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Dear Friends and Members,  

మీ అందరికీ సంక్ర ంతి శుభాక్ంక్షలు. 
Hope you are all keeping warm as 

the temperatures dip to sub-zeros. 

We are also starting our preparation 

for Jan 2014 Trimurthy day 

programs and Ugadi Prgrams. I along with the rest of 

the trustees thank you your support and request you 

to attend all the Programs and make them a Grand 

success.  
 Details can be found on http://www.tfasnj.org 

General Elections for the Board Of Trustees for term 

2014-2016 are underway and I request all members 

to exercise their voting rights.  Good luck to all 

Nominees.                          Sincerely,               

Manju Bhargava, TFAS President

 

తెలుగు పాట 
డా. వడడేపలి్ల కృష్ణ 

(జూల ై – ఆగష్టు  2013 సంచిక తరువాయి) 
నిరవచనం: మొతతా నిక ితతళం - లయ తపపకుండత ర్గయుకాంగ్ 
ప్డగలిగే లాలితోపూరతిమ నై భావగతీం లలితగతీమని సథూ లంగ్ 
నిర్వచించవచచు.  ఇక లలితగతీంతో ప్టు తతళం - లయ గూరిు 
కూడత వివర్ంగ్ తలెుసచకుందతం.   
 లల్లతగీతం మొదటి పరధాన లక్షణం, గేయంగా ఉండటం.   
గేయమంట ేపదతోల మాదిర ిగణతలతో క్కుండత మతతా గణనతదచల 
తో నడిచదేి.  గేయం దివపదలా ర ండేసి పంకుా లకు యతి లేక 
ప్ాసయతితో స్గిపో త ంది.  4,6,8, 10,12 ఇలా సమసంఖ్ోలోన ే
ఉంటుంది. పతాి పంకిాలో ఒక ేవిధమ ైన మాతతాచుందసచు ప్టింప 
బడుత ంది. క్ల పరమిాణం మీద ఆధతర్పడదేి మాతతాచుం 
దసచు, లేక మాతతా సంఖ్ో నియతంగ్ ఉండదేి మాతతాచఛందసచు 
అని చపెపవచచు. 
మాతర: మాతతాశబదం మా (మాజ్్ఞ, మానే) ధతత వు నచంచి నిష్పనన 
మ ైనది.  మాత ాఅంట ే ర పపప్టు క్లమని అర్ధం.  "నిమషోే నేే 
ష్భాోం అనోతరణే త లితః క్లః మాతతా" 10 అని ఛందశ్్ాస్ా ా  
లలో చపె్ిపన నియమం. చిటకి వయేడతనికి పటేే  క్లానిన ఒక 
మాతతాక్లం అంటార్ు.  లఘువులు లేక హ్రస్వక్షర్లన్నన  ఏక 
మాతిాక్లు.గుర్ువులు లేక దీర్ా క్షర్లన్నన దివమాతికా్లు.   
పుు తతక్షర్లు తిామాతిాక్లు; అంటే దీర్ా క్షర్లిన మరొక మాతతా 
క్లం స్గదీసతా  ఏర్పడేవి. వీటనిే లఘువు = I; గుర్ువు = U; 
పుు తము = UI గుర్ుా లతో చథప్ించవచచు.   
ఉదతహ్ర్ణకు  గుర్జ్ాడ దేశభకిా గతీతనిన ఇలా చథపవచచు. 

దేశమునచ  ప్తామించచమనతన  = 14 
U I I I     U U I U U  

మంచి      అననది    ప్ ంచచమనతన = 14 
U I     U I I       U I U U  
వొటిే          మాటలు         కటిే  ప్ టటే య్  = 14 
U I     U I I  U I U U  
గటిే        మేల్     తల ప్ టేవోయి  = 13 
U I  U         I   I  U I  U I I  

ప్ ై గతీంలో మొదటి మూడు పంకుా లోు  14 మాతలాుండగ్ 4వ 
పంకిాలో 13 మాతలాే కనిప్ిసచా నతనయి. అయితే 'తలప్ టేవోయిా  
లోని చివరలు  వో..యి! అని 'వో' నచ 2 మాతలాకు గ్క 3 మాతలాకు 
స్గదీసతా  4వ పంకిా కూడత 14 మాతలాతో  సమంగ్ ఉంటుంది.  
అంటే ఇందచలో 'వో' అనే దరీ్ా క్షర్ం మరల లిపాక్లం పొ డగిించబడ ి
పుు తమ ైంది. మొదటి ర ండు పంకుా లోు  యతి లేదచ.  క్ని అంతో 
ప్ాసముననది.   కింది ర ండు పంకుా లోు  ప్ాస ప్టించబడంిది. 
(వొటిే  - గటిే ). లలితగతీతలలోని మొదటి పధాతన లక్షణమ ైన 
గేయగుణం ప్  ైగతీంలో ర్ూఢి అవుతోంది.   
 ర ండవ లక్షణం లయ - తాళం కల్లగి ఉండటం.  
లయ : గీతం/గేయం  తతళ లయానచగుణంగ్ నడుసచా ంది.  
'లయ’ గతీతనికి జీవం.  లయ తతళాలనచ గురించి సంగతీశ్్సార 
గరంథతలలో సథక్షేవివచేనం చయేబడింది.  "లయ సహ్జ్ సధి్ధమ  ై
నది.  తతళము కళాధర్ేముగ్ లయనచండి వరిహిలిునది.  తతళం 
శ్్సారం తలెిసనివ్రే సంపదాతయానననచసరించి చథపగలర్ు. క్ని 
లయ మాతంా స్ధతర్ణంగ్ అందర్ూ చతే లు తటిేగ్ని, తప్ పట 
తటిేగ్ని చథపగలర్ు.  తతళానికి మొదటి మ టుే  లయ. అద ితయాస ా
, చత ర్స ా , ఖ్ండ, మిశర, సంకీర్ణ గత లలో నచండునచ" 11 అని 
డత. గిడుగు సతీతపతిగ్ర్ు నిర్వచించతర్ు. 

http://www.tfasnj.org/
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తాళం: సంగతీర్తతనకర్క్ర్ుడు తతళాధతోయం లో తతళశబద వుో 
తపతాిని, అర్ధ న్నన ఈ విధంగ్ వివరించతడు.  "తల పతాిష్ఠ ం" అనే 
ధతత వు పయాోగంవలు  తతళ శబదం పుటిేంది.  ఈ తల ధతత వు 
పతాిష్ఠ ర్ూతం క్వడంవలు  నృతో,గీత వ్దతోలు తతళంలో పతాిష్ిఠ త 
మ ైనవి.  హ్సా దవయ సంయోగ   వియోగ్లు కలిగ ి దశ 
ప్ాణతతేకమ నై క్లమే తతళం. క్లం-కిరయ-మాసం ఈ మూడథ 
చేరి ఏకక్లంలో కలుగుత ననపుపడు తతళం ఉతపతాి అవుత ంది.  
లక్షణతదికం క్లం.  కొటేబడని ర ండు వసచా వుల చరేిక కిరయ, 

కిరయల మధో ఉండే విశ్్ర ంతి క్లం మానం"12  తతళం సంగీత 
క్లానిన తెలుసచకోవడతనికి ఉపయోగపడే ఒక పమాాణం అని 
చెపుపకోవచచు.  స్మానోంగ్ ర్సజ్్ఞలు ఏ ప్టన నైత వింటునన 
పుపడు చతేితో చిటకి వయేడమో, గ్యకులు ప్డ ేసమయంలో 
తొడప్ ై తతళం వేసచకోవడమో చేసచా ండటం మనం చథసథా న ే
ఉంటాం.   అంటే తతళం ప్టల గత లిన తెలియ జ్సేచా ంది.  అటిే  
తతళాల పటిేకనచ డత. గడిుగు సతీతపతిగ్రటిుు  తమ "తెలుగులో 
ఛందోరతీ లు" లో పకాటించతర్ు. 

తాళముల పటిుక 
సపా 

తతళములు 
అందలి 

భాగములు 

(5) జ్ాత లు 
తయాస ా( 3) 
మూడు 

మాతలాు 

చత ర్స ా(4) 
నతలుగు 

మాతలాు 

ఖ్ండ(5) 
ఐదచ 

మాతలాు 

మిశర(7) 
ఏడు 

మాతలాు 

సంకీర్ణ (9) 
తొమిేది మాతలాు 

ఏక తతళము  
         1 

 
          3 

 
          4 

 
         5 

 
          7 

  
            9 

ర్ూపకము 01 
 

2+3 = 5 2+ 4 = 6  2+5 = 7 2+7 = 9  2+9 = 11 

తిాపుట   100 
 

3+2+2 = 7 4+2+2 = 8  5+2+2 = 
9 

7+2+2 = 
11 

9+2+2 = 13 

మఠ్ో    101 
 

3+2+3 = 8 4+2+4 = 10 5+2+5 = 
12 

7+2+7 = 
16 

9+2+9 = 20 

జ్ంప్     100 
 

3+1+2 = 6 4+1+2 = 7 5+1+2 = 8 7+1+2 = 
10 

9+1+2 = 12 

అట      1100 
 

3+3+2+2 = 
10 

4+2+4+2+2 = 
12 

5+5+2+2
=14 

7+7+2+2=
18 

9+9+2+2=22 

ధచావ    1011 3+2+3+3 = 
11 

4+2+4+4 = 
14 

5+2+5+5
=17 

7+2+7+7=
23 

9+2+9+9=29 

ప్ ై పటిేకనచ బటిే  గరహ ంచవలిున విష్యాలు  
1) ఏక తతళం గతిని మాతమా ేతెలియ చసేచా ంది. 
2) వ ర్సి 5 మాతలా ఖ్ండజ్ాతి ఏకతతళమందచ, తయాస ా జ్ాతి 
ర్ూపకమందచ కలవు.  'నినచదలత ' అనే పదమునచ తయాస ాజ్ాతి 
ర్ూపక మనదేతనిన,  ఖ్ండజ్ాతి ఏకతతళమని చపెపవచచు. వ ర్స ి
6 మాతలాు గలవి. చత ార్స ా జ్ాతి ర్ూపకంలోనథ, తయాస ా జ్ాతి  
జ్ంప్ లోనథ, ర ండు ఆవృత లు గల తయాస,ా జ్ాతి  ఏక తతళంలోనథ 
ఉనతనయి. ఎటిే  స్హ తో పదతలకు ఏద ి ఎకుువ శ్్ర వోంగ్ 
ఉంటుందో  గరహ ంచి తతళగతిని నిర్ణయించచకోవ్లి. 

ఉదా:   శీ్రరామా, రఘురామా,   
           రామునితో  చిలుకలతో నీ పలుకులు....  
ఈ పలువి చత ర్స ా జ్ాతి ర్ూపకతతళం (2+4) లో చకుగ్ 
నడుసచా ంది.  అలాగే   'చిలుక పలుకు, చిలకలతో చిలకలతో  నీవు 
సదా లేదనియో....' తయాస ా జ్ాతి జ్ంప్ లోనచ, ఏకతతళంలోనచ 
తయాసగాతిలో నడుసచా ంది. “ హ్రే ర్మ హ్ర ే ర్మ | ర్మ ర్మ 
హ్రే హ్రే || .. “ ఇది తయాసగాతి ఏకతతళంలోనే చకుగ్ నడుసచా ంది.   
3) వ ర్సి 7 మాతలాు ఉననవి మిశరజ్ాతి ఏకతతళంలోనథ అంట ే
మిశరగతి (3+4)లోనథ, ఖ్ండజ్ాతి ర్ూపకం(2+5)లోనథ తయాస ా
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జ్ాతి తిపాుట (3+3+2)లోనచ, చత ర్సజా్ాతి జ్ంప్  (4+1+2) 
లోనచ ఉంటుంద,ి ఏది ఎకుువ ఉపయుకాంగ్ ఉంట ే దతనిన ే
గరహ ంచతలి.   
లల్లతగీత లక్షణ నిరేేశం  
పదోంలో ప్దం (చర్ణం) అంటే ఒక పంకిా అనే అర్ూం ఉంటే, 
గీతంలోని చర్ణతనికి మాతంా నతలుగు పంకుా లనే అర్ూం ఉంది. ఇద ి
గమనించతలిున విష్యం.  ఈ విధంగ్ లలితగతీతనిక ిరేఖ్ా మాతంా 
గ్ ఒక లక్షణతనిన ఏర్పర్చవచచు.   
 "పలువి -చర్ణతల గయేతవం, లాలితోంతో తతళ - లయ 

సమనివతమ ై  పర్మార్ూ లక్షోం గలది లలితగతీం" అని 
సథూ లంగ్ నిర్వచించవచచు.  

ఉదతహ్ర్ణగ్ దేవులపలిు కృష్ణశ్్సిా రగ్రి ఈ కింది గతీతనిన 
చథప్ించవచచు. 

ర్మచర్ణం ర్మచర్ణం! 
ర్మచర్ణం మాకు శర్ణం! 
 మాకు చతలునచ మౌని మసాక  
భూష్ణం శ్రరర్మ చర్ణం!  ||ర్మ|| 

ర్గమ ై ఈ బతా కు చడెి ర్ 
ర్యి నై వళేల ర్మచర్ణం! 
మూగయి  ైప్ నచ ధథళి పడి మోో 
డెైన వేళల ర్మచర్ణం!||ర్మ|| 

కోతియి  ైఈ మనసచ నిలకడ 
కోలుపో తే ర్మచర్ణం! 
సతత వ ై భవ జ్లధ ితతర్ణ  
హేత వ ైత ేర్మచర్ణం! ||ర్మ||  

లలితగీత లక్షణతలలో మొదటిదెనై పలువి-చర్ణతల గేయతవం 
ఇందచలో కనిప్సిోా ంది.  ర ండవదెనై లాలితో లక్షణం తలెుసాో ంది.  

మాడవద ి ర్చయిత దేవులపలిు కృష్ణశ్్సిా రగ్ర ి ఏకకరా్ృతతవనిన 
చతటుతోంది.   
 నాలుగు తాళలయ సమనివతం. 

“ర్మచర్ణం ర్మచర్ణం” అన ేమొదట ినతలుగు పంకుా లు 
పలువిగ్,మిగతతవి చర్ణతలుగ్ స్గిపో యినటుు  సపషే్మవుత ంది.  
స్మానోంగ్ 3,4 చర్ణతలతో ముగయిాలిున ఈ గతీం పద ి
చర్ణతల వర్కు విసారించింద.ి  ర్మాయణమంతత ర్మోంగ్ 
చెపపడతనికి 3,4 చర్ణతలు చతలలేదచ. అందచకే కవి 10 చర్ణతల 
వర్కు ప్ర్వశోంతో ర్చన చశే్్డు. అయినత మనం అవసర్ం 
మేర్క ేపరిగరహ ంచ ేవీలుంది. పలువి చర్ణతలన్నన 14 మాతంా గయేం 
గ్ మిశరగతి (3+4)లో 'ర్మ + చర్ణం' గ్ విర్ుగుతూ చకుగ్ 
నడచిింది.  ప్ నై ఉదతహ్రించిన తతళముల పటిేక ఆధతర్ంగ్ ఈ 
గీతతనిన మిశరజ్ాతి ఏకతతళంగ్ (ర్మచర్ణం) లేక ఖ్ండజ్ాతి 
ర్ూపకతతళంగ్ (ర్+మచర్ణం) లేక తయాసజా్ాతి తిాపుట తతళంగ్ 
(ర్మ+చర్+ణం)నథ ప్డుకున ే వీలుంది.  క్ని మిశరజ్ాతి 
ఏకతతళంలోన ే ప్  ై గతీం ప్డుకుంట ె అర్ూవంతంగ్న ే క్కుండత 
అందంగ్ ఉంటుంది. 
 అయిదవ లక్షణం పరమారథ లక్షయం.   
ర్మాయణ ముఖ్ో ఘటాే లిన వరిణసథా  శ్రరర్మచర్ణం 
మహ్తతవనిన కీరిాంచడమే దీని పర్మార్ూ లక్షోం.  అది ఈ గతీంలో 
చకుగ్ న ర్వేరింది. క్ని చివర ిచర్ణంలోని చివరి పంకిాలో మాతంా 
'...నచండి ర్లిన మధచకణం ..'లో 14 మాతలాకు బదచలుగ్ 12 
మాతలాే ఉనతనయి.  అయినత '....ణం..' అంటూ అంతంలో 
ర్గ్లాపనతో ర ండు మాతలా పూర్ణ జ్ర్ుగుత ంది. 

ఇలా పతాిప్దించిన లలితగతీ లక్షణతలన్నన ప్  ై గతీంలో 
పతాిబంబసచా నతనయి. క్బటిే  ప్ ైన ప్తరొునన వ్టిని లలితగతీ 
లక్షణతలుగ్ నిరేదశంచవచచు.  

