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14.   
           
     కారీత్కమాసం వచిచ్ందంటే మా బురుజువీధిలో హడావుడి పెరుగుతుంది. మా వీధిచివరునన్ 

మారక్ండేశవ్రాలయంలో దాదాపు రోజంతా పూజలు జరుగుతూవుంటాయి, గంటలు మోగుతూనే ఉంటాయి. నెలంతా 
నదివొడుడ్న మెటల్మీద దీపాలు వెలిగిసూత్నే ఉంటారు. ఇక నదీ సాన్నాలసంగతి చెపప్నఖఖ్రేల్దు. ఎనిన్ నిబంధనలు పెటిట్నా 
ఒడడ్ంతా శుభర్ం చేసుకోవడానికి మారగ్శిరమాసంలో మాకు వారంరోజులు పడుతుంది. 

     “శాసాత్ర్నికి కొనిన్ దీపాలు చాలుగదా. యెవరికి వాళుల్ అడడ్దిడడ్ంగా పెటట్కుండా వంతులవారీగా ఒక పదధ్తిగా 
పెడితే అందంగా వుంటుందిగదా” అంటుంది మా ఆవిడ కామేశవ్రి.  

     “రోజూ అందరికీ పుణయ్ం రావాలి గదా” అంటానేన్ను నవువ్తూ.  
     “పేద దేశంలో ఎంత నూనె వృధా అవుతోంది, ఆవరణంతా పాడుచేసుత్నాన్రు! సంపర్దాయాల వలల్ లాభపడే 

మన వీధి సంకేష్మసంఘ పెదద్లు యివనీన్ చూసిచూడనటుట్ంటారు" అంటాడు మా ఎదురింటి చలపతి. 
      ఆ నెలంతా ఊరోల్ని మిగతా పార్ంతాలనుంచి కూడా జనం మా వీధికి రోజూ పూజలకోసం, సాన్నాల కోసం 

వసాత్రు. మావీధి చివర అపుప్డెపుప్డో జమీందారుగారు నదిలోకి దిగడానికి చకక్గా మెటుల్ కటిట్ంచారు. గటుట్న పెదద్ రావి, 
మరిర్, వేపచెటూల్ వాటి చుటూట్ అరుగులుంటాయి కాబటిట్ మావీధికి తాకిడి ఎకుక్వ. ఐతే అలాంటపుప్డుకూడా ఎవరికిపడితే 
వారికి మావీధిలోకి పర్వేశముండదు. అంతో ఇంతో సిథ్తిమంతులు, ఉదోయ్గులు, ముఖయ్ంగా మా వీధి సంకేష్మసంఘ పెదద్ల 
దృషిట్లో 'మంచివాళుల్’గా గురిత్ంచబడినవాళల్కు మాతర్మే అనుమతి ఉంటుంది. మిగిలినవాళుల్ పకక్వీధులగుండా 
నదికెళాత్రు.  

     ఎపప్టిలాగే ఆ సంవతస్రం కూడా కారీత్కమాసం చలిగా, ఆహాల్దకరంగా పర్వేశించింది. 
     దసరా, దీపావళి పండగలకే ఇళల్కు వచేచ్సిన హంగులు, రంగులతో వీధి కొతత్గా తయారైంది. వరాష్లు ముగిసి 

చెటుల్ కొతత్జీవంతో తొణకిసలాడుతునాన్యి. తెలల్మబుబ్లు ఆకాశంలో విహారాలు చేసుత్నాన్యి. వెనెన్ల రాతిర్ళుల్ 
శోభాయమానంగా ఉనాన్యి. రోజూ చీకటిపడేసరికి ఇళల్ముందు పర్హరీ గోడలమీద, కిటికీలోల్ పర్మిదలోల్ నూనెదీపాలు 
పెడుతునాన్రు. వీధంతా శుభర్ం చేయించుకుని సంకార్ంతికి రిహారస్ల గా పొదుద్నేన్ ముగుగ్లు వేసుత్నాన్రు. ఇరుగుపొరుగు 
కుటుంబసభుయ్లు సేన్హబృందాలు పొదుద్నా సాయంకాలం గుడికి, నదివొడుడ్కెళల్డం, యిళల్లో కలవడం పెరిగాయి. ఇక 
పిలల్ల సందడికి అంతే లేదు.  

