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Dear Friends and Members,
By the time you receive this
edition we would have completed
the Annual TFAS cultural competitions. It is with great pride and
honor I would like to share a prestigious and one of a
kind achievement of our own Dr. Sri Murthy
Bhavaraju. A long term well-wisher and founding
member of TFAS. Dr. Murthy Bhavaraju was
inducted into the National Academy of Engineering,
Class of 2013 on Sunday October 6, 2013 in

Washington, DC. This year he will be retiring as TJ
Editor after 10 straight years of dedicated service.
The Executive Committee is working very
hard to put together a GALA show by our children,
along with celebrities and musicians from Tollywood
on Nov 10, 2013, for Deepavali. We are also starting
our preparation for Jan 2013 Sankranthi and
Trimurthy day programs. I along with the rest of the
trustees thank you your support and request you to
attend Deepavali Program and make it a Grand
success. Details can be found on www.tfasnj.org
Sincerely,
Manju Bhargava, TFAS President

ఈజీ బాస్ భావరాజు గారు
శ్రీమతి శ్యోమలాదేవి దశిక
రండువేల నాలుగులో ఓ రోజు మూరతి భావరయజు గయరు ననను

తీసనకోవడంకయని,

పిలిచి తెలుగు జ్యోతి ఎడిట ోరతయల్ బో ర్డ్ లో చేరమని అడిగయరు.

పరకటించడం గయని ఎనుడూ చెయోకపో వడం వయరతలోని పరతేోకత.

వంటనే నా మనసన “అమమబాబో య్! నేనన అసో సియట్
ే ఎడిటర్డ

మాకు

పరచకుండా

నిరణయానిు

మూరతిగయరత ఆధ్వరోంలో పయతిక సంవతసరయలు నిండిన

గయనా?“ అని అంది! కిడాంబి రఘునాద్ గయరత ఆధ్వరోంలో కీమం

తెలుగుజ్యోతి

తపపకుండా వచేే తెలుగుజ్యోతి

పుటిటనరోజు పండుగ

చదనవుతూ ఆనందించడమే

తెలియ

అచే

తెలుగు

రీతిలో

అందంగయ

ముసయిబై,

చేసనకుంది. అలాగే తెలుగు కళాసమితి

గయని దాని వనక నడిచే తతంగంతో నాకు ఏమాతరం పరతచయమూ

జ్రతపన
ి సిలవర్డ జూబ్లో వేడుకల సందరభంలో తెలుగు జ్యోతి కొతి

లేదూ, దాని గురతంచిన పరతజ్ా ఞనమూ లేదన. తెలుగుజ్యోతికి

అందాలతో పరతేోక సంచికగయ అతిధ్నలనన అలరతంచింది . ఈ

హటాతత
ి గయ ఎదనరైన ఆపద సమయంలో మూరతిగయరు ఏమాతరం

పదేళ్ోలో కొనిు అవసరమన
ై మారుపలు, చేరుపలు చెయోడం ...

వననకయడకుండా పతిరకయ బాధ్ోతనన తీసనకునాురు. అటువంటి

కొంతమంది కొతి రచయతలిు, కొతి ఆరతటకిల్స ని పయఠకులకు

మూరతిగయరు ననను అడిగన
త పుపడు నాకు చేతనైన సయయం

పరతచయం చేయడం జ్రతగతంది. ఈ పతిరకనన రండు నలల కొకసయరత

చెయోడం, కనీసం పరయతుం అనాు చెయోడం నా కరి వోం అని

పరచనరతంచడంలో ఎనిు ఇబబందనలొచిేనా, ఎనిు సమసోలు

అదే మనసన ననను హెచేరతంచింది. అందనకే సరే అనాునన. నా

ఎదనరైనా ఆయన ఎపుపడూ చికయకు పడటంగయని, గయబరయ పడటం

జ్ఞానానిు పకకన పెడత
ి ే నేనన భయపడటానికి అసలు కయరణం

గయనీ నేనన చూడలేదన.

అపపటికే నాకు ఇదద రు బాసనలుండటం. ఇంటోో ఒకళ్ళు....

చిరునవువతో

ఆఫీసనలో ఒకళ్ుతో.... సతమతమవుతతను నేనన ఇంకో బాస్

ఇనిునాళ్ళు సయకుతూ వచాేరు. ఇంత పెదద బాధ్ోతనన నరవేరేే

కింద పనిచెయోగలనా అని! అయతే మూరతిగయరత విషయంలో అది

పనిలో పడి తన స ంత రచనా కయరోకీమానిు నమమది నమమదిగయ

కేవలం నా అపో హే అని తవరగయనే తెలుసనకునాునన. సయధారణంగయ

పకకకు పెటట సి ూ వచాేరు. ముందన ముందన భావరయజు గయరు తన

బాస్ లు “ఇదిగో! ఇది నీ బాధ్ోత, ఎలా చేసి యవనుది నీ ఇషట ం”

రచనలనన తెలుగుజ్యోతి కి బహుమతిగయ ఇసయిరని, ఇవయవలని

అంటూనే అడుగడుకకక ఆంక్షలు విధిసి నంటారు. కయనీ మూరతిగయరు

కోరుకుంటూనాునన.

అలా కయకుండా నా మీద నమమకంతో కయవలసిన వసనలుబాటుని,

అసలు-

నిజ్ంగయనే

నిండుకుండలా ... కయమ్ గయ...
సిసల ైన

తండిల
ర ా

పిలోకయకినైన

తెలుగు

ననను

జ్యోతిని

(సమరధత

సవవచఛ ని ఇచిే ఎదిగే అవకయశం ఇచాేరు. నా మనసనలోని

విషయంలొనండో య్!) తెలుగుజ్యోతి పతిరకలో ఓ భాగసనిరయలిని

అభిపయరయానిు చెపపటానికి నేనన ఎపుపడూ ఇబబంది పడవలసిన

చేసన
ి ందనకు శ్రీభావరయజు పరబరహమమూరతి గయరతకి నా కృతజ్ా తలు,

అవసరం

నమసయకరములు తెలుపుకుంటునాునన.

కలగలేదన.

మాతో

సంపరదించకుండా

నిరణయం
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మనుచరితిలో లోకోకుులు (రండవ భాగం)
ఆచారో శ్రీ వేమూరత వేంకట రయమనాధ్ం
(గత సంచిక తరువయయ )

వయనికి తెలుసనిందా అను పరకృతి సిధ్ధమైన విషయం వడలగీకుక

17. "ఇనుప కచచడాల్ కట్టుకొను మునిముుచుచలెలలఁ దామరస

తతంది.

నేతిలండల బందాలు గార" (2-73). పరయశరుడు,విశ్యవమితతరడు,

21. "సశరీర సవరగ సుఖము" (2-58) వరతములతో ఎందనకు

మాందకరతణ వంటి ఉదాహరణలు వలో డించి

వయరందఱన అననభ

కృశించిపో తావు, సవరగ ంలో లభించే సనఖం నీకు, నీ దేహంతోనే

వించిన కనాోకేళి కయరణంగయ వయరత ఘనత తకుకవ అయందా, నీవు

అననభవించే అవకయశం సమకూడగయ, ఎందనకు వదనలుకుంటావు,

వయరత కంటె గొపపవయడివయ, అని వకికఱిసి ూ, ఎంత ఇననపకచేడాలు

అని వయదిసి నంది వరూధిని. నీ శరీరం విడిచిపెటిి సవరయగనికి పో న

కటుటకునాు, ఎంత మునీశవరుల ైనా, ఆడువయరత ముందన బంధితత

కకఱ లేదన, ఆ సనఖాలనీు యకకడే యా నీ శరీరం తోనే అనన

లు కయరే, అందఱన "ద ంగలు" అని యాసడిసి నంది. యజ్ఞాలు చేసి

భవించవచనేనన, ననను కలిసి, మ్రోగుతతంది - సవరగ పయరపిి కేవలం

న నీకు యా మాతరం తెలియదా యా మునిశ్రష
ీ ు తలనన గుఱించి,

తనవంటి తరుణులతో గడపలోనికే యనుటు
ో !

అని గురుిచేసి నంది.

22. "ఇంత తలపో యవు, నీ చదువేల చెపుుమా."(2-72). య

18. " ... పని వెననతోడఁ బెట్టునది మాకు" (2-43). వరూధిని

జ్ఞాలు, తపసనసలు చేశ్యనంటావు, "భూతదయార్ర బుధ్ిి" కలిగ

తనకు, తన తోడి వయరతకి (మాకు) మనమధ్నని శ్యసి మ
ర ులోని పలు

యుంటట, ఎనను పుణాోలు చేసన
ి వయని "సదగ తి" యే నీకూ లభిసనిం

కులు వలిో ంచే "పని" తమకు చిరకయలంగయ అభోసనము, సవంత

ది; ఈ మాతరం ఆలోచించలేవయ, ఎందనకు నీ చదనవు, అంటుంది.

ము అయనది, అని తన వివరయల పటిటకలో పవరొకంటుంది. అనగయ

ఇకకడ చదనవు అను పదం మీద ఒక విచితర వయోఖో. భూతదయ

అది తమకు సహజ్మని, అందనలో ఏమీ కొీతి ందనం లేదన, అని

కలిగ వరూధినిని సీవకరతంచాలి అనుది చదనవు వలన గీహంచదగతన

వకయకణిసి నంది.

విషయం అంది ఆమ వయదం; "అనిన నేమియు ననక" అని పరవ

19. "యజ్ఞ కోట్టలం బావనులౌట్కున్ ఫలము మాకవుగిళ్ళ

రుని సపందననన పెదదన సూచించి(2-74) చదనవు వలన గీహంప

సుఖంబులు కదా"(2-54) నీ యెలపయరయమంతా యజ్ఞాలలో

దగతన దిదికయదని, "భూతదయ" యొకక అంతరగ త భావం కన

ఎందనకు వోరధ ం చేసనకుంటావు, ఆ యజ్ఞాల ఫలము మముమ

బడిన కయమినిని కవియటంకయదని, పెదదన చకకగయ ధ్వనించాడు.

ప ందటానికే గదా, అంటుంది వరూధిని. యజ్ా ఫలంగయ సవరగ ం

23. "మృతిలేని నాదు చెలవంతయు శూనయగేహమున కతిు న దీపి

పయరపిి సనిందని, అకకడ తమలాంటి వయరతతో భోగతంచటం తటసిిసి నంది

కయయెయ" (3-8). పరవరుడు తననన నిరయకరతంచి వళిుపో యన

ఇకకడనే "గాలసో కినన్ వెననవలెన్ గరంగు

పిదప వరూధిని విరహవేదనలో ఇలా అననకుంటుంది. మానవ

నలవేణులఁ గౌగిట్ జ్ేరుచభాగయ "మునుది గదా(2-57) తానే

సీి ల
ర తో తనను పో లుేకుని, వయరంత తపంబు చేసి జ్నించినారో,

పరతోక్ష ఉదాహరణం! ఇది అంత సనలభంగయ కలుగుతతందా, అని

కయంతతడు తిరసకరతసవి దేహము వీడగలరు, నేనన "అమరు య

పరశిుసనింది.

అయతే, ఒక తారతకకయంశం ఉంది . యజ్ఞాలఫలం

భామిని"నని తన అందమిలా అయపో యనదే యని విలపిసి నంది.

తనలాంటి వయరతతో సవరగ ంలో రమించనట సనమా, అని, ఆమ డంక

తన బరదనకిక శూనో గృహమని , అందనలో నిషఫలం గయ దపపం

తిరుగుడు వయదంలో ఉదాాటించఁ జూసనింది.

పెటట న
ి తీరున తన అందం పరతణమించింది, అని విచారతసి నంది. ఈ

20. "అంధునకు కొఱయె వెనన
ె ల?" (2-56) "సంసారాంధువు"

వయకోంలో ఒక గంభీరమన
ై భావం దాగతయుంది. పరతిభకు ననచనకొన

న పడియునాువు, నీకు వనుల విలువ, స గసన తెలుసననా?

ని జీవితకీమంలో ఎనిు పెై మఱనగులు దిదద నకొనాు ఫలితం

అని గూటిసి నంది వరూధిని. వనుల యెంత సనందరమన
ై దో , గుీడి్

శూనోం, అను గరతభతసతోం ఈ వయకోంలో ఇమిడియుంది.

అని వయదిసి నంది.
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24. "ఇంత కనువేఁదురు సలులనట్మమ యంతికిన్"(3-33)

28. "హో రాహో రిగాఁ బో రి" (3-94) గటిటగయ, ఎదనరొకనటం

వరూధిని పరవరుని చూచిన మాతారన ఎంత పరణయకకలలకు లోన

సూచించే మాటలివి. మన దెని
ై క సంభాషణలలో ఎంత తఱచనగయ

యందో కనిపెటట ,ి ఆమనన పరయమరతశంచ వచిేన చెలులు, "వయనిని

ఈ మాటలు ఉపయోగతసి యము.

చూచి నంత మాతారన నీకింత ఉనామదం కలగటం సవోమా? సీి క
ర ి

29. "వలదంచు బెనంగ నేను సనాయసినె ?" (3-99) మాయా

ఇలాంటి పిఱక
ి ితనం భావోమా? ఇంటికి పో దము రమమ"ని హెచే

పరవరుడు వరూధినితో పలికన పలుకలివి. నీ రతివలని సనఖం

రతసి యరు.

వదద నటానికి నేనన సరవసంగ పరతతాోగతనా, అంటాడు. సనాోసికి

25. "దెవ
ై ము దో సకారులక తోడెవ
ై చుచ నెపుట్టనన్"(3-47)

ఇలాంటి శరీరసనఖాపవక్ష ఉండదను ధ్వని యా వయకోంలో ఉంది.

శివుడు కంటిమంటలో నినను జ్డిపించినా, సయవహాదేవి అనే

అనీు వదలుకొనువయడు సనాోసి యను సయమానో అభిపయరయా

పిరయురయలు గల అగతు నినను రక్ించదలచాడేమ్ర, లేకపో తే నీవు

నిు అననసరతంచి యా పరశ్యువయకోం వయరశ్యడు పెదదన.

తిరతగత "దేహంబుతో" ఎలా ఉంటావు , దేవుడు కూడ దో సయలు చేసవ

30. "వి తము చెడ సౌఖయమైనను వలయుఁ గలుగ"(3-103).

వయరతకే తోడుగయ ఉంటాడు, అని వరూధిని తన విరహవోధ్లో అగతు

ఇదప మాయా పరవరుని కపట వయకోమే. నా వరతం ఎలాగో చెపుప

ని సంబో ధించి పలుకతతంది. ఇది అలంకయరపయరయమైన యాసడిం

తతనుది, పో నీ ఫలమన
ై ా వలసినంతగయ కలుగవల గదా అని ఒక

పు, నిజ్ఞనికి దేవుడు మ్రసకయరుల పక్షమా? కయని నితోజీవనం

షరతత పెడతాడు, నీ సమమతిని నేనన వళిుపో యే వఱకు ననన

లో మ్రసకయరులకు విజ్యం కలుగుతూ ఉండటం మనం గమ

నీవు వదలరయదన, అని - అనగయ ఏదో క్షణమాతర సౌఖోం కయక,

నించనిది కయదన. ఆ గమనికకు అననగుణమన
ై యాసడింపు ఇకక

కొంత కయలమన
ై ా తన కయమ శ్యరీరక సయంగతోం నిలిే యుండాలి

డ ఉంది.

అని వయని వయంఛ.

26. "కాలొక చోట్ నిలుచనె" (3-64) దనుఃఖంలో మునిగతయును

"వి తం చెడా ా సుఖం దకాాల" అను మన

సయధారణ సంభాషణ వయకోం ఇది.

వరూధినికి సఖనలు ఓదారుప మాటలు పలుకుతూ, అంటారు,

31. "రంట్టకన్
ి జ్డిన రేవఁ డ నౌదునె"(3-105). తన తపో నిషు

"ఆఁ వయడే తిరతగత వసయిడు. నినను చూసవ వఱకు వయని కయలు నిలిే

యొక పరకక, వరూధినితో "చిరసౌఖోముల్" గననట మఱొ క పరకక.

