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Dear Friends and Members,
We are almost half way
through summer. So far we
have successfully conducted
Sankranthi, Trimurthy day,
and Ugadi programs with
huge turnout. As part of summer activities, we here in TFAS have few programs
coming up.
Every year, Sri Ramachary Garu from Little
musicians Academy visits NJ, trains our children in Light
and Cinema Music during a summer camp. As a grand
finale TFAS with LMA USA we conducted a Grand
Musical concert by Sri Ramachary Garu on August 3,
2013 at Marlboro high school. Our own American born
children presented the songs learnt at camp on this stage
followed by a musical concert by Sri Ramachari Garu
himself. Thank you for attending with family and friends
and encouraging our kids.We look forward to seeing you

all coming out in full support to celebrate our Summer
picnic on Aug 18, 2012 at Johnson Park, Piscataway,
NJ. Please attend and enjoy the games, the raffles, vindu
bhojanam and the camaraderie. Of course there will be
cricket, kabbadi and volley ball. Enjoy grilled corn and cool
off with water melon. The registration for picnic is available
on our website www.tfasnj.org. Please check our web site
flyers for these programs. We are starting our preparation for our next mega event, Deepavali Samabaralu
where as in previous years cultural competitions will be
held. Please check our www.tfas.tnet for more details.
Before I bid adieu, I would like to convey my
gratitude to all the volunteers, donors and supporters for
the unconditional help that they are rendering to our
team. Happy August 15th to all of you…
Sincerely,
Manju Bhargava, TFAS President

జీవన రాగ వియోగం
జ్యలక్ష్మి గన్నవరపు (పేరి)
ఎపుుడెత
ై ే నా ఆలోచన్లకు

ఆకుల కన్ునలు రాలుుతాయో

నిగూఢతగా నిశశబద ం

ఆన్కటట వేయబడుత ందో

ఎపుుడెత
ై ే కోకిల నా బాధకు

ఆవరించుకొన్నపుుడు

ఎపుుడెత
ై ే నా గుండెగుబులు

విధిగా ఏడుసుతందో

నిశశబద ంగా అందరి మన్సుులన్ు

లబ్ డబ్ గా కొటటటకొన్ంటటందో

ఎపుుడెత
ై ే ఆతి

హతత కొంటూ

ఎపుుడెత
ై ే నానీడ నా శరీరంలో

ఆ అంతరాతిన్ు చేరుకుంటటందో

ఆలోచన్లకు ఆలంబన్మవుతూ

లీన్మవుత ందో పేేమగా

అపుుడు

జ్రిగిన్ మంచీ చెడుల బేరీజు వేసుకుంటూ

ఎపుుడెత
ై ే చెటు ట కదిలి

వసుతంది అతిగాఢ మైన్ దివోమన్
ై నిదే

వెడలిన్వారికి

బాధతో కములుతాయో

ఒంటరితనానిన దూరంచేసే స్ాాసథ త

ఇదియే జీవన్ రాగ వియోగంగా

ఎపుుడెత
ై ే మంచుబందువులిన

ఎవారూ లేపలేన్ంత తిరిగర
ి ాన్ంతటి

ఆలపంచేరు అందరూ ఏ కొందరి కోసమో

5

6

తెలుగు పాట
డా. వడడే పల్లి కృష్ణ
“తెలుగు పాట” మున్ునడమ.
ఇటీవల తిరుపతిలో ఆంధేపేదేశ్ పేభుతాం తెలుగు పేపంచ మహాసభలిన దిగిాజ్యంగా నిరాహంచిన్ విషయం మీ అందరికి తెలిసందే! ఆ సందరాానిన
పురసకరించుకుని “తెలుగు అకాడమీ” డెైరెకటరు డా. కె. యాదగిరిగారు, నేన్ు “తెలుగులో లలిత గీతాలు“ అన్న అంశం మీద ప.హెచ్.డమ. పటాటన్ు ప ంది
న్ందున్ ‘తెలుగు పాట’ ‘మోనోగాాఫ్’ (లఘు గాంధం) రచించి అందజ్ేయవలసందిగా న్న్ున కోరడం జ్రిగింది. వారి సూచన్మేరకు నా సదాధంత వాోస్ానిన
కుదించి ‘తెలుగు పాట’ న్ు 1. పలలు పాట 2. రేడమయో పాట 3. సనిమా పాటగా విభజంచి,విశ్లుషంచి అందించాన్ు. దానిన ముఖ్ోమంతిే ఆవిషకరిం
చారు.పాట సారూప,సాభావాలిన తెలియ పరచే నా యా లఘువాోసం – వివిధగత ల వినాోసం తెలుగు రసజుు లకు తెలియ జ్ేయడమే పేసత ుత పేచురణ
ముఖ్యోదేదశం.

- డా. వడేేపలిు కృషణ

తెలుగు పాట పిసా ావన:

ముందు పుటిటందన్డానికి అనేక ఆధారాలునానయ. ఏ ఛందసుు

తెలుగు లిఖిత స్ాహతోంలో వచన్ం కంటే ముందు పదోం
ఆవిరావించి న్టేు , తెలుగువాఙ్ియంలో పాటనే

పేపథ
ే మం గా

తెలియకుండానే పదో రీత లు పటటటబడకుండానే పలీు యులు
ఆన్ందంలోన్ూ,

పలలలె

పన్ులోున్ూ,

తమ

శామన్ు

మరి

పేభవిం చిందని చెపాులి. ఎందుకంటే పుటిటన్ పేతిశిశువు కూడా

చిపో వడానికి, ఉతాుహంగా పరిశామించడానికి ఆశువుగా ఎలు గెతిత

పలుకకపో యనా,

తన్

మన్ుగడన్ు

పాడుకున్నవే పలలు పదాలుగా, జ్ాన్పదాలుగా మన్కు లభించాయ.

ఆ ఏడుపు కూడా ఒక లయలో

“కేర్ –కేర్ “

అంటే జ్ాన్పదాలు ఏక కరత ృతాంతో కాకుండా స్ామూ హక

అనేది పాట పేథమ

కరత ృతాంగా, ఉమిడమ వోవస్ాయంగా ఉదావించిన్వే. ఇటట వంటి

లక్షణం. ఇది సహజ్సదధ మైంది. మన్ుష లేగాకుండా మేకలు “

జ్ాన్పదాలే రేడమయో లలితగీతాలకు, సనీ గీతాలకు భూమిక గా

మే-మే “ అనాన, ఆవులు “అంబా...అంబా” అని అరచినా అవి

నిలిచాయ.

లయబదధ ంగా నే విన్బడతాయ. ఆ లయ న్ుంచి వరిదలిుందే తాళం.

(జ్ాన్పద గీతం) తరవాత “రేడమయో” పాట (లలితసంగీతం) ఆ

లయ, తాళం అనేవి పాటకి పేధాన్ లక్షణాలు

తరవాత సనిమా పాట (సనీగీతం) గురుతవసుతంది. పలలు పాటలనే

ఆరంభిసుతంది.
మంటూ

ఏడుపుతోనే

ముందు

మొదలుపెడుత ంది. “లయ“

అక్షర గణాల ఛందసుు పదోలక్షణమత
ై ే

కాబటిట తెలుగుపాట “ అంటే ముందుగా పలలు పాట

మాతాేగణ

జ్ాన్పదగేయాలు మొదటలు అనేక శ్ాామిక – శృంగార-వీర-కరుణ

నాలతో లలకికంపుతో కూడమన్ మాతాేఛందసుు పాట లక్షణం. ఒక

రస గేయాలుగా వరిధలు ాయ. తలుులు తమ పలు లిన నిదేపుచు

కన్ురెపు పాటటలో ఉచురించగలిగే “లఘువులు “ ఒక మాతేగా

డానికి ఆశువుగా “లలులు – లలులు -ఆయా” అంటూ కూనిరాగం తో

లలకికంపబడమతే, దీరాాక్షరాలు - దిాతా, సంయుకాతక్షరాలకు ముం

పాడమన్ జ్యల పాటలు ఎనోన లీలగా ఆవిరావించిన్వే! ఉదాహరణకు

దుండే

అక్షరాలు

రెండు

మాతేల

గురువులుగా

భావించ

“జ్యఅచుోతాన్ంద! జ్యజ్య ముకుందా!

బడుతాయ. మరికొంతకాలం స్ాగదీస పలికితే రెండు మాతేల

లాలి పరమాన్ంద! రామగోవిందా!!

“గురువులు” మూడు మాతే ల “పుుతము “ లుగా లలకికంచ బడ

అనే జ్యలపాటన్ూ చూపంచవచుు. ఈ జ్యలపాట లాగే

తాయ. ఆది కాలంలోని వేదాలు గాంధసథ ం కాకుండా మౌఖికంగానే

జ్యజ్య కమల దలేక్షణ!

వాోపంచాయ . విని నేరుుకున్నవే కాబటిట అవి “శుాత లు” గా

జ్యజ్య మృగరాజ్ మధో, జ్యజ్య కృష్ాణ!

పేరుగాంచాయ. వినికిడమ దాారా గురుతంచుకోవడం శుదద వచనాలకు

జ్యజ్య పలు వ కరపద!

స్ాధోం కాని పని. కాబటిట ఆ వేదాలు కూడా గాన్యోగోమన్
ై గేయ

జ్యజ్య పూరేణందువదన్ జ్యజ్య యన్ుచున్!

రీతిలోనే, పాటగానే ఒక లయలో గురుతకు వసూ
త , తర తరాలుగా

గోపెమి బాలకృషణ నికి జ్యల పాడమన్టట
ు గా పో తన్న భాగవతంలో

కంఠసథ మై నిలిచిపో యాయ.

స్ామవేదం గాన్యోగో మన్న

కందపదాోనిన కమనీయంగా అలిు న్టట
ు తోసుతంది. అలాగే మరో

విషయం అందరికీ తెలిసందే.

అలా ఏవిధంగా చూసనా పాటనే

జ్ాన్పదం
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గుమిడేడే గోప దేవి

అంటూ పాడుకున్న పలలు పాట లలనోన ఉనానయ.

గుమిడేడే కన్నతలీు ?

కోడళళ తగాదాలుగా

గుమిడీ ప డచూప గాదవే
మాయమి గోపెమాి! “

1. కోడలా, కోడలా!
కొడుకు పెళాళమా!

అనేది గురజ్ాడ”ముతాోల సరాల” కు మాతృకయన్
ై ది. మొదటి

పచిు పాల మీద మీగడేడమాి?

మూడు పాదాలు 3+4 చొపుున్ మిశాగతిలో 14 మాతేలు కలిగి,

వేడమ పాల మీద వెన్న ఏదమాి?

4వ పాదం 9 న్ుంచి 12 మాతేలతో విరిగి పో వడం ‘ముతాోల సరం’
లక్షణం. అలాగే ఎనోన బాల జ్ాన్పదగేయాలకు ఉదాహరణగా
1. గుడు గుడు గుంచం గుండేరాగం
పాముల పటనం పగడారాగం
2. చెమి చెకక చేరడేస మొగగ (బుకక)
అటట
ు పో యంగ ఆరగించంగ
ముతాోల చెమిచెకక ముగుగలలయోంగ
రతానల చెమిచెకక రంగులేయోంగ
3. వానా వానా వలు పాు!

2. అతత లేని కోడలుతత మురాలు
కోడలు లేని అతత గుణవంత రాలు
అనే పలలుపాటలన్ు పరిశీలించవచుు.

అలాగే శృంగార

గేయాలని
1. నీకూ నీవారు లేరు, నాకూ నావారు లేదు!
ఏటి ఒడుేన్ ఇలుు కడదాం పదరా! చల్ మోహన్రంగా!
మాదు మలలుతోటలోనా మంచి నీళళబావి కాడ
ఉంగరాలు మరిచి వసత ని కదరా! చల్ మోహన్ రంగా!
అనెడు “చల్ మోహన్ రంగా” జ్ాన్పదాలన్ు – ప డుపు

చేత లు చాపు చెలుపాు!

పాటగా

4. బావా బావా పనీనరు
బావన్ు పటటటకు తనేనరు

2. ఆడ:

ఒకరీకి చేత లిచాున్
ఒకరీకి కాళళ నిచాున్

అనే వాటిని చూపవచుు! అరధ ం – అందమైన్ శబద ం అన్ుపాేసగా

ఒకరీకి చేతి బటిట

అతితేలిక పదాలోునే పెై పాటలోు దొ లుడం మన్ం చూడవచుు.

కూకునాన నోయ్! బావా

తలుులు పలు లన్ు ఆడమసత ూ –

కూకునాన నోయ్!

తారంగం తారంగం

మగ:

తాండవ కృష్ాణ! తారంగం

ఎవరీకి చేత లిచాువ్
ఎవరీకి కాళళ నిచాువ్

వేణునాథా ! తారంగం

ఎవరీని చేత బటిట

వేంకటరమణా! తారంగం

కురుునానవే పలాు, మామానానవే ?

వెన్నదొ ంగా! తారంగం

ఆడ:

చినిన కృష్ాణ! తారంగం
అంటూ పాటలు పాడేవారు.

అలాగే అతాత

కడమయాలకి కాళళనిచాున్

అలాగే మారాం చేసే పలు లన్ు

డబుులిన చేత బటిట

బుజ్జ గస
ి త ూ చంకనేసుకొని చందమామన్ు చూపసూ
త , తేపకో ముదద

కూకునాన నోయ్! బావా

తినిపసూ
త
చందమామ రావె – జ్ాబలిు రావె!
కొండెకిక రావె – గోగుపూలు తేవె!
బండెకిక రావె – బంతి పూలు తేవె!
పలు కీలల రావె – పాలు పెరుగు తేవె!

గాజులకి చేత లిచాున్

కూకునాన నోయ్!
అంటూ సరసంగా స్ాగే పలలు పాటలిన గమనించ వచుు! అంతేగాక
పారమారిధక దృకుథంగా గౌరీ – లక్ష్ీి సంవాదానిన –
లక్ష్మి:

గౌరిదేవి నీ శంభుదేవున్కు
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గళమున్ న్లుపేలమి?
గౌరి:
లక్ష్మి:
గౌరి:

దేవతల భారోలు ఉయాోలో – గౌరమిన్ు జ్ేస ఉయాోలో సుటటటరా

నారీమణి! నీ విషణ దేవుడు

పువుాలు ఉయాోలో – పెటట ర
ి ీ దేవతలు ఉయాోలో బత కమి

న్లుపు గాదటే కొమాి?

ఆటలు ఉయాోలో – ఆడుతూ కొలిచిరి ఉయాోలో....

బగువులేని నీ కాంత డు జ్గములల

అంటూ మన్ జ్ాన్పదులు పేతి విషయానీన పాటలుగా ఎలా

భిక్షమతత టేమమాి ?

మలచుకునానరో అరథ ం అవుత ంది. ‘బత కమి’ లోని ఆంతరోం

సథ లములేకన్ు బలి చకావరితని

అవగతమవుత ంది. న్వరాతే లలో పూలతో బత కమిన్ు చేస

హరి అడుగలేదటే కొమాి?....

గౌరమిగా తలచి ఎందుకు కోలుస్ాతరో విశదమవుత ంది.

అనే పేశ్ననతత రాలు తీటటగా – ఘాటటగా స్ాగిన్ వెన్
ై ం గా
పరిశీలించవచుు.

అలాగే

పౌరాణికంగా

–

తెలంగాణా

సంపేదాయంగా నిలిచిన్ బత కమి పాటలీన శాదధగా పరిశీలిసేత ;

ఇలా జ్ాన్పదాలుగా – తెలుగు సంసకృతి పథాలుగా మన్
పాట నిలిచిపో యంది. ఇలా ఎనెననోన జ్ాన్పదాలుగా – తెలుగు
సంసకృతి పదాలుగా తెలుగు పాట నిలిచిన్ వెన్
ై ం మన్ం

రామ రామ ఉయాోలో రామనే శీారామ ఉయాోలో

గమనించవచుు.‘తెలుగు పాట’ విసత ృత పరిధని
ి దృషట లో ఉంచుకొని

…
పెదదలా కచిుంది ఉయాోలో – పెతతరామాస ఉయాోలో

ఇంకొనిన

బాలలా కచిుంది ఉయాోలో – బత కమి పండుగ ఉయాోలో
మైస్ాశూరుడన్ు ఉయాోలో– రాక్షసుడుండే ఉయాోలో పుటిటంది
ఆదిశకిత ఉయాోలో– పువుాలా మీదన్ు ఉయాోలో దేవతల
కందరికి

ఉయాోలో–అభయముి

యచిుంది

ఉయాోలో

ఆమవాసనాడుఉయాోలో – యుదధ ంబు మొదలాయ ఉయాోలో

జ్ాన్పదాలన్ు

నేడు

పలలు

పాటలిన

ముందుగా

పేస్త ావించడం జ్రిగింది.
లలిత గీతాలే గాకుండా సనీ గీతాలన్దగిన్ – స్ాహతోపు
విలువలున్న కొనిన సనిమా పాటలిన కూడ చివరలో పరిచయం
చేస్త ాన్ు. అపుుడే నాకిచిున్ “తెలుగు పాట” అనే యా అంశ్ానికి
పూరిత నాోయం చేయగలిగిన్టట
ు భావిస్ాతన్ు.
(తరువాయి వచ్డే సంచికలో )
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విష్ణ
ణ చిత్తా యంలో వేసవి
శీామతి కాశీనాధుని రాధ, డో వర్, న్ూోజ్ెరీు
జూలలై వచేుసంది. బయట చురుకుకమని ఎండకాస్ోత ంది.

