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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 sum-

mer 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 prepar-
ation 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 (పరేి) 

ఎపుుడెతైే నా ఆలోచన్లకు  
ఆన్కటట  వయేబడుత ందో   
ఎపుుడెతైే నా గుండగెుబులు 
 లబ్ డబ్ గా కొటటట కొన్ంటటందో  
ఎపుుడెతైే నానీడ నా శరీరంలో  
లీన్మవుత ందో  పేేమగా  
ఎపుుడెతైే చటెటు  కదలిి  

బాధతో కములుతాయో  

ఎపుుడెతైే మంచుబందువులిన 

 ఆకుల కన్ునలు రాలుుతాయో  

ఎపుుడెతైే కోకిల నా బాధకు  
విధగిా ఏడుసుత ందో   
ఎపుుడెతైే ఆతి 
ఆ అంతరాతిన్ు చరేుకుంటటందో   
అపుుడు 
వసుత ంది అతిగాఢ మ ైన్ దవిోమ నై్ నిద ే 

ఒంటరతినానిన దూరంచేసే స్ాాసథత 

ఎవారూ లేపలేన్ంత తిరిగరిాన్ంతటి  

నిగూఢతగా నిశశబదం 

ఆవరించుకొన్నపుుడు  
నిశశబదంగా అందరి మన్సుులన్ు 
హత త కొంటూ  

ఆలోచన్లకు ఆలంబన్మవుతూ  

జ్రగిిన్ మంచీ చడెుల బరేీజు వసేుకుంటూ  

వెడలిన్వారకిి  
ఇదయిే జీవన్ రాగ వియోగంగా 
ఆలప ంచేరు అందరూ ఏ కొందర ికోసమో       

http://www.tfasnj.org/
http://www.tfas.net/
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తెలుగు పాట 
డా. వడడే పలి్ల కృష్ణ    

“తెలుగు పాట” మున్ునడమ. 
ఇటీవల తిరుపతిలో ఆంధపేేదేశ్ పేభుతాం తెలుగు పపేంచ మహాసభలిన దిగిాజ్యంగా నిరాహ ంచిన్ విషయం మీ అందరికి తెలిస ందే!  ఆ సందరాానిన 
పురసకరించుకుని “తెలుగు అకాడమీ”  డైెరెకటరు డా. కె. యాదగిరిగారు, నేన్ు “తెలుగులో లలిత గీతాలు“ అన్న అంశం మీద ప .హెచ్.డమ. పటాట న్ు ప ంది 
న్ందున్ ‘తెలుగు పాట’ ‘మోనోగాా ఫ్’ (లఘు గాంధం) రచించి అందజే్యవలస ందిగా న్న్ున కోరడం జ్రిగింది. వారి సూచన్మేరకు నా స దాధ ంత వాోస్ానిన 
కుదించి ‘తెలుగు పాట’ న్ు  1. పలలు  పాట 2. రేడమయో పాట 3. స నిమా పాటగా విభజంచి,విశ్లుష ంచి అందించాన్ు.  దానిన ముఖ్ోమంతిే  ఆవిషకరిం 
చారు.పాట సారూప,సాభావాలిన తెలియ పరచే నా యా లఘువాోసం – వివిధగత ల వినాోసం తెలుగు రసజుు లకు తెలియ జే్యడమే పసేుత త పచేురణ 
ముఖ్యో దేదశం.      - డా. వడేేపలిు కృషణ  
తెలుగు పాట పిసాా వన: 

 తెలుగు లిఖిత స్ాహ తోంలో వచన్ం కంటే ముందు పదోం 

ఆవిరావించి న్టేు , తెలుగువాఙ్ియంలో పాటనే  పపేథేమం గా  
పభేవిం చిందని  చెపాులి.  ఎందుకంటే పుటిటన్ పతేిశిశువు కూడా 
పలుకకపో యనా, ఏడుపుతోనే ముందు తన్ మన్ుగడన్ు  
ఆరంభిసుత ంది.  ఆ ఏడుపు కూడా ఒక లయలో  “కేర్ –కరే్ “ 

మంటూ  మొదలుపడెుత ంది. “లయ“  అనేది పాట పథేమ 

లక్షణం.   ఇది సహజ్స దధమ ైంది.   మన్ుష లేగాకుండా మేకలు “ 

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

లయబదధంగా నే విన్బడతాయ.  ఆ లయ న్ుంచి వరిదలిుందే తాళం.  

లయ, తాళం అనవేి పాటకి పధేాన్ లక్షణాలు 
 అక్షర గణాల ఛందసుు పదోలక్షణమ తైే  మాతాేగణ 

నాలతో లలకికంపుతో  కూడమన్ మాతాేఛందసుు పాట లక్షణం.  ఒక 

కన్ురపెు పాటటలో  ఉచురించగలిగే “లఘువులు “ ఒక మాతగేా 
లలకికంపబడమతే,  దీరాా క్షరాలు - దిాతా, సంయుకాత క్షరాలకు ముం 

దుండే అక్షరాలు రెండు మాతలే గురువులుగా భావించ 

బడుతాయ. మరకిొంతకాలం స్ాగదీస  పలికిత ే రెండు మాతలే 

“గురువులు” మూడు మాత ేల “పుు తము “ లుగా లలకికంచ బడ 

తాయ. ఆది కాలంలోని వదేాలు గాంధసథం కాకుండా మౌఖికంగాన ే 

వాోప ంచాయ .  విని నరేుుకున్నవ ే కాబటిట  అవి “శాుత లు” గా 
పేరుగాంచాయ. వినికడిమ దాారా గురుత ంచుకోవడం శుదద  వచనాలకు 
స్ాధోం కాని పని.  కాబటిట  ఆ వదేాలు కూడా గాన్యోగోమ నై్ గేయ 

రీతిలోనే, పాటగానే ఒక లయలో గురుత కు వసూత , తర తరాలుగా 
కంఠసథమ ై నిలిచిపోయాయ.  స్ామవదేం గాన్యోగో మన్న 

విషయం అందరికీ తెలిస ందే.  అలా ఏవిధంగా చూస నా పాటన ే

ముందు పుటిటందన్డానికి అనకే ఆధారాలునానయ.  ఏ ఛందసుు 
తెలియకుండానే పదో రతీ లు పటటట బడకుండానే పలీు యులు 
ఆన్ందంలోన్ూ, పలలలె పన్ులోు న్ూ, తమ శామన్ు మర ి

చిపో వడానిక,ి ఉతాుహంగా పరశిామించడానికి  ఆశువుగా ఎలు గెతిత  
పాడుకున్నవే పలలు  పదాలుగా, జ్ాన్పదాలుగా మన్కు లభించాయ. 

 అంటే జ్ాన్పదాలు ఏక కరతృతాంతో కాకుండా స్ామూ హ క  

కరతృతాంగా, ఉమిడమ వోవస్ాయంగా ఉదావించిన్వే. ఇటట వంట ి

జ్ాన్పదాలే రడేమయో లలితగతీాలకు, స నీ గీతాలకు భూమిక గా 
నిలిచాయ.  కాబటిట  తలెుగుపాట “ అంటే ముందుగా పలలు పాట 

(జ్ాన్పద గతీం) తరవాత “రడేమయో” పాట (లలితసంగీతం) ఆ 

తరవాత స నిమా పాట (స నీగతీం) గురుత వసుత ంది. పలలు  పాటలన ే

జ్ాన్పదగయేాలు మొదటలు  అనేక శ్ాా మిక – శృంగార-వీర-కరుణ 

రస గేయాలుగా వరిధలాు య. తలుు లు తమ ప లులిన నిదపేుచు 

డానికి ఆశువుగా “లలు లు  – లలు లు -ఆయా” అంటూ కూనిరాగం తో 
పాడమన్ జ్యల పాటలు ఎనోన లీలగా ఆవిరావించిన్వే! ఉదాహరణకు  

 “జ్యఅచుోతాన్ంద! జ్యజ్య ముకుందా! 
లాలి పరమాన్ంద! రామగోవిందా!!    

అనే జ్యలపాటన్ూ చూప ంచవచుు.  ఈ జ్యలపాట లాగ ే

జ్యజ్య కమల దలేక్షణ! 

జ్యజ్య మృగరాజ్ మధో, జ్యజ్య కృష్ాణ ! 
జ్యజ్య పలువ కరపద! 

జ్యజ్య పూరేణందువదన్ జ్యజ్య యన్ుచున్! 

గోపమెి బాలకృష ణ  నికి జ్యల పాడమన్టటు గా పో తన్న భాగవతంలో 
కందపదాోనిన కమనీయంగా అలిున్టటు  తోసుత ంది. అలాగ ే మరో 
జ్ాన్పదం  
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గుమిడడేే గోప  దేవి 

గుమిడడేే కన్నతలీు? 

గుమిడీ ప డచూప గాదవే  
మాయమి గోపమెాి! “  

అనదేి  గురజ్ాడ”ముతాోల సరాల” కు మాతృకయ నై్ది.  మొదట ి

మూడు పాదాలు 3+4  చొపుున్ మిశగాతిలో   14 మాతలేు కలిగి,  
4వ పాదం  9 న్ుంచి 12 మాతలేతో విరిగి పో వడం ‘ముతాోల సరం’ 

లక్షణం.  అలాగే ఎనోన బాల జ్ాన్పదగేయాలకు ఉదాహరణగా  
1. గుడు గుడు గుంచం గుండేరాగం  

పాముల పటనం పగడారాగం 

2. చెమి చకెక చరేడేస  మొగగ  (బుకక) 

అటటు  పోయంగ ఆరగించంగ  

ముతాోల చమెిచెకక ముగుగ లలయోంగ 

రతానల చమెిచెకక రంగులేయోంగ 

3. వానా వానా వలుపాు! 
చేత లు చాపు చలెు పాు!  

4. బావా బావా పనీనరు 
బావన్ు పటటట కు తననేరు  

అన ేవాటనిి చూపవచుు!  అరధం – అందమ ైన్ శబదం అన్ుపాేసగా 
అతితలేిక పదాలోు నే పెై పాటలోు  దొలుడం మన్ం చూడవచుు. 

తలుు లు ప లులన్ు ఆడమసూత  – 

తారంగం తారంగం  

 తాండవ కృష్ాణ ! తారంగం  

 వేణునాథా ! తారంగం  

 వేంకటరమణా! తారంగం  

 వెన్నదొంగా! తారంగం  

 చినిన కృష్ాణ ! తారంగం  

అంటూ పాటలు పాడవేారు.  అలాగే మారాం చసేే ప లులన్ు 
బుజ్జగసిూత  చంకనసేుకొని చందమామన్ు చూప సూత , తపేకో ముదద  
తినిప సూత   

 చందమామ రావె – జ్ాబలిు  రావ!ె 

 కొండెకిక రావె – గోగుపూలు తవేె! 
 బండకెిక రావె – బంతి పూలు తవేె! 
 పలుకలీల రావె – పాలు పరెుగు తేవె! 

అంటూ పాడుకున్న పలలు  పాట లలనోన ఉనానయ.  అలాగ ే అతాత  
కోడళళ తగాదాలుగా  

1. కోడలా, కోడలా! 
కొడుకు పళెాళమా! 
పచిు పాల మీద మీగడేడమాి? 

వేడమ పాల మీద వెన్న ఏదమాి?  

 

2. అతతలేని కోడలుతతమురాలు  
కోడలు లేని అతత  గుణవంత రాలు  
అనే పలలు పాటలన్ు పరిశీలించవచుు.  అలాగే శృంగార 

గేయాలని 

1. నీకూ నీవారు లేరు, నాకూ నావారు లేదు! 
ఏటి ఒడుే న్ ఇలుు  కడదాం పదరా! చల్ మోహన్రంగా! 
మాదు మలలు తోటలోనా మంచి నీళళబావి కాడ 

ఉంగరాలు మరచిి వసతని  కదరా! చల్ మోహన్ రంగా! 
అనడెు “చల్ మోహన్ రంగా” జ్ాన్పదాలన్ు – ప డుపు 
పాటగా     

      2.  ఆడ: ఒకరీకి చతే లిచాున్  

  ఒకరీకి కాళళ నిచాున్ 

  ఒకరీకి చతేి బటిట  
  కూకునాన నోయ్! బావా  
  కూకునాన నోయ్! 

 మగ:  ఎవరకీి చతే లిచాువ్ 

  ఎవరకీి కాళళ నిచాువ్ 

  ఎవరనీి చేత బటిట   
  కురుునానవ ేప లాు , మామానానవే ? 

 ఆడ: గాజులకి చతే లిచాున్   

  కడమయాలకి కాళళనిచాున్ 

  డబుులిన చేత బటిట  
  కూకునాన నోయ్! బావా  
  కూకునాన నోయ్! 

అంటూ సరసంగా స్ాగే పలలు  పాటలిన గమనించ వచుు! అంతేగాక 

పారమారిధక దృకుథంగా గౌర ీ– లక్ష్ీి  సంవాదానిన –  

లక్ష్మి : గౌరదిేవి నీ శంభుదవేున్కు  
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 గళమున్ న్లుపలేమి? 

గౌర:ి నారమీణి! నీ విష ణ దవేుడు  
 న్లుపు గాదటే కొమాి? 

లక్ష్మి : బగువులేని నీ కాంత డు జ్గములల  
 భిక్షమ త త  టమేమాి ? 

గౌర:ి సథలములేకన్ు బలి చకావరితని  

 హరి అడుగలేదటే కొమాి?.... 

అనే పశే్ననతతరాలు తీటటగా – ఘాటటగా స్ాగని్ వెనై్ం గా 
పరశిీలించవచుు.  అలాగ ే పౌరాణికంగా – తలెంగాణా 
సంపదేాయంగా నిలిచిన్ బత కమి పాటలీన శదాధగా పరిశీలిసేత ; 

రామ రామ ఉయాోలో రామనే శాీరామ ఉయాోలో  
… 

      పెదదలా కచిుంది ఉయాోలో – పతెతరామాస ఉయాోలో  
      బాలలా కచిుంద ిఉయాోలో – బత కమి పండుగ ఉయాోలో     

మ ైస్ాశూరుడన్ు ఉయాోలో– రాక్షసుడుండే ఉయాోలో పుటిటంద ి

ఆదశికిత ఉయాోలో– పువుాలా మీదన్ు ఉయాోలో దవేతల 

కందరికి ఉయాోలో–అభయముి యచిుంది ఉయాోలో 
ఆమవాసనాడుఉయాోలో – యుదధంబు మొదలాయ  ఉయాోలో  

దేవతల భారోలు ఉయాోలో – గౌరమిన్ు జ్ేస  ఉయాోలో సుటటట రా 
పువుాలు ఉయాోలో – పెటిటరీ దేవతలు ఉయాోలో బత కమి 
ఆటలు ఉయాోలో – ఆడుతూ కొలిచిరి ఉయాోలో.... 