యుంటుందా?

ఇకకడ "కయలు"తో పయటు మనసన కూడ అని

అటుఇటు భరషట తని కయకూడదన, అని వయదించాడు మాయా పరవ

మనం అనవయం చేసక
ి ోవచనే. బుధ్ిధ తిరతగత మళ్ళు రయక పో డులే

రుడు. ఈ వయకోపరయోగం మన సయధారణ సంభాషణలోని వయకయోని

అను ధ్వని సఖనల సయంతవనవచనాలలో ఉంది. ఈ వయకోంలో పరవ

కంత దగగ ఱగయ - అచనేలాగయ - ఉనుదో చూడండి.

రుని వంటి వోకిి పునరద రశనం ధ్వనిగరతభతంగయ ఉంది కూడ.

32. "లెసస యుండునె గృహకరు లేని బిదుకు? (3-129)

జ్రుగబో యే కధ్ కిద క సూక్షమసూచన అనవచనేనన. ఇలాంటి

వరూధిని ననండి పయఱి పో వదలచిన సమయంలో మాయా

భావిసూచనలు మననచరతతల
ర ో ఎనను ఉనాుయ.

పరవరుడు ఎనను కలో బొ లిో మాటలు చెపయపడు - తన గృహము,

27. “క్షణక్షణముల్ జ్వరాండి చితు ముల్" (3-67) ఇది వరూధినీ

ప లము, అనీు క్ీణించిపో తతనాుయ.

కయముకుడెన
ై గంధ్రువడు తలచిన తీరు. సీి ల
ర ు ఏ వేళ్ ఏ రీతిని

లేనిదే అకకడి జీవితం సవోంగయ ఉండగలదా, అని జ్ఞలి కలిగతంచే

పరవరతిసి యరో మనం చెపపలేము, పరతి నిముసము మారే మన

టు
ో సంభాషించటంలో ఈ "నీతి" ఉచేరతసి యడు.

సనసలు కలవయరు సీి ల
ర ు, అని హుటాహుటిని తన అదృషట ం నముమ

33. "త ండము లేని యేనుగుల్" (4-18) ఎఱనకల ద రచేసన
ి

కుని ముందంజ్ వేసి యడు. కయని అతి జ్ఞగీతిగయ ఉపయయం పనాులి

మొఱలోని వయకోమిది. "వరయహ పో తములు" ధానోములనన

యని తనకు తానే చెపుపకుంటాడు.

చపపరతసి ననాుయ అను బాధా సూచక వయకయోలలో, వయటికి త ండ

ఫలితం మనకు తెలుసన

గదా, పరవరుని వేసం ధ్రతంచి ముందనకు అంగవేసి యడు.

తన వంటి "గృహకరి "

ములు లేవు గయని యేననగులవంటివి, అని వినుపిసి యడు.
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చూపునకు చినుగయ ఉండి, గంభీరయకృతి లేక పో యనా, దృఢమన
ై

సయధారణమైన మాటల ధో రణి గదా.

పననలనన చేసవ సందరభం సూచించే పదసంచయమిది.

38. " మూడు కాళ్ళ ముసలకిన్" (6-53). పండిన వయసన

34. "ధరణీ నాయకులకు నారు రక్షణంబులె కరతువుల్" (4-74).

లోని వోకిికక వరణన. మన మాటలలో ఎంతో సయధారయణమైన పరయో

విపనుయెన
ై మననరమ సవరోచితో తన భయమునన వలో డిసి ూ

గమిది.

పలికన వయకోమిది. రయజులు వేఱే కీతతవులు చేయనకకఱలేదన,

39. "మలఁ తకుఁ బతికిన్ వలపు సమంబగుట్ జ్నమవాసన" (6-

దనుఃఖములోనననువయరతకి రక్షణ కలిపంచటమే వయఱికి కీతతవులతో

66). ఒకరతపెై మఱొ కరతకి

సమానం, అంటుంది. కీతతవు పెై ఎంత నిషు ఉండవల నన, కీతతవు

నోలక్షణంగయని, ఇదద ఱకు అచేముగయ సమానమన
ై పవరమ – ఒకరొ

వలన ఎంతఫలము కలు
గ తతందో , ఆరుిలనన రక్ించటం మీద రయజు

కరత యెడ - చాల అరుదెైన సౌభాగోమని యా పలుకులోని భావం.

లకు అంత పటుటదల ఉండాలి, అందనవలన

వయరతకి

కీతతవు

ఎకుకవ పవమ
ర
యుండటం

సయమా

తతది నొక మాట. ఈ మొతి ము ఉదాహరణలలో అనీు

లొసగే పుణోఫలం దకుకతతంది, అని భావం.

అచేంగయ సమానంగయ లోకోకుిలు కయక పో వచనేనన. కొనిు

35. "ఊరక యా పసి బిడా ఁ గొట్ు గాఁ జ్ేయెట్టలాడె" ( 4-86)

మనసనకు అంటట అలంకయరయలుగయ ధ్వనించ వచనేనన. మఱొ క

బూచి వోల ననను జీరణ ముని యొకనిని బాలోచాపలమున పటిటన

"షరయ" . మఱింత వోగీతతో వదికత
ి ే పెన
ై సూచించిన ఉదాహరణల

మననరమనన అతడు "పసరము గొటిటనటుట" కొటట గయ, ఆమ సఖన

వంటివి మఱికొనిు ఈ కయవోంలో పరతశ్ోధ్కులకు కనపడగలవు.

లు వయనితో అను మాటలివి; నీవేమని తలపో సినా, నీ చేయ
యెలా వచిేందయాో ఈమనన కొటట టానికి, అని.

ఈ

వయోసంలో

వయడిన

"లోకోకుిలు"

అను

పదం

వివిధ్మన
ై పదసంచయాలకు చెందనతతంది. కొనిు కేవలం రండు

36. "పాము కడు ముదిని కడపట్ గామగు చందమున"

మూడు మాతరమే - వయడుకలో ఉనువి - కయవచనేనన. ఈ

ఆమనన కొటిటన మునిని వరతణంచిన పో లిక యద కటి,

అనిుంటిలో మూలోదేదశం రచన రసవంతంగయ తటటటటో ు చేయటం;

(4-88).

పయము చివరకు పిశ్యచమవుతతందనుదని .

సూచించిన కధాభాగంలో, లేక సనిు వేశంలో, గయీహోతా సౌలభోం

37. "అమమను జ్ాసనుండు" "రౌదిమునఁ గరల" "పట్

పట్ఁ గపాల పంకుులఁ బగుల కొఱిక". ఇది ధ్వని పరధానమన
ై

పెంప ందిచటం, వరతణత విషయం చదనవరతకి పది మాటల అవసరం
లేకుండానే తటుటనటు
ో చేయటం.

లలతగీత లక్షణం
డా. శ్రీ వడే్ పలిో కృషణ ,హెద
ై రయబాదన, ఇండియా

లయ సమనివ తమ్ కావయమే తదగాయతామ్” అనుటుో రయమా

(జూల ై–ఆగసనట సంచిక తరువయయ)
లిఖితవయజ్మయం
పయరచీనమైంది.

మౌఖిక

కంటట
వయఙ్మయంలో

వయఙ్మయమే చోటు చేసనకుంటుంది.
నేరపబడేవి.

మౌఖిక
చాలా

వయఙ్మయమే
వరకు

గేయ

వేదాలు కేవలం వినికిడితో

కయవున “శ్రీతతలు”గయ పవరుకకయకయ. ఆదికవియెైన

యణంలో ఉనుది.

అంటట రయమాయణం

గయనయోగోమని

తెలుసనినుది.

భారత, భాగ వతాలోోని భగవదపగ త, భరమర గీతా

దనలు

గయనయోగోతనన

కూడా

పవరులోనే

చాటుతతనాుయ.

వయల్మమకి రయమాయణంలో "తంత్రి లయ సమనివతమ్" అనే

వయల్మమకి క్ీంచ మిధ్ననంలో ఒక పక్ిని వేటగయడు బాణంతో కొటిట

మాటనన అనేక సందరయభలలో వయడాడు.

ఆంగో పదమన
ై 'Lyre'

చంపగయనే ఆగీహా వేశ్యలతో అపరయతుంగయ పలికిన “మానిషయదం”

అనే మాటకు ఇది చకకగయ సరతపో తతంది. 'Lyre'

కూడా గేయ లక్షణంతో కూడుకొనుదే. వయల్మమకి రయమాయణ రచన

ఆకయరపు వయయదోం మీద పయడుకోవడానికి వీల ైన దానినే 'Lyric'

పూరతిచస
ే ి కుశలవులకు ఉపదేశించే సందరభంలో “పాఠ్ేయ గేయచ
ే

అంటారని నిఘంటువు వివరతసి ో ంది. అంటట 'Lyre' అనే జ్ంతర

మధురం - పిమాణైసిభి
ిు రనివతమ్, జ్ాతిభినసపు భిరచరథం – తంత్రి

వయదో సహకయరంతో పయడే రచనలనన 'Lyrics ' అంటారు. మన

అనన U
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రయమాయణ కయవోంతో పో లేదగతన ఇలయడ్ మరతయు ఒడిససస

నాథ గణనీయులు. ‘కవి ఒక అవిసపషట . వయంఛాంకురము ఒక

అనే రండు మహాకయవయోలనన రచించిన గీీకు మహాకవి హో మర్డ

అంతరతుగూఢ తాపం, ఒక చిను కయవోములో ఊదబడినచో అది

కూడా పరభువుల ఆసయినాలలో "ల ైర్డ" అనే వయదోసహాయంతో

భావకవితవమని" విశవనాథవయరనాురు.

కయవయోలనన పయడి వినిపించేవయరని పరతీతి. సనపరసధ్
ి ధ విమరశకుదన

'Lyrical Poetry ' కి సమమన
ై నిరవచనంగయ ఉంది. “The lyric

సి.ఎమ్. బౌరయ “Primitive Song”

అనే గీంథం లో పయరచీన

has the function of revealing, interms of pure art, the

శిలాయుగం నాటి ఆదిమానవులు, ఆటవికులు పయడుకును

secrets of inner life, its hopes its fantastic joys, its

పయటల లా

చకకని

sorrows, its delirium” కయబటిట పయడుకోవడానికి వీల న
ై భావ -

పరతిపయదనలు చేయడమే కయకుండా కకీ.పూ.2350 పయరంతం లో పెపి

రయగ పరధానమన
ై రచననే భావగీతమని పవరొకనాలి. సయధారణంగయ

(Pepi-I) పరభువు సెైనికులు ఈజిపుటదేశగీతానిు పయడుకునాురని,

భావము లేనిదే ఏ రచనా సయగదన. ఒక వేళ్ సయగతనా ఏ భావమూ

అదే అతి పయరచీన ఈజిపుట దేశభాషయగీతమని జ్.బి.పిచ
ర ార్డ్ ‘Ancient

పరకటించలేనిది అసలు రచననే కయదన.

ఉండేవో

శ్యసీి య
ర మైన

near Eastern Texts’

సమోక్

దృషిటతో

అనే గీంథంలో రయసినటుటగయ తెలిపయరు.

కయబటిట భాష ఎంత పయరచీనమైనదో

గేయం కూడా అంత

ఇది ఆంగో విమరశకుల

ఇంతవరకు పదం - గీతం సవరూపం పరతశ్రలితమైంది. ఇక
గీతానికి - జ్ఞనపద గీతానికి గల సంబంధ్బాంధ్వయోలనన పరత

పయరచీనమన
ై దేనని చెపపవచనే.

శ్రలిదాదం.

భావగీతం: అనుమాచారో గేయరచనలనన సంకకరినలని, క్ేతయ
ర ో

భావగీతం – జ్ానపదగీతం : సరవసయమానోంగయ సయహతోం గీంథాల

గేయాలనన పదాలని, తాోగయో గేయాలనన కృతతలని, రయమ

మూలంగయ పరచారం ప ందితే, జ్ఞనపద సయహతోం మౌఖికంగయనే

దాసన రచనలనన కకరినలని పరతమితారి ంతో విమరశకులు వయడు

పరచారయనిు ప ందనతతంది. ఇటీవల రేడయో
ి
, దూరదరశన్, కయోసెటో

తతనాు, పదాలనిుంటినీ సమానారికయలుగయవోవహరతంచిన సంద

దావరయ విసి ృత పరచారయనిు జ్ఞనపదసయహతోం ప ందగలుగుతోంది.

రయభలూ ఉనాు య. కయబటిట గేయం – గీతం. పదం – పయట అనే

జ్ఞనపద గేయ సంగీతరీతతలిు కూలంకషంగయ పరతశ్ోధించి గయన

మాటలనన సయమానాోరధ ంలో సమానారధకయలు గయనే వయడుతతనాురు.

కచేరీలు గయవించిన వింజ్మూరత సీత - అనసూయలు జ్ఞనపద

పదం గీతానికి పరయోయపంగయ వయడినటు
ో పెన
ై పవరొకనడం జ్రతగతంది.

గేయ సయహతో పరచార వయోపిి కై విశ్రషకృషి సలిపయరు. వయఙ్మయంలో

అయతే భావగీతం అను పదం ఎపపటిననంచి వయడుకలోకి వచిేం

జ్ఞనపదగేయ వయఙ్మయ సయినమేదో ఇదమితి మని శ్యసీి య
ర దృ

దో పరతశ్రలిదాదం.

కపథంతో తేలిే చెపప గలిగతన రచయత శ్రీహరత ఆదిశ్ష
ర తవు. ఈయ

రయయపో ర లు వయరత కయవోంలో ‘భావపదం’ ‘భావగీతం’ త లిసయరత

న తెలుగు భాషయ సమితి మదారస్ వయరు 1952-53 లో నిరవ

గయ కనిపించాయ. తరవయత విశవనాథ గతరతకుమారుని పవమ
ర గీతాలలో

హంచిన ఉతి మగీంథ రచనల పో టీలో 'జ్ఞవపదగేయ వయఙ్మయ

‘ఈ పిణయ భావగీతములవియ‘ అని కృషణ శ్యసిి గ
ర యరత ‘ఊరవశి’ లో

పరతచరం' అనే గీంథరచనకుగయనన బహుమతి నందనకొనాురు.

‘అపూరవ మధ్నర రకిి సనఫరతయంచనగయని అరి ం గయని భావ

సయహతో దృషిటతోనే కయకుండా, సంగీతశ్యసి ర దృషయటా కూడా

గీతముమలివి‘ అని ‘భావగీతం’ పదపరయోగం జ్రతగతంది. భావకవితవ

జ్ఞనపదవయఙ్మయం,

ముఖోంగయ

గేయవయఙ్మయ

పరతశ్రలనారహ

మనే పదానిు గయడిచరో హరతసరోవతి మరయవు ఆందరపతిరక సహాయ

మవుతోంది. కూ
ీ రజ్ంతతవులనన చూసి భయవిహవలుడవడం చేత

సంపయదకులుగయ ఉనుపుపడు సృషిటంచారని డా. గతడుగు సీతాపతి

నన, లేక కుందేలు చేజికికనపుడు ఉతాసహంచేతనన, ఆదిమాన

గయరు తమ History of Telugu Literature(Part II) లో రయశ్యరు.