సమయానికి భోగాలాలసుడెన్
ై మతుయధాజుడు అనే పాండోరాజు

వేసవిలో ఇంటలు ఏ. స. పెటట టకు కూరుుని, అపుుడపుుడు బ. స.

వేశో ఇంటి వెైపుకు వెళళతూ తోవలో “వానాకాలానికి కావలస న్

నాటి పుసత కాలు చదువుకోవడం నాకలవాటట. ఇవాాళ్టట నా వాలు

స్ామగిాని తకికన్ ఎనిమిదినల
ె లలోన్ు, రాతిేకి కావలసన్దానిన

కురీు కాలక్ష్ేపం కృషణ దేవరాయలవారి ఆముకత మాలోద లోని

పగటి వేళలోన్ు, ముసలితన్ంలో కావలసన్ వాటిని యవాన్ం

“గీాషిఋత వరణ న్” “.

లోన్ు శామపడమ సమకురుుకున్నటేట, మనిష పరలోకం కోసం ఇహ

రాయల వారి ఆముకత మాలోద (విషణ చితీత యం) అంత

లోకంలో ఉండగానే తాపతేయ పడాలి” అన్న ఆ పరదేశి చెపున్

సులువుగా చదువుకునే పుసత కం కాదు. నిఘంటటవుని పకకనే

సూకితని విని వెర
ై ాగోంలో పడతాడు.

పెటట టకునాన, గంటట ముళళళ పడే పదాోలని విపుుకుని ఆస్ాా

మని” పండమత లని సభకు ఆహాానిస్ాతడు. అపుుడు శీారంగేశుడు

దించడం కషట మే. మరి ఇంత కొరకరాని కొయో మన్కెందుకు

విషణ చితత ణిణ ఆ సభకు పంపుతాడు. అకకడ అతగాడు విషణ వే

అంటారేమో ... కమిటి బొ బుటలు, చకకని చకెకరప ంగలో రుచి

విశిషట దవ
ెై మని పేతిపాదన్ చెయోడం జ్రుగుత ంది. అదీ కధ.

చూడాలంటే కషట పడమ పదధ తిగా చేసుకోవాలిుందే మరి.

అంటే మొతత ం కధ అన్ుకునేరు. పేసత ుతానికి మన్కి కావలసన్

ఇక పో తే ఈ వేసవికాలం గురించిన్ వరణ న్కి సంగతి

“పరతతత వ నిరణయం చేయ

కధ మాతేమే.

సందరాం ఏవిటంటే ..

ఇంతకీ మన్కు ఇపుుడు కావలసంది తెపుతిరణాళు కు

అన్గ అన్గా విలుబుతూ
త రు అన్న ఉళళళ విషణ చితత డనే

ముందు వచిున్ గీాషిఋత

(ఎండల కాలం) వరణన్. ఇది

బాేహిణుడు, మహాభకుతడు ఉంటాడు. నిరంతరం విషణ చింతన్

దిాతీయాశ్ాాసంలో వసుతంది.

ఇంచుమించుగా 25 పదాోలు.

లోనే మునిగి పేరు కు తగగ టట టగానే విషణ చితత డయాోడు. పూరా

అనినటి గురించి మాటాడుకుంటే అదే ఒక గాంధం అవుత ంది.

జ్న్ిసుకృతం వలు భగవతత తాానిన తెలుసుకుని, చదువులు

అందుకని మచుుకి ఆరేడు పదాోలు చూదాదం.

నిష్రయోజ్నాలని గాహంచాడు. దేవుడు స్ాామి అని, తాన్ు

కలుములకు, కళలకు కాణాచిగా రతనాలసీమనేలిన్

సేవకుడమన్ని గురితంచాడు. శీా రంగడమ గుడమని శుభేం చేస, ఆదేవుడమకి

రాయలు, కాలుమీద కాలు వేసుకుని కవులతో కాలక్ష్ేపం

మాలలలిు , నెవ
ై ద
ే ాోలు సమరిుసూ
త , ఆయన్న్ు సేవించుకోవడమే

చెయోడం ఒకకటే కాదు తన్ జీవితకాలంలో బో లలడనిన యుదాధలు

జీవితంగా ఉంటాడు. అతనికి అక్షరాల సహధరిచారిణి అయన్

చేశ్ాడు. ఈ రాజుగారు తన్ దారిలో చూడని చెటట ట, చేమ,పుటట ,

ఇలాులు ఉంది. ఏకాలన్,ఏవేళన్ వచిునా, ఆయాకాలాలకు తగిన్

పురుగు,పశువు, పక్ష్మ, మబుు, ముసురు,వాన్,వరద,దుముి,

వంటకాలన్ు వండమ, ఇంటికి వచిున్ అతిథులకి తనివితీర భోజ్న్ం

ధూళ్ట అంటూ ఏవీ లేవు. పేకృతి, పేజ్లు, పేవృతత లు, వృతత లు

పెటట ి ఆదరించడం వాళళకి అలవాటట.

అనినటిని కనిపెటట ,ి కాచి వడపో శ్ాడు. ఈ పరిజ్ు ానానికి తన్ పాండమ

ఇది ఇలా ఉండగా.. మధురకి దగగ రలో వృషగిరి అనే
ఊరు ఉండేది. అకకడ

పేతి ఏడాది వేసవి కాలంలో తెపు

తాోనిన

జ్తకలిప

“రాజుగారు

ఈ

తలుచుకుంటే

స్ాహతీసమరాంగణ
దేబులకేం

స్ారాభౌముడు,

కొదువ”

అన్న

టటట

తిరనాళళళ జ్రుగుత ండేవి. ఒకస్ారి ఆ తిరనాళళని చూడటానికి

విషణ చితీత యం అన్బడే ఆముకత మాలోదలో అనిన ఋత వులని

వచిున్ పరదేశి బాేహిణుడొ కడు, పనిలో పనిగా మధురా

ఆయా సందరాాలోు మసుతగా వరిణంచాడు.

పటట ణానిన కూడా చూస పో దామని అకకడమ కి వెళతాడు. రాతిేకి

వేసని అంటే ఏముంది వేడగ
మ ాలి, ఒళళళ కాలే ఎండ,

ఎవరింటలునో భోజ్న్ం చేస ఆరుబయట పడుకుని, తోటి బాేహి

ఎండమన్ బావులు,చెరువులు, బీటలు వారిన్ భూమి, నీటికోసం,

ణులతో

నీడకోసం వెదికే పక్షులు, పశువులు, నానా అవసథ లు పడే

కలిస సుభాషతాలు, సూకుతలు చెబుత ంటాడు.

అదే
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మన్ుష లు. కవి చేత బడే ఈ వసుతవులనీన ఎలాంటి కమనీయ

అన్నది మరో పదోం.

ఇది ఎండుగడమే దుబుులతో బాటట పెక
ై ి

దృశ్ాోలుగా మారాయో చూడండమ. ఎండల బాధకి ఉపశమన్ం

లేసత ున్న సుడమ గాలుల వరణన్.

కోసం మన్ుష లలైతే నానా రకాల తాపతేయాలు పడతారు. మరి

కుందాం.

పశువుల సంగతో? ముందుగా ఆయన్ వేసవిలో చూసన్ పశు

మొదటి భాగం:

వుల గురించి ఏవి రాశ్ాడో చూడండమ

పంకేజ్బాంధవు భాన్ు పేతత ల్(సూరోకిరణాలు) ధవధూమంపుుఁ

చ. సరియగు నిటట్ వెట్ నివి సరవమునంచట మీఁది సృష్ట్ కై,

(గాడుులు గా లేసత ున్న ప గలు అనే), తమంబులోన్(చీకటిలో)

ముందుగా అన్ాయం చెపుు

తమ రసదేవోంబున్(తమ నీరుఅనే ధనానిన)

శరధిపదిజ్మరుజ్్ వల్లతచండతరాతపవహ్ని నాఱీఁగాీఁ,

హరింపన్(దొ ంగిలించగా), కుయ వెంటన్ వెళళళ(కుయోో మని

గరువు లజండు వీని పయిీఁ గటట్ ననన్ గనుపటట్ , వెచేల

మొరపెటట టకుంటట వెళళత న్న), శూన్ో ఉరు కూప వితాన్ంబు

నగ రి కిరి కాస రాంగములీఁ గప్టిన ర ంపులు నంటట యారగన్.

అన్న్(నీరుఇంకి పో యన్ బావులేమో అన్నటట
ు )

(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప. 47)

రెండవ భాగం: వాతో + ఆళ్టన్ (సుడమగాలి సమూహాల చేత

వెచులన్, కరి,కిరి,కాసర అంగములన్ కపున్ రొంపులు, అంటి

రేపబడమన్) రజ్ః చకాముల్(ధూళ్ట సుడులు) చూడ చూడన్,

ఆరగన్, అజుండు, ఇటిట వెటటన్

పుడమిన్

ఇవి సరామున్

సరియగున్

పాటిలిు(భూమి

అంచున్, అట మీది సృషట కెై , వీని పయన్ శరధిప దిక్ మరుత్

ఐ(విశ్ాలమై),

జ్ాలిత చండతర ఆతప వహనన్ ఆఱగాన్, కరువులు కటటటన్న్న్

ఎగసెన్(పెైకి లేచాయ).

కన్ుపటటట. అన్నది అన్ాయం. అంటే ... మహా వేడగ
మ ా ఉన్న ఈ

పెై

ఉండమ),

యవసంబు(ఎండుగడమే )

పెైన్,

విపుులు

అంచులన్

ఆడగాన్,

ఇందులో రెండవ భాగంలో జ్రుగుత న్నది ఇది.

ఎండబాధకి ఏన్ుగులు, పందులు, దున్నపో త లు బురదలో

మంచి

దొ రు ుత నానయ. వాటి వంటికి అంటటకున్న బురద వెంటనే ఎండమ

సుడులుకటిట పెక
ై ి లేపుత నానయ. కింద సన్నగా మొదలలై రాన్ు

ఆరిపో తోంది. ఇది ఎలా ఉందంటే ...

రాన్ు వెడలుుగా అవుత న్న ఆ గుండేపు సుడుల అంచులని

గీాషి

నేలన్ున్న

ధూళ్టని

న్శించిపో త ందేమో అని భయపడమ, ఆ బేహి దేవుడు, తరువాత

పెైన్ కన్బడుత న్న దృశోం ఎలా ఉందో మొదటి భాగంలో

అంటిన్

చెబుత నానడు కవి. సెగలు, ప గలు కకుకత న్న ఈ ఎండలో ఆ

బురదని, పడమటి గాలి చేత మరింత వేడెకికన్ ఎండ అనే

సూరుోడమ కిరణాలు బావులోు ఉన్న నీళళని దొ ంగిలించి పో యాయ.

నిపుుతో కాలిు మూసలు (న్మూ నాలు) కటటట కునానడా!

ఎండమ నీరులేని ఈ వటిట బావులు” నీకిరణాలు ఏం చేస్ాయో

అన్నటటట ఉందట. జ్ంత వులు బురదలో ప రు డం, బొ మిలు చేసే

చూడు” అని ఆ కిరణాలకు పేభువెన్
ై

వాడు మూసలు చేసుకోవడం అన్నవి రెండు అతి స్ామాన్ోం

పెటట టకోవడానికి వేళళత నానయా.. అన్నటటటందిట. సుడుల మధో

అయన్ విషయాలే, అయతే ఈ రెండమటికి ముడమపెటట ి ఆ బేహిని

ఉన్న శూన్ోతని నీరు ఇంకిన్ బావుల

బొ మిల

చేసత ున్న రొదన్ు, కుయోో మని మొరపెటట టకోవడంగాన్ు ఊహంచ

వాడమగా

ఆ

జ్ంత జ్ాలం

వీచి

ఎండమన్ గడమే దుబుులు గుండేంగా కదులుతూ పెక
ై ి వెళళత నానయ.

చేసుకోవడానికి,

ఈ

వేడమగాలులు

అంతా

తన్సృషట

తాపానికి

ఎండలోు

చూపంచిన్

జ్ంత వుల

రాయల

వంటికి

పేతి

భ

మాతేం

అస్ామాన్ోం అనే చెపాులి.

డం కవి పేతిభ.

మ. ధవధూమంపుీఁ దమంబు లోీఁ దమరస దివయంబుీఁ బంకేజ్బ ం

తడ. ఎసీఁగు కట్ వికిరయ నావి రగయ, బగటట

ధవు భ ను పితతణ లహ రింపీఁ గుయి వెంట నెవళ్ళు శూనయయరు కూ
పవితానం బనీఁ జూడీఁ జూడ బుడమినాాటటల్లి ప్ై విపుిల ై
యవసం బంచుల నాడీఁ గా నెగస వాతాయళి నిజ్శేకరము్
(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.48)

సూరుోడమతో మొర
లాగాన్ు, సుడమగాలి

యిండ యుడుకాఱకుండు భూమండలమునీఁ
బొ ల్లచ్ె మాపటీఁ బండువెని
ె ల, చకోర
పో త వితతికిీఁ జ్ ీఁపటట్ వోసటనటట్.
(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.60)
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అన్న పదోంలో వేసవికాలపు వెనన
ె లన్ు వరిణసత ునానడు కవి.

వేళ ఎకుకవ అవుత ంది.

పగలు కాచిన్ ఎండ తాలూకు వేడస
మ ెగలు భూమి మీద ఆర

వాళళళ “డే లలట
ై ట సేవింగ్ “ అంటూ గడమయారాలని ముందుకు

కుండానే, రాతిే వెనన
ె ల పండారబో సన్టటట వచేుసంది. కానీ భూ

తిపుుతారు. మన్ పాేచీన్కవులు సుదీరామన్
ై న్ పగళళని ఎనోన

మీిద ఆవిరుు కకుకత న్న కుతకుతలు ఇంకా అణగ లేదు. ఇదం

రకాలుగా వరిణంచారు, సమరిధంచారు. రాతిే తరిగి, పగలు పెరగడం

తా చూసుతంటే ... ఆ తెలుటి వెనెనల, భూమి అనే వేడమ పెన్ం మీద

అన్న ఈ విషయానిన కృషణ రాయలు వరిణంచిన్ విధం ఇది.

పలు చకోర పక్షుల కోసం పో సన్ చాపటటట లాగ ఉందట. ఇలా దో సె

చ. పడమర వెట్ ట నయుయడుకు పాిశన మొలి క కూటటప్ద
ే లై

పో సుతంటే వచేు ఆవిరి ప గలని గురుతపెటట టకుని వరిణంచిన్ రాజు
రాయలలకకడే అన్ుకుంటాన్ు.
తిండమ విషయం మాటాుడుకుంటటనానం కదా మరో అడుగు
వెన్కిక వేస, అంటే మరో పది పేజీలు వెన్కిక తిపు పేధమా

బడల్లక నూడునచిేలువ పిగగములన్ రవియాజ్ఞ మాటటకిన్
ముడి యిడీఁబిచుేగుంటట రథమున్ నిిలుప నాయనంబు
సాగమిన్
ఘ ు లయియ నతా రిన్ .
జ్డను వహ్నంచ్ె నాీఁగ దివసంబులు దీరమ
(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.49)

శ్ాాసంలోకి వెడత
మ ే అకకడ విలుబుతూ
త రులో ఉన్న విషణ చితత డు
వేసవిలో తన్ ఇంటికి వచిున్ అతిథులకి ఇలా భోజ్నాలు పెడు
త నానడు.
చ. తెల్లనుల్లవెచేయోగిరముీఁ దియయని చ్ారులుీఁ దిమమనంబులున్

బలుచని యంబళ్ళ ల ేఱకుపా ల డనీళ్ళు రసావళ్ళ లఫలం
నెవలయీఁగీఁ బెట్ ట భోజ్నము వేసవిీఁ జ్ందనచరే మునుిగన్
(ఆముకా .పిధమాశ్ావసం.ప. 81)
అంటే ... వేసవిన్ = ఎండాకాలంలో, చందన్ చరు మున్ునగాన్ =
గంధం పూయటంతో మొదలు పెటట (ి వచిున్ అతిథులకి), తెలిన్ులి
వెచు యోగిరము= కొంచంగా మాతేమే(ఎకుకవ వేడమ అయతే ఈ
కాలం లో తిన్డం కషట ం) వేడగ
మ ా ఉన్న తెలుటి అన్నం, తియోని
తిమిన్ంబులు=

మజజ గపులుసులు,

పలుచని

అంబళళళ = పలుచని గంజ, చెఱకు పాలు, ఎడనీళళళ = లేత
కొబురి నీళళళ, రస్ావళళళ్ ఫలంబులు = రసవంతమన్
ై పళళళ ,
సుగంధిశీత జ్లములు = సువాసన్తో కూడమన్ చలు టి నీళళళ,
వడపందెలు = ఆరబెటట న్
ి లేత మామిడమపందెలు , నీరు, చలు యు
= మజజ గ, వెలయగ = ఒపుత ండగా, భోజ్న్ము పెటట ట.
బయట ఎండ మండుత ంటే ఆ వేడమకి ఆపస్ో పాలు
పడుతూ, ఏ పనీ లేకుండా కూరోువడం కూడా కషట మే.