అంటూ మన్ జ్ాన్పదులు పతేి విషయానీన పాటలుగా ఎలా 
మలచుకునానరో అరథం అవుత ంది.  ‘బత కమి’ లోని ఆంతరోం 

అవగతమవుత ంది. న్వరాత ేలలో పూలతో బత కమిన్ు చేస  
గౌరమిగా తలచి ఎందుకు కోలుస్ాత రో విశదమవుత ంద.ి   

 ఇలా జ్ాన్పదాలుగా – తలెుగు సంసకృతి పథాలుగా మన్ 

పాట నిలిచిపోయంది. ఇలా ఎనెననోన జ్ాన్పదాలుగా – తలెుగు 
సంసకృతి పదాలుగా తలెుగు పాట నిలిచిన్ వెనై్ం మన్ం 

గమనించవచుు.‘తలెుగు పాట’ విసత ృత పరధినిి దృష టలో ఉంచుకొని 

ఇంకొనిన జ్ాన్పదాలన్ు నడేు పలలు  పాటలిన ముందుగా 
పసే్ాత వించడం జ్రగిింది.  
 లలిత గతీాలే గాకుండా స నీ గతీాలన్దగిన్ – స్ాహ తోపు 
విలువలున్న కొనిన స నిమా పాటలిన కూడ చివరలో పరచియం 

చేస్ాత న్ు.  అపుుడే నాకిచిున్ “తెలుగు పాట” అనే యా అంశ్ానిక ి

పూరిత నాోయం చేయగలిగిన్టటు  భావిస్ాత న్ు.  
(తరువాయి వచ్డే  సంచికలో )
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విష్ణణ చితా్తయంలో వసేవి 
శాీమతి కాశీనాధుని రాధ, డోవర్, న్ూోజ్రెీు 

 జూలలై వచేుస ంది. బయట చురుకుకమని ఎండకాస్ోత ంది.  
వేసవిలో ఇంటలు   ఏ. స . పటెటట కు కూరుుని, అపుుడపుుడు బ. స . 
నాటి పుసతకాలు చదువుకోవడం నాకలవాటట. ఇవాాళ్టట నా వాలు 
కురీు కాలక్ష్పేం కృషణదేవరాయలవారి ఆముకతమాలోద లోని  
“గీాషిఋత వరణన్” “.   
 రాయల వారి ఆముకతమాలోద (విష ణ చితీతయం) అంత 
సులువుగా చదువుకున ే పుసతకం కాదు. నిఘంటటవుని పకకన ే
పెటటట కునాన, గంటట ముళళళ పడే పదాోలని విపుుకుని ఆస్ాా 
దించడం కషటమే. మరి ఇంత కొరకరాని కొయో మన్కెందుకు 
అంటారేమో ... కమిటి బొ బుటలు , చకకని చకెకరప ంగలో రుచి 
చూడాలంటే కషటపడమ పదధతిగా చేసుకోవాలిుంద ేమరి. 
 ఇక పో తే ఈ వేసవికాలం గురించిన్ వరణన్కి సంగతి 
సందరాం ఏవిటంట ే..  
 అన్గ అన్గా విలుబుతూత రు అన్న ఉళళళ విష ణ చిత త డన ే
బాేహిణుడు, మహాభకుత డు ఉంటాడు. నిరంతరం విష ణ  చింతన్ 
లోన ేమునిగ ి పేరు కు తగగటటట గాన ే విష ణ చిత త డయాోడు. పూరా 
జ్న్ిసుకృతం వలు  భగవతతతాానిన తెలుసుకుని, చదువులు 
నిష ర్యోజ్నాలని గాహ ంచాడు. దేవుడు స్ాామి అని, తాన్ు 
సేవకుడమన్ని గురితంచాడు. శాీ రంగడమ గుడమని శుభంే చసే , ఆదవేుడమక ి
మాలలలిు, నెవైదేాోలు సమరిుసూత , ఆయన్న్ు  సవేించుకోవడమ ే
జీవితంగా ఉంటాడు.  అతనిక ి అక్షరాల సహధరిచారిణ ి అయన్ 
ఇలాు లు ఉంది.  ఏకాలన్,ఏవేళన్ వచిునా, ఆయాకాలాలకు తగని్ 
వంటకాలన్ు వండమ, ఇంటికి వచిున్ అతిథులకి తనివితీర భోజ్న్ం 
పెటిట  ఆదరించడం వాళళక ిఅలవాటట.   
 ఇద ి ఇలా ఉండగా.. మధురకి దగగరలో వృషగరిి అన ే
ఊరు ఉండేది. అకకడ  పతేి ఏడాది వసేవి కాలంలో తెపు 
తిరనాళళళ జ్రుగుత ండవేి.  ఒకస్ారి ఆ తిరనాళళని చూడటానిక ి
వచిున్ పరదేశి బాేహిణుడొకడు, పనిలో పనిగా మధురా 
పటటణానిన కూడా చూస  పో దామని అకకడమ కి వళెతాడు.  రాతిేక ి
ఎవరింటలు నో భోజ్న్ం చసే  ఆరుబయట పడుకుని, తోటి బాేహి 
ణులతో  కలిస  సుభాష తాలు, సూకుత లు చబెుత ంటాడు.  అద ే

సమయానికి భోగాలాలసుడెనై్ మతుయధాజుడు అనే  పాండోరాజు 
వేశో ఇంట ివెైపుకు వళెళతూ తోవలో  “వానాకాలానిక ికావలస  న్ 
స్ామగిాని తకికన్ ఎనిమిదనిలెలలోన్ు, రాతికేి కావలస న్దానిన 
పగటి వేళలోన్ు, ముసలితన్ంలో  కావలస న్ వాటిని యవాన్ం 
లోన్ు శమాపడమ సమకురుుకున్నటేట , మనిష  పరలోకం కోసం ఇహ 
లోకంలో ఉండగానే తాపతయే పడాలి” అన్న ఆ పరదశేి చపె ున్ 
సూకితని విని వెరైాగోంలో పడతాడు.  “పరతతతవ నిరణయం చేయ 
మని”  పండమత లని సభకు ఆహాానిస్ాత డు. అపుుడు శాీరంగశేుడు 
విష ణ చిత త ణిణ   ఆ సభకు పంపుతాడు.  అకకడ అతగాడు విష ణ వ ే
విశిషటదెవైమని పతేిపాదన్ చయెోడం జ్రుగుత ంది. అద ీ కధ. 
అంటే మొతతం కధ అన్ుకునేరు.  పసేుత తానిక ిమన్క ి కావలస న్ 
కధ మాతమేే. 
 ఇంతక ీ మన్కు ఇపుుడు కావలస ంద ి తపెుతిరణాళుకు 
ముందు వచిున్ గీాషిఋత  (ఎండల కాలం) వరణన్. ఇది 
దిాతీయాశ్ాాసంలో వసుత ంది.  ఇంచుమించుగా 25 పదాోలు.  
అనినటి గురించి మాటాడుకుంటే అదే ఒక గాంధం అవుత ంది.  
అందుకని మచుుక ిఆరేడు పదాోలు చూదాద ం. 
 కలుములకు, కళలకు కాణాచిగా రతనాలసమీనేలిన్ 
రాయలు, కాలుమీద కాలు వసేుకుని కవులతో కాలక్ష్ేపం 
చెయోడం ఒకకటే కాదు తన్ జీవితకాలంలో బో లలడనిన యుదాధ లు 
చేశ్ాడు. ఈ రాజుగారు తన్ దారలిో చూడని చెటటట , చేమ,పుటట , 
పురుగు,పశువు, పక్ష్మ, మబుు, ముసురు,వాన్,వరద,దుముి, 
ధూళ్ట  అంటూ ఏవీ లేవు.  పకేృతి, పజే్లు, పవేృత త లు, వృత త లు 
అనినటిని కనిపెటిట , కాచి వడపో శ్ాడు.  ఈ పరిజ్ాు నానికి తన్ పాండమ 
తాోనిన జ్తకలిప  ఈ స్ాహ తీసమరాంగణ స్ారాభౌముడు, 
“రాజుగారు తలుచుకుంటే దేబులకేం కొదువ” అన్న టటట  
విష ణ చితీతయం అన్బడే ఆముకతమాలోదలో అనిన ఋత వులని 
ఆయా సందరాాలోు  మసుత గా వరిణంచాడు.  
 వేసని అంటే ఏముంది వడేమగాలి, ఒళళళ కాలే ఎండ, 
ఎండమన్ బావులు,చెరువులు, బీటలు వారని్ భూమి, నీటకిోసం, 
నీడకోసం  వదెిక ేపక్షులు, పశువులు, నానా అవసథలు పడే  
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మన్ుష లు.  కవి చతే బడే ఈ వసుత వులనీన ఎలాంటి కమనీయ 
దృశ్ాోలుగా మారాయో చూడండమ. ఎండల బాధకి ఉపశమన్ం 
కోసం మన్ుష లలైతే నానా రకాల తాపతయేాలు పడతారు.  మర ి
పశువుల సంగతో? ముందుగా ఆయన్ వసేవిలో చూస న్ పశు 
వుల గురించి ఏవి రాశ్ాడో  చూడండమ 
చ. సరియగు నిటట్ వెట్ నివి సరవమునంచట మీఁది సృష్ట్  క ై, 
   శరధిపదిజ్మరుజ్్వల్లతచండతరాతపవహ్ని నాఱీఁగాీఁ, 
   గరువు లజండు వీని పయిీఁ గటట్  ననన్ గనుపటట్ , వెచేల  
   నగ రి కిరి కాస రాంగములీఁ  గప్టిన ర ంపులు నంటట యారగన్. 

  (ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప. 47) 
వెచులన్, కరి,కరిి,కాసర అంగములన్ కప ున్ రొంపులు, అంట ి
ఆరగన్, అజుండు, ఇటిట  వెటటన్  ఇవి సరామున్  సరయిగున్ 
అంచున్, అట మీద ిసృష టకె ై , వీని పయన్ శరధపి దకి్ మరుత్ 
జ్ాలిత చండతర ఆతప వహ నన్ ఆఱగాన్, కరువులు కటటటన్న్న్ 
కన్ుపటటట . అన్నది అన్ాయం. అంటే ... మహా వేడమగా ఉన్న ఈ 
ఎండబాధక ి ఏన్ుగులు, పందులు, దున్నపో త లు బురదలో 
దొరుు త నానయ. వాటి వంటిక ిఅంటటకున్న బురద వెంటన ేఎండమ 
ఆరిపో తోంది.   ఇది ఎలా ఉందంటే ... 
 గీాషి తాపానికి ఈ జ్ంత జ్ాలం అంతా 
న్శించిపో త ందేమో అని భయపడమ, ఆ బహేి దవేుడు, తరువాత 
తన్సృష ట  చసేుకోవడానికి, ఆ జ్ంత వుల వంటిక ి అంటిన్ 
బురదని, పడమటి గాలి చతే మరింత వడేెకికన్ ఎండ అన ే
నిపుుతో కాలిు మూసలు (న్మూ నాలు) కటటట  కునానడా! 
అన్నటటట  ఉందట. జ్ంత వులు బురదలో ప రుడం, బొ మిలు చేస ే
వాడు మూసలు చసేుకోవడం అన్నవి రెండు అతి స్ామాన్ోం 
అయన్ విషయాలే, అయత ేఈ రెండమటిక ిముడమపెటిట  ఆ బహేిని 
బొ మిల వాడమగా చూప ంచిన్ రాయల పతేి భ మాతంే 
అస్ామాన్ోం అన ేచెపాులి.       
మ.  ధవధూమంపుీఁ దమంబు లోీఁ దమరస దివయంబుీఁ బంకజే్బ ం 
      ధవు భ ను పితతణ లహరింపీఁ గుయి వెంట నెవళ్ళు శూనయయరు కూ 
      పవితానం బనీఁ జూడీఁ జూడ బుడమినాాటటలి్ల ప్ ై విపుిల ై  
      యవసం బంచుల నాడీఁ గా నెగస  వాతాయళి నిజ్శేకరము్ 

       (ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.48) 

అన్నద ి మరో పదోం.  ఇద ి ఎండుగడమేదుబుులతో బాటట పెకై ి
లేసుత న్న సుడమ గాలుల వరణన్.  ముందుగా అన్ాయం చెపుు 
కుందాం. 
మొదటి భాగం:  తమ రసదవేోంబున్(తమ నీరుఅన ే ధనానిన) 
పంకజే్బాంధవు భాన్ు పతేత ల్(సూరోకిరణాలు) ధవధూమంపుుఁ 
(గాడుులు గా లేసుత న్న ప గలు అనే), తమంబులోన్(చీకటిలో) 
హరింపన్(దొంగలిించగా), కుయ వెంటన్ వెళళళ(కుయోో మని 
మొరపటెటట కుంటట వళెళత న్న), శూన్ో ఉరు కూప వితాన్ంబు 
అన్న్(నీరుఇంక ిపో యన్ బావులేమో అన్నటటు )  
రెండవ భాగం: వాతో + ఆళ్టన్ (సుడమగాలి సమూహాల చతే 
రేపబడమన్) రజ్ః చకాముల్(ధూళ్ట సుడులు) చూడ చూడన్, 
పుడమిన్ పాటలిిు(భూమి పె ై ఉండమ), పెైన్, విపుులు 
ఐ(విశ్ాలమ ై), యవసంబు(ఎండుగడమే ) అంచులన్ ఆడగాన్, 
ఎగసనె్(పెైక ిలేచాయ).  
   ఇందులో రెండవ భాగంలో జ్రుగుత న్నది ఇది.  
మంచి ఎండలోు  వడేమగాలులు  వీచి నేలన్ున్న ధూళ్టని 
సుడులుకటిట  పెకైి లేపుత నానయ.  కింద సన్నగా మొదలలై రాన్ు 
రాన్ు వడెలుుగా అవుత న్న  ఆ గుండపేు సుడుల అంచులని 
ఎండమన్ గడమేదుబుులు గుండంేగా కదులుతూ పెకైి వెళళత నానయ.   
         పెైన్  కన్బడుత న్న దృశోం ఎలా ఉందో మొదటి భాగంలో 
చెబుత నానడు కవి.  సగెలు, ప గలు కకుకత న్న ఈ ఎండలో ఆ 
సూరుోడమ కరిణాలు బావులోు  ఉన్న నీళళని దొంగిలించి పోయాయ. 
ఎండమ నీరులేని ఈ వటిట  బావులు” నీకరిణాలు ఏం చేస్ాయో 
చూడు” అని ఆ కరిణాలకు పభేువెనై్  సూరుోడమతో మొర 
పెటటట కోవడానికి వళేళత నానయా.. అన్నటటట ందటి.  సుడుల మధో  
ఉన్న శూన్ోతని నీరు ఇంకని్ బావుల  లాగాన్ు, సుడమగాలి 
చేసుత న్న రొదన్ు, కుయోో మని మొరపటెటట కోవడంగాన్ు ఊహ ంచ 
డం కవి పతేిభ.   
తడ.  ఎసీఁగు కట ్ వికిరయ నావి ర గయ, బగటట  
     యి ండ  యుడుకాఱకుండు భూమండలమునీఁ  
     బొ ల్లచ్ె మాపటీఁ బండువెనెి ల, చకోర  
     పో త వితతికిీఁ జ్ ీఁపటట్  వోసటనటట్ .                  

     (ఆముకా .దివత్తయాశ్ావసం.ప.60) 
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అన్న పదోంలో వసేవికాలపు వెననెలన్ు వరిణసుత నానడు కవి. 
పగలు కాచిన్ ఎండ తాలూకు వడేమసెగలు భూమి మీద ఆర 
కుండానే, రాతి ే వెననెల ప ండారబో స న్టటట  వచుేస ంది. కానీ భూ 
మీిద ఆవిరుు  కకుకత న్న కుతకుతలు ఇంకా అణగ లేదు. ఇదం 
తా చూసుత ంటే ... ఆ తలెుటి వనెెనల, భూమి అనే వడేమ పెన్ం మీద 
ప లు  చకోర పక్షుల కోసం పో స న్ చాపటటట  లాగ ఉందట.  ఇలా దోస ె
పో సుత ంట ే వచుే ఆవిరి ప గలని గురుత పటెటట కుని వరిణంచిన్ రాజు 
రాయలలకకడ ేఅన్ుకుంటాన్ు.  
 తిండమ విషయం మాటాు డుకుంటటనానం కదా మరో అడుగు 
వెన్కిక వసే , అంట ే మరో పది పజేీలు వనె్కిక తిప ు పధేమా 
శ్ాాసంలోకి వడెమతే అకకడ విలుబుతూత రులో ఉన్న విష ణ చిత త డు 
వేసవిలో తన్ ఇంటకిి వచిున్ అతిథులకి ఇలా భోజ్నాలు పెడు 
త నానడు. 
చ. తెల్లనుల్లవెచేయోగిరముీఁ దయియని చ్ారులుీఁ దమిమనంబులున్  
    బలుచని యంబళ్ళ ల ే ఱకుపా ల డనీళ్ళు రసావళ్ళ లఫలం 
    బులును సుగంధశిీతజ్లము లవడ ప్టందెలు నీరుీఁ జ్లియు 
    నెవలయీఁగీఁ బెటట్  భోజ్నము వేసవిీఁ జ్ందనచరే మునుిగన్   

    (ఆముకా .పిధమాశ్ావసం.ప. 81) 
అంటే ... వేసవిన్ = ఎండాకాలంలో, చందన్ చరు మున్ునగాన్ = 
గంధం పూయటంతో మొదలు పెటిట (వచిున్ అతిథులకి), తెలిన్ులి 
వెచు యోగిరము= కొంచంగా మాతమేే(ఎకుకవ వేడమ అయత ేఈ 
కాలం లో తిన్డం కషటం) వడేమగా ఉన్న తెలుట ి అన్నం, తియోని 
చారులు, తిమిన్ంబులు= మజజగపులుసులు, పలుచని 
అంబళళళ =  పలుచని గంజ, చెఱకు పాలు, ఎడనీళళళ = లేత 
కొబురి నీళళళ, రస్ావళళళ్ ఫలంబులు = రసవంతమ నై్ పళళళ , 
సుగంధిశీత జ్లములు = సువాసన్తో కూడమన్ చలుట ి నీళళళ, 
వడప ందలెు = ఆరబటెిటన్ లేత మామిడమప ందెలు ,  నీరు, చలుయు 
= మజజగ, వెలయగ = ఒపుత ండగా, భోజ్న్ము పటెటట . 
 బయట ఎండ మండుత ంట ే ఆ వడేమక ి ఆపస్ో పాలు 
పడుతూ, ఏ పనీ లేకుండా కూరోువడం కూడా కషటమే.   అలాం 
టిది.. విష ణ చిత త డు, అతని భారో, తమ ఇంటకిి వచిున్ వాళళకు, 
శామని తొలగించే విధంగా చలుని, తియోని పదారాధ లన్ు, వండమ, 
వడమే ంచి మరీ పెడుత నానరు భోజ్న్ం. గీాషి ఋత వులో పగట ి

వేళ ఎకుకవ అవుత ంది.  మరి అందుకే ఈ దేశం(అమ రికా) 
వాళళళ “డే లలైటట సవేింగ్ “ అంటూ గడమయారాలని ముందుకు 
తిపుుతారు.  మన్ పాేచీన్కవులు సుదరాీమ నై్న్ పగళళని  ఎనోన 
రకాలుగా వరిణంచారు, సమరిధంచారు.  రాతిే తరగిి, పగలు పరెగడం 
అన్న ఈ విషయానిన కృషణ రాయలు వరిణంచిన్ విధం ఇది.   
చ. పడమర వెటట్  నయుయడుకు  పాిశన మొలిక కూటటప్దేల ై 
    బడల్లక నూడునచిేలువ పిగగములన్  రవియాజ్ఞ  మాటటకిన్ 
    ముడి యిడీఁబిచుేగుంటట రథమున్ నిిలుప నాయనంబు 
సాగమిన్ 
    జ్డను వహ్నంచ్ె నాీఁగ దవిసంబులు దీరఘము లయి య నతారిన్ .  