     గుళోల్ పూజలను మా సంకేష్మ సంఘం అధయ్కుష్డు రాయుడుగారు, నదీ సాన్నాలను, దీపాలంకరణను 
ఊరిపెదద్లు, అధికారులు లాంచనంగా పార్రంభించారు. మా సంఘ పెదద్లు తీరిక దొరికినపుప్డంతా గుళోల్, నదివొడుడ్నా 
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తిరుగుతూ జనానిన్ కటట్డి చేసుత్నాన్రు. విఐపీలను పర్తేయ్కంగా ఆదరిసుత్నాన్రు. ‘అందరికీ చెందిన నదిమీద వీళల్ 
పెతత్నమేమిటి’ అని కొంతమంది యువకులు గొణుగుతునాన్రుగాని ఎపప్టిలాగే అడిగే ధైరయ్ం చెయయ్డంలేదు. మావీధి 
పరోపకారి పాండురంగ, అతని భారయ్ సుశీలకు తీరిక దొరకడంలేదు. ‘వారత్ల వనజమమ్’ మోయలేననిన్ వారత్లను సరఫరా 
చేసోత్ంది. 

     కామేశవ్రి, ఆమె సనిన్హితులు కొనిన్ కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్ంటునాన్రు, కొనిన్టినుంచి తపిప్ంచుకుంటునాన్రు.  
     “సంపర్దాయాలోల్ యితరులకు నషట్ం కలిగించని యీసథ్టికస్ నాకిషట్ం. ఈ విగర్హాలు, దీపాలు, పువువ్లతో 

అలంకరణలు, ముగుగ్లు, హారతి యివవ్డం అందంగా వుంటాయి. సాంబార్ణి, అగరొతుత్ల వాసన బావుంటాయి. గంటలు, 
మంతార్లోల్ని సంగీతం వినసొంపుగా వుంటుంది. భకుత్లు పర్పంచానిన్ కాసేస్పు మరచిపోవడానికి వొక అలౌకిక 
వాతావరణంకోసం యివనీన్ కావాలనే యేరప్రచివుంటారు. ఐతే అందులో తారతమాయ్లేల్కుండా అందరూ వుండాలి. 
అసలు సంసక్ృతి అంటే అదే” అంటుంది. 

     కామేశవ్రికి అసలు భకిత్వుందా లేక యీసత్టికస్ కోసం సంపర్దాయ కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్ంటుందా అని 
నాకేపుప్డూ సందేహం. ఎనిన్సారల్డిగినా సమాధానం చెపప్కుండా నవేవ్సుత్ంది. 

     "రానురాను అసలు పర్యోజనాలు, యీసథ్టికస్ పోయి ఆచారాలు మాతర్ం మిగిలాయి" అంది కామేశవ్రి 
ఓరోజు గుడినుంచి తిరిగొసూత్ంటే.  

     "కాలకర్మంలో అవనీన్ చికుక్గా పెనవేసుకుపోయి కొంతమందికి అనుకూలంగా మారిపోయాయి. యెపుప్డో 
ఎవరో వచిచ్ విడదీయాలి" అని జవాబిచాచ్ను. 

     కారీత్కమాసం పార్రంభమైన నాలుగోరోజు సాయంతర్ం బంగారార్జు ఇంటోల్ మావీధి సంకేష్మసంఘం 
సమావేశం ఉందని హఠాతుత్గా కబురొచిచ్ంది. ‘కారీత్కమాసం రాకముందే మావాళుల్ మీటింగు ఏరాప్టు చేసి అనీన్ 
నిరణ్యించారు, మళీల్ ఇదేమిటా’ అనుకుంటూ వెళాల్ను. 

     నేవెళేల్సరికి అందరూ వచాచ్రు. పళల్ముకక్లు తిని, బాదంపాలు తాగాక సమావేశం మొదలైంది. ఉపాధయ్కుష్డు 
సూచన మీదట బంగారార్జే పార్రంభించాడు. 

     “ఆమధయ్ ముంబైలో మా ఆటోమొబైల కంపెనివాళల్ వయ్కిత్తవ్ వికాస పోగార్ంలో మా అబాబ్యి నవీన రాజు 
పాలొగ్నాన్డు. చివరి రెండురోజులూ అభావానంద అనే యువ సావ్మీజి మన సంసక్ృతి గురించి చాలా గొపప్గా 
చెపాప్డట" అని ఆగాడు.  

