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Dear Friends and Members,  

By the time you receive this 

edition we would have completed 

the Annual TFAS cultural compe-

titions.  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 
                                                                శీ్రమతి శ్యోమలాదేవి దశిక  

ర ండువేల నాలుగులో ఓ రోజు మూరతి భావరయజు గయరు ననను 
పిలిచి తలెుగు జ్యోతి ఎడిటోరతయల్ బో ర్్డ లో చేరమని అడగియరు. 
వ ంటనే నా మనసన “అమమబాబో య్! నేనన అసో సయిటే్ ఎడిటర్డ 
గయనా?“ అని అంది! కడిాంబి రఘునాద్ గయరత ఆధ్వరోంలో కీమం 
తపపకుండా వచేే తలెుగుజ్యోతి  చదనవుతూ ఆనందించడమ ే
గయని దాని వ నక నడచిే తతంగంతో నాకు ఏమాతరం పరతచయమూ 
లేదూ, దాని గురతంచిన పరతజ్ఞా నమూ లేదన. తలెుగుజ్యోతిక ి
హటాతతి గయ ఎదనర ైన ఆపద సమయంలో మూరతిగయరు ఏమాతరం 
వ ననకయడకుండా పతిరకయ బాధ్ోతనన తీసనకునాురు. అటువంట ి
మూరతిగయరు ననను అడగితనపుపడు నాకు చతేన ైన సయయం 
చెయోడం, కనీసం పరయతుం అనాు చెయోడం నా కరివోం అని 
అద ేమనసన ననను హచెేరతంచింది. అందనక ేసరే అనాునన. నా 
జ్ఞా నానిు పకకన పడెతిే ననేన భయపడటానికి అసలు కయరణం 
అపపటకిే నాకు ఇదదరు బాసనలుండటం. ఇంటోో  ఒకళ్ళు.... 
ఆఫసీనలో ఒకళ్ుతో.... సతమతమవుతతను నేనన ఇంకో బాస్ 
కింద పనిచయెోగలనా అని! అయతే మూరతిగయరత విషయంలో అద ి
కేవలం నా అపో హే అని తవరగయనే తలెుసనకునాునన. సయధారణంగయ 
బాస్ లు “ఇదగిో! ఇది నీ బాధ్ోత, ఎలా చేసయి వనుది నీ ఇషటం” 
అంటూన ే అడుగడుకకక ఆంక్షలు విధిసని ంటారు. కయనీ మూరతిగయరు 
అలా కయకుండా నా మీద నమమకంతో కయవలసని వ సనలుబాటుని, 
సవవచఛ ని ఇచిే ఎదగిే అవకయశం ఇచాేరు. నా మనసనలోని 
అభిపయర యానిు చపెపటానికి ననేన ఎపుపడూ ఇబబంది పడవలసని 
అవసరం కలగలేదన. మాతో సంపరదించకుండా నిరణయం 

తీసనకోవడంకయని, మాకు తెలియ పరచకుండా నిరణయానిు 
పరకటించడం గయని ఎనుడూ చయెోకపో వడం వయరతలోని పరతేోకత.  
 మూరతిగయరత ఆధ్వరోంలో పయతిక సంవతసరయలు నిండిన 
తెలుగుజ్యోతి అచే తలెుగు రీతిలో అందంగయ ముసయి బ ై, 
పుటిటనరోజు పండుగ  చసేనకుంది. అలాగే తలెుగు కళాసమితి 
జ్రతపని సలివర్డ జూబో్ల వడేుకల సందరభంలో తలెుగు జ్యోతి కొతి 
అందాలతో పరతేోక సంచికగయ అతిధ్నలనన అలరతంచింది . ఈ 
పదళోే్లో కొనిు అవసరమ నై మారుపలు, చరేుపలు చయెోడం ... 
కొంతమంది కొతి రచయతలిు, కొతి ఆరతటకిల్స ని పయఠకులకు 
పరతచయం చేయడం జ్రతగతంది. ఈ పతిరకనన ర ండు న లల కొకసయరత 
పరచనరతంచడంలో ఎనిు ఇబబందనలొచిేనా, ఎనిు సమసోలు 
ఎదనర ైనా ఆయన ఎపుపడూ చికయకు పడటంగయని, గయబరయ పడటం 
గయనీ ననేన చూడలేదన.  నిండుకుండలా ... కయమ్ గయ... 
చిరునవువతో అసలు- ససిల ైన తండిరలా తలెుగు జ్యోతిని 
ఇనిునాళ్ళు సయకుతూ వచాేరు. ఇంత పదెద  బాధ్ోతనన న రవరేేే 
పనిలో పడి తన స ంత రచనా కయరోకీమానిు న మమది న మమదిగయ 
పకకకు పటెటటసూి  వచాేరు. ముందన ముందన భావరయజు గయరు తన 
రచనలనన తెలుగుజ్యోతి కి బహుమతిగయ ఇసయి రని, ఇవయవలని 
కోరుకుంటూనాునన.  
 నిజ్ంగయన ే పలోికయకని ైన ననను (సమరధత 
విషయంలొనండోయ్!) తలెుగుజ్యోతి పతిరకలో ఓ భాగసని రయలిని 
చేసనిందనకు శీ్రభావరయజు పరబరహమమూరతి గయరతక ి నా కృతజా్తలు, 
నమసయకరములు తెలుపుకుంటునాునన. 
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మనుచరితిలో లోకోకుు లు  (ర ండవ భాగం)  
ఆచారో శీ్ర వేమూరత వేంకట రయమనాధ్ం 

(గత సంచిక తరువయయ ) 
17. "ఇనుప కచచడాల్ కట్టు కొను మునిముు చుచలెలల ఁ దామరస 
నేతిలండల  బందాలు గార " (2-73). పరయశరుడు,విశ్యవమితతర డు, 
మాందకరతణ వంట ి ఉదాహరణలు వ లోడించి  వయరందఱన అననభ 
వించిన కనాోకేళి కయరణంగయ వయరత ఘనత తకుకవ అయందా, నీవు 
వయరత కంటె గొపపవయడవియ, అని వ కికఱిసూి , ఎంత ఇననపకచేడాలు 
కటుట కునాు, ఎంత మునీశవరుల ైనా, ఆడువయరత ముందన బంధితత 
లు కయర,ే అందఱన "ద ంగలు" అని యాసడసిని ంది. యజ్ఞా లు చసే ి
న నీకు యా మాతరం తెలియదా యా మునిశ్రషీతు లనన గుఱించి, 
అని గురుి చేసని ంది. 
18. " ... పని వనెనతోడఁ బటె్టునది మాకు" (2-43). వరూధిని 
తనకు, తన తోడి వయరతకి (మాకు) మనమధ్నని శ్యసిరములోని పలు 
కులు వలోించే "పని" తమకు చిరకయలంగయ అభోసనము, సవంత 
ము అయనద,ి అని తన వివరయల పటిటకలో పవరొకంటుంది.  అనగయ 
అది తమకు సహజ్మని, అందనలో ఏమీ కొీ తిందనం లేదన, అని 
వకయకణసిని ంది.   
19. "యజ్ఞకోట్టలం బావనులౌట్కున్ ఫలము మాకవుగిళ్ళ 
సుఖంబులు కదా"(2-54) నీ యలెపయర యమంతా యజ్ఞా లలో 
ఎందనకు వోరధం చసేనకుంటావు, ఆ యజ్ఞా ల ఫలము మముమ 
ప ందటానికే గదా, అంటుంద ి వరూధనిి. యజా్ఫలంగయ సవరగం 
పయర పిిసని ందని, అకకడ తమలాంటి వయరతతో భోగతంచటం తటసిిసని ంద ి
అని వయదసిని ంది.  ఇకకడనే "గాలసో కినన్ వనెనవలెన్ గరంగు 
నలవేణులఁ గౌగిట్ జ్ేరుచభాగయ "మునుది గదా(2-57) తాన ే
పరతోక్ష ఉదాహరణం! ఇద ిఅంత సనలభంగయ కలుగుతతందా, అని 
పరశిుసని ంది.  అయత,ే ఒక తారతకకయంశం ఉంది . యజ్ఞా లఫలం 
తనలాంటి వయరతతో సవరగంలో రమించనట సనమా, అని, ఆమ  డ ంక 
తిరుగుడు వయదంలో ఉదాా టించఁ జూసని ంది. 
20. "అంధునకు కొఱయె వనెనెల?" (2-56) "సంసారాంధువు" 
న పడయిునాువు, నీకు వ న ుల విలువ, స గసన తలెుసననా? 
అని గూటసిని ంది వరూధనిి.  వ న ుల యెంత సనందరమ నైదో , గుీ డి్  

వయనిక ితలెుసని ందా అను పరకృతి సిధ్ధమ ైన విషయం వ డలగీకుక 
తతంది.   
21. "సశరీర సవరగసుఖము" (2-58) వరతములతో ఎందనకు 
కృశించిపో తావు, సవరగంలో లభించే సనఖం నీకు, నీ దేహంతోన ే
అననభవించే అవకయశం సమకూడగయ, ఎందనకు వదనలుకుంటావు, 
అని వయదిసని ంది వరూధనిి. నీ శరరీం విడిచిపటెిి  సవరయగ నికి పో న 
కకఱ లేదన,  ఆ సనఖాలనీు యకకడే యా నీ శరరీం తోనే అనన 
భవించవచనేనన, ననను కలిస,ి మో్రగుతతంది - సవరగపయర పిి  కవేలం 
తనవంటి తరుణులతో గడపలోనికే యనుటుో ! 
22. "ఇంత తలపో యవు, నీ చదువేల చపెుుమా."(2-72). య 
జ్ఞా లు, తపసనసలు చేశ్యనంటావు, "భూతదయార్ర బుధ్ిి" కలిగ 
యుంటట, ఎనను పుణాోలు చసేనివయని "సదగతి" య ేనీకూ లభిసని ం 
ద;ి  ఈ మాతరం ఆలోచించలేవయ, ఎందనకు నీ చదనవు, అంటుంది. 
ఇకకడ చదనవు అను పదం మీద ఒక విచితర వయోఖో. భూతదయ 
కలిగ వరూధినిని సీవకరతంచాలి అనుది చదనవు వలన గీహ ంచదగతన 
విషయం అంది ఆమ  వయదం; "అనిన నేమియు ననక" అని పరవ 
రుని సపందననన పదెదన సూచించి(2-74) చదనవు వలన గీహ ంప 
దగతన దదిికయదని, "భూతదయ" యొకక అంతరగత భావం కన 
బడని కయమినిని కవియటంకయదని, పదెదన చకకగయ ధ్వనించాడు. 
23. "మృతిలేని నాదు చెలవంతయు శూనయగేహమున క తిున దీప ి
కయయెయ" (3-8). పరవరుడు తననన నిరయకరతంచి వ ళిుపోయన 
పిదప వరూధనిి విరహవదేనలో ఇలా అననకుంటుంది.  మానవ 
సీి రలతో తనను పో లుేకుని, వయర ంత తపంబు చసేి జ్నించినారో, 
కయంతతడు తిరసకరతసవి  దేహము వీడగలరు, నేనన "అమరుయ 
భామిని"నని తన అందమిలా అయపోయనదే యని విలపసిని ంది. 
తన బరదనకిక శూనో గృహమని , అందనలో నిషఫలం గయ దపపం 
పెటిటన  తీరున తన అందం పరతణమించింది, అని విచారతసని ంది.  ఈ 
వయకోంలో ఒక గంభీరమ నై భావం దాగతయుంది. పరతిభకు ననచనకొన 
ని జీవితకీమంలో ఎనిు పె ై మ ఱనగులు దిదనద కొనాు ఫలితం 
శూనోం, అను గరతభతసతోం ఈ వయకోంలో ఇమిడియుంది. 
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24. "ఇంత కనువేఁదురు స లుల నట్మమ యంతికిన్"(3-33) 
వరూధిని పరవరుని చూచిన మాతరా న ఎంత పరణయకకలలకు లోన 
యందో కనిపటెిట , ఆమ నన పరయమరతశంచ వచిేన చెలులు, "వయనిని 
చూచి నంత మాతరా న నీకింత ఉనామదం కలగటం సవోమా?  సీి రక ి
ఇలాంట ిపిఱికితనం భావోమా? ఇంటిక ిపో దము రమమ"ని హెచే 
రతసయి రు.    
25. "దెవైము దోసకారులక  తోడెవైచుచ నపెుట్టనన్"(3-47) 
శివుడు కంటిమంటలో నినను జ్డిపించినా, సయవహాదవేి అన ే 
పిరయురయలు గల అగతు నినను రక్ించదలచాడేమ్ర, లేకపో తే నీవు 
తిరతగత "దేహంబుతో" ఎలా ఉంటావు , దేవుడు కూడ దోసయలు చసేవ 
వయరతకే తోడుగయ ఉంటాడు, అని వరూధిని తన విరహవోధ్లో  అగతు 
ని సంబో ధించి పలుకతతంది.  ఇద ిఅలంకయరపయర యమ ైన యాసడిం 
పు, నిజ్ఞనికి దేవుడు మ్రసకయరుల పక్షమా?  కయని నితోజీవనం 
లో మ్రసకయరులకు విజ్యం కలుగుతూ ఉండటం మనం గమ 
నించనిద ికయదన. ఆ గమనికకు అననగుణమ నై యాసడింపు ఇకక 
డ ఉంది. 
 26. "కాలొక చోట్ నిలుచన"ె (3-64) దనుఃఖంలో మునిగతయును 
వరూధినికి సఖనలు ఓదారుప మాటలు పలుకుతూ, అంటారు, 
"ఆఁ వయడ ేతిరతగత వసయి డు. నినను చూసవ వఱకు వయని కయలు నిలిే 
యుంటుందా?  ఇకకడ "కయలు"తో పయటు మనసన కూడ అని 
మనం అనవయం చేసకిోవచనే.  బుధ్ిధ  తిరతగత మళ్ళు రయక పో డులే  
అను ధ్వని సఖనల సయంతవనవచనాలలో ఉంది. ఈ వయకోంలో పరవ 
రుని వంటి వోకిి పునరదరశనం ధ్వనిగరతభతంగయ ఉంది కూడ. 
జ్రుగబో యే కధ్ కది క సూక్షమసూచన అనవచనేనన. ఇలాంట ి
భావిసూచనలు మననచరతతరలో ఎనను ఉనాుయ.   
27. “క్షణక్షణముల్ జ్వరాండి చితుముల్" (3-67) ఇది వరూధినీ 
కయముకుడెనై గంధ్రువడు తలచిన తీరు. సీి రలు ఏ వళే్ ఏ రతీిని 
పరవరతిసయి రో మనం చపెపలేము, పరతి నిముసము మారే మన 
సనసలు కలవయరు సీి రలు, అని హుటాహుటనిి తన అదృషటం నముమ 
కుని ముందంజ్ వేసయి డు.  కయని అతి జ్ఞగీతిగయ ఉపయయం పనాులి 
యని తనకు తాన ే చపెుపకుంటాడు.  ఫలితం మనకు తలెుసన 
గదా, పరవరుని వేసం ధ్రతంచి ముందనకు అంగవేసయి డు.  