వుడు మైమరచి వేసన
ి కేకలోోనే ఉదాతాిననదాతి సవరతత ధ్వననలు

గయడిచరో వయరు ఈ పదానిు మాటి మాటికి ఆందరపతిరకలో పరయోగతం

తపనుమవుతాయ. కోయల కూతకు 'కూ' యని మారుకూసవ

పగయ ఇది నాటి కయలంలో నవోకవితావనికి పరయోయపదంగయ రూఢి

ఉతాసహవంతతడెన
ై బాలుని ననట పంచమసవరం ఉతపనుమైం

కకికంది. భావకవితావనిు నిరవచించిన వయరతలో పంచాగుుల, విశవ

దనడం సతోదూరం కయబో దన. "సహజ్ంగయ సృషిటలో వినిపించిన
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మధ్నర సవరయలనన అననసరతంచి మానవులాలపించిన ఆలాపన

మొదలగునవనను భావగీతాలుగయ నిరూపించవచనే. ఇలా భావ

లతో గేయం ఉతపనుమైందనీ, అది అపరతషకృతమై పరజ్లతో పయటట

గీతం-జ్ఞనపదగీతం మధ్ోగల వోతాోసయనిు వివరంగయ చూపించ

పెరగ
త త వయరత నితో జీవితంతో పెనవేసనకొని వృధ్ిధ అందిందని విజుాలు

వచనే. ఇక భావగీతానికి 'లలిత గీతం' అనే పవరు ఎలా వచిేందో

భావిసనినాురు. అంటట జ్ఞనపదగేయాలోో, పరజ్లు పయడే పయటలోో ఆ

పరతశ్రలించాలిస ఉంది.

దేశసంసకృతి నిబిడీకృతమై ఉంటుంది.

భావగీతం - లలతగీతం :

పరతిజ్ఞతి కవితాసంపద

క్ేతయ
ర ో పదాలు, తాోగరయజు కృతతలు

కు జ్ఞనపద కవిత మూలకందం. జ్ఞనపద గీతం శిషట భావగీతా

రయగనిరేదశంతో సయగే రచనలు, తాోగరయజ్సయవమి రచించిన 'ఎందరో

నికి మౌలికసవరూపం. 'చందమామ రావే జ్ాబిలల రావే', ‘కసత
ు రి

మహా నుభావులు - అందరికీ వందానాలు’ అనే కృతిని ఏ రయగంలో

రంగ రంగా, మాయనన కావేట్టరంగ రంగా',

మొదల ైన బాలల

పయడుకోవడానికి నిరేదశించారో అదే శ్రీరయగంలో పయడుకోవయలి తపప

గేయాలనన 'మలెల పూలా తెపుగట్టు , తెపుమీదా తేలపో దాం గదరా

వేరే రయగంలో పయడటానికి వీలు లేదన. ఒక వేళ్పయడే పరయతుం

చల్ మోహనరంగా' 'ఆకులు పో కలయయకురా, నా నోరంత ఎరరగ

చేసన
ి ా ఎవరూ ఒపుపకోరు.

జ్యయకురా!' మొదల ైన శృంగయర పదాలిు - 'ఏట్టకేతం బెట్టు -

బధ్ధ మైంది. అంటట తాోగ రయజు కృతతలనీు సంగీత పరధానమన
ై

ఎయపుట్టల పండించి

శ్యసీి య
ర గీతాలనదగతనవి. కయబటిట ఇవి లలితగీతాల కోవలోకి రయవు.

ఎననడత మతుకరుగననాన' మొదల న
ై

కనీుటి పయటలిు జ్ఞనపదగీతాలుగయ చూపించవచనే.

ఎందనకంటట ఇది శ్యసీి య
సంగీత
ర

అలా శ్యసీి య
సంగీతంలో కయకుండా సనలువుగయ కేవలం
ర

జ్ఞనపదగీత ముఖోలక్షణాలివి - 1. అజ్ఞాత కరి ృతవం లేక

శ్రీతి - లయ బధ్ధ ంగయ లలిత సంగీతంలో పయడుకోగల గీతాలనన

సయమూహక కరి ృతవం. 2. రచనా కయలం తెలియకపో వటం. 3.

లలిత గీతాలనవచనేనన. ఒక లలిత గీతానిు ఒకోక గయయకుడు

మౌఖిక పరచారం. 4. గేయతవం. 5. ఆశ్రరచనం. 6. జ్నసయమానో

ఒకోక రయగంలో పయడుకునే సౌలభోం ఉంది.

పరతచితవసనివు. ఇందనకు భినుంగయ ఏకకరి ృతవంగయ, గయీంధిక లేక

అయనా రయగయుకి ంగయ లలిత సంగీతంలో పయడుకోవచనే. కయబటిట

వయోవహారతక భాషలో మాతారచఛందసనసనన పయటిసి ూ, రచనా కయలా

దానిని లలితగీతంగయ పవరొకనవచనే. పదలాలితోం, సవరలాలితోం

నిు తెలియపరుసూ
ి , ఆలోచించి శబాదరయిలనన కూరుేతూ సయగంచే

కలిగత ఉండటం చేత కూడా లలితగీతమని సంభావించవచనే!

గేయ సయహతీ పరకీయ
ి
భావగీతం.

సరళ్మన
ై

ఉదాహరణకు బసవరయజు అపయప రయవుగయరత -

పయడుకోవడానికి వీలయేోది ఆధ్ననిక సంగీతమని, అదే లలిత

"కొలల య జుట్టు తన
ే ేమి - మా గాంధి

సంగీతమని ముందే పరసి యవించడమైంది. Light Music అనే

కోమట్ై పుట్టు తేనేమి "

ఆంగో పదం కూడా దానినే ధ్ృవీకరతసి ో ందిలా-

దేవులపలిో కృషణ శ్యసిి గ
ర యరత -

బాణీలతో

తకుకవ

ఏ భావగీతానిు

వయయదాోలతో

సనలువుగయ

“Light term applied to music supposedly not

'ఆకులో ఆకునెై - పూవులో పూవునెై

requiring the listeners’ full concentration; light orchestra,

ఈ అడవి దాగిపో నా? ఎట్ల యనా - ఇచట్నే ఆగిపో నా?'

providing orchestra this. So also light opera, imprecise

అడివి బాపిరాజుగారి

'లేపాక్షి బసవయయ! లేచిరావయయ’

non-technical term sometimes used by laymen in
opposition to grand opera (also imprecise) and not
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డే' మొదల ైన గీతాలనన పయడి బసవరయజు గీతాలకు గయీమఫో న్ రతకయ

clearly distinguishable from operetta.” (Operatta)
లలితగీతమనే పదం లలితసంగీతం దావరయనన, లలితసంగీతం
అనే పదం ఆకయశవయణి దావరయ వయోపిి లోకి వచాేయ. 1942 లో

రు్ల దావరయ విశ్రష పరచారయనిు కలిపంచారు.
దేవులపలిో

దృషణ శ్యసిి ర

గీతాలనేకం

లలితగీతాలుగయ

ఆకయశవయణి మదారస్ కేందరం ననంచి 'గీతావళి ' పవరుతో మొదట

పరసయరమన
ై వే". కయని "సనగమ్

లలితగీతాల పరసయరం పయరరంభమైంది. 1950 తరయవత 'గీతావళి’ కి

సంగీతం' అదే పవరుతో ఆకయశవయణిలో

హందపలోని ' సనగమ్ సంగీత్ ' పరభావంవలో 'లలిత సంగీతం' పవరు

బాలంతరపు రజ్నీకయంతరయవు నాతో చె పయపరు.

సిిరపడింది. మదారస్ కేందరంలో లలితసంగీత కయరోనిరయవహకునిగయ

'లలితసంగీతం' దారవిడ భాషయ కుటుంబంలోని ఇతర భాషలోో అంటట

పని చేసన
ి బాలాంతరపు రజ్నీకయంతరయవు నాటి పరసధ్
ి ధ కవుల భావ

కనుడంలో 'భావగీతే(భావగీతాలు) అనన పవరుతో, తమిళ్ంలో

గీతికలనన సవరకలపన చేసి గీతావళి కయరోకీమంలో పరసయరం

'మలిో శ్'ై ('మల్ ఇశ్'ై అంటట మృదనవన
ై సంగీ తమని తమిళారి ం)

చేసవ
వ యరు. టంగుటూరత సూరోకుమారత, 'మామిడి చెట్ు టను అలుల

అనే పవరుతో, మళ్యాళ్ం లో 'లలితగయనంగళ్' (లలితగయనాలు)

కుననదీ మాధవీలత కాట్ీ',ఒంట్టగా నుయాయలలూగితివా? నాము

అనే పవరుతో, కరయణటక,తమిళ్నాడు,కేరళ్ రయషయటా లలో పరసయరం

దు్ కృష్ాా' మొదల ైన గీతాలనన, బందా కనకలింగేశవరరయవు 'గుతు ం

అవుతోంది" అని నా పరతశ్ోధ్నలో తేలింది.

కాయ కూరోయ్ బావా', పనెనండేళ్ళ చినానడే - పాట్ కొలల గొనాన

సంగీత్" కంటట ముందే 'లలిత
పరవేశించినటు
ో ఇటీవల శ్రీ
"తెలుగు

(మిగతా వచేే సంచికలో)

నేను వెలగించిన దీపం ?
డా. శ్రీ చింతపలిో గతరతజ్ఞ శంకర్డ
రోజూలాగే ఆరోజూ హాసపటల్ కి వళాునన. ముపెైఫ
యేళ్ళుగయ

ఇదేవుదో ోగం

విసనగు

పయఠయలు చెపిప వయళ్ు పురోభివృదిధకి సహాయపడుతతనుందనకు

చెందలేదన. దానికి ముఖోకయరణం, నేనన పనిచేసద
వ ి మడికల్

నాకు చాలా జ్ఞబ్ శ్యటిసయఫక్షన్ (job satisfaction) ఉంటుంది.

కయలేజి

కయకుండా

ముఖోంగయ సంవతసరం చివరతకి వయళ్ళు ఫవరవల్ పయరీటలూ అవీవ

యూనివరతసటీ నించి మడికల్ సూ
ట డెంట్స, రసిడెంట్స, ఫెలోస్

చేసనకొని, పయరీటకి మమమలిు (గురువులిు) పిలిచి "గురుదక్ిణగయ

వుంటారు నా దగగ ర పయఠయలు నేరుేకోవడానికి. ఆ మడికల్

అభివందనాలు"(felicitations)

యూనివరతసటీ లో నేనొకయనొక ప ర ఫెసర్డ ని. పవషంట్ కేర్డ సరేసరత.

చాలాసయరుో చెమరయేయ.ఈ ముఫెఫై యేళ్ులో ఐదారుసయరుో నాకు

అది అందరూ చేసి యరు. కయనీ టీచింగ్ అనుది ఒక కళ్. అది

బస్ట టీచర్డ అవయర్డ్ గూడా ఇచాేరు. మా సూ
ట డెంటు
ో , వయళ్ు

అందరూ చెయోలేరు. అందనకనేకదా ఇనాుళ్ళు కషట పడి, పెై

టెయ
ర నింగ్ అయపో యాక వేరే వూళ్ులోో పయరకకటస్ పెటట ుకుంటూ

చదనవులు గయీడుయేట్ టెయ
ర నింగ్ చేస,ి పెదద డిగీలు సంపయదించి

గూడా అడపయతడపయ నాకు ఫో న్ చేసి సలహాలు అడగడం తరుచూ

యూనివరతసటీ హాసపటలోో పనిచేయడం. ఇకకడ నాకిషటమన
ై పని

జ్రుగుతతంటుంది. ఆ సమయాలోో నాకు చాలా తృపిి , గరవం

టీచింగ్. అది ననను యంగ్ గయ షయర్డప గయ ఉంచనతతందని నాకు

కలుగుతాయ. ఒకసయరత, నాదగగ ర చదనవుకును కుఱారడ కడు,

నమమకం.

నావంట

ఇండియానించి వచిే, మాయంటికి వచిే, తనకి నేనన చెపపి న

తిరుగుతూ) నేనన అడపయ దడపయ రయలేే విజ్ఞానగుణికలు (pearls

పయఠయలవలేో తనన నూోరో సరజన్ అయాోననీ, నా కయోస్ లో

of

డాకటరో ల

రయసనకును ననట్స (30 యేళ్ు తరవయత) ఇంకయ తనదగగ ర భదరంగయ

పురోగమిసనింటారు. భరి ృహరత చెపపి నటుట విదాోదానానిు మించిన

వునాుయని మా ఆవిడముందన ననను ప గుడుతతంటట, నా

దానం

సంతోషయనికి పటట పగయగలేోవు. ఇంకొకసయరత, వేరే వూళళు ఏదో

హాసపటల్.

నా

wisdom)
లేదన.

చేసి ననాు

అంటట

సూ
ట డెంటు
ో ,
అందనకొని,

నాకు

నేనపుపడూ

యుగయంతపువేళ్నన
ై " సంవతసరం ప డుగూనా ఒకోక బాచ్ కి

పవషంట్

(వయళ్ు

యంగ్

సంతోషపడి,

"పూరతిగనిచిేనన్

కేరే

బో డ్
మంచి

పెరుగు;

పో దన

చేసి ననుపుపడు

నా

కళ్ళు
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కయన్-ఫరన్స

కి

వళితే

అకకడ

అకసయమతత
ి గయ

ఒక

వోకిి

వచిే,"డాకటర్డ గతరజ్
త ఞ శంకర్డ, నేనన మీకు గురుినాునా?" అని

ననగూడా అపుపడపుపడు అటాో ఫీలవుతతంటానన, నా శిషతోలు
నాకు సతాకరం చేసినపుపడూ, ననను తలచనకొనుపుపడూ.

అడిగయడు. నేనన గురుిపటట లేదన. తనపవరు అదప చెపిప, తనన నా

ఆ రోజు నేనొక పవషంట్ తో మాటాోడుతతనాునన. ఆ

దగతగర పనిజ్ేశ్యడనీ, తనన నాకు చాలా ఋణపడివునాుడనీ

పవషంట్ పెదదవయడు, చాలా బాధ్లునాుయ. ఆయనకి ఓ ఎనభయ్

చెపయపడు. చాలా సంతోషమేసింది. మరోమాటు, ఒకమామయ ఇంకో

ఏళ్ళుంటాయ్.

డిపయర్డట మంట్ లో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపయర్డట మంట్ పదవికి ఇంటెరూవా

సవకరతసి ననాునన. ఇంకొక అరగంట పటటటటట ుంది ఆ వయలకం చూసవి .

కి వచిే ననను కయవలించనకొని ఎంతో ఆపయోయంగయ మాటాోడింది.

ఇంతలోకక నా బ్లపర్డ మ్రగతంది, "డాకటర్డ గతరజ్
త ఞ శంకర్డ! నేనన డాకటర్డ

అందరతకక చెపపి ంది, నేనంత మంచి టీచరోు. ఆమ యపుపడు

సనశ్రలని. మీ ఆఫీసన లో ఉనాునన. మిమమలిు చూసి చాలా

నాకనాు

కయలమైందని చూటాటనికి వచాేనన. మీరు ఎకకడవునాు తవరగయ

పెదద

వుదో ోగయనికి

వచిేంది.

గురువుననమించిన

శిషతోలంటట వీళళు.

అరగంటగయ

మడికల్

చరతత,ర

సీవయచరతతర

మీ ఆఫీసనకి వచిే ననను కలుసనకొండి" సనశ్రలని గురుి

మధ్నరయంతకం రయజ్ఞరయం గయరు చాలా కయలం కిందట ఒక

చేసనకునాునన. రండేళ్ుకింద నా దగగ ర పంజ్ేసింది. చాలా తెలివి

కథ రయశ్యరు, "తానన వలిగతంచిన దపపయలు" అని. అది నా ఆల్ టెైం

గల పిలో, చలాకకగయ వుండేది. పని పూరతిచేసనకొని ఆఫీసనకు వళాద

ఫవవరట్ సోట రీ. టూకకగయ ఇదప కథ...ఒక బ్లద తెలుగు పంతతలుకి

ములే అని మళ్ళు ఆ పెదద ాయనతో మాటాోటట ం మొదల టాటనన.

ఇదద రు కుమారి లుంటారు. ఉను ప లం, పుటార పెటట ి పెదద పిలో పెళిు

అయదన నిమిషయల తరవయత మళ్ళు బ్లపర్డ మ్రగతంది, "ఇంకయ

చెశ్యడు.