పడమటి దికుకన్ుంచి వేడమ గాడుులు రావడం, పగళళళ
దీరాం కావడం అన్నవి వేసవికాలానికి సహజ్ం. “ఉరగః పన్నగో
భోగీ జహిగః పవనాశన్ః” అని అమరం. పాములకి గాలి ఆహారం.
దీనిన ఆధారంగా చేసుకుని కవి చేసన్ ఊహ ఇది.

సూరుోడమ

రధానికి స్ారధి విన్త కొడుకు, గరుతింత డమకి అన్న అయన్

బులును సుగంధిశీతజ్లము లవడ ప్టందెలు నీరుీఁ జ్లి యు

చారులు,

మరి అందుకే ఈ దేశం(అమరికా)

అలాం

టిది.. విషణ చితత డు, అతని భారో, తమ ఇంటికి వచిున్ వాళళకు,
శామని తొలగించే విధంగా చలు ని, తియోని పదారాధలన్ు, వండమ,
వడమే ంచి మరీ పెడుత నానరు భోజ్న్ం. గీాషి ఋత వులో పగటి

అన్ూరుడు అనే కుంటివాడు (పచుుకుంటట). సూరుోడమ రధానికి
పగాగలు పాములు.
ఇంతకుముందు విషణ చితత డు తన్ అతిథులకి శామ
తీరేు విధంగా న్ులివెచుని అన్నంతో మజజ గ పులుసు,చలు వేస
మరీ పెడుత నానడు.

మరీ ఇకకడో ... పడమటి న్ుంచి వచేు

వేడగ
మ ాలి ఆ పాములకి భోజ్న్ం, అసలే ఎండ మండమపో త ంటే ఆ
వేడమ అన్నం ఎవరు తిన్గలరు.
నానయ.

అందుచేత ఆ పాములు పసుత

దాంతో వాటికి శ్నష వచిు స్ మిసలిు పో య, జ్ారి

పో త ండగా అన్ూరుడు సూరుోడమ ఆజ్ు పేకారం రధానినమాటి
మాటికి ఆప, వాటిని మళ్ళళ మళ్ళళ ముడమ వేసే పేయతనంలో
ఉనానడు. దానివలు పేయాణం కూడా కుంటటపడమ పగళళళ దీరాం
అయాోయేమో అన్నటటటగా ఉందట.

తడ. త ీఁటీఁ బగ లుండి, మలి లు దుఱిమి, కావు
లమర మా ప్ైన నిక్షు యంతిముల కొయయీఁ
జ్ేరు పిజ్ వొల ే భ వి వృష్ట్కని
ి గురడుే
త మధురిమేచే డిగు నెఱఱచీమలనగ.
(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.70)
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పెై పదోం లో పగటి వేళ వేడక
మ ి తటటటకోలేక తోటలలో గడమప, స్ా

సంధుల= చాలా పేవాహాల యొకక మధో భాగంలో, అంధుయంతే

యంకాలం చలు దన్ం కోసం మలలు లని తలోు పెటట టకుని, కావిరంగు

= బావుల ఎతాములకు, న్తికృత్= వంగిన్ వారిచత
ే , ప ే దీగ త =

దుసుతలు వేసుకుని, చలు ని,తియోని చెరుకురసం కోసం చెరుకు

గొంతెతిత పాడమన్, గేయ ఓఘముల్ = పాటలు (చాలా పాటలు)

గాన్ుగల వెప
ై ుకు వెళత ళన్న పేజ్ల వరణన్. బహుశ్ా ఈ దృశ్ాోనిన

కుంభ = కుండలన్ు, ఉంభన్= ముంచటం చేత, ఉదూాత =

రాయలవారు అంతసుతల అంతఃపురం న్ుంచి చూస ఉంటారు.

పుటిటన్, అంబుధాని= నీటి శబద ము, వాదోమై = మదెదల వాదోము

అంత ఎతత న్ుంచి చూసన్పుుడు కింద ఉన్న వసుతవులు

కాగా, స్ గసెై పాటిలు లన్= చాలా అందంగా ఉంది.

చిన్నవిగా కన్బడతాయ.

మన్ుష లు చీమలాు కన్బడతారు.

సరిగగ ా దానేన వరిణసత ునానరు.

ఉదయానేన

తోటలో

ఏతాము

తొకేక

వారు

శామ

తెలియకుండా ఉండేందుకు ఎలుగెతిత పాటలు పాడుత నానరు.

ఎండాకాలం తరవాత వచేుది వరాాకాలం. అందుచేత

బావిలో మున్ుగుత న్న కుండల శబద ం వాళళ పాటకు మదెదల

రాబో యే వాన్ల న్ుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎరాచీమలు తమ

వాదోం లాగ ఉన్నదట.

గుడలెని సురక్ష్మతమన్
ై పేదేశ్ానికి తీసుకుపో తాయ. తీపవెప
ై ుకు

పాటల పుష్ాులతేనత
ె ో తడమసన్ నేల, సువాసన్లన్ు వెదజ్లుుతూ

వెళుడం కూడా చీమల లక్షణమే.

మరింత మనోహరంగా ఉందట.

తలలో తెలుటి మలలులు

దీనితో బాటట పంటకాలువల మధో
దీనిలో అలంకారం సాభావోకిత.

పెటట టకుని, కావిరంగు బటట లు వేసుకుని, చెరుకు గాన్ుగల వెప
ై ుకు

అంటే ఉన్నది ఉన్నటటట చెపుడం. అలాగే విషణ చితత డు వేసవిలో

వెళళళ పేజ్లని గుడుే నెతితన్ పెటట టకుని వెళళత న్న ఎరాచీమలుగా

వడమే సత ున్న భోజ్నాలు కూడా సాభావోకితలో చెపున్వే. రాయల

అన్ుకోవడం ఎంత చకకటి ఊహ.

కలం న్ుంచి పుటిటన్ సాభావోకిత కూడా ఠీవిగా,దరాజగా న్డుసుతంది.

ఎండ,వాన్,చలి ఇవనీన జ్రుగుబాటటన్నవాడు తపుంచు

ఆరుదేగారు

తమ

సమగాాంధేస్ాహతోంలో

“రాయలవారి

కోగలడేమో కాని, ప టట కూటికోసం తాపతేయ పడేవారికి పని పాటట
ు

సాభావోకుతలు సెత
ై ం నేలమీద న్డవవు. ఏన్ుగులలకికన్టటట ఎతత నే

తపువు మరి.

ఉంటాయ.“ అంటూ ఈ సంగతినే అతి చకకగా చెపుే రు.

వాళళ

పన్ులనే

వేసవి కాలపు ఉదయాన్ ప లం పన్ులు చేసే
కాదు,

పాటలని

కూడా

వదిలిపెటటలేదు

కృషణ దవ
ే రాయలు తన్ ఆముకత మాలోదలో ఇంచుమించు

రాయలవారు.

నాలుగో వంత

శ్ా. పాితరేవళ్ల నటట్ వెట్ సొ గసై పాటటలి ీఁ గుంభోంభనయ

పేతి పదోంలో కన్బడే అతోదుాతమన్
ై భావన్లు, కలున్లు,

దూూతాంబుధవనివాదయమై మరుదధఃపుంజీభవతాిటల
వాితామేేడితసటకాభూసురభిళారామాంబుకులాయబహు

సోి తససంధుల నంధుయంతి నతికృతి ోదీగ త గేయౌఘము్.
(ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.55)
కూలి నాలి చేసుకునే వాళళళ అలసట తెలియకుండా పనిచేసే
టపుుడు పాటలు పాడుకోవడం మామూలే.
పాేతరేాళలన్ = ఉదయాన్,

అటిటవట
ె ట = అలాంటి వేసవిలో,

మరుత్ = గాలిచేత, అధః = కిాంద, పుంజీ భవత్=దటట ంగా
రాలుత న్న, పాటల వాేత= పాటల పుష్ాుల గుంపులతో,
ఆమేడ
ే మత = రెండుస్ారుు, సకత = తడమసన్(వాటి మకరందంతో) ,
భూసురభిళ = నేల చేత సువాసన్లు చిముితూ, ఆరామ=
తోటయొకక , అంబు కులాో= నీటి కాలువల, బహు స్ో ే తః

పదాోలు ఋత వరణన్కే కేటాయంచుకునానడు.

అలంకారాలు ఋత వరణన్లో ఆయన్కి ఆయనే స్ాటి అని
మన్చేత అనిపస్ాతయ.
దిాతీయాశ్ాాసంలో

మధురా

పటట ణంలో

మేడలు

ఆకాశ్ానిన అంటటత నానయని వరిణసత ున్న సందరాం ఇది ....
“రాతిేవళ
ే ఆ ఉళళళ మేడలలో ఉండే సీత ల
ీ ు రతి కీాడలో
ఉండగా వాళళ మడలోని ముతాోల హారాలు తెగి చిందరవందరగా
పడాేయ. మరానడు పనివాళళళ నేలపెై పడే పువుాలతో బాటట ఈ
ముతాోలన్ు కూడా త డమచి బయట పారబో స్ారుట. మేడలేమో
మబుులోు ఉనానయ.

అందుకని ఆముతాోలు మేఘాల మీద

పడమ ఉండమ, వాన్వచిున్పుుడు మళ్ళళభూమి మీద పడాేయ.
అందువలేు మేఘాలోు ముతాోలుంటాయని అంటారు. అంతే కాని
సముదేంలో కాక ముతాోలు మరో చోట పుడతాయా?” (ఆముకత .
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దిాతీయాశ్ాాసం.ప.11) ఇకకడ “ఉదధిన్ తకక పుటటటనే ముతో

దిగకకరేుదు. ఏరుకునే ఓపక ఉండాలి గాని రాయల వారి

ముల్” అంటాడు రాయలు. ముతాోల

ఆముకత మాలోద నిండా ముచుటటైన్ వరణనాముతాోలు కోకోలు లు.

కోసం, అంబుదాల

(మబుులు) వెంట పడకకరేుదు, అంభోధులలో (సముదాేలు)

ద గేరట్ బి డీప్ేట (గుంటూరు) మూయజిక్ బ యండ్
డా. వెై. వి. రమణ గుంటూరు, ఇండియా.
ముందుమాట: ఇవనీన నా చిన్ననాటి సేనహత ల జ్ాుపకాలు.

వాళళం. మాకదో

ఇది పూరితగా నా స్ ంతగోల. ఓ సేనహత డమ కోసం నేనాేసుకున్న

సనిమాలకి మొదటలేజు జ్న్ం ఎకుకవగా ఉండేవాళళళ. సీత ల
ె
ీ టికట్

తీప జ్ాుపకం. ఇది నా రాత కాబటిట, నాకు బాగుంది. మీకు

కౌంటర్

విసుగనిపంచవచుు. అయనా చదివేస్త ాం అంటే.. మీ ఇషట ం!

కూో ప డవుగాన్ూ ఉండేది. మా రావాయ్ గాడు ఆడవాళళ టికెట్

టీవీలో ఏదో అమితాబ్ బచున్ పాత సనిమా వసుతంది. ఓ రెండు

కౌంటరు వదద చేత లోని రూపాయల నోటు ట చూపుతూ, ఊపుతూ..

నిమిష్ాలపాటట కనానరుకుండా అమితాబ్ ని అలానే చూసుతం

అతోంత దీన్ంగా, జ్ాలిగా 'అకాక టికట్
ె ! అమాి టికెట్!' అంటూ

డమప యాోన్ు.

తొందరగా

టికట
ె ు ట తీసవామని యాచించేవాడు. వీడమ దొ ంగమొహానిన చూస

మారిపో యాోయ! నేనొకపుుడు ఇదే అమితాబ్ ని చూసూ
త

ఎవరో ఒక మహాతలిు కి గుండె కరిగద
ే ి. తతఫలితంగా మా

మైమరచి ప యేోవాణిన. అమితాబ్ రేఖ్తో రొమేన్ు చేసత ుంటే

చేతిలో టికెటు ట పడేవి.

గతమంత

పులకరించిప యేోవాణిన.

ఘన్ము!

పో టిటదిగాన్ూ,

పురుష ల

కౌంటర్

వదద

అమితాబ్ సనిమాలోు కిశ్నర్ కుమార్ పాటలుండేవి. అవి

పరవశించిపో యేవాణిన. ఇపుుడు అదే అమితాబ్ ని చూసుతంటే

మికికలి మధురంగా మన్సున్ు మమ
ై రపంచేవి. అమితాన్ందంతో

పులకరింత, పలవరింత కాదు గదా.. కనీసం చకకలిగింత

అమితాబ్ సనిమాని చూసన్ మమిలిన.. సనిమా తరవాత కిశ్నర్

పెటట న్
ి టట
ు గా

వందో స్ారి

గాన్మాధురోం ఆర్.డమ.బరిన్, లక్ష్ీికాంత్ పాోరేలాల్ టూోన్ు లో

రాసుతనానన్ు.. ఈ భూమండలమున్ందు అతోంత సుందర పేదేశం

హచ్ కుకకలా వెంటాడేవి. సంగిల్ మాల్ట విసీకలా మతెత కికంచేవి.

మా గుంటూరు. ఎవరికన
ెై ా అభోంతరం ఉంటే గుంటూరు సవిల్

ఇకకడమదాకా పెదద విశ్లషం కాదు. ఇటాుంటి అన్ుభూత లు దాదాపు

కోరుటలో కేసు వేసుకోవచుు. అందుకలదు మా బాేడీపట
ే గాోంగ్.

అనిన సేనహబృందాలకి అన్ుభవమే. అయతే మాకు ఇకకణినంచే

మా బాేడీపట
ే సందులోు, గొందులోు విపరీతంగా కిాకట్
ె ఆడేవాళళం.

చాలా పని మొదలయేోది. మా బాేడీపట
ే
గాోంగ్ లో అతి

మా సందు బౌలరు లో డెనిస్ లిలీు , మైఖ్ేల్ హో లిద ంగులీన.. గలీు

ముఖ్ుోడు సూరోం. హందీ సనిమాల పేేమికుడు. 'ప దద సతమాన్ం

బాోట్ు

హందీ సనిమాలేనా?' అని గింజుకునే న్న్ున.. నా జుటటట (ఆ

మన్ు లో

లేదు!

విశానాథ్,

ఫెట
ై ింగులు

వదద కూో

చూసూ
త

కూడా

అతని

రోజులలంత

దీక్ష, నోము, యజ్ు ం, వేతం. అమితాబ్

కారణమేమి?

స్ో బరుులీన

చూసుకుని

ముచుటనొందేవాళళం. మాకు విపరీతంగా సనిమాలు చూసే

రోజులోు

గొపుఅలవాటట కూడా ఉంది. అపుటికి మా సనీ వీక్షక పేస్త ాన్ం

లాకెకళళళవాడు. సనిమా చూసన్ సూరాోనిన కిశ్నర్ కుమార్

విఠలాచారో కతిత యుదాదలతో మొదలలై.. రామారావు ఫెట
ై ింగుల

అవహంచేవాడు.. పూనేవాడు. వెంటనే తీవాేతి తీవేంగా కిశ్నర్

మీదుగా పయనించి.. అమితాబ్ బచున్ హందీ సనిమాల వదద కి

కుమార్ పాటలిన అందుకునేవాడు.

చేరుకుంది.