     "అతనిన్ గురించి నేనూ వినాన్ను" అనాన్డు సావ్మినాయుడు.  
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     "ఆ సావ్మిజి టౌనోల్ని యూనివరిస్టిలో వారంరోజులు ఉపనాయ్సాలివవ్డానికి వసుత్నాన్టట్. మా అబాబ్యి 
చెపాప్డు" కొనసాగించాడు బంగారార్జు.  

     "అతనిచేత పదిరోజులపాటు మన గుళోల్ పర్వచనాలిపిప్సేత్ యెలావుంటుంది అంటునాన్డు బంగారార్జు" 
అనాన్డు మూరిత్.  

     "మంచిదే, పునన్మి తరువాత పెడితే విఐపీలు మళీల్ వసాత్రు, మనవీధి పర్తిషట్కూడా పెరుగుతుంది" 
మదద్తిచాచ్డు ధనరాజు. 

     “అంత చినన్వాడికి మన శాసాత్ర్లనీన్ తెలిసుంటాయా?” సందేహించాడు కాశీనాథ.  
     "అతను మరీ చినన్వాడు కాదు. యెమెమ్సీస్ బయాలజిలో గోలుడ్ మెడలిసుట్. తరువాత కాశీకివెళిల్ పదిహేనేళుల్ 

శాసాత్ర్లు నేరుచ్కునాన్డట. మా అబాబ్యి చెపాప్డు" అనాన్డు బంగారార్జు కొంచెం అసహనంగా. 
     మిగతా సభుయ్లంతా బంగారార్జు సూచనను బలపరిచారు. అతనింటోల్నే పైన పెంట హౌస లో కొతత్సావ్మిజికి 

బస ఏరాప్టు చేసాత్ననాన్డు బంగారార్జు. పునన్మి తరువాతి రోజునుంచి పదిరోజులపాటు కారయ్కర్మం ఉండాలని 
నిశచ్యించారు. సావ్మిజితో మాటాల్డాడ్నికి ఇదద్రు సభుయ్లను, నవీన రాజును పంపించాలని నిరణ్యించారు. 

     సమావేశం ముగిసి బయటకు వచాచ్క "యిదంతా చూసేత్ బంగారార్జు తన కొడుకు బలవంతం మీద 
యిదంతా చేసుత్నన్టుట్ంది" అనాన్ను చలపతితో.  

     "యీ అభావానంద అనే కొతత్ సావ్మిజికి నవీన రాజు అతని మితుర్లు అభిమానులయాయ్రట. ఆన లైనోల్ అతను 
వీళల్కి యోగా, ధాయ్నం నేరిప్సుత్నాన్డు. అతనెన్లాగైనా యికక్డికి రపిప్ంచాలని నవీన రాజు పటుట్దల. బంగారార్జు 
కొడుకును కాదనలేడు" అనాన్డు చలపతి.  

     ఇంటికి రాగానే కామేశవ్రికి కొతత్సావ్మిజి పోర్గార్ం గురించి చెపాప్ను.  
     "ఆవిషయం మాకూ తెలిసింది. నవీన రాజు వూళోల్ తమ పరపతి పెంచుకోవాలనుకునాన్డు. బంగారార్జింటోల్ 

రెండోర్జులు తరజ్నభరజ్నలు జరిగాయి. ఐతే యీ సావ్మిజిని మీవాళుల్ పదిరోజులు భరించడం కషట్మనే అనుకుంటునాన్ం" 
అంది కళెల్గరేసి.  

     "నీకనీన్ అనుమానాలే. మా పెదద్లకి సావ్మిజిలనాన్, పర్వచనకారులనాన్ మహా గౌరవం" అనాన్ను.  
     "మామూలువాళైల్తే అనీన్ మీ పెదద్లకి వతాత్సుగా చెపాత్రు. యీ కొతత్ యువసావ్ముల ధోరణి వేరేనట. ఆ 