    (ఆముకా .దవిత్తయాశ్ావసం.ప.49) 
 పడమటి దకిుకన్ుంచి వేడమ గాడుులు రావడం, పగళళళ 
దీరాం కావడం అన్నవి వసేవికాలానిక ిసహజ్ం.  “ఉరగః పన్నగో 
భోగ ీజహిగః పవనాశన్ః” అని అమరం.  పాములకి గాలి ఆహారం.  
దీనిన ఆధారంగా చసేుకుని కవి చసే న్ ఊహ ఇది.  సూరుోడమ 
రధానికి స్ారధి విన్త కొడుకు, గరుతింత డమకి అన్న అయన్ 
అన్ూరుడు అనే కుంటవిాడు (ప చుుకుంటట).  సూరుోడమ రధానిక ి
పగాగ లు పాములు.      
 ఇంతకుముందు విష ణ చిత త డు తన్ అతిథులకి శామ 
తీరుే విధంగా న్ులివచెుని అన్నంతో మజజగ పులుసు,చలువసే  
మరీ పడెుత నానడు.  మరీ ఇకకడో  ... పడమట ి న్ుంచి వచుే 
వేడమగాలి ఆ పాములక ిభోజ్న్ం,  అసలే ఎండ మండమపో త ంటే ఆ 
వేడమ అన్నం ఎవరు తిన్గలరు.  అందుచేత ఆ పాములు పసుత  
నానయ.  దాంతో వాటికి శ్నష వచిు స్ మిస లిు  పో య, జ్ార ి
పో త ండగా అన్ూరుడు సూరుోడమ ఆజ్ు పకేారం రధానినమాట ి
మాటిక ి ఆప , వాటిని మళ్ళళ మళ్ళళ ముడమ వసేే పయేతనంలో 
ఉనానడు.  దానివలు  పయేాణం కూడా కుంటటపడమ పగళళళ దీరాం 
అయాోయేమో అన్నటటట గా ఉందట.  
తడ.  త ీఁటీఁ బగ లుండి, మల ి లు దుఱమిి, కావు  
     లమర మా ప్ ైన నిక్షు యంతిముల కొయయీఁ 
     జ్ేరు పిజ్ వొల ే  భ వి వృష్ట్ కనిి గుర డుే   
     త  మధురిమేచే డిగు  నెఱఱ చీమలనగ.                                             

     (ఆముకా .దవిత్తయాశ్ావసం.ప.70) 
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పెై పదోం లో పగటి వళే వేడమకి తటటట కోలేక తోటలలో గడమప , స్ా 
యంకాలం చలుదన్ం కోసం మలలు లని తలోు  పటెటట కుని, కావిరంగు 
దుసుత లు వేసుకుని, చలుని,తియోని చెరుకురసం కోసం చరెుకు 
గాన్ుగల వెపైుకు వళెళత న్న పజే్ల వరణన్.  బహుశ్ా ఈ దృశ్ాోనిన 
రాయలవారు అంతసుత ల అంతఃపురం న్ుంచి చూస  ఉంటారు.  
అంత ఎత త న్ుంచి చూస న్పుుడు కింద ఉన్న వసుత వులు 
చిన్నవిగా కన్బడతాయ.   మన్ుష లు చీమలాు  కన్బడతారు.  
సరగిాగ  దానేన వరిణసుత నానరు.   
 ఎండాకాలం తరవాత వచుేది వరాా కాలం. అందుచతే 
రాబో యే వాన్ల న్ుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎరాచీమలు తమ 
గుడలెని సురక్ష్మతమ నై్ పదేేశ్ానికి తీసుకుపో తాయ. తీప వెపైుకు 
వెళుడం కూడా చీమల లక్షణమే.  తలలో తలెు ట ి మలలు లు 
పెటటట కుని, కావిరంగు బటటలు వేసుకుని, చరెుకు గాన్ుగల వెపైుకు 
వెళళళ  పజే్లని గుడుే  నతెితన్ పెటటట కుని వళెళత న్న ఎరాచీమలుగా 
అన్ుకోవడం ఎంత చకకటి ఊహ. 
 ఎండ,వాన్,చలి ఇవనీన జ్రుగుబాటటన్నవాడు తప ుంచు 
కోగలడేమో కాని, ప టటకూటికోసం తాపతయే పడవేారికి పని పాటటు  
తపువు మరి.  వసేవి కాలపు ఉదయాన్ ప లం పన్ులు చేసే 
వాళళ పన్ులన ే కాదు, పాటలని కూడా వదలిిపటెటలేదు 
రాయలవారు.  
శ్ా.  పాితరేవళ్ల నటట్ వెట్ సొ గస ై పాటటల ి ీఁ గుంభోంభనయ  
      దూూతాంబుధవనివాదయమ ై మరుదధఃపుంజీభవతాిటల 
      వాి తామేేడితసటకాభూసురభిళారామాంబుకులాయబహు  
      సోి తససంధుల నంధుయంతి నతికృత ి ోదీగ త గేయౌఘము్.           

      (ఆముకా .దవిత్తయాశ్ావసం.ప.55) 
కూలి నాలి చసేుకున ే వాళళళ అలసట తెలియకుండా పనిచేసే 
టపుుడు పాటలు పాడుకోవడం మామూలే.   
పాేతరేాళలన్ = ఉదయాన్,  అటిటవటెట= అలాంటి వేసవిలో, 
మరుత్ = గాలిచతే, అధః = కిాంద, పుంజీ భవత్=దటటంగా 
రాలుత న్న, పాటల వాేత= పాటల పుష్ాుల గుంపులతో, 
ఆమేడేమత = రెండుస్ారుు , స కత = తడమస న్(వాట ిమకరందంతో) , 
భూసురభిళ = నేల చతే సువాసన్లు చిముితూ, ఆరామ= 
తోటయొకక , అంబు కులాో= నీట ి కాలువల, బహు స్ో ే తః 

సంధుల= చాలా పవేాహాల యొకక మధో భాగంలో, అంధుయంత ే
= బావుల ఎతాములకు, న్తికృత్= వంగిన్ వారచితే, ప ే దీగ త = 
గొంతతెిత  పాడమన్, గయే ఓఘముల్ = పాటలు (చాలా పాటలు) 
కుంభ = కుండలన్ు, ఉంభన్= ముంచటం చతే, ఉదూాత = 
పుటిటన్, అంబుధాని= నీట ిశబదము, వాదోమ ై = మదెదల వాదోము 
కాగా,  స్ గసెై పాటలిలు న్= చాలా అందంగా ఉంది.  

ఉదయాననే తోటలో ఏతాము తొకేక వారు శమా 
తెలియకుండా ఉండేందుకు ఎలుగతెిత  పాటలు పాడుత నానరు. 
బావిలో మున్ుగుత న్న కుండల శబదం వాళళ పాటకు మదెదల 
వాదోం లాగ ఉన్నదట.  దనీితో బాటట పంటకాలువల మధో 
పాటల పుష్ాులతేనతెో తడమస న్ నలే, సువాసన్లన్ు వదెజ్లుు తూ 
మరింత మనోహరంగా ఉందట.  దీనిలో అలంకారం సాభావోకిత.  
అంట ేఉన్నద ిఉన్నటటట  చపెుడం.  అలాగ ేవిష ణ చిత త డు వసేవిలో 
వడమేసుత న్న భోజ్నాలు కూడా సాభావోకితలో చపె ున్వే. రాయల 
కలం న్ుంచి  పుటిటన్ సాభావోకిత కూడా ఠవీిగా,దరాజ గా న్డుసుత ంది.  
ఆరుదగేారు తమ సమగాా ంధసే్ాహ తోంలో “రాయలవార ి
సాభావోకుత లు సెతైం నేలమీద న్డవవు. ఏన్ుగులలకికన్టటట  ఎత త న ే
ఉంటాయ.“ అంటూ ఈ సంగతినే అతి చకకగా చపెుేరు.  

కృషణదవేరాయలు తన్ ఆముకతమాలోదలో ఇంచుమించు 
నాలుగో వంత  పదాోలు ఋత వరణన్కే కటేాయంచుకునానడు.  
పతేి పదోంలో కన్బడ ే అతోదుాతమ నై్ భావన్లు, కలున్లు, 
అలంకారాలు ఋత వరణన్లో ఆయన్కి ఆయనే స్ాట ి అని 
మన్చతే అనిప స్ాత య.  

దిాతీయాశ్ాాసంలో మధురా పటటణంలో మేడలు 
ఆకాశ్ానిన అంటటత నానయని వరిణసుత న్న సందరాం ఇది .... 

“రాతివేళే ఆ ఉళళళ మడేలలో ఉండే సీత లీు రతి కీాడలో 
ఉండగా వాళళ మ డలోని ముతాోల హారాలు తెగి చిందరవందరగా 
పడాే య. మరానడు పనివాళళళ నేలపెై పడే పువుాలతో బాటట ఈ 
ముతాోలన్ు కూడా త డమచి బయట పారబో స్ారుట.  మడేలేమో 
మబుులోు  ఉనానయ.  అందుకని ఆముతాోలు మేఘాల మీద 
పడమ ఉండమ, వాన్వచిున్పుుడు మళ్ళళభూమి మీద పడాే య. 
అందువలేు  మఘేాలోు  ముతాోలుంటాయని అంటారు.  అంత ేకాని 
సముదంేలో కాక ముతాోలు మరో చోట పుడతాయా?” (ఆముకత .  



 

20 

 

 



 

21 

 

దిాతీయాశ్ాాసం.ప.11) ఇకకడ  “ఉదధని్ తకక పుటటట న ేముతో 
ముల్” అంటాడు రాయలు. ముతాోల కోసం, అంబుదాల 
(మబుులు) వెంట పడకకరేుదు, అంభోధులలో (సముదాేలు) 

దిగకకరేుదు. ఏరుకునే ఓప క ఉండాలి గాని రాయల వార ి
ఆముకతమాలోద నిండా ముచుటటైన్ వరణనాముతాోలు కోకోలులు. 

  

ద గేరట్ బ ి డీప్ేట (గుంటూరు) మూయజిక్ బ యండ్ 
డా. వెై. వి. రమణ గుంటూరు, ఇండయిా. 

ముందుమాట: ఇవనీన నా చిన్ననాట ిసేనహ త ల జ్ాు పకాలు. 
ఇద ిపూరితగా నా స్ ంతగోల. ఓ సేనహ త డమ కోసం ననేాేసుకున్న 
తీప  జ్ాు పకం. ఇద ి నా రాత కాబటిట , నాకు బాగుంది. మీకు 
విసుగనిప ంచవచుు. అయనా చదవిేస్ాత ం అంటే.. మీ ఇషటం!  
టీవీలో ఏదో  అమితాబ్ బచున్ పాత స నిమా వసుత ంది. ఓ రంెడు 
నిమిష్ాలపాటట కనానరుకుండా అమితాబ్ ని అలానే చూసుత ం 
డమప యాోన్ు. గతమ ంత ఘన్ము! రోజులలంత తొందరగా 
మారిపో యాోయ! ననేొకపుుడు ఇదే అమితాబ్ ని చూసూత  
మ ైమరచి ప యేోవాణిన. అమితాబ్ రేఖ్తో రొమనే్ు చసేుత ంట ే
పులకరించిప యేోవాణిన. అతని ఫెటైింగులు చూసూత  
పరవశించిపో యవేాణిన. ఇపుుడు అదే అమితాబ్ ని చూసుత ంట ే
పులకరింత, పలవరింత కాదు గదా.. కనీసం చకకలిగింత 
పెటిటన్టటు గా కూడా లేదు! కారణమమేి? వందోస్ార ి
రాసుత నానన్ు.. ఈ భూమండలమున్ందు అతోంత సుందర పదేేశం 
మా గుంటూరు. ఎవరకిెనైా అభోంతరం ఉంట ే గుంటూరు స విల్ 
కోరుట లో కసేు వసేుకోవచుు. అందుకలదు మా బాేడపీటే గాోంగ్. 
మా బాేడపీటే సందులోు , గొందులోు  విపరీతంగా కిాకటె్ ఆడవేాళళం. 
మా సందు బౌలరులో డెనిస్ లిలీు, మ ైఖ్ేల్ హో లిదంగులీన.. గలీు 
బాోట్ు మ న్ులో విశానాథ్, స్ో బరుులీన చూసుకుని 
ముచుటనొందేవాళళం. మాకు విపరతీంగా స నిమాలు చూస ే
గొపుఅలవాటట కూడా ఉంది. అపుటకిి మా స నీ వీక్షక పసే్ాత న్ం 
విఠలాచారో కతితయుదాద లతో మొదలలై.. రామారావు ఫెటైింగుల 
మీదుగా పయనించి.. అమితాబ్ బచున్ హ ందీ స నిమాల వదదక ి
చేరుకుంది. 
 గుంటూరోు  అమితాబ్ బచున్ స నిమాలు ఎకుకవగా 
రంగమహాలోు క,ి తకుకవగా విజ్యలక్ష్మిలోకి వచేువి. ఏ స నిమా 
ఏ హాలోు కి వచిునా ఒకోకస నిమా ఒకటికి రెండుస్ారుు  చూస ే