28. "హో రాహో రిగాఁ బో రి" (3-94) గటిటగయ, ఎదనరొకనటం 
సూచించ ేమాటలివి. మన దెనైిక సంభాషణలలో ఎంత తఱచనగయ 
ఈ మాటలు ఉపయోగతసయి ము. 
29. "వలదంచు బనెంగ నేను సనాయసినె ?" (3-99) మాయా 
పరవరుడు వరూధినితో పలికన పలుకలివి.  నీ రతివలని సనఖం 
వదదనటానికి ననేన సరవసంగ పరతతాోగతనా, అంటాడు. సనాోసకి ి
ఇలాంట ి శరీరసనఖాపవక్ష ఉండదను ధ్వని యా వయకోంలో ఉంది.  
అనీు వదలుకొనువయడు సనాోసి యను సయమానో అభిపయర యా 
నిు అననసరతంచి యా పరశ్యువయకోం వయర శ్యడు పదెదన. 
30. "వితము చడె సౌఖయమ ైనను వలయుఁ గలుగ"(3-103).  
ఇదప మాయా పరవరుని కపట వయకోమే. నా వరతం ఎలాగో చపెుప 
తతనుద,ి పో నీ ఫలమ నైా వలసినంతగయ కలుగవల  గదా అని ఒక 
షరతత పడెతాడు, నీ సమమతిని ననేన వ ళిుపోయ ే వఱకు ననన 
నీవు వదలరయదన, అని - అనగయ ఏదో  క్షణమాతర సౌఖోం కయక, 
కొంత కయలమ నైా తన కయమ  శ్యరరీక సయంగతోం నిలిే యుండాలి 
అని వయని వయంఛ.  "వితం చెడాా  సుఖం దకాాల" అను మన 
సయధారణ సంభాషణ వయకోం ఇది.  
31. "ర ంట్టకని్ జ్ డని రేవఁ డ నౌదునె"(3-105).  తన తపో నిషు  
యొక పరకక, వరూధినితో "చిరసౌఖోముల్" గననట మఱొ క పరకక.  
అటుఇటు భరషతట ని కయకూడదన, అని వయదించాడు మాయా పరవ 
రుడు.  ఈ వయకోపరయోగం మన సయధారణ సంభాషణలోని వయకయోని 
క ంత దగగఱగయ - అచనేలాగయ - ఉనుదో  చూడండి. 
32. "లెసస యుండునె గృహకరు లేని బిదుకు? (3-129) 
వరూధిని ననండ ి పయఱి పో వదలచిన సమయంలో మాయా 
పరవరుడు ఎనను కలోబొ లోి మాటలు చెపయపడు - తన గృహము, 
ప లము, అనీు క్ణీించిపో తతనాుయ.  తన వంటి "గృహకరి" 
లేనిద ేఅకకడి జీవితం సవోంగయ ఉండగలదా, అని జ్ఞలి కలిగతంచ ే
టుో  సంభాషించటంలో  ఈ "నీతి" ఉచేరతసయి డు. 
33. "త ండము లేని యేనుగుల్" (4-18) ఎఱనకల ద రచేసని 
మొఱలోని వయకోమిది. "వరయహ పో తములు" ధానోములనన 
చపపరతసని నాుయ అను బాధా సూచక వయకయోలలో, వయటకిి త ండ 
ములు లేవు గయని యనేనగులవంటవిి, అని వినుపిసయి డు.   
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చూపునకు చినుగయ ఉండ,ి గంభీరయకృతి లేక పో యనా, దృఢమ నై 
పననలనన చసేవ సందరభం సూచించే పదసంచయమిది. 
34. "ధరణీ నాయకులకు నారురక్షణంబులె కరతువుల్" (4-74). 
విపనుయెనై మననరమ సవరోచితో తన భయమునన వ లోడిసూి  
పలికన వయకోమిది.  రయజులు వేఱే కీతతవులు చయేనకకఱలేదన, 
దనుఃఖములోనననువయరతకి రక్షణ కలిపంచటమే వయఱికి కీతతవులతో  
సమానం, అంటుంది.  కీతతవు పెై ఎంత నిషు  ఉండవల నన, కీతతవు 
వలన ఎంతఫలము కలుగ తతందో , ఆరుి లనన రక్ించటం మీద రయజు 
లకు అంత పటుట దల ఉండాలి, అందనవలన  వయరతకి  కీతతవు 
లొసగ ేపుణోఫలం దకుకతతంద,ి అని భావం. 
35. "ఊరక యా పసి బిడాఁ గొట్ుగాఁ జ్ేయెట్టలాడె" ( 4-86) 
బూచి వోల ననను జీరణముని యొకనిని బాలోచాపలమున పటిటన 
మననరమనన అతడు "పసరము గొటిటనటుట "  కొటటగయ, ఆమ  సఖన 
లు వయనితో అను మాటలివి; నీవమేని తలపో సనిా, నీ చేయ 
యెలా వచిేందయాో ఈమ నన కొటటటానికి, అని. 

36. "పాము కడు ముదనిి కడపట్ గామగు చందమున" 
(4-88).  ఆమ నన కొటిటన మునిని వరతణంచిన పో లిక యద కటి, 
పయము చివరకు పిశ్యచమవుతతందనుదని . 

37. "అమమను జ్ాసనుండు" "రౌదిమునఁ గ రల" "పట్ 
పట్ఁ గపాల పంకుు లఁ బగుల కొఱిక ".  ఇది ధ్వని పరధానమ నై  

సయధారణమ ైన మాటల ధోరణి గదా.   
38. " మూడు కాళ్ళ ముసలకిన్" (6-53). పండని వయసన 
లోని వోకిికక వరణన. మన మాటలలో ఎంతో సయధారయణమ ైన పరయో 
గమిది.  
39. "మ లఁ తకుఁ బతికని్ వలపు సమంబగుట్ జ్నమవాసన" (6-
66). ఒకరతపెై మఱొ కరతకి  ఎకుకవ పవరమ యుండటం  సయమా 
నోలక్షణంగయని, ఇదదఱకు అచేముగయ సమానమ నై పవరమ – ఒకరొ 
కరత యడె - చాల అరుదెైన సౌభాగోమని యా పలుకులోని భావం. 

తతది నొక మాట. ఈ మొతిము ఉదాహరణలలో అనీు 
అచేంగయ సమానంగయ లోకోకుి లు కయక పో వచనేనన. కొనిు 
మనసనకు అంటట అలంకయరయలుగయ ధ్వనించ వచనేనన. మఱొ క 
"షరయ" . మఱింత వోగీతతో వ దికతిే పెనై సూచించిన ఉదాహరణల 
వంటవిి మఱికొనిు ఈ కయవోంలో పరతశ్ోధ్కులకు కనపడగలవు.  

ఈ వయోసంలో వయడని "లోకోకుి లు" అను పదం 
వివిధ్మ నై పదసంచయాలకు చెందనతతంది. కొనిు  కేవలం ర ండు 
మూడు మాతరమ ే - వయడుకలో ఉనువి - కయవచనేనన. ఈ 
అనిుంటిలో మూలోదేదశం రచన రసవంతంగయ తటటటటుో  చయేటం; 
సూచించిన కధాభాగంలో, లేక సనిు వేశంలో, గయీ హోతా సౌలభోం 
పెంప ందచిటం, వరతణత విషయం చదనవరతకి పది మాటల అవసరం 
లేకుండానే తటుట నటుో  చయేటం.   

లలతగీత లక్షణం 
డా. శీ్ర వడే్పలోి కృషణ ,హెదైరయబాదన, ఇండియా 

(జూల ై–ఆగసనట  సంచిక తరువయయ)   
 లిఖితవయజ్మయం కంటట మౌఖిక వయఙ్మయమ ే
పయర చీనమ ైంది. మౌఖిక వయఙ్మయంలో చాలా వరకు గేయ 
వయఙ్మయమే చోటు చేసనకుంటుంది.  వదేాలు కవేలం వినికడిితో 
నేరపబడవేి.  కయవున “శీ్రతతలు”గయ పవరుక కయకయ. ఆదకివియెైన 
వయల్మమక ి క్ీ ంచ మిధ్ననంలో ఒక పక్ిని వటేగయడు బాణంతో కొటిట  
చంపగయనే ఆగీహా వశే్యలతో  అపరయతుంగయ పలికని “మానిషయదం” 
కూడా గేయ లక్షణంతో కూడుకొనుదే.  వయల్మమక ిరయమాయణ రచన 
పూరతిచసేి కుశలవులకు ఉపదేశించే సందరభంలో “పాఠే్య గేయచే 
మధురం - పిమాణ ైసిు ిభిరనివతమ్, జ్ాతిభినసపుభిరచరథం – తంత్రి 

లయ సమనివ తమ్ కావయమే తదగాయతామ్” అనుటుో  రయమా 
యణంలో ఉనుది.  అంటట రయమాయణం  గయనయోగోమని 
తెలుసని నుది.  భారత, భాగ వతాలోో ని భగవదపగ త, భరమర గతీా 
దనలు కూడా గయనయోగోతనన పవరులోన ే చాటుతతనాుయ.  
వయల్మమక ి రయమాయణంలో "తంత్రి లయ సమనివతమ్" అన ే
మాటనన అనేక సందరయభలలో వయడాడు.  ఆంగోపదమ నై 'Lyre' 
అనే మాటకు ఇది చకకగయ సరతపో తతంది. 'Lyre'  అనన U 
ఆకయరపు వయయదోం మీద పయడుకోవడానిక ివీల ైన దానినే 'Lyric' 
అంటారని నిఘంటువు వివరతసోి ంది. అంటట 'Lyre' అనే జ్ంతర 
వయదో సహకయరంతో పయడే రచనలనన 'Lyrics ' అంటారు. మన  
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రయమాయణ కయవోంతో పో లేదగతన ఇలయడ్ మరతయు ఒడిససస 
అన ే ర ండు మహాకయవయోలనన రచించిన గీీకు మహాకవి హోమర్డ 
కూడా పరభువుల ఆసయి నాలలో "ల ైర్డ" అనే వయదోసహాయంతో 
కయవయోలనన పయడి వినిపించేవయరని పరతీతి. సనపరసధి్ధ  విమరశకుదన 
సి.ఎమ్. బౌరయ “Primitive Song”  అన ే గీంథం లో పయర చీన 
శిలాయుగం నాట ి ఆదమిానవులు, ఆటవికులు పయడుకును 
పయటల లా ఉండవేో శ్యసీి రయమ ైన సమోక్ దృషిటతో చకకని 
పరతిపయదనలు చేయడమ ేకయకుండా కకీ.పూ.2350 పయర ంతం లో పపె ి
(Pepi-I) పరభువు సెైనికులు ఈజిపుట దశేగతీానిు పయడుకునాురని, 
అద ేఅతి పయర చీన ఈజిపుట  దేశభాషయగీతమని జ్ .బి.పిరచార్్డ ‘Ancient 
near Eastern Texts’  అన ే గీంథంలో రయసినటుట గయ తలెిపయరు.  
కయబటిట  భాష ఎంత పయర చీనమ ైనదో   గయేం కూడా అంత 
పయర చీనమ నైదనేని చపెపవచనే. 
భావగీతం:  అనుమాచారో గయేరచనలనన సంకకరినలని, క్తేరయో 
గేయాలనన పదాలని, తాోగయో గయేాలనన కృతతలని, రయమ 
దాసన రచనలనన కకరినలని పరతమితారింతో విమరశకులు వయడు 
తతనాు, పదాలనిుంటినీ సమానారికయలుగయవోవహరతంచిన సంద 
రయభలూ ఉనాు య.  కయబటిట  గేయం – గీతం. పదం – పయట అన ే
మాటలనన సయమానాోరధంలో సమానారధకయలు గయన ేవయడుతతనాురు. 
పదం గతీానిక ిపరయోయపంగయ వయడినటుో  పెనై పవరొకనడం జ్రతగతంది.  
అయతే భావగతీం అను పదం ఎపపటనినంచి వయడుకలోకి వచిేం 
దో  పరతశ్రలిదాద ం.  

రయయపోర లు వయరత కయవోంలో ‘భావపదం’ ‘భావగతీం’ త లిసయరత 
గయ కనిపించాయ. తరవయత విశవనాథ గతరతకుమారుని పవరమగతీాలలో 
‘ఈ పిణయ భావగీతములవియ‘ అని కృషణశ్యసిి రగయరత ‘ఊరవశి’ లో 
‘అపూరవ మధ్నర రకిి సనఫరతయంచనగయని అరిం గయని భావ 
గీతముమలివి‘ అని ‘భావగతీం’ పదపరయోగం జ్రతగతంది. భావకవితవ 
మన ేపదానిు గయడచిరో హరతసరోవతిమరయవు ఆందరపతిరక సహాయ 
సంపయదకులుగయ ఉనుపుపడు సృషిటంచారని డా. గతడుగు సీతాపతి 
గయరు తమ History of Telugu Literature(Part II) లో రయశ్యరు. 
గయడచిరోవయరు ఈ పదానిు మాటి మాటికి ఆందరపతిరకలో పరయోగతం 
పగయ ఇద ినాట ికయలంలో నవోకవితావనిక ిపరయోయపదంగయ రూఢి 
క కికంది. భావకవితావనిు నిరవచించిన వయరతలో పంచాగుుల,  విశవ 

నాథ గణనీయులు.  ‘కవి ఒక అవిసపషట .  వయంఛాంకురము ఒక 
అంతరతుగూఢ తాపం, ఒక చిను కయవోములో ఊదబడనిచ  ో అద ి
భావకవితవమని" విశవనాథవయరనాురు.  ఇద ి ఆంగోవిమరశకుల 
'Lyrical Poetry '  కి సమమ నై నిరవచనంగయ  ఉంది.  “The lyric 
has the function of revealing, interms of pure art, the 
secrets of inner life, its hopes its fantastic joys, its 
sorrows, its delirium” కయబటిట  పయడుకోవడానిక ి  వీల ైన భావ - 
రయగ పరధానమ నై రచనన ేభావగీతమని పవరొకనాలి.  సయధారణంగయ 
భావము లేనిదే ఏ రచనా సయగదన.  ఒక వళే్ సయగతనా ఏ భావమూ 
పరకటించలేనిది అసలు రచనన ేకయదన.  

ఇంతవరకు పదం - గీతం సవరూపం పరతశ్రలితమ ైంది.  ఇక 
గీతానికి - జ్ఞనపద గీతానిక ి గల సంబంధ్బాంధ్వయోలనన పరత 
శ్రలిదాద ం. 
భావగీతం – జ్ానపదగీతం : సరవసయమానోంగయ సయహ తోం గీంథాల 
మూలంగయ పరచారం ప ందతిే, జ్ఞనపద సయహ తోం మౌఖికంగయన ే
పరచారయనిు ప ందనతతంది.  ఇటవీల రేడయిో, దూరదరశన్, కయోసెటో 
దావరయ విసిృత పరచారయనిు జ్ఞనపదసయహ తోం ప ందగలుగుతోంది. 
జ్ఞనపద గయే సంగతీరతీతలిు కూలంకషంగయ పరతశ్ోధించి గయన 
కచరేీలు గయవించిన వింజ్మూరత సీత - అనసూయలు జ్ఞనపద 
గేయ సయహ తో పరచార వయోపిి క ై విశ్రషకృష ిసలిపయరు.  వయఙ్మయంలో 
జ్ఞనపదగయే వయఙ్మయ సయి నమదేో  ఇదమితిమని శ్యసీి రయదృ 
కపథంతో తలేిే చెపప గలిగతన రచయత శీ్రహరత ఆదిశ్రషతవు.  ఈయ 
న తెలుగు భాషయ సమితి మదరా స్ వయరు 1952-53 లో నిరవ 
హ ంచిన ఉతిమగీంథ రచనల పో టలీో 'జ్ఞవపదగేయ వయఙ్మయ 
పరతచరం' అన ేగీంథరచనకుగయనన బహుమతి నందనకొనాురు.  

సయహ తో దృషిటతోన ే కయకుండా, సంగతీశ్యసిర దృషయట ా కూడా 
జ్ఞనపదవయఙ్మయం, ముఖోంగయ గయేవయఙ్మయ పరతశ్రలనారహ 
మవుతోంది. కూీ రజ్ంతతవులనన చూస ిభయవిహవలుడవడం చేత 
నన, లేక కుందలేు చజేికికనపుడు ఉతాసహంచతేనన, ఆదమిాన 
వుడు మ ైమరచి వసేని కకేలోో నే ఉదాతాి ననదాతిసవరతత ధ్వననలు 
తపనుమవుతాయ. కోయల కూతకు 'కూ' యని మారుకూసవ 
ఉతాసహవంతతడెనై బాలుని ననట పంచమసవరం ఉతపనుమ ైం 
దనడం సతోదూరం కయబో దన. "సహజ్ంగయ సృషిటలో వినిపంిచిన 
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మధ్నర సవరయలనన అననసరతంచి మానవులాలపించిన ఆలాపన 
లతో  గేయం ఉతపనుమ ైందనీ, అద ిఅపరతషకృతమ  ైపరజ్లతో పయటట 
పెరతగత వయరత నితో జీవితంతో పెనవసేనకొని వృధ్ిధ  అందిందని విజాులు 
భావిసని నాురు. అంటట జ్ఞనపదగేయాలోో , పరజ్లు పయడే పయటలోో  ఆ 
దేశసంసకృతి నిబిడకీృతమ  ైఉంటుంది.     పరతిజ్ఞతి కవితాసంపద 
కు  జ్ఞనపద కవిత మూలకందం. జ్ఞనపద గతీం శిషట భావగీతా 
నికి మౌలికసవరూపం. 'చందమామ రావే జ్ాబిలల రావ'ే, ‘కసతు రి 
రంగ రంగా, మాయనన కావటే్టరంగ రంగా',  మొదల ైన బాలల 
గేయాలనన 'మలెల పూలా తపెుగట్టు , తపెుమీదా తేలపో దాం గదరా 
చల్ మోహనరంగా' 'ఆకులు పో కలయయకురా, నా నోరంత ఎరరగ 
జ్ యయకురా!' మొదల ైన శృంగయర పదాలిు - 'ఏట్టకేతం బెట్టు  -
ఎయపుట్టల  పండించి  ఎననడత మ తుక రుగననాన' మొదల ైన 
కనీుటి పయటలిు జ్ఞనపదగీతాలుగయ చూపించవచనే. 

