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Dear Friends and Members,
మీ

అందరికీ

సంక్రంతి

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. వడడే పల్లి కృష్ణ

(జూల ై – ఆగష్ట
ు 2013 సంచిక తరువాయి)

మంచి

అననది

ప్ంచచమనతన = 14

నిరవచనం: మొతతానికి తతళం - లయ తపపకుండత ర్గయుకా ంగ్

UI

UII

UIUU

ప్డగలిగే లాలితోపూరితమన
ై భావగీతం లలితగీతమని సథ
ూ లంగ్

వొటిే

మాటలు

UI

UII UIUU

నిర్వచించవచచు. ఇక లలితగీతంతో ప్టు తతళం - లయ గూరిు
కూడత వివర్ంగ్ తెలుసచకుందతం.


లల్లతగీతం మొదటి పరధాన లక్షణం, గేయంగా ఉండటం.

గేయమంటే పదతోల మాదిరి గణతలతో క్కుండత మతతా గణనతదచల
తో నడిచద
ే ి.

గేయం దివపదలా రండేసి పంకుాలకు యతి లేక

ప్ాసయతితో స్గిపో త ంది. 4,6,8, 10,12 ఇలా సమసంఖ్ోలోనే
ఉంటుంది. పాతి పంకిాలో ఒకే విధమైన మాతతాచుందసచు ప్టింప
బడుత ంది. క్ల పరిమాణం మీద ఆధతర్పడేది మాతతాచుం
దసచు, లేక మాతతా సంఖ్ో నియతంగ్ ఉండేది మాతతాచఛందసచు
అని చెపపవచచు.
మాతర: మాతతాశబద ం మా (మాజ్ఞ్ , మానే) ధతత వు నచంచి నిష్పనన
మైనది. మాతా అంటే రపపప్టు క్లమని అర్ధ ం. "నిమేషో నేే
ష్భాోం అనోతరేణ త లితః క్లః మాతతా" 10 అని ఛందశ్్ాస్ాా
లలో చెప్ిపన నియమం. చిటిక వేయడతనికి పటేే క్లానిన ఒక
మాతతాక్లం అంటార్ు. లఘువులు లేక హ్ర స్వక్షర్లన్నన ఏక
మాతిాక్లు.గుర్ువులు

లేక

దీరా్క్షర్లన్నన

దివమాతిాక్లు.

పుుతతక్షర్లు తిామాతిాక్లు; అంటే దీరా్క్షర్లిన మరొక మాతతా
క్లం స్గదీసతా ఏర్పడేవి. వీటినే లఘువు = I; గుర్ువు = U;
పుుతము = UI గుర్ుాలతో చథప్ించవచచు.
ఉదతహ్ర్ణకు గుర్జ్ాడ దేశభకిా గీతతనిన ఇలా చథపవచచు.
దేశమునచ ప్తామించచమనతన = 14
UIII

UUIUU

గటిే

మేల్

UI

U

కటిే ప్టటేయ్ = 14

తల ప్టే వోయి = 13
I I UI UII

ప్ై గీతంలో మొదటి మూడు పంకుాలోు 14 మాతాలుండగ్ 4వ
పంకిాలో 13 మాతాలే కనిప్ిసా చనతనయి. అయితే 'తలప్టే వోయిా
లోని చివరలు వో..యి! అని 'వో' నచ 2 మాతాలకు గ్క 3 మాతాలకు
స్గదీసతా 4వ పంకిా కూడత 14 మాతాలతో

సమంగ్ ఉంటుంది.

అంటే ఇందచలో 'వో' అనే దీరా్క్షర్ం మరల లిపా క్లం పొ డిగించబడి
పుుతమైంది. మొదటి రండు పంకుాలోు యతి లేదచ. క్ని అంతో
ప్ాసముననది.

కింది రండు పంకుాలోు ప్ాస ప్టించబడింది.

(వొటిే - గటిే). లలితగీతతలలోని మొదటి పాధతన లక్షణమైన
గేయగుణం ప్ై గీతంలో ర్ూఢి అవుతోంది.


రండవ లక్షణం లయ - తాళం కల్లగి ఉండటం.

లయ : గీతం/గేయం

తతళ లయానచగుణంగ్ నడుసచాంది.

'లయ’ గీతతనికి జీవం.

లయ తతళాలనచ గురించి సంగీతశ్్సా ర

గరంథతలలో సథక్షేవివేచనం చేయబడింది. "లయ సహ్జ్ సిధ్ధమై
నది.