వాళళం. మాకదో  దకీ్ష, నోము, యజ్ుం, వతేం. అమితాబ్ 
స నిమాలక ిమొదటలే జు జ్న్ం ఎకుకవగా ఉండవేాళళళ. సీత లీ టికటె్ 
కౌంటర్ వదద కూో పో టిటదిగాన్ూ, పురుష ల కౌంటర్ వదద 
కూో ప డవుగాన్ూ ఉండదేి. మా రావాయ్ గాడు ఆడవాళళ టకిెట్ 
కౌంటరు వదద  చతే లోని రూపాయల నోటటు  చూపుతూ, ఊపుతూ.. 
అతోంత దనీ్ంగా, జ్ాలిగా 'అకాక టికటె్! అమాి టకిెట్!' అంటూ 
టికటెటు  తీస వామని యాచించవేాడు. వీడమ దొంగమొహానిన చూస  
ఎవరో ఒక మహాతలిుకి గుండె కరిగదేి. తతఫలితంగా మా 
చేతిలో టకిెటటు  పడేవి. 
 అమితాబ్ స నిమాలోు  కిశ్నర్ కుమార్ పాటలుండవేి. అవి 
మికికలి మధురంగా మన్సున్ు మ మైరప ంచవేి. అమితాన్ందంతో 
అమితాబ్ స నిమాని చూస న్ మమిలిన.. స నిమా తరవాత కిశ్నర్ 
గాన్మాధురోం ఆర్.డమ.బరిన్, లక్ష్ీికాంత్ పాోరలేాల్ టూోన్ులో 
హచ్ కుకకలా వెంటాడవేి. స ంగిల్ మాల్ట విసీకలా మతెత కికంచేవి. 
ఇకకడమదాకా పదెద  విశ్లషం కాదు. ఇటాు ంటి అన్ుభూత లు దాదాపు 
అనిన సేనహబృందాలక ిఅన్ుభవమే. అయత ేమాకు ఇకకణినంచ ే
చాలా పని మొదలయేోది. మా బాేడీపటే గాోంగ్ లో అతి 
ముఖ్ుోడు సూరోం. హ ందీ స నిమాల పేేమికుడు. 'ప దదసతమాన్ం 
హ ంద ీ స నిమాలేనా?' అని గింజుకున ేన్న్ున.. నా జుటటట  (ఆ 
రోజులోు  నా తలకి ఫులుు గా జ్టటట ండేది) పటటట కుని మర ీ
లాకెకళళళవాడు. స నిమా చూస న్ సూరాోనిన కిశ్నర్ కుమార్ 
అవహ ంచవేాడు.. పూనవేాడు. వెంటన ే తీవాేతి తీవంేగా కిశ్నర్ 
కుమార్ పాటలిన అందుకునవేాడు.  
 బాేడీపటే రెండోలలైన్ తొమిిదో అడేరోడుే లో ఓంకార్ు టటపై్ 
ఇనిటటిూోట్ ఉంటటంది. దాని ఎదురుగా మా సూరోం ఇలుు . 
అద ిమా బాేడపీేట గాోంగ్ హడె్ కాారటర్ు. అకకడ మేం ఒక ఆరెకస్ాట ా  
కూడా డెవలప్ చేశ్ాం. ఆరెకస్ాట ా  లీడ్ స ంగర్ సూరోం. ఒకడు  
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త పుుపటిటన్ బుల్ బుల్ పేు  చేస్ాత డు. ఇంకోడు దుముి పటిటన్ 
మౌతారాగ న్. ఇటాు  ఎవరికీ దొరకిిన్ వాయదోంతో వాడు రెడ ీ
అయపోయేోవాడు. ఇకకడ మాద ి ఇండమయ న్ ఒలింప క్ు సూురిత 
(ఏం వాయంచాం, ఎంత బాగా వాయంచాం అన్నద ి పధేాన్ం 
కాదు.. అసలు ఆరెకస్ాట ా లో ఉనానమా లేదా అన్నదే పా యంట్). 
ఇపుుడు కొంచెంసపేు నా గటిార్ గోల. ననేో గటిార్ కొన్ుగోలు చసే  
శిక్షణ నిమితతం ఆర్.అగాహారంలో ఒక గటిార్ టచీర్ దగగర చరేితిని. 
ఆయన్ ఎంతసపేటిక ీఏదో నోట్ు ఇచిు (అద ినిలువు అడేగీతలతో 
ఉండదేి) పాేకీటస్ చెయోమనేవాడు. నాకు వేళళళ మంట తపు ఏద ీ
పలికి చచుేదకిాదు. మొతాత నిక ికిందామీదా పడమ “కం సపెెటంబర్“ పేు  
చెయోడం నరేుుకునానన్ు. దానేన కొంచెం మారుి 'The Good, 
the Bad and the Ugly' (అంటూ) పేు  చసేేవాణిణ . కావున్ మా 
గూా ప్ లో ననేే లీడ్ గటిారసిుట న్ని అని వేర ేచపెుకకరేుదన్ుకుంటా! 
ఒకక ఇంసుట ా మ ంట్ కూడా తెలీని మా రావాయ్ గాడు 
అత ోతాుహంగా ఆరెకస్ాట ా లో ఇరుకుకనే వాడు. ఇంటలు  అటక మీద 
న్ుండమ పదెద  బొ చెు దించి దానిన బో రేుస  పులులోత  వీరబాదుడు 
బాదేవాడు. వాడు మా డమేిర్! పాట పాడటం రానివాళళళ, తమ 
బొ ంగురు గొంత లతో లీడ్ స ంగర్ కి గొంత  స్ాయం చేసవేాళళళ. 
వాళళని కోరస్ స ంగర్ు అందురు. ఆ రోజులోు  ఇళళలోు  టపే్ రకిారేర్ 
ఉండటం కాదు.. చూస న్వాళళళ తకుకవే (ముపెుైయ ైోదళేళ కిాతం 
ఇళళలోు  రడేమయో ఉండటమే గొపు)! మా సూరోం ఇంటలు  నేషన్ల్ 
పానాస్ో నిక్ టపే్ రకిారేర్ ఉండదేి. అదచిూస  కొందరు ఆశురోంతో 
నోరు వళెళబటెేటవాళళళ. (అసలు ఆ టపే్ రకిారేర్ ఉండటం మూలాన ే
మేం ఆరెకస్ాట ా  స దధం చేశ్ాం). మ యన్ హాల్ పకక న్ున్న ఒక చిన్న 
రూం మా రకిారిేంగ్ సూట డమయో. గాయకుడు, వాయదోగాళళళ 
ఇరుకుకని చాపల మీద కూరుునవేాళళం. ఇంతమంద ి
ఇనినరకాలుగా ఆరెకస్ాట ా లో ఇరుకుక నాన ఇంకొందరు 
మిగిలిపో యేోవాళళళ. వాళళళ self-employment scheme 
quota లో సంగతీ దరశకుల అవతారం ఎతేతవాళళళ. 
 అన్గా.. లక్ష్ీి కాంత్ పాోరలేాల్, శంకర్ జ్ెైకషిన్ సటయలోు  
చేత లు పెకైెతిత .. పెైకకిిందక ీ ఊపూతూ టూేప్ మొతతం తమ 
చేతిసన్నలోు  ఉండటేటు  చేసుకునేవారు. ఎవరవెరు ఏ బట్ ఎలా 
వాయంచాలి అన్నది 'డమసకస్' చేసుకుని.. ఇంకొదిదసపేు 

ముఖ్ోగాయకుడెనై్ సూరోంతో మరింత లోత గా 'డమసకస్' చేస .. 
'రడెీ! వన్.. టూ.. తీే.. ' అన ేcountdown తో ఆరెకస్ాట ా  ఫుల్ స ాంగ్ 
తో మొదలయేో ది. ఆరెకస్ాట ా  ఎంత రిచ్ గా ఉన్నపుటికీ గాయకుడమ 
వాయస్ ని డామినేట్ చెయోరాదు అనే గొపు స్ాంకతేిక విశ్ల 
షం మాకు అపుుడ ే తెలుసు. అంచతే సూరాోనిన మ కైోా ఫో న్ క ి
దగగరగా కూరోుబటెిట  పాడమంచవేాళళం. ఆ సత త బొ చెుల డమేిర్ గాణిణ  
దూరంగా ఉంచేవాళళం. తపుదు మరి.. ఒక quality output కోసం 
ఆ మాతంే పాు నెుయాోలి. ఈ విధంగా కిశ్నర్ పాటలిన రికారే్ 
చేసుకునవేాళళం. ప మిట మ ైసూర్ కేఫ్ లో శంకరనారాయణ 
పరోవకే్షణలో ఇడీు  స్ాంబార్ గోా లి, కాఫ ీసేవించి, కేాన్ వకకపలుకుల 
రుచితో సదే తీరవేాళళం. ఆ తరవాత మేం రికారే్ చసేుకున్న 
పాటలిన పదపేద ేreplay చేసుకుంటూ వినవేాళళం. నాకా పాటలు 
వీన్ులు విందుగా ఉండవేి. కాకి ప లు  కాకకిి ముదుద  అని 
అన్ుకోకండమ. ఒటేటస  చెబుత నాన. అదొక మధురమ నై్ గాన్ం. 
అదుాతమ ైన్ ఆరెకస్ాట ా ! 
 'వాళళళ రకిారే్ చసే న్ పాట వింటటంటే ప శ్ాచాలు 
పాళ్ళభాషలో చేసుత న్న మృత ోఘోషలా ఉంటటంది. కంకరరోడుే  
మీద చేసుత న్న సెైనిక కవాత  వలల ఉంటటంది. ఆ ఆరెకస్ాట ా  
విమాన్ం కూలిపో త న్నటటు గా భీకర శబాద లతోన్ూ, తోకతెగని్ 
ఊరకుకక రోదన్లా పరమ దరదింేగాన్ూ ఉంటటంది.' అని మా 
శత ేవరగ దుష్ాట ధములు పచేారం చేసవేాళళళ. ఉతతమ కళాకారులక ి
ఆతివిశ్ాాసమే తరగని పనెినధి. విమరశలకి కుంగిపో  రాదు. 
ప గడతలక ి ప ంగిపో రాదు. ఇవనీన కళాకారులమ నై్ మాకు బాగా 
తెలుసు. అంచతే కువిమరశలకి తొణకక, బణెకక మా బాేడపీేట 
మూోజక్  బాోండ్ అపతేిహతంగా ముందుకు దూసుకుపో య 
అనకే ఆణమిుతాోలిన రికారే్ చసే ంది. అనాదిగా కళలక,ి పరకీ్షలక ి
చుకెకదురు. అంచతే ఓ పరీక్షల సమయాన్ మా బాోండ్ 
చెటటట కొకరు, పుటటకొకరుగా అయపోయ కన్ుమరుగెైపో యంది. ఆ 
విధంగా తలెుగు కళాపపేంచం తీరని న్ష్ాట నికి గురయోంది!   
చివర ి మాట: ఈ పో స్ట నా పాేణసేనహ త డు సూరోం కోసం 
రాశ్ాన్ు. “సూరయం! దసి్ట ఈజ్ ఫర్ యూ.” సూరోం అన్బడ ేడాకటర్  
గంటి సూరోపకేాష్, సేనహ త లకి పేేమ గా  'సూరోం'.  గత 
ముపెుైయేో ళళళగా న్ూోజ్ెరీు పటటణంలో మత త  వెదైో నిపుణుడమగా 
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TThhiiss  PPaaggee  iiss  ssppoonnssoorreedd  bbyy  PPeeddiiaattrriicc  aanndd  AAddoolleesscceenntt  CCaarree  AAssssoocciiaatteess  

PPeeddiiaattrriicc  aanndd  AAddoolleesscceenntt  CCaarree  AAssssoocciiaatteess  

RRaavvii  SS..  CChheennnnaapprraaggaaddaa,,  MMDD,,  FFAAAAPP  
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      1667 Oak Tree Road 
Bridgewater, New Jersey        Edison, New Jersey 
(908) 927-1155         (908) 927-1155 

స థరపడాే డు. ఈరోజుక ీతన్ పాటలతో అమ రకిావాసులిన అలరి 
సుత నానడు.) చివరి మాటక ి చివరి మాట : ముందుమాట 
పటిటంచుకోకుండా ఇకకడదాకా చదువుకుంటూ వచాురా!అయన్చ ో

మీరు ఉతతములు. మీకు ఆయురారోగాోలు, ధన్కన్క అషెటటశారాో 
లు సంపాేప త ంచుగాక!  -  శాీ శాీ శాీ రమణాన్ంద మహరిా.  

(బాు గ్ : http://yaramana.blogspot.in/) 

తెలుగు సంఘాల తికమక 
శ్ాోమలాదేవి దశిక, North Brunswick, NJ 

 ఏమండోయ్, తంటా 
తెలుగు సంఘం ఇంతకు ముందు 
ఎవారూ చయెోని  స్ాథ యలో 
తెలుగు సభలు జ్రుపుతారట! 

వస్ాత రా అని మోహన్ రావు గారు 
ఫో న్ చేస్ారు వళెాద మా?   
ఏమిటీ మొన్ననేగా భారీగా 
బో లలడంత ఖ్రుుపటెిట  చేస్ారు.  

ఇంతలోనే  మళ్ళళ సభలేమిటీ అంటారా ? 
 అబాు ! మీతో ఇదే గొడవ !  ఆ సభలు చసే ంది “ పంటా “ 

వాళళళ.. ఇపుుడు చయేబో త న్నది “ తంటా “ వాళళళ. ఇదదరకి ీ 

ఏమి సంబంధం  లేదు. కాకప తే  వాళళళ ఏంచసే నా,  వీళళళ అద ే

పని రెటిటంపు లలవలెోు   చసేుత ంటారు.  పంటా వాళళళ పచిు చేపల 

పులుసు వడమేసేత  … తంటా వాళళళ తమి కయాల పులుసు 
పెటిటస్ాత రు !  
 వంటా-గంటా వాళళ తంత  కూడా ఇంచుమించు ఇద ే

లలవలె్ లో న్డుసూత  వుంటటంది. వంటా వాళళళ నాలుగళేు  కంిదట 

నాన్ స్ాట ప్ ఎంట రెటటనెింట్ ఇచాురని, గంటా వాళళళ “ అదేం గొపాు “ 

అంటూ రెండు వదేికలు పకకపకకనే అమరుి 

హో రతెిత ంచేస్ారు.పాపం వెళ్టళన్ వాళళళ  అటట బేకే్ డాన్ుులు... ఇటట 
భరత నాటాోలు చూడలేక చాలా బాధ పడాే రుట !   మధోలో 
ఈ వంటా-గంటా ఎవరూ అంటారా  ?  అయోో రామ ! అమ రికాలో 
వుంటూ కూడా ఇంత అమాయకులేమిటండీ  బాబూ ! “వంటా 
సంఘం“ వాళళళ ఒరజిన్లుు. వాళళమీద కోపంతో “గంట ఎపుుడూ 

మీరే వా యంచాలా... మాకూ వాయంచడం వచుు” అంటూ 

అపుట ికపుుడు ఇరవెనైాలుగు గంటలోు    “ గంటా తెలుగు సంఘం  

http://yaramana.blogspot.in/


 

25 

“ అని ఓ  సంఘం ఏరుడమంద ి  కదండ ీ ? మరుిపో యారా ? దానిక ి

మొదట మీ మాధవరావ ే పసే డెంటటగా వునానడు గురుత లేదా ? 
ఏమ ైనా సరే మన్ం ఆ సభలకు వచిు తీరాలని పటటట బటాట డు. 
అపుటకిే మన్ం మొదటి సంఘం చయేబో యే సభలకు రజిసటర్ 

చేసుకుని వళెళటానికి టికెకటటు  కూడా బుక్ చసేుకునానం. అవనీన 

కానిుల్ చసే  “గంటా” తలెుగు సభల కు రాలేదని ఆయన్కు 
మన్మీద గొంత  వరకు కోపం వచిు, అపుటని్ుంచీ  మన్తో 
మాటాు డేమే మానశే్ారు. అననేళళ సేనహానిన పుటటకుకన్ 

తెంచేస్ారు.  
 ఏమిటీ ? ఈ సంఘాలు ... ఈ పేరుు  ... అంతా 
అయోమయం గా వుందంటారా ? 
 అయోమయం అని నమెిదగిా అంటారమేిట ి 

చచిుపో త ంటేన్ు ! పదేళునాడు  తంటా సభలోు  “ ఓలే్ సూట డంెట్ు 
గెట్ టట గదెర్ “ అని మన్ గోపాలం గారు పాపం ఎంతో  కషటపడమ 
ఆరెంజ్ చసేేత  అందరూ సరనే్ని, చివరకు ఒకకళళళ మొహం 

చూప ంచలేదుట . ఏమ ైందని విచారసిేత    అందరూ అదే టటమైులో 
జ్రుగుత న్న”వంటా” సభలకు  వళెాు రుట. ఈయన్ తంటా ... 

అంటే  వాళళళ వంటా...అన్ుకుని అకకడకు బుక్ చసేుకునానరుట. 

గోపాలంగారి వెైఫ్ సుజ్ాత చపె ు ఒకట ేన్వాడం ! ఈ సంగతి ఎవర ి

ముందెనైా ఎతితతే చాలు గోపాలం గారు అకకడమనంచి చటటకుకన్ లేచి 

వెళ్టళ పో యవేారుట ! ఏదో  మన్లాంటి వాళళం  పేరుు  ప రపాటట 
పడటంలో పదెద  ఆశురోం లేదు . కానీ పదెదవాళళళ ... పరేున్న 

వాళళళ ఇలాంటి ప రపాటటు  చసేేత  సంఘాలకు అవమాన్ం కాదు 
టండ ీ ? మొన్నటకిి మొన్న తెలుగు స నిమా ఫీలే్ లో చకాా నిన 

తిపుుత న్న  ఓ మూవీ స్ాట ర్  అటటహాసంగా సేటజీ మీదకు వచిు  

వంటావారు అమ రకిాదేశం లో జ్రుపుత న్న ఈ తలెుగు సభలకు 
విచుేయడం నాకు గరాకారణంగా వుందీ. వంటా సంసథ  ఇకకడ ే

కాదు ఆంద ేరాషత ంీలో కూడా ఎంతో పేరు తచెుుకున్న సంసథ  ... ”  

అవటా అంటూ...“ తంటా ” వార ిసభలోు  మాటాు డాడుట. వెంటన ే 

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

కారోకరతల క ి ఏంచెయాోలో తలెీక, వెంటన ే స్ౌండ్ స సటం షటాఫ్ 

చేస్ారుట ! ఈ హీరో గారనిి ఆహాానించటానికి వీళళళ నానా 
ఇబుందులు పడమ ... పడమ గాపులు కాస  ఆయనిన  కలిస  ... ఎలాగో 
ఒప ుంచి ... డటేటు  ఖ్ాయం చసేుకుని ... అత గాడు అలస  పో కుండా 

ఫస్ట  కాు స్  టికెకటటట  మీద ... ఈ దశేం తీసుకొచిు ... ఆయన్కు 
ఇషటమ నై్ ఫెవై్ స్ాట ర్ హో టల్ లో వుంచి ... ఆ పెదద  మనిష కి  కావా 
లిున్వనీన మందుతో సహా అనీన ముందుగానే స దధం చసే  ... 