చేసి

మీకోసం వయట్ చేసి ననాునన. ఐదన నిమిషయలే వుంటానన" పని

ఆమ కోరతక. బతకలేక బడిపంతతల ందనకు,

మధ్ోలో ఎలాగయ అని దానిు గూడా పెడచెవిని పెటట ానన ( ఇవి

రండో పల
ి ో

టీచరవుతానని

బి.ఏ.

అయపో యంది.

బి.ఇడి

అందననా ఆడపిలో ఎలాగూ పెళిుచేసనకొని కయపరయనికి పో వయలిగదా

పయతరోజుల

బ్లపరుో.

వయకక

టాకక

కయదన

ఊరతకే

సందేశం

అని ఆయన వదద ని సంబంధాలు చూసనింటాడు. ఆ సందరభంగయ

వినబడుతతందంతే. ఈ బ్లపరో తో చావేంటంటట, బాత్ రూం లో

ఒకయనొక వూరు వళాిడు, "వరసెల క్షణారి ం." వనకొకసూ
ి , టెయ
ర న్

వునాుమననకోండి, ఇటాోంటి సందేశం వసవి మన బాత్ రూం విజిట్

సవటషననో ఒంటరతగయ బండికోసం ఎదనరుచూసూ
ి ంటాడు. ఆ బండి ఆ

రహసోంగయ వుండదన) ఐదన నిమిషయల తరవయత మళ్ళు, "నేనన

రోజు చాలా లేటు. చీకటిపడుతతంటుంది. ఆయనకకడా బయట

వళిుపో తతనాునన. మూడు నిమిషయలోో మీరు రయకపో తే, ఇక

తినడు. జ్ేబులో పెదదగయ డబుబలేో వు. బండి రయవయలి, తన వూరు

మీకూ నాకూ తెగతెంపులే. ఇంతే సంగతతలు" అని వచిేంది

వళాులి. అకకడే ఒక బంచ్ మీద కూచనంటాడు. ఎవవరూ లేరు

సందేశం అందరతకక వినబడేటట ు.

సవటషన్ లో తననదపప. వనకనించొక గొంతత వినబడుతతంది, "ఎవ

వంటనే ఆ ముసలి పవషంట్ గబుకుకన లేచి నిలొేని,

రండీ? ఏంకయవయలి?" తీరయ తనమొహంచూపించగయనే, ఆ వోకిి

"డాకటరుగయరూ! వళ్ుండి. ముందన మీ సంసయరం నిలబటుటకోండి.

"మేషట యరూ!" అని కయళ్ుకి దణణ ం పెటట ,ి తనన ఆయన విదాోరతిననీ,

నేనకకడికి పో తానూ. నేనికకడే వుంటానన కదా! తరవయత వదనదరు

చాలా

గయని. నాకేం త ందరలేదన." అని ననను వంటబడి అకకణిణంచి

ఋణపడివునాుడనీ,ఇపుపడు

ఆ

సవటషన్

మాసట రునీ

చెపుపకొని "మాషయటరూ! మీరు మాయంటికి రయకుండా వళ్ు
నీయనన" అని, తీసనకళిు, భారోచేత మరయోదచేయంచి, భొజ్నం

తరతమేసన
ి ంత పనిచెశ్యడు.
ఈ

భాగోతమేమిటొ

తెలియక

తికమక

పడుతూ,

పెటట ,ి గురుదక్ిణగయ కొంత డబుబ యచిే, రైలు టికట్ కొని

హుటాహుటిని ఆఫీసనకి వచిే చూదనదనన కదా ...అకకడ సనశ్రలా

మరయుడు ఇంటికి పంపిసి యడు. పంతతలుగయరు ఇంటికి వళ్ుగయనే,

ఇంకయ ముగుగరు డాకటరో ూ పగలబడి నవువతతనాురు.

అమామయని పిలిచి, "అమామయ్! ననవువ వంఠనే బి.ఇడి కి
అపిలక
ి ేషన్ పెటట ు" అంటాడు. అదే తానన వలిగతంచిన దపపం. నే

ఆరోజు ఏపిల్
ి ఒకట్ొ తారీకు. ఏపిరల్ ఫూల్స డే !
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యపిు పపిు
రయధిక ననరత
(గత సంచిక తరువయయ) తనన పుటిట పెరగ
త తన కోనసీమలోని తమ

కయకుండా ఇంకో నాలుగద
ై న ఎకరయలు బాగయ శ్రభరపరచి చకకగయ ఒక

ఊరు తపప ఇంకోచోటక
ి ి తన జ్నమలో ఎపుపడూ వళిు ఎరుగని

పదధ తి పరకయరం చెటో ు, లానన వేసి బాగయ మైనట న్ చేసి ననాురు.

సీత ఒకకసయరత అమాంతంగయ అమరతకయకు సపి

సముదారలు

అకకడ ఏవో బిలి్ ంగ్స వుండటమే కయకుండా ఏదో మననషతల

ఎగురుకుంటూ వళ్ో టం కలా, నిజ్మా అని అననమానపడుతోంది

అలజ్డిని కూడా సీత చాలా సయరుో గమనించింది. కయనీ ఎపుపడూ

మాటిమాటికక. అమరతకయ గురతంచి సినిమాలోో చూసింది, పుసి కయలోో

సూరోంని వివరయలు అడగలేదన. మిగతలిన పరదేశం అంతా మాతరం

చదివింది, కయనీ ఇదే మొదటిసయరత ఇకకడకు రయవటం. సూరోం

దటట మన
ై చెటోతో, గుబురన
ై ప దలతో ఒక అడవి లాగయ వుంది.

వుండేది టెకసస్ లో మకిసకన్ బో ర్ ర్డ కి దగగ రలో వును ఒక

ఏమనాు పురుగులు, పయములు వుంటాయ, అటు వప
ై ు వళ్ుకు

సనమారన
ై సెజు
ై లో వును వూరు. మరీ పెదద సిటల
ీ లో వుండే

అని సూరోం చెపిపనపపటి ననండీ సీత అటువప
ై ు చూడటం కూడా

తలనపుపలు, మరీ చిను పలో టూరో లో వుండే ఇన్ కనీవనియన్స

మానేసింది. అమ్రమ, ఇకకడ పయములు కూడా వుంటాయా, అసలే

లు ఏవీ లేకుండా చాలా హాయగయ వుంది ఆ వూళళు. పది ఎకరయల

నాకు జ్ంతతవులంటట భయం అననకుంది మనసనలో బదనరుగయ.

భూమిలో ఇంచనమించన ఒక ఎకరనుర సి లంలో ఒక పకకగయ పెదద

సూరోం ఏదో బిజినస్ చేసి యడని, అది చాలా బాగయ నడుసోి ందని,

ఇలుో, ఇంటిముందన, వనక చకకటి మతి ని లానన, సీతకు తెల్మని

దాంటోో బాగయ డబుబ ఆరతజంచాడని సీతకు తెలుసన. కయనీ అది ఏం

ఏవేవో మొకకలు, కొనిు పెదదగయ, కొనిు చినుగయ రకరకయల సెజు
ై లోో

బిజినసో స ఏమిటో వివరయలేమీ ఆమకు తెలియవు. ఒకటి రండు

కీమబదధ ంగయ నాటబడి వునాుయ. ఇంత ఆరోగోంగయ, దటట ంగయ

సయరుో అడిగత
త ే “తెలుసనకును తరయవత ఇది నాకు నచేలేదన అని

నవనవలాడుతూ, పచేగయవును ఈ చెటోకి ఒకక పూవూ, కయయా

ననవవంటట ఇంకొకటి మొదల టట డానికి సిదధంగయ వునుపుపడు

ఏదప లేదమి
ే టీ అని సీత చాలా ఆశేరోపో యంది. ఇంటోో పనికోసం

చెపి యనన” అనాుడు సూరోం. ఇంతలో ఎవరో రయవడంతో ఇంక ఆ

సూరోం ఎవరతనన కుదిరయేడు. ఎవరో ఇదద రు ఆడవయళ్ళు, తల్మో

సంభాషణ అంతటితో ఆగతపో యంది. కయనీ మనసనలో అదేమిటో

కూతతళ్ళు కయబో లు, రోజు ఇంటికి వచిే ఇలో ంతా శ్రబరపరతచి

తెలుసనకోవయలని సీతకి చాలా కుతూహలంగయ వుంది. వయళ్ు ఇంటి

వళాిరు. బయట మొకకలు, లానన పననలు చూడటానికి ఇంకవరో

ఆవరణలో ఇంటికి దూరంగయ వును ఇంకో పెదద బిలి్ ంగ్ లో ఈ

వునాురు. కయనీ వీళ్ుందరూ మాటాోడే సయపనిష్ భాష సీతకి రయదన.

బిజినస్ నడుసోి ందని సీతకి తెలుసన. ఎందనకంటట సూరోం రోజూ

సీత మాటాోడే తెలుగు వయళ్ో కి రయదన. అమరతకయలో పనివయళ్ళు

అకకడికే వళాిడు. దగగ రే కయబటిట తరుచనగయ ఇంటికి వచేేసి ఎకుకవ

వుండరని, మన పని మనమే చేసనకోవయలని వినుది తనన.

కయలం

అయనా తనకోసం సూరోం కషట పడి వీళ్ుందరీు కుదిరయేడు

పయరీటలకక, సినిమాలకక, షికయరో కక ఎపుపడూ వళ్త
ి నే వుంటారు.

అననకుంది మనసనలో. వీళ్ు ఇంటిముందన, వనక మాతరమే

అనిు పననలూ చేయడానికి మననషతలని పెటట సయనన, ఒక కంట

ఇంటోోనే

గడుపుతాడు.

భారయోభరి లిదద రూ

తరుచనగయ
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అనీు సరతగగ య జ్రుగుతతనాుయా లేదా అని చూడటం, ఏమనాు

చూసవి చాలా దూరంగయ తమ ఆవరణలో అవతలివైపుగయ వును

సమసోలొసవి పరతషకరతంచి చకకబరచటమే నేనన చేయాలిసన పని

బిలి్ ంగ్ దగగ ర చాలా కోలాహలం వినిపించింది. సపషట ంగయ తెలియటం

అని అతనన ఎపుపడూ అంటూ వుంటాడు. ఇంటోో సట డీ రూంలో

లేదన కయనీ ఏవేవో గొంతతకలు వినిపిసి ననాుయ. మధ్ోమధ్ోలో

కూరుేని ఎపుపడూ ఫో న్ లో ఎవరతతోనన మాటాోడుతూనే వుం

ఏవేవో వింత శబాదలు కలగయపులగంగయ వునాుయ. సీత ఇంక

టాడు. “నీతో ఎకుకవ సమయం గడపటానికి అననవుగయ వుంటుం

కుతూహలం అణచనకోలేకపో యంది. ఈ ఇంటికి వచిేనపపటి

దని ఇలా ఇంటోోంచి బిజినస్ వోవహారయలు చూసనకునేటటు
ో

ననండి ఆ బిలి్ ంగ్ లో ఏముందో తెలుసనకోవయలనే తపన. కయనీ ఆ

ఏరయపటు చేసనకునాునన” అనాుడు సీతతో, ఇదంతా నీకోసమే

తపన తీరనేలేదన. అకకడికి వళిు చూడటానికి తనకి ఇంతవరకూ

అనుటు
ో గయ. ఇంటోో పననలనీు చకచకయ ముగతంచనకును తరయవత

అవకయశమే రయలేదన. తన సందేహాలకు సమాధానాలు ద రకలేదన.

సీతకి ఏమి తోచేది కయదన. సూరోం బిజినస్ గురతంచి తెలుసన

ఎనిుసయరుో అడిగతనా సూరోమూ చెపపలేదన. ఆవయళ్ ఏమిటో

కోవయలని, వీలయతే తనన కూడా అతనికి తన చేతనన
ై ంత

ఎకకడలేని ధెర
ై ోమూ ముంచనకొచిేంది సీతకి. ఇనాుళ్ళు అంత

సహాయం చేయాలని వుంది ఆమకి. ఈ సంగతి అతనికి

పటిటంచనకోలేదన. అసలు ఇంత ఉదయమే తనన ఎపుపడూ నిదర

చెపపటానికి తగతన సమయం కోసం ఎదనరుచూసోి ంది. ఇంతలో

లేవదన. ఒంటోో బాగయలేక, నిదర సరతగగ య పటట క ఇవయళ్ చపుపన

ఒక అననకోని విషయం జ్రతగతంది. అకకడ చలికి తటుటకోలేక బాగయ

లేచస
ే ింది. ఉదయం వేళ్ చలో గయలి సనుగయ వీసోి ంది. కయసి

జ్లుబు చేసి ఒళ్ళు నపుపలు, జ్వరం వసవి ముందనరోజు రయతిర

నడిచినటు
ో గయ కూడా వుంటుంది అననకుంటూ సెవటట రు వేసనకుని,

మందన వేసనకుని ఆదమరచి నిదరపో య బాగయ ఆలసోంగయ నిదర

తలకి మఫ్ో రు చనటుటకుని, చెపుపలేసనకుని మలిో గయ దూరయన

లేచింది ఆవయళ్ సీత. సూరోం బిజినస్ లో చాలా వూపిరయడని పని

వును ఆ బిలి్ ంగ్ వప
ై ు నడక మొదల టిటంది సీత. బిలి్ ంగ్

వుందని పెందరయడే లేచి వళిుపో యాడు. బాలకనీలోనికి వచిే

దగగ రవుతతను కొదపద కోలాహలం ఇంకొంచెం పెదదగయ వినిపిసి ో ంది.
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ఆతతరతగయ దగగ రతకళిున సీత ఆశేరోపో యేలా అకకడ చాలామంది

వులికికపడింది. “డాగ్ సిటట ంి గయ? అంటట ఏమిటీ” అంది అయోమ

జ్నం కనిపించారు. వయళ్ులో ఎకుకవమంది ఇండియన్స కయదన.

యంగయ. ఈ మాటని ఇంతవరకూ ఎపుపడూ వినలేదన ఆమ. “డాగ్

ఇంకొంతమంది ఎవరో చూడటానికి ఇండియన్స లాగయ వునాురు,

సిటట ంి గ్ అంటట బేబ్ల సిటట ంి గ్ లాగయ జ్నాల కుకకల బాగోగులు వయరత

కయనీ తేడాగయ కూడా వునాురు. రకరకయల కుకకలకి మడలో తాడు

యజ్మాననలు లేనపుపడు జ్ఞగీతిగయ చూసనకోవటం, వయరత యజ్

వేసి పటుటకుని ఒక వరసలో ఒకరత వననక ఒకరతగయ నిలబడి

మాననలు రయగయనే మళ్ళు వయటిని వయరతకి అపపచెపపటం” అంటూ

వునాురు. ఇందాక తనన వింతశబాదలననకునుది ఆ కుకకల

వివరతంచాడు అతనన.

అరుపులు అనుమాట అననకుంది. రకరకయల జ్ఞతతలకి చెందిన ఆ

చేయాలి?” అయోమయంగయ అడిగతంది సీత. తలిో తండురలు పని

కుకకలు అనిు రకయల సెైజులోో వునాుయ. అసలు అలాంటి

మీద ఎకకడకన
ై ా వళితే కయసవసపు వయళ్ు పిలోలని చూసనకోవటం

కుకకలని సీత ఇంతకు ముననపెనుడూ చూడలేదన. కొనిు ఎంతో

తెలుసన కయనీ ఇలా కుకకలని కూడా పిలోల లాగయ చూసనకోవ

ముదనద వసనినాుయ. ఆ బిలి్ ంగ్ పెన
ై “యపిప పపిప” అని ఒక

టానికి ఇలా పవత
ర ేోకమన
ై ఇళ్ళు వుంటాయని, అకకడ దపనికోరకే

బో రు్ తగతలించివుంది. ల ైనన బాగయ ప డవుగయ ఆ బిలి్ ంగ్ బయట

పరతోే కించి మననషతలు పని చేసి యరని, ఇది కూడా ఒక రకమన
ై

రండు వరసలుగయ వుంది. అందరూ ఒకరత తరయవత ఒకరుగయ తమ

బిజ్నస్ అని ఆమ ఎపుపడూ వినలేదన. ఈ విషయాలేవి ఆమకి

కుకకలతో పయటు ఆ బిలి్ ంగ్ లోపలికి వళ్ళినాురు. కయనీ లోపలి

అససలు తెల్మవు. సూరోం చెపి ుంటట ఆశేరోంగయ వింటోంది. “వయటికి

ననండి బయటకు వచేేవయరత చేతిలో కుకకలు లేవు. ఆ హడావిడి

సయునం చేయంచాలి. వయటిని శ్రభరపరచి బాగయ గూ
ీ మ్ చేయాలి.