పేచీకోసం మేమూ సరదాగా యెదురుచూసుత్నాన్ం" అంది కవివ్ంపుగా నవివ్.  
     "మీ అనధికార మహిళాసంఘం యెనన్నుకునాన్ మా వాళల్దే గెలుపు" అనాన్ నేను సంభాషణ ముగిసూత్. 
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     పునన్మి వెళిల్న పాడయ్మిరోజు మధాయ్హాన్నికే గుళోల్ వునన్ అనుభవమంటపానిన్ అలంకరించారు. దాని 
ఎదురుగా ఉనన్ నడవంతా కురీచ్లు వేసారు. రోజూ సాయంతర్ం ఆరునుంచి ఎనిమిదివరకు పర్వచనాలుంటాయని 
కరపతార్లు ముదిర్ంచి ఊరోల్ ముఖుయ్లకు అందజేసారు. వచిచ్నవాళల్కి పంచడానికి రుచికరమైన పర్సాదాలు 
సిదధ్మయాయ్యి. నవీన రాజు బృందం అనిన్ ఏరాప్టూల్ దగగ్రుండి చూసుకునాన్రు.  

     కొతత్సావ్మిజి నాలుకక్ంతా వచేచ్సి బంగారార్జింటోల్ దిగాడు. మా సంకేష్మసంఘం అధయ్కుష్డు 
రాయుడుగారింటోల్ ఐదునన్రకే సావ్మిజికి ఉపాహారం ఏరాప్టు చేసారు. ఆరుగంటలయేయ్సరికి మా సంకేష్మ సంఘ 
సభుయ్లు, ఊరోల్ని పర్ముఖులు సవ్యంగా అభావానంద సావ్మిని తీసుకుని మంటపానికొచాచ్రు.  

     సావ్మిజి కాషాయవసాత్ర్లకు బదులు తెలల్ని లాలిచ్, పైజామ వేసుకునాన్డు. పెదద్గా పెరిగిన నలల్టి జుటుట్ వెనకిక్ 
దువువ్కునాన్డు. టిర్మ చేయబడిన నలల్టి గడడ్ం మెరుసోత్ంది. చినన్ గంధపు బొటుట్ మాతర్మే పెటుట్కునాన్డు. సనన్గా, పాత 
జానపద సినిమాలో యువసనాయ్సి వేషంలోవునన్ ఎనీట్రామారావులా ఉనాన్డు. రాగానే మండపంలో తనకోసం వేసివునన్ 
వెండిరంగు సింహాసనానిన్ తీయించేసి మామూలు కురీచ్ వేయించాడు. 

     సమావేశానిన్ లాంచనంగా రాయుడుగారు పార్రంభించారు. కొంతమంది సభుయ్లు, ఊరి పర్ముఖులు 
మాటాల్డాక సావ్మిజిని నవీన రాజు సభకు పరిచయం చేసాడు. కురీచ్లనీన్ నిండిపోయాయి. అపప్టికే ఏడునన్రవడంతో 
సావ్మిజి గంటసేపు మన పార్చీన ధరామ్నిన్, సంసక్ృతిని అదేకాలంలోని ఆసియా, ఐరోపాల సంసక్ృతితో పోలిచ్ 
మెచుచ్కుంటూ ఉపనయ్సించి ముగించాడు.  

     ఆరోజు సభ తామనుకునన్టేట్ చకక్గా జరగడంతో మా సంఘ పెదద్లు చాలా సంతోషించారు. బంగారార్జుని, 
నవీన రాజుని అభినందించారు.  

     "చూసావా, సాధారణంగా మా వాళల్ అంచనా తపప్దు" అనాన్ను కామేశవ్రితో ఇంటికెళేల్పుప్డు.  
     "యింకా మొదటిరోజేగా. ముందుంది ముసళల్ పండగ" అంది నవువ్తూ. 
     మరుసటిరోజు సరిగాగ్ ఆరుగంటలకే పార్రంభమైన ఉపనాయ్సం మొదటి గంట బాగానే నడిచింది. సావ్మిజి 