రాచమరాోదలతో ... వదేిక మీదకు తీసుకొసేత ..... ఏ సంఘం వాళళళ 
ఆహాానించారో చూసుకోకుండా,  తమ పతేోరిధ సంఘం పేరు చెప ు 
ఢంకా వాయసుత ంటే   ఆ కారోకరతలకు ఒంటలు  న్ుంచి సెగలు ప గలు 
వచాుయంటే రావూ ! ఒళళళ మండమందంటే మండదూ! సరే ఆ 

వచుేవాళళళ ఇండమయా న్ుంచి వూడమపడే వాళళళ, తికమక 

పడాే రంటే అరధం వుంది. ఆ సంఘాలోు  పనిచసేే వాళళళ  పపుులో 
కాలేసుత ంటే పరువేం కాన్ు ? పతేి సంఘంలో దూరి ఎలాగో అలా 
పదవి చేపటేట  ఓ పదెదమనిష , ఈ మధో టవీీ ఛాన్ల్ వాళుకు 
అదపేనిగా ఇంట రూాయలు ఇసూత  సంఘం పేరు తపుు చపె ు తల 

వాచేటటటు  తిటటు  తినానటట  !  అక్షరాలూ అటటమారిు ఇటటమారిు 

కొతత  సంఘాలు ఎనిన ఏరుడమనా , మన్ుష ల ఆలోచన్లో  మారుు 
ఏమిలేదు. సభల పేరుతో లక్షల కొదీద  డాలరుు  ఖ్రుుపెడుతూ 

హంగామా జ్రపటమ ే ఆన్వాయతీగా అయపో తోంది.  ఎవరకి ీ

వాళళళ మేమ ేసవే చసేుత నానం అని డపుు వాయంచుకోవడం రొటనీ్ 

అయపోయంది. “ మన్  సంసకృతి సంపదేాయం అంతా వదేకిమీద 

రాశి పో స  తలెుగుతన్ం వుటిటపడలేా  సభలు జ్రపబో త నానం ” 

అంటూ జ్నాలకు ముందు బలేప్ ఇచేుయడం అలవాటటైపో యంది. 
మొదటలు  ఇలాంటి సభలకు వివిధ రంగాలోు   పరేు తచెుుకుని, 

ఉన్నతస్ాథ యలో వున్నవారిని ఒకొకకకరనిి  ప లిచవేారు. ఇపుుడు 
అలా  పదిరకాల వాళళన్ు విడమవిడమగా ప లవాలిున్ పనీ లేదు. 
అలాంటి వారనిి సెలక్ట చసేుకోడానికి ఆటేట   శమాా పడకకరేుదు. 
టాలీవుడ్ ని ప లిసేత  అనిన రంగాల వాళళన్ు ప లిచిన్టేు  ! టాలీవుడ్ 

వసేత  తలెుగుతన్ం వచేుస న్టేు  ! ఓ పండమత  డెైనా ... కవి అయనా 
... రచయతలలైనా ... నాటోకారులలైనా ... సంగతీ విదాాంసులలైనా ...  
రాజ్కీయ (వి) నాయకులలైనా ... సంఘ సేవకులలైనా ... 

ఇంకవెరయనా అందరూ  స నిమా పరశిామకు సంబంధించిచన్ 

వాళళళ . ఈ మధో కాలంలో  స నిమాలే మన్ సంసకృతే ... మన్ 

సంసకృతే స నిమాలు అన్న భావన్ బాగా నాటటకుపో యంద.ి  

అందుకే  అమ రికా తలెుగు సంఘాలు పో టలీు పడుతూ, స నిమా 
వాళళన్ు కుపుతపెులుగా తపె ుసుత నానరు.  నిజ్మ నై్ పతేిభ 

వాళళలో  వునాన లేకపో యనా, వాళళళ ఇకకడమకి రాక ముందు,  
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వచిున్ తరాాత ఎనిన డమమాండుు  చసే నా... ఇవాాలిున్ పోే గాా ం 

ఇవాక పోయనా... ఒకవళే ఇచిుంది త సుుమనిప ంచినా కూడా 
.....వాళళ అడుగులకు మడుగు లలత త తూ... వాళళన్ు 
అందలమ కికసూత ... ఆహా ఓహో  అన్ుకుంటూ.... వాళళళ కావా 
లన్ుకునే స థతికి దిగాజ్ారాం.  ప రపాటటన్ ఆ గుంపు మధోలో ఓ 

పండమత డు వునాన పటిటంచుకోరు.  ముందు గొపుగా ఫలానా వార ి

కారో కామం అని  వసే ,  ఆ సమయానికి వాళళ ఇషటం వచిున్టటు   

టటైములు మారుేస  పరేుకు పో ే గాా ం అయందనిప స్ాత రు.   
 ఏమిటీ ననే్ు మరీ విడూే రంగా మాటాు డుత నాననా ?   
 నేనమేి విడుే రంగా మాటాు డటం లేదు. కిందటి ఏడాద ి

జ్రగిిన్ సభలోు  నారాయణశరి గారు పో తన్ భాగవతం లో కొనిన 

ఘటాట లు తీసుకుని ఎంత బాగా చెపాురో. కానీ ఏం లాభం? అంత 

మంచి కారోకామానిన మధోలోనే  ఆపేయనుే స్ారు. ఎవరో మొదట ి

స నిమాతోనే బాక్ు బదద  లు చసే్ాటట  !  అతని ఫాన్ు క ి  ఆ హాల్ 

కావాలని ఆపుటకిపుుడు ఖ్ాళ్ళ చేయంచారు. అపుుడు నేన్ు 
అకకడే వునానన్ు తెలుస్ా ? ఆ తరువాత  మ డమటషేన్ సెమినార్ క ి 

వెళాద మని ననే్ు సరసాతి గారు బయలుదరేాం. పాపం ఆవిడ ఈ 

కాు సుల కోసం ఎపుటని్ుంచ  ో ఎదురుచూసుత నానరు.  ఇదదరం 

మాోపు చూసుకుంటూ కషటపడమ ఈ మూలన్ుంచి ఆమూలకు 
మ డమటషేన్ హాలుకు వళెాళం. తీరా చూసేత  అకకడ పెదద  హంగామా తో 
ఏదో  ఫాషన్ ష్ో కి రడీ అవుత నానరు. ఇదేమిటి అంటే ... ఆ షో్  కి 
జ్డ్జ  గా వచిున్ ఆవిడకు ముందు ఎలాట్ చేస న్ చోటట 
న్చులేదుట, అందుకని ఇకకడకు మారాురుట.  మ డమటషేన్ కాు స్ 

ని వరేే ఓ చిన్న రూముకి మారిు అకకడ కానిచుేయమనానరు . 

ఎంతో ఆసకితతో  వచిున్ వాళళందరీన ఆ కాసత  చోటటలో  మ రప 
కాయలిన బస్ాత లోు క ికుకికన్టటు  కుకిక  “ స ట్ కంఫరటబులీు  ... రలిాక్ు 
... ఎంజ్ాయ్ ది బూోటఫిుల్ ఎకీుీరియన్ు ...” అని అంటటంట ే

నాకు న్వాాలో ఏడవాలో తలెీలేదు! లోకల్ గా వున్న మన్ తలెుగు 
సంఘాలు కూడా ఏమి తకుకవ తిన్లేదు.  ఏళళ కిందట ఈ 

దేశ్ానికి వచిున్ తలెుగు వాళళళ మన్ భాషన్ూ సంసకృతిని పదలి 

పరుచు కోటానికి ... ఇకకడ పుటిట  పెరగిే మన్ ప లులకు మన్ 

సంసకృతిని అందించే  పయేతనం లో భాగంగా ఈ సంసథలు ఏరుడాే  
య. అటటవంటి సంసథలు కూడా ఈ రోజు స నిమా పరిశమా క ే

పెదదపటీ వేసుత నానయ. సంవతురం ప డుగునా జ్రుపుకునే పండగ 
ల కారోకామాలకు కూడా టాలీవుడ్ తళళకుబళెళకులు కావాలిువ 
స్ోత ంది. ఇకకడ వున్న ఎంతోమంది మన్ కళాకారులిన.... ఆ కళాకా 
రులిన తీరుిదదిుద త న్న పతేిభా వంత  లిన ... ముఖ్ో సమయాలోు  
పకకకు నటెేటసూత  ... స నిమా రంగానికి సలాములు కొడుత నానయ.  

స నిమా హంగామాతో కూడమన్ కారోకామాలిన ఆరాాటంగా ఎడ్ా టటైజ్ 

చేసుకుంటూ  చివరలో “మరయిూ లోక్ ట ల ంట్“ అని చూస న్ 
పుుడు విన్నపుుడు మన్ం ఎటట పో త నానమా అని అనిప సుత ంది.  
అందుకే ఈ సభలు గురించి విన్నపుుడు ముందు ఉతాుహంగా 
అనిప ంచినా వెళ్టళవచిుంతరాాత మాతంే, ఎందుకు వళెాళంరా బా 
బూ అనిప సుత ంది ! ఇంతకూ రపేు జ్రగ బో యే సభలు ఏ సంఘం 

వాళళవి అంటారా ?సరే ఈ కబురులో పడమ ఇపుుడు నేన్ు 
మరిుపో యానే ... ఎవర బాు? వంటా? ... పంటా...... ? తంటా.

తలుపుల రసీదు 
కలశపూడమ శాీనివాసరావు, న్ూోయార్క

 బొ బులిలో యూనివరిుట ీ పటెేట  విషయంలో పదెదగొడవ 
జ్రగిింది. గొడవ బొ బులి వాళళక ి విజ్యన్గరం వాళళక ి మధో 
కాదు. బొ బు లోు  ఉన్న బొ బులి వాళళ మధేో . యూనివరిుట ీపరేు 
పెటటడంలో పే చి వచిుంది. కొందరు వీరబొ బులి యూనివరిుట ి
అనాలని, కొందరు “కాదహ…ే. రెండొందల ఏబెైమంది ఇకకడ 
మిగలకుండా చచిుపో తే ఈరతాం ఏడంటటంది? ఉపుుడు మన్ం 
అంతా కేవిస్ కాబటిట  వి బల్ కాదు కవెిబల్ యూనివరిుటి అని 
పేరు పటెాట లి” అని. ఇదీ గొడవ. కేవి అని పెడమతే కులం 

తీసుకొచిున్టువుత ందని కొందరు వాదించారు. యూనివరిుటీ 
అత ోన్నత అధకిారులన్ు కులపతి, ఉపకులపతి అని అంటారు 
కదా అని వెంఠన ేమరొకరనానరు. కులపతి అంట ేఛాన్ులర్, వెసై్ 
ఛాన్ులర్ అని బో ధపరిచి ఎలాగో ఒకలాగా అందరిని ఒక కొలికిక 
తీసుకొచాున్ు. 
 బో షటన్ యూనివరిుటనిి బయు అంటారు. బౌేన్ 
యూనివరిుట ి ఉంది. బరిి ంగ్ హమ్ యూనివరిుటీ ఉంది. ఇలా 
చాలా బతో మొదలయేో యూనివరిుటలీు ఉనానయ. మన్ం 
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కూడా బొ బులి యూనివరిుటి అని పరేు పడెమతే బయు ఆఫ్ 
ఇండమయా అంటారు. వాళళంతా మన్తో కలిస  బొ బులి 
యూనివరిుటనీి అభివృదిధ  చసే్ాత రు అని రాతి ే పగలు కషటపడమ 
అందరిని బొ బులి యూనివరిుటీ అన్న పేరుకు ఒప ుంచాన్ు. 
 అందరిని ఒప ుంచేన్ు కాబటిట  వీళళతో కలిస  పనిచసే  
యూనివరిుటనిి నిలిప  నాలుగు డమగీాలు ఇచిు పదిమందిక ీపనికి 
వచుేలా ఓ రూపకలున్ చయెోమనానరు. దేశంలో వలే వందల 
యూనివరిుటలీు కావాలని అందరూ అంటటనానరు. కాని వాటిని 
న్డపడానిక,ి పాఠాలు చెపుడానిక,ి మంచి రిసరెిు చెయోడానిక ి
కావలిున్ంత మంద ి మన్ుష లు లేరు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలక ే
దికుక లేకుండాపో త నానది మరి యూనివరిుటీ అంట ేమాటలా. 
మీరు ఇకకడ ఉండమ ముఖ్ోమ ైన్ వాళళని ఉదో ోగాలోు కి తీసుకొని 
అపుుడు కాని మీరు వళెళండమ అనానరు. 
 బొ బులి యూనివరిుటి న్డపడానికి అరుు లలైన్ వాళళళ 
అనిన రకాల ఉదో ోగాలకి కావలలన్ు అని పపేంచవాోపత ంగా ఇంటర్ 
నెట్ పకేటన్ ఒకటి ఇచాుం. వచిున్వాళళకి ఇవాళ ఇంటరూాయలు 
చేసుత నానం. ఇపుటకిే ఓ ఇరవెై మందిని ఎడమినిసేట షాన్ లో ఒక 
ముఖ్ోమ ైన్ ఉదోోగానిక ి ఇంటరూాయ చేస్ాం. దశేదేశ్ాల న్ుండమ 
వచిున్ తలెుగువాళళళనానరు. ఇంకా మరో పది మందనిి ఇంట 
రూాయచయెాోలి. ఒకక పదనిిముష్ాల విరామం తరువాత 
మొదలుపెడాత ం అని అన్ుకొనానం. 
 నేన్ు ఎలకాటా నిక్ పపేరు రెండు చతే ల మధో పటటట కొని 
చదువుత నానన్ు. ఈ ‘ఈ-పేపరు’ పూరాం అచుం పపేరు 
చదవిిన్టేు  విప ు రెండు చేత లతో పటటట కొని చదువుకోవచుు. 
పూరాం లేప్ టాప్ లాంటి సీరరన్ లో చకకగా అనిన రంగులు అచుం 
కాగతిం మీద కనిప ంచిన్టటు  కనిప స్ాత య. సటేిలలైట్ దాారా వచుే 
సంకతేాలతో మొతతం పపేరంతా చదవచుు. ఈ పరకిరంలో ఏ పేపర్ 
కావాలంటే ఆ పపేరు, ఇంగీుష , తలెుగు ఏభాష కావాలంట ే ఆ 
భాషలో చదవచుు. తలెుగు పపేరుని ఇంగీుష లో, లేమాంద్ అన్న 
ఫెేంచి పేపరుని తలెుగులో చదవచుు. అంతా గూగుల్ టటకానలజీ 
మహ మ. 
 సరగిాగ  అలాంటపుడు ‘మే ఐ కమిన్… నేన్ు రావచాు?’ 
అని రెండు భాషలలో అంటూ ప డవెనై్ ఒక అభోరిథ లోపలిక ి