(తర్ువ్యి వచేు సంచికలో) 
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హీరో”దాతటు డు “అక్కకనేని” 
 “నతకు క్నుర్ అంటునతనర్ు. మీరేం భయపడకండి. జ్రగిేద ి జ్ర్ుగుత ంది. ర ండుస్ర్ుు  మృత ోవుని 
జ్యించతనచ.మీ ఆశ్రసచులతో నేనచ మృత ోవుని జ్యిస్ా నచ. హ్టికా్ కొడతతనచ ” అంటూ గత సంవతుర్ం 
డిస ంబర్ లో మీడియా వ్ళుని  ప్ిలిచి, వ్ళు  దతవర్ తన అభిమానచలకు, తలెుగు ప్తాక్షకులకు ధెరై్ోం చపె్ిప న 
“ధీరలదతత ా ”డెనై హరీల  శ్రర అకిునేని నతగేశవర్ర్వు తిరిగరి్ని దథర్లకు పయనమయి వ ళిిపోయార్ు. 
డెబభయవ దశకంలో ర ండుస్ర్ుు  హారే్ సర్జరీ జ్రిగ్క, మంచి ఆరలగోపు అలవ్టుతో  చివరదితక్ చెకుుచదెర్ని 
ఆరలగోంతో, మనోనిబబర్ంతో తలెుగు ప్తకా్షకులక ి “హరీల” గ్ నిలచిపోయిన నటదగిగజ్ం కూలిపోయింది. ఎదో 

మొదటటు  ఓ పదళేళి “మూకీ” యుగ్నిన వదలిేసతా  “తలెుగు టాకీ”సచకి  పతాోక్షస్క్షిగ్ నిలచిన అకిునేని నతగశేవర్ర్వు “ఇక స లవంటూ” 
బహ్ుదథర్లకి తర్లిపోయార్ు. అకిునేని తన నటన తోనే క్దచ, తన పవారా్నతో, హ్ుందతతనంతో, ముఖ్ోంగ్ తన సథపరిాదతయకమ 
యిన మాటలతో తలెుగు ప్తకా్షకులకు దగగర ివ్డయాోర్ు. 1944 లో “ధర్ేపతిన “ చితంా తో తెర్గేటంా చేసని నతగేశవర్ ర్వు తన చివర ి
చితమాయిన “మనం” వర్కూ ఏంతో చలాకీగ్ తన వయసచకు తగిన ప్తలాతో ప్తకా్షకులిన అలరించతర్ు. ఎనోన వ వైిధోభరతిమయిన 
ప్తలాిన,  తనకు నపపవని సని్న పండతి ల చ ేముదపాడడ  ప్తలాిన కూడత “నభూతో నభవిష్ోతి” అన ేవిధంగ్  నటించిన అకిునేని చిత ా
ర్ంగంలో, స్మాజిక ర్ంగంలో పొ ందని సనతేనం, అందచకొని బర్ుదచ లేదంటే అతిశయోకిా క్దచ. “నట స్మాో ట్” అనన బర్ుదచ  తర్వ్త  
వర్ుసగ్ “పదేశ్రర”. “పదేభూష్ణ్”, అత ోననతమయిన “పదే విభూష్ణ్” పుర్స్ుర్నిన కూడత అందచకునతనర్ు. సిన్న ర్ంగంలో పతాిష్ే  
తేకమయిన దతదత స్హెబ్ ఫ్లేు అవ్ర్ుడ న్న గ లుచచకునతనర్ు. నతలుగల యిటే నచండ ీనతటక ర్ంగం ప్  ై వసేని తతర్, చందమాతి వంట ిసీా ర 
ప్తలానచంచి, చితరా్ంగంలో శర్త్ బాబు నవలా నతయకులయిన “దేవదతస్” వంట ిప్తలాకు ప్ాణం పో సి, యదదనపూడ ిసచలోచనతర్ణ ి
నవలా నతయకులతో అతోననత స్ూ నతనిక ిఎదిగని అకిునేని చేసని “చతల ంజ్ఞ” ప్తలా నోన. నవల నతయకుడుగ్న ేక్క త క్ర్ం. క్షతేయాో, 
క్ళిదతసచ, భకా జ్యదేవ వంటి భకీా ప్తలాూ వేస ిర్కిాకటిేంచతర్ు. ఏ ప్త ావసేినత దతనిలోకి ఇమిడిపో యి నటించిన అకుినేని నట జీవితం 
సిన్న నటులకు ఓ ప్ఠ్ో పుసాకం వంటదిి. తనజీవితంలో త ద ిశ్్వస దతక నటుడుగ్న ేకొనస్గి తోట ినటులక ిఆదర్ాంగ్ నిలిచిన నటుడు 
అకిునేని. తన బడడలకి తెలుగు భాష్ ర్వ్లి, తెలుగు సంసుృతీ వంటబటాే లని తలెుగు దశే్్నికీ తర్లి వచిు తలెుగు చితసామీనే ఆంధ ా
దేశ్్నిక ీతర్లించిన  అకిునేని – మన తెలుగు వ్రికీ అసల ైన ఆసిా .  అ మహానచభావుడిక ిఇదే “తెలుగు జ్యోతి అక్షర్ంజ్లి. 

“వ ండి తెర సీత” – శ్రమీతి అంజలీ దడవి  
ఒక బడడకు తలిుగ్ సని్న పపాంచంలో పవాేశంచి. “వ్ంప్” ప్త ాదతరిగ్ సిన్న జీవితం మొదలు ప్ టిేన శ్రరమతి అంజ్లీ 
దేవి హీరలయిన్ గ్ నటించిన ప్తలా  ప్తరేు  ఆ సనిిమాలకి ప్ టేేవ్ర్ంటే ఆమ  నటన వ దైథష్ోనిన గురించి వేరే చపెప 
కుర్లేదచ.శ్రరమతి అంజ్లీ దవేి “సతీ సకుుబాయి”,”సతీ సచమతి”,సీతమే వంట ి ప్తలాే క్క,''భీష్ే', ''జ్య 
భేర'ి',''జ్యసింహ్''లోు   వ వైిధోం వునన ప్తలాోు , మానసిక సంఘర్షణ వునన ''చర్ణదతస'ి', ''ఇలవేలుపు'' ''లవ 
కుశ'' వంటి సినిమాలోు  నటించతర్ు. ఆమ  నటించిన “సచవర్ణ సచందరి”, “అనతర్ులి”, “లవ కుశ”,”బడపింత లు” 
చితతాలోు  ప్తలాు చలనచిత ా చరతిలాో నిలచిపో యి ే ప్తలాు. నలభ ై ఏళు  వయసచులో హీరలయిన్ ప్తలాకు డమిాండ్ తగగగ్నే శ్రరమతి 
అంజ్లీదవేి చథపు తలిు, వదని వంటి ఉదతతా ప్తలా వ ైపు మళిింది. అందచకే మనలో చతలామంది కి ఏఎనతనర్– ఎనే్నయార్ లక ి
హీరలయిన్ గ్ కనతన వ్రిక ివదినగ్, తలిుగ్ నటించిన ప్తలా దతవర్నే శ్రరమతి అంజ్లీ దవేి గుర్ుా ండ ిపో త ంది. ఆమ కి “పదేశ్రర” వంట ి
ప్ దద  అవ్ర్ుడ లు ర్కపో యినత, శ్రర ర్ముడిగ్ ఎనే్నయార్ ఎలాు  తెలుగువ్రి గుండలెోు  గుర్ుా ండ ిపో యారల సతీత దవేిగ్ అంజ్లీ దేవి అలాన ే
చిర్ంజీవి గ్ నిలచిపో త ంది. శ్రరమతి అంజ్లీ దవేి ఆతేకు శ్్ంతి కలగ్లని తలెుగు జ్యోతి కోర్ుకుంటటంది. 
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భారతంలో “ఎంత ఘాటు ప్రరమయో ...” 
క్శ్రనతధచని ర్ధ , డోవర్ నథోజ్ రీు  

భార్తంలో “ఘాటు ప్తమా” ఏవిటి? ఈవిడగ్ర్ు ఇపుపడు 
మనకి... పర్శర్ుడు, మతుగంధచల కధ చబెుతోందత? యోజ్న 
గంధగి్ మారిన అదే మతుగంధిని శంతనచడు ప్తామించిన  కధ 
చెబుతోందత? అదీ క్కపొ తే శకుంతలా దచష్ోంత ల కధ చెబు 
తోందత? అంటూ ర్కర్క్ల పశానలు మీ బుర్రలలో పర్ుగుల డు 
త నతనయని నతకు అర్ధం అయిపోయింది.  ఎందచకంటే అద ి
మనకందరిక ీ అలవ్టే... కధ చపె్తప వ్డనిి తిననగ్ చపెపన్నయ 
కుండత  ముందచగ్ మన “గ స్ లు”  మనం చెయాోలిుందే. మన  
పశానలు మనం వ యాోలిుందే. ఈ రలజ్ఞలోు నే గనక సథత డు భార్ 
తం చపెపవలసి వసతా , మన అవకతవక పశానలతో అతగ్ణిణ  
పదేవూోహ్ంలో  అభిమనచోడి కంటే గొపపచికుులోు  ప్ టిే , చీలిు 
చెండతడి ఉండే వ్ళిం.  అపుపడు మనకి భార్తం అంటూ ఒకటి 
ఉండదేి క్దచ. “థతంక్ గ్డ్” శ్ౌనక్ద ి మునచలకు చెపుపకుని  
అటు సథత డథ బతికి పో యాడు, ఇటు మనకి ఇలా ఒక ప్తమా 
కధని గురించి మాటాడుకునే అవక్శమూ దొరకిింది.  

ఇందతక్ అనచకుననవి ప్తమా కధలు క్వు. ఎందచకంట ే
పర్శర్ుడు పడవ నడుపుత నన మతుయగంధనిి చథసి మోహ్ంలో 
పడతడ డు, కొడుకుని పసా్దించి చక్ు పో యాడు.  మరి శంతనచడు 
ప్తామలో పడతడ , క్బో యి ేమామగ్ర్ు ప్ టిేన “కండషి్ను ” కి మనసచ 
కషే్ ప్ టుే కుని ఇంటకిి వ ళాిడు.  దచష్ోంత డు మాతంా తకుువ 
తినతనడత? అడవిలో కనబడడ  శకుంతలని వలోు వేసచకుని, అవసర్ం 
తీర్గ్నే వదలివేయడమే క్దచ, కొడుకుని వ ంటబ టుే కుని వచిున 
శకుంతలతో నచవువ ఎవరల నతకు తలెియదచ పొ మేనతనడు. 
“నచవువ సవ్లక్ష చపెుప... మన కధలన్నన ఇలాంటవిే.  ఆహా .. 
అదీ అసలు కధ ... మాకు తెలీదచ అనే ధీమాతో... ఏ  సలీమ్ 
అనతర్ులిల కధో , ల ైలా మజ్ఞనల కధో , ఆగ్గు... దతనిన మించిన 
రలమియో జూలియట్ కధనో క్సా ప్తర్ుు  గటాా మారిు మాకు అమేే 
స్ా వేమో...” అంటూ మహా ఘోర్ంగ్ ఆలోచించడం మానేయోండి.  
అయినత అది మీ తపుపక్దచ.  సనిేమా వ్ళళి సనిిమాలు తీసి, 
అవ ే ప్టలు మళ్ళి, మళ్ళి ర్స ి మనక ి చథప్ించి, వినిప్ించి 
బ యాిన్ వ్ష్ చసేతశ్్ర్ు.  నిజ్జంగ్న ే మహాభార్తం  ఆదపిర్వంలో 

ఒక చకుటి ప్తామ కధ ఉంది.   దీనికి హీరల ర్ుర్ుడు.  హీరలయినచ 
పమాదవర్.  కధ ఇలా స్గింది.   
 ప్ండవవంశంలో పుటిేన జ్నమేజ్యుడు, ఉదంకుడు 
అన ేముని  ప్తరా్ణతో సర్పయాగం  చశే్్డు. ఆ యజ్్గుండంలో 
పడ ిప్ములు నతశనం అయాోయి” అంటూ సచత డు కధని చెబు 
త ండగ్ ... “అలా యజ్్ంలో  ప్ములన్నన చతవడతనిక ి క్ర్ణం 
ఏమిట?ి” అని అడిగని శ్ౌనక్ద ిమునచలక ిసమాధతనం చపెుతూ 
ఆ  సథత డు “కంగ్ర్ు పడకండి. ఈ యజ్్ంలో సర్పకులం అంతత  
నతశనం అయిపో లేదచ.  ఆసీా కుడు అనే ముని,  జ్నమజే్యుడు 
చేసచా నన సర్పయాగ్నిన ఆప్ించి, సర్పలు అన్నన ఆ అగినలో పడ ి
చతవకుండత క్ప్డుతతడు.  అలాగ ే వ నచకటిక ి భృగు వంశంలో 
పుటిేన ర్ుర్ుడు అనే ముని ప్ములిన వ దకిి, వ దకిి తన దండంతో 
చంపుత ండగ్, డిండిముడు అనన వ్డు అతనిచతే ఆ పనిని 
మానిపస్ా డు. “ అంటూ  మన హీరల ర్ుర్ుడి కధ చెబుతతడు. 
 పూర్వం భృగువు అన ేఋష్ి ఉండ ేవ్డు.  అతని భార్ో 
ప్తర్ు పులోమ.  భృగువు ఒక నతడు గర్భవతి అయిన భార్ోని 
అగినహ్ో తంా సదిధం చసే ి ఉంచమని పుర్మాయించి, స్ననతనిక ి
వ డతతడు. ఆ సమయంలో అటుగ్ వ ళళత నన పులోముడు 
అనన ర్క్షసచడు పులోమనచ చథసి మోహ్ంలో పడి  “ఈమ  ఎవ 
ర్ని” అకుడ ఉనన అగనిని అడుగుతతడు.  మునికి కోపం వసతా  
వచిుంది గ్ని, అసతోం చపెపడం వలు  వచేు ప్పం మహాఘోర్ం 
అయింది, నిజ్ం చపెపడమే సర ైన  పని అనచకుని “ఈమ  భృగువు 
భార్ో పులోమ” అని ఉననమాట చెపుతతడు.  దతంతో పులోముడు 
“నతోయానికి ప్తర్ుు  “మాచ్” అయిన మేము ఇదదర్ం  ప్ ళిు చసేచకో 
వలసింది.  క్ని భృగువు చసేచకునతనడు.  పులోమ నతకు దకు 
వలసనిదే” అని పందిర్ూపంతో  వచిు బలవంతంగ్ ఆమ నచ ఎత ా  
కుపో తతడు. అపుపడు ఆవిడ గర్భంలో ఉనన బుడతడకిి మహా 
కోపం వచిు గర్భం లోంచి బయటపడి,  పళాయాగని లాంటి చథపు 
తో ఆ ర్క్షసచడిని భసేం చశే్్డు. అలా గర్భం నచంచి చచోతి 
అవడం (పడడం) వలు  ఆ ప్ిలువ్డు “చోవనచడు” అయాోడు.   
అటు తర్ువ్త ప్లిు వ్డనిి చంకన వసేచకుని ఆశరమానికి తిరగిి  
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వసచా ంద ి పులోమ. స్ననం చసేి తిరగిి వచిున భృగువు సంగతి 
అంతత విని, తన భార్ో గురించి ర్క్షసచడకిి  చెప్పిన అగినకి శ్్పం 
ఇవవడం. బహా్ే దతనికి సవర్ణలు చయేడం వగ ైర్లు జ్ర్ుగు 
తతయి. ఈ చోవనచడి మనచమడే మన ప్తమాకధక ి నతయకుడెనై 
ర్ుర్ుడు.  ఇతగ్డు మహా తజే్సచు గలవ్డు, భృగు వంశ్్నిక ి
ప్తర్ు తచెేు లక్షణతలు కలవ్డు.   
 ఇద ి ఇలా ఉండగ్ విశ్్వవసచడు అనే గంధర్వర్జ్ఞకి, 
మేనకకు పుటిేన ఒక అమాేయి  సథూ లకేశుడు అనే ముని 
ఆశరమంలో ప్ ర్ుగుతోంది.  ఈమ  ప్తర్ు పమాదవర్.  తోటి వ్ర్ందర ి
లో చతలాఅందగతెా గ్నచ, మంచి గుణగణతలు కలదతనిగ్ ప్తర్ు 
పొ ందింది.  పమాదవర్నచ గురించి తలెుసచకునన ర్ుర్ుడు ఆ 
అమాేయిని ప్తమాించి, ప్ ళిు చసేచకోవడతనికి నిర్ణయించచకునతనడు.  
ఈ విధంగ్ వీళి వివ్హ్ం నిశుయం అయిన తర్వ్త, ఒక రలజ్ఞ 
పమాదవర్ తన సతనహ త లతో కలిస ి ఆశరమ ప్ాంతంలో ఆడుకుం 
టటంది.   ఆటలో తలెియక ఒక ప్ముని క్ళితో తొకుుత ంది.  
దెబబతినన ఆ ప్ము అమాేయిని కరిచిపో త ంది.  ఆ విష్సర్పం 
క్టుకి ప్ాాణం పో యి, నలే మీదకిి ఒరగిి పో యింది పమాదవర్.   
తకిున అమాేయిలంతత భయంతో అర్ుసథా  పర్ుగులు ప్ టేేర్ు. 
ఆశరమ ప్ాంతతలోు  ఈ వ్రా్ గుపుపమని వ్ోప్ించింది.   వ్రా్ 
తెలిసి,గౌతముడు,కణువడు,కుత ుడు,కౌశకుడు,శంఖ్ప్లుడు,భర్
దతవజ్ఞడు,వ్లఖిలుోడు,ఉదతద లకుడు,శ్వవతకతే డు,మ ైతేయాుడు ఇ 
లా ఎందర ందరల మహామునచలు అకుడకి ి వచేుర్ు.  వీళింతత 
వచుేక మరి అసలు వ్ళళి ర్కుండత ఎలా ఉంటార్ు?  పమాదవర్ 
నచ ప్తామించి, ప్ ళిు చసేచకోడతనికి సిదధంగ్ ఉనన ర్ుర్ుడు, అతని 
తండి ా పమాతి కూడత ఆఘమేఘాల మీద వచేుసతర్ు. ప్ాణం 
లేకుండత పడిఉనన పమాదవర్నచ చథసి అందర్ూ ఎంతో దచఃఖ్ 
పడతడ ర్ు.   