నా

తలకి

ఫులుుగా

జ్టటటండేది)

పటటటకుని

మరీ

బాేడీపట
ే రెండో లలన్
ై తొమిిదో అడే రోడుేలో ఓంకార్ు టటప్
ై

గుంటూరోు అమితాబ్ బచున్ సనిమాలు ఎకుకవగా

ఇనిటిటూోట్ ఉంటటంది. దాని ఎదురుగా మా సూరోం ఇలుు.

రంగమహాలోుకి, తకుకవగా విజ్యలక్ష్మిలోకి వచేువి. ఏ సనిమా

అది మా బాేడీపేట గాోంగ్ హెడ్ కాారటర్ు. అకకడ మేం ఒక ఆరెకస్ాటా

ఏ హాలోుకి వచిునా ఒకోకసనిమా ఒకటికి రెండుస్ారుు చూసే

కూడా డెవలప్ చేశ్ాం. ఆరెకస్ాటా లీడ్ సంగర్ సూరోం. ఒకడు
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త పుుపటిటన్ బుల్ బుల్ పేు చేస్త ాడు. ఇంకోడు దుముి పటిటన్

ముఖ్ోగాయకుడెన్
ై సూరోంతో మరింత లోత గా 'డమసకస్' చేస..

మౌతారాగన్. ఇటాు ఎవరికీ దొ రక
ి ిన్ వాయదోంతో వాడు రెడీ

'రెడీ! వన్.. టూ.. తీే.. ' అనే countdown తో ఆరెకస్ాటా ఫుల్ సాంగ్

అయపో యేోవాడు. ఇకకడ మాది ఇండమయ న్ ఒలింపక్ు సూురిత

తో మొదలయేోది. ఆరెకస్ాటా ఎంత రిచ్ గా ఉన్నపుటికీ గాయకుడమ

(ఏం వాయంచాం, ఎంత బాగా వాయంచాం అన్నది పేధాన్ం

వాయస్ ని డామినేట్ చెయోరాదు అనే గొపు స్ాంకేతిక విశ్ల

కాదు.. అసలు ఆరెకస్ాటాలో ఉనానమా లేదా అన్నదే పా యంట్).

షం మాకు అపుుడే తెలుసు. అంచేత సూరాోనిన మక
ై ాోఫో న్ కి

ఇపుుడు కొంచెంసేపు నా గిటార్ గోల. నేనో గిటార్ కొన్ుగోలు చేస

దగగ రగా కూరోుబెటట ి పాడమంచేవాళళం. ఆ సతత బొ చెుల డేమిర్ గాణిణ

శిక్షణ నిమితత ం ఆర్.అగాహారంలో ఒక గిటార్ టీచర్ దగగ ర చేరితిని.

దూరంగా ఉంచేవాళళం. తపుదు మరి.. ఒక quality output కోసం

ఆయన్ ఎంతసేపటికీ ఏదో నోట్ు ఇచిు (అది నిలువు అడే గీతలతో

ఆ మాతేం పాునెు యాోలి. ఈ విధంగా కిశ్నర్ పాటలిన రికార్ే

ఉండేది) పాేకీటస్ చెయోమనేవాడు. నాకు వేళళళ మంట తపు ఏదీ

చేసుకునేవాళళం. పమిట మైసూర్ కేఫ్ లో శంకరనారాయణ

పలికి చచేుదికాదు. మొతాతనికి కిందామీదా పడమ “కం సెపట ంె బర్“ పేు

పరోవేక్షణలో ఇడీు స్ాంబార్ గోాలి, కాఫీ సేవించి, కేాన్ వకకపలుకుల

చెయోడం నేరుుకునానన్ు. దానేన కొంచెం మారిు 'The Good,

రుచితో సేద తీరేవాళళం. ఆ తరవాత మేం రికార్ే చేసుకున్న

the Bad and the Ugly' (అంటూ) పేు చేసేవాణిణ. కావున్ మా

పాటలిన పదేపదే replay చేసుకుంటూ వినేవాళళం. నాకా పాటలు

గూ
ా ప్ లో నేనే లీడ్ గిటారిసట ున్ని అని వేరే చెపుకకరేుదన్ుకుంటా!

వీన్ులు విందుగా ఉండేవి. కాకి పలు

ఒకక

అన్ుకోకండమ. ఒటేటస చెబుత నాన. అదొ క మధురమన్
ై గాన్ం.

ఇంసుటామంట్

కూడా

తెలీని

మా

రావాయ్

గాడు

అత ోతాుహంగా ఆరెకస్ాటాలో ఇరుకుకనే వాడు. ఇంటలు అటక మీద

కాకికి ముదుద అని

అదుాతమైన్ ఆరెకస్ాటా!

న్ుండమ పెదద బొ చెు దించి దానిన బో రేుస పులు లోత వీరబాదుడు

'వాళళళ రికార్ే

చేసన్

పాట

వింటటంటే పశ్ాచాలు

బాదేవాడు. వాడు మా డేమిర్! పాట పాడటం రానివాళళళ, తమ

పాళ్ళభాషలో చేసత ున్న మృత ోఘోషలా ఉంటటంది. కంకరరోడుే

బొ ంగురు గొంత లతో లీడ్ సంగర్ కి గొంత స్ాయం చేసవ
ే ాళళళ.

మీద చేసత ున్న సెైనిక కవాత

వాళళని కోరస్ సంగర్ు అందురు. ఆ రోజులోు ఇళళలోు టేప్ రికారే ర్

విమాన్ం కూలిపో త న్నటట
ు గా భీకర శబాదలతోన్ూ, తోకతెగన్
ి

ఉండటం కాదు.. చూసన్వాళళళ తకుకవే (ముపెుై యైోదేళళ కిాతం

ఊరకుకక రోదన్లా పరమ దరిదంే గాన్ూ ఉంటటంది.' అని మా

ఇళళలోు రేడమయో ఉండటమే గొపు)! మా సూరోం ఇంటలు నేషన్ల్

శతే వరగ దుష్ాటధములు పేచారం చేసవ
ే ాళళళ. ఉతత మ కళాకారులకి

పానాస్ో నిక్ టేప్ రికారే ర్ ఉండేది. అదిచూస కొందరు ఆశురోంతో

ఆతివిశ్ాాసమే తరగని పెనినధి. విమరశలకి కుంగిపో రాదు.

నోరు వెళళబెటట వ
ే ాళళళ. (అసలు ఆ టేప్ రికారే ర్ ఉండటం మూలానే

ప గడత లకి ప ంగిపో రాదు. ఇవనీన కళాకారులమన్
ై మాకు బాగా

మేం ఆరెకస్ాటా సదధ ం చేశ్ాం). మయన్ హాల్ పకక న్ున్న ఒక చిన్న

తెలుసు. అంచేత కువిమరశలకి తొణకక, బెణకక మా బాేడీపేట

రూం మా రికారిేంగ్ సూ
ట డమయో. గాయకుడు, వాయదోగాళళళ

మూోజక్

ఇరుకుకని

చాపల

ఇనినరకాలుగా

మీద

ఆరెకస్ాటాలో

మిగిలిపో యేోవాళళళ.

వాళళళ

వలల ఉంటటంది. ఆ ఆరెకస్ాటా

బాోండ్ అపేతిహతంగా ముందుకు దూసుకుపో య

కూరుునేవాళళం.

ఇంతమంది

అనేక ఆణిముతాోలిన రికార్ే చేసంది. అనాదిగా కళలకి, పరీక్షలకి

ఇరుకుక

ఇంకొందరు

చుకెకదురు.

నాన

self-employment

scheme

quota లో సంగీత దరశకుల అవతారం ఎతేత వాళళళ.

అంచేత

ఓ పరీక్షల

సమయాన్

మా

బాోండ్

చెటట టకొకరు, పుటట కొకరుగా అయపో య కన్ుమరుగెైపో యంది. ఆ
విధంగా తెలుగు కళాపేపంచం తీరని న్ష్ాటనికి గురయోంది!

అన్గా.. లక్ష్ీికాంత్ పాోరేలాల్, శంకర్ జ్ెైకష
ి న్ సట యలోు

చివరి మాట: ఈ పో స్ట నా పాేణసేనహత డు సూరోం కోసం

చేత లు పెక
ై ెతిత.. పెైకక
ి ిందకీ ఊపూతూ టూ
ే ప్ మొతత ం తమ

రాశ్ాన్ు. “సూరయం! దిస్ట ఈజ్ ఫర్ యూ.” సూరోం అన్బడే డాకటర్

చేతిసన్నలోు ఉండేటు ట చేసుకునేవారు. ఎవరెవరు ఏ బట్ ఎలా

గంటి సూరోపేకాష్, సేనహత లకి పేేమ గా

వాయంచాలి

ముపెుై యేోళళళగా న్ూోజ్ెరీు పటట ణంలో మతత వెద
ై ో నిపుణుడమగా

అన్నది

'డమసకస్'

చేసుకుని..

ఇంకొదిదసప
ే ు

'సూరోం'.

గత
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This Page is sponsored by Pediatric and Adolescent Care Associates

Pediatric and Adolescent Care Associates

Ravi S. Chennapragada, MD, FAAP
Board Certified in Pediatrics
Experienced and individualized care

Daytime, evening, or weekend appointments available
On call 24 hours a day, 7 days week for emergencies
Free pre-natal consultation
Most insurance plans accepted

Attending pediatrician at:
Robert Wood Johnson University Hospital ▪ St. Peter’s Medical Center
JFK Medical Center ▪ Somerset Medical Center
▪ Two convenient locations ▪

676 Route 202-206 North, Building 2
Bridgewater, New Jersey
(908) 927-1155

1667 Oak Tree Road
Edison, New Jersey
(908) 927-1155

సథ రపడాేడు. ఈరోజుకీ తన్ పాటలతో అమరికావాసులిన అలరి

మీరు ఉతత ములు. మీకు ఆయురారోగాోలు, ధన్కన్క అషెట శారాో

సుతనానడు.) చివరి మాటకి చివరి మాట : ముందుమాట

లు సంపాేపత ంచుగాక! - శీా శీా శీా రమణాన్ంద మహరిా.

పటిటంచుకోకుండా ఇకకడదాకా చదువుకుంటూ వచాురా!అయన్చో

(బాుగ్ : http://yaramana.blogspot.in/)

తెలుగు సంఘాల తికమక
శ్ాోమలాదేవి దశిక, North Brunswick, NJ
ఏమండో య్,

తంటా

తెలుగు సంఘం ఇంతకు ముందు
ఎవారూ

చెయోని

పులుసు వడమే సేత … తంటా వాళళళ తమి కయాల పులుసు
పెటట స్
ి త ారు !

స్ాథయలో

వంటా-గంటా వాళళ తంత

కూడా ఇంచుమించు ఇదే

తెలుగు సభలు జ్రుపుతారట!

లలవల్
ె లో న్డుసూ
త వుంటటంది. వంటా వాళళళ నాలుగేళు కిందట

వస్ాతరా అని మోహన్ రావు గారు

నాన్ స్ాటప్ ఎంట రెటనెింట్ ఇచాురని, గంటా వాళళళ “ అదేం గొపాు “

ఫో న్ చేస్ారు వెళద ామా?

అంటూ

ఏమిటీ
బో లలడంత

మొన్ననేగా

భారీగా

ఖ్రుుపెటట ి

చేస్ారు.

ఇంతలోనే మళ్ళళ సభలేమిటీ అంటారా ?

రెండు

వేదికలు

పకకపకకనే

అమరిు

హో రెతితంచేస్ారు.పాపం వెళ్టళన్ వాళళళ అటట బేక్
ే డాన్ుులు... ఇటట
భరత నాటాోలు చూడలేక చాలా బాధ పడాేరుట !

మధోలో

ఈ వంటా-గంటా ఎవరూ అంటారా ? అయోో రామ ! అమరికాలో

అబాు ! మీతో ఇదే గొడవ ! ఆ సభలు చేసంది “ పంటా “

వుంటూ కూడా ఇంత అమాయకులేమిటండీ బాబూ ! “వంటా

వాళళళ.. ఇపుుడు చేయబో త న్నది “ తంటా “ వాళళళ. ఇదద రక
ి ీ

సంఘం“ వాళళళ ఒరిజన్లుు. వాళళమీద కోపంతో “గంట ఎపుుడూ

ఏమి సంబంధం లేదు. కాకప తే వాళళళ ఏంచేసనా, వీళళళ అదే

మీరే వా యంచాలా... మాకూ వాయంచడం వచుు” అంటూ

పని రెటట ంి పు లలవల
ె ు ో చేసత ుంటారు. పంటా వాళళళ పచిు చేపల

అపుటి కపుుడు ఇరవెన
ై ాలుగు గంటలోు “ గంటా తెలుగు సంఘం
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“ అని ఓ సంఘం ఏరుడమంది కదండీ ? మరిుపో యారా ? దానికి

ఫస్ట కాుస్ టికెకటటట మీద ... ఈ దేశం తీసుకొచిు ... ఆయన్కు

మొదట మీ మాధవరావే పేసడెంటటగా వునానడు గురుతలేదా ?

ఇషట మన్
ై ఫెవ్
ై స్ాటర్ హో టల్ లో వుంచి ... ఆ పెదద మనిషకి కావా

ఏమైనా సరే మన్ం ఆ సభలకు వచిు తీరాలని పటటటబటాటడు.

లిున్వనీన మందుతో సహా అనీన ముందుగానే సదధ ం చేస ...

అపుటికే మన్ం మొదటి సంఘం చేయబో యే సభలకు రిజసట ర్

రాచమరాోదలతో ... వేదిక మీదకు తీసుకొసేత ..... ఏ సంఘం వాళళళ

చేసుకుని వెళళటానికి టికెకటట
ు కూడా బుక్ చేసుకునానం. అవనీన

ఆహాానించారో చూసుకోకుండా, తమ పేతోరిధ సంఘం పేరు చెపు

కానిుల్ చేస “గంటా” తెలుగు సభల కు రాలేదని ఆయన్కు

ఢంకా వాయసుతంటే ఆ కారోకరత లకు ఒంటలు న్ుంచి సెగలు ప గలు

మన్మీద గొంత

వచాుయంటే రావూ ! ఒళళళ మండమందంటే మండదూ! సరే ఆ

మాటాుడే మే

వరకు కోపం వచిు, అపుటిన్ుంచీ

మానేశ్ారు.

అనేనళళ

సేనహానిన

మన్తో

పుటటకుకన్

తెంచేస్ారు.

వాళళళ, తికమక

పడాేరంటే అరధ ం వుంది. ఆ సంఘాలోు పనిచేసే వాళళళ పపుులో

ఏమిటీ ? ఈ సంఘాలు ... ఈ పేరు ు ... అంతా
అయోమయం గా వుందంటారా ?
అయోమయం

వచేువాళళళ ఇండమయా న్ుంచి వూడమపడే

అని

కాలేసత ుంటే పరువేం కాన్ు ? పేతి సంఘంలో దూరి ఎలాగో అలా
పదవి చేపటేట ఓ పెదదమనిష, ఈ మధో టీవీ ఛాన్ల్ వాళు కు

అంటారేమిటి

అదేపనిగా ఇంట రూాయలు ఇసూ
త సంఘం పేరు తపుు చెపు తల

చచిుపో త ంటేన్ు ! పదేళునాడు తంటా సభలోు “ ఓల్ే సూ
ట డెంట్ు

వాచేటటట
ు తిటట
ు తినానటట ! అక్షరాలూ అటటమారిు ఇటటమారిు

గెట్ టట గెదర్ “ అని మన్ గోపాలం గారు పాపం ఎంతో కషట పడమ

కొతత సంఘాలు ఎనిన ఏరుడమనా , మన్ుష ల ఆలోచన్లో మారుు

ఆరెంజ్ చేసేత అందరూ సరేన్ని, చివరకు ఒకకళళళ మొహం

ఏమిలేదు. సభల పేరుతో లక్షల కొదీద డాలరుు ఖ్రుుపెడుతూ

చూపంచలేదుట . ఏమైందని విచారిసేత

హంగామా జ్రపటమే ఆన్వాయతీగా అయపో తోంది.

జ్రుగుత న్న”వంటా” సభలకు

నెమిదిగా

అందరూ అదే టటమ
ై ులో

ఎవరికీ

వెళు ారుట. ఈయన్ తంటా ...

వాళళళ మేమే సేవ చేసత ునానం అని డపుు వాయంచుకోవడం రొటీన్

అంటే వాళళళ వంటా...అన్ుకుని అకకడకు బుక్ చేసుకునానరుట.

అయపో యంది. “ మన్ సంసకృతి సంపేదాయం అంతా వేదక
ి మీద

గోపాలంగారి వెైఫ్ సుజ్ాత చెపు ఒకటే న్వాడం ! ఈ సంగతి ఎవరి

రాశి పో స తెలుగుతన్ం వుటిటపడేలా సభలు జ్రపబో త నానం ”

ముందెన
ై ా ఎతిత తే చాలు గోపాలం గారు అకకడమనంచి చటటకుకన్ లేచి

అంటూ జ్నాలకు ముందు బలే ప్ ఇచేుయడం అలవాటటైపో యంది.