జ్ఞనపదగతీ ముఖోలక్షణాలివి - 1. అజ్ఞా త కరిృతవం లేక 
సయమూహ క కరిృతవం. 2. రచనా కయలం తలెియకపో వటం. 3. 
మౌఖిక పరచారం. 4. గేయతవం. 5. ఆశ్రరచనం.  6. జ్నసయమానో 
పరతచితవసని వు. ఇందనకు భినుంగయ ఏకకరిృతవంగయ, గయీ ంధిక లేక 
వయోవహారతక భాషలో మాతరా చఛందసనసనన  పయటసిూి , రచనా కయలా 
నిు తెలియపరుసూి , ఆలోచించి శబాద రయి లనన కూరుేతూ సయగ ంచే 
గేయ సయహ తీ పరకిీయ భావగతీం.  
ఉదాహరణకు బసవరయజు అపయప రయవుగయరత - 
      "కొలలయ జుట్టుతనేేమి - మా గాంధి     
      కోమట్ ై పుట్టుతనేేమి " 
దేవులపలోి కృషణశ్యసిి రగయరత - 
       'ఆకులో ఆకునెై - పూవులో పూవునెై  
        ఈ అడవి దాగిపో నా? ఎట్లయనా - ఇచట్నే ఆగిపో నా?' 
అడివి బాపిరాజుగారి  
       'లేపాక్షి బసవయయ! లేచిరావయయ’ 

మొదలగునవ నను భావగీతాలుగయ నిరూపించవచనే. ఇలా భావ 
గీతం-జ్ఞనపదగతీం మధ్ోగల వోతాోసయనిు వివరంగయ చూపించ 
వచనే. ఇక భావగతీానికి 'లలిత గతీం' అనే పవరు ఎలా వచిేందో 
పరతశ్రలించాలిస ఉంది. 
భావగీతం - లలతగీతం :    క్ేతరయో పదాలు, తాోగరయజు కృతతలు 
 రయగనిరేదశంతో సయగే రచనలు, తాోగరయజ్సయవమి రచించిన 'ఎందరో 
మహా నుభావులు - అందరికీ వందానాలు’ అనే కృతిని ఏ రయగంలో 
పయడుకోవడానికి నిరేదశించారో అదే శీ్రరయగంలో పయడుకోవయలి తపప 
వేర ేరయగంలో పయడటానికి వీలు లేదన.  ఒక వళే్పయడే  పరయతుం 
చేసనిా ఎవరూ ఒపుపకోరు.  ఎందనకంటట ఇది శ్యసీి రయ సంగీత 
బధ్ధమ ైంది. అంటట తాోగ రయజు కృతతలనీు సంగతీ పరధానమ నై 
శ్యసీి రయగతీాలనదగతనవి.  కయబటిట  ఇవి లలితగతీాల కోవలోకి రయవు. 

అలా శ్యసీి రయ సంగతీంలో కయకుండా సనలువుగయ కవేలం 
శీ్రతి - లయ బధ్ధంగయ లలిత సంగతీంలో పయడుకోగల గతీాలనన 
లలిత గీతాలనవచనేనన.  ఒక లలిత గతీానిు ఒకోక గయయకుడు 
ఒకోక రయగంలో పయడుకున ే సౌలభోం ఉంది.  ఏ భావగతీానిు 
అయనా రయగయుకింగయ లలిత సంగతీంలో పయడుకోవచనే.  కయబటిట  
దానిని లలితగతీంగయ  పవరొకనవచనే.  పదలాలితోం, సవరలాలితోం 
కలిగత ఉండటం చతే కూడా లలితగతీమని సంభావించవచనే! 
సరళ్మ నై బాణలీతో తకుకవ వయయదాోలతో సనలువుగయ 
పయడుకోవడానికి వీలయేోది ఆధ్ననిక సంగతీమని, అదే లలిత 
సంగతీమని ముందే పరసయి వించడమ ైంది. Light Music అన ే
ఆంగోపదం కూడా దానిన ేధ్ృవీకరతసోి ందలిా-  

“Light term applied to music supposedly not 
requiring the listeners’ full concentration; light orchestra, 
providing orchestra this.  So also light opera, imprecise 
non-technical term sometimes used by laymen in 
opposition to grand opera (also imprecise) and not 
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clearly distinguishable from operetta.” (Operatta)  
లలితగీతమనే పదం లలితసంగీతం దావరయనన, లలితసంగీతం 

అన ేపదం ఆకయశవయణ ి దావరయ వయోపిిలోకి వచాేయ.  1942 లో 
ఆకయశవయణి మదరా స్ కేందరం ననంచి 'గీతావళి ' పవరుతో మొదట 
లలితగీతాల పరసయరం పయర రంభమ ైంది.  1950 తరయవత 'గీతావళి’ క ి
హ ందపలోని ' సనగమ్ సంగతీ్ ' పరభావంవలో 'లలిత సంగతీం' పవరు 
సిిరపడింది.  మదరా స్ కేందరంలో లలితసంగతీ కయరోనిరయవహకునిగయ 
పని చేసని బాలాంతరపు రజ్నీకయంతరయవు నాటి పరసధి్ధ  కవుల భావ 
గీతికలనన సవరకలపన చసే ి గతీావళి కయరోకీమంలో పరసయరం 
చేసవవయరు. టంగుటూరత సూరోకుమారత, 'మామిడి చెట్టు ను అలుల  
కుననదీ మాధవీలత కాట్'ీ,ఒంట్టగా నుయాయలలూగితివా? నాము 
దు్  కృష్ాా ' మొదల ైన గతీాలనన, బందా కనకలింగశేవరరయవు 'గుత ు ం 
కాయ కూరోయ్ బావా', పనెనండేళ్ళ చినానడే - పాట్ కొలల  గొనాన 

డ'ే మొదల ైన గీతాలనన పయడి బసవరయజు గతీాలకు గయీ మఫో న్ రతకయ 
రు్ ల దావరయ విశ్రష పరచారయనిు కలిపంచారు.   

దేవులపలోి దృషణశ్యసిి ర గతీాలనకేం లలితగతీాలుగయ 
పరసయరమ నైవ"ే. కయని "సనగమ్  సంగతీ్" కంటట ముందే 'లలిత 
సంగతీం' అదే పవరుతో ఆకయశవయణిలో  పరవేశించినటుో  ఇటవీల శీ్ర 
బాలంతరపు రజ్నీకయంతరయవు నాతో చె పయపరు.  "తలెుగు 
'లలితసంగీతం' దరా విడ భాషయ కుటుంబంలోని ఇతర భాషలోో  అంటట 
కనుడంలో 'భావగతీే(భావగతీాలు) అనన పవరుతో, తమిళ్ంలో 
'మ లోిశ్ 'ై ('మ ల్ ఇశ్ 'ైఅంటట మృదనవ నై సంగ ీ తమని తమిళారిం) 
అనే పవరుతో, మళ్యాళ్ం లో 'లలితగయనంగళ్' (లలితగయనాలు) 
అన ే పవరుతో, కరయణ టక,తమిళ్నాడు,కేరళ్ రయషయట ా  లలో పరసయరం 
అవుతోంద"ి  అని నా పరతశ్ోధ్నలో తలేింది. 

  (మిగతా వచేే సంచికలో)

నేను వెలగించిన దీపం ? 
డా. శీ్ర చింతపలోి గతరతజ్ఞ శంకర్డ

 రోజూలాగే ఆరోజూ హాసపటల్ కి వ ళాునన. ముపెైఫ 
యేళ్ళుగయ ఇదవేుదో ోగం చేసని నాు ననే పుపడూ విసనగు 
చెందలేదన. దానికి ముఖోకయరణం, ననేన పనిచసేవది మ డికల్ 
కయలేజి హాసపటల్. అంటట నాకు పవషంట్ కేరే కయకుండా 
యూనివరతసట ీ నించి మ డికల్ సూట డెంట్స, ర సడిెంట్స, ఫెలోస్ 
వుంటారు నా దగగర పయఠయలు నేరుేకోవడానికి. ఆ మ డికల్ 
యూనివరతసట ీ లో ననేొకయనొక ప ర ఫసెర్డ ని. పవషంట్ కరే్డ సరేసరత. 
అద ి అందరూ చేసయి రు. కయనీ టీచింగ్ అనుద ి ఒక కళ్. అద ి
అందరూ చయెోలేరు. అందనకనకేదా ఇనాుళ్ళు కషటపడి, పెై 
చదనవులు గయీ డుయటే్ టెరయనింగ్ చసే,ి పదెద  డిగీీలు సంపయదించి 
యూనివరతసట ీహాసపటలోో  పనిచేయడం. ఇకకడ నాకషిటమ నై పని 
టీచింగ్. అది ననను యంగ్ గయ షయర్డప గయ ఉంచనతతందని నాకు 
నమమకం. నా సూట డెంటుో , (వయళ్ు యంగ్ బోడ్ నావ ంట  
తిరుగుతూ)  ననేన అడపయ దడపయ రయలేే విజ్ఞా నగుణకిలు (pearls 
of wisdom) అందనకొని, సంతోషపడ,ి మంచి డాకటర లో  
పురోగమిసని ంటారు. భరిృహరత చెపపినటుట  విదాోదానానిు మించిన 
దానం లేదన. "పూరతిగనిచిేనన్ పెరుగు; పో దన 

యుగయంతపువేళ్న నై" సంవతసరం ప డుగూనా ఒకోక బాచ్ క ి
పయఠయలు చపెిప వయళ్ు పురోభివృదిధకి సహాయపడుతతనుందనకు 
నాకు చాలా జ్ఞబ్ శ్యటిసయఫక్షన్ (job satisfaction) ఉంటుంది. 
ముఖోంగయ సంవతసరం చివరతకి వయళ్ళు ఫవర వల్ పయరీటలూ అవీవ 
చేసనకొని, పయరీటకి మమమలిు (గురువులిు) పలిిచి "గురుదక్ణిగయ 
అభివందనాలు"(felicitations) చసేని నుపుపడు నా కళ్ళు 
చాలాసయరుో  చమెరయేయ.ఈ ముఫెఫై యళే్ులో ఐదారుసయరుో  నాకు 
బ స్ట టచీర్డ అవయర్్డ గూడా ఇచాేరు. మా సూట డెంటుో , వయళ్ు 
టెరయనింగ్ అయపోయాక వరేే వూళ్ులోో  పయర కకటస్ పెటుట కుంటూ 
గూడా అడపయతడపయ నాకు ఫో న్ చేస ిసలహాలు అడగడం తరుచూ 
జ్రుగుతతంటుంది. ఆ సమయాలోో  నాకు చాలా తృపిి , గరవం 
కలుగుతాయ. ఒకసయరత, నాదగగర చదనవుకును కుఱార డ కడు, 
ఇండయిానించి వచిే, మాయంటకిి వచిే, తనకి నేనన చెపపిన 
పయఠయలవలేో  తనన నూోరో సరజన్ అయాోననీ, నా కయో స్ లో 
రయసనకును ననట్స (30 యేళ్ు తరవయత) ఇంకయ తనదగగర భదరంగయ 
వునాుయని మా ఆవిడముందన ననను ప గుడుతతంటట, నా 
సంతోషయనికి పటట పగయగ లేో వు. ఇంకొకసయరత, వరే ేవూళళు ఏదో   
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కయన్-ఫర న్స కి వ ళితే అకకడ అకసయమతతి గయ ఒక వోకిి 
వచిే,"డాకటర్డ గతరతజ్ఞ శంకర్డ, నేనన మీకు గురుి నాునా?" అని 
అడగియడు. ననేన గురుి పటటలేదన. తనపవరు అదప చపెిప, తనన నా 
దగతగర పనిజ్ేశ్యడనీ, తనన నాకు చాలా ఋణపడవిునాుడనీ 
చెపయపడు. చాలా సంతోషమేసింది. మరోమాటు, ఒకమామయ ఇంకో 
డిపయర్డట మ ంట్  లో హడె్ ఆఫ్ ద ిడిపయర్డట మ ంట్  పదవిక ిఇంటరెూవా 
కి వచిే ననను కయవలించనకొని ఎంతో ఆపయోయంగయ మాటాో డింది. 
అందరతకక చపెపింది, నేన ంత మంచి టచీరోు. ఆమ  యపుపడు 
నాకనాు పదెద  వుదో ోగయనిక ి వచిేంది. గురువుననమించిన 
శిషతోలంటట వీళళు.  
 మధ్నరయంతకం రయజ్ఞరయం గయరు చాలా కయలం కిందట ఒక 
కథ రయశ్యరు, "తానన వ లిగతంచిన దపపయలు" అని. అది నా ఆల్ టెైం 
ఫవవర ట్ సోట రీ. టూకకగయ ఇదప కథ...ఒక బ్లద తలెుగు పంతతలుక ి
ఇదదరు కుమార ిలుంటారు. ఉను ప లం, పుటరా  పటెిట  పెదద  పలోి పెళిు 
చెశ్యడు. ర ండోపలోి బి.ఏ. అయపోయంది. బి.ఇడ ి చసే ి
టీచరవుతానని ఆమ  కోరతక. బతకలేక బడిపంతతల ందనకు, 
అందననా ఆడపలోి ఎలాగూ పళెిుచసేనకొని కయపరయనికి పో వయలిగదా 
అని ఆయన వదదని సంబంధాలు చూసని ంటాడు. ఆ సందరభంగయ 
ఒకయనొక వూరు వ ళాి డు, "వరసెల క్షణారిం." వ నకొకసూి , టెరయన్ 
సవటషననో  ఒంటరతగయ బండకిోసం ఎదనరుచూసూి ంటాడు. ఆ బండ ి ఆ 
రోజు చాలా లేటు. చీకటపిడుతతంటుంది. ఆయన కకడా బయట 
తినడు. జ్బేులో పదెదగయ డబుబలేో వు. బండి రయవయలి, తన వూరు 
వ ళాులి. అకకడ ే ఒక బ ంచ్ మీద కూచనంటాడు. ఎవవరూ లేరు 
సవటషన్ లో తననదపప. వ నకనించొక గొంతత వినబడుతతంది, "ఎవ 
రండ?ీ ఏంకయవయలి?" తీరయ తనమొహంచూపించగయన,ే ఆ వోకిి  
"మేషయట రూ!" అని కయళ్ుక ిదణణం పటెిట , తనన ఆయన విదాోరతిననీ, 
చాలా ఋణపడవిునాుడనీ,ఇపుపడు ఆ సవటషన్ మాసటరునీ 
చెపుపకొని "మాషయట రూ! మీరు మాయంటిక ి రయకుండా వ ళ్ు 
నీయనన" అని, తీసనక ళిు, భారోచేత మరయోదచేయంచి, భొజ్నం 
పెటిట, గురుదక్ణిగయ కొంత డబుబ యచిే, ర ైలు టిక ట్ కొని 
మరయుడు ఇంటికి పంపిసయి డు. పంతతలుగయరు ఇంటకిి వ ళ్ుగయన,ే 
అమామయని పిలిచి, "అమామయ్! ననవువ వ ంఠనే బి.ఇడి క ి
అపిలికేషన్ పెటుట " అంటాడు. అదే తానన వ లిగతంచిన దపపం. న ే