ప్ాణం లేని ప్తాయసిని చథసని ర్ుర్ుడు, తన శ్ోక్నిన 
ఆపుకోలేక అర్ణోంలోకి వ ళిు పోయాడు.   దచఃఖ్ం పటేలేక పుటేని, 
చెటుే ని, గుటేని పమాదవర్ని బతికించమని బతిమాలడం మొదలు 
ప్ టాే డు.  “ఓ దేవతలార్!  నేనచ చకుగ్ వదేతలు చదచవుతూ, 
యజ్్ యాగ్దచలు చసేచకుంటూ, పుణోక్ర్ోలు చేసథా , గుర్ువు 

ల పటాు , ప్ దదలపటాు  భకీా, గౌర్వం చథప్సిథా  ఉనతననచ.  నేనచ 
నిజ్ంగ్ గొపప తపసచు చసేని వ్డని తైే .. మీ దయవలు  నత 
పమాదవర్ శరీర్ంలో ఉనన విష్ం ఇపుపడే మాయం అయిపో వ్లి” 
అంటూ మొర్ప్ టుే కునతనడు. అపపటకి ీ ఎవర్ూ ఇతని గలడు విని 
ప్ించచకోలేదచ.“ గొపప మహ మ గల మీర్ు ‘విష్ం తొలగపిో వ్లి’ 
అనన ఒకు  మాటతోనే నత పమాదవర్నచ బతాికించగలర్ు.  విష్ం 
యొకు సవభావ్నిన,సవర్ూప్నిన తెలిసని మీకు ఒక మంతమాో, 
తంతమాో పయాోగించడం ఎంత పని?  నత ప్ిాయుర్లు బతాికే ఉప్ 
యానిన ఆలోచించండి. నతకు ఈ ఉపక్ర్ం చసేని వ్రకిి  ఇననే 
ళళిగ్ ననేచ చసేని తపసచు ఫలానిన, వదేతధోయనం చసేిన 
ఫలానిన, ననేచ చసేని దతనతల ఫలానిన ఇచుేస్ా నచ.“ అని అతి 
దీనంగ్ వడేుకునతనడు.  ఇద ిచథస ిదవేతలక ిఅతని మీద జ్ాలి 
కలిగింది.  యమధర్ేర్జ్ఞ దగగర్ అనచమతి తీసచకుని,  ఆక్శం 
నచంచి ఒక దవేదథత ఇలా అనతనడు.  “ఆయాో! చతవుని మళిిం 
చడం అననద ిఎవరకిీ స్ధోం క్దచ.  క్ని ఒక ఉప్యం ఉంది.  
న్నవలు  అవుత ందేమో చథడు.న్న ఆయుష్ ష లో సగం ఈ అమాే 
యికి నచవువ ఇచిునటెటేతే ఈమ  బతా కుత ంది. “    

మరల ఆలోచనత, సందహే్ం, తడబాటు లేకుండత వ ంటన ే
ర్ుర్ుడు అలాగే అనతనడు.  ర్ుర్ుడు ఇచిున సగం ఆయుష్ ష తో 
బతాికని పమాదవర్ ఇదవిర్కటి కంటే అందంగ్నచ, మనోహ్ర్ంగ్నచ 
కనబడిందట.  ఇలా బతాిక ిబయట పడడ  పమాదవర్ని ప్ ళిు చసేచకు 
ని ర్ుర్ుడు సచఖ్ంగ్ ఉనతనడు.   మర ికధ ఇంతటితో ముగిసిం 
దత?  అంట ే... ఇంక్ ఉంది.  తన జీవితం సగం ధతర్పో యోడంతో 
ఆగిపో లేదచ ర్ుర్ుడి ప్తమా.  తన ప్ియాుర్లిక ిఇంత అపక్ర్నిన 
చేసని ప్ములని మాతంా అతనచ క్షమించలేదచ.  ఒక ప్ దద  దచడుడ  
కర్రని చతే బుచచుకుని కనబడడ  ప్మునలాు  చతవమోదటం 
మొదలు ప్ టాే డు. ఇలా పుటేలోు  పొ దలోు  తిరిగ ేప్ములని వ దిక ి
వ దకిి చంపుత నన ర్ుర్ుడి కంట డుండుభం అనే ప్ము పడంిది.  
వ ంటనే దతనిన చంపడతనికి యమదండం లాంటి తన కర్రని ఎతతా  
డు ర్ుర్ుడు.  అపుపడు ఆ ప్ము “ బాాహ్ేణుడవిి, మునివి అయి 
న న్నకు  మా ప్ముల మీద కోపం ఎందచకు?” అని అడగిింది.  
“నేనచ ర్ుర్ుడిని,  నతభార్ోకి సర్పలు అపక్ర్ం చేస్యి.  అందచ  
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కే నినచన ఇపుపడే చంపుతతనచ” అని కర్ర ఎతాి పటుే కోగ్నే “డుండు 
భం” ఒక మునిగ్ మారిపో యింది.  ఆశుర్ో పడుత నన ర్ుర్ుడతిో  
“నేనచ పూర్వం తోట ిసతనహ త డిని గడిడతో చసేని ప్ముతో భయ 
ప్ టేడం వలు  శ్్పం పొ ంది, ఈ నతడు న్నవలన శ్్పవిముకిా పొ ందత 
నచ” అంటాడు.  అంతే క్దచ జ్నమజే్ేయుడి సర్పయాగ్నిన ఆప్ ి
ప్ములని ర్క్షించిన ఆసీా కుడి గురించి చపె్ిప.  ర్ుర్ుడ ి చతే 
ప్ములని చంపడం మానిపంచతడు.  

తన జీవితంలో సగం ధతర్పో సి ప్ియాుర్లిని బతాికించచ 
కునన ర్ుర్ుడు నిసుందేహ్ంగ్ గొపప ప్తామికుడు.  దేవతలని 
బతిమాలేటపుపడు “నత తపో ఫలానిన, అధోయనఫలానిన” అంటూ 
సర్వం ధతర్పో యడతనికి సదిధం అయాోడు.  మాకునన దతనిలో 
కొంత ఇస్ా మనన వ్ళళినతనర్ు, సగం ఇస్ా ం అనన వ్ళళి 
నతనర్ు.  ఎనోన కధలోు  ర్జ్ఞలు అర్ధ ర్జ్ోం ఇస్ా ం అనతనర్ు.  క్ని 
ఎవర్ూ పూరిా ర్జ్ోం ఇస్ా మనలేదచ. ఇలా ఎంతమంద ిసర్వంధతర్ 
పో స్ా మనగలర్ు? ఆఖ్రకిి ప్ర్వతి దగగరకిి మాయావటువు ర్ూపం 
లో వచిున పర్మశవుడు కూడత ”ఓ ప్ర్వతీ! నత తపో  ఫలంలో 
సగం ఇస్ా నచ.  నచవువ ఈ తపసచు మాన యిో.”  అనతనడే గ్ని “, 
“అంతత ఇచేుస్ా నచ” అనలేదచ. అంతకే్దచ తర్వ్త కూడత 
పమాదవర్కి అపక్ర్ం చసేని ప్ములని శక్షించడతనికి కంకణం 
కటుే కోవడం అతని ప్తామకి మరల ర్ుజ్ఞవు. ఈ కధ చెప్పిన  

నననయోగ్ర్ు వివరించి ఇదొక గొపప ప్తమా కధ అని చపెపకుండత,  
తన నత ర్ుచిర్ర్ధ సథకుా లతో సథచనలు మాతంా చసే ివదలిేస్ర్ు. 

మొదట పమాదవర్ని ర్ుర్ుడు ప్ ళిు చసేచకోవడతనిక ినిశు 
యించచకునతనడు అననపుపడు “”పమాదవర్యన నొపుప కనోకనచ 
“అతి సతనహ్ంబున(మహా ప్తమాతో) వివ్హ్ంబుగ్ నిశుయించి“ 
అంటార్ు.   అంట ేఇద ి ప్తమాతో (ప్తామించి) చేసచకుంటునన ప్ ళిు 
అనతనర్ు. పమాదవర్ని బతాికించమని దేవతలని బతాిమాలే 
సందర్భంలో ... “దవిిజ్ాధపి భుసచర్ులార్ మనేనోనిలయకున్ ఈ 
పమాదవర్కు నిరివష్మయి ోడు మీ దయన్”.  ఇకుడ వటిేన ే
పమాదవర్ అని ఊర్ుకోలేదచ.  “మత్ మనో నిలయకు” అంట ే
నతహ్ృదయంలోనే నివసించి ఉండే పమాదవర్ అని చెప్తపర్ు. మనం 
ఆధచనికం అనచకునే హ్ృదయంలో ఇలుు  కటుే కోవడం అనన భావ 
వోకీాకర్ణం ఆరలజ్ఞలోు న ేఉంద ిమరి. తతనచ సర్పలని చంపడతనిక ి
క్ర్ణం ఏమిటట చబెుతూ... “ప్ముల గొగ నరించె మత్ 
ప్ిాయభామకు”  అని “ నతకు ప్ీాతి ప్త ార్లు అయిన పమాదవర్ 
అనడం కూడత ర్ుర్ుడకిి పమాదవర్ మీద ఉనన ప్తమాని 
తెలియజ్ేసచా ంది.    

 మన సినిమాలోు  మాములుగ్ ఉండ ేప్టలు, బర్ువ నై 
డెైలాగులు, పర్ుగుల తేా   సీనచలు లేని లోపం తీసతసతా  మర ి ఇద ి
మంచి ప్తామ కధే కదత?  మీరమేంటార్ు?  

         “దడశ్ర సూషీ కమామూషీ” అనబ్డు ఆవక్ాయ జిజఞా స 
ఊటుకూర ివిజ్ా్ నశేవర్ కుమార్ 

ముందసచా గ్ ఒక చినన డొంక తిర్ుగుడు. ఒక రలజ్ఞ ఒకర్డగి్ర్ు, 
కమామీష్  అనన పదం ఎలా పుటిేంద ీఏఁవిట ీమీకు తెలుస్ అని. 
అద ితెలియలేదచ గ్న్న మాయా బజ్ార్ సినిమా లో ప్ింగళి వ్ర్ని 
ప్ించినటుు , ‘ఎవర్ూ పుటిేంచకపో తే కొతా మాటల లా పుటాా యని’ 
సథష్ ీక ిలయ కలిసతటటుే గ్ కమామూష్ ీఅని పదం నేనచ పుటిేం 
చచకునతననచ. ఇక అసలు విష్యానికొదతద ం. అలుు డకి ి బుధ్ిధ 
ర్వ్లని మా అతా గ్ర్ు తిర్గని తీర్ూం లేదథ మొకుని వలేూప 
లేడథ. అంట ేఏమీ లేదచ లేండ,ి అలుు డిక ిబుధ్ొధ సతాన ేగదత కూత ర్ు 
క్పర్ం బావుండదే!ి ఇలా ఎనిన నోములు నోచినత ఫలితం దకిు 
నటుు  లేదచ గ్న్న అనిన కొండలూ ఎకీు దిగడేపపటకి ిఆవిడక ివీపు 

మాతంా వికటించింద.ి దతనిక ి చికతిు సంపూర్ణ శయనం. అది 
వ ైదచోల మాట. వ ైదో ో నతర్యణట హ్రిః. క్న్న ఎందచక నైత మంచి 
దని అదేఁవిటయాో వర్ఁవీయకుండత ఇద ిపసా్దించతవని నరే్ుగ్ 
నతర్యణుణణడిగతి,ే నేన ే అసామానథ పడుకునచంటానథ న్నకేఁవి 
టెైందంటాడత పననగశయనచడథ, శ్వష్శ్్యిా. ఆవిడ మంచఁవ  
క్ుర్ని ఆ శలవ్ ఈ శలవ్ మధోలో వీక ండ్ లూ కలుపుకుని 
కొనతనళాివిడక ిసహాయంగ్ వ ళిింద ిమా ఆవిడ. అంట ేఆవిడక ి
మాతృ సతవ్యోగం, భవదయీుడకి ి సవయంప్క యోగం అనన 
మాట.  Make lemonade when ‘wife’ throws a lemon at 
you అననటుు , సర ేఇనతనళళి వ ళిిపో తోంద ిగదత ఈ సమయంలో 
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వంట నేర్ుుకుని క్లానిన సదివనియోగం చదేతద మని పణాతళిక 
వేసచకునతననచ. వసేచకుని, ‘ర్క టుు , జ్ టుు ’  ఎగిర ే ఈ క్లంలో 
చందథర ిమాలతీ దవేి గ్ర ిప్త చింత క్య వంటలు క్కుండత 
కొతా కొతా విదోలు  నేర్ుుకోవ్లననన సంకలపం కూడత చసేతసచకు 
నతననచ. అంత ే క్క ‘ఆలస్ోదమృతం విష్ం’  అని చపెుపకుని 
ఎయిర్ పో రే్ నచంచి తిరగిొసథా న ేబార్న్ు & నోబుల్ క ివ ళిి కిలో 
కిలో బర్ువునన ఓఫఫద ివంటల పుసాక్లు పటుే కొచతునచ, ఆతఁా 
వనండ ీ ఆబనండ.ీ పుసాక్లు బహాాేండంగ్ ఉనతనయ్. వంట 
చేయనకుర్ లేదచ ఆ ర్ంగు ర్ంగుల బొ మేల ప్తజీలు చింప్త 
సచకుని తినసేతా  చతలుననిప్ించతయి పతాి ఒకుటనీథ. దేనితో మొద 
లు ప్ డదతఁవ్ నత క్ర్ోకరమం అని వ్టిని మ లిుగ్ తిర్గేయ 
స్గ్నచ.  మొదటిద ి ‘వ జిటరేియన్ థాయ్ కుక్కంగ్’. గొపపగ్ 
చెపుపకున ేవీళి వంట మనక ికొంచం దగగర్గ్ ఉంటుందని. తీర్ 
చథసతా  ‘పడ్ థతయ్ గిడ్ థతయ్’ అని ప్తరేు తపప ‘ఏముననద ిగర్వ 
క్ర్ణం’ అనిప్ించింద.ి పతాి దతనోు నథ వేర్ుశనగ పొ డ ివేసతసతా  సర.ి 
దొండ క్యి ైనత బీర్క్యి నైత. కూర్ కొంచం తమాష్గ్ ఉండతలంట ే
మా ఆవిడ దతనోు  శనగ పొ డ ివసేచా ంద ిదింప్త ముందచ. దతని బదచలీ 
వేర్ుశనగ పొ డ ివసేతసతా  ‘దొండ క్య్’ బదచలు ‘దొండ థతయ్’ అని 
పో జ్ఞ కొటేేయచచు. సర ేమరొకట ి ‘ఎక్ాా టిక్ వేగన్ కుక్కంగ్’. పతాీద ీ
ఉడకబ టూే  మాడబ టూే నని తప్ిపసతా  తతలింపూ లేదథ తలక్యా 
లేదథ. ఇదేమీ ర్ుచీ పచీ ఉండ ే వోవహార్ంలా లేదనిప్ించింద.ి 
ఇంకొకట ితీశ్్నచ, ‘సింపుల్ సథష్’ీ అట. మా అమాేయి సథష్ ీ
సథష్ ీ అని ఓ ప్టలు ప్డసేచా ంటుంద,ి ఏమిటట దీని తడతఖ్ా 
చథదతద మనిప్ించింద.ి తీర్ చథసతా  అననం ముదదలేనత అనిప్ించింద.ి 
క్దచ దనీోు  కవిహ్ృదయం ఏదో ఉండ ి తీర్ుా ంద ీ అని పుసాకం 
ముందచనన ఉపో దతా తం చదవడం మొదలు ప్ టాే నచ. సథష్ీక ివేల 
సంవతుర్ల చరతి ాఉందటా. ఆ శ్్సారం ఒక సముదమాటా. దతని 

నర్ధం చేసచకోటానిక ి ఒక జ్నే చతలదటా. ఏమిటేమిటట చతలా 
పొ డుగున ర్శ్్ర్ు. అసలు ఉతా అననం ముదదలకింత పొ డుగు 
చర్ు? ఒళళి మండింది. క్న్న ఇంక్ ఏఁవిట ి వ్ాశ్్రల చదవ్ 
లనిప్ించింద.ి అసలు వ్టకి ిప్తర్ుు  ప్ టేడమ ేఒక శ్్సారఁవట. ముదద 
గుండంాగ్ చచటేా  ఒక ప్తర్ట, చత ర్సంాగ్ చచటేా  ఒక ప్తర్ట. చినన 
ముదెటదత ేఒక ప్తర్ట, ప్ దద ముదెటదత ేఒక ప్తర్ట. ప్తు టటు  ఒక ముదద ప్ టేా  
ఒక ప్తర్ట, ప్ిండతల టిేనటుు  మూడు ముదదల డేా  మరలటట, 
వడడనతయనక ి తపుప ప్తర్ు చెప్తా  ఎంతో నతమర్ద ట. అంత ే క్క  
వీటలిో  కొనిన చతలా అపుర్ూపఁవట అనిన చలటాు  దొర్కవట. ఒక 
ర్కం సథష్ ీ ఐత ే చతలా పమాాదం కూడతనట, ఆ చపేని సరిగ్గ  
కోయక పో తే ఏకంగ్ ప్ ైక ిటప్ ఐపో త ందట. అకుడకెుడో ‘యమ 
సథష్’ీ అని బో ర్ుడ  మీద ప్తర్ు చథశ్్నచ, అకుడిలాట ివోవహార్ఁవ ే
ప్ టాా రేఁవో ననిప్ించింద.ి ఈ చపేల వోవహార్ం మనక ందచకూ అని 
కూర్ల సంగతి చథసతా  వంక్య తో కూడ చేయ వచచునట. అంట ే
ఉపూప క్ర్ం పపూప తతలింపూ ఏమీ లేకుండత పచిు వంక్య 
చతప చచటుే  చచటేా  దతనిక ిముదద ముదదక ీమూడు డతలర్ు ముడుపు 
చెలిుంచతలనమాట. బాగ్న ేఉంద ిసంబర్ం. ఈ ప్ిచిు ప్ిచిు - పచిు 
‘దేశ్ర సథష్’ీ బదచలు దేశ్ర కూర్లు చేసచకుంట ేపో లా అనిప్ించింద.ి 
అమితంగ్ ఆతే గౌర్వం ఉనన సంసుృతీ, ఆరిధకంగ్ ఔననతోం 
గల దశేం జ్ప్న్ మర.ి అలాంట ివ్ళళి ఎనిన కబుర్ుు  చెప్ిపనత 
ఓహ్ో  అలాగనత అనచకుంటాఁవ ేగ్న్న పొ దచద ర్ూ బడతయిా అని కొటిే 
ప్రేయలేము. చెప్పలంట ేమనమూ చెపొ పచచు గొపపలు. ఉదత 
హ్ర్ణక ిఒకు ఆవక్య మీద ఎనిన కవితలు చెపొ పచథు ఎంత 
చతట భార్తం వ్ాయచథు ఆలోచించండ.ి ప్నచగంట ివ్ర్నతనర్ు 
‘స్క్షి’ వ్ోస్లలో ఒక చలట, “కొతా ప్ ళిి కూత ర ి తళళకూ 
కొతతా వక్య ర్ుచీ వరిణంప జ్ాలిన కవి పుటే లేదథ పుటేబో డథ 
ఇక ప్  ైపుటేడథ” అని. ఎంత గొపప మాటట చథడండ.ి ర్ుచి సర ే
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సర ి అసలు ర్క్లే ఎనిన ర్క్ల ఆవక్యలు ప్ టేచలు ఒకు 
మాటు ఆలోచిచండ!ి మామూలు ముకులావక్య, మ ంతిక్య, 
గుతతా వక్య. అంట ే గుతాి వంక్య లాగ్ ఆవప్ిండ ి కూర ిఊర్ 
ప్ టాా ర్ట. దనీోు  మరల మ లిక తూర్పవక్య, దబబలంతో మామిడ ి
క్య క ికననం చేస ిలోపల జీడనింతత తోడసే ిలోపల ఆవప్ిండ ి
కూర్డం. మా (వలేు విడచిిన) ప్ దనతనన గ్రొక్యనక ి ఇద ి
చతలా చతలా ఇషే్ఁవట. చినన ప్ిందలెావక్య, జీడతవక్య. 
అలు ఁవ్క్య, బ లు ఁవ్వక్య. గుంటూర్ు వ్ణిణ ఆ తీప్ ిభరించ 
లేనచ క్న్న అద ీఒక ర్కమ ేమరి. శనగలావక్య, ప్ సర్వక్య. 
కొనిన జిలాు లోు  శనగలు లేకుండత ఆవక్య ప్ టేన ే ప్ టేర్ట. ఆ 
శనగలే కొంచెం ఎకుువ కరవిపే్కుతో కమేని తతలింపు ప్ టిే వేసతా  
అద ి కరవిేప్వక్య. త ర్ుమినతవక్య ఉడకప్ టిే నతవక్య. 
అంట ేముకులాు  క్కుండత త రిమి వేస్ా ర్న మాట. అద ీఉతాగ్ 
వేయచథు, ఉడక ప్ టీే వేయచచు. టఫినిోు  నంజ్ఞకోడతనికవిి బాగ్ 
పనికొస్ా యి. ఇంగువ్ మ ంతి పొ డ ిఅద ీకలిప్ ిముకులు నథన  
లో ఉడక ప్ టిే ఊర్ ప్ టేా  అద ి ఇంగువ్వక్య. అనినంటటు నథ 
వ లుు లిుప్య వేసతా  ఒక ప్తర్ు ప్ టటే చచు, వేయకపో త ే ఒక ప్తర్ు 
ప్ టటే చచు. వ లుు లిుప్యంట ేగురొా చిుంద.ి మా అమే చపె్తపద ిర్జ్ 
మండి ాలో మా అమేమే వ లుు లిు ప్యలు దండలు దండలు గ్ 
గుచిు మర ీవసేతదట, ఆ దండల కోసం నత కంట ేనతకని పో టీలు 
పడ ేవ్ర్ట తనథ మా మాఁవయోలూనథ. ఇంక్ మస్లా ఆవ 
క్య. ఎనిన ర్క్ల మస్లాలు వ్డేా  అనిన ర్క్ల ప్తర్ుు  ప్ టేచచు. 
తెలంగ్ణత లో బాగ్ వేస్ా ర్ట, పులిహార్వక్య. దతనోు  ర ండు 
ర్క్లు, నిమేక్య పులిహారొక ర్కం, చింతపండు పులిహార్ 
మరల ర్కం. నచవువ ప్ిండ ి వేసతా  నచవువలావక్య. ముకులు 