వచాుడు. అంటే విరామ సమయం అయపోయందన్నమాట అని 
అన్ుకొనానన్ు, ఈపేపర్ ని చుటిట  జ్బేులో పనె్ునలా పటెటట కొంటూ! 
అతనిన ఎకకడో  చూస్ాన్ు సుమా అని అన్ుకొనానన్ు. అచుం మా 
కన్కపసే్ాద్ లాంట ి మొహం. కళళదాద లు కూడా అలాగ ే అనిప ం 
చాయ. వయసుు 55 దాట ి ఉంటటంది. ఈ రోజులోు  కురాా ళళళ 
ఎవరూ కళళదాద లు పెటటట కోవడం లేదు. కళళకి కావలస న్ సరజరలీు 
చేయంచసేుకొంటటనానరు. ఇదుగో ఇలా ఏభెలైు దాటిన్ వాళళళ అల 
వాటట కొదిద  కళళజ్యళళళ పెటటట కొంటటనానరు. 
 “మీపేరు” అని అడమగాన్ు.  
 “తలుపుల రసదీు” అనానడు తలెుగు కొతతగా నరేుుకు 
న్నవాడమలా. “తలుపుల ఇంటపిేరు అయుోండాలి, రెైట్!” అనానన్ు 
న్వుాతూ. “అవున్ండమ. మాదకిూడా బొ బులే” అదో కాాలిఫ కేషన్ 
లా అనానడు. 
  “కాని ఈ రసదీు అన్న పేర ేఆశురోంగా…” “నా అసలు 
పేరు రషదీ్ అండీ. చాలామంది సరగిాగ  ప లవలేక చివరికి రసదీ్, 
రసదీు అయపోయందండమ” అనానడు కొదిదగా స గుగ పడుతూ. 
 “సరే. మీరేం చదువుకొనానరు…” అని బటన్ నొకిక నా 
అరచేతిలో ఉన్న గూగుల్ ఆరగనెజై్రోు  అతని పేరుతో ఉన్న 
బయోడటేాని వెత కోకవలస  వచిుంది. ఎకకడా డమగీా కనిప ం 
చలేదు. మిసుయేోనేమోన్ని మరొకస్ార ిచూస్ాన్ు. లేదు. మీకు 
ఏ డమగీా లేదా? అనానన్ు ఆశురోంగా. 
 “లేదండమ…” అనానడు విన్యంగా “మరి ఇంటరూాయలోక ి
ఎవరు రానిచేురు” అని గటిటగా అరచిాడు ఇంటరూాయ చసేే మరో 
కమిటి సభుోడు. 
“న్న్ున ప లవలేదండమ. కానీ ఉదో ోగం తపుక ఇస్ాత రన్న ఆశతో నా 
అంతట నేన ేలోపలికి తలుపు తోసుకొచాున్ండమ” అని ఓ క్షణం ఆగ ి
“క్షమించండమ” అనానడు. 
 “క్షమించేం. వళెళండమ. పదెద  పెదద  కాాలిఫ కేషన్ుతో 
ఎంతోమంద ిబయట వెయట్ చసేుత నానరు” అనానన్ు చిరాగాగ . 
“నా బేక్ గౌా ండ్…” అంటటన్న అతని మాట మధోలోనే కట్ చేసూత  
“రిజ్రేాషన్ు ంటే లాభం లేదండమ. రిజ్రేాషన్ుు  పో య చాలా ఏళళళ 
అయోంది. మీరు ముస ు ం అయనా మరదేయనా నో యూజ్” 
అనానన్ు వళెళమని చెయో చూప సూత . 
 “నా ఎకీుీరియన్ు…” 
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 “ఏంటి మీ ఎకీుీరియన్ు…” ఒక కమిటీ సభుోడు 
మరాోదగా అడమగాడు. 
 “అమ రకిాలో…” 
 “అమ రకిాలో ఎకీుీరియన్ు ఎవడమకి కావాలండమ…” 
అనానడు ఇంకో కమిటీ మ ంబరు. 
 “అమ రకిాలో నేన్ు ఒక పదెద  సంసథ  న్డమపాన్ండమ.” 
అనానడు ఒక పెదద  ఫెైల్ తీస  టబేుల్ మీద పడెుతూ. 
 “ఆ సంసథ  ఏం చసేదేి.” 
 “కంపూోటరు ఆపరేషన్ స సటమ్ు, పో ే గాా మ్ లు…” 
 “సరే మర ిఅవనిన మీరు మాకు పంపారా?” 
 “పంపాన్ండమ” 
 “మరి మా గూగుల్ ఫో న్ ఆరగనెైజ్ర్ డటేాబసే్ లో లేవ!ే” 
అనానం అందరం గబగబ మరోస్ారి వతెికి. 
“బహుశ్ా ఫారాిట్ పాేబుమ్ అయంటటందండమ… నేన్ు మ కైోా స్ాఫ్టట 
ఆఫసీ్ 2010లో పంపాన్ండమ.” 
 “అలా చపెుండమ గూగుల్ డాక్ు లోనే గత పదళేళళగా 
పపేంచం ఉంటే మీరు ఇంకా ఎపుుడో  పాత మ ైకోా స్ాఫ్టట  పటటట కు 
వేలాడమతే ఎలా?” అతన్ు చెపుత న్న పతేి మాటని నేన్ు గూగుల్ 
‘బెయేన్’ లోకి పంపుత నానన్ు. కంపూోటరుు  పో య లేప్ టాప్ లు, 
లేప్ టాప్ లు పో య గూగుల్ బెయేన్ లు వచేుస్ాయ. నానో టటకాన 
లజీ, బయోమ టీరయిల్ సెనై్ుులు బాగా డవెలప్ అయ టటరాబెటై్ 
కంపూోటరుు  చిన్న కెాడమట్ కారుే  సెజైుకి దగిిపో యాయ. దానిన 
కూడా అతి పలుగా తయారు చసేుత నానరు. దానిన విడమగా 
పటటట కొని తిరగడం కషటం కాబటిట  కావాలన్ుకొన్న కొంతమంద ితల 
పెై భాగంలో ఓ చిన్న సరజరతీో అమరుస్ాత రు. దానిని మన్ుష లు 
ఆలోచన్తో న్డుపుతారు. ఆలోచన్ల తీరు, జ్యరు, ఆ గూగుల్  

బెయేన్ కనిపటెిట  అడమగిన్ వివరాలన్ు అందసిుత ంది. దానికి కావల 
స న్ విషయాల కొనిన దానిలో ప ందు పరిచినా అపారమ నై్ 
విజ్ాు నానిన, విశ్లష్ాలని, వివరాలని సటేలిలైట్ దాారా నానో సెకన్ు  లో 
తీసుకొంటటంది. మౌఖికం పో య తాళపతాేలు, తాళపతాేలు పో య 
అచుుపుసతకాలు, అచుుపుసతకాలు పో య కంపూోటరుు , కంపూో 
టరుు  పో య గూగుల్ బెయేన్ వచుేస ంది. 
 స్ాధారణంగా మాలాంటి వాళళంతా గూగుల్ బెయేన్ తో 
పని చసేుత నానం చాలా మటటట క.ి అపుుడపుుడు మాతమే ేసాంత 
బెయేన్ వాడదేి. అద ి కూడా ఏదో  అమాియతో, పేేమగా కబురుు  
చెపుడానికి మాతమేే. అన్ుభూత లు ఇంకా గూగుల్ బెయేన్ 
పరధిలిోకి రాలేదు. అన్ుభవాలని మాతంే దాసుత న్నది. 
 మిగిలిన్ కమిటీ సభుోలు అతనిని రకరకాల పశేనలు  
అడుగుత నానరు. అతన్ు తాపీగా సమాధానాలు చపెుత నానరు. 
నేన్ు కళళళ మూసుకొని అతని సమాధానాలని నా గూగుల్ 
బెయేన్ లోకి పంపుత నానన్ు. గూగుల్ బెయేన్ ని ఈ 
సమాధానాలని అనినంటి శ్నధించి అతని గురించిన్ అసలు 
వివరాలని ఇమిని ఆజ్ు ఇచాున్ు.  అద ి ఇచిున్ సమాధాన్ం 
విని ఆశురోంతో లేచి నిలుచునానన్ు. నోటమాట రాలేదు. 
ఏమ ైయందో  తలెియక నాతో పాటే అందరూ నిలుచునానరు. నేన్ు 
కొదిదసపేటిక ితేరుకొని… 
 “మీరు బల్ గటేాు?” అనానన్ు ఒకొకకక అక్షరం వతిత  
పలుకుతూ.“అవున్ు. చిన్నపుుడ ే అమ రకిా వళె్టళపోయాన్ు మా 
కుటటంబంతో. అసలు పేరు మీద మమకారంతో తలుపుల రసీదు 
పేరుని బల్ గటే్ు గా మారుుకొనానన్ు”, అనానడు చిరనవుాతో! 
(అక్షరాలతో ఆటలాడుకోవడం అలవాటటన్న అపాురావుక ి
అభిమాన్ంతో) 
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రావూరి రచనా శిలిం 
డాక్ర్. తనీిరు కళాయణ్ కుమార్, తెనాల్ల (ఇండియా) 

రెండు పుషకరాల తరువాత తెలుగు తలిు జ్ాు న్పఠీంతో 
పులకరించింది. ఇది ఒక రకంగా ఆంధే స్ాహ తాోనిక ి
పుషకరోతువం .1970లో కవిసమాే ట్ విశానాథ సతోనారాయణ 
రామాయణ కలువృక్షంతో జ్ాు న్ పీఠానిన స్ాధించి మన్ భాషకు 
జ్ాతీయ గౌరవం కలిగసిేత  అన్ంతరం 19 సంవతురాలకు డాకటర్ స . 
నారాయణరడెమే  విశాంభరతో 1989వ సంవతురంలో ఆ గౌరవానిన 
దకికంచారు. 24 సంవతురాల తదుపర ి మళ్ళు ఇపుుడు ‘అక్షర 
ఋష ’ రావూరి భారదాజ్ పాకుడురాళు  న్వల దాారా జ్ాు న్పీఠం 
దకికంచి తలెుగు భారతిక ిమంగళ హారత లలతాత రు. 2013 సంవ 
తురానిన తెలుగు భాష్ా సంసకృతీ సంవతురంగా జ్రుపు 
కొంటటన్న నపేథోంలో ఈ అరుదెనై్ గౌరవం దకకటం స్ాహ తాో 
భిమాన్ులన్ు పులకిత లన్ు చేస ంది.   

కవి, కథాస్ాహ తో ససేట , సుపసే దధ  న్వలాకారుడు, నాటక 
కరత, వాోస రచయత, బాల స్ాహ తోకారుడు, విజ్ాు న్శ్ాసత  ీ
రచయత, అన్ువాదకుడు, రడేమయో పయేోకత, విన్ూతన స్ాహ తీ 

పకేిాయ నిరాిత, తతావేతత , మాన్వతామూరిత, ఈ శతాబద  గొపు 
రచయత – డాకటర్ రావూరి భరదాాజ్ గారు. సుషటమ ైన్ 
అవగాహన్, ఖ్చిుతమ నై్ అంచనా, లక్షో శుదిధ , అకుంఠతిమ ైన్ 
దీక్ష, పటటట దల, నిరంతర పఠన్ – రచనా వాోసంగం, ఓరుు – 
నేరుు ఆయన్ ఆయుధాలు. భరదాాజ్గారి రచన్లు మన్ 
సుులన్ు కదిలించి, గుండలెన్ు జ్ాలింప చసే , లోకంలోని 
కుళళళన్ు వలెికతిీస  సమాజ్ానికి మారగనిరేదశం చేస్ాత య. సమా 
జ్ంలోని పడీమత ల, అటటడుగు వరాగ ల ఆకలి కేకలు, ఆకాందన్లు, 
పతిత ల – బాధా సరుదష ట ల కనీనటి గాథాలు భరదాాజ్ గార ి
కలం న్ుండమ జ్ాలువారాయ. 

కథ, న్వల, నాటకం, బాల స్ాహ తోం, సిృతి స్ాహ తోం, 
జీవిత చరిత,ే విజ్ాు న్శ్ాసత  ీ రచన్ ... ఇలా అనేక పకేిాయలలో 
భరదాాజ్ గారు వాస లోన్ు, రాస లోన్ు ఉతతమ రచన్లు చేశ్ారు. 
దాదాపు 500 కథలు, 43 కథా సంపుటాలు, 19 న్వలలు, 7 
న్వలికలు, 7 వాోస సంపుటాలు, ౩౩ వెజై్ాు నిక వాోస్ాలు, అనకే 
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జీవిత చరితలేు మొతతం 172 గాంథాలు వెలయంచారు. ఇవి గాక 
అముదితే రచన్లు అనేకం వునానయ.సిృతి స్ాహ తోంలో ఈ 
శతాబద  గొపు రచయత ఈయన్. రావూర ిగార ిసిృతి కావాోలన్ు 
పరశిీలిసేత  సంభాషణ శ్ ైలి, వరణనా శ్ లైి, కథాకథన్ వాోఖ్ాోన్ శ్ ైలి 
మన్కు గోచరిస్ాత య. స్ామాన్ుోలకు సహ తం అరథమయేో  సర 
ళమ నై్భాషలో పాఠకులతో సూటిగా మాటాు డుత న్నటటు ంటాయ. 

“కొందరు గొపు వాళళళగా పుడతారు. కొందరిక ి
గొపుతన్ం ఆపాదింపబడుత ంది. మరి కొందరు గొపుతనానిన 
స్ాధిస్ాత రు.” అంటారు షేక్ స ుయర్. భరదాాజ్ గారు ఈ మూడో 
కోవకు చెందని్ వోకిత. ఆతి గౌరవం, ఆతి విశ్ాాసం, నీతి, 
నిజ్ాయతీ, నిబదధత కలిగిన్ రచయత భరదాాజ్ గారు. తాన్ు 
న్మిిన్ స దాధ ంతానిన, ఆశయానిన మన్స్ా వాచా కరిణా 
ఆచరించి నిరాయంగా లోకానికి ఎలుగతెిత  చాటారు. అనిన 
దేశ్ాలకు, అనిన కాలాలకు, అనిన పరసి థత లకు సంబంధంిచిన్ 
మంచి రచన్లు చేస్ారు. 

ఒక కుగాా మంలో మామూలు మధో తరగతి 
కుటటంబంలో పుటిట , బాలోంలోనే బతే కు బరువు నతె త కుని, అక్షర 
పపేంచంలో కాలుమోప , అక్షయ స్ాహ తో నిధులన్ు విశా మాన్ 

వాళ్టకి అందించిన్ అక్షర భాగీరధుడు భరదాాజ్ గారు.“దారిదంే 
చాలా మందిక ి ప రిక ి పాలు పో సుత ంది. నాకూ పో స ంది. కానీ ఆ 
పాలు తాగి ననే్ు రాటట తలేాన్ు. నా చిన్నతన్ంలో అనిన బాధలు, 
కష్ాట లు, అవమానాలు, ఈసడమంపులు అన్ుభవించకపో తే, ననే్స 
లు రచయతన్య ఉండవేాడమనీ కాదు.” అని అంటారు భరదాాజ్ 
గారు.  

భరదాాజ్గారి రచన్లలో వసుత వుకు – శిలాునికి సమాన్ 
పాేధాన్ోత వుంటటంది. సీా కరించిన్ వసుత వు అలుమ ైనా, 
అన్లుమ నైా దానిని వరిణంచి వాోఖ్ాోనించి చపెేు విధాన్ంలో పతేి 
రచన్లోన్ూ ఒక న్వోతన్ు, ఒక న్ూతన్ దృకోకణానిన భరదాాజ్ 
గారు ఆవిషకరిస్ాత రు.  “ చిన్న చీమ లగాయత , చిరంతనాన్ంద 
స్ాామి దాకా అందరూ నాకు గురువులే” న్ని విన్మేంగా చపెుడం 
ఒకక భరదాాజ్ గారకి ే చలెిుంది. భరదాాజ్ గార ి రచన్ భాష 
తేనలెలలికే తీయని వాడుక భాష.. పతేి వాకోం ధాటగిా, సూటిగా 
పాటకుల గుండలెన్ు తాకుత ంది. వివరణాతికంగా, 
విశ్లుషణాతికంగా ఆలోచన్లన్ు రకేెతిత ంచ ేవిధంగా విషయవివేచన్ 
చేస , ఎదుటి వారిక ి తలెియజ్పేాులనే తపన్ ఆయన్ రచన్లలో 
దో ోతకమవుత ంది.  
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భరదాాజ్ గారి శ్ లైి సూటిగా ఉండమ సుషటత, సరళత, 
వాసతవికత అన ే మూడు పధేాన్ గుణాలతో రససూురితని 
కలిగిసుత ంది. సమకాలీన్ సమాజ్ంలోని ఆరిథక, స్ామాజక, 
రాజ్కీయ, స్ాంసకృతిక పరసి థత లు ఆయన్ రచన్లలో 
పతేిబంబస్ాత య. కథ, న్వల, నాటకం వంటి అనకే పకేిాయలలో 
ఎనోన విన్ూతన పయేోగాలు చేస , ఆయన్ తలెుగు స్ాహ తాోనిన 
సుసంపన్నం చేశ్ారు. భరదాాజ్ గారి వాకాోలు కొనిన పచిుగాన్ూ, 
ఇంకొనిన వెచుగాన్ూ వుంటాయ. అవి తరచు ఆకలి, దరిదంే 
వాసన్లు వేస్ాత య. అవి ఎలుపుుడు గుండె లోపలికి, లోత లకు 
చొచుుకుపో తాయ.రావూరి రాస న్ వాకాోల – పదాల – అక్షరాల 
– శబాద లలో ఆయన్ అతాివిషకరణ కనిుసుత ంది. రావూరి తన్ 
రచన్లలో వాడమన్ పలుకులు – పలుకుబళళళ – స్ామ తలు – 
జ్ాతీయాలు విడమగా ఎతిత  చూపదగని్వి. 

భరదాాజ్ గార ి జీవితం – స్ాహ తోం వరేువరేుగా లేవు. 
ఆ రెండు ఎంతో దగగరగా పెన్వసేుకుపో యాయ. రచయతల 
ఆలోచన్లు, భావాలు ఒక తరానిక ి ముందుండాలి. ఇంకో కొతత  
తరం ఆలోచన్లన్ు – ఆకాంక్షలన్ు మరో శతాబదంలో జ్రగి ే
పరణిామాలన్ు అంచనా వయేడమే గాక, పవేచించే శకిత అతి కొదిద  

మంది రచయతలక ేవుంటటంద.ి అలా కాలానికి ముందున్న విశిషట 
రచయత భరదాాజ్ గారు. గతానిన గతంలా గాక వరతమానానిక ి
జ్యడమంచి చెప ున్ మహా రచయత ఆయన్. భరదాాజ్ రచన్లోు  
పజే్ల దెనై్ందకి జీవిత ఘటాట లు దోోతకమవుతూ –“ఆ అక్షరాలు , 
ఆ పదాలు, ఆ వాఖ్ాోలు నా కోసం రాస న్వే. నా 
జీవితాన్ుభావంలోనివే” అన్న అన్ుభూతిని పాటకులలో 
కలిగిస్ాత య.  