ననగూడా అపుపడపుపడు అటాో  ఫీలవుతతంటానన, నా శిషతోలు 
నాకు సతాకరం చసేినపుపడూ, ననను తలచనకొనుపుపడూ.  
 ఆ రోజు ననేొక పవషంట్ తో మాటాో డుతతనాునన. ఆ 
పవషంట్ పెదదవయడు, చాలా బాధ్లునాుయ. ఆయనకి ఓ ఎనభయ్ 
ఏళ్ళుంటాయ్. అరగంటగయ మ డకిల్ చరతతర, సీవయచరతతర  
సవకరతసని నాునన. ఇంకొక అరగంట పటటటటుట ంద ి ఆ వయలకం చూసవి . 
ఇంతలోకక నా బ్లపర్డ మ్రగతంది, "డాకటర్డ గతరతజ్ఞ శంకర్డ! ననేన డాకటర్డ 
సనశ్రలని. మీ ఆఫసీన లో ఉనాునన. మిమమలిు చూసి చాలా 
కయలమ ైందని చూటాట నికి వచాేనన. మీరు ఎకకడవునాు తవరగయ 
మీ ఆఫసీనకి వచిే ననను కలుసనకొండి" సనశ్రలని గురుి  
చేసనకునాునన. ర ండళే్ుకింద నా దగగర పంజ్ేసింది. చాలా తెలివి 
గల పిలో, చలాకకగయ వుండదేి. పని పూరతిచేసనకొని ఆఫీసనకు వ ళాద  
ములే అని మళ్ళు ఆ పదెాద యనతో మాటాో టటం మొదల టాట నన. 
అయదన నిమిషయల తరవయత మళ్ళు బ్లపర్డ మ్రగతంది, "ఇంకయ 
మీకోసం వ యట్ చసేని నాునన. ఐదన నిమిషయలే వుంటానన"  పని 
మధ్ోలో ఎలాగయ అని దానిు గూడా పడెచవెిని పటెాట నన ( ఇవి 
పయతరోజుల బ్లపరుో . వయకక టాకక కయదన ఊరతక ే సందేశం 
వినబడుతతందంతే. ఈ బ్లపరోతో చావేంటంటట, బాత్ రూం లో 
వునాుమననకోండ,ి ఇటాో ంటి సందేశం వసవి  మన బాత్ రూం విజిట్ 
రహసోంగయ వుండదన)  ఐదన నిమిషయల తరవయత మళ్ళు, "నేనన 
వ ళిుపో తతనాునన. మూడు నిమిషయలోో  మీరు రయకపో తే, ఇక 
మీకూ నాకూ తెగతెంపులే. ఇంత ే సంగతతలు" అని వచిేంద ి
సందశేం అందరతకక వినబడటేుట .  
 వ ంటన ే ఆ ముసలి పవషంట్ గబుకుకన లేచి నిలొేని, 
"డాకటరుగయరూ! వ ళ్ుండి. ముందన మీ సంసయరం నిలబ టుట కోండి. 
నేన కకడికి పో తానూ. నేనికకడ ేవుంటానన కదా! తరవయత వదనద రు 
గయని. నాకేం త ందరలేదన." అని ననను వ ంటబడి అకకణిణ ంచి 
తరతమేసనింత పనిచెశ్యడు.  
 ఈ భాగోతమమేిటొ తెలియక తికమక పడుతూ, 
హుటాహుటనిి ఆఫసీనకి వచిే చూదనద నన కదా ...అకకడ సనశ్రలా 
ఇంకయ ముగుగ రు డాకటరూో  పగలబడ ినవువతతనాురు.  

ఆరోజు ఏపిలి్ ఒకట్ొ తారీకు.  ఏపిరల్ ఫూల్స డే !
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యపిు పపిు 
                                                              రయధిక ననరత  

(గత సంచిక తరువయయ) తనన పుటిట  పెరతగతన కోనసీమలోని తమ 
ఊరు తపప ఇంకోచోటకిి తన జ్నమలో ఎపుపడూ వ ళిు ఎరుగని 
సీత ఒకకసయరత అమాంతంగయ అమ రతకయకు సపి సముదరా లు 
ఎగురుకుంటూ వ ళో్టం కలా, నిజ్మా అని అననమానపడుతోంద ి
మాటిమాటికక. అమ రతకయ గురతంచి సనిిమాలోో  చూసింది, పుసికయలోో  
చదవిింది, కయనీ ఇద ే మొదటసియరత ఇకకడకు రయవటం. సూరోం 
వుండదేి టకెసస్ లో మ కిసకన్ బో ర్ర్డ కి దగగరలో వును ఒక 
సనమార నై సెజైులో వును వూరు. మర ీ పెదద  సటిలీలో వుండే 
తలన పుపలు, మర ీచిను పల ో టూరోలో వుండ ేఇన్ కనీవనియన్స 
లు ఏవీ లేకుండా చాలా హాయగయ వుంద ిఆ వూళళు. పది ఎకరయల 
భూమిలో ఇంచనమించన ఒక ఎకరనుర సిలంలో ఒక పకకగయ పదెద  
ఇలుో , ఇంటమిుందన, వ నక చకకట ిమ తిని లానన, సతీకు తెల్మని 
ఏవవేో మొకకలు, కొనిు పదెదగయ, కొనిు చినుగయ రకరకయల సెజైులోో  
కీమబదధంగయ నాటబడి వునాుయ. ఇంత ఆరోగోంగయ, దటటంగయ 
నవనవలాడుతూ, పచేగయవును ఈ చటోెకి ఒకక పూవూ, కయయా 
ఏదప లేదమేిట ీఅని సీత చాలా ఆశేరోపో యంది. ఇంటోో  పనికోసం 
సూరోం ఎవరతనన కుదిరయేడు. ఎవరో ఇదదరు ఆడవయళ్ళు, తలో్మ 
కూతతళ్ళు కయబో లు, రోజు ఇంటకిి వచిే ఇలోంతా శ్రబరపరతచి 
వ ళాి రు. బయట మొకకలు, లానన పననలు చూడటానికి ఇంక వరో 
వునాురు. కయనీ వీళ్ుందరూ మాటాో డే సయపనిష్ భాష సతీకి రయదన. 
సీత మాటాో డే తెలుగు వయళో్కి రయదన. అమ రతకయలో పనివయళ్ళు 
వుండరని, మన పని మనమే చసేనకోవయలని వినుది తనన. 
అయనా తనకోసం సూరోం కషటపడ ి వీళ్ుందరుీ కుదరియేడు 
అననకుంది మనసనలో. వీళ్ు ఇంటిముందన, వ నక మాతరమ ే

కయకుండా ఇంకో నాలుగ దైన ఎకరయలు బాగయ శ్రభరపరచి చకకగయ ఒక 
పదధతి పరకయరం చటెుో , లానన వసేి బాగయ మ ైన టటన్ చసేని నాురు. 
అకకడ ఏవో బిల్ింగ్స వుండటమ ే కయకుండా ఏదో  మననషతల 
అలజ్డిని కూడా సతీ చాలా సయరుో  గమనించింది. కయనీ ఎపుపడూ 
సూరోంని వివరయలు అడగలేదన. మిగతలిన పరదేశం అంతా మాతరం 
దటటమ నై చెటోతో, గుబుర నై ప దలతో ఒక అడవి లాగయ వుంది. 
ఏమనాు పురుగులు, పయములు వుంటాయ, అటు వ పైు వ ళ్ుకు 
అని సూరోం చపెిపనపపటి ననండీ సతీ అటువ పైు చూడటం కూడా 
మానసేింది. అమ్రమ, ఇకకడ పయములు కూడా వుంటాయా, అసలే 
నాకు జ్ంతతవులంటట భయం అననకుంద ి మనసనలో బ దనరుగయ. 
సూరోం ఏదో  బిజిన స్ చేసయి డని, అద ి చాలా బాగయ నడుసిో ందని, 
దాంటోో  బాగయ డబుబ ఆరతజంచాడని సతీకు తలెుసన. కయనీ అది ఏం 
బిజిన సో స ఏమిటో వివరయలేమీ ఆమ కు తెలియవు. ఒకటి ర ండు 
సయరుో  అడగితతే “తలెుసనకును తరయవత ఇద ినాకు నచేలేదన అని 
ననవవంటట ఇంకొకటి మొదల టటడానికి సదిధంగయ వునుపుపడు 
చెపయి నన” అనాుడు సూరోం. ఇంతలో ఎవరో రయవడంతో ఇంక ఆ 
సంభాషణ అంతటతిో ఆగతపోయంది. కయనీ మనసనలో అదేమిటో 
తెలుసనకోవయలని సతీకి చాలా కుతూహలంగయ వుంది. వయళ్ు ఇంట ి
ఆవరణలో ఇంటిక ి దూరంగయ వును ఇంకో పదెద  బిల్ింగ్ లో ఈ 
బిజిన స్ నడుసిో ందని సతీకి తెలుసన. ఎందనకంటట సూరోం రోజూ 
అకకడిక ేవ ళాి డు. దగగర ేకయబటిట  తరుచనగయ ఇంటకి ివచేేస ిఎకుకవ 
కయలం ఇంటోో నే గడుపుతాడు. భారయోభరిలిదదరూ తరుచనగయ 
పయరీటలకక, సినిమాలకక, షికయరోకక ఎపుపడూ వ ళ్తి నే వుంటారు. 
అనిు పననలూ చేయడానికి మననషతలని పటెటటసయనన, ఒక కంట  
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అనీు సరతగయగ  జ్రుగుతతనాుయా లేదా అని చూడటం, ఏమనాు 
సమసోలొసవి  పరతషకరతంచి చకకబరచటమ ే ననేన చేయాలిసన పని 
అని అతనన ఎపుపడూ అంటూ వుంటాడు. ఇంటోో  సటడీ రూంలో 
కూరుేని ఎపుపడూ ఫో న్ లో ఎవరతతోనన మాటాో డుతూనే వుం 
టాడు. “నీతో ఎకుకవ సమయం గడపటానికి అననవుగయ వుంటుం 
దని ఇలా ఇంటోో ంచి బిజిన స్ వోవహారయలు చూసనకునటేటుో  
ఏరయపటు చసేనకునాునన” అనాుడు సతీతో, ఇదంతా నీకోసమ ే
అనుటుో గయ. ఇంటోో  పననలనీు చకచకయ ముగతంచనకును తరయవత 
సీతకి ఏమి తోచేద ి కయదన. సూరోం బిజిన స్ గురతంచి తలెుసన 
కోవయలని, వీలయత ే తనన కూడా అతనిక ి తన చేతన నైంత 
సహాయం చయేాలని వుంది ఆమ కి. ఈ సంగతి అతనికి 
చెపపటానికి తగతన సమయం కోసం ఎదనరుచూసోి ంది. ఇంతలో 
ఒక అననకోని విషయం జ్రతగతంది. అకకడ చలిక ితటుట కోలేక బాగయ 
జ్లుబు చసే ి ఒళ్ళు న పుపలు, జ్వరం వసవి  ముందనరోజు రయతిర 
మందన వసేనకుని ఆదమరచి నిదరపో య బాగయ ఆలసోంగయ నిదర 
లేచింది ఆవయళ్ సతీ. సూరోం బిజిన స్ లో చాలా వూపరియడని పని 
వుందని పెందరయడే లేచి వ ళిుపోయాడు. బాలకనీలోనికి వచిే 

చూసవి  చాలా దూరంగయ తమ ఆవరణలో అవతలివ ైపుగయ వును 
బిల్ింగ్ దగగర చాలా కోలాహలం వినిపించింది. సపషటంగయ తలెియటం 
లేదన కయనీ ఏవవేో గొంతతకలు వినిపసిని నాుయ. మధ్ోమధ్ోలో 
ఏవవేో వింత శబాద లు కలగయపులగంగయ వునాుయ. సీత ఇంక 
కుతూహలం అణచనకోలేకపో యంది. ఈ ఇంటికి వచిేనపపట ి
ననండ ిఆ బిల్ింగ్ లో ఏముందో  తెలుసనకోవయలనే తపన. కయనీ ఆ 
తపన తీరనలేేదన. అకకడకిి వ ళిు చూడటానిక ితనక ిఇంతవరకూ 
అవకయశమే రయలేదన. తన సందేహాలకు సమాధానాలు ద రకలేదన. 
ఎనిుసయరుో  అడగితనా సూరోమూ చెపపలేదన. ఆవయళ్ ఏమిటో 
ఎకకడలేని ధెరైోమూ ముంచనకొచిేంది సతీకి. ఇనాుళ్ళు అంత 
పటిటంచనకోలేదన. అసలు ఇంత ఉదయమ ే తనన ఎపుపడూ నిదర 
లేవదన. ఒంటోో  బాగయలేక, నిదర సరతగయగ  పటటక ఇవయళ్ చపుపన 
లేచసేింది. ఉదయం వళే్ చలోగయలి సనుగయ వీసోి ంది. కయసి 
నడచిినటుో గయ కూడా వుంటుంది అననకుంటూ సెవటటరు వసేనకుని, 
తలకి మఫో్రు చనటుట కుని, చెపుపలేసనకుని మ లోిగయ దూరయన 
వును ఆ బిల్ింగ్ వ పైు నడక మొదల టిటంద ి సతీ. బిల్ింగ్ 
దగగరవుతతను కొదపద  కోలాహలం ఇంకొంచెం పెదదగయ వినిపిసోి ంది.  
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ఆతతరతగయ దగగరతక ళిున సతీ ఆశేరోపో యలేా అకకడ చాలామంద ి
జ్నం కనిపించారు. వయళ్ులో ఎకుకవమంద ి ఇండియన్స కయదన. 
ఇంకొంతమంద ిఎవరో చూడటానికి ఇండియన్స లాగయ వునాురు, 
కయనీ తడేాగయ కూడా వునాురు. రకరకయల కుకకలకి మ డలో తాడు 
వేస ి పటుట కుని ఒక వరసలో ఒకరత వ ననక ఒకరతగయ నిలబడ ి
వునాురు. ఇందాక తనన వింతశబాద లననకునుది ఆ కుకకల 
అరుపులు అనుమాట అననకుంది. రకరకయల జ్ఞతతలకి చెందని ఆ 
కుకకలు అనిు రకయల సెైజులోో  వునాుయ. అసలు అలాంట ి
కుకకలని సతీ ఇంతకు ముననపెనుడూ చూడలేదన. కొనిు ఎంతో 
ముదనద  వసని నాుయ. ఆ బిల్ింగ్ పెనై “యపపి పపిప” అని ఒక 
బో రు్  తగతలించివుంది. ల ైనన బాగయ ప డవుగయ ఆ బిల్ింగ్ బయట 
ర ండు వరసలుగయ వుంది. అందరూ ఒకరత తరయవత ఒకరుగయ తమ 
కుకకలతో పయటు ఆ బిల్ింగ్ లోపలిక ి వ ళ్ళి నాురు. కయనీ లోపలి 
ననండి బయటకు వచేేవయరత చతేిలో కుకకలు లేవు. ఆ హడావిడ ి
అంతా చూసిన సతీ సరపదరషటలా అకకడ ే ఆగతపో యంది. అసలు 
అకకడ ఏమవుతతందో  ఆమ కి తెలియటంలేదన. ఇంతలో ఎందనకో 
బయటకు వచిేన సూరోం అకకడ సతీని చూసి ఆశేరో 
పో యాడు. “ఇదమేిటీ? ఇకకడకొచాేవ ందనకు? అసలే ఒంటోో  
బాగయలేదన. ఈ చలోగయలిలో ఇంత దూరం నడచి వచాేవయ? పద 
పద అంటూ కంగయరుగయ సీత చేయ పటుట కుని లాగుతూ 
బలవంతంగయ ఆమ ని కయరులో కుదసేి, నేనన నడచిి వ ళాి నని ఆమ  
అంటునాు వినిపించనకోకుండా ఇంటికి తీసిక ళాుడు. ఇంటిక ి
వ ళిున తరయవత మంచం మీద ఆమ ని కూరోేపటెిట  “పడుకో సీతా! 
బయటిక ళళి  చలోగయలిక ి మళ్ళు జ్వరం వసని ంది” అంటూ 
పడుకోబ టటడానిక ి పరయతిుంచాడు. “నా పడుకోవటం అంతా 
అయప యంది. ఇపుపడు ననేన బాగయనే వునాునన. అయనా 
నేనేం చినుపలోినా? ఇపుపడు నాకు నిదేరమి రయవటం లేదన. 
ముందన ఇద ిచపెుప నాకు, అకకడ జ్నం, ఆ కుకకలు ఇదంతా 
ఏమిట?ి వీటితో ఆ బిల్ింగ్ లో ఏమిటి ననవువ చేసవ ఆ బిజిన స్? 
అంది సీత చటుకుకన మంచం మీద లేచి కూరుేంటూ, అతని 
కళ్ులోకి సూటగియ చూసూి , సూరయోనికి ఇంక ఈ విషయాలనీు 
సీతకు చపెెపయాలిసన సమయం వచేేసింద ిఅనిపించింది. “ఏమి 
టంటట అదంతా డాగ్ సటిిటంగ్ అనాుడు మ లోిగయ, సతీ ఒకకసయరతగయ 