కొంచెం రలటటు  తొకిు వసేతా  తొకుుడు పచుడ,ీ ముకులు చిననవిగ్ 
కోస ివేసతా  ముకుల పచుడ.ీ కొందర్ు క్ర్ం బదచలు పచిు మిర్ప 
క్యలు కూడత వేస్ా ర్ట మా అతాగ్ర్ు చెప్ా ర్ు. ఇక మర ి
ముకులు ఒర్ుగు చసే ివసేతా  మాగ్య. నథన తో క్కుండత న్నళితో 
వేసతా  న్నళాివక్య. ఆ పధ్ధతీ ఉందట ఇవ్ళే వినతననచ. ఇవి క్ 
కుండత ఉసిర్వక్య, దోస్వక్య, కొబబర్వక్య. ఇంక్ 
నతకు తెలియనివి ఎన ననిన ర్క్లునతనయో ఎనిన పధ్ధత లు 
నతనయో. ఒకు ఆవక్య లోన ేఎంత వ వైిధోం ఎంత వ ైశషే్యం? 
అసలు వేసవి క్లం వచిుందంట ేఇలు ంతత ఆవక్య ఘాట ేఊర్ 
గ్యల సంర్ంభఁవ.ే ప్లిులూ, జ్ లులూ, పని మనచష్ లూ, వచుే 
పోయిే అతిధచలూ, పొ లాలినంచి వచుే ప్లేళళి ఈ బండెడు 
సంస్ర్నిక ీసరపిడత అమే సతనతధిపతోంలో ప్ దద మర్చెంబు స ైజ్ఞ 
నచంచి కిర్సనతయిలు డబాబ స ైజ్ఞ దతక్ జ్ాడీలు జ్ాడలీు ఓ 
ప్తిక జ్ాడీలు నిండ ిపోయిేవి ఎన ననిన ర్క్ల ఆవక్యలతోనో. 
ఇద ిపతాి ఇంటా జ్రిగ ేక్ర్ోకరమం. దతని గురించి మనం గొపపలు 
చెపుపకోఁవు, పతాి ఏటా చేసచకుంటాఁవంత ేమమూలుగ్. ఆంధచా 
లం భోజ్న ప్ిాయులం అని చెపుపకుంటాం గ్న్న ఆ భోజ్నం గురించి 
కవితలూ క్వ్ోలూ వ్ాసచకోలేదథ, పో జ్ఞలూ కొటేలేదథ. అసలు 
మన స్హ తోం అంతత వ దకి ిచథసతా  వంటలమీదత భోజ్నం మీదత 
చెపుపకుననవి ఏ ర ండు మూడు సందర్భలు మాతమాో కనిప్ ి
స్ా యి. ముకుు తిమేనన గ్ర్ు ప్రజి్ాతతపహ్ర్ణం లో కృష్ ా ుడు 
‘కలమాననం’ (మ రసిత తలెుట ిబయోపననం) తో భోంచేశ్్డనతనర్ు. 
అలుస్ని ప్ దదనన గ్ర్ు ‘మృష్ఠ నన భోజ్నం, ర్మణ ీప్ిాయ దథతిక 
ఇచచు కపుపర్పు విడమెూ’ (కర్ూపర్ తతంబూలం) వగ రై్ వగ రై్ 
లేక పో తే మంచి కవితవం ర్దనతనర్ు గ్న్న ఏ ఏ భక్షయోలూ భోజ్ాో 
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లూ వేసచకుని ఆ మహ్తార్ భోజ్నం చసేతవ్రల శలవీయలేదచ. ఆ 
చర్ుంతత మళ్ళి మనక ి మాయాబజ్ార్ సినిమా దతక్ జ్ర్గన ే
జ్ర్గ లేదచ. క్కపో త ే ‘గుతాి వంక్య కూరలయి బావ్’ అనన 
ప్టటకట.ి ల కు ప్ టాే లనచకుంట ే శ్రరనతథచడ ి ఆవదేనొకట,ి ర్జ్ఞల 
సర్సనత మంత ాల బంతినత బంగ్ర్ు పళాిలలో బహాాేండంగ్ భోం 
చేసతవ్ణిణ ఖ్ర్ే క్లి ఈ రలజ్ఞన 'తిలప్ిష్ఠమున్ మొసవితి విశవసూ వ 
డిడ ంపగ్' నని (ఓ విధవ్విడ, అంట ే పూటకూళిమే అయుోం 
టుంద,ి చేతినచంచి నచవువల పొ డితో భోజ్నం క్నిచతునథ అని). 
ఇంకొకటుందండోయ్, వేదం వ ంకటర్య శ్్సిా ర గ్ర్ు పతాతప 
ర్ుదీయాం నతటకంలో 'అననమ ైత ే నేమిర్ మర ి సచననమ తైేనమేి 
ర్, అందచచతే ే ప్డు పొ టేక ి అననమ ే వేతతముర్' అని ప్ట 
ప్డించతర్ు. చథశ్్ర్ మనఁవ ంత మొహ్మాటసచూ లమో ఏ విధ  

మ ైన గొపపలూ చపెుపకోకుండత ఎలా ఉంటామో భోజ్నం గురించి! 
 ఇలా వీర్వశేంతో తర్జన భర్జనలు, నతలో ననే ే న ైనత, 
చేసచకునటేపపటకి ి ‘ప్ాణముల్ ఠ్వులదప్ిపన’ పరిసిూతెైంద ి చెపొ ప 
దథద . ఇక పయాోగ్లు మానేస ిపొ దచద నన ఆవిడ ఉడకప్ టిే వ ళిి న 
అననం microwave లో వడే ి జ్సేచకుని ఆవక్యా, న యిాో 
(ఆవిడుంట ే ఇద ి నిష్ిధ్ధ పదతర్ధం సచమా), ప్ ర్ుగూ కలుపుకుని 
సచష్ ఠ గ్ భోంచసే ినిదకాుపకరమించతనచ. అలా పజా్వలించింద ిమిత ా 
లార్ నత "పథామ దని ప్క పర్కరమం".  
ఒక చివర ిమాట: నత ఈ ర్గడంతత విని క్బో లు మా ఆవిడత, మా 
అమాేయిా కలిస ి“ఇండయిన్ ఖ్ానత మడేజీీ” అని ఓ బాు గ్ (blog) 
మొదలు ప్ టాే ర్ు. ఓప్కిుంట ేమీర్ూ చథడండ ిఆ వంటల పధ్ధత  
లు. (www.indiankhanamadeeasy.com)

 
ఆఫసీ్ పాల్ల-టిరక్్ - 1 

సచబాబర్వు అప్పర్వు క ిఓ వ యిో ర్ూప్యలు అపుప ఇచతుడు. ఈ సంగతి యధతలాపం గ్ లంచి టెైం లో కొలీగ్ు తో అనతనడు. "మర ీ
చెప్పవు గ్వేం. నచవూవ ములిగ్వూ ... ఇంక అప్పర్వు క ిఅపుప ప్ టేని వ్డు ఈ ఆఫీసచలో ఎవర్ూ లేర్న మాట" గొలుు మనతనర్ు 
కొలీగ్ు. అందచకే అనతనర్ు ఆఫసీచలో అన్నన కూలంకష్ం గ్ తలెుసచకుని నిర్ణయాలు తీసచకోవ్లని. 

http://www.indiankhanamadeeasy.com/
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క్ాకమమ కబ్ురు 
భావర్జ్ఞ భార్తి  

ఇద ి మా సతనహ త ర్లు సతీ చపె్ిపన కుటుంబంలో 
జ్రగిిన ఓ “కలోు లం” కథ. విని ఏమనచకోవ్లో తలెీక మీకు చెపుా  
నతననచ. నేనచ, సతీ, కమల, విజ్య చిర్క్ల సతనహ త ర్ళిం. 
ఇపుపడు ననేచ చపెపబో త నన కథ సతనహ త ర్లు కమల మేన 
కోడలు సరతికి, నతలుగు సంవతుర్లు కిరతం పరచియమ ైన చర్ణ్ 
కథ. పరచియం ఈ నతలుగు సంవతుర్లలో  ప్ ళిిదతక్ వ ళుడం 
అందరికి సంతోష్మే క్న్న మా సతనహ త ర్లు సతీ తన తపుప 
లేకపో యినత మాట పడింది మధోలో. సరిత చిననపపటనిచంచి 
తెలిసని తన మనేతా కమలనచ మ ప్పించతలని, ఆవిడ తనని చర్ణ్ 
వంట ి మంచి మనిష్తిో పరచియం చసేచకుననందచకు ఎంతెైనత 
పొ గుడుత ందనన ధమీాతో ఒక రలజ్ఞ కమల ఇంటికి వ ళాిరదిదర్ూ. 
ర ండు గంటలప్టు పరచియాలు, కబుర్ుు , చకుట ిభోజ్నం తర్ు 
వ్త  సంతోష్ంగ్ అందర్ు వీడోులుతో ఆ నతటి క్ర్ోకరమం పూరా్ 
యింది. అంతవర్కు బాగ్నే వుంది. మర్నడు కమల 
మేనకోడలు సరిత, చర్ణ్ వచిువ ళిిన విష్యం పూసగుచిునటుే  
సతనహతే ర్లు సీతతో  ఫో నచలో ఎంతో సంతోష్ంతో చపె్తపసంిది. 
ఇదదర్ూ ప్ ళిుకి వ ళిినటేే  ఖ్బుర్ుు  చెపుపకునతనర్ు. 

మర్నడు తలెువ్ర్ుతూనే ఫో న్ మోోగడంతో ఉలికిుపడ ి
లేచిన సతీని కమల మందలిసచా ననటుే గ్, “ఇదిగల సతీత, నచవవంటే 
ఉనన అభిమానంతో మా మనేకోడలు సరతి, నిననమా ఇంటిక ి
క్బో యి ేఅలుు డనిి తీసచకొచిు పరచియం చసేిందని చెప్పనే క్న్న 
నినచన వ ంటన ే ఆవ్రా్ ఊర్ంతత చతటమని క్దచ.” అంద ి నిష్ూే  
ర్ంగ్.  

వ ంటనే మా సతనహతే ర్లు సీత, చతలా బాధతో నతకు 
ఫో నచ చసేింది.  అసలు సరతి-చర్ణ్ వ్రా్ సతీ ఎవవరికి చెపప 
లేదచట. సతీ “నిష్ుర్ణంగ్ మాట పడుత నతననని, ఏమి తోచక 
సలహా కోసం నతకు ఫో న్ చేశ్్నచ”అంది. ఒకవళే చపె్ిపనద ే
అనచకోండి, నతకనిప్ించినదమేంటే, తవర్లో జ్ర్గబో యిే వివ్హా 
నికి ఇది శుభసథచకమగే్! అసలు జ్రిగిందేమంటే, కమల 
సతనహ త ర్లు విజ్య, అదపేనిగ్ తలెువ్ర్ుతూనే “కమలా!  
నేనచ విననద ినిజ్మనేత, న్నతో అసలు మాటాు డిత ే ఉనన విష్యం 

తెలుసచా ందని ఫో న్ చశే్్. మీ మేనకోడలు సరిత కి ప్ ళిు కుది 
రిందటగ్, ముహ్ూరా్ం తవర్లోనే అని వినతన”నంది. కమల “ఎవ 
ర్ు చెప్పర్ు? ఎలాు  తలెిసింద?ి” అని అడగకుండతనే, “ఇంకొక ఫో న్ 
క్ల్ లో మాటాు డుత నతన. న్నకు తర్వ్త చేస్ా నంటూ” ఒక 
అబదధం చెప్తపసి ఫో న్ ప్ టేేసింది. వ ంటనే కోపంతో, ఈ విష్యం 
సీత పనే అయివుండతలనచకుంటూ, ఇదే అభాండం వసేథా  తెలు  
వ్ర్గ్నే సతీకు ఫో న్ చసేతసంిది. వినతయక చవితినతడు శ్రరకృష్ణ 
పర్మాత ాడికే తపపని న్నలాపనిందలు, ఇపుపడు ఏ తపుప చెయో 
ని సీతకి కుడత పడడంతో ఏం చయెాోలో ప్లుపో క నతకు ఫో న్ 
చేస ికళి న్నళళి ప్ టుే కుంది. 

తక్షణ కరా్వోం ఆలోచించి ననేచ విజ్యకి ఫో న్ చసేతా  తెలి 
సిందమేంటే, కమల, సతీ, విజ్య ఘర్షణ పడుత ండగ్, సరతి 
తన సతనహ త లందరకిీ “ఫతస్ బుక్” లో, తనకు క్బో యి ే ప్ ళిు 
గురించే క్క, తనచ, చర్ణ్ కలసి అపుపడపుపడు తీసచకునన 
ఫొ టటలతో సహా ఆనందం తలెియబర్ుసథా  తనకు క్వలసని వ్ర్ం 
దరకిి ఈ వ్రా్ కంపూోటర్ దతవర్ ఒకు స్రి “స ండ్” అని నొకిు 
దేశదేశ్్లు పంప్తసింది. సతనహ త ర్ళిలో ఒకర నై విజ్య కూత  
ర్ు అనిత, ఆ “ఫతస్ బుక్” వ్రా్ని చదివసే ితలెువ్ర్ుతూనే అమే 
చెవిలో పడసేింది. ఫో న్ ఘర్షణలు దతనితో మొదలయాోయి. 
ఇదండ ి అసలు విష్యం. అదే క్దచ, నతలుగు సంవతుర్లుగ్ 
“ఫతస్ బుక్” దతవర్ సరతి-చర్ణ్ ల డటేింగ్ డతామా “డెైరీ” సరతి తన 
బంధచ, మిత ాలందరకిి ఎంతో ఆనందంగ్ తలెుపుతూనే వుందట. 
ఈ విష్యం తెలియనదలాు  మా నలుగురికే, నతకు, కమల, సతీ, 
విజ్యలకి!  

20వ శతతబదం టకె్నలజీలో ఆగిపో యిన కమల, సతీ, 
విజ్యలాంటి తలుు లందరికి 21వ శతతబదం లోని మార్ుపలు తెలి 
యకపో వడం వలు  ఎంత ముపో పచిుందో  చథశ్్ర్! ఈమ ైల్ు, టెక్ట్ 
మ సతజ్ఞ లు, ఫతస్ బుక్, టీవట్ు అనతన కన్నసం నేర్ుుకోవ్లని నత 
సలహా. టెక్నలజీ మార్ుపలు ఎనినవచిునత, నతకవసర్ం లేదనచ 
కునన వ్ర్ందరకిి, ఎకుడో అకుడ, ఎపుపడో అపుపడు చినోన ప్ దోద  
ఇర్క్టాలు తపపవు. నత సంగతే చెప్ా నచ వినండి. మా అమాేయి 



 

20 

 

లనో, మనచమలనో సమయం చథసచకుని చపెపమని కంపూోటర్ 
భాష్ని కొంత వర్కు నరే్ుుకునతననచ. కంపూోటర్ వ్డగలుగు 
త ననందచకు సంతోష్ం ఒక పకాు, రలజ్ఞ రలజ్ఞకి వసచా నన కొర తా వ్డి 
కలిన నేర్ుుకోవ్లా, అసలు నత జీవితతనికి అవి అవసర్మా, అనచ 
కుంటూనే గడపి్తసచా నతన. ఇంక్ మా ప్లిుల దృష్ిేలో ననేచ విదతోరిూ 
నే! ఇంక్ నేర్ుుకుంటూన ే వునతననచ. నత వయసచుకి మర్ోది 
సథా , విసచగు-కోపం లేకుండత, ఎంతో సహ్నంతో ఇంతవర్కూ 

నతకు వ్ళేి గుర్ువులు. ఇక కంపూోటర్ుు , ఇంటర నట్ వింతలు 
చెపుపకోవ్లంట ేచతలానే వుంది. దతనికి మరలస్ర ికలుదతద ం. 