పకేృతిని ఆరాధించే భరదాాజ్లో ఒక కృషణశ్ాస త ;ీ 
అనానరుత లన్ు కోసం ఆవదేన్ చెంది, దారదిాేయనిన 
దరిశంపజ్ేయడంలో ఆయన్లో ఒక జ్ాష వా – ఒక గోరీక మన్కు 
గోచరమవుతారు. బాలాజ క్, ఆంటన్ చెకోవ్, వాష ంగటన్ ల రచన్లతో 
సరతిూగగల గొపు గొపు రచన్లందచిారు మన్ భరదాాజ్ గారు. 
భరదాాజ్ గారి రచన్లలో ఆయన్ ఆశలు – ఆశయాలు – 
ఆలోచన్లు – ఆకాంక్షలు – అన్ుభవాలు – అన్ుభూత లు – 
అనేాషణలు – నిరీక్షణలు సిృతి స్ాగరంలో మొలకతెితన్ కరెటాలలై, 
మబుుల మీద ఆరబో సుకున్న పగడాలలై ఎదుట నిలిచి మన్లిన 
పలకరసి్ాత య. పకేృతిలోని అందాలన్ు ఎందరెందరో కవులు – 
రచయతలు రకరకాలుగా వరిణంచారు. ఐతే భరదాాజ్ గార ి
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వరణన్లలో పతేిస్ారీ ఒక న్వోత కనిప సుత ంది. 
కదలిేది, కదిలించదేి, పెన్ునిదదర వదిలించదే ి

కవితామంటారు శాీశాీ.  హృదయాలన్ు కరగిించి ఆలోచిపజ్సే ే
రచన్లు భరదాాజ్ గారవిి. మాటలన్ు ఈటలేాు , శులాలాు  
మలచగల శకిత శాీశాీక ి ఉంటే, పతేి హృదయ సుందన్న్ు 
పతేిబంబంచ ే అక్షర చితాేలన్ు ఆపూరాంగా అందించ ే శకిత 
భరదాాజ్ గారికి వుంది. ఆయన్ దృష ట  ఈ లోకంలో సీత  ీ వంట ి
నిజ్మ నై్ కరియోగి మరొకరు లేరు. సమాజ్ంలో జ్రుగుత న్న 
సీత  ీ దోప డీని భరదాాజ్ గారు తమ రచన్లలో నిషకరాగా 
విమరిశంచారు.  

జీవన్ గమన్ంలోన్ూ, జీవన్ సమరంలోన్ూ అన్నం 
కోసం – అమి కోసం – ఈశారుని కోసం ఆరతనాదాలతో 
అనేాష సుత న్న అశ్లష పజే్ానీకం గుండె చపుుళళళ రావూరి రచన్లోు  
దరశన్మిస్ాత య. పేేమ, ఆరాధన్, అన్ురాగం, అభిమాన్ం, 
మమతాన్ుబంధం, అసూయ, ఈరాా య , దేాషం, సంయోగం, 
వియోగం, దనీ్తాం ... ఇలా మాన్వ జీవితంలోని అనకే కోణాలన్ు 
భరదాాజ్ గారు తమ రచన్లలో సుృశించారు.  

కథ కాలునికమ నైా, వాసతవమ ైనా అందులో జీవం 

వుండాలి. రావూరి గారు తన్దెైనా పతేేోక శ్ లైిలో అదుాతమ ైనా 
కథా స్ాహ తాోనిన సృజంచారు. కుమారా సంభవం, అన్ోదా 
శరణం నాస త , భాన్ుమతి, దకీ్ష్మత దుహ త, నోణకజ్ాయ వంట ి
కథలు యువ కథకులకు మారగదరశకాలుగా నిలుస్ాత య. 
అటేు తమస్ో మా...., నాకు దవేుని చూడాలని వుంది, ఆహుతి, 
న్ువేాం చసేుత నానవ్, పదే నిజ్ం, ఈస్ారికలిా పో నీండమ వంట ికథలు 
కలకాలం నిలిచిపోయే కథలు. విచితమే నై్ మాన్వ భావోదేాగాలే 
పధేానాంశ్ాలుగా కథలు వాేస ే భరదాాజ్ గారి శ్ ైలి సరళమ నై్ది. 
పాత ే చితీకేరణలో, ఒక సనినవశే్ానిన పరిచయం చేయడంలో 
భరదాాజ్ గారకిి వున్న ఒడుపు అదుాతమ నై్ది.  

భరదాాజ్గారు సమాజ్ానిన వదిలి రచన్లు చేయలేదు. 
సమాజ్ంలోని అటటడుగున్ వున్న వారు, పడమలేవలేని వారు 
ఆయన్ రచన్లోు ని పాతలేు. జీవితంలో ఆయన్ అన్ుభవించిన్ 
దారదియేం, నిరుదో ోగం, అవమాన్ం తన్ రచన్లకు 
ముడమసరుకులుగా ఉపయోగపడాే య. జీవన్యాన్ంలో తారసపడే  
భిన్న వోకుత లు, విభిన్న మన్సతతాాలు, ఆయా సంఘటన్లు 
దాారా భరదాాజ్ గారు ఎంతో నేరుుకునానరు. “ నీ అక్షరాలు నీ 
చుటూట  వునాన వారి బాధామయ గాథలన్ు చితిేంచకపో తే, 
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అగునలన్ు విరజమికపో తే, నీవిక నిశిుంతగా కాలానిన 
ముడమచయేవచుు. చీకటనిి తిడుతూ ఎంతకాలం కూరుుంటావు. 
నీవే భగుగ మని మండమ చీకటనిి కాలేుయరాదా?” అని రావూర ి
గారు ఉధోుదిస్ాత రు.      

మన్ుష ోల ఆంతరాోలన్ు అవలోకించి, స్ాగించిన్ 
ఆయన్ సృజ్నాతిక రచన్లలో వాసతవికత, జీవన్ం ఈ రెండు 
మన్కు సుషటంగా కనిప స్ాత య. ఆకలి, అవిదో, అవమాన్ం, 
అనాోయం, అకామం, అధరిం, నిరుదో ోగం లాంటవి పుషకలంగా 
అన్ుభవించిన్ భరదాాజ్ గారు ఇవిలేని సమాజ్ం కావాలని 
కాంక్ష్మంచారు.భరదాాజ్ గార ి రచన్లోు  వాసతవికత వుంది. 
జీవముంది. జీవితముంది. భరదాాజ్ గారలిో ఒక స్ామోవాది, ఒక 
సంసకరణవాది, ఒక విపువవాది, ఒక మాన్వతావాది మన్కు 
కనిప స్ాత రు. భరదాాజ్ గార ి దృష టలో మనిష  బతేకటానికి, 
జీవించడానికి చాలా తడేా వుంది. మనిష  కళాతికంగా 
జీవించడానికి అవసరమ నై్ స్ాహ తాోనిన ఆయన్ 

మన్కందించారు. “ నా ఆతిలో ఉండే ఒక అభిపాేయానిన 
పంచుకోవడానిక ినీకవెరూ లేకపో వడం ఓ పదెద  దరిదంే. ఇద ిఆరిథక 
దరదింే కంట ేఘోరమ నై్ది. తమన్ు పేమేించ ేవాళళళ లేకపో వడమ ే
అనినటి కనాన గొపు దరదింే” – అంటారాయన్.  

85 ఏళళ వయసుులో కూడా దేవుని ఆశీరాాదంతో, 
ఆయురారోగాోలతో సజీవమ నై్ తలెుగు భాషలో రచనా 
వాోస్ాంగానిన కొన్స్ాగసిుత న్న భరదాాజ్ గారు – “ నా ఆఖ్ర ిశ్ాాస 
విడమచేంత వరకు రాసూత నే ఉంటాన్ు. ఒక పతేేోకమ నై్ విష.యం పెై 
ఎవారూ రాయలేన్ంత బాగా నేన్ు మాతమే ేరాయగలిగిన్ నాడు 
మాతమేే రచయతన్నిప ంచుకుంటా”న్ని అంటారు. అటటడుగు 
వరాగ ల జీవన్ చితాేలకు స్ాహ తో హో దా కలిగించిన్ అక్షర 
యాతిేకునికి, సీత  ీ- శ్ాా మిక పక్షపాతికి, స్ామాన్ో పజే్ా జీవితంలోని 
వాసతవిక వోథలన్ు చితిేంచిన్ మహాన్ుభావునికి, స్ాహ తో సృజ్న ే
శ్ాాసగా భావించే స్ాహ తీ తపస ాకి జ్ాు న్పీఠ్ అవారే్ వరించడం 
తెలుగు జ్ాతి యావత త  గరిాంతదగగ విషయం.  

 
"అయాో ... ఈ చుటటట  పకకల పది గాా మాలోు కెలాు  ధన్వంత లు మీరు. అపర దాన్కరుణ లని, చేతికి ఎముక లేకుండా దాన్ధరాిలు చేస్ాత రని చాలా మంది 
చెపాురు. అందువలు  ఆశతో చాలాదూరం న్ుంచి వచాున్ు. ఏదైెనా స్ాయం చేస  పుణోం కటటట కోండమ" ఓ పేద వాడు తమ వూ ళళళని కోటీశారుడు తో 
మొరపెటటట కునానడు. “నేన్ు అలా దాన్ ధరాిలు చేసే  వాణనయతే ఇంత ధన్ం ఉండేదా ? మీరు పో య అవనీన వటిట  అబదాధ లని 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 శాీకాంత్ తో ముందు హాలోు  మాటాు డు 
త నానడు. అంతలో అకకడమకి పాప వచిు రఘునాథ్ ఒళళళ 
కూచుంది. “మా పాప” శాీకాంత్ కి చెపాుడు రఘునాథ్. “రా పాప 
ఇలా రా” అని ముదుద  చేస్ాడు శాీకాంత్. “అంకుల్ ప లుసుత నానరు 
వెళళమాి” అంటూ ప లున్ు వడమ న్ుంచి దింపాడు రఘునాథ్. పాప  
శాీకాంత్ దగగరకు వెళ్టళంది.  
 “నీ పేరేంటమాి?“ అడమగాడు శాీకాంత్. పాప “కావో” అని 
బదులిచిు “అబో ు! అంకుల్ కి ఎంత పదెద  మీస్ాలో” ఆశురో 
పో యంది. పాప మాటలకు శాీకాంత్ పదెదగా న్వాాడు. వెంటనే పాప 
“అంకుల్, అంకుల్ మరేమో మీ నోటలు  బో లలడనిన కిాములునానయ్” 
కళళళ తిపుుతూ అంది కావో. శాీకాంత్ న్వుా ఠకీ మని ఆగి 
పోయంది. రఘునాథ్ కు కోపం వచిు “నోరుియ్, ప చిు మాటలు 
మాటాు డొదదని చపెులా. ముందవతలకు పో ” అంటూ కస రాడు. 
“ప లులకేం తలెుసు, వూరుకొండమ” అనానడు శాీకాంత్. కావో గబగబా 
శాీకాంత్ దగగరునంచి లేచి ఏడుసూత  మమీి దగగరకు వెళ్టళంది.  
 “ఏంటమాి,ఎందుకడేుసుత నానవ్?” అన్ున్యసూత  అడమగిం 
ది మ థైిలి.  “మరేమో నిన్న టి.వి.లో పాప డాకటర్ లాగా యాక్ట 
చేసూత  వాళళ డాడీ తో ‘ నీ నోటలు  బో లలడనిన కిాములునానయ్ ‘అంద ి
కదా! అపుుడు వాళళ డాడ ీ ‘నీకకనిప సుత నానయాో‘ అంటాడు. 
అంకుల్ తో ననే్ూ అలాగే అంటే నాన్న కోపుడాే రు” ఏడుసూత న ే
చెప ుంది. “వూరుకోమాి, కొతత  అంకుల్ తో అలాటవినీన 
అన్కూడదమాి“  ఓదారుింద ిమ ైథలిి.  
 ఉదయాన్ కావో, తేజ్ హెైపాు న్ తాగుత నానరు.“ అయా 
మ్ ఎ హెై పాు న్ బాయ్” కపుున్న చతేిని ముందుకు చాచి సెటటలుగా 
అనానడు తజే్. వెంటనే కావో తేజ్న్ు భుజ్ం తో నటెిట  తన్ు ముంద 
రకొచిు “అయామ్ ఎ హెై పాు న్ గర్ు“ అంది. అలా కావో తజే్న్ు 
భుజ్ంతో నటెటడంతో ఇదదరి కపుులోు ని హెై పాు న్ కొంత నలే మీద 
వొలికింది. అపుుడే అకకడమకి వచిున్ మ థైిలి మండమపడమంది. వధె 
వేాష్ాలు వయేొదదని ఎనినస్ారుు  చెపాున్ు. హె ై పాు న్ తాగనిా, ఏ 
పాు న్ తాగినా మీరు మాతంే ఈసురోమంటూన ేవుంటారు. అయో 
పో లిక, ఎకకడమక ి పో త ంద”ి చిరాకు పడేద ి మ ైథలిి.

 ఊరున్ుంచి రఘునాథ్ తలీు,తండీ,ే చలెలు లు, తముిడు 
వచాురు. “మ ైధలిీ మంచి స్ాట ా ంగ్ టీ పటెిటవుా. ట ీమాతంే అందరనీ  
మ ప ుంచలేా వుండాలి” పురమాయంచాడు రఘునాథ్. టవీీ లో 
యాడ్ చూస  రఘునాథ్ తచెిున్ లేటటస్ట  టీ పాోక్ మ ైధలిి క ి
గురొత చిుంది. వెంటనే అది ఓపనె్ చసే  చకచకా టీ తయారు చేస  
అందరికీ ఇచిుంది. వాళళళ అది తాగుతూనే మొహం   అదోలా 
పెటిట  “ఇదేం ట”ీ అనానరు. “సవెెన్ ష ప్ు” చెప ుంద ి మ ధైలిి. ఏం 
సెవనె్ స పో ు, తాగుత ంటే ఏదోలా వుంది. మాకు ఝామ్ ఝామ్ 
టీయే అలవాటట, ఆడపడచు అసంతృప త గా అంది. “అర”ె అని 
నొచుుకుని “ఏమండీ వీధి చివర ష్ాపు కెళ్టళ ఝామ్ ఝామ్ ట ీ
పాోకటె్ పటటట కురండమ, అదే చేస స్ాత న్ు” లోపల విసుకుకంటూన ే
భరతకు చపె ుంది మ ధైిలి. రఘునాథ్ వెంటనే చెపుులోు  కాళళళ 
దూరాుడు. 
 టీవీ చూస్ోత ంది మ ధైలిి. యాడ్ు మొదలయాోయ. ఒకా 
మ  తల నొప ుతో బాధపడుతూ పడుకొని వుంటటంది. భరత వచిు 
ఆమ న్ు ఒడమలో పడుకోపటెటట కుని అమృతాంజ్న్ అందుకుని 
మృదువుగా కణతలకు రాసుత వుంటాడు. అతడమ కళళలో ఆపాో 
యత, అన్ురాగం. ఎంత చకకటి సనీ్ అన్ుకుంది మ ధైలిి. ఆ 
మరానడు మ దైలిికి నిజ్ంగాన ే తలనొప ు మొదలలైంది. ఒక కపుు 
కాఫ ీ తాగనిా తలనొప ు తగగలేదు. మంచంమీద వాలిపోయంది. 
అంతలో రఘునాథ్ వచాుడు. “ఏంటీ మమీి పడుకుంద?ి” కావో 
న్ు అడమగాడు. “మమీికి తలనొపుట” చెప ుంది. “మీ మమీిక ి
ఎపుుడూ ఏదో  ఒక నొపేు. అంతా బాగుండమ ఏడముంద ి ఎపుుడు? 
ఖ్రి” అంటూ విసుకుకనానడు. మ ైధలిిక ి నిన్న తన్ు చూస న్ 
యాడ్ గురుత కొచిుంది. పో లికదేి? మరి రఘునాథ్ కి తన్ంటే పేేమ 
లేదన్ుకోవాలా? అన్న ఆలోచన్ రావడంతో మ ధైిలికి తలనొప ు 
మరింత ఎకుకవెైంది.  
 ఆరోజు రఘునాథ్ ఇంటికొసూత న ే హాచ్ హాచ్ మని 
త మిటం మొదలు పటెాట డు. పెైగా “నీవలేు ” అంటూ మ ధైిలి మీద 
విరుచుకుపడాే డు. “బాగుంది నావలేు  అని మీరంటే, మీవలేు  అని 
నేన్ంటాన్ు. జ్లుబు అసలు మీ వంశంలోనే వుంది. మామగారు 
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కూడా సంవతురం ప డుగు నా జ్లుబుతో వుండటం నాకు తలెీద 
న్ుకోకండమ” అంటూ దులిపసే ంది మ ధైలిి. అకకడమకి మీ వంశం లో 
లేన్టటట , మీ అమికు “ఇస్ో న ఫీలియా” వున్న సంగతి నాకు తలెీ 
దన్ుకోకు” తిప ుకొటాట డు రఘునాథ్. ఆ తరాాత ఎడమొహం, పెడ 
మొహం. అదే స్ాయంతంే టీవీ లో జ్లుబుతో బాధపడ ే భరత 
“నీవలేు ” అని భారోతో అన్డం, ఆమ  అతడమకి విక్ు రాస  ఉపశ 
మన్ం కలిగించడం, చివరగా జ్లుబు పో వడం కూడా ఆమ  వలేు  
అని చపెుడం చూస న్ మ ధైలిి, రఘునాథ్ లు స గుగ పడాే రు. 
 కావో, తజే్ ఆటలకని వళె్టళ మటిట ,బురద అంటించుకు 
వచాురు. చకకగా స్ానన్ం చయేంచి, ముస్ాత బు చేస న్ ప లు లు, 

మటిట  కొటటట కు రావడం చూస  మ ైధలిికి మండమపో యంది. “మురిక ి
ఆటలు ఆడోదదని చెపాునా” అరుసూత  ఇదదరనీ ఎడా పడెా బాదేస ంది. 
ఏడుపు మొదలలటిట  కాళళళ, చతే లు కడుకుకని డెసే్ 
మారుుకునానరు ప లు లు. ఆ తరాాత కావో, తజే్తో “టవీీ లో 
మమీిలే మంచి వాళళు రా ప లులు ఆటలోు  బురద అంటించుకు వసేత  
వాళళ మమీి ఏమి అన్కుండా పాడుకుంటూ బటటలు 
వుతికసేుత ంది. ఇంకో మమీి డెటాల్ సబుుతో ప లులకు స్ానన్ం 
చేయంచి ముదుద  చసేుత ంది. మన్ మమీి వుంది, తిటిట, కొటిట  
ఏడమప ంచడానిక’ి అన్టం విన్న మ ైధలిి నిరాా ంత పో యంది.  