వులికికపడింది. “డాగ్ సటిిటంగయ? అంటట ఏమిటీ” అంది అయోమ 
యంగయ. ఈ మాటని ఇంతవరకూ ఎపుపడూ వినలేదన ఆమ . “డాగ్ 
సిటిటంగ్ అంటట బేబ్ల సటిిటంగ్ లాగయ జ్నాల కుకకల బాగోగులు వయరత 
యజ్మాననలు లేనపుపడు జ్ఞగీతిగయ చూసనకోవటం, వయరత యజ్ 
మాననలు రయగయన ే మళ్ళు వయటిని వయరతకి అపపచెపపటం” అంటూ 
వివరతంచాడు అతనన. “జ్ఞగీతిగయ చూసనకోవటం అంటట ఏం 
చేయాలి?” అయోమయంగయ అడగితంద ి సతీ. తలోితండుర లు పని 
మీద ఎకకడక నైా వ ళితే కయసవసపు వయళ్ు పిలోలని చూసనకోవటం 
తెలుసన కయనీ ఇలా కుకకలని కూడా పిలోల లాగయ చూసనకోవ 
టానికి ఇలా పవరతేోకమ నై ఇళ్ళు వుంటాయని, అకకడ దపనికోరక ే
పరతేో కించి మననషతలు పని చేసయి రని, ఇది కూడా ఒక రకమ నై 
బిజ్ న స్ అని ఆమ  ఎపుపడూ వినలేదన. ఈ విషయాలేవి ఆమ క ి
అససలు తలె్మవు. సూరోం చపెుి ంటట ఆశేరోంగయ వింటోంది. “వయటిక ి
సయునం చయేంచాలి. వయటిని శ్రభరపరచి బాగయ గూీ మ్ చయేాలి. 
బయటకు తీసనక ళిు తిపయపలి. వేర ే కుకకలతో పో టాో డకుండా 
చూడాలి. వళే్కు వయటిక ితిండ ిపటెాట లి. ఇపుపడు శ్ లవల సజీ్నన 
మొదల ైంది కయబటిట  బిజిన స్ చాలా బిజీగయ వుంటుంది. సలెవలక ి
వూళ్ుకి వేళళువయళ్ుందరూ తిరతగత వచేే దాకయ వయళ్ు కుకకలని 
చూసనకోవటానికి ఇకకడ వదలి వ ళాి రు” వివరంగయ చెపయపడు 
సూరోం. “ఇదా ననవువ చసేవ బిజిన స్? ఈ కుకకలు, పిలుో లతో నా 
నీ వయోపయరం? పో నీ, నీతిగయ, నిజ్ఞయతీగయ చసేని నాువు కయబటిట  
ఫరవయలేదన అని అననకునాు ఈ విషయం నా దగగర దాచాలని 
ఎందనకు పరయతిుంచావు? నాకు తలెిసవి  ఏమిట ి నీకు కలిగే 
నషటం?” ఇంకయ అననమానంగయ అడిగతంది సతీ. సూరోం ఈ 
పరశులనిుంటినీ ఓపిగయగ  వినాుడు. మ లోిగయ లేచి వచిే సతీ పకకన ే
మంచం మీద కూరుేనాుడు. అనననయంగయ ఆమ నన దగగరక ి
తీసనకుని మ లోిగయ చెపపటం మొదలు పటెాట డు. “చినుపుపడు 
చదనవంటట ఇషటం లేక ఇంటోో ంచి పయరతపో యానన. కయనీ ఏదో 
చెయాోలి, ఏదో సయధించాలి, జీవితంలో బాగయ సంపయదించి వృదిధలోక ి
రయవయలంటట కవేలం చదనవొకకటట ముఖోం కయదని రుజువు చయేాలి 
అను తపన మాతరం వదలలేదన. ఒక పదెద  షిప్ లో ఏదో  పనిక ి
కుదిరయనన. అకకడ ేనాకొక ధ్నవంతతడెనై పదెాద యనతో పరతచయం 
అయంది.  ఒక రయతిర ఒంటరతగయ తన కేబిన్ లో వునుపుపడు  
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ఆయనకి హార్డట ఎటాక్ వచిేంద.ి ననేన వ ంటనే అదే షపి్ లో వును 
కయరత్యాలజిస్ట చతే ఆయనకు సర నై వ దైో సహాయం సమయానిక ి
అందలేా చేసయనన. ఆలసోమమేి లేకుండా సర నై టీరటమెంట్ వ ంటన ే
అందటం వలన ఆయన బతికయరు. దపనిలో నా పరమేయం చాలా 
తకుకవ వునాు నేన ే ఆయన పయర ణదాతనని ఆయన మనసనలో 
బాగయ నాటుకుపో యంది. ఆయనకి నా అను వయరంటూ చిను 
పుపడే దూరం అయాోరట. ననను దగగరకు తీస ిఆయనతో పయటు 
అమ రతకయ తీసనకొచాేరు. తన ముసలి వయసనలో ననను నిజ్ంగయ 
ఒక వయరసనడలిాగయ చూసి ఆయన వయోపయరం, డబుబ అంతా నాకు 
అపపచపెపి ఫ్యో రతడా లో వును తన సమమర్డ హౌస్ క ి వ ళిు 
పోయారు. అలా ఇకకడకిి సనలువుగయ వచిే ఈ జీవననపయధలిో పడ ి
పోయానన. ఏ బాధ్ోతలు లేకుండా ఒంటరతగయ వునాునన కయబటిట  
న ైట్ సూకల్స కి వ ళిు అనేక వొకేషనల్ సికల్స లో డపోిమాలు 
సంపయదించానన. వయోపయరంలో బాగయ నిలద కుకకుని దానిు మరతంత 
వృదిధ  చేసయనన. ఆ పదెాద యన తన ఆసిి , వయోపయరం సర నై చతేతలోో  
క్ేమంగయ వునాుయను సంతృపిితో ఫ్యో రతడాలో హాయగయ వునాు 
రు. వయోపయర వివరయలనీు ఎపపటకిపుపడు ననేన ఆయనకు చెపూి  
నే వుంటానన. ఇదంతా ఒక సినిమాలా చకచకయ జ్రుగుతూ న ే
వునాు నా మనసనలో మాతరం నీ గురతంచిన ఆలోచనలు 
ఎంతమాతరమూ పో లేదన. చినుపపటనినండ ీ రయజ్కుమారత లాగయ  
పెరతగయవు. ఒక మహారయణి లాగయ నినను చూసనకోగల సోి మత 
సంపయదించదేాకయ ఇండయిా రయకూడదననకునాునన. ఈ  లోపల 
నీకు ఎకకడా ఏ సంబంధ్మూ కుదరకూడదని ఆ దేవుడకిి వేయ 
విధాల మొకుకకునవేయడిని. నీకు నా మీద ఎంత పవరమ వునాు 
తలోితండుర ల వతిిడిని ఆడపలోివి తపపించనకోలేవు కదా! రయతిరం 
బవళ్ళు ఇదే ధాోసతో కషటపడ ిపని చేసయనన. పరతీ డాలరు కూడ 
బ టాట నన. నినను అందనకోగల సిితికి ఎదగయలి, నినను అందలాలు 
ఎకికంచ ే సనఖాలనీు సంపయదించాలి. మామయో, అతియోలక ి
కంపెటో ంట్ చేయటానికి ఏ కయరణమూ వుండకూడదన. ఇదే నా 
గమోం. ఈ గమాోనిు చరేటానికి చేసని నా పరయతాులకి ఆ దేవు 
ని కృప కూడా తోడెైంది. కొదిద  కయలంలోనే ఆ టార గట్ ని చరేుకు 
నాునన. ఇంక ఏ మాతరమూ ఆలసోం చయే కుండా ఇండియా 
వ ళిు అందరతనీ కలిసయనన. నీకంికయ పెళిు కయలేదని తెలిస ి ననే ంత 

సంతోషించానన,ఎంత తేలికగయ వూపరిత తీసనకునాునన ఆ దవేుడకి ే
తెలుసన. నాకు తెలిసిపో యంద,ి ననవువ నా కోసమ ేఎదనరు చూ 
సని నాువని. అసలు నినను నా కోసమే ఆ దేవుడు పుటిటంచాడు. 
నా అదృషటం కొదపద  మామయో, నాను నా వయోపయరం గురతంచి 
ఎకుకవ వివరయలడగలేదన. అలా అడగిే సందరభం ఏదప రయకుండా 
జ్ఞగీతి పడా్ నన. నీతో నా పెళిు కయవటం నిజ్ంగయ నా అదృషటమే! 
అరహత లేకపో యనా నాకొక అపసరస ద రతకింది. ఈ అపురూపమ నై 
అందాలరయశిని కయలు కింద పటెటనీయకూడదన. మహారయణ ి భోగయల 
లో ఓలలాడించి ఈ పరపంచంలో ఏ మొగుడూ ఏ పెళాో నికక ఇవవ 
ననిు సనఖాలలో ముంచతెాి లి. ఇపుపడు నా దగతగర దపనికి 
కయవలసని హంగులు, ఫరవయలేదన, బాగయనే వునాుయ. కయనీ నీకు 
జ్ంతతవులంటట భయం అను సంగతి నాకు బాగయనే గురుి ంది. 
ఎంతో ముద ద చేే చిను కుకక పిలోలని చూసి కూడా చినుపుపడు 
భయపడి  ఏడేేదానివి. మరత నేనన చసేని ను ఈ క న ుల్  బిజిన స్ 
సంగతి తెలిసవి  ననవువ ఎలా రతయాక్ట అవుతావు? భయపడ ి
పయరతపో తావయ? లేక కుకకలు, పిలుో లతో బిజిన స్ ఏమిటని ననను 
చిను చూపు చూసయి వయ? లేక నీకు ముందే నిజ్ం చపెపలేదని 
అసహ ో ంచనకుంటావయ? వీటలిోో  ఏద ి జ్రతగతనా ననేన భరతంచలేనన. 
ననను విడచిి, ననవువ లేకుండా ననేన ఒకక క్షణం కూడా వుండ 
లేనన. అందనకే నీకు ఈ దేశం పదధతతలనీు బాగయ అరధమయ, ఇద ి
కూడా ఒక గ్రవపరదమ ైన వృతిి  అను నిజ్ఞనిు ననవువ గురతిం 
చేదాకయ ఎలాగో కషటపడి ఈ విషయానిు నీ దగగర దాచాలని 
నిరణయంచనకునాునన. తరయవత అదనన చూసనకుని నీ కనిు 
విషయాలు చపెపచేని, అంతా దగగరుండి నీకు  చూపించవచేని 
అననకునాునన. పో నిలే, ఈ లోపలే నీకిలా చపెపవలసని పరతసిితి 
వచిేనా, నాకేమి బాధ్గయ లేదన. నా పనిలోని గ్రవం, నా మన 
సనలోని నిజ్ఞయతీ, నా పవరమలోని గయఢతవం ననవువ గురతిసవి  చాలు” 
తన గుండెక ి దగగరగయ వును సీత తలని ఇంకొంచెం గయఢంగయ 
దగగరతక ి లాకుకంటూ అనాుడు సూరోం.  సతీ అంతా చాలా 
జ్ఞగీతిగయ వింది. అంతా ఆకళింపు చసేనకుంటును కొదపద  సూరయోనిక ి
తనంటట ఎంత పవరమ్ర, కేవలం తనకోసం, తనని ప ందడంకోసం, 
తనని సనఖపటెటడం కోసం అతనన ఎంత శీమ పడా్ డో , ఎంత 
వోయపరయాసలని తటుట కునాుడో , రయతిరంబగళ్ళు ఒంటరతగయ ఎంత  
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శీమించాడో  తేలికగయన ేతెలుసోి ంది. మనసయ, వయచా, కరమణా తనని 
ఇంత గయఢంగయ పవరమించే మనిషి ఎంతో పుణోం చేసవి  కయనీ ద ర 
కరు.ఇలాంటి మనిషిని, ఇంతటి అదృషయట నిు ఏమ నైా సర,ే తనన 
వదనలుకోదన అననకుంటోంద ిమనసనలో. సతీ దగగరననండ ిఎలాం 
టి సమాధానమూ రయకపో యసేరతక ిమళ్ళు సూరోమ ేఅనాుడు. “ఈ 
సెలవలోో  నా బిజిన స్ చాలా బిజీగయ వుంటుంది. ఈ హడావిడ ి
కొంచెం తగగగయనే మనం ఫ్యో రతడా వ ళ్దాము. నాకు సహాయం చేస ి
ననను ఇంత చేసని ఆ పదెాద యన అకకడ వునాురు. ఆయనకు 
విషయాలనీు వివరతంచి ఈ క నుల్ బిజిన స్ ని అమేమసి ఇంకదేెైనా 
నీకు నచేే బిజిన స్ ని మొదల డదాము. కొంచెం ఓపిక పటుట  
సీతా! ఈసయరత  నీకు నచేే బిజిన స్ ఎననుకుని నాకు చపెుప” 
అనననయంగయ అనాుడు సూరోం. సీతని సంతోషపటెాట లని, సంతృ 

పిి  పరచాలని ఆమ క ి అయషటమ నై పననలేవీ, చినువ నైా, పదెద  
వ ైనా, ఏవ ైనా సర,ే చయేకూడదను తాపతరయం అతని మాట లోో  
సపషటంగయ తెలిసిపో తోంది. సతీ మ లోిగయ తల తిి అతని కళ్ులోక ి
సూటగియ చూసింది. “ననవువ ఏ బిజిన స్ చసేనిా నీతిగయ వునుం 
తకయలం నాకు అద ి గ్రవమే! నామీద పవరమతో నాకోసం ననవువ 
అంత కష్టపడనిపుపడు నీకోసం, నీమీద పవరమతో ననేన కుకక 
పిలోలంటట ఇషయట నిు తచెనేకోలేనా? నాకు యపపి పపిప అంటటన ే
ఇషటం అంద ి మ లోిగయ నవువతూ, తన పవరమనంతా మాటలలో 
పలికించటానికి పరయతిుసూి .  
 సూరోం తేలికగయ వూపిరత తీసన కునాుడు. మనసనలో 
మధ్న తీరత సంతోషంతో సతీని దగగరకు తీసనకునాుడు.  