ఇంతకీ ఈ మధోనే తలెిసిందేమంటే సరతి, చర్ణ్ ల 
వివ్హ్ం దవిోంగ్ జ్రగిినత, కమల, సీతత మాటాు డుకోవడం మా 
తంా అంతంతమాతంాగ్నే ఉందని తలెిసింది. అసలు కమల, సీత, 
విజ్య, “ప్తస్ బుక్” భాష్ నరేుేసచకుని వుంట ేఈ క్కమే(ఫతస్  
బుక్...ఫస్) కధ ేజ్రిగదేి క్దమేో!  
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భారతీయ సమాజఞనిి పరశ్ించడ సతయం మందపాటి కథలు 
డా. తనీిరు కళ్యయణ్ కుమార్  , తెనాల్ల (ఇండియా) 

సవదశేంలోని తలెుగు ర్చయితలకు ఏమాతంా తీసి 
పో కుండత అమ రిక్ంధ ా ర్చయితలు – ర్చయిత ాలు స్హ తీ 
సృజ్న చసేచా నతనర్ు. అమ రకి్లో సిూర్పడని అమ రిక్ంధచాలు 
మాతృభూమి ప్ ై మమక్ర్ంతో, దేశ ఔననతతోనిన కోర్ుకుంటూ 
ర్చనలు చసేథా  తమ మాతృ దశే్్భిమానతనిన చతటుకుంటు 
నతనర్ు. అమ రకి్ లాంటి అభివృదిధ  చెందని సమాజ్ంలో జీవిసచా నన 
వీర్ు అకుడి స్మాజిక – ర్జ్కీయ – ఆరిూక సిూతిగత లనచ 
దగగర్గ్ పరశి్రలించి, ఇలాంట ి వోవసూలే తమ మాతృదేశంలోనచ 
ఉండతలని బలంగ్ క్ంక్షసిచా నతనర్ు. మాతృ దేశ పురలభివృదిధక ిపతాి 
బంధక్ల ైన అంశ్్లనచ నిశతంగ్ విమరిాసథా  ర్చనలు 
చేసచా నతనర్ు. భార్తీయసమాజ్ పకా్షయళన ే ధేోయంగ్ ర్చనలు చే 
సథా , పజా్లనచ చెైతనో పర్ుసచా నన వీర్ు అభినందన్నయులు.         

అమ రకి్ంధ ా ర్చయితలలో చతలా మందికి ర్చన ే వృతాి 
క్దచ. కవేలం పవాృతాి మాతమాే. ఉర్ుకుల పర్ుగుల ఆ అమ రిక్ 
జీవితంలో ఒకవ పైు ఉదో ోగ బాధోతలు నిర్వరిాసథా , మరలవ ైపు 
స్హ తతోభిమానంతో స్హ తీ సృజ్నకు పూనచకుంటునన ఈ 
ర్చయితలు పశాంసన్నయులు. అమ రకి్ంధ ా ర్చయితలు కథత 
స్హ తతోనిక ిఅగర తతంబూలం ఇచతుర్ు. అమ రకి్ వ్తతవర్ణంలో 
మమేకమ ై అకుడ ి తమ బాధలనచ, కష్ే లనచ కథలలో 
పతాిబంబసథా  కొందర్ు డెైసో పర్ కథలనచ వ్ాసచా నతనర్ు. మర ి
కొందర్ు భార్తీయ నపేథోంతోనే ర్చనలు చసేచా నతనర్ు. అటు 
డెైసో పర్ కథలనచ – ఇటు భార్తీయ నపేథోంలో కూడిన కథలనచ 
సమర్ధవంతంగ్ వ్ాసచా నన సవోస్చి సతోం మందప్టి.   

1995 వ సంవతుర్ంలోనే సతోం మందప్టి ‘అమెరిక్ా 
భేతాళ కథలు’ అనే కథత సంపుటి వ లువడింది. ‘తెలుగువాడు ప్  ై
క్ొసతు నాిడు – తొక్ేకయండ’ి, ‘చెటుు  క్కీంద చినతకులు’, 
‘గవరిమెంటాల్లటీ కథలు’, ‘మేడ్ ఇన్ అమెరిక్ా’, ‘ఎనాిర ై కథలు’, 
‘ఎనాిర ై కథలు – మరో ఆరు అమెరిక్ా కథలు’ మొదల ైనవి 
ఆయన ఇతర్ కథత సంకలనతలు. సతోం మందప్టి వ్ాసిన 
‘అమెరిక్ా భేతాళ కథలు’, ‘ఎనాిర ై కథలు’ , ‘ఎనాిర ై కథలు – 
మరో ఆరు అమెరిక్ా కథలు’ మొదల ైన కథత సంకలనతలు 

అమ రకి్కు వ ళిబో యి ే వ్రకిి దికూుచిలు వంటివి. చదచవుల 
దృష్ే య అమ రకి్కు వచేు వ్రికి ఈ కథలు కొనిన సలహాలు – 
కొంత మార్గదర్ాకతతవనిన యిస్ా యనచటలో సందహే్ం లేదచ.  

‘తెలుగువాడు ప్ ై క్ొసతు నాిడు – తొక్ేకయండ’ి, ‘చెటుు  
క్కీంద చినతకులు’, ‘గవరిమెంటాల్లటీ కథలు’, అన ే కథత 
సంకలనతలు భార్తీయ నేపథో ఇతివృతతా లతో వ్ాయబడిన కథత 
సంకలనతలు. సతోం మందప్టి పరిశ్రలన జ్ా్ నం, సమాజ్ 
పరజి్ా్ నం నచండి ర్ూపొ ందించబడని కథత ర్తతనల సమాహార్మ ే
ఈ కథత సంకలనతలు. ఈ దశేంలో నిర్ు ప్తదలు, నిర్భగుోలు, 
నిసుహాయ జీవితతల పటు  ర్చయితకునన ఆవదేనకు, 
స్నచభూతికి ఈ కథలు స్క్షయోలుగ్ నిలుస్ా యి. అక్షర్క్షర్న 
దేశభకిాని నింపుకునన కథలు ఈ కథత సంకలనతలలో ఉనతనయి.  

సతోం మందప్టి భార్తదేశంలో పుటిే  ప్ రిగనిత 
అమ రకి్లో ఎదిగ్ర్ు. అయినత చతలా మందలిా తన నలేనచ 
ఊసడించి - నవువకోకుండత ప్తామించి, బాధపడి, గౌర్విసథా  తన 
దేశం – తమ వ్ర్ు కొనిన జ్ాఢతోలనచ వదలిించచకొని 
బాగుపడతలనన తపనతో ఈ కథలనచ వ్ాసి మ ప్ిపంచతర్ు. ఇవి 
సర్దత కోసమో, ప్తర్ు కోసమో వ్ాయబడిన కథలు క్వు. 
నవువతూ, నవివసథా నే మనలిన ఆలోచింపజ్ేస్ా యి. ఈ కథలలో 
ఎకుువ కథలు కలిపంచినవి క్వు. స్వనచభవంతో జ్రగిిన వ్టిన ే
కథలుగ్ మలిచతర్ని ఆ కథలలోని సజీవతవం మనకు స్క్షోం 
చెబుత ంది.  

రిజిస్ే ా ర్ ఆఫసీచలలో జ్రిగ ే లంచతల భాగవతతనిన 
ఎండగటుత ంద ి‘మంచం చపె్ిి న లంచం కథ’ అనే కథ. ఈ కథలో 
ర్చయిత లంచంతో రజిిస్ే ా ర్ ఆఫీసచలోు ని పనచలనచ ఎంత చకుగ్ 
చేయించచకోవచలు చకుగ్ వివరించి చపె్తప పయాతనం చశే్్ర్ు. 
‘లంచం ఇచచుట నేర్ము – పుచచుకొనచట నేర్ము’ అని పభాుతవ 
ఆఫసీచలలో ఉండ ే బో ర్ుడ లే ఆయా ఆఫీసచలలో జ్రిగ ే లంచతల 
భాగవతతనికి పతాోక్ష స్క్షయోలని ఈ కథలో ర్చయిత చపె్ిపన తీర్ు 
బాగుంది. లంచతలు ఇచుేవ్ర్ు ఉననంత క్లం, తీసచకునే వ్ర్ు 
తపపని సరిగ్ ఉంటార్ని ఈ కథ ఉపదశేసచా ంది. అభివృదిధ  చెందిన  
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దేశ్్లలో ర్క్షణ శ్్ఖ్ తపప మిగిలిన అనిన శ్్ఖ్లు ప్ ైరవేటు 
ర్ంగంలో ఉండుట చతే, ఎనోన కంప్ న్నలు వ్టిని నడుపుతూ 
ఉండుట చతే అకుడ లంచతల పసాకిా ఉండదని ఈ కథ 
తెలుపుత ంది.   

అవిన్నతి పదేవూోహ్ంలో అభిమనచోనిలా పో ర్డ ి
విజ్యం స్ధించిన ఒక నిజ్ాయితీ ఉదో ోగి యొకు విజ్యగ్థ ే
‘నాలుగు నలి లారీలు – ఆరు ఎరీ లారీలు’ అనే కథ. పభాుతవ 
ఆఫసీచలలో లంచం తీసచకోవడమనేద ి ఎంతట ి స్ధతర్ణ 
విష్యమ ైపో యిందో  ఈ కథ చదివితే అర్ధమవుత ంది. లంచం 
తీసచకోకుండత నిజ్ాయితీగ్ పనిచసేత ఉదో ోగనిి ఈ సమాజ్ం ఎంత 
విచితంాగ్ చథసచా ందో , ఇటువంటి వోకుా లనచ స ైతం 
లంచంగొండులుగ్ మార్ుడతనికి కొందర్ు అధకి్ర్ులు ఎటుు  
పయాతినసచా ంటారల ఈ కథ వివరసిచా ంది. ఈ కథలో ర్చయిత 
నిజ్ాయితీ పక్షయన ేనిలిచి, దతనికే విజ్యానిన చేకూరిు నిజ్ాయితీక ి
ఉనన శకిా ఏమిటట నిర్ూప్ించతర్ు. తతనచ తీసచకునన గలతిలో తతన ే
పడని ఒక లంచంగొండ ి ఉదో ోగి కథ ే ‘నాలుగో క్ోతి’. లంచం 
ఇవవడతనిక ిఅంగకీరించని వోకుా లనచ పభాుతవ ఉదోోగులు ఎంతగ్ 
విసగిిస్ా రల ఈ కథ చదివిత ే అర్ూమవుత ంది. పలుకుబడికి, 
డబుబకి తలవంచి న్నతిమాలిన పనచలు చేసత ఉదో ోగులు చివర్కు 
ఎలాంటి నష్ే లనచ పొ ందచతతరల కూడత ఈ కథ వివరసిచా ంది. నేట ి
సమాజ్ం చడెు వినకు – చడెు తనకు – చడెు అనకు అన ే
సథకుా లనచ ఆచరించతలిున ఆవశోకతనచ గూర్ుు కూడత ఈ కథ 
తెలియజ్ేసింది. 

ఇండయిాలోని పభాుతవ బాోంకులలో టాావ లర్ు చెకుులు 
మార్ుడం ఎంతటి ప్ దద  పహా్సనమో ‘ఆయనే ఉంటే’ అన ే కథ 
తెలుపుత ంది. ఇండియాలోని పభాుతవ బాోంకులలోని ఉదోోగులు 
ర్ూల్ు, ర గుోలేష్న్ు అన ే వంకలు చపె్పి పని చేయకుండత ఎలా 
తప్పించచకుంటారల ఈ కథలో ర్చయిత చకుగ్ వివరించతర్ు. 
ఇలాంటి విష్యాలలో ప్ ైరవటేు బాోంకులు ఎంత తవర్గ్ 
సపందిస్ా యో కూడత ఈ కథలో ర్చయిత తలెాపర్ు. భార్తదశేంలో 
ర్ూప్యి విలువ పడిపో వడతనికి మన పభాుతవ బాోంకులు 
వోవహ్రించ ే తీర్ు కూడత ఒక్నొక క్ర్ణమని ఈ కథ 
వివరసిచా ంది. పభాుతవ ఆఫసీచలలో పనిచేసత ఉదోోగులు ఉననత 

స్ూ యికి ఎదగడతనికి అవలంభించతలిున పదధత లనచ గూరిు, 
అనచసరించతలిున వూోహాలనచ గూరుి, వోవహ్రించతలిున 
లౌక్ోనిన గూరుి ఉపదేశసచా ంది ‘గీతోపదడశం’ అనే కథ. పతాి 
విష్యంలోనచ అమ రకి్నచ అనచసరసిథా , పతాి అంశ్్నిన 
అమ రకి్తో పో లుుకుంటూ ముందచకు స్గే భార్తీయ సమాజ్ం, 
అకుడి పభాుతవ ఉదోోగులు పజా్ల పటు  కలిగివుండ ే అంకతి 
భావ్నిన మాతంా ఎందచకు అనచసరించడం లేదని పశానంచిన కథ 
‘హాచచరయమెంటాల్లట’ీ.    

మన పభాుతవ విధతనతలు విదతోవోవసూనచ ఏవిధంగ్ 
భషా్ ే  పటిేసచా నతనయో తలెిప, మనలిన ఆలోచింపజ్ేసచా ంద ి
‘సరసవతీ నమసూథ భ్యం’ అనే కథ. విదతో సంసూలిన, విదతోర్ంగ్నిన 
తమ అరచిేత లోు  ప్ టుే కొని, పతాిభ గల విదతోర్ుూ లనచ ప్తతళానిక ి
అణగదొాకుుత నన వోవసూలోని చీడ పుర్ుగులకు బుదిధ  చెప్పలని 
ఈ కథ పబాో ధసిచా ంది. సరయిి ైన తర్గతి గదచలు లేక, కన్నస 
అవసర్లు లేక, అంకతిభావం గల ఉప్ధతోయులు లేక పభాుతవ 
విదతో సంసూలు ఏవిధంగ్ విరీవర్ోమ ైపో త నతనయో ఈ కథలో 
ర్చయిత చకుగ్ వివరించతర్ు. అటేు  బడడ  పుటేకుండతన ే
అడతవనచుల ర్ూపంలో – ఫజీ్ఞల ర్ూపంలో తలిుదండుాల నచండ ి
డబుబ గుంజ్ే ప్ ైరవటేు విదతో సంసూలనచ గూరిు ఈ కథ 
తెలుపత ంది. ప్ ైరవటేు విదతో సంసూలలో ఆడంబర్ం ఎకుువ – 
అభాోసం తకుువని ఈ కథలో ర్చయిత చకుగ్ చమతురించతర్ు.        

సమ ేలు, బంద్ లు పటు  నిర్సననచ వోకాం చేసని మరలల 
కథ ‘ఆక్ాశవీధిలో ఆపసో పాలు’. సమ ేలు – బంద్ లు స్మానో 
పజా్ా జీవితతనిన ఎటుు  అతలాకుతలం చసేచా నోనయి  ఈ కథ చకుగ్ 
వివరసిచా ంది. అభివృదిధ  చెందిన దశే్్లలో స తైం సమ ేలు 
జ్ర్ుగుతతయని, ఐతే అకుడ వ్ర్ు తతము చేయాలిున పని కంట ే
ఎకుువ పని చసే ితమ నిర్సననచ తలెిప్తి ే– మన వ్ర్ు మాతంా 
అందచకు భిననంగ్ వోవహ్రిసచా నతనర్ని ఈ కథలో ర్చయిత 
ప్తరొునతనర్ు. ‘కంచ ే చేనచనచ మోసని తీర్ు’గ్ సమ ేలనచ 
ఆప్లిున పభాుతతవలే, ఆ సమ ే లనచ పో ా తుహ ంచడమనదే ి
ఎంతవర్కు సమంజ్మో ఆలోచించతలని ఈ కథ మనకు 
కనచవిపుపనచ కలిగిసచా ంది. పజా్ా జీవితతనిన సాంభింపజ్సేి, 
స్మానో పజా్ానిక్నికీ ఇబబందచలకు గురచిసేత బంద్ ల పటు  తీవ ా 
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నిర్సననచ వోకాం చేస్ా యి ‘జనవరి 26’, ‘ఫర్ గ టిట్’ అనే కథలు. 
పగాతిపథంలో ముందచకు పో త నన ఏ దశే్్లలో లేని బంద్ అన ే
సంపదాతయం మన దశే్్నిన వ నకిు తీసచకొని పో త ందని, ఈ 
బంద్ లనచ బహ ష్ురించతలిున ర్జ్కీయ నతయకులే వీటిని 
నిర్వహ ంచడం సగిుగ చటేని ఈ కథ విమరిాసచా ంది. సమాజ్ంలో 
హ్కుులనచ గూరుి మాటాు డే, పో టాు డే వోకుా లు ముందచ 
తమకునన బాధోతలనచ గూరిు తలెుసచకోవ్లని 
సందశే్్నినసచా ంద ి ‘హకుకలు’ అన ే కథ. హ్కుులు - బాధోతలు 
పర్సపర్ పో ష్క్లన్న, వీటలిో ఒకటి లేకపో యిన మరొకట ి
ఉండదని ఈ కథ తెలుపుత ంది.    