అంతా చూసిన సీత సరపదరషటలా అకకడే ఆగతపో యంది. అసలు

బయటకు తీసనకళిు తిపయపలి. వేరే కుకకలతో పో టాోడకుండా

అకకడ ఏమవుతతందో ఆమకి తెలియటంలేదన. ఇంతలో ఎందనకో

చూడాలి. వేళ్కు వయటికి తిండి పెటట ాలి. ఇపుపడు శ్లవల సీజ్నన

బయటకు వచిేన సూరోం అకకడ సీతని చూసి ఆశేరో

మొదల ైంది కయబటిట బిజినస్ చాలా బిజీగయ వుంటుంది. సెలవలకి

పో యాడు. “ఇదేమిటీ? ఇకకడకొచాేవందనకు? అసలే ఒంటోో

వూళ్ుకి వేళళువయళ్ుందరూ తిరతగత వచేేదాకయ వయళ్ు కుకకలని

బాగయలేదన. ఈ చలో గయలిలో ఇంత దూరం నడచి వచాేవయ? పద

చూసనకోవటానికి ఇకకడ వదలి వళాిరు” వివరంగయ చెపయపడు

పద అంటూ కంగయరుగయ సీత చేయ పటుటకుని లాగుతూ

సూరోం. “ఇదా ననవువ చేసవ బిజినస్? ఈ కుకకలు, పిలో ులతో నా

బలవంతంగయ ఆమని కయరులో కుదేసి, నేనన నడిచి వళాినని ఆమ

నీ వయోపయరం? పో నీ, నీతిగయ, నిజ్ఞయతీగయ చేసి ననాువు కయబటిట

అంటునాు వినిపించనకోకుండా ఇంటికి తీసికళాుడు. ఇంటికి

ఫరవయలేదన అని అననకునాు ఈ విషయం నా దగగ ర దాచాలని

వళిున తరయవత మంచం మీద ఆమని కూరోేపెటట ి “పడుకో సీతా!

ఎందనకు పరయతిుంచావు? నాకు తెలిసవి ఏమిటి నీకు కలిగే

బయటికళళి

అంటూ

నషట ం?” ఇంకయ అననమానంగయ అడిగతంది సీత. సూరోం ఈ

పడుకోబటట డానికి పరయతిుంచాడు. “నా పడుకోవటం అంతా

పరశులనిుంటినీ ఓపిగగ య వినాుడు. మలిో గయ లేచి వచిే సీత పకకనే

అయప యంది. ఇపుపడు నేనన బాగయనే వునాునన. అయనా

మంచం మీద కూరుేనాుడు. అనననయంగయ ఆమనన దగగ రకి

నేనేం చినుపిలోనా? ఇపుపడు నాకు నిదేమి
ర
రయవటం లేదన.

తీసనకుని మలిో గయ చెపపటం మొదలు పెటట ాడు. “చినుపుపడు

ముందన ఇది చెపుప నాకు, అకకడ జ్నం, ఆ కుకకలు ఇదంతా

చదనవంటట ఇషట ం లేక ఇంటోోంచి పయరతపో యానన. కయనీ ఏదో

ఏమిటి? వీటితో ఆ బిలి్ ంగ్ లో ఏమిటి ననవువ చేసవ ఆ బిజినస్?

చెయాోలి, ఏదో సయధించాలి, జీవితంలో బాగయ సంపయదించి వృదిధలోకి

అంది సీత చటుకుకన మంచం మీద లేచి కూరుేంటూ, అతని

రయవయలంటట కేవలం చదనవొకకటట ముఖోం కయదని రుజువు చేయాలి

కళ్ులోకి సూటిగయ చూసూ
ి , సూరయోనికి ఇంక ఈ విషయాలనీు

అను తపన మాతరం వదలలేదన. ఒక పెదద షిప్ లో ఏదో పనికి

సీతకు చెపెపయాలిసన సమయం వచేేసింది అనిపించింది. “ఏమి

కుదిరయనన. అకకడే నాకొక ధ్నవంతతడెన
ై పెదద ాయనతో పరతచయం

టంటట అదంతా డాగ్ సిటట ంి గ్ అనాుడు మలిో గయ, సీత ఒకకసయరతగయ

అయంది. ఒక రయతిర ఒంటరతగయ తన కేబిన్ లో వునుపుపడు

చలో గయలికి

మళ్ళు

జ్వరం

వసనింది”

“జ్ఞగీతిగయ

చూసనకోవటం

అంటట

ఏం
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ఆయనకి హార్డట ఎటాక్ వచిేంది. నేనన వంటనే అదే షిప్ లో వును

సంతోషించానన,ఎంత తేలికగయ వూపిరత తీసనకునాునన ఆ దేవుడికే

కయరత్యాలజిస్ట చేత ఆయనకు సరన
ై వద
ై ో సహాయం సమయానికి

తెలుసన. నాకు తెలిసిపో యంది, ననవువ నా కోసమే ఎదనరు చూ

అందేలా చేసయనన. ఆలసోమేమి లేకుండా సరన
ై టీట
ర మె ంట్ వంటనే

సనినాువని. అసలు నినను నా కోసమే ఆ దేవుడు పుటిటంచాడు.

అందటం వలన ఆయన బతికయరు. దపనిలో నా పరమేయం చాలా

నా అదృషట ం కొదపద మామయో, నాను నా వయోపయరం గురతంచి

తకుకవ వునాు నేనే ఆయన పయరణదాతనని ఆయన మనసనలో

ఎకుకవ వివరయలడగలేదన. అలా అడిగే సందరభం ఏదప రయకుండా

బాగయ నాటుకుపో యంది. ఆయనకి నా అను వయరంటూ చిను

జ్ఞగీతి పడా్నన. నీతో నా పెళిు కయవటం నిజ్ంగయ నా అదృషట మే!

పుపడే దూరం అయాోరట. ననను దగగ రకు తీసి ఆయనతో పయటు

అరహత లేకపో యనా నాకొక అపసరస ద రతకింది. ఈ అపురూపమన
ై

అమరతకయ తీసనకొచాేరు. తన ముసలి వయసనలో ననను నిజ్ంగయ

అందాలరయశిని కయలు కింద పెటటనీయకూడదన. మహారయణి భోగయల

ఒక వయరసనడిలాగయ చూసి ఆయన వయోపయరం, డబుబ అంతా నాకు

లో ఓలలాడించి ఈ పరపంచంలో ఏ మొగుడూ ఏ పెళో ానికక ఇవవ

అపపచెపపి ఫ్యోరతడా లో వును తన సమమర్డ హౌస్ కి వళిు

ననిు సనఖాలలో ముంచెతి ాలి. ఇపుపడు నా దగతగర దపనికి

పో యారు. అలా ఇకకడికి సనలువుగయ వచిే ఈ జీవననపయధిలో పడి

కయవలసిన హంగులు, ఫరవయలేదన, బాగయనే వునాుయ. కయనీ నీకు

పో యానన. ఏ బాధ్ోతలు లేకుండా ఒంటరతగయ వునాునన కయబటిట

జ్ంతతవులంటట భయం అను సంగతి నాకు బాగయనే గురుింది.

నైట్ సూకల్స కి వళిు అనేక వొకేషనల్ సికల్స లో డిపోమాలు

ఎంతో ముదద చేే చిను కుకక పిలోలని చూసి కూడా చినుపుపడు

సంపయదించానన. వయోపయరంలో బాగయ నిలద కుకకుని దానిు మరతంత

భయపడి ఏడేేదానివి. మరత నేనన చేసి నను ఈ కనుల్ బిజినస్

వృదిధ చేసయనన. ఆ పెదద ాయన తన ఆసిి , వయోపయరం సరన
ై చేతతలోో

సంగతి తెలిసవి ననవువ ఎలా రతయాక్ట అవుతావు? భయపడి

క్ేమంగయ వునాుయను సంతృపిి తో ఫ్యోరతడాలో హాయగయ వునాు

పయరతపో తావయ? లేక కుకకలు, పిలో ులతో బిజినస్ ఏమిటని ననను

రు. వయోపయర వివరయలనీు ఎపపటికపుపడు నేనన ఆయనకు చెపి ూ

చిను చూపు చూసయివయ? లేక నీకు ముందే నిజ్ం చెపపలేదని

నే వుంటానన. ఇదంతా ఒక సినిమాలా చకచకయ జ్రుగుతూ నే

అసహోంచనకుంటావయ? వీటిలో ో ఏది జ్రతగన
త ా నేనన భరతంచలేనన.

వునాు నా మనసనలో మాతరం నీ గురతంచిన ఆలోచనలు

ననను విడిచి, ననవువ లేకుండా నేనన ఒకక క్షణం కూడా వుండ

ఎంతమాతరమూ పో లేదన. చినుపపటిననండీ రయజ్కుమారత లాగయ

లేనన. అందనకే నీకు ఈ దేశం పదధ తతలనీు బాగయ అరధ మయ, ఇది

పెరగ
త యవు. ఒక మహారయణి లాగయ నినను చూసనకోగల సోి మత

కూడా ఒక గ్రవపరదమైన వృతిి

సంపయదించేదాకయ ఇండియా రయకూడదననకునాునన. ఈ

లోపల

చేదాకయ ఎలాగో కషట పడి ఈ విషయానిు నీ దగగ ర దాచాలని

నీకు ఎకకడా ఏ సంబంధ్మూ కుదరకూడదని ఆ దేవుడికి వేయ

నిరణ యంచనకునాునన. తరయవత అదనన చూసనకుని నీ కనిు

విధాల మొకుకకునేవయడిని. నీకు నా మీద ఎంత పవమ
ర
వునాు

విషయాలు చెపపచేని, అంతా దగగ రుండి నీకు చూపించవచేని

తలిో తండురల వతిి డిని ఆడపిలోవి తపిపంచనకోలేవు కదా! రయతిరం

అననకునాునన. పో నిలే, ఈ లోపలే నీకిలా చెపపవలసిన పరతసి తి

బవళ్ళు ఇదే ధాోసతో కషట పడి పని చేసయనన. పరతీ డాలరు కూడ

వచిేనా, నాకేమి బాధ్గయ లేదన. నా పనిలోని గ్రవం, నా మన

బటాటనన. నినను అందనకోగల సిితికి ఎదగయలి, నినను అందలాలు

సనలోని నిజ్ఞయతీ, నా పవమ
ర లోని గయఢతవం ననవువ గురతిసవి చాలు”

ఎకికంచే సనఖాలనీు సంపయదించాలి. మామయో, అతి యోలకి

తన గుండెకి దగగ రగయ వును సీత తలని ఇంకొంచెం గయఢంగయ

కంపెో టంట్ చేయటానికి ఏ కయరణమూ వుండకూడదన. ఇదే నా

దగగ రతకి లాకుకంటూ అనాుడు సూరోం.

గమోం. ఈ గమాోనిు చేరటానికి చేసన
ి నా పరయతాులకి ఆ దేవు

జ్ఞగీతిగయ వింది. అంతా ఆకళింపు చేసనకుంటును కొదపద సూరయోనికి

ని కృప కూడా తోడెైంది. కొదిద కయలంలోనే ఆ టారగ ట్ ని చేరుకు

తనంటట ఎంత పవరమ్ర, కేవలం తనకోసం, తనని ప ందడంకోసం,

నాునన. ఇంక ఏ మాతరమూ ఆలసోం చేయ కుండా ఇండియా

తనని సనఖపెటటడం కోసం అతనన ఎంత శీమ పడా్డో , ఎంత

వళిు అందరతనీ కలిసయనన. నీకింకయ పెళిు కయలేదని తెలిసి నేనంత

వోయపరయాసలని తటుటకునాుడో , రయతిరంబగళ్ళు ఒంటరతగయ ఎంత

అను నిజ్ఞనిు ననవువ గురతిం

సీత అంతా చాలా

26

27

శీమించాడో తేలికగయనే తెలుసోి ంది. మనసయ, వయచా, కరమణా తనని

పిి పరచాలని ఆమకి అయషట మన
ై పననలేవీ, చినువన
ై ా, పెదద

ఇంత గయఢంగయ పవరమించే మనిషి ఎంతో పుణోం చేసవి కయనీ ద ర

వైనా, ఏవైనా సరే, చేయకూడదను తాపతరయం అతని మాట లోో

కరు.ఇలాంటి మనిషిని, ఇంతటి అదృషయటనిు ఏమన
ై ా సరే, తనన

సపషట ంగయ తెలిసిపో తోంది. సీత మలిో గయ తల తిి అతని కళ్ులోకి

వదనలుకోదన అననకుంటోంది మనసనలో. సీత దగగ రననండి ఎలాం

సూటిగయ చూసింది. “ననవువ ఏ బిజినస్ చేసన
ి ా నీతిగయ వునుం

టి సమాధానమూ రయకపో యేసరతకి మళ్ళు సూరోమే అనాుడు. “ఈ

తకయలం నాకు అది గ్రవమే! నామీద పవరమతో నాకోసం ననవువ

సెలవలోో నా బిజినస్ చాలా బిజీగయ వుంటుంది. ఈ హడావిడి

అంత కష్టపడినపుపడు నీకోసం, నీమీద పవమ
ర తో నేనన కుకక

కొంచెం తగగ గయనే మనం ఫ్యోరతడా వళ్దాము. నాకు సహాయం చేసి

పిలోలంటట ఇషయటనిు తెచనేకోలేనా? నాకు యపిప పపిప అంటటనే

ననను ఇంత చేసన
ి ఆ పెదద ాయన అకకడ వునాురు. ఆయనకు

ఇషట ం అంది మలిో గయ నవువతూ, తన పవరమనంతా మాటలలో

విషయాలనీు వివరతంచి ఈ కనుల్ బిజినస్ ని అమేమసి ఇంకేదెైనా

పలికించటానికి పరయతిుసూ
ి .

నీకు నచేే బిజినస్ ని మొదల డదాము. కొంచెం ఓపిక పటుట
సీతా! ఈసయరత

నీకు నచేే బిజినస్ ఎననుకుని నాకు చెపుప”

సూరోం తేలికగయ వూపిరత తీసన కునాుడు. మనసనలో
మధ్న తీరత సంతోషంతో సీతని దగగ రకు తీసనకునాుడు.

అనననయంగయ అనాుడు సూరోం. సీతని సంతోషపెటట ాలని, సంతృ

(అయప యంది)

పలెల లోల జీవితమే హాయ!
డా. గవరసయన సతోనారయయణ
“పచేని పెైరుల మద
ై ానాలు

చేసన
ి మితతరలు ఉనాురు.

పరుగుల తేి లేగ దూడల వినాోసయలు

హాయ' అని పిసి నంది. వయసనస వచిేన తరువయత, పలో లోో సరన
ై

పిలో కయలవలలో పిలోల ఈదనలాటలు

ఆదాయ

వీధి వంట ఆపయోయంగయ పలకరతంపులు" (కరణం లుగేందర పిళ్ళు)

వలసపో తతనాురు. మదిలో కనిపించే 'పలో జీవితమే హాయ' అనే

నేనన పుటిటంది పిఠయపురంలో అయనా, పెరతగతంది తూరుప

ము

లభించే

చినుతనములో 'పలో జీవితమే
ఉదో ోగము

ద రకక,

పటాులకు

చితరము, నిజ్ జీవితములో కనిపించదన.