(అయప యంది)

పలెల లోల  జీవితమ ేహాయ! 
డా. గవరసయన సతోనారయయణ 

“పచేని పెైరుల మ దైానాలు  
పరుగుల తేి  లేగ దూడల వినాోసయలు  
పిలో కయలవలలో  పిలోల ఈదనలాటలు 
వీధ ివ ంట ఆపయోయంగయ పలకరతంపులు"  (కరణం లుగేందర పళి్ళు) 
 నేనన పుటిటంద ిపిఠయపురంలో అయనా, పరెతగతంద ితూరుప 
గోదావరత జిలాో కు చెందని గొలోపో ర లు పల ో లో.  ఇపుపడు గొలోపో ర లు 
మునిసపయ లిట ీకయబో తతంది! లుగేందర చపెపినటుో  "పచేని పెైరుల 
మ ైదా నాలు" గొలోపో ర లులో ఉనాుయ. ఊరతకి ఉతిరయను మ రక 
వోవసయ యము, దక్ణిాను పలోపు వోవసయయముతో పచేట ి
ప లాలు ఉండవేి. గొలోపో ర లు మీదనగయ పఠియపురం శనివయరం 
పశ్రవుల సంత కు తోలుకునివ ళళు "పరుగుల తేి  లేగ దూడల 
వినాోసయల"నన చూసవవయళ్ుము. పలోికయలవలు లేవుకయబటిట , పిలోల 
ఈదనలాటలనన చూడలేదన. మా ఊరతక ిఏడు  మ ైళ్ు దూరములో 
సముదరతీరయన ఉపయపడ ఉంది. అకకడ లేళ్ులా పరుగులు పెటటట 
జ్ఞలారత పలోిలు, వసని ను సముదరపు అలలలోనిక ి దూకి, ఈత 
కొటటటం చూసవి , నాకూ ఈత వసవి  బాగుండునన కదా అనిపసిని ంది. 
ఈనాడు గొలో పో ర లు గయీ మమునకు ప త,ే దారతలో (అమ రతకయ ననండ ి
వచిేన) ననను ఆప,ి "వీధి వ ంట ఆపయోయంగయ పలకరతంపులు" 

చేసని మితతర లు ఉనాురు.  చినుతనములో 'పల ో  జీవితమ ే
హాయ' అని పసిని ంది. వయసనస వచిేన తరువయత, పల ో లోో  సర నై 
ఆదాయ ము లభించే ఉదోోగము ద రకక, పటాులకు 
వలసపో తతనాురు. మదిలో కనిపించే 'పల ో  జీవితమ ేహాయ' అన ే
చితరము, నిజ్ జీవితములో కనిపించదన.  
నేట్ట పలెల లోల  జీవనం: భారతదేశములో, 2011 సంవతసరంలో 
వేసని జ్నాభాల కకల పరకయరం, 6,40,867 పల ో టూరుో  ఉనాుయ. 
అందనలో 83 కోటో 30 లక్షల పరజ్లు నివససిని నాురు. ఎకుకవ 
మంద ి వోవసయయమే వృతిిగయ పల ో లోో  జీవనం సయగతసని నాురు.  
పంట పండించనటకు అవసరమ ైన వితినాల, ఎరువుల ధ్రలు 
పెరతగతపో యాయ. పండించిన పంటకు తగతన ధ్ర రయవడం లేదన. 
దేశములో వయోపయరవరయగ లు ఆరతధకముగయ బాగుపడతిే, సమాన 
ముగయ ర తైతల ఆరతధకసిితి మ రుగుపడలేదన.  ర తైతల ఆదాయం తగతగ  
పో యంది. వోవసయయము మీద ఆధారపడిన కూల్మల జీవితం 
బాగుపడలేదన. పల ో లోో  నూటిక ిముపెపైమంది బ్లదలుగయ ఉనాురు. 
పనికోసం పల ో లిు వదలిి వలసపోయవేయరు ఉనాురు.  పనిలేని 
వయరతకోసమే 'మహాతామ గయంధప నషేనల్ రూరల్ ఎంపయో యమ ంట్ 
గయోరంటి ఆక్ట 2005'నన పల ో లోో  పరవశేపెటాట రు. ఈపధ్కము వలోన 
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కనీసం సంవతసరములో వందరోజుల పనిని పల ో లోో  కలిప 
సని నాురు. కనీసవతేనము రోజుకి 120 రూపయయలు ఉండేలా 
ఏరయపటు చేసయరు. అవసరమ ైన పని చేయంచనకునే హకుక 
పంచాయతీకి ఇచాేరు. పల ో లలో ఎవరతకక ఏపనికయవయలో చెపవప 
సంసి లేదన.  ద ంగల కకలు రయసి పరభుతవ అధకియరుో , కయంటరా కటరుో , 
కూల్మలకు ఇవవవలసని డబుబనన జ్ేబులలోనికి వసేనకుంటు 
నాురు. వీరత వ ననక రయజ్కకయనాయకుల 'హసిము' కూడా 
ఉందని చెపుపకోవడము వినాునన. వీటికక విరుగుడుగయ ఆధార్డ 
కయరు్ లు పరవేశపటెిట   బాోంకులదావరయ, లేదా పో స్ట  ఆఫీసనదావరయ, 
చేసని పనికి కూల్మ ఇచేే  పదధతిని పరవశేపెటాట రు. లంచము 
ఇవవకుండా నిలబడగల ధెరైోము కూల్మలకు వచిేనపుడ ే వయరతక ి
రయవలసని కూలి వసని ంది.   

   ఆంధ్రపరదేశ్ లో చదనవుకును మగవయరు 75.6 శ్యతం, 
సీి రలు 59. 7 శ్యతం ఉనాురు. చదనవుకి అభివృదిధకి ముడి ఉంది. 
ఎకకడెతై ే చదనవుకునువయరు ఎకుకవగయ ఉంటారో అకకడ ఆరతధక 
ముగయ బలపడతారు, వయరతక ే ఉదోోగయలు వసయి య. పల ో లలో చదన 
వుకునువయరు తకుకవగయ ఉండటం మనం గమనించిన విష 
యమే. పలోిలు చదనవుకొననటకు వీలుగయ 'ర ైట్ ఆఫ్ చిల్నా్ టు ఫీర 

అండ్ కంపలసర ీఎడుోకషేన్ ఆక్ట 2009' నన పయరోమ ంట్ ఆమ్రదిం 
చింది. పల ో లోో  పిలోలు, ముఖోముగయ ఆడపలోిలు బడకి ి వ ళ్ళుట 
లేదన. సీి రలలో అక్షరయసోత తకుకవగయ ఉండుటకు సయంఘ క పరతసిి  
తతలే కయరణం. చదనవుకుంటట లాభమా? చదనవుకునువయరతక ి
కూడా ఉదో ోగయలు రయవటం లేదన. వృతిివిదోనన నరేేపసంసిలు పల ో  
లో లేవు. హెైసూకలోో  చదివిన పల ో టూరత పలోిలు, తలోిదండుర లు 
చేసవ వృతతి లు చేపటటకుండా, నిరుదో ోగులుగయ తిరుగుతతనాురు.  
వీధలిో వ లిగతంచిన దపపయలతో చదనవుకుని పెైక ి వచిేన వయరు 
ఉనాురు. విదనోదపకరణతో పలోిలు పరీక్షలకు రయతిరళ్ళు చదనవ 
గలుగుతతనాురు.  తగతనంత విదనోత్ శకిిని పరభుతవం ఉతపతిి 
చేయలేక 'కర ంట్ కట్' లనన అమలు పరతచి పలోిల చదనవుక ి
ఆటంకం కలుగచేసోి ంది. విదనోత్ శకిి పంపిణనీి పల ో లోో , రోజులో 
12 గంటలు నిలిపవిసేని నాురు. పటాులలో 3 గంటలపయటు కర ం 
టు కట్ నన అమలు పరుసని నాురు. పల ో లో, పటాులలో ఉండేవయ 
రు భారతీయ పౌరులే! అయనా పరభుతావనిక ి పల ో లపె ై చిను 
చూపు ఉంది. కర ంటు లేకపో తే ఫిరజ్ లు పనిచయేవు.  ఫిరజ్ లలో 
నిలవ చసేని వకేకసననో  పయడయపో తాయ. కర ంటుతో పనిచేసవ లేతత 
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లు, మరలు పనిచేయవు. పనిలేకప తే ఆదాయము ఉండదన. 
పల ో లోో  బరతతకుట కషటమే! 
రేపట్ట పలెల లోల  జీవనం:  పల ో  పరజ్లు అమాయకులు కయరు.  
రయజ్కకయ నాయకులు చపెిపనదానిని వింటారు, కయని నమమరు. 
అందనకే పల ో లోో  విచేలవిడగియ డబుబనన వ దజ్లోి ఎనిుకలలో 
గ లవయలని రయజ్కకయశకుి ల ఊహ. చోటానాయకుల ననండ ి
బడానాయకుల వరకు పల ో లోో  పరగతి లేకపో వడానిక ికయరణం వీర!ే  
పరతి ఊరతలో పయర జ్ క్ట పయర రంభములో వేసని నాలుగ ైదన శంఖనసయి పన 
రయళ్ళు ఉంటాయ. వసేనిరయళ్ళో  వేసనిటుో గయనే ఉండపిో తాయ. పయర జ్  
కుట ల గురతంచి ఎవవరు పటిటంచనకోరు. పయర జ్ కుట లు ర ండు లేక 
మూడు సంవతసరయలలో పూరతి చేయాలని శ్యసనం చపెపదన.  
పరజ్ఞసయవమోములో పరజ్లే ముందనకి వచిే సమసోలనన ఎలా 
పరతషకరతంచాలో చెపయపలి. పరజ్లు కోరతన సమసయో పరతషయకరయనిు 
రయజ్కకయనాయకులు అమలుచేయాలి. పల ో లు బాగుపడాలి అంటట 
గయీ మపరజ్లు పటిటంచనకోవయలి. పల ో లోో  పరజ్లు వోవసయయం మీద 
ఆధారపడ ిజీవిసని నాురు. పండించిన పంటపెై వీరత ఆదాయం ఆధా 
రపడ ిఉంటుంది.  పరపంచబాోంకు వయరత అంచనా పరకయరం, చెనైాలో, 

వియతాుంలో పండించిన వరత ఉతపతిి కనుభారతదశేములో 
పండించిన వరత ఉతపతిి, సగయనికి సగం తకుకవగయ ఉందని తలేింది. 
వరతవోవసయయంలో అధకిదిగుబడ ి వచేే లా తగతన 'రీసెర్డే' జ్రగయ 
లి. పల ో లోో  జీవించవేయరత ఆదాయానిు పెంచే 'టెకయులజీ'ని 
రూప ందించాలి.  
పలెల ల నుండి పట్ానలకు వలస : వోవసయయముపె ై ఆధారపడని 
వయరతకి 12 న లలలో 6 న లలే పని ఉంటుంది. సరతగయగ  వరయా లు పడిత ే
ప లాలలో పని ఉంటుంది. అధికవృషిట , అనావృషిట  వలోన ర తైతలకు 
ఇబబంద ి కలుగుతతంది. వయరత ఆదాయము తగుగ తతంది. ఆదాయ 
ము పెరగయలి అంటట పల ో లోో  పయడపిశ్రవులు, కోళ్ు పెంపకము 
చేయాలి.పయడిపశ్రవులనన, కోళ్ునన  పెంచవేయరతక1ి2 న లలపయటు 
పని ఉంటుంది. పల ో లోో  మననషతలు ఉండుటకు ఇళళు లేకపో తే, 
పశ్రవులకు, కోళ్ుకు నీడ ఎలా లభిసని ంద?ి       తెలివ నైవయళ్ళు, 
చదనవుకునువయళ్ళు పల ో లిు వదలి ఉదోోగయల కోసం పటాులకు 
వలసపో తతనాురు. చదనవురయనివయరు, పటాులు పో వటానిక ిసిదధ  
ముగయ లేనివయరు, పల ో లోో  మిగతలిపో తతనాురు. ఒకపుపడు పల ో లోో  
ని పరజ్లు పటాులకు పో కుండా పరభుతవం చాలపధ్కయలనన 
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పరవశేపెటిటంది. అయనా పటాులు పరెుగుతతనాుయ. పల ో లోో  లభిం 
చని సౌకరయోలు పటాులలో లభిసని నాుయ. అందనవలోనే మాజీ 
భారతదేశ అధ్ోక్షులు డాకటర్డ అబుద ల్ కలాం గయరు 'పురా' అంటట 
'పటాులలో లభించే సౌకరయోలు పల ో పయర ంతములో లభించ ే పధ్ 
కము' నన పరవేశపటెాట రు. పల ో  పరజ్ల ఆదాయం పరెతగతనపుడే ఈ 
పధ్కము ఉపయోగపడుతతంద.ి  
పిపంచ వాయపుముగా పట్ానలు కానునన పలెల లు : ఐకోరయజ్ోసమితి 
వయరత  ఆరతధక, సయంఘ క వోవహారయల శ్యఖ వయరతచిేన రతపో ర్డట పరకయరం 
పరపంచదేశ్యలలో 50శ్యతం పరజ్లు పటాులలో నివససిని నాురు. 
2050 సంవతసరము నాటకి ి అభివృదిధ  చెందిన దేశ్యలలో 86 
శ్యతం, అభివృదిధ  చెందనతతను దేశ్యలలో 64 శ్యతం పరజ్లు పటాు 
లలో నివససియి రు. 2011 జ్నాభా ల కకల పరకయరం భారతదేశములో 
7935 పటాులు ఉనాుయ.  వీటలిో 37 కోటో 30 లక్షల మంద ి
నివససిని నాురు. భారతదశేములో నూటిక ి28 మంద ిపటాులలో 
నివససివి , పయకిసయి ననో  నూటకిి 34 మంది పటాులోో  నివససిని నాురు. 
పటాులలో బ్లదవయరు నివసించటానిక ివీలుగయ 'సోమ్స' ఉనాుయ. 
ఆ సోమ్స లో ఉను ఇళ్ులోో  నూటకిి 15 ఇళ్ులోో న ే మంచినీట ి
సదనపయయము, మరుగుద డి్ , విదనోత్ శకిి ఉనాుయ.    
పలెల లు బాగుపడట్ానికి  దారి ఏది? : ఈ వయోసకరి ఒకపుడు 
పెరతగతన గొలోపో ర లు గయీ మములో నివసించాలని కోరుకునాుడు. 
రోజురోజుకి పల ో లోో  జీవనం కషటమయపో తతనుది. మితతర లంతా 
పటాులకు చేరుకుంటునాురు. పల ో లోో  జీవనం సనగమము కయదన 
అను విషయం సపషటముగయ తలెుసని నుది. పరభుతావధకియరులలో  

పల ో లుో  అంటట చినుచూపు పో వయలి. భారత దశే భూతపూరవ 
అధ్ోక్షులు శీ్ర అబుద ల్ కలామ్ గయరు సూచించిన 'పురయ' 
కయరోకీమానిు చపేటిట, పల ో లోో ని పరజ్లుకూడ పటాులపరజ్లతో 
సమానం అని అందరూ గీహ ంచాలి. 
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అమ రికాంధి కథా సాహితయంలో ‘హాసయం’ 
డాకటర్డ. తనీురు కళాోణ్ కుమార్డ, తెనాలి (ఇండయిా) 

తెలుగు వయరు హాసో పిరయులు. అమ రతకయ తలెుగు 
కథాసయహ తోంలో హాసో కథలకు ఒక పరతేోక సయి నం వుంది. 
చమతాకరయనిక ి కొంత వ టకయరం, కొంత కలపన జ్యడసివి  హాసో 
రచనక ి పునాద ి పడుతతంద.ి అమ రతకయ జీవనంలో తమకు 
ఎదనర ైన అననభవయలకు, సంఘటనలకు హాసయోనిు జ్యడించి 
కథకులు కథలనన సృజియంచారు. ఈ కథకులు పయటకులకు 

హాసయోనిు అందసిూి న ే అపుపడపుపడు సందరోభచితంగయ చినుగయ 
చనరకలు అంటసిూి  ఉంటారు. అమ రతకయంధ్నర ల జీవితానిు దగగరగయ 
పరతశ్రలించి, వయరత అననభవయలకు విలువ కటిట , వయటికి రూపకలపన 
చేసి, పయఠకుల మనసనసలో నాటుకునటేటుో గయ ఈ కథలోో ని కథనం 
సయగుతతంది. అమ రతకయకు వచిేన త లినాళ్ులో ఆ సరతకొతి 
సమాజ్ంలో ఎదనరయేో వింత అననభవయలకు హాసయోనిు జ్యడించి 

http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx
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చెపపడం కొనిు కథలలో కనిపసిని ంది. అమ రతకయలో 
పుటటకపో యనా, అకకడకు వలస వచిేన తలెుగు అమ రతకననో  
తమ సంసకృతి, పరకృతి – వికృతతలనన సమరతంచనకొని, 
మురతసిపో య ఆనందించే మధ్నర క్షణాలనన ఈ కథలు 
సమకూరతే  పెడతాయ.  