పణాతళిక బదధమ నై ముందచచథపుతో దేశ్్నిన ముందచకు 
నడపి్ించే నతయకులు పసాచా తం భార్తదశే్్నికి అవసర్మని 
సందశే్్నినసచా ంద ి ‘ముందత చూపు – మూనాిళళ ముచచట’ అన ే
కథ. ముందచచథపుతో అభివృదిధ  పథంలో ముందచకు 
దథసచకుపో త నన దశే్్లనచ గూరిు, అదే ముందచచథపుతో 
అస్ధతోలనచ – సచస్ధతోలనచ చేసి సంచలనం సృష్ిేంచిన 
మహానచభావులనచ గూరుి ఈ కథ చకుగ్ వివరించింది. దేశం 
బాగుపడటానికి పతాి వోకిా తతనచ దేశ్్నికి ఏవిధంగ్ 
ఉపయోగపడగలమని ఆతతేవలోకనం చేసచకోవ్లని ఈ కథలో 

ర్చయిత చకుని సందేశ్్నిన ఇచతుర్ు.  
ఖ్దదర్ు పంచలె – కష్య పంచలె కుటలి ర్జ్కీయ 

తంతతానిన విశదకీరించిన కథ ‘పంచతంతరం’. పశు పక్షయోదచలకు 
వోకుా ల మనసాతతవలనచ ఆప్దించి కథలనచ నడిప్ించడం తలెుగు 
కథత స్హ తతోనికి కొతేామి క్దచ. ఆంధపాదాేశ్ ర్షే్ ా ర్జ్కీయ 
చరతినాచ జ్ంత  ప్తలాకు ఆప్దించి ర్చయిత కథనచ నడపి్ంిచిన 
తీర్ు పశాంసన్నయము. ఈ కథ చదచవుత నన ప్ఠ్కులకు ఆ 
కథలోని ప్తలాు ఏవరివో తలెుసచకోవడతనికి ప్ దదగ్ కషే్పడతలిున 
అవసర్ం లేదచ. ‘అతని కంట ే ఘనచడు ఆంచట మలునన’ అన ే
స్మ త మన తలెుగు ముఖ్ో మంత ాలకు ఏవిధంగ్ వరిాసచా ందో  
ఈ కథ చదవిితే అర్ధమవుత ంది. కుల, మత, ప్ాంత, భాష్ 
విభదేతలతో దశే పజా్లనచ విభజించి పబబం గడుపుకుంటునన 
ర్జ్కీయ నతయకులకు చివ్టుు  ప్ డుత ంద ి‘విభ్జించత పాల్లంచత’ 
అనే కథ. స్వతంతయాం సిదిధంచిన ప్మిేట మన ర్జ్కీయ 
నతయకులు నతడు బాటషీ్  వ్ర్ు అనచసరించిన విభజించచ – 
ప్లించచ అనే సథతతానిన అమలు చసేథా , దేశ సమ ైకోతకు భంగం 
కలుగజ్సేచా నతనర్ని ఈ కథ ఆవదేన వోకాం చసేచా ంది.  

దేశ్్నిన దోచచకుతింటునన ర్జ్కీయ నతయకుల 
దచశుర్ోలనచ ‘చీమలు ప్ టిున పుటులు’, ‘తవమేవాహం’ అనే కథలు  



 

26 

 

 



 

27 

 

తెలియజ్ేస్ా యి. ర్జ్కయీ నతయకుల నర్నర్లోు  
జీరిణంచచకుపో యిన అధిక్ర్ వ్ంఛనచ గూరిు, ధనక్ంక్షనచ గూరిు 
వ లుడసిచా ంది ‘సింహాసనం’ అనే కథ. పదవీక్ంక్షక ై ర్జ్కయీ 
నతయకుల మధో జ్రిగ ే స్వర్ూ పూరతిమ నై పొ త ా లనచ గూరిు 
‘మరణం శరణం గచాామి’ అనే కథ తెలియజ్ేసచా ంది.  భార్తదశే 
స్ంసుృతిక ఔననతతోనిన నిలబ టాే లిున బాధోత నేట ియువతర్ం 
ప్ ై ఉననదని, క్వున నటేి యువతర్ం చెతైనోవంతంగ్ ఉండతలన్న 
‘నలుపు – తెలుపు’ అనే కథ సందశే్్నినసచా ంది. ప్ాణతలనచ 
పణంగ్ ప్ టిే  దశే స ైనికులు సరిహ్దచద లో క్పలక్సచా ంటే, 
దేశంలోని యువత మాతంా ఉదోమాలంటూ దేశ సంపదనచ నషే్ం 
కలిగిసచా నతనర్ని ఆవదేననచ వోకాం చసేచా ంది ‘ఊప్ిర’ి అనే కథ.   

తెలుగువ్రలిోని అన కైోతనచ గూరిు, అనో భాష్ల 
వ్రనిి చథసి తలెుగువ్ర్ు నరే్ుుకోవ్లిున  అంశ్్లనచ గూరిు 
చకుగ్ వివరించ చపె్ిపన కథ ‘తెలుగువాడు ప్ ై క్ొసతు నాిడు – 
తొక్ేకయండ’ి. తెలుగువ్డికి తలెుగువ్డే పధాతన శత ావు అని ఈ 
కథ తెలియజ్ేసచా ంది. అర్ధం పర్ధం లేని ఆచతర్లు – అనర్ధకమ ైన 
నమేక్లు – నిర్ర్ధకమ నై సంపదాతయలు – నిష్ ర్యోజ్నమ ైన 
నియమాలు మధో తర్గతి జీవితతలనచ ఏవిధంగ్ పటిే  
ప్ీడసిచా నతనయో ‘రుక్కమణీ కళ్యయణం’, ‘పునాిమి నరకం’, 
‘కరమభ్ూమి’, ‘పసతపూ – కుంకుమా’ అనే కథలు 
వివరిస్ా యి.మనచష్ ోలనచ గూరిు – మనవీయ సంబంధతలనచ 
గూరిు మనిషి, నీల్లమ అనే కథలు తలెియజ్ేస్ా యి.   

పగ – పతాీక్ర్ల కోసం రలగుల ప్ాణతలనచ 
బలిప్ డుత నన అవిన్నతి డతకేర్ునచ గూరుి ‘పగ – పరా ణం’ అన ేకథ 
తెలియజ్ేసచా ంది. కలాీ మందచలు స్మానో వోకుా ల ప్లిట 
యమప్శ్్ల ై  వ్రి ప్ాణతలనచ హ్రసిచా నన తీర్ునచ కళికు 
కటిేనటుు గ్ చెబుత ంది ‘మనిషి మనిషిక్క మధ్య’ అనే కథ. ‘వ ైదో ో 
నతర్యణట హ్ర’ి అనే సథకిాకి వకర భాష్ోం చబెుత నన నేట ి
వ ైదచోల తీర్ునచ ఈ కథ ఎండగడుత ంది. ఈ పజా్ా పభాుతవంలో 
ప్తదవ్నిక ి వ దైోం ఏవిధంగ్ గగన కుసచమంగ్ మారిందో  ఈ 
కథలో ర్చయిత చపె్పిన తీర్ు హ్రిషంచదగనిది.  పభాుతవ 
ధర్ేసచపత ాలలో జ్డలు విపుపకునన అవిన్నతి మహ్మాేరిని 
గూరిు నిశతంగ్ విమరిాంచిన కథ ‘మానవతవమా – 

ఎకకడునాివ్?’. దొంగలకు, పో లీసచలకు మధో నండ ే
ర్హాస్ోనచబంధతలనచ గూరిు ‘చెటుు  క్కీంద చినతకులు’ అన ే కథ 
వ లుడసిచా ంది. కన్నస అవసర్ల కోసం చిలుర్ దొంగతనతలు చేసత 
దొంగల కనతన, పజా్లనచ బ దరిించి లంచతలనచ దండుకొన ే
పో లీసచలే ఈ సమాజ్ానిక ి హానికర్మని ఈ కథ చకుని 
సందశే్్నినసచా ంది.   

ప్తద వ్రిని గూరిు మాటాు డని వ్ర్ు - ప్తద వ్రిని గూరిు 
ర్సని వ్ర్ు - ప్తద వ్రిని గూరుి పసాంగ్లు చపె్పిన వ్ర్ు 
అందర్ూ ప్ దద  వ్ళ్ళిపోయార్ని, క్న్న ప్తద వ్ర్ు మాతంా ప్తద 
వ్రగి్నే మిగిలిపో త నతనర్నే విష్యానిన విశదకీరసిచా ంద ి
‘నిచెచన’ అనే కథ. ప్తద వ్రి సమాధచలప్ ై ధనవంత లు ఆనంద 
సౌధతలనచ నిరిేసచా నతనర్ని దచయోబడుత ంద ి ‘సమాధ్తల మీద 
పునాదతలు’ అనే కథ. ధనవంత ల ప్దతల కిరంద ప్తదవ్ర ి
బతా కులు ఏవిధంగ్ నలిగిపో త నతనయో ఈ కథలో ర్చయిత 
విశ్వుష్ించి చపె్ిపన తీర్ు బాగుంది. ఆకలితో 
అలమటసిచా ననఆర్ుా లకు మ త కు విదలుడతనికి ప్ాణం ఒపపని 
వోకుా లు, అద ేభగవంత ని కోసం ఐత ే లక్షలు ఖ్ర్ుు ప్ టేడతనిక ి
ఏమాతంా వ నచక్డర్ని లోకం తీర్ునచ చకుగ్ చపె్ిపన కథ 
‘కృష్ాణ రిణం’.  

సతోం మందప్టి తతన రగిని జీవితతనిన ర్కర్క్ల 
జీవనస్ూ యిలు, అనచభవ స్ూ యిలు గల ప్తలా దతవర్ చితిాంచ ే
పయాతనం చేశ్్ర్ు. అవిన్నతి – ఆశరత పక్షప్తతనిక ి – 
లంచగొండితనతనిక ి మార్ుప్తర్ుగ్ నిలేు ఉదోోగులు, న్నత లు 
చెపపడతనికే తపప ఆచరించడతనికి పూనచకొని ప్ దద  మనచష్ ోలు, 
పతాీక్ర్ం తీర్ుుకొనే అవక్శం వచిునత కూడత మానవతవంతో 
క్షమించే మానవతత మూర్ుా లు, బడడలనచ చదచవు చపె్ిపంచలేక 
బాధపడే నిర్ుప్తదలు ......ఇలా ఎనోన ప్తలాు సజీవంగ్ ఈ 
కథలోు  స్క్షయతురిస్ా యి. మనం బతాిక ే సమాజ్ం పటు  -  మన 
చథటూే  వునన పరిసిూత ల పటు  ఎంతో కొంత అవగ్హ్న కలిగించి, 
అంతో యింతో మంచికి దోహ్దం చేసత విష్యాలు చెప్పలనన 
సదతశయంతో – చితాశుదిధతో వ్ాయబడని కథలివి. భార్తీయ 
పురలభివృదిధని మనస్ర్ క్ంక్షిసథా  సతోం మందప్టి వ్ాసని ఈ 
కథలు ప్ఠ్కులనచ ఆలోచింపజ్ేస్ా యనచటలో సందేహ్ం లేదచ.  
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 భ్యం భ్యం 
దివాకరి బ్ాలచందిరక, హ ైదరాబ్ాద్ 

 భయం భయం భయం 
 ఎటు చథసనిత భయం 
 తెలువ్రతిే భయం 
 చీకటి పడతి ేభయం 
 పతాిక్షణం  చథసథా   
 బతా కుతూ  
 బతాక్లంటే  భయం  
 బతా కే భయం 
 ఆడపుటుే కే భయం 
 పుటేేద ిఆడత మగ్ 
 ఆడయితే ఇక అంత ే
 సంగతి  

పురటిలిోనే చంప్లా  
పొ ర్ప్టున బతాకనిసతా  
ప్ దదయాోక జీవితం ఓ నర్కం 
ర్జ్కీయ భయం 
నిర్భయంగ్ బతాకటానికి  
ర్జ్కీయ గుండతల  
నతయకుల, వ్రి వ్ర్సచల  
నేర్లకి అమాయకుల బలి  
కబాజ ల భయం 
భూమి కబాజ లకి  
న్నది, నతది అన ేభదేం లేదచ  
బలవంత డిద ేభూమి  

ధెైర్ోవంత డిద ేనలే 
ఎదచరించిన వ్డి గతి అధోగతి  
బాంబుల భయం 
గుమేం దతటాలనతన, 
బసతుక్ులనతన,  
హ్ో టలుక ళాిలనతన 
గుడికి వ ళాిలనతన 
సభలకి, స్ంసుృతిక 
క్ర్ోకరమాలక ివ ళాిలనతన  
తిరగిి సవంత గూటికి  
చేరదేతక్ విధ!ే 
దొంగల భయం 

రలడుడ  మీద నడవ్లనతన  
సొ ముేలు కొనచకుునతన  
ఇంటకిి తచెచుకునతన  
మనచష్ లు ఇంటటు  వునతన  
బయటకు వ ళిినత  
దోప్ిడలీ దచండగ్లు    
దేశ్్నిక ిస్వతంతయాం వచిుంద ి
క్న్న నడేు దేశ్్నికి పజా్ల  
జీవితతలక ిభదతాదేి? 
ఎవర్ు ఎపుపడో ! ఎకుడో   
అద ేభయం   
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అవేకళళళ 
డత. గిరజి్ా శంకర్ చింతపలిు  

 డిస ంబర్ 10, 2010 న తనచ చదివిన మ డికల్ క్లేజ్ఞ 
ఎభయోవ క్ు స్ రయిూనియన్ ఆహావనం వచిుంది శ్ లైేందనాతథ్ 
శ్్సిా రక.ి అతనచ ఇండియా వదలిేస ిదతదతపు నలభ  ైయిేళియింద.ి 
క్లేజ్ఞ వ్ళళి అసలు తన అడెడ సాచు కనచకోుగలిగనిందచకే ఆశుర్ో 
పో యాడు. 1959 లో తన క్ు స్ లో 150 మంద ిచేర్ర్ు, MBBS 
లో. అడప్దడప్ తప్పినవ్ళళి పో గ్, వచుే పోయిే రిఫర్డ్ ( గత 
సంవతుర్ం తప్పి – ఈ ఏడు ప్సయిన వ్ళళి) కలిసి వ ర్స ి
మొతాం మీద 150 మంద ి తనతో ప్టు ప్స్ అయాోర్ు. తన 
క్ు స్-మేట్ు అని చపెుపకోడతనికి మూడొందల మందనతన వుంటా 
ర్ు. చతలా మంద ిప్తర్ుు  గూడత మరుిపో యాడు తనచ. క్న్న  ఈ  
రీయూనియన్ 1959 లో చరేినవ్ళిక.ే  వ్ళ్ిపుపడు బయట 
పడతడ  ల కులేదచ.  క్ు స్ ఆఫ్ 59 అంటార్ననమాట. ఏభ ై 
సంవతుర్ల ఎనివర్ురీ (సవరలణ తువం అనతలా?)  అని చతలా 
ఆర్భటంగ్ చసేచా నతనర్ు. ఇండయిాలో సిూర్పడిపో యినవ్ళేి 
క్కుండత చతలా ఇతర్ దేశ్్లోు  వలస పోయిన వ్ళిని గూడత 
ప్ిలుసచా నతనర్ుట. ఏవో  స్ంసుృతిక క్ర్ోకరమాలు, ప్కిినక్, హ్ంప్ ీ
యాత ా ఇలా యివన్నన వునతనయిట. శ్ ైలేందతాక ిఇషే్మ నై శ్రరదవేి,  
జ్యసచధ, ఇతతోద ిసినిమా తతర్లు గూడత వసచా నతనర్ు ... ట. 
సర.ే అకిునేని నతగశేవర్ర్వుక ివేర ేపనేు దచ కదత అని ఆయనిన 
చీఫ్ గ సే్ గ్ ఎనచనకునతనర్ుట. 
 శ్ ైలేందనాతథ్ శ్్సిా ర 59 లో చేర ిఎకుడత తపపకుండత 64 
లో ప్స్ అయిో, ఓ ఏడతద ిహ్వుస్-సర జన్ గ్ చసే,ి తర్వత MD 
చేస,ి కొనతనళళి అకుడ ేపని చేస ిఅమ రిక్ వ ళాిడు. తన బేచ్ 
వ్ళళి అమ రకి్లో 30 మంద ి దతక్ వునతనర్ు. ర ండు 
సంవతుర్లకొకస్ర ి కలుసచా ంటార్ు. తనథ వ ళాిడు మూడు 
స్ర్ుు . అందర్ూ ఎంత మారపిో యారల!. తనచ చతలా మందిని 
గుర్ుా పటేలేదచ. అలాగ ే వ్ళళి తనని గూడత.  చతలా సర్దతగ్ 
గడిప్డు ఆ సందర్భలు. ఈస్ర ి వేర్ు. ఇద ి కేవలం అమ రిక్ 
లోవునన క్లేజీ మటే్ు మాతంా క్దచ. 59 లో ఉస్ేనియా 
మ డకిల్ క్లేజీలో చరేిన 150 మంద,ీ ఎకుడకెుడవి్ళళినథ ... 
కొందర్ు చనిపోయార్ుట. ఉననవ్ళళి ఇనతనళి తర్వ్త ఎంత 

