే  

ఈ సిధాధ్ంతం “మన వేదాలలో ఉందిష” కానీ, ఆరిక్మెడీస చెపప్లేదు. ఇలా మరో ముగుగ్రు రెండు, మూడు 
అరిక్మెడీస సైజుల వాళుళ్ కూడా నీటోల్కి దిగారు. అందరూ హయ, గీయ అనేసుకునాన్క ఇపప్టి మాట ఎలా ఉనాన్ 
ఇకాష్వ్కుల కాలంలో ఐశవ్రాయ్ రాయ లాంటి అందగతెత్ అని ఖచిచ్తంగా చెపప్గలిగిన ఇందాకటి డబుల ఆరెక్మెడీస 
పెదాద్విడ....నా దగగ్రకి నీటిలోనే నడుచుకుంటూ “మీ పూరీవ్కులు ఎవరు?” అని అడిగింది ఎంతో మురిపంగా నాకేసి 
చూసూత్. నేను అంతకనాన్ మురిపంగా ఆమె కళళ్లోకి కళుళ్ పెటిట్ “మా తముమ్డూ, వాడీ తరావ్త నేనూ” అనాన్ను.  

ఇకక్డ విషయం ఏమిటంటే....అమెరికాలో అందరూ ఎకక్డి నుంచో ఎపుప్డో వచిచ్న వాళేల్....కానీ నా వాలకం 
మెకిస్కనా, లాటిన అమెరికన బాపతా, పాకిసాత్నీయా, పవితర్ భారతీయుడినా, లేక ఆరబ దేశం వాడినా...అనిన్ంటికనాన్ 
ముఖయ్ంగా ఆపఘ్నిసాత్న వాడినా అనే కుతూహలం ఆ మాజీ ఐశవ్రాయ్ రాయ కి కలిగింది. కానీ మా వంశంలో అమెరికాలో 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 nø√ºãsY  2021 

2  ’ ’    

ఉనన్ పూరీవ్కులం నాకంటే నాలుగేళుళ్ ముందు వచిచ్న మా తముమ్డూ, తరావ్త నేనే కదా. మనం ఈ కులం, ఆ మతం 
అని కొటుట్కు చసాత్మేమో కానీ, ఒక సామానయ్ అమెరికా వయ్కిత్..ఇందాకాటి పెదాద్విడ లాగా...చాలా మంచి ఉదేద్శయ్ంతో, 
మన లాంటి వారి నేపధయ్ం గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంతో కుతూహలంగా ఉంటారు. మన కథ విని “అవును, మా 
ముతాత్త కూడా ఇలాగే” అని మహానందపడతారు. ఇపుప్డు నేను చెపిప్న సమాధానానికి నీటిలోనే నిరాఘ్ంతపోయిన ఆవిడ 
పరిసిథ్తి గమనించి మాది కాకినాడ గురించీ, భూగోళానికి అవతల వేపు ఉనన్ మా మామిడి చెటుట్ గురించీ కాల్సు 
పీకేటపప్టికి ఈ గుంటడు చెపేప్ అకావ్టిక థెరపీ కాల్సు కూడా అయిపోయింది. మన పవితర్ భారత దేశం గురించి మరొక 
అమెరికన విశదీకరించే అవకాశానికి నాకు నేనే అభినందించుకుని అందరూ వింటూ ఉండగా నాకు  అపప్టికపుప్డు 
తటిట్న “నీటిలో యోగా” అనే ఆలోచన పర్కటించాను.  

అంటే ఏమీ లేదు...అసలు మోడీ గారు ఐకయ్రాజయ్ సమితి వారిని రెచచ్గొటిట్ “యోగా దినం” పర్తీ ఏడూ 
జరిపిసుత్నాన్రు కదా. ఆ ఆసనాలు నీటిలో వేసేత్ ఇంకా ఎకుక్వ ఫలితం వసుత్ంది కదా..అదన మాట. ఉదాహరణకి  సగం 
ములిగి మనం కొంగ ఆసనం, తాబేలు ఆసనం, పదామ్సనం..ఒకటేమిటి ఒళల్ంతా అషట్వంకరు లూ తిపేప్సేత్ అంతకనాన్ 
శరీరానికి వాయ్యామం, పుణయ్మూ, పురుశారధ్మూ కలిసి వసాత్యి కదా.  అలా అని శీరాష్సనం వేసేత్ మటుకు శవాసనంలా 
తేలాత్ం..తసామ్త జాగర్తత్.   

అనన్టుట్ మరేచ్ పోయాను. ఆ రోజు నాకు గండ పెండేర సతాక్రం జరిగింది. సతాక్రం అంటే సతాక్రం కాదు. 
నేను నీటి వాయ్యామం లో సాధించిన పర్గతికి మెచిచ్, ఆ నాటి శిక్షకుడు ననున్ కాళళ్కి పది కిలోల బరువు ఉండే పాల్సిట్క 
పటీట్లు కటుట్కుని నీటోల్ నడవమనాన్డు. ఆ నాడు శీర్నాధుడికి అది శిక్ష అయితే ఈ నాడు నాకు అది శికోష్, పరీకోష్ తెలియ 
లేదు. ఈ గండ పెండేరం వేసుకుంటునన్ సమయంలో ఇలాంటి జలకాలాటల వాయ్యామాల  లాంటివి మన మాతృదేశం 
లో ఉనాన్యా లేదా అనే అనుమానం వచిచ్ంది. లేకపోతే మనమే “అమెరికన ఆకావ్టిక థెరపీ” అని మొదలు పెడితే ఎలా 
ఉంటుందీ అనే గొపప్ వాయ్పారం ఆలోచన వచిచ్ంది. ఆ ఆలోచన అలా, అలా పెరిగి రాతిర్ ఇంటికి వెళళ్గానే ఇండియాలో 
మా మేనలుల్డి ని పిలిచి ఈ గొపప్ అవిడియా చెపాప్ను. అది వినగానే వాడు ఎగిరి గెంతులు వేసాత్డు అనుకునాన్ను కానీ...  

“బావుంది కానీ, లేడీస కీ, మగాళళ్కీ ఒకే సివ్మిమ్ంగ పూల కుదరదు మావయాయ్...” 
“మన లేడీస అలాంటి బటట్లు సినిమాలోల్ వేసుకుంటారు. ఇకక్డ ఫుల పంజాబీ వో, పటుట్ చీరలో కటుట్కొసాత్రు”  
“నీలం నీళుళ్, పసుపు నీళుళ్ , నారింజ నీళుళ్ అలాంటివి ఉంటాయా? అలా ఉంటే వైఎసాస్ర వాళుళ్ నీలం పూల, 

నాయడు గారి పారీట్ వాళుళ్ పసుపు, ...ఎవరి రంగు నీళుళ్ వాళల్కి ఉండాలి ఇకక్డ”  
“మరి ఎసీస్, ఎసీట్లకీ, మనకీ, రెడల్కీ, చౌదరల్కీ అందరికీ ఒకటే ఎలా కుదురుతుంది, మావయాయ్..భలే వాడివే.”  
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ఇలా మా మేనలుల్డు పర్శన్ల వరష్ం కురిపించగానే “నాకు నిదొర్సోత్ంది రా” అని ఫోన పెటేట్శాను. నిజానికి నాకు 
వచిచ్ంది నిదర్ కాదు. మన దేశం సాధిసుత్నన్ పురోగతికి కళుళ్ తిరిగాయి. అంతే.. 

 
 COMMENTS 
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