   అమ రతకయ తలెుగు కథాసయహ తోంలో హాసయోనిు పండించిన 
కథకులలో వంగూరత చిటెటన్ రయజు గయరు అగీగణుోలు. హాసయోనిు 
సృషిటంచడంలో పరతేోకమ నై శ్ లై్మ, ధోరణి కల కథకులు ఆయన. పరతి 
కథలోనూ విసనరుో , కసనరుో , చెణుకులు, మ రుపులు, విశ్రషయలు, 
తమాషయలతో తన అమ రతకయ అననభవయలని కథలుగయ వయర సయరు. 
ఆయన రచించిన ‘అమ రికాలక్షేపం’ ఐనా, ‘అమ రికామ డ’ి ఐనా, 
‘అమ రికాకమమ’ ఐనా... ఏ కబుర లోనా హాసోమే వయట ిపరమావధి. 
నవివంచడమ ే వయట ి ధేోయం. ఆయన సృషిటంచే హాసోం నితో 
నూతనం. చిటెటన్ రయజు గయరు రకరకయలుగయ పయఠకులిు హాస సయి య 
భావసిితిలోకి దింపడానిక ి పరయతిుసని ంటారు. ఒకసయరత రచయత 
తననన తానన పరతహసించనకునుటుో , మరొకసయరత తనలాంట ి
మరతకొనిు (శివరయం, కకవన్ వికోట రతయా) పయతరలతో పరతహససిని నుటుో  

కనపడినా, పరతి పయఠకునికి ఈ రచనలలో తాన ే కథా 
నాయకుడునన ే భావననన కలుగజ్సేని ంటారు.  ఎవరతని 
కించపరచకుండా తనకు పరతచయమ ైన పరతసిితతలనే నపేథోంగయ 
వయడి, తనకు తలెిసని వోకుి లనే పయతరలుగయ మారతే, ఆ పయతరల 
చేతన ేమాటాో డిసూి , ఆహోాదకరమ ైన హాసయోనిు కుమమరతంచడంలో 
చిటెటన్ రయజు గయరు సదిధహసని లు. చిటెటన్ రయజు గయరత కథలనీు 
ఉతిమ పురుషలో సయగుతాయ. అమ రతకయకు వచిేన కొతిలో 
క్షవరం చయేంచనకోవడానికి వ ళిున రచయత కేశ క్షవరంతో 
పయటుగయ, జ్బేు క్షవరం కూడా చేయంచనకును వ ైనానిు ‘జులపాల 
కథ’ తలెియజ్సేని ంది. అమ రతకయకు వచిేన త లినాళ్ులోో  తానన 
చేయంచనకును త లి క్షవరయనికి 25 సంవతసరయలు పూరతి 
కయవడంతో ఆనాట ి చేదన జ్ఞా పకయనిు, తీప ి జ్ఞా పకంగయ మననం 
చేసనకుంటూ అదే క్షవరశ్యలకు వ ళిున రచయతలకు తిరతగత ఆలాం 
టి అననభవమే ఏవిధ్ంగయ ఎదనర యైందో  ‘ర ండో  జులపాల కథ’ 
తెలుపుతతంది. అమ రతకయలోని తలెుగువయరు ఆవకయయ పచేడ ి
రుచిని ఆసయవదించడానికి చసేవ పరయతాులకు, హాసయోనిు జ్యడించి 
రచయత పయఠకుల ముందనంచిన కథ ‘అమ రికావకాయ కథ’.  
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తెలుగు ఛానళ్ు రయకతో అమ రతకయ గడ్పెై తలెుగు సంసకృతి 
దేదపపోమానంగయ వ లుగొందనతతందని భావించిన రచయతకు, ఆ 
ఛానళ్ళు ఎలాంట ి విషయద సమృతతలిు మిగతలిేందో  ‘బులలతెర 
భాగవతం’ అన ే కథ తలెుపుతతంది. అమ రతకయలో ఉదోోగయల 
సిితిగతతలనన గూరతే, ఆ ఉదోోగయలనన సయధించడంలో 
పయటించవలసని మ ళ్ళకువలనన గూరతే ‘నిరుదో యగ పరవం’ కథ 
హాసోంగయ చబెుతతంది. కంపూోటర్డ రంగంలో ఉదో ోగయల కోసమని 
లక్షలు ధారపో స ి కొండంత ఆశతో అమ రతకయకు వచిేన భారతీయ 
యువకులు ఎలా మ్రసపో తతనాురో ‘చేగోడి కంపూయట్ర్ కంప నీ’, 
‘ర ండో  చేగోడి కంపూయట్ర్ పోి గోరమర్ కథ’ అన ే కథలు వోంగోంగయ 
చెబుతాయ. జీవితంలో తాము అననభవించిన విషయదానిు సెైతం 
హాసోంగయ మారతే, పయటకులనన ఆహోాదపరతచిన హాసో కథాబరహమలు 
తెలుగు కథాసయహ తోంలో అతి కొదిదమంది మాతరమే వునాురు. 
ఇటిట  వయరత జ్ఞబితాలో చిటెటన్ రయజు గయరతక  సయి నం కలిపంచిన కథ 
‘సంధి పరిలాపన కథ’. బ ైపయస్ సరజరీ చయేంచనకొని ఆసనపతిరలో 
మంచంపెై తానన అననభవించిన బాధ్నన కూడా, హాసోంగయ మారతే 
రచయత ఈ కథలో పయఠకుల ముందనంచారు. పంటనిొపిప వ దైోం 
నిమితిమ ై అమ రతకయలో రచయత తానన పడని పయటుో కు, హాసయోనిు 
జ్యడించి పయఠకుల ముందనంచిన కథ ‘దంత వదేాంతం కథ’.  పయత 

తరం ననండి, కొతి తరయనికి రవయణా చయేబడని జీవితానిు గూరతే 
కయరు మిషగయ పెటుట కొని చిటెటన్ రయజు గయరు హాసోంగయ నడపిిన కథ 
‘అమ రికా మజిలీ – వాహన యోగం’ కథ. భారతదేశంలో మాటాో డ ే
ఇంగీోషతకు, అమ రతకయలో మాటాో డే ఇంగీోషతకు మధ్ో గల 
వోతాోసయనిు ‘భాష్ాదోషం’ అనే కథ చమతాకరంగయ చెబుతతంది.  
అవగయహన లేకుండా అమ రతకయలో వయోపయరం మొదలుపడెతి ే నడి్  
ఎలా విరుగుతతందో ‘స ంత వాయపారం కథ’ తలెుపుతతంది. 
భారతదేశంలో ఉండగయ పయర ణానికి పయర ణంగయ ఉను మితతర లు సెతైం 
అమ రతకయకు వసవి  ఎంత బదధ  శతతర వులుగయ మారతపో తారో ‘కంచం 
మంచం కథ’ తలెుపుతతంది. అమ రతకయలోని తలెుగు సంఘాలు 
పయశ్యేతో సంగతీానికి ఇసని ను పయర ధానోతనన - శ్యసీి రయ సంగీతం 
పటో చూపుతతను విముఖతనన గూరతే వివరతసూి , ఆయా 
సంఘాలకు రచయత సననిుతంగయ చనరకలింటించిన కథ 
‘ఘంట్సాల – కంఠశోష’ అనే కథ. అమ రతకయలో తలెుగు సయహ తీ 
సదసనసలు నిరవహ ంచడం ఎంతటి తలకు మించిన భారమ్ర 
‘విరాళాల వేట్’ అనే కథ తెలియజ్ేసని ంది. ఇంటికి వచిేన 
అతిథనలనన ఆదరతంచడంలో ఆంధ్రదశేంలోని తలెుగు వయరతకి, 
అమ రతకయలో వును వయరతకి గల తేడానన చమతాకరంగయ చెబుతతంద ి
‘అనగనగా అమ రికాకి’ అనే కథ. అమ రతకయలో వ దైోం ఎంతట ి
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పిరయమ్ర ‘అతుగారూ – హార ుట్ాకు’ అనే కథ హాసోంగయ వివరతసని ంది. 
అమ రతకయలో ఎల కిటిక్ వసని వులనన బాగు చయేంచడం ఎంత 
ఖరుేతో కూడుకును పనన ‘మ ైకోర వవేోపాఖాయనం’ అన ే కథ 
చెబుతతంది. తెలుగునలేలో వేళ్తురుతతను ఏరయపటువయద 
ఉదోమాలు, వరేు కుంపటి సగెలు అమ రతకయలోని తెలుగు వయరతపెై, 
అకకడి తలెుగు సయహ తోంపె ై ఎలాంట ి పరభావయనిు చూపుతాయో 
ఊహ సూి  రచయత సృజియంచిన హాసోగుళిక ‘ఇదెకాడీ గొడవరా 
బాబో య్’ అనే కథ.    

అమ రతకయలోని భారతీయుల, మరత ముఖోంగయ తెలుగువయరత 
జీవన సిితిగతతలనన హాసో భరతతంగయ చకకని కథలలో పయఠకుల 
ముందనంచిన సనపరసదిధ  అమ రతకయంధ్ర కథా రచయత  శీ్ర సతోం 
మందపయట ి గయరు.  హాసయోనిు – వోంగయోనిు మేళ్వించి చకకని 
సందశేంతో కథలనన సృజియంచడంలో సతోం మందపయట ి
సిదధహసని లు. ఈయన వయర సని ‘అమ రికా భతేాళ్ుడ ి కథలు’, 
‘ఎనానర ై కథలు’ మొదల ైన కథా సంకలనాలు అమ రతకయకు 
వ ళ్ుబో యే వయరతక ి దికూసచిలు వంటివి. కొనిు పరతేోక పయతరలు 
తీసనకొని కథనన కొనసయగతంచడం తలెుగు కథలకు కొతికయదన. 
కయశ్రమజిల్మ కథలునాుయ, మరయోద రయమను కథలునాుయ, భటిట  

వికీమారక పయతరలతో భతేాళ్ కథలునాుయ. ఇదే భతేాళ్ళని 
పయతరనన అడ్ం పటెుట కొని ముళ్ుపూడి వ ంకటరమణ గయరు 
‘రాజ్కీయ భతేాళ్ కథలు’నన వోంగోంగయ, హాసో సో ఫరకంగయ 
వయర సయరు. సతోం మందపయటి గయరత ‘అమ రికా భేతాళ్ుడి కథలు’ 
కూడా అదే జ్ఞబితాలో చరేుతతంది. సూత మహరతా, శ్ౌనకయద ి
మహరుా ల సంభాషణలతో ముందనకు సయగుతూ అమ రతకయలోని 
భారతీయుల జీవన విశ్రషయలనన పయఠకుల ముందనంచిన కథలు 
‘ఎనానర ై కథలు’. ఈ ర ండు కథా సంకలనాల ముఖోధేో యం 
అమ రతకయ వయతావరణానిు, అకకడి భారతీయుల మరీ ముఖోంగయ 
తెలుగువయరత జీవనశ్ లైిని, వయరత సమసోలనన పయఠకులకు 
పరతచయం చేయడమే. పో ల్మసనలు ఇండయిాలోన నైా, 
అమ రతకయలోన నైా ఒకలేా పరవరతిసని ంటారని చనరకలేసని ంద ి
‘పో లీసో పాఖాయనం’ అనే కథ. అమ రతకయలో గోంగూరనన 
తినొచనేగయనీ, నలుగురతక ి కంటపడేలా మాతరం గోంగూరనన 
పెంచరయదని ‘గోంగూరోపాఖాయనం’ అన ే కథ హాసోంగయ చబెుతతంది.  
అమ రతకయలోని ఇండియన్ కయనిసలేట్ లో పనిచసేవ ఉదో ోగుల 
బాధ్ోతారయహ తాోనిు వోంగోంగయ వ లోడసిని ంది ‘స మ్మమకడదిి – 
సో కొకడది’ి అనే కథ. అమ రతకయకి వ ళిున భారతీయులు చాలా 
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మంది అమ రతకయలో వుండలేం, ఇండియాక ి పో య అకకడ ే
సిిరపడదామని అననకుంటూన ేతమ జీవితానుంతా అమ రతకయలోన ే
ఎలా గడుపుతతంటారో ‘తిిశంకు సవరగం’ అన ేకథ తలెియజ్సేని ంది. 
అమ రతకయకి వ ళిున భారతీయులు అకకడి పదితతలనన అననసరతంచి 
నడుచనకోవయలిస ఉంటుందని, లేని పక్షంలో అనేక ఇబబందనలనన 
పడాలిసవసని ందని హాసోంగయ సందశే్యనిుసని ంద ి ‘కుడి ఎడమయత ే
...!’ అన ే కథ.  అమ రతకనో వరణవివక్షత పెై రచయత సంధించిన 
విమరశనాసిరం ‘పంట్ట కిరంద రాయ’ అనే కథ.   భారతదశేంలో 
గవరుమ ంట్ ఆఫసీనల – ఉదో ోగుల పనితీరునన ఎండగడుతూ 
సతోం మందపయటి వయర సని కథా సంకలనం ‘గవరనమ ంట్ాలటీ్ 
కథలు’. ఈ సంకలనంలో కథలు నవువతూ, నవివసూి  పయఠకులిు 
ఆలోచింపజ్ేసయి య. దాదాపు ర ండు వందల ఏళ్ళు మన దశే్యనిు 
పయలించిన బిరటీషతవయరు బానిసతావనిు భారతీయులకు నేరతప 
వ ళాురని, ఐతే ఈ బాసియజిం అనే బానిసతావనిు మన పరభుతవ 
ఉదోోగులు బాగయ వంటబటిటంచనకునాురని చమతకరతంచిన కథ 
‘థేంక్సస ట్ట ది ఇంగీలష్ మాన్’. రతజిసయట ా ర్డ ఆఫసీనలలో జ్రతగ ేలంచాల 
భాగవతానిు ఎండగటిటన కథ ‘మంచం చపెిున లంచం కథ’. కుల – 
మత – పయర ంత – భాషయ విభేదాలతో దేశ పరజ్లనన విభజించి పబబం 
గడుపుకుంటును రయజ్కకయ నాయకులకు చివయటుో  పటెిటన కథ 
‘విభజించి పాలంచు’.  

తెలుగులో ఎందరో కథకులునాు వయరతకథలనీు ఒకే తీరుగయ, 
ఒకే సయి యలో జీవితంతో వోవహరతంచవు. జీవితంలో ఘటనల 
అవకతవకలిు ఎగతాళి చయెోదలిచినా, వోకుి ల పరవరినలోో  
వ ైరుధాోలనన చూసి నవువకోదలిచినా, శీ్ర చింతా దపక్ితతలు, శీ్ర 
మునిమానికోం నరసింహారయవు, శీ్ర భమిడిపయటి కయమేశవరరయవు 
వంట ి వయరు వయర సిన కథలు ఒక ే విధ్ంగయ పరవరతించవు. అందనకు 
గల పరధాన కయరణం జీవితానికును లోతెనై వ వైిధ్ోం. సతోం గయరు 
తాన రతగతన జీవితానిు రకరకయల జీవన సయి యలు, అననభవ 
సయి యలు గల పయతరల దావరయ హాసోంగయ చితిరంచే పరయతుం 
చేయడం ముదావహం. సతోం గయరత హాసో కథలపెై ముళ్ుపూడ ి
వ ంకటరమణ గయరత పరభావం అధకింగయ కనిపసని ంది. వోంగోంతో 
కూడని హాసయోనిు సననిశితంగయ కథలలో చొపిపంచగల మరో 
పరముఖ అమ రతకయంధ్ర కథా రచయత శీ్ర వలేూరత వ ంకటటశవరరయవు 

గయరు. ఈయన కథలు హాసో ధోరణలిో ముందనకు సయగుతూ, 
చివరతకొచేే సరతకి చనరకలంటిసయి య. అమ రతకయలో ఉదో ోగయలు చసేవ 
భారతీయ యువకులు ఎలాంటి వయరతని తమ జీవిత భాగసయవమిగయ 
ఎంచనకోవయలననకుంటునాురో ‘త్రన్ కనాయ’ అన ేకథ చమతాకరంగయ 
తెలియజ్ేసని ంది. ఉరుకుల పరుగుల అమ రతకయ జీవితంలో అంటు 
– మడి లాంటి ఆచారయలనన పయటించడం ఎంత కషటమ్ర హాసోంగయ 
వివరతంచ ే పరయతుం చసేని ంద ి ‘అంట్ట – అతుగారు’ అనే కథ. 
అమ రతకయలోని గరయజ్ సవల్ అమమకయల తీరుతనె ులనన “రతసెకైిల్” 
అనే కథ వివరతసని ంది. అమ రతకయలోని కనసలిటంగు కంపెనీలు తమ 
తపుపడు ల కకలతో, వయసివయలకు దూరమ ైన అంచనాలతో 
పరజ్లనన కంపెనీలనన బురతడ ీ కొటిటసని ను తీరునన ‘భేతాళ్యయ – 
బంగారార జు’ అన ేకథ తెలియజ్సేని ంది.  