మారిపో యారల? తనచ మాతంా మార్లేదమేిట?ి నచదచర్ు విశ్్ల 
మయి (అంట ే బటే తల...), బాగ్ లావ క్ుడు, హారే్ ప్ాబు ం, 
ష్ గర్, కేటర్కే్ ... వగ రై్. క్ు స్ మటేు  ప్తర్ుు  గుర్ుా కు తచెచు 
కుంటునతనడు..అంజిర డిడ , అప్పిర డిడ , అకబర్ స్హెబ్.. వగ ైర్ అలా 
అ తో ప్ార్ంభించి...  ఎస్ క ి వసతా , శ్ లైేందనాతథ్, శ్రరనివ్సచలు, 
శ్రరనివ్స్ ర డిడ , సచజ్ాత ... ఆప్తర్ు గుర్ుా కుర్గ్న ేఆగపిో యాడు. 
ఎలావుందో సచజ్ాత ఇపుపడు?  తనథ మారి వుంటుంద.ి లావ  
కుుంటుందత? అలాగ ే చకుని, చికుని జ్డ వుందత? తన 
ప్ిచిుగ్న్న 70 యిేళళి వసథా ంట ేఇంక్ జ్డ యిేమిట?ీ ముడవిేసచ 
కుందేమో ... తలక ిర్ంగు వసేచకుందత? ఇపుడందర్ూ వసేచకుం 
టునతనర్ు కదత. ఇలా ఇలా ఆలోచించచకుంటూ, శ్ ైలేంద,ా ఆలోచన 
లోు  తేలిపో తూ,  1959 సంవతుర్నిక ివ ళిిపోయాడు.    
 తనచ డ-ేస్ులర్. సచజ్ాత  హాసేలోు  వుండదే.ి మొదట ి
స్ర ిచథసనిపుడు ఆమ లో ఎంతో ఆకర్షణ. చకుని పలువర్సతో, 
సననని ముకుు, తెలుని శరీర్ం, నలుని చికుని వదచలుగ్ 
వేసచకుననజ్డ, నచదచట ిమధోలో ఎఱ్ఱట ిబొ టుే . అకుడ,ే అకుడ ే
ముకుుకిర్ువ పైులా తీక్షణమ నై కళళి.. ఆ కళళి మన పబాంధ 
కవులు వరిణంచినటుు  చేప చథపులాు  చపలంగ్, లేడ ి చథపులాు  
భయంగ్ వుండవేి క్వు. పులి కళిలాగ్ తీక్షణంగ్, తీవంాగ్, 
వ్డిగ్ హ్ృదయానిక ిగుచచుకున ేబాణతలాు గ్ వుండేవి. ప్ దద ప్ దద 
కళళి. శ్ లైేందనాతథ్ ఆ కళిని చతలా మ చచుకునతనడు. మతెాకిుపో  
యాడు. ఆ కళిని తన మనసచతో తతగసే ిహ్ృదయంలో దతచచకు 
నతనడు. శ్రర వక్షయంకుడిలాగ,ే  ఆ అక్షులిన తన వక్షంలో. ఇదదర ి
ప్తర్ూు   ఎస్ తో మొదల ైనవి గనక లాబ్ లో,  ల కుర్ డేమోనిసతా రష్న్ 
లో ఒక ే  చినన గూర ప్ లో కలిసతవ్ర్ు. ఎకుువ మాటాు డుకోలేదచ. 
క్ు స్ లో మాతంా ఎదచర దచర్ుగ్గ  కూచచననపుపడు కళళి, కళళి 
కలిసతవి. తనచ తన కళిని తిపుపకోలేకపో యివే్డు. క్ని ఆశుర్ో 
మేమిటంట ేసచజ్ాత కూడత కళళి తిప్తపద ిక్దచ. కళిలోు క ితీక్షణం 
గ్ చథసతద.ి  ర ండో  సంవతుర్ం లో తనచ  సో పరే్్  రపిజా్ంటేటవి్  
గ్ వునతనడు. సో పరే్్ డే  స లబేషా్న్ క ిబజీ గ్ వుండ ి గేటు దగిగర్ 
వచిున అతిధచలిన  ఆహావనిసథా ంట,ే  హ్టాత ా గ్ " శ్ లైూ " అని 
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ఆడ గొంత క ప్లిుపు వినవచిుంద.ి తనని, తన సనినహ త లు 
మాతమా ే శ్ లైూ అంటార్ు. ఇంటటు  అలాగ ే ప్ిలుస్ా ర్ు. క్న్న 
యింతవర్కూ ఏ అమాేయిా తనని అలా ప్ిలవలేదచ. తిరిగ ిచథసతా  
"సచజ్ాత".  అవకేళళి, అద ేచథపు, అద ేచిర్ునవూవ.  "శ్ లైూ"  
మళ్ళి. శ్ ైలేంద ామూర్ఛ పోయినంతపన ైంద.ి  ఆ స్యంతంా చతలా 
సహాయం చేసింద.ి క్ఫలీూ, టిఫనిథు  సప్ ై్ై చసేచా ననపుపడు చేత  
లు తగలిాయ్. ఒకుస్ర ిక్దచ. చతలాస్ర్ుు  తగిలాయి.  తన ఉదేద  
శంలో అద ియాదృఛ్ఛఛకం  క్దచ.   అంతత అయిపోయాక  హాసేల్ 
క ివసతా  మంచి  క్ఫీ ఇస్ా నచ అని మధచర్ంగ్ ప్లిిుంద.ి  
 ఒకస్ర ి లాోబ్ లో తనచ ఎదో  వడేి బీకర్ తో పని 
చేసథా ంట ేచయెిో క్లింద.ి పకునేవునన సచజ్ాత తన  చేర్ుమాలు 
ఇచిుంద.ి చతలా ఆశుర్ోం, సంబర్ం కలిగ్యి. దతనిన తనదగిగర ే
వుంచచకోవ్లా, లేక తిరగి ి ఇచుెయాోలా అని చతలా మథన 
పడతడ డు. ఉంచచకోమని చతలా గటిఠ గ్  మనసచు చపె్ిపంద.ి "ఆమ  
ఏమనచకుంటుందో?”  అని" చివరకి ితిరగిిచిు  థతంక్ు అని జ్డిడగ్ 
చెప్పడు. ఆమ  అద ేచిర్ునవువతో సమాధతనం చెప్పింద.ి  

 లేడసీ్ హాసేల్ డ ే క ి కొంతమంద ి  డ-ేస్ులర్ు ని  
అతిధచలుగ్ ప్ిలిచవే్ర్ు.  మొదటి సంవతుర్ం, ర ండో  సంవతుర్ం 
లో శ్ ైలేందతా ని మర వరల ప్ిలాుర్ు. తీర్ అకుడిక ివ ళాిక, తనచ 
కనబడ,ి "అసలు నేనచ ప్లిుదతద మనచకునతననచ. గీత అడడంపడింద ి
" శ్ ైలేం దతా క ిఅందచలో ఏమ ైనత  సందేశం  ఉందత అని అనచమాన 
మొచిుంద.ి ఒక రలజ్ఞ ఏదో  సంభాష్ణలో వూళళి  ర్జ్ కపూర్   
సినిమా వుందన్న , అతడు తన  అభిమాన హరీల   అన్న , ఆరలజ్ ే 
మొదటాటక ివ ళళా నతననన్న చెప్పడు.  విశ్్ర ంతి సమయంలో చథసతా  
సచజ్ాత కనిప్ించింద.ి అద ే చిర్ునవువ ... అద ే తీక్షణమ నై 
చథపూ,  అవ ేకళళి ... 
 ర్నచ ర్నచ చతలా చనచవుగ్, "శ్ లైూ" అని ప్ిలుసథా  
సర్దతగ్ దతపరికం లేకుండత మాటాు డుత ండదే.ి ఇలా చతలా క్లం 
జ్రగిింద.ి ఐదో సంవతుర్ంలోక ివచతుర్ు. మనసచ విప్ిప మాటాు డు 
కోకపో యినత తనచ ఆ అమాేయిని మరుిపో లేకుండత వునతనడు. 
ర్తిాంబగళళి గుర్ుా కొసచా ంద.ి ఇంకొక సంవతుర్ంలో ఎకుడకి ళిి 
పో త ందో? వ్ళిది తిర్ుపతి.  అకుడిక ి  పో సే్ గ్ర డుోయిషే్న్ క ి
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వ ళిిపో త ందేమో? ఆలసాయద్ అమృతం విష్ం . శ్ ైలేంద ా
ఉండబటేలేక ఒక రలజ్ఞ క్లేజీలో వపేచటెుే కింద అడిగ్డు, "మీర్ు 
నతతో చనచవుగ్ వుంటునతనర్నచకుంటునతననచ. దతనిక ి క్వ 
లసని ఆధతర్లు నత మనసచలో చతలా వునతనయి. అద ి నేనచ 
"ప్తామ" అని అర్ూం చసేచకుంటునతననచ, తప్ప? " "ప్తామ క్దచ" 
ప్ిడుగుపడింద,ి శ్ లైేంద ా న తాి మీద. "మర ి సో దర్ ప్తమాా?" 
"క్దచ".  తన ంత పొ ర్బాటు చేశ్్డు. అందరలిాగ్న ేతనచగూడత 
చనచవుని, సతనహానిన ప్తామగ్ అప్ర్ూం చసేచకునతనడు. ఆ తర్వత 
ఏం మాటాు  డుకునతనరల అతడిక ి గుర్ుా  లేదచ. స్ర ీ  చపె్పినటుు  
మగతగ్ గుర్ుా ంద.ి నతలుగ దైచ రలజ్ఞలు గడడం ప్ ంచచకుని సినిమా 
లు చతలా చథశ్్డు. వ్ర్ం తర్వత క్లేజీ ఆవర్ణలో మళ్ళి 
ఇదదర్ూ కలిశ్్ర్ు.  మళ్ళి అద ే చథపు.  అవకేళళి. ఒకన ల 
రలజ్ఞల ైనతక "హాసేల్ క ిర్ండ.ి క్ఫ ీఇస్ా నచ" అంద.ి ఆ స్యంతంా, 
మనసచ పరపిర ి విధతల ఒదదంటునతన వ ళాిడు. క్ఫ ీతతగుతూ,  
హాసేల్  బయట  గ్ర డన్ లో  కూచొని మాటాు డుకుంటూ నవువకుం 
టునతనర్ు. తనచ ఏదో అంట,ే సచజ్ాత నవువతూ, "ఏమిట ీ
ఆమాట? చెంబులాు గ్?" అని  మళ్ళి నవివంద ిచెంబు అన ేమాట 
ఆరలజ్ఞలోు   క్లేజీలో బాాహ్ేలిన వ కిురించడతనిక ి వ్డ ే మాట.  
అంట ేబాాహ్ేలు చెంబు తీసచకొని యాయవ్ర్ం ...  

 ఆ చనచవు అలా ప్ రగి ి ప్ రిగ ి చివరకి ి ఇదదరిక ీ అద ి 
పర్సపర్ప్తామ అని బాఘా తలెిసిపోయింద.ి ప్ ళిి చసేచకోవ్లని 
నిర్ణయించచకునతనర్ు. కొనతనళిక,ి శ్ లైేంద ా ఊళళివునన తన 
తలిదండుాలక ి చెప్పడు.సచజ్ాత  హాసేల్ లో వుంటుంద.ి వ్ళి 
అమాే నతనతన తిర్ుపతిలో వుంటార్ు. క్బటిే ఆమ  సంగతి 
వ్ళిక ితెలియడం కషే్ం. ఇతనచ వూళళిన ేవుంటాదచ. ఎవర ైనత 
తనథ,సచజ్ాతత కలిస ితిరిగని విష్యం యింటటు  చెప్తపదతనికంట,ే 
తన ే ముందసచా గ్ చెప్తా  తంటా వుండదని ఆ పంజ్శే్్డు. ప్ ైగ్ 
ఇంటటు వ్ళళి తపపకుండత హ్రిషస్ా ర్ని అనచకునతనడు " అంత 
అందమ నై అమాేయిని అందచనత డతకేరని ఎనచనకుననందచకు". 
క్ని తనచ అనచకుననటుు  జ్ర్గలేదచ. ర్స్భాసయిోంద.ి తన 
నతనన గలలగలల చసే,ి సచజ్ాతత వ్ళిింటకివి ళిి ఆమ  తలిుతండుా 
లతో ఎదేదో మాటాు డతటే. వ ంటన ే హ్ుటాహ్ుటనిి, సచజ్ాతక ి
తిర్ుపతి నించి ప్లిుపు వచిుంద.ి పర్ోవస్నం. హ్వుసర జన్ను 
క్కుండతన ేతిర్ుపతిక ి బదలిీ  చేయించతర్ు. ఆ తర్వత ఉతార్లు 
ర్సచకునతనర్ు. తనచ పో సే్ గ్ర డుోయిేష్న్ చేశ్్డు, హెైదర్బాదచ 
లోన.ే ఆమ  తిర్ుపతిలో చేసింద.ి ర ండు మూడు స్ర్ుు  టెైర చశే్్డు  
సతనహ త ల  ప్ ళిిళిలో కలుసచకోవ్లని. క్న్న ఆమ  ర్లేదచ. 
వుతార్లు  మాతంా ఏమీ జ్ర్గనటుే  ప్తామతోన ేవుండవేి. ఒకస్ర ి
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తనచ పని కలిపంచచకొని తిర్ుపతిక ివ ళిి నపుపడు  హాసేల్ క ివ ళిి 
కలిశ్్డు. ఇపుడు ప్తర్ు మారంిద ి " సచజ్ాతత ర డిడ  " క్ఫ ీతపె్ిపం 
చింద.ి సర్దతగ్న ేమాటాు డింద.ి అద ేచిర్ునవువ ... అవ ేకళళి ... 
తనచ వ ళ్ళి వ్ళి నతనన అమేలతో మాటాు డతడు. తన తండి ా
చేసని అలు రకి ి క్షమాపణ  చెప్పడు. చతలా  మర్ోదగ్ మాటాు  
డతర్ు. చివరిక ిచతవు కబురేంటయాో అంట,ే  ప్ ళిికనన శ్ లైేందతా 
ఆతేహ్తో  బ టర్ ఆపషన్ అని. తతతపర్ోం తటేతలెు  మయిోంద.ి  
శ్ ైలేంద ా ఇర్క్టంలో పడతడ డు. కింకరా్వోం? తనేమో పుటిేంటటు  
అమాే నతనతన చతటు బడడ . అమాేయి. తనచ బయటకి ి ర్దచ. 
వ్ళిింటటు  నో. వీళిింటటు  నోనో. ఒకట ేమార్గం “లేవదసీచకుపో వడం” 
సచజ్ాత విష్యంలో అద ి అసంభవం. 
 రలజ్ఞలు దొరిుపో త నతనయి. శ్ ైలేంద ా అమే మంచం 
బటిేంద.ి గుండెజ్బుబ. చతవు బత కులోు  వుందనతనర్ు ఆమ  కోరిక 
మేర్కు వ్ళి నతనన నోటీసచలో  వునన అమాేయిల చిటాఠ  లో 
మొటేమొదట ి ప్తర్ు  ఎంచచకుని  ర్ూప్ అన ే  మ టికాుోలేష్న్  
ప్స్ అయిన అమాేయిని చసేచకునతనడు. ప్ ళిి శుభలేఖ్  
సచజ్ాతతర డిడ  క ిపంప్ించతడు. ఘాటుగ్తనని తిడుతూ, తనచ ఎంత 
ప్ిరకిివ్డో వగ రై్, వగ ైర్ ర్సింద.ి తన ప్ ళ్ళిన మూణణణలు క ిసచజ్ాత 
ప్ ళిి  ఆహావనం వచిుంద.ి ఆ తర్వ్త తవర్లోన ేతనచ అమ రిక్ 
వచతుడు.   
 శ్ ైలేంద ా ఆలోచనలోు నించి తేర్ుకుని వరా్మానంలోక ి
వచతుడు. ఎలా వుంటుందో ఇపుపడు? తనచ గుర్ుా  పటేగలడో 
లేదో?  ఏదిఏమ ైనత  నేంటాగ్ు వుంటాయి కదత అని ధెైర్ోం 
చెపుపకునతనడు. అనచకునన రలజ్ఞ ర్న ేవచిుంద.ి శ్ ైలేందతా, ర్ూప్ 
హ్ో టల్ లో దిగ్ర్ు. ఆ స్యంతంా  రిస పషన్, గ ట్ టుగ దర్. 
తర్వ్త స్ంసుృతిక క్ర్ోకరమాలు. అందర్ూ వసచా నతనర్ు. ఒకడు 
వచిు  నేం టాోగ్  చేతోా  కప్ిప, " ననచనగుర్ుా  పటాే వ్?“ అనతనడు.  
శ్ ైలేంద ా" లేదనతనడు. "నేనచ చిన లక్షేననని.”. "బాగ్ ఎదగి్వు 

ప్ దద లక్షేననలాగునతనవు" అని జ్యక్డు శ్ ైలూ. తనలాగ ే
అందర్ూ మార్ర్ు. ఆడవ్ళిందర్ూ తలక ినలు  ర్ంగు పూయటం 
మూలాన వ్ర ి వ్ర ి భరా్ల ర ండో భార్ోలాు గ్ కనిప్సిచా నతనర్ు. 
శ్ ైలేంద ాకళళి మాతంా  పవాశే దతవర్ం మీద ేవునతనయి.  అర్గంట 
... గంట అయిపోయింద.ి  బార్ కటేేసచా ననటుు  అననన ుంంట్ 
దతనితోప్ట ేఅందరీన లోపలిక ి ర్మేని ప్ిలుపులూ వసచా నతనయి. 
తనచ చతలా డిసుప్యింట్ అయాోడు. ఇంతలో ఎవరల ఒక్మ  
న్నలం చీర  అద ే ర్ంగు జ్ాక టూే  తల చచటే చచటుే కొని అందచలో 
ర ండు ఎఱ్ఱమందతర్లు పొ దిమి, పకున తెలుని ఆజ్ానచబాహ్ుడెైన  
ఒక్యన (వ్ళాియన క్బో లు) తో వసోా ంద.ి. కొంచెం లావుగ్ 
వుంద ి... చతమన చతయగ్ వుంది (సచజ్ాత అయిత ేనలుబడింద ి
అనచకునతనడు) వయసచ పభాావం కనిప్ిసోా ంద.ి ఆశ చిగురించింద ి
శ్ ైలూక.ి ఒకవళే ఈమే  క్దచకదత?  
 ఇంతలోక ేఆమ  తనదగగరిక ే  సథటగి్ గ్ వచిుఆగింద.ి  
నేం టాోగ్ క ి చెయిో అడడంప్ టిే, "నేన వరల చెపుపకోండ?ి" అంద.ి 
శ్ ైలూ ఆమ  శరరీ్ం లోని కళినచమాతమా ే చథసథా , అవ ే కళళి, 
అద ేతీక్షణం, అద ేతీవతా, ఆకర్షణ , “సచజ్ాత" అనతనడు. సచజ్ాత 
చెయిో తీసింద.ి  నేం టాోగ్ కనిప్ించింద ి" సచజ్ాతత వి. ర డిడ  "అని 
ఉంద.ి మొగుడపి్తర్ు గూడత వుందననమాట.  అతనిన   పరిచయం  
చేసింద.ి ర్ూప్ని పరచియం చశే్్డు వ్ళిిదదర్ూ   మాటాు డు 
కుంటునతనర్ు.  
 సచజ్ాత అంద ి " ఎటాు  వునతనర్ు, చెంబులు? నన నటాు   
గుర్ుా  పటాే ర్ూ? ననేచ చతలా మారిపో యానచకదథ? లావ క్ునన్న 
నలుబడతడ నన్న అంటార్ు ననచన చథసినవ్ళళి . చతలమంద ి
గురేాపటేలేకపో త నతనర్ు"  
 శ్ ైలేంద ా ... క్దచ శ్ ైలూ మనసచలో అనచకునతనడు.  
"అవే కళళి. అవి నతవి. నత హ్ృదయాంతర్ంతతలోు  దతచచకుననవి.  
మిగిలినవవేీ నేనచ చథడకురేుదచ" 
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అందరిక్క ఇళళళ 
డత. గవర్స్న సతోనతర్యణ 