వెళ్టళ పో యేవారుట ! ఏదో మన్లాంటి వాళళం పేరు ు ప రపాటట

మొదటలు ఇలాంటి సభలకు వివిధ రంగాలోు

పడటంలో పెదద ఆశురోం లేదు . కానీ పెదదవాళళళ ... పేరున్న

ఉన్నతస్ాథయలో వున్నవారిని ఒకొకకకరిని పలిచేవారు. ఇపుుడు

వాళళళ ఇలాంటి ప రపాటట
ు చేసేత సంఘాలకు అవమాన్ం కాదు

అలా

టండీ ? మొన్నటికి మొన్న తెలుగు సనిమా ఫీల్ే లో చకాానిన

అలాంటి వారిని సెలక్ట చేసుకోడానికి ఆటేట

తిపుుత న్న ఓ మూవీ స్ాటర్ అటట హాసంగా సేటజీ మీదకు వచిు

టాలీవుడ్ ని పలిసేత అనిన రంగాల వాళళన్ు పలిచిన్టేు ! టాలీవుడ్

వంటావారు అమరికాదేశం లో జ్రుపుత న్న ఈ తెలుగు సభలకు

వసేత తెలుగుతన్ం వచేుసన్టేు ! ఓ పండమత డెైనా ... కవి అయనా

విచేుయడం నాకు గరాకారణంగా వుందీ. వంటా సంసథ ఇకకడే

... రచయతలలైనా ... నాటోకారులలన
ై ా ... సంగీత విదాాంసులలన
ై ా ...

కాదు ఆందే రాషత ంీ లో కూడా ఎంతో పేరు తెచుుకున్న సంసథ ... ”

రాజ్కీయ

అవటా అంటూ...“ తంటా ” వారి సభలోు మాటాుడాడుట. వెంటనే

ఇంకెవరయనా అందరూ

ఆడమయన్ు అందరూ ఒకటే గోల ... అరుపులు ... ఈలలుట !

వాళళళ . ఈ మధో కాలంలో సనిమాలే మన్ సంసకృతే ... మన్

కారోకరత ల కి ఏంచెయాోలో తెలీక, వెంటనే స్ౌండ్ ససట ం షటాఫ్

సంసకృతే సనిమాలు అన్న భావన్ బాగా నాటటకుపో యంది.

చేస్ారుట ! ఈ హీరో గారిని ఆహాానించటానికి వీళళళ నానా

అందుకే అమరికా తెలుగు సంఘాలు పో టీలు పడుతూ, సనిమా

ఇబుందులు పడమ ... పడమ గాపులు కాస ఆయనిన కలిస ... ఎలాగో

వాళళన్ు కుపుతెపులుగా తెపుసుతనానరు.

ఒపుంచి ... డేటు ట ఖ్ాయం చేసుకుని ... అత గాడు అలస పో కుండా

వాళళలో వునాన లేకపో యనా, వాళళళ ఇకకడమకి రాక ముందు,

పేరు తెచుుకుని,

పదిరకాల వాళళన్ు విడమవిడమగా పలవాలిున్ పనీ లేదు.

(వి)

నాయకులలన
ై ా

...

సంఘ

శామా పడకకరేుదు.

సేవకులలన
ై ా

...

సనిమా పరిశామకు సంబంధించిచన్

నిజ్మన్
ై పేతిభ
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వచిున్ తరాాత ఎనిన డమమాండుు చేసనా... ఇవాాలిున్ పో ే గాాం

ని వేరే ఓ చిన్న రూముకి మారిు అకకడ కానిచేుయమనానరు .

ఇవాక పో యనా... ఒకవేళ ఇచిుంది త సుుమనిపంచినా కూడా

ఎంతో ఆసకితతో వచిున్ వాళళందరీన ఆ కాసత చోటటలో మరప

వాళళన్ు

కాయలిన బస్ాతలోుకి కుకికన్టట
ు కుకిక “ సట్ కంఫరటబులీు ... రిలాక్ు

అందలమకికసూ
త ... ఆహా ఓహో అన్ుకుంటూ.... వాళళళ కావా

... ఎంజ్ాయ్ ది బూోటిఫుల్ ఎకీుీరియన్ు ...” అని అంటటంటే

లన్ుకునే సథ తికి దిగాజ్ారాం. ప రపాటటన్ ఆ గుంపు మధోలో ఓ

నాకు న్వాాలో ఏడవాలో తెలీలేదు! లోకల్ గా వున్న మన్ తెలుగు

పండమత డు వునాన పటిటంచుకోరు. ముందు గొపుగా ఫలానా వారి

సంఘాలు కూడా ఏమి తకుకవ తిన్లేదు.

కారో కామం అని వేస, ఆ సమయానికి వాళళ ఇషట ం వచిున్టట
ు

దేశ్ానికి వచిున్ తెలుగు వాళళళ మన్ భాషన్ూ సంసకృతిని పదిల

టటైములు మారేుస పేరుకు పో ే గాాం అయందనిపస్ాతరు.

పరుచు కోటానికి ... ఇకకడ పుటిట పెరగ
ి ే మన్ పలు లకు మన్

.....వాళళ

అడుగులకు

మడుగు

లలతత తూ...

ఏళళ కిందట ఈ

ఏమిటీ నేన్ు మరీ విడూ
ే రంగా మాటాుడుత నాననా ?

సంసకృతిని అందించే పేయతనం లో భాగంగా ఈ సంసథ లు ఏరుడాే

నేనమి
ే
విడుేరంగా మాటాుడటం లేదు. కిందటి ఏడాది

య. అటటవంటి సంసథ లు కూడా ఈ రోజు సనిమా పరిశమ
ా
కే

జ్రిగిన్ సభలోు నారాయణశరి గారు పో తన్ భాగవతం లో కొనిన

పెదదపట
ీ వేసత ునానయ. సంవతురం ప డుగునా జ్రుపుకునే పండగ

ఘటాటలు తీసుకుని ఎంత బాగా చెపాురో. కానీ ఏం లాభం? అంత

ల కారోకామాలకు కూడా టాలీవుడ్ తళళకుబెళళకులు కావాలిువ

మంచి కారోకామానిన మధోలోనే ఆపేయనేు స్ారు. ఎవరో మొదటి

స్ోత ంది. ఇకకడ వున్న ఎంతోమంది మన్ కళాకారులిన.... ఆ కళాకా

సనిమాతోనే బాక్ు బదద లు చేస్ాటట ! అతని ఫాన్ు కి ఆ హాల్

రులిన తీరిుదిదద ుత న్న పేతిభా వంత లిన ... ముఖ్ో సమయాలోు

కావాలని ఆపుటికపుుడు ఖ్ాళ్ళ చేయంచారు. అపుుడు నేన్ు

పకకకు నెటట స
ే త ూ ... సనిమా రంగానికి సలాములు కొడుత నానయ.

అకకడే వునానన్ు తెలుస్ా ? ఆ తరువాత మడమటష
ే న్ సెమినార్ కి

సనిమా హంగామాతో కూడమన్ కారోకామాలిన ఆరాాటంగా ఎడ్ా టటైజ్

వెళద ామని నేన్ు సరసాతి గారు బయలుదేరాం. పాపం ఆవిడ ఈ

చేసుకుంటూ చివరలో “మరియూ లోక్ ట ల ంట్“ అని చూసన్

కాుసుల కోసం ఎపుటిన్ుంచో ఎదురుచూసుతనానరు.

పుుడు విన్నపుుడు మన్ం ఎటట పో త నానమా అని అనిపసుతంది.

ఇదద రం

మాోపు చూసుకుంటూ కషట పడమ ఈ మూలన్ుంచి ఆమూలకు

అందుకే ఈ సభలు గురించి విన్నపుుడు ముందు ఉతాుహంగా

మడమటష
ే న్ హాలుకు వెళాళం. తీరా చూసేత అకకడ పెదద హంగామా తో

అనిపంచినా వెళ్టళవచిుంతరాాత మాతేం, ఎందుకు వెళాళంరా బా

ఏదో ఫాషన్ ష్ో కి రడీ అవుత నానరు. ఇదేమిటి అంటే ... ఆ ష్ో కి

బూ అనిపసుతంది ! ఇంతకూ రేపు జ్రగ బో యే సభలు ఏ సంఘం

జ్డ్జ

గా వచిున్ ఆవిడకు ముందు ఎలాట్ చేసన్ చోటట

వాళళవి అంటారా ?సరే ఈ కబురు లో పడమ ఇపుుడు నేన్ు

న్చులేదుట, అందుకని ఇకకడకు మారాురుట. మడమటష
ే న్ కాుస్

మరిుపో యానే ... ఎవర బాు? వంటా? ... పంటా...... ? తంటా.

తలుపుల రసీదు
కలశపూడమ శీానివాసరావు, న్ూోయార్క
బొ బులిలో యూనివరిుటీ పెటట ే విషయంలో పెదదగొడవ

తీసుకొచిున్టు వుత ందని కొందరు వాదించారు. యూనివరిుటీ

జ్రిగింది. గొడవ బొ బులి వాళళకి విజ్యన్గరం వాళళకి మధో

అత ోన్నత అధికారులన్ు కులపతి, ఉపకులపతి అని అంటారు

కాదు. బొ బు లోు ఉన్న బొ బులి వాళళ మధేో. యూనివరిుటీ పేరు

కదా అని వెంఠనే మరొకరనానరు. కులపతి అంటే ఛాన్ులర్, వెస్
ై

పెటటడంలో పే చి వచిుంది. కొందరు వీరబొ బులి యూనివరిుటి

ఛాన్ులర్ అని బో ధపరిచి ఎలాగో ఒకలాగా అందరిని ఒక కొలికిక

అనాలని, కొందరు “కాదహే…. రెండొందల ఏబెైమంది ఇకకడ

తీసుకొచాున్ు.

మిగలకుండా చచిుపో తే ఈరతాం ఏడంటటంది? ఉపుుడు మన్ం

బో షట న్

యూనివరిుటిని

బయు

అంటారు.

బౌేన్

అంతా కేవిస్ కాబటిట వి బల్ కాదు కెవిబల్ యూనివరిుటి అని

యూనివరిుటి ఉంది. బరిింగ్ హమ్ యూనివరిుటీ ఉంది. ఇలా

పేరు పెటట ాలి” అని. ఇదీ గొడవ. కేవి అని పెడత
మ ే కులం

చాలా బతో మొదలయేో యూనివరిుటీలు ఉనానయ. మన్ం
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కూడా బొ బులి యూనివరిుటి అని పేరు పెడమతే బయు ఆఫ్

వచాుడు. అంటే విరామ సమయం అయపో యందన్నమాట అని

ఇండమయా

అన్ుకొనానన్ు, ఈపేపర్ ని చుటిట జ్ేబులో పెన్ునలా పెటట టకొంటూ!

అంటారు.

వాళళంతా

మన్తో

కలిస

బొ బులి

యూనివరిుటీని అభివృదిధ చేస్త ారు అని రాతిే పగలు కషట పడమ

అతనిన ఎకకడో చూస్ాన్ు సుమా అని అన్ుకొనానన్ు. అచుం మా

అందరిని బొ బులి యూనివరిుటీ అన్న పేరుకు ఒపుంచాన్ు.

కన్కపేస్ాద్ లాంటి మొహం. కళళదాదలు కూడా అలాగే అనిపం

అందరిని ఒపుంచేన్ు కాబటిట వీళళతో కలిస పనిచేస

చాయ. వయసుు 55 దాటి ఉంటటంది. ఈ రోజులోు కురాాళళళ

యూనివరిుటిని నిలిప నాలుగు డమగాల
ీ ు ఇచిు పదిమందికీ పనికి

ఎవరూ కళళదాదలు పెటట టకోవడం లేదు. కళళకి కావలసన్ సరజ రల
ీ ు

వచేులా ఓ రూపకలున్ చెయోమనానరు. దేశంలో వేల వందల

చేయంచేసుకొంటటనానరు. ఇదుగో ఇలా ఏభెల
ై ు దాటిన్ వాళళళ అల

యూనివరిుటీలు కావాలని అందరూ అంటటనానరు. కాని వాటిని

వాటట కొదిద కళళజ్యళళళ పెటట టకొంటటనానరు.

న్డపడానికి, పాఠాలు చెపుడానికి, మంచి రిసర
ె ిు చెయోడానికి

“మీపేరు” అని అడమగాన్ు.

కావలిున్ంత మంది మన్ుష లు లేరు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకే

“తలుపుల రసీదు” అనానడు తెలుగు కొతత గా నేరుుకు

దికుక లేకుండాపో త నానది మరి యూనివరిుటీ అంటే మాటలా.

న్నవాడమలా. “తలుపుల ఇంటిపేరు అయుోండాలి, రెైట్!” అనానన్ు

మీరు ఇకకడ ఉండమ ముఖ్ోమైన్ వాళళని ఉదో ోగాలోుకి తీసుకొని

న్వుాతూ. “అవున్ండమ. మాదికూడా బొ బులే” అదో కాాలిఫకేషన్

అపుుడు కాని మీరు వెళళండమ అనానరు.

లా అనానడు.

బొ బులి యూనివరిుటి న్డపడానికి అరుులలైన్ వాళళళ

“కాని ఈ రసీదు అన్న పేరే ఆశురోంగా…” “నా అసలు

అనిన రకాల ఉదో ోగాలకి కావలలన్ు అని పేపంచవాోపత ంగా ఇంటర్

పేరు రషీద్ అండీ. చాలామంది సరిగగ ా పలవలేక చివరికి రసీద్,

నెట్ పేకటన్ ఒకటి ఇచాుం. వచిున్వాళళకి ఇవాళ ఇంటరూాయలు

రసీదు అయపో యందండమ” అనానడు కొదిదగా సగుగపడుతూ.

చేసత ునానం. ఇపుటికే ఓ ఇరవెై మందిని ఎడమినిసేటష
ా న్ లో ఒక

“సరే. మీరేం చదువుకొనానరు…” అని బటన్ నొకిక నా

ముఖ్ోమైన్ ఉదో ోగానికి ఇంటరూాయ చేస్ాం. దేశదేశ్ాల న్ుండమ

అరచేతిలో ఉన్న గూగుల్ ఆరగ నజ్
ెై రోు అతని పేరుతో ఉన్న

వచిున్ తెలుగువాళళళనానరు. ఇంకా మరో పది మందిని ఇంట

బయోడేటాని వెత కోకవలస వచిుంది. ఎకకడా డమగాీ కనిపం

రూాయచెయాోలి.

చలేదు. మిసుయేోనేమోన్ని మరొకస్ారి చూస్ాన్ు. లేదు. మీకు

ఒకక

పదినిముష్ాల

విరామం

తరువాత

మొదలుపెడత ాం అని అన్ుకొనానం.

ఏ డమగాీ లేదా? అనానన్ు ఆశురోంగా.

నేన్ు ఎలకాటానిక్ పేపరు రెండు చేత ల మధో పటటటకొని

“లేదండమ…” అనానడు విన్యంగా “మరి ఇంటరూాయలోకి

చదువుత నానన్ు. ఈ ‘ఈ-పేపరు’ పూరాం అచుం పేపరు

ఎవరు రానిచేురు” అని గటిటగా అరిచాడు ఇంటరూాయ చేసే మరో

చదివిన్టేు విపు రెండు చేత లతో పటటటకొని చదువుకోవచుు.

కమిటి సభుోడు.

పూరాం లేప్టాప్ లాంటి సీరన్
ర లో చకకగా అనిన రంగులు అచుం

“న్న్ున పలవలేదండమ. కానీ ఉదో ోగం తపుక ఇస్ాతరన్న ఆశతో నా

కాగితం మీద కనిపంచిన్టట
ు కనిపస్ాతయ. సేటిలలట్
ై దాారా వచేు

అంతట నేనే లోపలికి తలుపు తోసుకొచాున్ండమ” అని ఓ క్షణం ఆగి

సంకేతాలతో మొతత ం పేపరంతా చదవచుు. ఈ పరికరంలో ఏ పేపర్

“క్షమించండమ” అనానడు.

కావాలంటే ఆ పేపరు, ఇంగీుష , తెలుగు ఏభాష కావాలంటే ఆ

“క్షమించేం.

వెళళండమ.

పెదద

పెదద

కాాలిఫకేషన్ు తో

భాషలో చదవచుు. తెలుగు పేపరుని ఇంగీుష లో, లేమాంద్ అన్న

ఎంతోమంది బయట వెయట్ చేసత ునానరు” అనానన్ు చిరాగాగ.