వేదాలు, ఆకాలపు జీవనానిన్గురించి వివరించాడు. మనం దానున్ంచి ఎంతో నేరుచ్కోవాలనాన్డు. ఆ తరువాత సావ్మిజి 
ధోరణి మారింది. అందరూ అనుకునన్టుట్గా వేదాలలో నికిష్పత్మైన గూడారాథ్లేవీ లేవని, తొలినాటి వేదసాహితయ్ం అపప్టి 
జీవన విధానానిన్ చితిర్ంచిన విశవ్లయతో కూడిన గొపప్ కవితవ్మని, అదొక అమాయకతవ్పు అదుభ్తమైన పార్కృతిక 
సమాజమని చెపుప్కుంటూ పోయాడు. తరువాత వచిచ్న వేదాలలో పరిణామం చెందిన ఒక ఉతత్మ జీవితం దానికి 
కావలసిన శాసత్రవిఙాఞ్నం ఉందని చెపాప్డు. వాటిలోల్ గొపప్ వైదయ్శోధన, లలిత కళలు, వయ్యసాయం, ఆకాలానికి 
పనికివచేచ్ సాంకేతిక పరిఙాఞ్నం ఇలాంటివి ఉనాన్యని, అనవసరమైన మంతర్తంతార్లు, మూఢనియమాలు తరువాత 
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వాటిలో చేరి గురుత్పటట్లేనంతా కలసిపోయాయని వివరించి ఆరోజుకు ముగించాడు. అతను అనిన్టికీ ఉదాహరణలుగా 
శోల్కాలు పాడి వినిపించాడు.  

     మా సంఘ పెదద్లు ఉపనాయ్సంలోని రెండో సగం వింటునన్పుప్డు అసహనంగా కదలడం గమనించాను.  
     సావ్మీజి ఉపనాయ్సాలు విభినన్ంగా, గొపప్గా ఉనాన్యని రెండోరోజునుంచే చాపకింద నీరులాగా 

పర్చారమైంది. మూడోరోజున పేర్క్షకులు ముఖయ్ంగా యువతీయువకులు పెదద్సంఖయ్లో వచాచ్రు. గుడి ఆవరణంతా ముందే 
నిండిపోయి పెదద్వాళల్కే కురీచ్లు దొరకడం కషట్మైంది.  

     ఆరోజు సావ్మిజి శివతతవ్ం, బుదుధ్డు, మహావీరుడు, చారావ్కుల గురించి చెపిప్ మనమొక విశాలమైన 
శాసతరీయ దృషిట్ అలవరచుకోవాలని ఉదోభ్దించాడు. రామాయణ మహాభారతాలను గొపప్ పర్పంచంలోనే కావాయ్లుగా 
వరిణ్ంచి, సావ్రాథ్నికి పూజలు చేయడం కాకుండా వాటిలోని ధరమ్చింతనను ఇపప్టి సమాజానికి వరిత్ంపచేసుకుని 
అలవరుచ్కోవాలని సూచించాడు. ఇంకా మనుషులోల్ హెచుచ్తగుగ్లు లేవని, సతరీపురుషులు సమానమని, పరపతి, వేషం 
కాకుండా ఆచరణను, పర్వరత్నను బటేట్ నిజమైన గురువులని, పెదద్లని గురిత్ంచి గౌరవించాలని చెపాప్డు. 

     యువతీయువకులు పర్తిసారి చపప్టల్తో తమ సంఘీభావానిన్ పర్కటించారు. చివరన మా వీధి రిటైరడ్ హింది 
పండితుడు కాశీనాథ సేట్జి ఎకిక్ సావ్మిజిని పర్తేయ్కంగా అభినందించాడు. మా పెదద్లు అతనిన్ ఎరర్గా చూసారు. 

     ఆరోజు మా సంఘ పెదద్లోల్ అసహనం పర్సుప్టంగా కనపడింది. కారయ్కర్మం అయిపోయాక నవీన రాజు 
బృందం ఉతాస్హంగా వాళల్దగగ్రికి వెళిల్ గుడి ఆవరణ సరిపోదని, ఉగాదికి వేయించినటుట్ గుడిబయట పెదద్ షామియాన 
వేదాద్మని అనాన్రు. మా పెదద్లు మొహాలు గంటుపెటుట్కుని నదీసాన్నాలకు వచేచ్వాళల్కి ఇబబ్ందౌతుందని వదద్నాన్రు. ఐనా 
మావీధి యువకులు పటుట్ విడవలేదు.  