తతళము కళాధర్ేముగ్ లయనచండి వరిహిలిునది.

తతళం

శ్్సా ంర తెలిసినవ్రే సంపాదతయానననచసరించి చథపగలర్ు. క్ని
లయ మాతాం స్ధతర్ణంగ్ అందర్ూ చేత లు తటిేగ్ని, తప్పట
తటిేగ్ని చథపగలర్ు. తతళానికి మొదటి మటుే లయ. అది తాయసా
, చత ర్సా , ఖ్ండ, మిశర, సంకీర్ణ గత లలో నచండునచ" 11 అని
డత. గిడుగు సీతతపతిగ్ర్ు నిర్వచించతర్ు.
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తాళం: సంగీతర్తతనకర్క్ర్ుడు తతళాధతోయం లో తతళశబద వుో

కిరయల మధో ఉండే విశ్్రంతి క్లం మానం"12 తతళం సంగీత

తపతిా ని, అర్ధన్నన ఈ విధంగ్ వివరించతడు. "తల పాతిష్ఠం" అనే

క్లానిన తెలుసచకోవడతనికి ఉపయోగపడే ఒక పామాణం అని

ధతత వు పాయోగంవలు తతళ శబద ం పుటిేంది. ఈ తల ధతత వు

చెపుపకోవచచు. స్మానోంగ్ ర్సజ్ఞ్లు ఏ ప్టనన
ై త వింటునన

పాతిష్ఠర్ూతం క్వడంవలు నృతో,గీత వ్దతోలు తతళంలో పాతిష్ిఠ త

పుపడు చేతితో చిటిక వేయడమో, గ్యకులు ప్డే సమయంలో

మైనవి.

తొడప్ై తతళం వేసచకోవడమో చేసా చండటం మనం చథసథ
ా నే

హ్సా దవయ సంయోగ

వియోగ్లు కలిగి దశ

ప్ాణతతేకమన
ై క్లమే తతళం. క్లం-కిరయ-మాసం ఈ మూడథ

ఉంటాం.

చేరి ఏకక్లంలో కలుగుత ననపుపడు తతళం ఉతపతిా అవుత ంది.

తతళాల పటిేకనచ డత. గిడుగు సీతతపతిగ్రిటు ు తమ "తెలుగులో

లక్షణతదికం క్లం.

ఛందో రత
ీ లు" లో పాకటించతర్ు.

కొటే బడిన రండు వసచావుల చేరిక కిరయ,

అంటే తతళం ప్టల గత లిన తెలియ జ్ేసా చంది. అటిే

తాళముల పటిు క
సపా
తతళములు
అందలి

(5) జ్ాత లు

చత ర్సా (4)

ఖ్ండ(5)

మిశర(7)

సంకీర్ణ (9)

తాయసా ( 3)

నతలుగు

ఐదచ

ఏడు

తొమిేది మాతాలు

మూడు

భాగములు

మాతాలు

మాతాలు

మాతాలు

మాతాలు

ఏక తతళము
1

3

4

5

7

ర్ూపకము 01

2+3 = 5

2+ 4 = 6

2+5 = 7

2+7 = 9

తిాపుట 100

3+2+2 = 7

4+2+2 = 8

5+2+2

=

9
మఠ్ో

101

3+2+3 = 8

4+2+4 = 10

100

3+1+2 = 6

5+2+5

4+1+2 = 7

2+9 = 11

7+2+2

=

9+2+2 = 13

7+2+7

=

9+2+9 = 20

7+1+2

=

9+1+2 = 12

11
=

12
జ్ంప్

9

16
5+1+2 = 8
10

అట

1100

3+3+2+2

=

10
ధచావ

1011

12
3+2+3+3

11

4+2+4+2+2 =

=

5+5+2+2
=14

4+2+4+4
14

=

ప్ై పటిేకనచ బటిే గరహంచవలిున విష్యాలు
1) ఏక తతళం గతిని మాతామే తెలియ చేసా చంది.

9+9+2+2=22

7+2+7+7=

9+2+9+9=29

18
5+2+5+5

=17

7+7+2+2=

23

ఉదా: శ్రీరామా, రఘురామా,
రామునితో చిలుకలతో నీ పలుకులు....