గోదావరత జిలాోకు చెందిన గొలో పో ర లు పలో లో. ఇపుపడు గొలో పో ర లు

నేట్ట పలెల లోల జీవనం: భారతదేశములో, 2011 సంవతసరంలో

మునిసపయ లిటీ కయబో తతంది! లుగేందర చెపపి నటు
ో "పచేని పెైరుల

వేసన
ి జ్నాభాల కకల పరకయరం, 6,40,867 పలో టూరుో ఉనాుయ.

మైదా నాలు" గొలో పో ర లులో ఉనాుయ. ఊరతకి ఉతి రయను మరక

అందనలో 83 కోటో 30 లక్షల పరజ్లు నివసిసి ననాురు. ఎకుకవ

వోవసయ యము, దక్ిణాను పలో పు వోవసయయముతో పచేటి

మంది వోవసయయమే వృతిి గయ పలో లోో జీవనం సయగతసి ననాురు.

ప లాలు ఉండేవి. గొలో పో ర లు మీదనగయ పిఠయపురం శనివయరం

పంట పండించనటకు అవసరమైన వితి నాల, ఎరువుల ధ్రలు

పశ్రవుల సంత కు తోలుకునివళళు "పరుగుల తేి లేగ దూడల

పెరగ
త తపో యాయ. పండించిన పంటకు తగతన ధ్ర రయవడం లేదన.

వినాోసయల"నన చూసవవయళ్ుము. పిలోకయలవలు లేవుకయబటిట, పిలోల

దేశములో వయోపయరవరయగలు ఆరతధకముగయ బాగుపడితే, సమాన

ఈదనలాటలనన చూడలేదన. మా ఊరతకి ఏడు మైళ్ు దూరములో

ముగయ రత
ై తల ఆరతధకసిితి మరుగుపడలేదన. రత
ై తల ఆదాయం తగతగ

సముదరతీరయన ఉపయపడ ఉంది. అకకడ లేళ్ులా పరుగులు పెటట

పో యంది. వోవసయయము మీద ఆధారపడిన కూల్మల జీవితం

జ్ఞలారత పిలోలు, వసనిను సముదరపు అలలలోనికి దూకి, ఈత

బాగుపడలేదన. పలో లోో నూటికి ముపెపై మంది బ్లదలుగయ ఉనాురు.

కొటట టం చూసవి , నాకూ ఈత వసవి బాగుండునన కదా అనిపిసి నంది.

పనికోసం పలో లిు వదిలి వలసపో యేవయరు ఉనాురు.

ఈనాడు గొలో పో ర లు గయీమమునకు ప తే, దారతలో (అమరతకయ ననండి

వయరతకోసమే 'మహాతామ గయంధప నేషనల్ రూరల్ ఎంపయోయమంట్

వచిేన) ననను ఆపి, "వీధి వంట ఆపయోయంగయ పలకరతంపులు"

గయోరంటి ఆక్ట 2005'నన పలో లోో పరవశ
ే పెటట ారు. ఈపధ్కము వలో న

పనిలేని
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కనీసం సంవతసరములో వందరోజుల పనిని పలో లోో కలిప

అండ్ కంపలసరీ ఎడుోకేషన్ ఆక్ట 2009' నన పయరో మంట్ ఆమ్రదిం

సనినాురు. కనీసవేతనము రోజుకి 120 రూపయయలు ఉండేలా

చింది. పలో లోో పిలోలు, ముఖోముగయ ఆడపిలోలు బడికి వళ్ళుట

ఏరయపటు చేసయరు. అవసరమైన పని చేయంచనకునే హకుక

లేదన. సీి ల
ర లో అక్షరయసోత తకుకవగయ ఉండుటకు సయంఘక పరతసి

పంచాయతీకి ఇచాేరు. పలో లలో ఎవరతకక ఏపనికయవయలో చెపపవ

తతలే కయరణం. చదనవుకుంటట లాభమా? చదనవుకునువయరతకి

సంసి లేదన. ద ంగల కకలు రయసి పరభుతవ అధికయరుో, కయంటారకటరో ు,

కూడా ఉదో ోగయలు రయవటం లేదన. వృతిి విదోనన నేరేపసంసి లు పలో

కూల్మలకు ఇవవవలసిన డబుబనన జ్ేబులలోనికి వేసనకుంటు

లో లేవు. హెైసూకలోో చదివిన పలో టూరత పిలోలు, తలిో దండురలు

నాురు. వీరత వననక రయజ్కకయనాయకుల 'హసి ము' కూడా

చేసవ వృతత
ి లు చేపటట కుండా, నిరుదో ోగులుగయ తిరుగుతతనాురు.

ఉందని చెపుపకోవడము వినాునన. వీటికక విరుగుడుగయ ఆధార్డ

వీధిలో వలిగతంచిన దపపయలతో చదనవుకుని పెైకి వచిేన వయరు

బాోంకులదావరయ, లేదా పో స్ట ఆఫీసనదావరయ,

ఉనాురు. విదనోదపకరణతో పిలోలు పరీక్షలకు రయతిరళ్ళు చదనవ

కయరు్లు పరవేశపెటట ి

చేసన
ి
పనికి కూల్మ ఇచేే పదధ తిని పరవశ
ే పెటట ారు. లంచము

గలుగుతతనాురు.

తగతనంత విదనోత్ శకిిని పరభుతవం ఉతపతిి

ఇవవకుండా నిలబడగల ధెర
ై ోము కూల్మలకు వచిేనపుడే వయరతకి

చేయలేక 'కరంట్ కట్' లనన అమలు పరతచి పిలోల చదనవుకి

రయవలసిన కూలి వసనింది.

ఆటంకం కలుగచేసి ో ంది. విదనోత్ శకిి పంపిణని
ీ పలో లోో, రోజులో

ఆంధ్రపద
ర ేశ్ లో చదనవుకును మగవయరు 75.6 శ్యతం,

12 గంటలు నిలిపివస
ే ి ననాురు. పటాులలో 3 గంటలపయటు కరం

సీి ల
ర ు 59. 7 శ్యతం ఉనాురు. చదనవుకి అభివృదిధకి ముడి ఉంది.

టు కట్ నన అమలు పరుసనినాురు. పలో లో, పటాులలో ఉండేవయ

ఎకకడెత
ై ే చదనవుకునువయరు ఎకుకవగయ ఉంటారో అకకడ ఆరతధక

రు భారతీయ పౌరులే! అయనా పరభుతావనికి పలో లపెై చిను

ముగయ బలపడతారు, వయరతకే ఉదో ోగయలు వసయియ. పలో లలో చదన

చూపు ఉంది. కరంటు లేకపో తే ఫిజ్
ర లు పనిచేయవు. ఫిజ్
ర లలో

వుకునువయరు తకుకవగయ ఉండటం మనం గమనించిన విష

నిలవ చేసన
ి వేకకసనన
ో పయడయపో తాయ. కరంటుతో పనిచేసవ లేతత

యమే. పిలోలు చదనవుకొననటకు వీలుగయ 'రైట్ ఆఫ్ చిల్ న్
ా టు ఫీర
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లు, మరలు పనిచేయవు. పనిలేకప తే ఆదాయము ఉండదన.

వియతాుంలో పండించిన వరత ఉతపతిి కనుభారతదేశములో

పలో లోో బరతతకుట కషట మే!

పండించిన వరత ఉతపతిి , సగయనికి సగం తకుకవగయ ఉందని తేలింది.

రేపట్ట పలెల లోల జీవనం:

పలో పరజ్లు అమాయకులు కయరు.

వరతవోవసయయంలో అధికదిగుబడి వచేేలా తగతన 'రీసెర్డే' జ్రగయ

రయజ్కకయ నాయకులు చెపిపనదానిని వింటారు, కయని నమమరు.

లి.

అందనకే పలో లోో విచేలవిడిగయ డబుబనన వదజ్లిో ఎనిుకలలో

రూప ందించాలి.

గలవయలని

ననండి

పలెల ల నుండి పట్ానలకు వలస : వోవసయయముపెై ఆధారపడిన

బడానాయకుల వరకు పలో లోో పరగతి లేకపో వడానికి కయరణం వీరే!

వయరతకి 12 నలలలో 6 నలలే పని ఉంటుంది. సరతగగ య వరయాలు పడితే

పరతి ఊరతలో పయరజ్క్ట పయరరంభములో వేసన
ి నాలుగైదన శంఖనసయిపన

ప లాలలో పని ఉంటుంది. అధికవృషిట, అనావృషిట వలో న రత
ై తలకు

రయళ్ళు ఉంటాయ. వేసన
ి రయళ్ళ
ో వేసన
ి టు
ో గయనే ఉండిపో తాయ. పయరజ్

ఇబబంది కలుగుతతంది. వయరత ఆదాయము తగుగతతంది. ఆదాయ

కుటల గురతంచి ఎవవరు పటిటంచనకోరు. పయరజ్కుటలు రండు లేక

ము పెరగయలి అంటట పలో లోో పయడిపశ్రవులు, కోళ్ు పెంపకము

మూడు సంవతసరయలలో పూరతి చేయాలని శ్యసనం చెపపదన.

చేయాలి.పయడిపశ్రవులనన, కోళ్ునన

పరజ్ఞసయవమోములో పరజ్లే ముందనకి వచిే సమసోలనన ఎలా

పని ఉంటుంది. పలో లోో మననషతలు ఉండుటకు ఇళళు లేకపో తే,

పరతషకరతంచాలో చెపయపలి. పరజ్లు కోరతన సమసయో పరతషయకరయనిు

పశ్రవులకు, కోళ్ుకు నీడ ఎలా లభిసనింది?

రయజ్కకయనాయకులు అమలుచేయాలి. పలో లు బాగుపడాలి అంటట

చదనవుకునువయళ్ళు పలో లిు వదలి ఉదో ోగయల కోసం పటాులకు

గయీమపరజ్లు పటిటంచనకోవయలి. పలో లోో పరజ్లు వోవసయయం మీద

వలసపో తతనాురు. చదనవురయనివయరు, పటాులు పో వటానికి సిదధ

ఆధారపడి జీవిసనినాురు. పండించిన పంటపెై వీరత ఆదాయం ఆధా

ముగయ లేనివయరు, పలో లోో మిగతలిపో తతనాురు. ఒకపుపడు పలో లోో

రపడి ఉంటుంది. పరపంచబాోంకు వయరత అంచనా పరకయరం, చెన
ై ాలో,

ని పరజ్లు పటాులకు పో కుండా పరభుతవం చాలపధ్కయలనన

రయజ్కకయశకుిల

ఊహ.

చోటానాయకుల

పలో లోో

జీవించేవయరత

ఆదాయానిు

పెంచే

'టెకయులజీ'ని

పెంచేవయరతక1ి 2 నలలపయటు
తెలివన
ై వయళ్ళు,
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పరవశ
ే పెటట ంి ది. అయనా పటాులు పెరుగుతతనాుయ. పలో లోో లభిం

పలో లుో అంటట చినుచూపు పో వయలి. భారత దేశ భూతపూరవ

చని సౌకరయోలు పటాులలో లభిసనినాుయ. అందనవలో నే మాజీ

అధ్ోక్షులు

భారతదేశ అధ్ోక్షులు డాకటర్డ అబుదల్ కలాం గయరు 'పురా' అంటట

కయరోకీమానిు చేపటిట, పలో లోోని పరజ్లుకూడ పటాులపరజ్లతో

'పటాులలో లభించే సౌకరయోలు పలో పయరంతములో లభించే పధ్

సమానం అని అందరూ గీహంచాలి.

శ్రీ

అబుదల్

కలామ్

గయరు

సూచించిన

'పురయ'

కము' నన పరవేశపెటట ారు. పలో పరజ్ల ఆదాయం పెరతగన
త పుడే ఈ
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పిపంచ వాయపు ముగా పట్ానలు కానునన పలెల లు : ఐకోరయజ్ోసమితి
వయరత ఆరతధక, సయంఘక వోవహారయల శ్యఖ వయరతచిేన రతపో ర్డట పరకయరం
పరపంచదేశ్యలలో 50శ్యతం పరజ్లు పటాులలో నివసిసి ననాురు.

2050 సంవతసరము నాటికి అభివృదిధ చెందిన దేశ్యలలో 86
శ్యతం, అభివృదిధ చెందనతతను దేశ్యలలో 64 శ్యతం పరజ్లు పటాు
లలో నివసిసి యరు. 2011 జ్నాభా ల కకల పరకయరం భారతదేశములో

7935 పటాులు ఉనాుయ. వీటిలో 37 కోటో 30 లక్షల మంది
నివసిసి ననాురు. భారతదేశములో నూటికి 28 మంది పటాులలో
నివసిస,వి పయకిసి యననో నూటికి 34 మంది పటాులోో నివసిసి ననాురు.
పటాులలో బ్లదవయరు నివసించటానికి వీలుగయ 'సో మ్స' ఉనాుయ.
ఆ సో మ్స లో ఉను ఇళ్ులోో నూటికి 15 ఇళ్ులోోనే మంచినీటి
సదనపయయము, మరుగుద డి్ , విదనోత్ శకిి ఉనాుయ.
పలెల లు బాగుపడట్ానికి

దారి ఏది? : ఈ వయోసకరి ఒకపుడు

పెరగ
త తన గొలో పో ర లు గయీమములో నివసించాలని కోరుకునాుడు.
రోజురోజుకి పలో లోో జీవనం కషట మయపో తతనుది. మితతరలంతా
పటాులకు చేరుకుంటునాురు. పలో లోో జీవనం సనగమము కయదన
అను విషయం సపషట ముగయ తెలుసనినుది. పరభుతావధికయరులలో

అమరికాంధి కథా సాహితయంలో ‘హాసయం’
డాకటర్డ. తనీురు కళాోణ్ కుమార్డ, తెనాలి (ఇండియా)
తెలుగు

వయరు

హాసో

పియ
ర ులు.

అమరతకయ

తెలుగు

హాసయోనిు అందిసి ూనే అపుపడపుపడు సందరోభచితంగయ చినుగయ

కథాసయహతోంలో హాసో కథలకు ఒక పరతేోక సయినం వుంది.

చనరకలు అంటిసి ూ ఉంటారు. అమరతకయంధ్నరల జీవితానిు దగగ రగయ

చమతాకరయనికి కొంత వటకయరం, కొంత కలపన జ్యడిసవి హాసో

పరతశ్రలించి, వయరత అననభవయలకు విలువ కటిట, వయటికి రూపకలపన

రచనకి పునాది పడుతతంది. అమరతకయ జీవనంలో తమకు

చేసి, పయఠకుల మనసనసలో నాటుకునేటటు
ో గయ ఈ కథలోోని కథనం

ఎదనరైన అననభవయలకు, సంఘటనలకు హాసయోనిు జ్యడించి

సయగుతతంది. అమరతకయకు వచిేన త లినాళ్ులో ఆ సరతకొతి

కథకులు కథలనన సృజియంచారు. ఈ కథకులు పయటకులకు

సమాజ్ంలో ఎదనరయేో వింత అననభవయలకు హాసయోనిు జ్యడించి
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చెపపడం

కొనిు

కథలలో

కనిపిసి నంది.

అమరతకయలో

కనపడినా,

పరతి

పయఠకునికి

రచనలలో

తానే

నాయకుడుననే

తమ

కించపరచకుండా తనకు పరతచయమైన పరతసి తతలనే నేపథోంగయ

మురతసిపో య

పరకృతి

ఆనందించే

–

వికృతతలనన

మధ్నర

క్షణాలనన

సమరతంచనకొని,
ఈ

కథలు

సమకూరతే పెడతాయ.

కలుగజ్ేసి నంటారు.