     బంగారార్జు మొహంలో కలవరం కనిపించింది.  
     అనుకునన్టేట్ మూడోరోజు వీధిలో షామియానకింద సేట్జి వేసి ఉపనాయ్సం పెటాట్రు. ఆరోజు ఇంకా ఎకుక్వ 

జనం వచాచ్రు. మావీధి పెదద్లు బలవంతంగా వచిచ్నటుట్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. ఇలాంటి ఉపనాయ్సాలకెపుప్డూ రాని మావీధి 
సంసక్ృత పండితుడు విశవ్మూరిత్ మూడోరోజు వచిచ్కూరోచ్వడం నాకాశచ్రయ్మైంది. తరావ్త తెలిసిందేమిటంటే ఆరోజు 
పొదుద్నేన్ మా వీధి పెదద్లు ఆయనింటికెళిల్ ఈ సావ్మిజి చెపేప్వి సరైనవా కాదా అనన్ది తేలిచ్ చెపాప్లని ఆయనిన్ 
బలవంతంగా తీసుకొచాచ్రని, అంతా వినన్ తరువాత ఆయన ఉపనాయ్సంలో తపుప్లేవీ లేవని చెపాప్డని. 

     మూడోరోజున సావ్మిజి షడద్రశ్నాలు ఉపనిషతుత్ల గురించి వివరించి వాటిదావ్రా కనీసం మూడువేల యేళల్ 
తరువాత రావలసిన తాతివ్క విఙాఞ్నమంతా ఆకాలానికే వచిచ్ందని, మానవ వికాస పరిణామంలో అదొక దీరఘ్మైన 
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ముందడుగు అని చెపాప్డు. ఆందులోని బహుళతవ్మే మన పార్చీనతతవ్శాసత్ర సారమనాన్డు. ఐతే అందులో 
మూఢాచారాలు చేరడంవలల్ అది మసకబారిందనాన్డు. 

     అసలు ఏమతంలోనూ లేని ఇహము, పరము అనే మౌలిక తాతివ్క విభజన మన తతవ్ంలో ఉందనాన్డు. 
పరానికి ఇహానికి సంబంధం లేదని, ఇహపరమైన దైనందిన సమసయ్లను పూజలతో కాకుండా ధరామ్నిన్ అనుసరించడం 
దావ్రా మాతర్మే పరిషక్రించుకోవాలనాన్డు.  

     దైవచింతన, యోగా, ధాయ్నం ఇలాంటివనీన్ పరానిన్ సాధించేందుకే కాని పరం అంటే సవ్రగ్ం నరకం కాదు అది 
ఇకక్డే ఒక పర్శాంత విశవ్మానసిక సిథ్తి అని చెపాప్డు. దీనిన్ సాధించగలిగితే ఇక ఇహంలో సమసయ్లతో 
బాధించబడకుండా సుఖజీవనం చేయవచచ్నాన్డు.  

     సావ్మిజి అంతటితో ఆగలేదు. ఇహానిన్ పరానిన్ కలిపేసి కొంతమంది పెదద్లు తమ ఆరిథ్క సవ్పర్యోజనాలను, 
సవ్ంత పార్భవానిన్ నిలుపుకోవడానికి తారతమాయ్లు సృషిట్ంచి పర్జలిన్ మూడతవ్ంలో పడవేసి ఉంచుతునాన్రని, ఇలాంటివి 
మన మతం విలువను తగిగ్సుత్నాన్యని, వాటికి లొంగకూడదని ఉపదేశించాడు. పురాతన ధరమ్ం ఏదైనా యదాతథంగా 
పర్సుత్తకాలానికి పనికిరాదని, తతవ్ంలోని నిజానిన్ తెలుసుకుని పర్సుత్తానికి అనవ్యించుకుని మంచి జీవితానిన్ గడపాలని 
చెపాప్డు. సభంతా చపప్టల్తో దదద్రిలిల్పోయింది.  

     కాశీనాథ లేచి నిలబడి అదే పనిగా చపప్టుల్ కొటాట్డు.  
     నేను మా పెదద్లనే గమనిసుత్నాన్ను. వాళల్ మొహాలోల్ కళ తపిప్ంది.  
     “యితనెవరో సగం ఆసిత్క సగం నాసిత్క సావ్మిలాగునాన్డు" అనాన్ను నేను యింటికెళుత్నన్పుప్డు చలపతితో. 
     “యితను చెపేప్దంతా సమంజసంగానే వుంది. యిలాంటివాళుల్ యిపుప్డు చాలా అవసరం" అనాన్డు చలపతి.  
      నేనింటి దగగ్రికి రాగానే అపుప్డే కామేశవ్రి సభనుంచి వచిచ్ తాళం తీసోత్ంది.  
     "నేను చెపప్లేదా యితను మరోరకం సావ్మిజి అని, మీవాళల్కు బాగా బుదిధ్చెపుత్నాన్డు. మింగలేక కకక్లేక 