 'కడుపు నిండత కూడు, కటుే కోవటానికి బటే, తలప్  ై
గూడు' ఉండతలని అందర్ు కోర్ుకుంటార్ు. బీదదశేమ నై భార్త 
దేశములో  'గుడసి  ఉంట ేచతలు' అనచకునవే్ర్ు చతలామంది ఉ 
నతనర్ు. అగినక ిఆహ్ుతి అయిే గుడసి లు కడతిే  ఓటుు  పడవని, 
ర్జ్కీయ నతయకులు, సిమ ంటురేకులతో ఒంటిగది ఉనన ఇళినచ 
కటిేసచా నతనర్ు. ఏమి కటిేనత లంచతలు వస్ా యి క్బటిే  'ఒంటగిదిలొ 
ఎలా క్పుర్ం చేస్ా ర్ూ?' అని ఆలోచించకుండత ఒంటిగది ఇళినచ 
ఆఫసీర్ుు  కడుత నతనర్ు.  భార్తదేశపు పల ు లోు  20.7 శ్్తము 
పూరళిళి , పటేణతలులో 4.3 శ్్తము పూరిళళి ఉనతనయని 
2011 సంవతుర్ములో చసేని స నుసచ పకా్ర్ము తలేింది. పల ు లోు  
3.4 శ్్తము అదెద  ఇళళి అయిత,ే పటేణతలులో 27.5  శ్్తము 
ఇళళి అదెదకు ఇసచా నతనర్ు. అమ రకి్లో ఇలుు  క్వ్లి అనచ 
కునవే్ర్ు, బేంక్ దతవర్ ఇంటిని తనఖ్ా ప్ టిే , ఇంటి ఖ్రదీచలో 
కన్నసము పది శ్్తము చలెిుంచి, ఇంటిని సవంతము చేసచకుంటు 
నతనర్ు. అమ రికన్ హ్ౌసింగ్ సరేవ వ్రిచిున ల కుల పకా్ర్ం 

50.7 శ్్తం ఇళిలో సవంతదతర్ుు  ఉండగ్, 29.3 శ్్తం పజా్లు 
అదెద  ఇళిలోు  నివససిచా నతనర్ు, 10.1 శ్్తం ఇళళి ఖ్ాళ్ళగ్ ఉనతన 
యి. అమ రకి్లో అయినత భార్తదేశములోన నైత సొ ంత ఇలుు  
అందరికి ఉండదని తెలుసోా ంద.ి భార్తదేశములో బీదవ్ర్ు ఇలుు  
లేకపొ త ేబంధచవల ఇళిళిలోనో, సతమాులోనో, గుడలిొనో ఉంటా 
ర్ు.  అమ రిక్లో అయిత ేఇలుు లేని వ్రనిి “హో్మ్-ల స్” గ్ పర ి
గణించి, తకుువగ్ చథస్ా ర్ు.  “ఇలుు  కటిేచథడు - ప్ ళిి చసే ి
చథడు”  అననది తలెుగు స్మ త.  అమ రిక్లో ఇలుు  కటేవలసని 
పనిలేదచ. కటిేన ఇళళి ర డగీ్ అమేక్నిక ి ఉంటాయి. భార్త 
దేశములో ఇళళి కటాే లి అంట,ే పునతది వేయాలి, సథపర్ సేకాుర్ు 
కటాే లి,  ప్ ైకపుప ప్ టాే లి.  అమ రిక్లో క్ంటాాకేర్ు చేసతా , ఇండియా 
లో ఇంటి యజ్మానియిే అన్నన చేయాలి. అందచకనే ఇలుు  కటేడం 
కషే్ం. తలెివ నైవ్ర్ు, డబుబననవ్ర్ు కటిేన ఇళులోి అదెదకు 
ఉంటునతనర్ు. అమ రికన్ డీంా లో 'సొ ంతఇంటిలో ఉండటం'  ఒకటి. 
అందచకే అమ రిక్లో చటాే లు అన్నన ఇళళి సవంతముగ్ ఉండతలి 
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అనన ప్ాతిపదకితో ర్ూపొ ందతయి. భార్తదశేములో బీదలకు 
పభాుతవమే ఇళళి కటాే లి! లేకపో తే వ ైర్ మండలంలో ని సిరపిుర్ం 
(కనకగిరి) గ్ర మపంచతయతీలో  "ఇళి సధలాలక్ోసం పో టాపో టీ 
ధ్రాిలు"  నిర్వహ ంచినటుు  చయేాలి.   ఈ వ్ోసకరా్ 1985 సంవ 
తుర్ములో, కేనుర్ు వ్ోధ ినివ్ర్ణ శబర్లు నిర్వహ సచా నన రలజ్ఞ 
లలో, ఏజ్ న్నులో ఉనన(ప్డరే్ు దగగర్) పల ు లో ఎంత మందిక ి
కేనుర్ు ఉందో  మా బృందము  పరకీ్ష చేసింది. పభాుతవము వ్ర్ు 
కటిేన పక్ు ఇళినచ అకుడ చథస్ము. ఆపల ు నచ చరే్ుకోవ్లి 
అంట,ే నడకనచ కొండ ఎక్ులి. ఇలుు  కటేడం ఎంత కషే్మో 
అపుడు తెలిసింది.  
భార్తదేశములో సమి ంటు ఇటుకలతో కటిేన ఇళళి, ప్ ంకు 
టిళళి, పూరళిళి ఉనతనయి. ఇటవీల బహ్ుళ అంతసచా ల అప్ర్ుే  
మ ంటుు  కటిే  అముేత నతనర్ు. బీదలు పూరళిిలోనే ఉంటు 
నతనర్ు. భార్తదేశములో ఇలుు  కటేేముందచ పంచతయతీ వ్ర ి
లేదత మునిసపి్లిట ీవ్ర ిఅనచమతి ఉండతలి. లంచతలు తీసచకొని 
అనచమతి ఇవవటం అననద ి సర్వస్ధతర్ణం. అనచమతి ఇచేు 
ముందచ కటేబో యిే ఇంటికి మంచిన్నటి వసతి ఉందత, మురకిి న్నర్ు 

పొ వుటకు ఏమి చేస్ర్ు? ఇంటినచండి వచేు చతాె తొలగించచటకు 
ఏర్పటు చేస్ర్? ఇంటకిి ర్వటానిక,ి పో వటానికి దతరి ఉందత? 
ఇంటలిో మర్ుగుదొడిడ  ఉందత? అనన పశానలు అడగర్ు. అడగమని 
చటేము చెపపదచ. పంచతయతీ వ్ర్ు, మునిసిప్లిటి వ్ర్ు, 
లంచతలు ఆశంచి, పటిేంచచకోర్ు.  ప్ ైగ్ అనచమతి లేకుండత కటిేన 
ఇళునచ ఓ అయిదతర్ు సంవతుర్ల తర్వ్త గవర్నమ ంట్ వ్ర్ు 
కొనిన వలే జ్రిమానత (ఆఫసీర్ుు  కొనిన వలే లంచం) తీసచకుని 
కరమబదీదకరిస్ా ర్ు. అంటే అపపటిదతక్ పభాుతవ రిక్ర్ుడ లోు  అకరమ 
కటేడంగ్ వుననది, ర్తిాక ి ర్తే ా సకరమ కటేడంగ్ మార ి పో త ం 
దనన మాట. మర్ుగు న్నర్ు పోయిే సదచప్యం వుననదత లేదత? 
రలడుడ  పకున తగినంత ఖ్ాళ్ళ పదాేశం వదలిేర్ లేదత అనన పశానలు 
ఎవవర్ూ అడగర్ు. బహ్ుళ అంతసచా ల అప్ర్ుే మ ంటుు  అయిత ే
వ్ళళి వదని న్నర్ంతత రలడుడ  మీదే వుంటుంది. వ్ళళి విసరిే చతాె 
ఆ రలడుడ  పకునే న్నళిలో తేలుతూ వుంటుంది.  
పూరిళళళ: ఆకులతో కటిేన ఇళళి, గడిడతో ప్ ైకపుప వసేని ఇళళి, 
మటిేతో కటిేన ఇళళి చతలా చలటు , ముఖ్ోం గ్ పల ు లోు  కనిప్ిస్ా యి. 
ఇవన్నన పర్ుశుర్మ ప్ీతాికి గురి అయిేోవే! వ్టకిి బదచలు పక్ు 
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ఇళినచ ఎందచకు కటేకూడదచ? గడిడతో కటిేన ఇళళి భార్త 
దేశములో తకుువగ్ కనిప్ిస్ా యి. ఆకులతోనే కటిేన ఇళళి కని 
ప్ిస్ా యి.  పపాంచములో చతలచలటు  గడిడ  ఇళళి కనిప్సి్ా యి. అగిన 
పమాాదమువలున పూరళిికు ఇనథుర నచు దొర్కదచ. ఫభాుతవము 
తలచచకొంటే పూరళిికు బదచలు పక్ు ఇళినచ కటేవచచునచ. 
ఏప్రీేవ్ర్ు కూడత తమ మేనిఫ సొే లో ఇళి గురించి పసా్ా వించర్ు.  
బీదరకిమునచ నిర్ూేలిస్ా ము అని చపెుతతర్ు క్ని, ఇళి గురించి 
మాటాు డర్ు. పతాి పల ు లో వంద ఇళళి, పతాి పటేణములో వేయి 
ఇళళి కడతతమని  చపె్ిపనవ్రికే ఓటుు  వేస్ా ము అని పజా్లు చెప్ ి
తే , పజా్ాపతాినిధచలు పభాుతవముచతే ఇళళి కటిేంచగలర్ు.   
బ్సీు  వాడలోి  లో బీదవారి ఇళళళ : పల ు లోు  ఉదో ోగ్లు లేక పటేణత 
లకు వలస పో త నతనర్ు. పల ు లనచండ ివచిున వ్రకి ిఇళళి ఎకు 
డ ఉంటాయి? వీర్ందర్ు చవకగ్ అదెదకు దొరకిని, పల ు లనచ 
పో లిన, బసీాలలో (సుమ్ు)లో ఉంటునతనర్ు.  వీరిక ి మంచిన్నట ి
సదచప్యము ఉండదచ. మర్ుగుదొడుు  ఉండవు. మురకిని్నర్ు 
పో వటానిక ిడెైరనచు  ఉండవు. ఇంటి మీద ఇళళి ఉండ,ి నడవటానిక ే
చలటు ఉంటుంది. వ దైోసదచప్యము ఉండదచ. విదతోసదచప్యం 
ఉండదచ.  ఇనిన కష్ే లు ఉనతన 'బతాికి ఉంటే బలుస్కు తిన 
వచచు' అని ఉదోోగం కోసం, పటేణతలకు వలసపో త నతనర్ు.   
'పురా' (PURA) అనే పధ్కము:   పల ు ల నచండ ి పటేణతళికు 
వలస పొ కుండత ఆప్లని, పభాుతవము చతలా సంవతుర్ల 
నచండ ి పయాతనము చసేథా న ే ఉంది.  స్వతంతయాము వచిు 66 
సంవతుర్లు గడిచినత పల ు ల నచండ ిపజా్లు పటేణతళికు వలస 
పో తూన ే ఉనతనర్ు. పటేణతలోు  ఉండ ే  వసత లు, సదచప్యాలు  
పల ు లొు  లేవని గరహ ంచి మాజీ భార్త అధోక్షుడు అబుద ల్ కలాం 
గ్ర్ు “పటుణాలిలో ఉండడ వసతటలు పల ి లోి  ప్ డితడ” బాగుంటుందని 
'పుర్' (Provision of Urban amenities in Rural Areas) 
క్ర్ోకరమానిన ప్ార్ంభించతర్ు.  ఈ క్ర్ోకరమానిన, కేంద ా పభాు 
తవము, 'మినిసీే  ాఆఫ్ ర్ూర్ల్ డెవలప్తేంట్”  వ్రి చతే ల మీదచగ్ 
ఆచర్ణలో ప్ టాే లని నిర్ణయించింది.  పల ు లకు ర్హ్దతర్ుు , కంపూో 
టర్ు వ్డకం, పజా్ల విజ్ా్ నతనిన ప్ ంచి,  తదతవర్ ఆరిధక్భివృదిధని  
స్ధించటం  'పురా' క్ర్ోకరమము ముఖ్యో దేదశము.  ప్ లై ట్  పో ా జ్ కే్ 
వలు  వచిున అనచభవ్నిన దృష్ిేలో ప్ టుే కుని, పన నండవ పంచ 

వర్ష పణాతళికలో 'పుర్' క్ర్ో కరమానిన ఆచర్ణలో ప్ టాే లని కేంద ా
పభాుతవము నిర్ణయించింది. 'ఇందరి్ ఆవ్స్ యోజ్న' అన ేపధక 
ము కిరంద ఆంధపాదాశే్ లో పల ు లోు , ఇళినచ కటాే ర్ు. ఆంధపాదాశే్ లో 
ర ండు లక్షల 24 వేల ఇళళి కటిేనటుు  “మినిసీే  ా ఆఫ్ ర్ూర్ల్ 
డెవలప్తేంట్” వ్రి ల కులు చపెుత నతనయి. ఇవి క్కి ల కులో, 
లేదత నమేదగనివో చపెపటం కషే్ము.  
 ఏదెనైత పో ా జ్ కుే  కటేేటపుడు, అధకి్ర్ుకు, పజా్ాపతాినిధచ 
లకు,  'ప్ాజ్ కుే లలో పనిచసేతవ్రకిి  ముందే ఇళళి కటాే లి' అని 
ఎందచకు తోచదచ? ఆనకటే కటాే లి అంటే కొనిన ఊళళి,  ఇళళి 
ములిగిపో తతయని ముంద ే తలెుసచా ంది గదత? పలుపుపదాేశ్్లలో 
ఉనన ఊళళి ములిగక ముంద,ే ఎతెతాన పదాశేములో ఇళళి కటాే లి. 
ఆతర్ువ్త ఆనకటే కటాే లి. ప్రిశ్్ర మికవ్డనచ నిరిేంచేముందచ, 
పరశిరమలో పనిచసేత వ్రితోప్టు, వ్రళిిలోు  పనిచేసతవ్రికి కూడత 
ఇళళి కటాే లి.  పో ా జ్ కుే లవలున భూమి కోలోపయినవ్రికి, ఉప్ధ ి
కోలోపయినవ్రికి పభాుతవమువ్ర్ు ఏమిచయేాలో చెప్తప శ్్స 
నము “ది ర ైటు టు ఫ యిరు క్ాంప్ నే్ష్న్ అండ్ టార న్పర ని్ ఇన్ 
లేండ్ ఎక్కవజష్న్, రిస టుు ల్ మెంటు ఆకుు  అండ్ రిహేబిల్లటేష్నత” 
ఆకుే  (LARR)నచ 2013 సంవతుర్ములో ప్ర్ుమ ంటు ఆమోదిం 
చింది.  ఈ శ్్సనము వలున బీదవ్రకిి, భూములు కోలోపయి 
నవ్రకిి నతోయము జ్ర్ుగుత ందని ఆశదతద ము.   
అనిి హంగులు ఉని పల ి లు:  మంచిన్నట ిసదచప్యము, పతాి 
ఇంటలిోనచ మర్ుగుదొడుు , ప్ిలులు ఆడుకోవటానిక ి సూలాలు, 
పశువులు ఉండటానిక ి అనచవ ైన చలటుు , విశ్్ర ంత సమయాలలో 
చదచవుకొనచటకు గరంధతలయాలు, ఊరమిధో కొలనచలు, ఊరిలో 
వ్రకిి ఉదో ోగ్ల కోసం నేరపే శక్షణతలయాలు, కూలీలకు 
పనికలిపంచటం, సభలు ప్ టుే కోవటానిక,ి నతటక్లు వయేుటకు 
ఊరబియట సూలం మొదలగునవి పల ు లలో ఏర్పటుచయేాలి. 
పభాుతవమువ్ర్ు పసాచా తము కడుత నన ఇళిసముదతయాలలో 
ఈసదచప్యాలు లేవు. పదవిేలజ్నతభాకు ప్ ైబడి ఉనన పల ు లు 
భార్తదేశములో నతలుగువలేు ఉనతనయి. ఆయా ఊళిలో ఊరకి ి 
వంద చొపుపన ఇళళి కటాే లి అంట ే పభాుతవమువ్ర్ు ఇంట ి
నిర్ేణకంప్ న్నని (Rural housing corporation) ఏర్పటు 
చేయాలి.  ఇళికు వచేురపి్తర్ుు  చేయుటకు, ఆ ఇళిలోు  ఉండవే్రిక ి
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సదచప్యాలు ఏర్పటు చసేత బాధోతలనచ, ఆకంప్ న్నకు ఇవ్వలి.  
పటేణతలోు  కూడత ఇళళి నిరిేంచే క్ర్ోకరమానిన ఏదెనైత ఒక కంప్ న్న 
(Urabn housing corporation)కి ఇవ్వలి.  ఆకంప్ న్నకి కూడత 
ప్ ైన ప్తరొునన బాధోతలనచ ఇవ్వలి.                                    
అందరిక్ీ ఇళళళ ఉండాలా?:  జ్నతభా ప్ రిగపిో త ననది. పల ు పజా్లు 
పటేణతలకు వలసపో త నతనర్ు. ఈ ర ండు క్ర్ణతలవలున పల ు ల 
లో, పటేణతలులో బీదవ్రికి ఇళళి కటాే లి. మధోతర్గతి కుటుం 
బాలకు భార్త జీవిత భీమా సంసూ  (LIC) వ్ర్ు ర్ుణతలనచ ఇచిు 
కొతా ఇళినచ కటిేంచవచచునచ. డబుబ ఉననవ్ర్ు కొతా ఇళినచ 
కటిేంచగలర్ు. బీదవ్రికి ఇళళి ఎలా? అమ రిక్లో, 2011 
సంవతుర్ములో, 15.9 శ్్తము బీదవ్రిగ్ పరిగణింపబడితే, 

2010 సంవతుర్ములో, భార్తదేశములో 32 శ్్తము బీద 
వ్ర్ుగ్ ల కిుసచా నతనర్ు. అమ రిక్లో బీదవ్రకిి 43 శ్్తము 
ఇళళి సొ ంతము. భార్తదేశములో బీదలకు ఇళళి లేవు. భార్త 
దేశములో బీదలకు ఇళళి కటుే టకు ర్కర్క్ల పభాుతవపధక్లు 
ఉనతనయి. ఈపధక్లు క్గితంప్ ై చథడటానికి అందముగ్ కని 
ప్ించినత, ఆచర్ణలో కనిప్ించవు. బీదలకు ఇళళి అవసర్మని 
అధకి్ర్ులకు, నతేలకు తలెిసనిత పటిేంచచకోర్ు.  
ఆరిధకసిూతితో  నిమితాము లేకుండత అందరిక ి ఇళళి ఉండతలి. 
అందరిక ి ఇళళి ఉననపుడ ే “సరేవ జనా సతఖినోభ్వంతట” అనన 
వ్కోము నిజ్మవుత ంది. 
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