కథా

పుటట కపో యనా, అకకడకు వలస వచిేన తెలుగు అమరతకనన
ో
సంసకృతి,

భావననన

ఈ

ఎవరతని

వయడి, తనకు తెలిసిన వోకుిలనే పయతరలుగయ మారతే, ఆ పయతరల
చేతనే మాటాోడిసి ూ, ఆహాోదకరమైన హాసయోనిు కుమమరతంచడంలో

అమరతకయ తెలుగు కథాసయహతోంలో హాసయోనిు పండించిన

చిటెటన్ రయజు గయరు సిదధహసనిలు. చిటెటన్ రయజు గయరత కథలనీు

కథకులలో వంగూరత చిటెటన్ రయజు గయరు అగీగణుోలు. హాసయోనిు

ఉతి మ పురుషలో సయగుతాయ. అమరతకయకు వచిేన కొతి లో

సృషిటంచడంలో పరతేోకమన
ై శ్ల్మ
ై , ధో రణి కల కథకులు ఆయన. పరతి

క్షవరం చేయంచనకోవడానికి వళిున రచయత కేశ క్షవరంతో

కథలోనూ విసనరుో, కసనరుో, చెణుకులు, మరుపులు, విశ్రషయలు,

పయటుగయ, జ్ేబు క్షవరం కూడా చేయంచనకును వైనానిు ‘జులపాల

తమాషయలతో తన అమరతకయ అననభవయలని కథలుగయ వయరసయరు.

కథ’ తెలియజ్ేసి నంది. అమరతకయకు వచిేన త లినాళ్ులోో తానన

ఆయన రచించిన ‘అమరికాలక్షేపం’ ఐనా, ‘అమరికామడి’ ఐనా,

చేయంచనకును

‘అమరికాకమమ’ ఐనా... ఏ కబురో న
ల ా హాసోమే వయటి పరమావధి.

కయవడంతో ఆనాటి చేదన జ్ఞాపకయనిు, తీపి జ్ఞాపకంగయ మననం

నవివంచడమే వయటి ధేోయం. ఆయన సృషిటంచే హాసోం నితో

చేసనకుంటూ అదే క్షవరశ్యలకు వళిున రచయతలకు తిరతగత ఆలాం

నూతనం. చిటెటన్ రయజు గయరు రకరకయలుగయ పయఠకులిు హాస సయియ

టి అననభవమే ఏవిధ్ంగయ ఎదనరయ
ై ందో ‘రండో జులపాల కథ’

భావసిితిలోకి దింపడానికి పరయతిుసనింటారు. ఒకసయరత రచయత

తెలుపుతతంది. అమరతకయలోని తెలుగువయరు ఆవకయయ పచేడి

తననన తానన పరతహసించనకునుటు
ో , మరొకసయరత తనలాంటి

రుచిని ఆసయవదించడానికి చేసవ పరయతాులకు, హాసయోనిు జ్యడించి

మరతకొనిు (శివరయం, కకవన్ వికోటరతయా) పయతరలతో పరతహసిసి ననుటు
ో

రచయత పయఠకుల ముందనంచిన కథ ‘అమరికావకాయ కథ’.

త లి

క్షవరయనికి

25

సంవతసరయలు

పూరతి
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తెలుగు ఛానళ్ు రయకతో అమరతకయ గడ్ పెై తెలుగు సంసకృతి

తరం ననండి, కొతి తరయనికి రవయణా చేయబడిన జీవితానిు గూరతే

దేదప
ప ోమానంగయ వలుగొందనతతందని భావించిన రచయతకు, ఆ

కయరు మిషగయ పెటట ుకొని చిటెటన్ రయజు గయరు హాసోంగయ నడిపిన కథ

ఛానళ్ళు ఎలాంటి విషయద సమృతతలిు మిగతలిేందో

‘అమరికా మజిలీ – వాహన యోగం’ కథ. భారతదేశంలో మాటాోడే

‘బులల తెర

భాగవతం’ అనే కథ తెలుపుతతంది. అమరతకయలో ఉదో ోగయల

ఇంగీోషతకు,

సిితిగతతలనన

సయధించడంలో

వోతాోసయనిు ‘భాష్ాదో షం’ అనే కథ చమతాకరంగయ చెబుతతంది.

పయటించవలసిన మళ్ళకువలనన గూరతే ‘నిరుదో యగ పరవం’ కథ

అవగయహన లేకుండా అమరతకయలో వయోపయరం మొదలుపెడత
ి ే నడి్

హాసోంగయ చెబుతతంది. కంపూోటర్డ రంగంలో ఉదో ోగయల కోసమని

ఎలా విరుగుతతందో

లక్షలు ధారపో సి కొండంత ఆశతో అమరతకయకు వచిేన భారతీయ

భారతదేశంలో ఉండగయ పయరణానికి పయరణంగయ ఉను మితతరలు సెత
ై ం

యువకులు ఎలా మ్రసపో తతనాురో ‘చేగోడి కంపూయట్ర్ కంపనీ’,

అమరతకయకు వసవి ఎంత బదధ శతతరవులుగయ మారతపో తారో ‘కంచం

‘రండో చేగోడి కంపూయట్ర్ పోి గోరమర్ కథ’ అనే కథలు వోంగోంగయ

మంచం కథ’ తెలుపుతతంది. అమరతకయలోని తెలుగు సంఘాలు

చెబుతాయ. జీవితంలో తాము అననభవించిన విషయదానిు సెైతం

పయశ్యేతో సంగీతానికి ఇసనిను పయరధానోతనన - శ్యసీి య
సంగీతం
ర

హాసోంగయ మారతే, పయటకులనన ఆహాోదపరతచిన హాసో కథాబరహమలు

పటో

తెలుగు కథాసయహతోంలో అతి కొదిదమంది మాతరమే వునాురు.

సంఘాలకు

ఇటిట వయరత జ్ఞబితాలో చిటెటన్ రయజు గయరతక

సయినం కలిపంచిన కథ

‘ఘంట్సాల – కంఠశోష’ అనే కథ. అమరతకయలో తెలుగు సయహతీ

‘సంధి పరిలాపన కథ’. బైపయస్ సరజ రీ చేయంచనకొని ఆసనపతిరలో

సదసనసలు నిరవహంచడం ఎంతటి తలకు మించిన భారమ్ర

మంచంపెై తానన అననభవించిన బాధ్నన కూడా, హాసోంగయ మారతే

‘విరాళాల వేట్’ అనే కథ తెలియజ్ేసి నంది. ఇంటికి వచిేన

రచయత ఈ కథలో పయఠకుల ముందనంచారు. పంటినొపిప వద
ై ోం

అతిథనలనన ఆదరతంచడంలో ఆంధ్రదశ
ే ంలోని తెలుగు వయరతకి,

నిమితి మై అమరతకయలో రచయత తానన పడిన పయటు
ో కు, హాసయోనిు

అమరతకయలో వును వయరతకి గల తేడానన చమతాకరంగయ చెబుతతంది

జ్యడించి పయఠకుల ముందనంచిన కథ ‘దంత వేదాంతం కథ’. పయత

‘అనగనగా అమరికాకి’ అనే కథ. అమరతకయలో వద
ై ోం ఎంతటి

గూరతే,

ఆ

ఉదో ోగయలనన

అమరతకయలో

మాటాోడే

ఇంగీోషతకు

మధ్ో

గల

‘స ంత వాయపారం కథ’ తెలుపుతతంది.

చూపుతతను విముఖతనన గూరతే వివరతసి ూ, ఆయా
రచయత

సననిుతంగయ

చనరకలింటించిన

కథ
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పిరయమ్ర ‘అతు గారూ – హారుట్ాకు’ అనే కథ హాసోంగయ వివరతసి నంది.

వికీమారక పయతరలతో భేతాళ్ కథలునాుయ. ఇదే భేతాళ్ళని

అమరతకయలో ఎల కిటిక్ వసనివులనన బాగు చేయంచడం ఎంత

పయతరనన అడ్ ం పెటట ుకొని ముళ్ుపూడి వంకటరమణ గయరు

ఖరుేతో

అనే కథ

‘రాజ్కీయ భేతాళ్ కథలు’నన వోంగోంగయ, హాసో సో ఫరకంగయ

ఏరయపటువయద

వయరసయరు. సతోం మందపయటి గయరత ‘అమరికా భేతాళ్ుడి కథలు’

ఉదోమాలు, వేరు కుంపటి సెగలు అమరతకయలోని తెలుగు వయరతపెై,

కూడా అదే జ్ఞబితాలో చేరుతతంది. సూత మహరతా, శ్ౌనకయది

అకకడి తెలుగు సయహతోంపెై ఎలాంటి పరభావయనిు చూపుతాయో

మహరుాల సంభాషణలతో ముందనకు సయగుతూ అమరతకయలోని

ఊహసూ
ి రచయత సృజియంచిన హాసోగుళిక ‘ఇదెకాడీ గొడవరా

భారతీయుల జీవన విశ్రషయలనన పయఠకుల ముందనంచిన కథలు

బాబో య్’ అనే కథ.

‘ఎనానరై కథలు’. ఈ రండు కథా సంకలనాల ముఖోధేోయం

కూడుకును

చెబుతతంది.

పనన ‘మైకోరవేవోపాఖాయనం’

తెలుగునేలలో

వేళ్తురుతతను

అమరతకయలోని భారతీయుల, మరత ముఖోంగయ తెలుగువయరత

అమరతకయ వయతావరణానిు, అకకడి భారతీయుల మరీ ముఖోంగయ

జీవన సిితిగతతలనన హాసో భరతతంగయ చకకని కథలలో పయఠకుల

తెలుగువయరత

జీవనశ్లి
ై ని,

ముందనంచిన సనపరసద
ి ధ అమరతకయంధ్ర కథా రచయత

పరతచయం

చేయడమే.

మందపయటి గయరు.
సందేశంతో

శ్రీ సతోం

హాసయోనిు – వోంగయోనిు మేళ్వించి చకకని

కథలనన

సృజియంచడంలో

సతోం

మందపయటి

అమరతకయలోనన
ై ా

ఒకేలా

‘పో లీసో పాఖాయనం’

అనే

వయరత

సమసోలనన

పో ల్మసనలు

ఇండియాలోనన
ై ా,

పరవరతిసి నంటారని
కథ.

పయఠకులకు
చనరకలేసి నంది

అమరతకయలో

గోంగూరనన

సిదధహసనిలు. ఈయన వయరసిన ‘అమరికా భేతాళ్ుడి కథలు’,

తినొచనేగయనీ,

‘ఎనానరై కథలు’ మొదల ైన కథా సంకలనాలు అమరతకయకు

పెంచరయదని ‘గోంగూరోపాఖాయనం’ అనే కథ హాసోంగయ చెబుతతంది.

వళ్ుబో యే వయరతకి దికూసచిలు వంటివి. కొనిు పరతేోక పయతరలు

అమరతకయలోని ఇండియన్ కయనిసలేట్ లో పనిచేసవ ఉదో ోగుల

తీసనకొని కథనన కొనసయగతంచడం తెలుగు కథలకు కొతి కయదన.

బాధ్ోతారయహతాోనిు వోంగోంగయ వలో డిసి నంది ‘స మ్మమకడిది –

కయశ్రమజిల్మ కథలునాుయ, మరయోద రయమను కథలునాుయ, భటిట

సో కొకడిద’ి అనే కథ. అమరతకయకి వళిున భారతీయులు చాలా

నలుగురతకి

కంటపడేలా

మాతరం

గోంగూరనన

34

మంది అమరతకయలో వుండలేం, ఇండియాకి పో య అకకడే

గయరు. ఈయన కథలు హాసో ధో రణిలో ముందనకు సయగుతూ,

సిిరపడదామని అననకుంటూనే తమ జీవితానుంతా అమరతకయలోనే

చివరతకొచేేసరతకి చనరకలంటిసి యయ. అమరతకయలో ఉదో ోగయలు చేసవ

ఎలా గడుపుతతంటారో ‘తిిశంకు సవరగ ం’ అనే కథ తెలియజ్ేసి నంది.

భారతీయ యువకులు ఎలాంటి వయరతని తమ జీవిత భాగసయవమిగయ

అమరతకయకి వళిున భారతీయులు అకకడి పది తతలనన అననసరతంచి

ఎంచనకోవయలననకుంటునాురో ‘త్రన్ కనాయ’ అనే కథ చమతాకరంగయ

నడుచనకోవయలిస ఉంటుందని, లేని పక్షంలో అనేక ఇబబందనలనన

తెలియజ్ేసి నంది. ఉరుకుల పరుగుల అమరతకయ జీవితంలో అంటు

పడాలిసవసనిందని హాసోంగయ సందేశ్యనిుసనింది ‘కుడి ఎడమయతే

– మడి లాంటి ఆచారయలనన పయటించడం ఎంత కషట మ్ర హాసోంగయ

...!’ అనే కథ.

వివరతంచే పరయతుం చేసి నంది ‘అంట్ట – అతు గారు’ అనే కథ.

అమరతకనో వరణ వివక్షత పెై రచయత సంధించిన

విమరశనాసి ంర ‘పంట్ట కిరంద రాయ’ అనే కథ.

భారతదేశంలో

అమరతకయలోని గరయజ్ సవల్ అమమకయల తీరుతెనులనన “రతసక
ెై ిల్”

గవరుమంట్ ఆఫీసనల – ఉదో ోగుల పనితీరునన ఎండగడుతూ

అనే కథ వివరతసి నంది. అమరతకయలోని కనసలిటంగు కంపెనీలు తమ

సతోం మందపయటి వయరసిన కథా సంకలనం ‘గవరనమంట్ాలట్ీ

తపుపడు

కథలు’. ఈ సంకలనంలో కథలు నవువతూ, నవివసూ
ి పయఠకులిు

పరజ్లనన కంపెనీలనన బురతడీ కొటిటసి నను తీరునన ‘భేతాళ్యయ –

ఆలోచింపజ్ేసి యయ. దాదాపు రండు వందల ఏళ్ళు మన దేశ్యనిు

బంగారారజు’ అనే కథ తెలియజ్ేసి నంది.

ల కకలతో,

వయసి వయలకు

దూరమైన

అంచనాలతో

పయలించిన బిరటీషతవయరు బానిసతావనిు భారతీయులకు నేరపత

అమరతకయంధ్ర హాసో రచయతలోో మరొక పరముఖ కథా

వళాురని, ఐతే ఈ బాసియజిం అనే బానిసతావనిు మన పరభుతవ

రచయత శ్రీ చింతపలిో గతరజ్
త ఞశంకర్డ గయరు. ఆయన రచనల

ఉదో ోగులు బాగయ వంటబటిటంచనకునాురని చమతకరతంచిన కథ

సంకలనం ‘కదంబం’. రచయతలకు పయఠకులనన ఏడిపించడం

‘థేంక్సస ట్ట ది ఇంగీలష్ మాన్’. రతజిసయటార్డ ఆఫీసనలలో జ్రతగే లంచాల

సనలభం కయనీ, నవివంచడమనేది అంత సనలభం కయదన.

భాగవతానిు ఎండగటిటన కథ ‘మంచం చెపిున లంచం కథ’. కుల –

కయరయోనిు ఈ సంకలనంలో రచయత సననాయాసంగయ చేసి

మత – పయరంత – భాషయ విభేదాలతో దేశ పరజ్లనన విభజించి పబబం

చూపించారు. ఈ సంకలనంలోని కథలనన గతరజ్
త ఞశంకర్డ గయరత హాసో

గడుపుకుంటును రయజ్కకయ నాయకులకు చివయటు
ో పెటట న
ి కథ

చతతరతకు నిదరశనాలు. రచయతకు తన పవరు తెచిే పెటట న
ి

‘విభజించి పాలంచు’.

తంటాలనన గూరతే హాసోంగయ చెపపి న కథ ‘నా పరరు గిరజ్
ి ాశంకర్’.