తలకిందులౌతునాన్రు" అంది నవువ్తూ.  
     “మా వాళల్ను తకుక్వ అంచనా వేసుత్నాన్వు. చూసూత్ండు అంతిమ విజయం వాళల్దే" అనాన్ను.  
     "అదీ చూదాద్ం" అని " నీకింకా తెలిసినటుట్ లేదు, యివాళరాతిర్ రాయుడిగారింటోల్ మీ సంఘ పెదద్లు 

'యితనెన్లా వదిలించుకోవాలా ' అని రహసయ్ంగా సమాలోచన చేయబోతునాన్రంట. నినున్ పిలవకపోవచచ్నుకో" అంది 
వంటింటోల్కి వెళూత్ కొంటెగా. 

     నాలుగోరోజు పొదుద్న సావ్మిజి ఉపనాయ్సాలను అదుభ్తమని పొగుడుతూ లోకల దినపతిర్కలోల్ 
వారత్లొచాచ్యి. మా వీధి సంకేష్మ సంఘం యింకా విసత్ృతంగా ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్రని ఊరోల్వాళల్ంతా ఆహావ్నితులేనని 
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కూడా రాసారు. మధాయ్హాన్నికంతా ఊరంతా కరపతార్లను పంచిపెటాట్రు. సాయంతర్ం ఐదయేయ్సరికి షామియానాలు 
కొతత్గా వేసి పేర్క్షకులు కూరుచ్నే సథ్లానిన్ రెండింతలు పెంచి దాదాపు వీధి సగంవరకు తెచాచ్రు.  

     "చూసావా నువువ్ మావాళల్ని తపుప్గా అరథ్ం చేసుకునాన్వు" అనాన్ను.  
     "యిదేదో యెతుత్గా వుంది. రేపటిగాగ్ని దీని సంగతి బయటపడదు" అంది కామేశవ్రి అనుమానంగా. 

తనెపుప్డూ అంతే, ఓటమిని ఒపుప్కోదు. 
     నాలుగోరోజు సాయంతర్ం జనం తండోపతండాలుగా వచాచ్రు. షామియాన ఐదునన్రకే నిండిపోయింది. 

ఆరుకంతా జనం వీధంతా నిండిపోయి షామియాన కింద ఎకక్డ వీలయితే అకక్డ ఇరుకుక్ని కిర్కిక్రిసిపోయారు. సావ్మిజి 
ఆరోజు భారతీయ ధరమ్ంగురించి చెపప్డం మొదలెటాట్డు. ఉపనాయ్సం పార్రంభమైన అరగంట బాగానే గడిచింది.  

     ఆతరువాత సావ్మిజి ఉపనాయ్సం మైకులో బాగానే వినపడుతునాన్ ఆయన కనిపించక షామియాన చివరి 
వరసలోల్ని జనం వాళల్లో వాళుల్ మాటాల్డుకోవడం మొదలుపెటాట్రు. 

     ఈమధయ్లో పిలల్ల గొడవ, ఏడుపులు, మనుషులు లేచి తిరగడం మొదలయాయ్యి. కొంతమంది వాలంటీరుల్ 
పిలల్లకి మిఠాయిలు పంచడం పార్రంభించారు. ఇంకా గందరగోళంగా తయారైంది. ఇంతలో కొంతమంది మనుషులు 
ఆనవాయితిగా గుడికి తీసుకెళల్డానికి ఒకపకక్నుంచి ఎదుద్లను తీసుకొచాచ్రు. దాంతో జనం కంగారుపడి మరోవైపుకు 
వెళల్డం మొదలుపెటాట్రు. కురీచ్లు పడిపోయాయి. కొనిన్చోటల్  షామియాన కరర్లు పడిపోయాయి. అంతా అదుపుతపిప్ 
పోయింది. ఉపనాయ్సం ఆగిపోయింది. మా సంఘ పెదద్లు సేట్జి ఎకిక్ అందరీన్ నిశశ్బద్ంగా ఉండమని అంతా 
సరుద్కుంటుందని మైకులో చెపాప్రు. నవీన రాజు మితర్బృందం ఎదుద్లను గుడిలోకి పంపించివేసి సభను నియంతర్ణలోకి 
తీసుకొచాచ్రు.  