ఫెేంచి పేపరుని తెలుగులో చదవచుు. అంతా గూగుల్ టటకానలజీ

“నా బేక్ గౌాండ్…” అంటటన్న అతని మాట మధోలోనే కట్ చేసత ూ

మహమ.

“రిజ్రేాషన్ు ంటే లాభం లేదండమ. రిజ్రేాషన్ు
ు పో య చాలా ఏళళళ

సరిగగ ా అలాంటపుడు ‘మే ఐ కమిన్… నేన్ు రావచాు?’
అని రెండు భాషలలో అంటూ ప డవెన్
ై ఒక అభోరిథ లోపలికి

అయోంది. మీరు ముసు ం అయనా మరేదయనా నో యూజ్”
అనానన్ు వెళళమని చెయో చూపసూ
త .
“నా ఎకీుీరియన్ు…”
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“ఏంటి మీ ఎకీుీరియన్ు…” ఒక కమిటీ సభుోడు
మరాోదగా అడమగాడు.

సన్ విషయాల కొనిన దానిలో ప ందు పరిచినా అపారమన్
ై

“అమరికాలో…”
“అమరికాలో

బెయ
ే న్ కనిపెటట ి అడమగిన్ వివరాలన్ు అందిసత ుంది. దానికి కావల

ఎకీుీరియన్ు

విజ్ాునానిన, విశ్లష్ాలని, వివరాలని సేటల
ి లైట్ దాారా నానో సెకన్ు లో
ఎవడమకి

కావాలండమ…”

అనానడు ఇంకో కమిటీ మంబరు.
“అమరికాలో నేన్ు ఒక పెదద సంసథ

తీసుకొంటటంది. మౌఖికం పో య తాళపతాేలు, తాళపతాేలు పో య
అచుుపుసత కాలు, అచుుపుసత కాలు పో య కంపూోటరుు, కంపూో

న్డమపాన్ండమ.”

టరుు పో య గూగుల్ బెయ
ే న్ వచేుసంది.

అనానడు ఒక పెదద ఫెైల్ తీస టేబుల్ మీద పెడుతూ.

స్ాధారణంగా మాలాంటి వాళళంతా గూగుల్ బెయ
ే న్ తో

“ఆ సంసథ ఏం చేసద
ే ి.”

పని చేసత ునానం చాలా మటటటకి. అపుుడపుుడు మాతేమే సాంత

“కంపూోటరు ఆపరేషన్ ససట మ్ు, పో ే గాామ్ లు…”

బెయ
ే న్ వాడేది. అది కూడా ఏదో అమాియతో, పేేమగా కబురుు

“సరే మరి అవనిన మీరు మాకు పంపారా?”

చెపుడానికి మాతేమే. అన్ుభూత లు ఇంకా గూగుల్ బెయ
ే న్

“పంపాన్ండమ”

పరిధల
ి ోకి రాలేదు. అన్ుభవాలని మాతేం దాసుతన్నది.

“మరి మా గూగుల్ ఫో న్ ఆరగ నెైజ్ర్ డేటాబేస్ లో లేవ!ే ”

మిగిలిన్ కమిటీ సభుోలు అతనిని రకరకాల పేశనలు

అనానం అందరం గబగబ మరోస్ారి వెతికి.

అడుగుత నానరు. అతన్ు తాపీగా సమాధానాలు చెపత ునానరు.

“బహుశ్ా ఫారాిట్ పాేబు మ్ అయంటటందండమ… నేన్ు మక
ై ాోస్ాఫ్టట

నేన్ు కళళళ మూసుకొని అతని సమాధానాలని నా గూగుల్

ఆఫీస్ 2010లో పంపాన్ండమ.”

బెయ
ే న్

“అలా చెపుండమ గూగుల్ డాక్ు లోనే గత పదేళళళగా

లోకి

పంపుత నానన్ు.

గూగుల్

బెయ
ే న్ని

ఈ

సమాధానాలని అనినంటి శ్నధించి అతని గురించిన్ అసలు

పేపంచం ఉంటే మీరు ఇంకా ఎపుుడో పాత మైకాోస్ాఫ్టట పటటటకు

వివరాలని ఇమిని ఆజ్ు ఇచాున్ు. అది

ఇచిున్

సమాధాన్ం

వేలాడమతే ఎలా?” అతన్ు చెపత ున్న పేతి మాటని నేన్ు గూగుల్

విని ఆశురోంతో లేచి నిలుచునానన్ు. నోటమాట రాలేదు.

‘బెయ
ే న్’ లోకి పంపుత నానన్ు. కంపూోటరుు పో య లేప్టాప్లు,

ఏమైయందో తెలియక నాతో పాటే అందరూ నిలుచునానరు. నేన్ు

లేప్టాప్లు పో య గూగుల్ బెయ
ే న్లు వచేుస్ాయ. నానో టటకాన

కొదిదసప
ే టికి తేరుకొని…

లజీ, బయోమటీరయ
ి ల్ సెన్
ై ుులు బాగా డెవలప్ అయ టటరాబెట్
ై

“మీరు బల్ గేటాు?” అనానన్ు ఒకొకకక అక్షరం వతిత

కంపూోటరుు చిన్న కెాడమట్ కారుే సెజు
ై కి దిగిపో యాయ. దానిన

పలుకుతూ.“అవున్ు. చిన్నపుుడే అమరికా వెళ్టళపో యాన్ు మా

కూడా అతి పలుగా తయారు చేసత ునానరు. దానిన విడమగా

కుటటంబంతో. అసలు పేరు మీద మమకారంతో తలుపుల రసీదు

పటటటకొని తిరగడం కషట ం కాబటిట కావాలన్ుకొన్న కొంతమంది తల

పేరుని బల్ గేట్ు గా మారుుకొనానన్ు”, అనానడు చిరనవుాతో!

పెై భాగంలో ఓ చిన్న సరజ రత
ీ ో అమరుస్ాతరు. దానిని మన్ుష లు

(అక్షరాలతో

ఆలోచన్తో న్డుపుతారు. ఆలోచన్ల తీరు, జ్యరు, ఆ గూగుల్

అభిమాన్ంతో)

ఆటలాడుకోవడం

అలవాటటన్న

అపాురావుకి
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రావూరి రచనా శిలిం
డాక్ర్. తనీిరు కళాయణ్ కుమార్, తెనాల్ల (ఇండియా)
రెండు పుషకరాల తరువాత తెలుగు తలిు జ్ాున్పీఠంతో
పులకరించింది.

ఇది

ఒక

రకంగా

ఆంధే

స్ాహతాోనికి

పేకాయ
ి
నిరాిత, తతావేతత, మాన్వతామూరిత, ఈ శతాబద గొపు
రచయత –

డాకటర్

రావూరి భరదాాజ్

గారు. సుషట మైన్

పుషకరోతువం .1970లో కవిసమాేట్ విశానాథ సతోనారాయణ

అవగాహన్, ఖ్చిుతమన్
ై అంచనా, లక్షో శుదిధ, అకుంఠితమైన్

రామాయణ కలువృక్షంతో జ్ాున్ పీఠానిన స్ాధించి మన్ భాషకు

దీక్ష, పటటటదల, నిరంతర పఠన్ – రచనా వాోసంగం, ఓరుు –

జ్ాతీయ గౌరవం కలిగిసేత అన్ంతరం 19 సంవతురాలకు డాకటర్ స.

నేరుు ఆయన్ ఆయుధాలు. భరదాాజ్గారి రచన్లు మన్

నారాయణరెడమే విశాంభరతో 1989వ సంవతురంలో ఆ గౌరవానిన

సుులన్ు కదిలించి, గుండెలన్ు జ్ాలింప చేస, లోకంలోని

దకికంచారు. 24 సంవతురాల తదుపరి మళ్ళు ఇపుుడు ‘అక్షర

కుళళళన్ు వెలికితీస సమాజ్ానికి మారగ నిరేదశం చేస్త ాయ. సమా

ఋష’ రావూరి భారదాజ్ పాకుడురాళు న్వల దాారా జ్ాున్పీఠం

జ్ంలోని పీడమత ల, అటట డుగు వరాగల ఆకలి కేకలు, ఆకాందన్లు,

దకికంచి తెలుగు భారతికి మంగళ హారత లలతత ారు. 2013 సంవ

పతిత ల – బాధా సరుదషట ల కనీనటి గాథాలు భరదాాజ్ గారి

తురానిన తెలుగు భాష్ా సంసకృతీ సంవతురంగా జ్రుపు

కలం న్ుండమ జ్ాలువారాయ.

కొంటటన్న నేపథోంలో ఈ అరుదెన్
ై గౌరవం దకకటం స్ాహతాో
భిమాన్ులన్ు పులకిత లన్ు చేసంది.

జీవిత చరిత,ే విజ్ాున్శ్ాసత ీ రచన్ ... ఇలా అనేక పేకాయ
ి లలో

కవి, కథాస్ాహతో సేసట, సుపేసదధ న్వలాకారుడు, నాటక
కరత ,

వాోస

రచయత,

బాల

స్ాహతోకారుడు,

కథ, న్వల, నాటకం, బాల స్ాహతోం, సిృతి స్ాహతోం,
భరదాాజ్ గారు వాసలోన్ు, రాసలోన్ు ఉతత మ రచన్లు చేశ్ారు.

విజ్ాున్శ్ాసత ీ

దాదాపు 500 కథలు, 43 కథా సంపుటాలు, 19 న్వలలు, 7

రచయత, అన్ువాదకుడు, రేడమయో పేయోకత , విన్ూతన స్ాహతీ

న్వలికలు, 7 వాోస సంపుటాలు, ౩౩ వెజ్
ై ు ానిక వాోస్ాలు, అనేక

30

జీవిత చరితల
ే ు మొతత ం 172 గాంథాలు వెలయంచారు. ఇవి గాక

వాళ్టకి అందించిన్ అక్షర భాగీరధుడు భరదాాజ్ గారు.“దారిదంే

అముదిత
ే రచన్లు అనేకం వునానయ.సిృతి స్ాహతోంలో ఈ

చాలా మందికి పరికి పాలు పో సుతంది. నాకూ పో సంది. కానీ ఆ

శతాబద గొపు రచయత ఈయన్. రావూరి గారి సిృతి కావాోలన్ు

పాలు తాగి నేన్ు రాటట తేలాన్ు. నా చిన్నతన్ంలో అనిన బాధలు,

పరిశీలిసేత సంభాషణ శ్ైలి, వరణనా శ్లి
ై , కథాకథన్ వాోఖ్ాోన్ శ్ైలి

కష్ాటలు, అవమానాలు, ఈసడమంపులు అన్ుభవించకపో తే, నేన్స

మన్కు గోచరిస్త ాయ. స్ామాన్ుోలకు సహతం అరథ మయేో సర

లు రచయతన్య ఉండేవాడమనీ కాదు.” అని అంటారు భరదాాజ్

ళమన్
ై భాషలో పాఠకులతో సూటిగా మాటాుడుత న్నటట
ు ంటాయ.

గారు.

“కొందరు

గొపు

వాళళళగా

పుడతారు.

కొందరికి

భరదాాజ్గారి రచన్లలో వసుతవుకు – శిలాునికి సమాన్

గొపుతన్ం ఆపాదింపబడుత ంది. మరి కొందరు గొపుతనానిన

పాేధాన్ోత

స్ాధిస్త ారు.” అంటారు షేక్ సుయర్. భరదాాజ్ గారు ఈ మూడో

అన్లుమన
ై ా దానిని వరిణంచి వాోఖ్ాోనించి చెపేు విధాన్ంలో పేతి

కోవకు చెందిన్ వోకిత. ఆతి గౌరవం, ఆతి విశ్ాాసం, నీతి,

రచన్లోన్ూ ఒక న్వోతన్ు, ఒక న్ూతన్ దృకోకణానిన భరదాాజ్

నిజ్ాయతీ, నిబదధ త కలిగిన్ రచయత భరదాాజ్ గారు. తాన్ు

గారు ఆవిషకరిస్త ారు. “ చిన్న చీమ లగాయత , చిరంతనాన్ంద

న్మిిన్ సదాధంతానిన, ఆశయానిన మన్స్ా వాచా కరిణా

స్ాామి దాకా అందరూ నాకు గురువులే” న్ని విన్మేంగా చెపుడం

ఆచరించి నిరాయంగా లోకానికి ఎలుగెతిత చాటారు. అనిన

ఒకక భరదాాజ్ గారికే చెలిుంది. భరదాాజ్ గారి రచన్ భాష

దేశ్ాలకు, అనిన కాలాలకు, అనిన పరిసథ త లకు సంబంధించిన్

తేనల
ె లలికే తీయని వాడుక భాష.. పేతి వాకోం ధాటిగా, సూటిగా

మంచి రచన్లు చేస్ారు.

పాటకుల

ఒక

కుగాామంలో

మామూలు

మధో

వుంటటంది.

గుండెలన్ు

సీాకరించిన్

వసుతవు

తాకుత ంది.

అలుమైనా,

వివరణాతికంగా,

తరగతి

విశ్లుషణాతికంగా ఆలోచన్లన్ు రేకెతితంచే విధంగా విషయవివేచన్

కుటటంబంలో పుటిట, బాలోంలోనే బేత కు బరువు నెతత కుని, అక్షర

చేస, ఎదుటి వారికి తెలియజ్ేపాులనే తపన్ ఆయన్ రచన్లలో

పేపంచంలో కాలుమోప, అక్షయ స్ాహతో నిధులన్ు విశా మాన్

దో ోతకమవుత ంది.
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భరదాాజ్ గారి శ్లి
ై సూటిగా ఉండమ సుషట త, సరళత,
వాసత వికత

అనే

మూడు

కలిగిసత ుంది.

సమకాలీన్

రాజ్కీయ,

స్ాంసకృతిక

పేధాన్

గుణాలతో

సమాజ్ంలోని
పరిసథ త లు

మంది రచయతలకే వుంటటంది. అలా కాలానికి ముందున్న విశిషట

రససూురితని

రచయత భరదాాజ్ గారు. గతానిన గతంలా గాక వరత మానానికి

ఆరిథక,

స్ామాజక,

జ్యడమంచి చెపున్ మహా రచయత ఆయన్. భరదాాజ్ రచన్లోు

ఆయన్

రచన్లలో

పేజ్ల దెన్
ై ందిక జీవిత ఘటాటలు దో ోతకమవుతూ –“ఆ అక్షరాలు ,

పేతిబంబస్ాతయ. కథ, న్వల, నాటకం వంటి అనేక పేకాయ
ి లలో

ఆ

ఎనోన విన్ూతన పేయోగాలు చేస, ఆయన్ తెలుగు స్ాహతాోనిన

జీవితాన్ుభావంలోనివే”

సుసంపన్నం చేశ్ారు. భరదాాజ్ గారి వాకాోలు కొనిన పచిుగాన్ూ,

కలిగిస్త ాయ.

ఇంకొనిన వెచుగాన్ూ వుంటాయ. అవి తరచు ఆకలి, దరిదంే

పదాలు,

ఆ

పేకృతిని

వాఖ్ాోలు
అన్న

ఆరాధించే
కోసం

నా

కోసం

రాసన్వే.

అన్ుభూతిని
భరదాాజ్లో

ఆవేదన్

చెంది,

ఒక

నా

పాటకులలో
కృషణ శ్ాసత ;ీ

వాసన్లు వేస్త ాయ. అవి ఎలు పుుడు గుండె లోపలికి, లోత లకు

అనానరుతలన్ు

దారిదాేయనిన

చొచుుకుపో తాయ.రావూరి రాసన్ వాకాోల – పదాల – అక్షరాల

దరిశంపజ్ేయడంలో ఆయన్లో ఒక జ్ాష వా – ఒక గోరీక మన్కు

– శబాదలలో ఆయన్ అతాివిషకరణ కనిుసుతంది. రావూరి తన్

గోచరమవుతారు. బాలాజక్, ఆంటన్ చెకోవ్, వాషంగటన్ ల రచన్లతో

రచన్లలో వాడమన్ పలుకులు – పలుకుబళళళ – స్ామతలు –

సరితూగగల గొపు గొపు రచన్లందిచారు మన్ భరదాాజ్ గారు.

జ్ాతీయాలు విడమగా ఎతిత చూపదగిన్వి.

భరదాాజ్ గారి రచన్లలో ఆయన్ ఆశలు – ఆశయాలు –

భరదాాజ్ గారి జీవితం – స్ాహతోం వేరువేరుగా లేవు.