ఈ

తెలుగులో ఎందరో కథకులునాు వయరతకథలనీు ఒకే తీరుగయ,

రచయత పవరులోని గతరజ్
త ఞ అనే పదం చినునాటి ననండి

ఒకే సయియలో జీవితంతో వోవహరతంచవు. జీవితంలో ఘటనల

ఆయననన ఎంతగయ ఇబబంది పెటట ంి దో , ఇతరులనన ఎంతగయ

అవకతవకలిు ఎగతాళి చెయోదలిచినా, వోకుిల పరవరి నలోో

ఇబబంది పెటట ంి దో ఈ కథలో రచయత చెపిపన తీరు పయఠకులపెై

వైరుధాోలనన చూసి నవువకోదలిచినా, శ్రీ చింతా దపక్ితతలు, శ్రీ

హాసోపు జ్లుోలనన కురుపిసి నంది. ఉదో ోగ విరమణానంతరం

మునిమానికోం నరసింహారయవు, శ్రీ భమిడిపయటి కయమేశవరరయవు

సవవచాఛ జీవితానిు గడుపుదామననకుని బో ల డు కలలు కను ఒక

వంటి వయరు వయరసిన కథలు ఒకే విధ్ంగయ పరవరతించవు. అందనకు

ఉదో ోగతకి, ఆ కలలు నరవేరకపో గయ కొతి బాధ్ోతలు మీద పడిన

గల పరధాన కయరణం జీవితానికును లోతెన
ై వవి
ై ధ్ోం. సతోం గయరు

వైనానిు చమతాకరంగయ చెపిపన కథ ‘సుబాారావు రిట్ైరై పో లేదు’.

తానరతగతన జీవితానిు రకరకయల జీవన సయియలు, అననభవ

‘ఏ వృక్షం లేని చోట ఆముద వృక్షమే మహా వృక్షమని’ అనుటు
ో గయ

సయియలు గల పయతరల దావరయ హాసోంగయ చితిరంచే పరయతుం

రచయత అమరతకయలో గయన గయంథరువనిగయ కకరి న
త ందనకోవడమనే

చేయడం ముదావహం. సతోం గయరత హాసో కథలపెై ముళ్ుపూడి

నేపథోంతో వచిేన కథ ‘నా సంగీత సాధన’. ఈ కథలో రచయత

వంకటరమణ గయరత పరభావం అధికంగయ కనిపసనింది. వోంగోంతో

తన కూని రయగయలతో అమరతకయలో మంచి గయయకునిగయ పరశంసలనన

కూడిన హాసయోనిు సననిశితంగయ కథలలో చొపిపంచగల మరో

అందనకోవడం,

పరముఖ అమరతకయంధ్ర కథా రచయత శ్రీ వేలూరత వంకటటశవరరయవు

సూఫరతినివవడమనే అంశ్యలనన హాసయోనిు జ్యడించి రచయత

ఎంతో

మంది

భావి

కళాకయరులకు
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చెపపి న తీరు పరశంసనీయం. మహా పురుషతల వల తానన కూడా

మహళ్లు ఎదనరొకను వింత అననభవయలకు హాసయోనిు జ్యడించి

సీవయ చరతతర వయరయాలని సంకలిపంచిన రచయత అనివయరో

రచయతిర చెపిపన కథ ‘ఆనాట్ట అమరికా అనుభవాలు’. అమరతకయలో

కయరణాల వలో ఆ సయహసయనికి సవసిి చెపపి , పయఠకలోకయనిు

ఒకపపటి తెలుగతంటి ఇలాోళ్ుకు – నేడు అమరతకయకి వసనిను

ఏవిధ్ంగయ రక్ించారో హాసోంగయ చెపపి న కథ ‘ససవయ చరితి’. కయలేజ్

తెలుగతంటి ఇలాోళ్ుకు గల వోతాోసయనిు ‘అపుుడు – ఇపుుడు’

లో

చదనవుకునే ఆడ పిలోలు రోజూ ఇంటికి ఆలసోంగయ వచిే,

అనే కథ వివరతసి నంది. అమరతకయలో సనఖాలనన సనలువుగయ

పెవ
ైర ట
ే ు కయోసనల వలో ఆలసోమైయందనే కయరణానిు చెపయపరంటట

అందిపుచనేకోవచేని, డాలరో నన డరముమలతో నింపవసనకోవచనేని

వయరతకి పెళ్ళుడ చిేందని అరధమనే వోంగో వేదాంతానిు చెపిపన కథ

కోటి ఆశలతో పరయయ గడ్ పెై అడుగుపెటట న
ి భారతీయ మగ

‘పివ
ై ేట్ట కాలస్’.

మహారయజులు ఎంతో అమాయకులని జ్ఞలి చూపిసి నంది ‘పూర్

అమరతకయంధ్ర కథా రచయతతరలోో శ్రీమతి దశిక శ్యోమలాదేవి

మగవాళ్ుళ’ అనే కథ. వివయహానంతరం భరి వంట అమరతకయకి

గయరత కథలోో హాసోపు పయళ్ళు ఎకుకవగయ కనిపసయియ. ఆంధ్రదేశంలో

వచిేన తెలుగు పలో పడుచనలు అకకడి వయతావరణం – ఆహారపు

పురయణం సనబరమణోశరమ గయరత ‘ఇలాలల ముచచట్ట
ల ’ రచనననన

అలవయటు
ో నన ఏవగతంచనకోలేక

అననసరతసి ూ ఈమ చేసిన అదనభత పరయతుమే ‘అమరికా ఇలాలల

గూరతే హాసోంగయ చెబుతతంది ‘పలెల ట్ూరి పళాళం’ అనే కథ.

త లినాళ్ులో పడే అవసి లనన

ముచచట్ట
ల ’. తెలుగువయరు అమరతకయకి వళ్ళిను త లినాళ్ులో మధ్ో

అమరతకయంధ్ర హాసో కథా రచయతలలో శ్రీ డ కయక శ్రీనివయస

తరగతి కుంటుంబం ననండి మధ్ో తరగతి చదనవుతో పరయయ

ఫణికుమార్డ గయరతకి ఉను సయినం విశిషట మన
ై ది. ఆయన చేతి ననండి

గడ్ పెై అడుగుపెటట న
ి తెలుగతంటి ఆడపడుచనల మననభావయలకు –

జ్ఞలువయరతన చకకని, చికకని హాసో కథా సంకలనం ‘ట్ేకిట్ీజీ’. ఈ

మానసిక సంఘరాణలకు అక్షర రూపం ఈ ‘అమరికా ఇలాలలు

సంకలనం 24 నవువల ఆణిముతాోల సమాహారం. రచయత

ముచచట్ట
ై ు అమరతకయ ముచేటు
ో
ల ’. ఈ కథలలో రచయతిర ఒకవప

తానన చేసవ వయోఖాోనం దావరయ, కథలోోని పయతరల సంభాషణల

చెబుతూనే,

దావరయ, ఆ పయతరల మధ్ో జ్రతగే సనిువేశ్యల దావరయ హాసయోనిు

సందరయభననసయరంగయ

ఒకపపటి

తన

సవదేశ్ర

ముచేటో నన కూడా పయఠకుల ముందనంచనతారు. ఈ కబురో లనీు

గుపిపంచడం

భారోభరి ల సంభాషణలే అయనా ఎకకడా భరి గయరత సవభావమే

బాధ్లనన, ఆనందాలనన రచయత ఈ కథలలో తమాషయగయ చెపపి న

గయని, సవరూపం కనిపించదన. ఈ ముచేటు
ో భరి నన నాజూగయగ

తీరు బాగుంది. తెలుగుభాషలోని సవచఛమన
ై
ననడికయరయనిు,

భరి నన

సరళ్మన
ై జ్ఞతీయాలిు సందరోభచితంగయ కథలలో ఇమడేడం

మందలిసూ
ి ,

మగ

మహారయజులకు

అపుపడపుపడు

ఫణికుమార్డ

గయరత

పరతేోకత.

అమరతకయంధ్నరల

చనరకలేసి యయ. హాసోం - వోంగోం కలగలసిన కమమని కబురో నన

వలో ఈ కథలకు మరతంత శ్ోభ చేకూరతంది.

ఈ

అందించారు.

తెలుగువయరత మధ్ో తరగతి జీవితంలోని సంఘటనలకు హాసయోనిు

అమరతకయలో తెలుగు సంసకృతికి పయరణం పో సనను పయరణదాతలు

జ్యడించి, రచయత పయఠకుల ముందనంచే తీరు పరశంసించదగతనది.

తామేననుటు
ో గయ

ఈ కథలలోని పయతరలు సందరయభననసయరంగయ చెపవప సంభాషణలు

సంకలంనం

దావరయ

రచయతిర

వోవహరతంచే

పయఠకుల

అకకడును

కొందరత

కోతల

అమరతకయలోని

రయయుళ్ు పెై రచయతిర సంధించిన వోంగయోసి ంర ‘సంఘాలు –

రచయతకు

చట్టుబండలు’.

కషయటలనన

సననిుతమైన హాసోంతో కథనన ఆరంభించి, కడుపుబబ నవివంచే

తపిపంచనకోవడానికి అమరతకయకి వచిే – వృదాధపోంలో అకకడి

పతాక సయియతో కథనన ముగతంచడంలో ఫణికుమార్డ గయరు

ఇబబందనలిు తపిపంచనకోవడానికి మళ్ళు సవదేశం వళాులని

సిదదహసనిలు. వరి మానంలో పో గొటుటకును దాని కోసం వగుసూ
ి ,

తపిసి నను మగవయరు కషయటల ననండి తపిపంచనకొని తిరతగే ధ్ననోలని

గతంలోని

రచయతిర సంధించిన విమరశనాసి ంర ‘తపిుంచుకు తిరుగువాడు’

నమరువోసనకోవడం ఫణికుమార్డ గయరత రచనలోో కనిపంచే జీవ

అనే కథ. అమరతకయకి వచిేన త లినాళ్ులో త లితరం తెలుగు

లక్షణం. జీవంలేని కథలు వయరసనిను కథకులనన గూరతే, ఆ

యవవనంలో

సవదేశంలోని

మాతృభాష

ఆణి

మీదనను

ముతాోలనన,

పటుటకు

అపురూప

నిదరశనాలు.

ఆపయోయతలనన
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కథలనన పరచనరతంచలేక తపపనిసరై పరచనరతసి నను పతిరకయ సంపయ

సంధించిన

దకులనన గూరతే, ఆ కథలకు అరధ ంలేని సిదధ ాంతాలనన ముడిపెటట ి

సినిమాలకు దరశక – నిరయమతలు పెటట పవరోనన గూరతే హాసోంగయ

విమరతశంచే

కథ

చెపపి న కబురుో ‘సినిమా పరరల ు – ఒక తులనాతమక పరిశ్రలన(1),

‘బేమమడత – నలల మేక’. వయసనిశ్యసి ంర పెై రచయత సంధించిన

(2)’ అనే కథలు. చెైతనో సరవంతి రచనా విధానానికి హాసయోనిు

వోంగో విమరశనాసి ంర ‘శాసోు ో కు విధానేన...’ అనే కథ. బరువు తగగ

జ్యడించి పయఠకుల ముందనంచిన చెకకర ఖలకండ ‘చెైతనయ సివంతి’

డం కోసం మన వయళ్ళు పడే పయటో నన గూరతే హాసోంగయ చెపపి న కథ

అనే కథ. రచయత ఒకపపటి తన పెళిు సంబంధాల తంతతనన

‘చి.బొ .శ్రర.ర.’. చి.బొ .శ్రీ.ర. అంటట “చినిు నా బొ జ్జ కూ శ్రీరయమరక్ష”

జ్ా పకి
ిి తెచనేకుంటూ చెపపి న హాసోకబురేో ‘పళ్ళళ నాట్ట పిమాణాలు’

అని అరధ ం. వంటోో కొల సయటాలునన తగతగంచడం కోసం శరీరయనిు

అనే కథలోని ముఖాోంశం. తెలుగు సినిమా గజినీని గురుికు

శ్రషికంపజ్ేసనకోవడం, ఇషట మన
ై ఆహార పదారయధలనన తినకుండా

తెచిే హాసయోనిు పండించిన కథ ‘నేనెవరో తెలసిపో యందో చ్ ...’,

ననరు కటుటకోవడం తదితర అంశ్యలనన ఈ కథలో రచయత

దక్ిణాదిన విడుదల ై సంచలనం సృషిటంచిన రోబో

హాసోంగయ చెపిపన తీరు బాగుంది. పటుట వదలని వికీమారుకని

పవరడీగయ రచయత వయరసిన కథలు ‘మంతుిడు’, ‘మంతుిడు – ద

వల రచయతనన పటుటకొని తన కవితవంతో హంసించే ఒకొనొక

ఫినాలే ...’. వయరయంతపు నిదార పరయతుం గూరతే రచయత చెపిపన

హంస కవిని గూరతే తెలియజ్ేసవ కథ ‘గంధరవ కోకిల’. ఆడవయరతలా

‘శనివారం నాది. . . . కాదు’కూడా ఒక చకకని హాసో గుళిక. ఈ

ఇంటిపని చేయడం ఎంత కషట మ్ర మగవయరతకి తెలియజ్ేసవ కథ

కథలో పిలోలకు చెపిపన కృషణ – కుచేల కథ హాసోభరతతం. శ్రీ డ కయక

‘వరిాంగ్ ఫర్ హో మ్ విలాపము’. అమరతకయ వళిున కూడా

శ్రీనివయస ఫణికుమార్డ గయరత కొనిు కథల ననండి జ్ఞలు వయరే హాసోం

భారతీయులకు వదలని మూఢ విశ్యవసయలనన గూరతే రచయత

ముళ్ుపూడి, జ్ంధాోల వయరత హాసయోనిు గురుికుతెసి యయ. ఫణి

విమరశకులనన

గూరతే

హాసోంగయ

చెపిపన

హాసయోసి ంర

‘గుం.గుసావమి’

అనే

కథ.

తెలుగు

సినిమాకు
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కుమార్డ గయరత కథలు – కబురో లలో కనిపంచే భాష శ్రీపయద, మలాోది

భటిటపో ర లు గయరత ‘డాట్ామ్ మయోపశమన వితము’ అనే కథ

వయరతని సనఫరణకుతెసి యయ.

తెలుపుతతంది. పురయణ పయతరలతో చమతాకరంగయ ఈ కథనన

ఇకపో తే పుటిటంటికి పో యన భారో తనంతట తానే తిరతగత
వచేేటటు
ో చేయాలని ఉపయయాలనన పనిు, అవి ఫలించక
చతికిలపడిన భరి నన గూరతే పుచాఛ అనుపూరమ గయరత ‘బిహామసు ిం’

రచయత నడిపించిన తీరు పరశంసనీయము. ఇలా చెపుపకుంటూ
ప తే చాల వునాుయ.
యావత్

అమరతకయంధ్ర

కథా

సయహతోంలో

హాసయోనిు

అనే కథ హాసోంగయ చెబుతతంది. టి.వీ. చూడటం అనేది వయోపకంగయ

సృజియంచిన కథకులు చాలా తకుకవనే చెపయపలి. అమరతకయంధ్ర

గయక వోసనంగయ కలిగతన ఒక వోకిి ఆకసయమతత
ి గయ ఆ అలవయటునన

కథా రచయతతరల కథలలో హాసో కథలు కనిపంచడం లేదన.

మాననకోవలసి వసవి అతని ఆ అవసి ఎటు
ో ంటుందో దారయ సనరేందర

అమరతకయంధ్ర హాసో కథకులు తకుకవే అయనపపటికక, ఉను ఆ

గయరత ‘దొ రబాబు దతరదరిిని’ అనే కథ వోకకికరతసి నంది.

కొదిదమంది చాలా సమరధవంతమైన కథా రచయతలని చెపపవచనే.

కంపూోటర్డ

రంగంలో

వచేే

ఉతాిననపయతములు

వోకుిలపెై, వోవసి పెై ఎలాంటి పరభావం చూపుతతందో అకికరయజు

భవిషోతత
ి లో కూడా ఈ హాసో కథా ఝరత మరతంత మందికి
నవువలనన పంచగలదని ఆశిదాదం.
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