     అయితే అదంతా జరగడానికి అరగంట పటిట్ంది. ఆవులు, ఎదుద్లు తిరిగొచేచ్పుడు ఎలావుంటుందో అని 
భయపడి కొంతమంది ఆహావ్నితులు పిలల్లను, వృదుధ్లను తీసుకుని వెళిల్పోయారు. మొతత్ంమీద మళీల్ సభ పార్రంభమై 
కడదాకా అటూఇటూగా జరిగింది. సరిగాగ్ వినాన్మనన్ తృపిత్ ఎవరికీ కలగలేదు. చివరన మా సంఘ సెకర్టరి మునిరెడిడ్ 
క్షమాపణలు చెపాప్డు. 

     ఆ మరుసటిరోజు పొదుద్నేన్ పార్ంతీయ పతిర్కలు సభలో జరిగిన గందరగోళానిన్ పర్సాత్వించి, అంతమంది 
పర్జలు వసుత్నన్ అలాంటి విలువైన ఉపనాయ్సాలు అలా వీధిలో షామియాన వేసి జరపడం సబబుకాదని, ఊరికి అటుచివర 
కళాశాల మైదానానికి మారాచ్లని గటిట్గా రాసాయి. 

     ఓగంట తరువాత బంగారార్జింటోల్నే వీధి సంకేష్మసంఘ సమావేశం జరిగింది. ముందురోజు ఏపర్మాదం 
జరగకపోవడం అదృషట్మని, ఇక వీధిలో ఉపనాయ్సాలను కొనసాగించడం ఏమాతర్ం మంచిదికాదని, పతిర్కలోల్ 
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రాసినటుట్గా వాటిని మారాచ్లని ఏకగీర్వంగా నిరణ్యించారు. నాకు, చలపతికి మాటాల్డే అవకాశం రాలేదు. నవీన రాజు , 
అతని మితుర్లు ఈ పర్తిపాదకు ఒపుప్కోక తపప్లేదు.  

     మధాయ్హాన్నికంతా సభాసథ్లం ఊరిచివరి కళాశాల మైదానానికి మారిచ్నటుట్ కరపతార్లు ఊరంతా 
పంచబడాడ్యి. మా వీధి మొదటోల్ బురుజువైపు, కచేరి సతర్ంవైపు ఈ మారుప్ తెలియజేసూత్ రెండు తాతాక్లికి 
బోరుడ్లుకూడా వెలిసాయి.  

     ఇంత జరిగాక మావీధిలోవాళల్కు ఆసకిత్ పోయి సభలకు వెళల్డం మానేసారు. ఆతరువాత అకక్డ ఉపనాయ్సాలు 
బాగానే జరిగినా వేదిక చాలా దూరంకాబటిట్ ఊళోల్వాళుల్ కూడా పెదద్సంఖయ్లో హాజరుకాలేదని తెలిసింది.  

     మా కారీత్క మాస పర్వచన కారయ్కర్మం ఆ సంవతస్రం అలా ముగిసింది. ఆ తరువాత మా పెదద్లు 
అలాంటివాళల్ ఉపనాయ్సాలు మళీల్ పెటట్లేదు. 

     “మీవాళెల్ంత తెలివిగా సావ్మిజిని వదిలించుకునాన్రో చూసావా. నేను ముందే చెపప్లేదా?” అంది కామేశవ్రి 
కొతత్ సావ్మిజి ఉపనాయ్సాలను దూరంగా మారాచ్క.  

     “ఐతే అలా వూరంతా పబిల్సిటి యిచిచ్, పెదద్యెతుత్న జనం వచేచ్టుట్ చేయడం, సభలో గందరగోళం 
సహజంగా జరిగినటుట్ సృషిట్ంచడం యివనీన్ మా పెదద్లే చేసారంటావా?” అనడిగాను  

     “యింకా సందేహమా? యెవరైనా పర్జల కళుల్ తెరిపించడానికి వచిచ్నా వాళల్నెలా తపిప్ంచాలో మీ 
పెదద్లాల్ంటివాళల్కి బాగా తెలుసు. చూసావుగా" అంది కామేశవ్రి నవువ్తూ. 
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