ఆలోచన్లు – ఆకాంక్షలు – అన్ుభవాలు – అన్ుభూత లు –

ఆ రెండు ఎంతో దగగ రగా పెన్వేసుకుపో యాయ. రచయతల

అనేాషణలు – నిరీక్షణలు సిృతి స్ాగరంలో మొలకెతితన్ కెరటాలలై,

ఆలోచన్లు, భావాలు ఒక తరానికి ముందుండాలి. ఇంకో కొతత

మబుుల మీద ఆరబో సుకున్న పగడాలలై ఎదుట నిలిచి మన్లిన

తరం ఆలోచన్లన్ు – ఆకాంక్షలన్ు మరో శతాబద ంలో జ్రిగే

పలకరిస్త ాయ. పేకృతిలోని అందాలన్ు ఎందరెందరో కవులు –

పరిణామాలన్ు అంచనా వేయడమే గాక, పేవచించే శకిత అతి కొదిద

రచయతలు రకరకాలుగా వరిణంచారు. ఐతే భరదాాజ్ గారి
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వరణన్లలో పేతిస్ారీ ఒక న్వోత కనిపసుతంది.
కదిలేది,

కదిలించేది,

కవితామంటారు శీాశీా.
రచన్లు

భరదాాజ్

మలచగల

శకిత

పేతిబంబంచే

పెన్ునిదద ర

కథా స్ాహతాోనిన సృజంచారు. కుమారా సంభవం, అన్ోదా

హృదయాలన్ు కరిగించి ఆలోచిపజ్ేసే

శరణం నాసత , భాన్ుమతి, దీక్ష్మత దుహత, నోణకజ్ాయ వంటి

మాటలన్ు

ఉంటే,

చితాేలన్ు

పేతి

ఈటేలు ా,

హృదయ

సుందన్న్ు

యువ

కథకులకు

మారగ దరశకాలుగా

నిలుస్ాతయ.

అటేు తమస్ో మా...., నాకు దేవుని చూడాలని వుంది, ఆహుతి,

భరదాాజ్ గారికి వుంది. ఆయన్ దృషట ఈ లోకంలో సీత ీ వంటి

కలకాలం నిలిచిపో యే కథలు. విచితేమన్
ై మాన్వ భావోదేాగాలే

నిజ్మన్
ై కరియోగి మరొకరు లేరు. సమాజ్ంలో జ్రుగుత న్న

పేధానాంశ్ాలుగా కథలు వాేసే భరదాాజ్ గారి శ్ైలి సరళమన్
ై ది.

సీత ీ

పాతే చితీేకరణలో, ఒక సనినవేశ్ానిన పరిచయం చేయడంలో

గారు

తమ

అందించే

కథలు

న్ువేాం చేసత ునానవ్, పేద నిజ్ం, ఈస్ారికల
ి ా పో నీండమ వంటి కథలు

భరదాాజ్

ఆపూరాంగా

శులాలాు
శకిత

దో పడీని

అక్షర

వదిలించేది

గారివి.

శీాశీాకి

వుండాలి. రావూరి గారు తన్దెైనా పేతేోక శ్లి
ై లో అదుాతమైనా

రచన్లలో

నిషకరా గా

విమరిశంచారు.

భరదాాజ్ గారికి వున్న ఒడుపు అదుాతమన్
ై ది.

జీవన్ గమన్ంలోన్ూ, జీవన్ సమరంలోన్ూ అన్నం

భరదాాజ్గారు సమాజ్ానిన వదిలి రచన్లు చేయలేదు.

కోసం – అమి కోసం – ఈశారుని కోసం ఆరత నాదాలతో

సమాజ్ంలోని అటట డుగున్ వున్న వారు, పడమలేవలేని వారు

అనేాషసుతన్న అశ్లష పేజ్ానీకం గుండె చపుుళళళ రావూరి రచన్లోు

ఆయన్ రచన్లోుని పాతేలు. జీవితంలో ఆయన్ అన్ుభవించిన్

దరశన్మిస్ాతయ.

దారిదయే ం,

పేేమ,

ఆరాధన్,

అన్ురాగం,

అభిమాన్ం,

నిరుదో ోగం,

అవమాన్ం

తన్

రచన్లకు

మమతాన్ుబంధం, అసూయ, ఈరాాయ , దేాషం, సంయోగం,

ముడమసరుకులుగా ఉపయోగపడాేయ. జీవన్యాన్ంలో తారసపడే

వియోగం, దీన్తాం ... ఇలా మాన్వ జీవితంలోని అనేక కోణాలన్ు

భిన్న వోకుతలు, విభిన్న మన్సత తాాలు, ఆయా సంఘటన్లు

భరదాాజ్ గారు తమ రచన్లలో సుృశించారు.

దాారా భరదాాజ్ గారు ఎంతో నేరుుకునానరు. “ నీ అక్షరాలు నీ

కథ కాలునికమన
ై ా, వాసత వమైనా అందులో జీవం

చుటూ
ట
వునాన వారి బాధామయ గాథలన్ు చితిేంచకపో తే,
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అగునలన్ు

విరజమికపో తే,

కాలానిన

మన్కందించారు. “ నా ఆతిలో ఉండే ఒక అభిపాేయానిన

ముడమచయ
ే వచుు. చీకటిని తిడుతూ ఎంతకాలం కూరుుంటావు.

పంచుకోవడానికి నీకెవరూ లేకపో వడం ఓ పెదద దరిదంే . ఇది ఆరిథక

నీవే భగుగమని మండమ చీకటిని కాలేుయరాదా?” అని రావూరి

దరిదంే కంటే ఘోరమన్
ై ది. తమన్ు పేమి
ే ంచే వాళళళ లేకపో వడమే

గారు ఉధో ుదిస్త ారు.

అనినటి కనాన గొపు దరిదంే ” – అంటారాయన్.

మన్ుష ోల

నీవిక

ఆంతరాోలన్ు

నిశిుంతగా

అవలోకించి,

స్ాగించిన్

85 ఏళళ వయసుులో కూడా దేవుని ఆశీరాాదంతో,

ఆయన్ సృజ్నాతిక రచన్లలో వాసత వికత, జీవన్ం ఈ రెండు

ఆయురారోగాోలతో

మన్కు సుషట ంగా కనిపస్ాతయ. ఆకలి, అవిదో, అవమాన్ం,

వాోస్ాంగానిన కొన్స్ాగిసత ున్న భరదాాజ్ గారు – “ నా ఆఖ్రి శ్ాాస

అనాోయం, అకామం, అధరిం, నిరుదో ోగం లాంటవి పుషకలంగా

విడమచేంత వరకు రాసూ
త నే ఉంటాన్ు. ఒక పేతేోకమన్
ై విష.యం పెై

అన్ుభవించిన్ భరదాాజ్ గారు ఇవిలేని సమాజ్ం కావాలని

ఎవారూ రాయలేన్ంత బాగా నేన్ు మాతేమే రాయగలిగిన్ నాడు

కాంక్ష్మంచారు.భరదాాజ్

వుంది.

మాతేమే రచయతన్నిపంచుకుంటా”న్ని అంటారు. అటట డుగు

జీవముంది. జీవితముంది. భరదాాజ్ గారిలో ఒక స్ామోవాది, ఒక

వరాగల జీవన్ చితాేలకు స్ాహతో హో దా కలిగించిన్ అక్షర

సంసకరణవాది, ఒక విపు వవాది, ఒక మాన్వతావాది మన్కు

యాతిేకునికి, సీత ీ - శ్ాామిక పక్షపాతికి, స్ామాన్ో పేజ్ా జీవితంలోని

కనిపస్ాతరు.
జీవించడానికి
జీవించడానికి

భరదాాజ్
చాలా

గారి

రచన్లోు

వాసత వికత

సజీవమన్
ై

తెలుగు

భాషలో

రచనా

గారి

దృషట లో

మనిష

బేతకటానికి,

వాసత విక వోథలన్ు చితిేంచిన్ మహాన్ుభావునికి, స్ాహతో సృజ్నే

తేడా

వుంది.

మనిష

కళాతికంగా

శ్ాాసగా భావించే స్ాహతీ తపసాకి జ్ాున్పీఠ్ అవార్ే వరించడం

అవసరమన్
ై

స్ాహతాోనిన

ఆయన్

తెలుగు జ్ాతి యావతత గరిాంతదగగ విషయం.

"అయాో ... ఈ చుటటట పకకల పది గాామాలోుకెలు ా ధన్వంత లు మీరు. అపర దాన్కరుణలని, చేతికి ఎముక లేకుండా దాన్ధరాిలు చేస్త ారని చాలా మంది
చెపాురు. అందువలు ఆశతో చాలాదూరం న్ుంచి వచాున్ు. ఏదెైనా స్ాయం చేస పుణోం కటటటకోండమ" ఓ పేద వాడు తమ వూ ళళళని కోటీశారుడు తో
మొరపెటట టకునానడు. “నేన్ు అలా దాన్ ధరాిలు చేసే వాణనయతే ఇంత ధన్ం ఉండేదా ? మీరు పో య అవనీన వటిట అబదాధలని అందరితో పేచారం
చెయోండమ. చాలామంది మీ వంటి వారికి ఉపయోగం”. మరాోద గా చెపాుడా ధన్వంత డు.

"
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అది అంతడ ! ఇది ఇంతడ !
జ్ొన్నలగడే శ్ాోమల , హెైదరాబాద్ (ఇండమయా)
రఘునాథ్ తన్కోసం వచిున్ శీాకాంత్ తో ముందు హాలోు మాటాుడు

ఊరున్ుంచి రఘునాథ్ తలీు ,తండీ,ే చెలలు లు, తముిడు

త నానడు. అంతలో అకకడమకి పాప వచిు రఘునాథ్ ఒళళళ

వచాురు. “మైధలీ
ి మంచి స్ాటాంగ్ టీ పెటట వ
ి ుా. టీ మాతేం అందరీన

కూచుంది. “మా పాప” శీాకాంత్ కి చెపాుడు రఘునాథ్. “రా పాప

మపుంచేలా వుండాలి” పురమాయంచాడు రఘునాథ్. టీవీ లో

ఇలా రా” అని ముదుద చేస్ాడు శీాకాంత్. “అంకుల్ పలుసుతనానరు

యాడ్ చూస రఘునాథ్ తెచిున్ లేటస్
ట ట టీ పాోక్ మైధలి
ి కి

వెళళమాి” అంటూ పలు న్ు వడమ న్ుంచి దింపాడు రఘునాథ్. పాప

గురొతచిుంది. వెంటనే అది ఓపెన్ చేస చకచకా టీ తయారు చేస

శీాకాంత్ దగగ రకు వెళ్టళంది.

అందరికీ ఇచిుంది. వాళళళ అది తాగుతూనే మొహం

అదో లా

“నీ పేరేంటమాి?“ అడమగాడు శీాకాంత్. పాప “కావో” అని

పెటట ి “ఇదేం టీ” అనానరు. “సెవెన్ షప్ు” చెపుంది మధ
ై లి
ి . ఏం

బదులిచిు “అబో ు! అంకుల్ కి ఎంత పెదద మీస్ాలో” ఆశురో

సెవన్
ె సపో ు, తాగుత ంటే ఏదో లా వుంది. మాకు ఝామ్ ఝామ్

పో యంది. పాప మాటలకు శీాకాంత్ పెదదగా న్వాాడు. వెంటనే పాప

టీయే అలవాటట, ఆడపడచు అసంతృపత గా అంది. “అరె” అని

“అంకుల్, అంకుల్ మరేమో మీ నోటు ల బో లలడనిన కిాములునానయ్”

నొచుుకుని “ఏమండీ వీధి చివర ష్ాపు కెళ్టళ ఝామ్ ఝామ్ టీ

కళళళ తిపుుతూ అంది కావో. శీాకాంత్ న్వుా ఠకీ మని ఆగి

పాోకెట్ పటటటకురండమ, అదే చేసస్ాతన్ు” లోపల విసుకుకంటూనే

పో యంది. రఘునాథ్ కు కోపం వచిు “నోరుియ్, పచిు మాటలు

భరత కు చెపుంది మధ
ై ిలి. రఘునాథ్ వెంటనే చెపుులోు కాళళళ

మాటాుడొ దదని చెపులా. ముందవతలకు పో ” అంటూ కసరాడు.

దూరాుడు.

“పలు లకేం తెలుసు, వూరుకొండమ” అనానడు శీాకాంత్. కావో గబగబా
శీాకాంత్ దగగ రునంచి లేచి ఏడుసూ
త మమీి దగగ రకు వెళ్టళంది.

టీవీ చూస్ోత ంది మధ
ై లి
ి . యాడ్ు మొదలయాోయ. ఒకా
మ తల నొపుతో బాధపడుతూ పడుకొని వుంటటంది. భరత వచిు

“ఏంటమాి,ఎందుకేడుసుతనానవ్?” అన్ున్యసూ
త అడమగిం

ఆమన్ు ఒడమలో పడుకోపెటట టకుని అమృతాంజ్న్ అందుకుని

ది మథ
ై ిలి. “మరేమో నిన్న టి.వి.లో పాప డాకటర్ లాగా యాక్ట

మృదువుగా కణతలకు రాసుతవుంటాడు. అతడమ కళళలో ఆపాో

చేసత ూ వాళళ డాడీ తో ‘ నీ నోటు ల బో లలడనిన కిాములునానయ్ ‘అంది

యత, అన్ురాగం. ఎంత చకకటి సీన్ అన్ుకుంది మధ
ై లి
ి . ఆ

కదా! అపుుడు వాళళ డాడీ ‘నీకకనిపసుతనానయాో‘ అంటాడు.

మరానడు మద
ై లి
ి కి నిజ్ంగానే తలనొపు మొదలలైంది. ఒక కపుు

అంకుల్ తో నేన్ూ అలాగే అంటే నాన్న కోపుడాేరు” ఏడుసూ
త నే

కాఫీ తాగినా తలనొపు తగగ లేదు. మంచంమీద వాలిపో యంది.

చెపుంది.

అంతలో రఘునాథ్ వచాుడు. “ఏంటీ మమీి పడుకుంది?” కావో

“వూరుకోమాి,

కొతత

అంకుల్

తో

అలాటివనీన

అన్కూడదమాి“ ఓదారిుంది మైథలి
ి .

న్ు అడమగాడు. “మమీికి తలనొపుట” చెపుంది. “మీ మమీికి

ఉదయాన్ కావో, తేజ్ హెైపు ాన్ తాగుత నానరు.“ అయా

ఎపుుడూ ఏదో ఒక నొపేు. అంతా బాగుండమ ఏడముంది ఎపుుడు?

మ్ ఎ హెై పాున్ బాయ్” కపుున్న చేతిని ముందుకు చాచి సెట లుగా

ఖ్రి” అంటూ విసుకుకనానడు. మైధలి
ి కి నిన్న తన్ు చూసన్

అనానడు తేజ్. వెంటనే కావో తేజ్న్ు భుజ్ం తో నెటట ి తన్ు ముంద

యాడ్ గురుతకొచిుంది. పో లికేది? మరి రఘునాథ్ కి తన్ంటే పేేమ

రకొచిు “అయామ్ ఎ హెై పాున్ గర్ు “ అంది. అలా కావో తేజ్న్ు

లేదన్ుకోవాలా? అన్న ఆలోచన్ రావడంతో మధ
ై ిలికి తలనొపు

భుజ్ంతో నెటటడంతో ఇదద రి కపుులోుని హెై పాున్ కొంత నేల మీద

మరింత ఎకుకవెైంది.

వొలికింది. అపుుడే అకకడమకి వచిున్ మథ
ై ిలి మండమపడమంది. వెధ

ఆరోజు రఘునాథ్ ఇంటికొసూ
త నే హాచ్ హాచ్ మని

వేాష్ాలు వేయొదద ని ఎనినస్ారుు చెపాున్ు. హెై పాున్ తాగినా, ఏ

త మిటం మొదలు పెటట ాడు. పెైగా “నీవలేు” అంటూ మధ
ై ిలి మీద

పాున్ తాగినా మీరు మాతేం ఈసురోమంటూనే వుంటారు. అయో

విరుచుకుపడాేడు. “బాగుంది నావలేు అని మీరంటే, మీవలేు అని

పో లిక,

నేన్ంటాన్ు. జ్లుబు అసలు మీ వంశంలోనే వుంది. మామగారు

ఎకకడమకి

పో త ంది”

చిరాకు

పడే ది

మైథలి
ి .
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కూడా సంవతురం ప డుగు నా జ్లుబుతో వుండటం నాకు తెలీద

మటిట కొటటటకు రావడం చూస మైధలి
ి కి మండమపో యంది. “మురికి

న్ుకోకండమ” అంటూ దులిపేసంది మధ
ై లి
ి . అకకడమకి మీ వంశం లో

ఆటలు ఆడో దదని చెపాునా” అరుసూ
త ఇదద రన
ీ ఎడా పెడా బాదేసంది.