అది అంతడ ! ఇది ఇంతడ ! 



 

37 

లిటిల్ సెైంటిసుట  
 శాీనివాస ఫణి కుమార్  డొకాక, Atlanta (GA)

 “నానాన, నెక్టి వీక్ నించీ సెైన్ుులాబ్  మొదలు పడెతారు, నాకో 
కోటట కొన్ు అరెజంటటగా.” గబుకుకన్ వెన్కిక తిరిగ ిచూస్ాన్ు. పెనై్ 
ఎవరూ కన్బడలేదు. కిందకి చూస్ాన్ు. భూమికి జ్ానడెు లేదు, 
దీనికపుుడే సెనై్ుులాబులూ, సెైకలాబులూ ఎందుకు? దానికోసం 
మళ్ళళ కోటూు , కొమిచుులూనా? దోచసేుత నానరు దొంగ పనీ్ుగులు. 
చెప ు చఛేే దేవీ లేదు గానీ, ఈ హంగులకేం తకుకవలేదు. అసలు 
వీళళ సెనై్ుు టచీరని చూడడానికి నిజ్ంగానే రెండు కళళళ చాలవు. 
ఇంకో రెండు కళళళ అపుు తచెుుకుంటనేే గానీ ఆ “అపూు” ని 
స్ాంతం చూడలేము. ఆ గుమిం నించి ఈ గుమిందాకా 
వుంటటంది పాపం. ఆవిడే చటెటయో వుంట ేరెండమళళకి సరిపడా చకెక 
అన్న మాట. “ఏవిటీ మాటాు డవు?” అన్నటటట  చూస ంద ి నా 
కూత రు. “సర,ే వీకెండు కొందాంలే, అమి బయలేద రుతోంద,ి పదా 
సూకలుక”ి అని పంప ంచేస్ాన్ు. వచిు ఆఫీసు రూమ్ లో 
కూరుునానన్ు, ఆటేట  పని లేదు. వచేువారం కొతత  పాేజ్ెకుట  
మొదలు. అపుటదిాకా వరికంగ్  ఫంే హోమ్ . వేలలడం త లేరు, 
వీళళకి సెైన్ుు లాబులా? మేము ఇంటరుమీడమయ ట్ లో 
మొటటమొదటిస్ార ి చూస్ాం, అసలు లాబ్  అంట ే ఏవిటల. అపుట ి
వరకూ సెనై్ుు పాఠవెనైా, తలెుగు పాఠవెనైా ఒకట ేపటటట . వదేంలాగ 
విని, వలిుంచడవ,ే శాుతి అన్నమాట. ఉతాుహం కాసత  ఎకుకవె,ై 
పూన్ుకుని మొదలలటిటన్ పతేీ పయేోగమూ ఓ పహేసన్ంలా 
తయారయేోది. 
 జీవితంలో మొటటమొదట ి స్ారి మూడో కాు సులో 
నో,నాలుగులోనో చేస్ాం సెనై్ుు పయేోగం. ‘ఒక గాజు బీకరు 
తీసుకొన్ుము. నీళళతో నింపుము. ఒక పులు కు పెనై్ వొకట,ీ 
మధోన్ వొకట,ీ కిందన్ ఒకటీ చికుకడు గింజ్లు కటటట ము. మధో 
గింజ్ సగము ములుగున్టటు గా పులు  బీకరున్ందుంచుము. రెండోే  
జుల తరవాత చూడుము. పెైగంిజ్ ఎండమ చఛుేన్ు. లోపలి గింజ్ 
ఉబు చఛుేన్ు. మధోద ిమాతమేు మొలకతె త న్ు. నీ గమనికలు, 
తీసుకోవలస న్ జ్ాగాతతలు వివరింపుము’ అని వుండేది. “గాజు 
బీకరుకు బదులు పాు స టక్ చెంబు వాడవచుున్ు. పులు కోసము 
కొండ చీపురు వాడున్పుుడు అమికు తలెియకుండా జ్ాగాతత  పడ 

వలలన్ు. మిఠాయ ప టుమున్కు ఉన్న దారముతో సరిపటెటట కొ 

న్వలలన్ు. అమి డబాులో వున్న టటైాన్ు దారము తీయరాదు. 
లేనిచ  ో పమేాదము” అని రాస్ాన్ు. అద ి చూస  మా సెనై్ుు 
మేష్ాట రు ఒకటే న్వుా. అన్నటటట  రెండో  కాు సులోనే ఒక చిన్న 
పరశి్నధన్ చేస్ాన్ు గానీ కారణాంతరాల వలు  అది సగంలోన ే
ఆగిపో యందికాబటిట  లలకకలోకి రాదు.  
 “ఒక బంగాళా దుంప ఉడమకించి, సగం పరెటలు  పెటటట ము, 
సగం ఫ ేజజలో పెటటట ము. రెండు రోజుల తరవాత చూస న్చ  ో బెైట 
వున్న ముకక బూజు పటటట న్ు, దానిని ఫంగస్ అందురు. ఫ జేుజ లో 
ఉన్నది బాగుండున్ు, వయేంచుకు తిన్నచ  ోఇంకా బాగుండున్ు” 
అని వుండదేి. బంగాళ దుంప అంటే ఉడమకించాన్ు గానీ, ఫ ేజుజ  
ఎకకడనించి తనే్ూ? అకకడమకీ అమిన్డమగాన్ు, “అమాి, ఫ జేుజ  
కొన్ుకుకందావ,ే లేకపో తే సూకలుకి రావదదనానరే” అని. “ఇంతోట ి
బో డమ చదువుకీ ఫ జేుజ లూ, విమానాలూ కొన్లేంగానీ, నా మాట విని 
శుబారంగా చదువు మానసే , అంటటు తోమడం నేరుుకో, పని 

కొసుత ంద”ి అంద ి అమి న్వుాతూ. నేన్ు అబదధవాడాన్ని 
అమికెలా తలెిస పో యందో? అకకడమకీ బాగానే చెపాున్ు, మొహం 
జ్ాలిగా పెటిట . నాకోకపవొచిు మొతతం బంగాళదుంప బెైట పారేస్ాన్ు. 
స్ాయంతంే మామి చపె ుంది “పో నీ సగం ముకక తెచిు మన్ 
కుండలో పటెటట కో, అదీ చలు గానే ఉంటటంది, ఫ ేజ్జంటే బో లలడు ఖ్ర ీ

దు” అని. నిజ్మ,ే అపుటలు  మావూరు మొతతం మీద డాకటరు వరి 
గారింటలు నే వుండేది ఫ జేుజ  మరి. సరే, అలా ఆగిపో యందా బంగాళ 
దుంప పరశి్నధన్, కాబటిట  చికుకడు పయేోగమే మా మొదటిది. 
 తరువాత శ్ాసీతయీ నామాలతో, బో లలడంత హడావిడమ 
చేస్ాన్ు. ఓస్ార,ి భాసకరాా వు కొటలట కెళ్టళ, “ఓ రూపాయ స్ో డమయం 
కోు రెడైు ఇయో, అమి తెమింద”ి అంట ేవాడు తలెు  మొహం వసే  
“అదటేండ?ీ” అనానడు. అపుుడు పపేంచానిన జ్యంచిన్ 
అలలగాజ ండర్ లా ఫో జు పటెిట , “స్ో డమయం కోు రెైడు అంట ేఇదీ” అనానన్ు 
ఉపుు బస్ాత  చూప ంచి. అద ే వూపులో ఇంటకిొచిు, మామి 
దగగరికెళ్టళ “మామాి, నీకొకంచెం హచె్ టూవో కావాలా?” అని 
అడమగాన్ు. “వదుద రా, ఆటేట  దాహం లేదు” అంది మామి. నాకు 
గుండ ె ఆగని్ంత పనెైంది. “మామాి, హెచ్ టూవో అంటే..నీ కెలా 
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తెలుసే..” అనానన్ు నీళళళ న్వులుతూ. “అన్న చెపాుడురా, 
వాడు నాకు చకకగా పాఠాలు అపు చబెుతాడు కదా, అపుుడు 
చెపాుడు”.. వెంఠనే వళె్టళ అన్న జ్ామ టీ ే బాకుు కన్పడకుండా 
దాచేయాలనిప ంచదేి. కానీ, జ్ామ టీ ే బాకుు లేకపో తే వాడమ 
హోంవరుక అవదు, అది పూరెతతతనేే గానీ నా హోంవరుక అవదు. 
అందుక ేవదిలేసేవాడమని. 
 ఆరో తరగతిలో గోనో మీటరో, గోదారి మీటరో ఏదో 
పయేోగం ఉండేది. జ్ామ టీ ే బాకుులోని “డమ” తీసుకుని, దానిక ి
రెండు స్ాట ా లు అతికించి, భవన్ం ఎత త  కొలవమని. సర,ే గడమయార 
సథంభం ఎత త  కొలుదాద ం కదా అని, దాని ముందు నిలబడమ స్ాట ా  గొటటం 
లోంచి చూసూత , పకకకి న్డుసూత  వళె్టళ నాగేస్ాేవు కూలేింాకు 
బండమని గుదేదస్ాన్ు. వాడమ రంగు సీస్ా ఒకటి పడమ పగలిిపో యంది. 
ఆరోజునించీ వాడమకి నేన్ంటే కోపం. అందరలిాగే నేన్ూ కపెైుసీరర 
ముకి పావలా ఇస్ాత నా, అయనా వాడు నాకపెుపుుడూ పూరితగా 
నింపవేాడు కాదు. 
 తరవాత థరాి మీటరు తయారు చేస ేపయేోగం. ఈస్ార ి
ఎలాు గెనైా చేస  తీరాలని పటటట దలతో అందరనిీ అడమగాన్ు “మీ దగగర 
పాదరసం వుందా?” అని. అందరూ నాకసే  వింతగా చూస  “అద ే
తగిగపో త ందలిే, రెండు రోజులోు ” అన్ుకునానరు. చివరకి ి మా 
మేస్ాట రే సలహా ఇచాురు “ఒరయే్  సేఠు దగగర సునినతపు 
తాేసులూ, పాదరసం గటాే ఉంటాయ అని”. మా కాు సులో ఇదదరు 
సేఠు ప లులుండవేారు. భరత్ లాల్ , భరేూ లాల్ అని. వాళళని 
అడమగాన్ు, “ఒరయే్ ,రపేు కొంచెం పాదరసం పటంేడరాా , థరాి 
మీటరు చసేుకుందాం” అని. మరానడు భరత్ లాల్ వచిు చపెాుడు 
“మానాన్న నీతో మాటాు డదదనానడు” అని. భేరూలాల్ గాడు 
అపుటకిే మానేస్ాడు. తరవాత అయస్ాకంత రేఖ్లు గీస ే
పయేోగం భలే వుండేది. కాయతంపెనై్ ఇన్ప రజ్న్ు పో స , కింద 
అయస్ాకంతం పటెటడం ఒకట,ీ దికూుచి పటెిట  రఖే్లు గయీటం 
ఒకటీ. అంతా గీస్ాకా చూసేత , పేదద  బొ దిద ంక లా వచుేద ిఆ బొ మి. 
దికూుచీ, అయస్ాకంతవూ ఒకే జ్బేులో వసేుకుని తిరగివేాళళం. 

దాంతో ఆ దకిూుచి ఉతతర దక్ష్మణాలకి బదులు తూరూు, పడమరా 
చూప ంచేది. 
 అయత,ే ఓస్ార ిఅన్నయోకీ వాడమ ఫెేండు క ీసెనై్ుు ఫేర్ లో 
మొదటి బహుమతి వచిుంది. వాళళళ విరిగిపో యన్ టూోబు 
లలైటూ, బేుడూ, వెైరూు  వాడమ, ఏదో చేస్ారు. అపుటనిించీ నాకు 
ఇంటలు  పో రకెుకవెైపో యంది. “వధెవా, అన్న చూడు ఎంత చకకగా 
చేశ్ాడో . న్ువూా ఉనానవు, ఎందుకూ, తిండమ దండగ” అని. 
నాకోకపం వచిు మా కాు సుమేటట చలపతి గాడమకి చపెేుస్ాన్ు, 
“వొరేయ్  వచేుస్ారి ఏదెనైా చేదాద ం” అని. వాళళ నాన్న పదెద  
సెైంటసిుట  మరి. సర,ే చివరకి ి వాడ ే కనిపెటాట డు. యంతశేకితని 
విదుోఛేకితగా మారేు పయేోగం. స్ాట ండు వసే న్ సెైకలిలకిక గటెిటగా 
తొకకడం నా పని. దానికి వెరైూు  గటాే తగలిించి, నానా హంగామా 
చేస , చివరకిి బలుులు వలెిగంిచడం వాడమపని. నాకు తెలియదు 
కాబటిట, సెనై్ుుఫరేోు  వాడే అందరకిీ అరథమయేో టటట  చెపుేస్ాడు. 
“నినెనవరనేా పశేనలడమగతి,ే కషటపడుతూ, ఆయాసపడుతూ సెైకలి్  
తొకుకత న్నటటట  మొహం పటెటట , అపుుడు ఆ పశేనలక ికూడా ననే ే
సమాధాన్ం చపెేుస్ాత న్ు” అని చిటాక కూడా చెపాుడు. సర ే
అయడేాద ి మాకొచిుంది బహుమతి. ఇంటలు  అందరకిీ గుండ ె
ఆగని్ంత పన్యోంది. ననేదేో  దారలిో పడమపో త నానన్ని నాన్న 
బో లుే  సంబర పడమపో యారు. కానీ వాళళకేంతెలుసూ, ఆ పయేోగం 
వలు  నాకొచిుందలాు  సెైకలిు తొకకడవనే్ని!అలా చసే న్ పరిశ్నధ 
న్లూ, అలురూు  ఆనాటితోన ే సరి. ఇపుుడు ఏదో “మూడు 
పాకజేలూ, ఆరు పోే గాా ములూ నేరుేసు కుని, అటట దిటూ, ఇటట 
దటూ తిరగరాససే , ఘన్, పన్స, జ్ట లాంటి వేద పకేియాలనీన 
కంపూోటర్ రంగంలో పయేోగించి, నోరు పటెటట కుని బతికసేుత నానన్ు, 
ఏదో , న్లుగురతిోట ీనారాయణా.  
 నాలో న్ూ ఓ లిటలి్ సెైంటసిుట  ఉనానడు. కానీ వాడమపుుడు 
ఆలోచించడం మానసే , మూడంకసే , ముసుగు తనిన 
నిదదరోత నానడు చాలా ఏళళళగా. వాడమక ీఓ కోటట కొంటాన్ు, అద ి
చూసెనైా లేస్ాత డేమో.. 

 
"ఆుఁ..... ఏవోయ్ వెంకటాేవ్! రాతిే ఎనిమిదెైంది. అసలే కొతతగా పెళ్ళళన్వాడమవి. ఇంటికి వళెాళలనిప ంచడంలేదా ఏమిటి ? ఇంకా పని చేసూత నే 
ఉనానవు?" మ చుుకోలుగా అనానడు ఆఫసీరు. "ఏం లేదు స్ార్. మా ఆవిడ కూడా ఉదో ోగం చసేుత ంది. ముందుగా ఎవరెైత ేఇంటిక ిచరేు 
తారో వాళళళ వంట చేయాలి" రహసోం చెపాుడు వెంకటాేవు. “వారనీ “ అంటూ ఆశురోంతో నోరు వళెళబెటాట డు ఆ ఆఫసీరు.
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