అమ రతకయంధ్ర హాసో రచయతలోో  మరొక పరముఖ కథా 
రచయత శీ్ర చింతపలోి గతరతజ్ఞశంకర్డ గయరు. ఆయన రచనల 
సంకలనం ‘కదంబం’. రచయతలకు పయఠకులనన ఏడపిించడం 
సనలభం కయనీ, నవివంచడమనేద ి అంత సనలభం కయదన.  ఈ 
కయరయోనిు ఈ సంకలనంలో రచయత సననాయాసంగయ చసే ి
చూపించారు. ఈ సంకలనంలోని కథలనన గతరతజ్ఞశంకర్డ గయరత హాసో 
చతతరతకు నిదరశనాలు. రచయతకు తన పవరు తెచిే పటెిటన 
తంటాలనన గూరతే హాసోంగయ చెపపిన కథ ‘నా పరరు గిరజి్ాశంకర్’. 
రచయత పవరులోని గతరతజ్ఞ అన ే పదం చినునాటి ననండ ి
ఆయననన ఎంతగయ ఇబబంది పటెిటందో , ఇతరులనన ఎంతగయ 
ఇబబంది పటెిటందో  ఈ కథలో రచయత చపెిపన తీరు పయఠకులపె ై
హాసోపు జ్లుో లనన కురుపసిని ంది. ఉదో ోగ విరమణానంతరం 
సవవచాఛ జీవితానిు గడుపుదామననకుని బో ల డు కలలు కను ఒక 
ఉదోోగతకి, ఆ కలలు న రవరేకపో గయ కొతి బాధ్ోతలు మీద పడని 
వ ైనానిు చమతాకరంగయ చపెిపన కథ ‘సుబాారావు రిట్ ైర ై పో లేదు’. 
‘ఏ వృక్షం లేని చోట ఆముద వృక్షమ ేమహా వృక్షమని’ అనుటుో గయ 
రచయత అమ రతకయలో గయన గయంథరువనిగయ కకరతినందనకోవడమన ే
నేపథోంతో వచిేన కథ ‘నా సంగీత సాధన’. ఈ కథలో రచయత 
తన కూని రయగయలతో అమ రతకయలో మంచి గయయకునిగయ పరశంసలనన 
అందనకోవడం, ఎంతో మంద ి భావి కళాకయరులకు 
సూఫరతినివవడమన ే అంశ్యలనన హాసయోనిు జ్యడించి రచయత 
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చెపపిన తీరు పరశంసనీయం. మహా పురుషతల వల  తానన కూడా 
సీవయ చరతతర వయర యాలని సంకలిపంచిన రచయత అనివయరో 
కయరణాల వలో ఆ సయహసయనికి సవసిి  చెపపి, పయఠకలోకయనిు 
ఏవిధ్ంగయ రక్ించారో హాసోంగయ చెపపిన కథ ‘ససవయ చరితి’. కయలేజ్ 
లో  చదనవుకునే ఆడ పలోిలు రోజూ ఇంటకిి ఆలసోంగయ వచిే, 
పెైరవటేు కయో సనల వలో ఆలసోమ ైయందన ే కయరణానిు చెపయపరంటట 
వయరతకి పెళ్ళుడ చిేందని అరధమనే వోంగో వదేాంతానిు చపెిపన కథ 
‘ప ైివేట్ట కాల స్’.  

అమ రతకయంధ్ర కథా రచయతతర లోో  శీ్రమతి దశిక శ్యోమలాదేవి 
గయరత కథలోో  హాసోపు పయళ్ళు ఎకుకవగయ కనిపసయి య. ఆంధ్రదేశంలో 
పురయణం సనబరమణోశరమ గయరత ‘ఇలాల ల ముచచట్టల ’ రచనననన 
అననసరతసూి  ఈమ  చసేిన అదనభత పరయతుమ ే ‘అమ రికా ఇలాల ల 
ముచచట్టల ’. తలెుగువయరు అమ రతకయకి వ ళ్ళి ను త లినాళ్ులో మధ్ో 
తరగతి కుంటుంబం ననండ ి మధ్ో తరగతి చదనవుతో పరయయ 
గడ్పె ై అడుగుపటెిటన తలెుగతంటి ఆడపడుచనల మననభావయలకు – 
మానసిక సంఘరాణలకు అక్షర రూపం ఈ ‘అమ రికా ఇలాల లు 
ముచచట్టల ’. ఈ కథలలో రచయతిర ఒకవ పైు అమ రతకయ ముచేటుో  
చెబుతూనే, సందరయభననసయరంగయ ఒకపపటి తన సవదశే్ర 
ముచేటోనన కూడా పయఠకుల ముందనంచనతారు. ఈ కబురోలనీు 
భారోభరిల సంభాషణలే అయనా ఎకకడా భరి గయరత సవభావమ ే
గయని, సవరూపం కనిపించదన. ఈ ముచేటుో  భరినన నాజూగయగ  
భరినన మందలిసూి , మగ మహారయజులకు అపుపడపుపడు 
చనరకలేసయి య. హాసోం - వోంగోం కలగలసిన కమమని కబురోనన 
ఈ సంకలంనం దావరయ రచయతిర పయఠకుల అందించారు. 
అమ రతకయలో తెలుగు సంసకృతిక ి పయర ణం పో సనను పయర ణదాతలు 
తామనేనుటుో గయ వోవహరతంచే అకకడును కొందరత కోతల 
రయయుళ్ు పెై రచయతిర సంధించిన వోంగయోసిరం ‘సంఘాలు – 
చట్టు బండలు’. యవవనంలో సవదశేంలోని కషయట లనన 
తపపించనకోవడానికి అమ రతకయకి వచిే – వృదాధ పోంలో అకకడ ి
ఇబబందనలిు తపిపంచనకోవడానికి మళ్ళు సవదేశం వ ళాులని 
తపసిని ను మగవయరు కషయట ల ననండి తపిపంచనకొని తిరతగే ధ్ననోలని 
రచయతిర సంధించిన విమరశనాసిరం ‘తపిుంచుకు తిరుగువాడు’ 
అనే కథ. అమ రతకయకి వచిేన త లినాళ్ులో త లితరం తలెుగు 

మహ ళ్లు ఎదనరొకను వింత అననభవయలకు హాసయోనిు జ్యడించి 
రచయతిర చపెిపన కథ ‘ఆనాట్ట అమ రికా అనుభవాలు’. అమ రతకయలో 
ఒకపపట ి తలెుగతంటి ఇలాో ళ్ుకు – నడేు అమ రతకయకి వసని ను 
తెలుగతంటి ఇలాో ళ్ుకు గల వోతాోసయనిు ‘అపుుడు – ఇపుుడు’ 
అన ే కథ వివరతసని ంది. అమ రతకయలో సనఖాలనన సనలువుగయ 
అందపిుచనేకోవచేని, డాలరోనన డరముమలతో నింపవసనకోవచనేని 
కోటి ఆశలతో పరయయ గడ్పెై అడుగుపటెిటన భారతీయ మగ 
మహారయజులు ఎంతో అమాయకులని జ్ఞలి చూపసిని ంద ి ‘పూర్ 
మగవాళ్ుళ’ అన ే కథ. వివయహానంతరం భరి వ ంట అమ రతకయకి 
వచిేన తెలుగు పల ో  పడుచనలు అకకడ ివయతావరణం – ఆహారపు 
అలవయటుో నన ఏవగతంచనకోలేక  త లినాళ్ులో పడే అవసిలనన 
గూరతే హాసోంగయ చెబుతతంది ‘పలెల ట్ూరి ప ళాళం’ అనే కథ.   

అమ రతకయంధ్ర హాసో కథా రచయతలలో శీ్ర డ కయక శీ్రనివయస 
ఫణకిుమార్డ గయరతక ిఉను సయి నం విశిషటమ నైది. ఆయన చతేి ననండ ి
జ్ఞలువయరతన చకకని, చికకని హాసో కథా సంకలనం ‘ట్ేకిటీ్జీ’. ఈ 
సంకలనం 24 నవువల ఆణిముతాోల సమాహారం. రచయత 
తానన చేసవ వయోఖాోనం దావరయ, కథలోో ని పయతరల సంభాషణల 
దావరయ, ఆ పయతరల మధ్ో జ్రతగే సనిువశే్యల దావరయ హాసయోనిు 
గుపిపంచడం ఫణకిుమార్డ గయరత పరతేోకత. అమ రతకయంధ్నర ల 
బాధ్లనన, ఆనందాలనన రచయత ఈ కథలలో తమాషయగయ చెపపిన 
తీరు బాగుంది. తలెుగుభాషలోని సవచఛమ నై ననడకియరయనిు, 
సరళ్మ నై జ్ఞతీయాలిు సందరోభచితంగయ కథలలో ఇమడేడం 
వలో ఈ కథలకు మరతంత శ్ోభ చకేూరతంది.  అమ రతకయలోని 
తెలుగువయరత మధ్ో తరగతి జీవితంలోని సంఘటనలకు హాసయోనిు 
జ్యడించి, రచయత పయఠకుల ముందనంచ ేతీరు పరశంసించదగతనది. 
ఈ కథలలోని పయతరలు సందరయభననసయరంగయ చపెవప సంభాషణలు 
రచయతకు మాతృభాష మీదనను పటుట కు నిదరశనాలు. 
సననిుతమ ైన హాసోంతో కథనన ఆరంభించి, కడుపుబబ నవివంచ ే
పతాక సయి యతో కథనన ముగతంచడంలో ఫణికుమార్డ గయరు 
సిదదహసని లు. వరిమానంలో పో గొటుట కును దాని కోసం వగుసూి , 
గతంలోని ఆణి ముతాోలనన, అపురూప ఆపయోయతలనన 
న మరువోసనకోవడం ఫణకిుమార్డ గయరత రచనలోో  కనిపంచే జీవ 
లక్షణం. జీవంలేని కథలు వయర సని ను కథకులనన గూరతే , ఆ 
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కథలనన పరచనరతంచలేక తపపనిసర ై పరచనరతసని ను పతిరకయ సంపయ 
దకులనన గూరతే, ఆ కథలకు అరధంలేని సదిాధ ంతాలనన ముడపిెటిట  
విమరతశంచ ే విమరశకులనన గూరతే హాసోంగయ చపెిపన కథ 
‘బేమమడత – నలల మేక’. వయసని శ్యసిరం పెై రచయత సంధంిచిన 
వోంగో విమరశనాసిరం ‘శాసోు ో కు విధాననే...’ అనే కథ. బరువు తగగ 
డం కోసం మన వయళ్ళు పడే పయటోనన గూరతే హాసోంగయ చపెపిన కథ 
‘చి.బొ .శ్రర.ర.’. చి.బొ .శీ్ర.ర. అంటట “చినిు నా బొ జ్జకూ శీ్రరయమరక్ష” 
అని అరధం. వంటోో  కొల సయట ా లునన తగతగంచడం కోసం శరీరయనిు 
శ్రషికంపజ్సేనకోవడం, ఇషటమ నై ఆహార పదారయధ లనన తినకుండా 
ననరు కటుట కోవడం తదితర అంశ్యలనన ఈ కథలో రచయత 
హాసోంగయ చపెిపన తీరు బాగుంది. పటుట  వదలని వికీమారుకని 
వల  రచయతనన పటుట కొని తన కవితవంతో హ ంసించే ఒకొనొక 
హ ంస కవిని గూరతే  తలెియజ్సేవ కథ ‘గంధరవ కోకిల’. ఆడవయరతలా 
ఇంటపిని చేయడం ఎంత కషటమ్ర మగవయరతక ి తెలియజ్సేవ కథ 
‘వరిాంగ్ ఫర్ హోమ్ విలాపము’. అమ రతకయ వ ళిున కూడా 
భారతీయులకు వదలని మూఢ విశ్యవసయలనన గూరతే రచయత 

సంధించిన హాసయోసిరం ‘గుం.గుసావమి’ అనే కథ. తలెుగు 
సినిమాలకు దరశక – నిరయమతలు పటెటట  పవరోనన గూరతే  హాసోంగయ 
చెపపిన కబురుో  ‘సనిిమా పరరుల  – ఒక తులనాతమక పరిశ్రలన(1), 
(2)’ అన ే కథలు. చెైతనో సరవంతి రచనా విధానానిక ి హాసయోనిు 
జ్యడించి పయఠకుల ముందనంచిన చకె కర ఖలకండ ‘చెైతనయ సివంతి’ 
అనే కథ. రచయత ఒకపపట ి తన పెళిు సంబంధాల తంతతనన 
జా్పిి కి తచెనేకుంటూ చపెపిన హాసోకబురేో ‘ప ళ్ళళ నాట్ట పిమాణాలు’ 
అనే కథలోని ముఖాోంశం. తెలుగు సినిమా గజినీని గురుి కు 
తెచిే హాసయోనిు పండించిన కథ ‘నేనెవరో తెలసిపో యందోచ్ ...’, 
దక్ణిాదని విడుదల ై సంచలనం సృషిటంచిన రోబో  సినిమాకు 
పవరడీగయ రచయత వయర సని కథలు ‘మంతుి డు’, ‘మంతుి డు – ద 
ఫినాలే ...’.  వయరయంతపు నిదరా  పరయతుం గూరతే  రచయత చపెిపన 
‘శనివారం నాది. . . . కాదు’కూడా ఒక చకకని హాసో గుళిక. ఈ 
కథలో పలోిలకు చపెిపన కృషణ – కుచలే కథ హాసోభరతతం. శీ్ర డ కయక 
శీ్రనివయస ఫణికుమార్డ గయరత కొనిు కథల ననండ ిజ్ఞలు వయర ేహాసోం  
ముళ్ుపూడి, జ్ంధాోల వయరత హాసయోనిు గురుి కుతెసయి య. ఫణి 
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కుమార్డ గయరత కథలు – కబురోలలో కనిపంచ ేభాష శీ్రపయద, మలాో ద ి
వయరతని సనఫరణకుతెసయి య.  
 ఇకపో తే పుటిటంటిక ిపో యన భారో తనంతట తానే తిరతగత 
వచేే టటుో  చయేాలని ఉపయయాలనన పనిు, అవి ఫలించక 
చతికలిపడని భరినన గూరతే పుచాఛ అనుపూరమ గయరత ‘బిహామసు ిం’ 
అనే కథ హాసోంగయ చెబుతతంద.ి టి.వీ. చూడటం అనదేి వయోపకంగయ 
గయక వోసనంగయ కలిగతన ఒక వోకిి ఆకసయమతతి గయ ఆ అలవయటునన 
మాననకోవలస ివసవి  అతని ఆ అవసి ఎటుో ంటుందో  దారయ సనరేందర 
గయరత ‘దొరబాబు దతరదరిిని’ అనే కథ వోకకికరతసని ంది.  
 కంపూోటర్డ రంగంలో వచేే ఉతాి ననపయతములు 
వోకుి లపెై, వోవసిపెై ఎలాంట ి పరభావం చూపుతతందో  అకకిరయజు 

భటిటపో ర లు గయరత ‘డాట్ామ్ మయోపశమన వితము’ అనే కథ 
తెలుపుతతంది. పురయణ పయతరలతో చమతాకరంగయ ఈ కథనన 
రచయత నడపిించిన తీరు పరశంసనీయము.  ఇలా చపెుపకుంటూ 
ప తే చాల వునాుయ. 

యావత్ అమ రతకయంధ్ర కథా సయహ తోంలో హాసయోనిు 
సృజియంచిన కథకులు చాలా తకుకవనే చెపయపలి.  అమ రతకయంధ్ర 
కథా రచయతతర ల కథలలో హాసో కథలు కనిపంచడం లేదన. 
అమ రతకయంధ్ర హాసో కథకులు తకుకవ ే అయనపపటికక, ఉను ఆ 
కొదిదమంది చాలా సమరధవంతమ ైన కథా రచయతలని చపెపవచనే. 
భవిషోతతి లో కూడా ఈ హాసో కథా ఝరత మరతంత మందకి ి
నవువలనన పంచగలదని ఆశిదాద ం. 
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