లేన్టటట, మీ అమికు “ఇస్ో న ఫీలియా” వున్న సంగతి నాకు తెలీ

ఏడుపు

దన్ుకోకు” తిపుకొటాటడు రఘునాథ్. ఆ తరాాత ఎడమొహం, పెడ

మారుుకునానరు పలు లు. ఆ తరాాత కావో, తేజ్తో “టీవీ లో

మొహం. అదే స్ాయంతేం టీవీ లో జ్లుబుతో బాధపడే భరత

మమీిలే మంచి వాళళ
ు రా పలు లు ఆటలోు బురద అంటించుకు వసేత

“నీవలేు ” అని భారోతో అన్డం, ఆమ అతడమకి విక్ు రాస ఉపశ

వాళళ

మన్ం కలిగించడం, చివరగా జ్లుబు పో వడం కూడా ఆమ వలేు

వుతికేసత ుంది. ఇంకో మమీి డెటాల్ సబుుతో పలు లకు స్ానన్ం

అని చెపుడం చూసన్ మధ
ై లి
ి , రఘునాథ్ లు సగుగపడాేరు.

చేయంచి ముదుద చేసత ుంది. మన్ మమీి వుంది, తిటిట, కొటిట

కావో, తేజ్ ఆటలకని వెళ్టళ మటిట,బురద అంటించుకు
వచాురు. చకకగా స్ానన్ం చేయంచి, ముస్ాతబు చేసన్ పలు లు,

మొదలలటట ి

మమీి

ఏమి

కాళళళ,

చేత లు

అన్కుండా

కడుకుకని

పాడుకుంటూ

డెస్
ే

బటట లు

ఏడమపంచడానికి’ అన్టం విన్న మైధలి
ి నిరాాంత పో యంది.
అది అంతడ ! ఇది ఇంతడ !
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లిటిల్సెైంటిసట ు
శీానివాస ఫణి కుమార్ డొ కాక, Atlanta (GA)
“నానాన, నెక్టివీక్నించీ సెైన్ుులాబ్ మొదలు పెడతారు, నాకో

న్వలలన్ు. అమి డబాులో వున్న టటైాన్ు దారము తీయరాదు.

కోటట కొన్ు అరెజంటటగా.” గబుకుకన్ వెన్కిక తిరిగి చూస్ాన్ు. పెన్
ై

లేనిచో పేమాదము” అని రాస్ాన్ు. అది చూస మా సెన్
ై ుు

ఎవరూ కన్బడలేదు. కిందకి చూస్ాన్ు. భూమికి జ్ానెడు లేదు,

మేష్ట ారు ఒకటే న్వుా. అన్నటటట రెండో కాుసులోనే ఒక చిన్న

దీనికపుుడే సెన్
ై ుులాబులూ, సెైకలాబులూ ఎందుకు? దానికోసం

పరిశ్నధన్ చేస్ాన్ు గానీ కారణాంతరాల వలు అది సగంలోనే

మళ్ళళ కోటూ
ు , కొమిచుులూనా? దో చస
ే త ునానరు దొ ంగ పీన్ుగులు.

ఆగిపో యందికాబటిట లలకకలోకి రాదు.

చెపు చఛేేదేవీ లేదు గానీ, ఈ హంగులకేం తకుకవలేదు. అసలు
వీళళ సెన్
ై ుు టీచరిన చూడడానికి నిజ్ంగానే రెండు కళళళ చాలవు.
ఇంకో రెండు కళళళ అపుు తెచుుకుంటేనే గానీ ఆ “అపూు” ని
స్ాంతం చూడలేము. ఆ గుమిం నించి ఈ గుమిందాకా
వుంటటంది పాపం. ఆవిడే చెటటయో వుంటే రెండమళళకి సరిపడా చెకక
అన్న మాట. “ఏవిటీ మాటాుడవు?” అన్నటటట చూసంది నా
కూత రు. “సరే, వీకెండు కొందాంలే, అమి బయలేదరుతోంది, పదా
సూకలుకి”

అని

పంపంచేస్ాన్ు.

వచిు

ఆఫీసు

కూరుునానన్ు, ఆటేట పని లేదు. వచేువారం కొతత

రూమ్లో
పాేజ్ెకటు

మొదలు. అపుటిదాకా వరికంగ్ ఫేం హో మ్. వేలలడం త లేరు,
వీళళకి

సెైన్ుు

లాబులా?

మేము

ఇంటరుమీడమయట్లో

మొటట మొదటిస్ారి చూస్ాం, అసలు లాబ్ అంటే ఏవిటల. అపుటి
వరకూ సెన్
ై ుు పాఠవెన
ై ా, తెలుగు పాఠవెన
ై ా ఒకటే పటటట. వేదంలాగ
విని, వలిు ంచడవే, శుాతి అన్నమాట. ఉతాుహం కాసత ఎకుకవె,ై
పూన్ుకుని మొదలలటట న్
ి
పేతీ పేయోగమూ ఓ పేహసన్ంలా
తయారయేోది.
జీవితంలో

మొటట మొదటి

స్ారి

మూడో

కాుసులో

నో,నాలుగులోనో చేస్ాం సెన్
ై ుు పేయోగం. ‘ఒక గాజు బీకరు
తీసుకొన్ుము. నీళళతో నింపుము. ఒక పులు కు పెన్
ై వొకటీ,
మధోన్ వొకటీ, కిందన్ ఒకటీ చికుకడు గింజ్లు కటటటము. మధో
గింజ్ సగము ములుగున్టట
ు గా పులు బీకరున్ందుంచుము. రెండోే
జుల తరవాత చూడుము. పెైగంి జ్ ఎండమ చఛుేన్ు. లోపలి గింజ్
ఉబు చఛుేన్ు. మధోది మాతేము మొలకెతత న్ు. నీ గమనికలు,
తీసుకోవలసన్ జ్ాగాతతలు వివరింపుము’ అని వుండేది. “గాజు
బీకరుకు బదులు పాుసట క్చెంబు వాడవచుున్ు. పులు కోసము
కొండ చీపురు వాడున్పుుడు అమికు తెలియకుండా జ్ాగాతత పడ
వలలన్ు. మిఠాయ ప టు మున్కు ఉన్న దారముతో సరిపట
ె ట టకొ

“ఒక బంగాళా దుంప ఉడమకించి, సగం పెరటలు పెటట టము,
సగం ఫేజజలో పెటట టము. రెండు రోజుల తరవాత చూసన్చో బెైట
వున్న ముకక బూజు పటటటన్ు, దానిని ఫంగస్అందురు. ఫజు
ే జ లో
ఉన్నది బాగుండున్ు, వేయంచుకు తిన్నచో ఇంకా బాగుండున్ు”
అని వుండేది. బంగాళ దుంప అంటే ఉడమకించాన్ు గానీ, ఫేజుజ
ఎకకడనించి తేన్ూ? అకకడమకీ అమిన్డమగాన్ు, “అమాి, ఫజు
ే జ
కొన్ుకుకందావే, లేకపో తే సూకలుకి రావదద నానరే” అని. “ఇంతోటి
బో డమ చదువుకీ ఫజు
ే జ లూ, విమానాలూ కొన్లేంగానీ, నా మాట విని
శుబారంగా చదువు మానేస, అంటట
ు తోమడం నేరుుకో, పని
కొసుతంది”

అంది

అమి

న్వుాతూ.

నేన్ు

అబదధ వాడాన్ని

అమికెలా తెలిసపో యందో ? అకకడమకీ బాగానే చెపాున్ు, మొహం
జ్ాలిగా పెటట .ి నాకోకపవొచిు మొతత ం బంగాళదుంప బెైట పారేస్ాన్ు.
స్ాయంతేం మామి చెపుంది “పో నీ సగం ముకక తెచిు మన్
కుండలో పెటట టకో, అదీ చలు గానే ఉంటటంది, ఫేజ్జంటే బో లలడు ఖ్రీ
దు” అని. నిజ్మే, అపుటలు మావూరు మొతత ం మీద డాకటరు వరి
గారింటలునే వుండేది ఫజు
ే జ మరి. సరే, అలా ఆగిపో యందా బంగాళ
దుంప పరిశ్నధన్, కాబటిట చికుకడు పేయోగమే మా మొదటిది.
తరువాత శ్ాసీత య
నామాలతో, బో లలడంత హడావిడమ
ీ
చేస్ాన్ు. ఓస్ారి, భాసకరాావు కొటలటకెళ్టళ, “ఓ రూపాయ స్ో డమయం
కోురెడ
ై ు ఇయో, అమి తెమింది” అంటే వాడు తెలు మొహం వేస
“అదేటండీ?”

అనానడు.

అపుుడు

పేపంచానిన

జ్యంచిన్

అలలగజ ాండర్లా ఫో జు పెటట ,ి “స్ో డమయం కోురెైడు అంటే ఇదీ” అనానన్ు
ఉపుు బస్ాత చూపంచి. అదే వూపులో ఇంటికొచిు, మామి
దగగ రికెళ్టళ “మామాి, నీకొకంచెం హెచ్టూవో కావాలా?” అని
అడమగాన్ు. “వదుదరా, ఆటేట దాహం లేదు” అంది మామి. నాకు
గుండె ఆగిన్ంత పనెైంది. “మామాి, హెచ్టూవో అంటే..నీ కెలా
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తెలుసే..” అనానన్ు నీళళళ న్వులుతూ. “అన్న చెపాుడురా,
వాడు నాకు చకకగా పాఠాలు అపు చెబుతాడు కదా, అపుుడు
చెపాుడు”.. వెంఠనే వెళ్టళ అన్న జ్ామటీే బాకుు కన్పడకుండా
దాచేయాలనిపంచేది. కానీ, జ్ామటీే బాకుు లేకపో తే వాడమ
హో ంవరుక అవదు, అది పూరెత తన
ే ే గానీ నా హో ంవరుక అవదు.
అందుకే వదిలేసేవాడమని.
ఆరో తరగతిలో గోనో మీటరో, గోదారి మీటరో ఏదో
పేయోగం ఉండేది. జ్ామటీే బాకుులోని “డమ” తీసుకుని, దానికి

దాంతో ఆ దికూుచి ఉతత ర దక్ష్మణాలకి బదులు తూరూు, పడమరా
చూపంచేది.
అయతే, ఓస్ారి అన్నయోకీ వాడమ ఫెేండు కీ సెన్
ై ుు ఫేర్లో
మొదటి బహుమతి వచిుంది. వాళళళ విరిగిపో యన్ టూోబు
లలైటూ, బేు డూ, వెైరు ూ వాడమ, ఏదో చేస్ారు. అపుటినించీ నాకు
ఇంటలు పో రెకుకవెైపో యంది. “వెధవా, అన్న చూడు ఎంత చకకగా
చేశ్ాడో . న్ువూా ఉనానవు, ఎందుకూ, తిండమ దండగ” అని.
నాకోకపం వచిు మా కాుసుమేటట చలపతి గాడమకి చెపేుస్ాన్ు,

రెండు స్ాటాలు అతికించి, భవన్ం ఎతత కొలవమని. సరే, గడమయార

“వొరేయ్ వచేుస్ారి ఏదెన
ై ా చేదద ాం” అని. వాళళ నాన్న పెదద

సథ ంభం ఎతత కొలుదాదం కదా అని, దాని ముందు నిలబడమ స్ాటా గొటట ం

సెైంటిసట ు మరి. సరే, చివరికి వాడే కనిపెటట ాడు. యంతేశకితని

లోంచి చూసూ
త , పకకకి న్డుసూ
త
వెళ్టళ నాగేస్ాేవు కూలిే ాంకు

విదుోఛేకితగా మారేు పేయోగం. స్ాటండు వేసన్ సెైకల
ి లకిక గెటట గ
ి ా

బండమని గుదేదస్ాన్ు. వాడమ రంగు సీస్ా ఒకటి పడమ పగిలిపో యంది.

తొకకడం నా పని. దానికి వెర
ై ు ూ గటాే తగిలించి, నానా హంగామా

ఆరోజునించీ వాడమకి నేన్ంటే కోపం. అందరిలాగే నేన్ూ కపెైుసీరర

చేస, చివరికి బలుులు వెలిగించడం వాడమపని. నాకు తెలియదు

ముకి పావలా ఇస్ాతనా, అయనా వాడు నాకపెుపుుడూ పూరితగా

కాబటిట, సెన్
ై ుుఫేరు ో వాడే అందరికీ అరథమయేోటటట చెపుే స్ాడు.

నింపేవాడు కాదు.

“నినెనవరేనా పేశనలడమగత
ి ,ే కషట పడుతూ, ఆయాసపడుతూ సెైకల్
ి

తరవాత థరాి మీటరు తయారు చేసే పేయోగం. ఈస్ారి

తొకుకత న్నటటట మొహం పెటట ట, అపుుడు ఆ పేశనలకి కూడా నేనే

ఎలాుగెన
ై ా చేస తీరాలని పటటటదలతో అందరినీ అడమగాన్ు “మీ దగగ ర

సమాధాన్ం చెపేుస్ాతన్ు” అని చిటాక కూడా చెపాుడు. సరే

పాదరసం వుందా?” అని. అందరూ నాకేస వింతగా చూస “అదే

అయేడాది మాకొచిుంది బహుమతి. ఇంటలు అందరికీ గుండె

తగిగపో త ందిలే, రెండు రోజులోు” అన్ుకునానరు. చివరికి మా

ఆగిన్ంత పన్యోంది. నేనద
ే ో దారిలో పడమపో త నానన్ని నాన్న

మేస్ట ారే సలహా ఇచాురు “ఒరేయ్ సేఠు దగగ ర సునినతపు

బో లుే సంబర పడమపో యారు. కానీ వాళళకేంతెలుసూ, ఆ పేయోగం

తాేసులూ, పాదరసం గటాే ఉంటాయ అని”. మా కాుసులో ఇదద రు

వలు నాకొచిుందలాు సెైకల
ి ు తొకకడవేన్ని!అలా చేసన్ పరిశ్నధ

సేఠు పలు లుండేవారు. భరత్లాల్, భేరూ లాల్అని. వాళళని

న్లూ, అలు రూ
ు
ఆనాటితోనే సరి. ఇపుుడు ఏదో

అడమగాన్ు, “ఒరేయ్,రేపు కొంచెం పాదరసం పటేండరాా, థరాి

పాకేజలూ, ఆరు పో ే గాాములూ నేరుే సు కుని, అటట దిటూ, ఇటట

మీటరు చేసుకుందాం” అని. మరానడు భరత్లాల్వచిు చెపాుడు

దటూ తిరగరాసేస, ఘన్, పన్స, జ్ట లాంటి వేద పేకయ
ిా లనీన

“మానాన్న
అపుటికే

నీతో

మాటాుడదద నానడు”

మానేస్ాడు.

తరవాత

అని.

అయస్ాకంత

భేరూలాల్గాడు
రేఖ్లు

గీసే

పేయోగం భలే వుండేది. కాయతంపెన్
ై ఇన్ప రజ్న్ు పో స, కింద
అయస్ాకంతం పెటటడం ఒకటీ, దికూుచి పెటట ి రేఖ్లు గీయటం
ఒకటీ. అంతా గీస్ాకా చూసేత , పేదద బొ దిదంక లా వచేుది ఆ బొ మి.
దికూుచీ, అయస్ాకంతవూ ఒకే జ్ేబులో వేసుకుని తిరిగవ
ే ాళళం.

“మూడు

కంపూోటర్రంగంలో పేయోగించి, నోరు పెటట టకుని బతికేసత ునానన్ు,
ఏదో , న్లుగురితోటీ నారాయణా.
నాలో న్ూ ఓ లిటిల్సెైంటిసట ు ఉనానడు. కానీ వాడమపుుడు
ఆలోచించడం

మానేస,

మూడంకేస,

ముసుగు

తనిన

నిదద రోత నానడు చాలా ఏళళళగా. వాడమకీ ఓ కోటట కొంటాన్ు, అది
చూసెన
ై ా లేస్త ాడేమో..

"ఆుఁ..... ఏవోయ్ వెంకటాేవ్! రాతిే ఎనిమిదెైంది. అసలే కొతత గా పెళ్ళళన్వాడమవి. ఇంటికి వెళాళలనిపంచడంలేదా ఏమిటి ? ఇంకా పని చేసత ూనే
ఉనానవు?" మచుుకోలుగా అనానడు ఆఫీసరు. "ఏం లేదు స్ార్. మా ఆవిడ కూడా ఉదో ోగం చేసత ుంది. ముందుగా ఎవరెైతే ఇంటికి చేరు
తారో వాళళళ వంట చేయాలి" రహసోం చెపాుడు వెంకటాేవు. “వారీన “ అంటూ ఆశురోంతో నోరు వెళళబెటట ాడు ఆ ఆఫీసరు.
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