2) వర్సి 5 మాతాల ఖ్ండజ్ాతి ఏకతతళమందచ, తాయసా జ్ాతి

ఈ పలు వి చత ర్సా జ్ాతి ర్ూపకతతళం (2+4) లో చకుగ్

ర్ూపకమందచ కలవు. 'నినచదలత ' అనే పదమునచ తాయసా జ్ాతి

నడుసచాంది. అలాగే 'చిలుక పలుకు, చిలకలతో చిలకలతో నీవు

ర్ూపక మనేదతనిన, ఖ్ండజ్ాతి ఏకతతళమని చెపపవచచు. వర్సి

సదా లేదనియో....' తాయసా జ్ాతి జ్ంప్లోనచ, ఏకతతళంలోనచ

6 మాతాలు గలవి. చతా ర్సా జ్ాతి ర్ూపకంలోనథ, తాయసా జ్ాతి

తాయసాగతిలో నడుసచాంది. “ హ్రే ర్మ హ్రే ర్మ | ర్మ ర్మ

జ్ంప్లోనథ, రండు ఆవృత లు గల తాయసా, జ్ాతి ఏక తతళంలోనథ

హ్రే హ్రే || .. “ ఇది తాయసాగతి ఏకతతళంలోనే చకుగ్ నడుసచాంది.

ఉనతనయి. ఎటిే స్హతో పదతలకు ఏది ఎకుువ శ్్రవోంగ్

3) వర్సి 7 మాతాలు ఉననవి మిశరజ్ాతి ఏకతతళంలోనథ అంటే

ఉంటుందో గరహంచి తతళగతిని నిర్ణ యించచకోవ్లి.

మిశరగతి (3+4)లోనథ, ఖ్ండజ్ాతి ర్ూపకం(2+5)లోనథ తాయసా
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జ్ాతి తిాపుట (3+3+2)లోనచ, చత ర్సాజ్ాతి జ్ంప్ (4+1+2)

మాడవది ర్చయిత దేవులపలిు కృష్ణ శ్్సిా గ
ర ్రి ఏకకర్ా ృతతవనిన

లోనచ ఉంటుంది, ఏది ఎకుువ ఉపయుకా ంగ్ ఉంటే దతనినే

చతటుతోంది.

గరహంచతలి.



లల్లతగీత లక్షణ నిరేేశం

నాలుగు తాళలయ సమనివతం.
“ర్మచర్ణం ర్మచర్ణం” అనే మొదటి నతలుగు పంకుాలు

పదోంలో ప్దం (చర్ణం) అంటే ఒక పంకిా అనే అర్ూ ం ఉంటే,

పలు విగ్,మిగతతవి చర్ణతలుగ్ స్గిపో యినటు
ు సపష్ే మవుత ంది.

గీతంలోని చర్ణతనికి మాతాం నతలుగు పంకుాలనే అర్ూ ం ఉంది. ఇది

స్మానోంగ్ 3,4 చర్ణతలతో ముగియాలిున ఈ గీతం పది

గమనించతలిున విష్యం. ఈ విధంగ్ లలితగీతతనికి రేఖ్ా మాతాం

చర్ణతల వర్కు విసా రించింది.

గ్ ఒక లక్షణతనిన ఏర్పర్చవచచు.

చెపపడతనికి 3,4 చర్ణతలు చతలలేదచ. అందచకే కవి 10 చర్ణతల



"పలు వి -చర్ణతల గేయతవం, లాలితోంతో తతళ - లయ

వర్కు ప్ర్వశోంతో ర్చన చేశ్్డు. అయినత మనం అవసర్ం

సమనివతమై

మేర్కే పరిగరహంచే వీలుంది. పలు వి చర్ణతలన్నన 14 మాతాం గేయం

పర్మార్ూ లక్షోం గలది లలితగీతం" అని

సథ
ూ లంగ్ నిర్వచించవచచు.
ఉదతహ్ర్ణగ్

దేవులపలిు

కృష్ణ శ్్సిా గ
ర ్రి

ర్మాయణమంతత ర్మోంగ్

గ్ మిశరగతి (3+4)లో 'ర్మ + చర్ణం' గ్ విర్ుగుతూ చకుగ్
ఈ

కింది

గీతతనిన

చథప్ించవచచు.

నడిచింది. ప్న
ై ఉదతహ్రించిన తతళముల పటిేక ఆధతర్ంగ్ ఈ
గీతతనిన మిశరజ్ాతి ఏకతతళంగ్ (ర్మచర్ణం) లేక ఖ్ండజ్ాతి

ర్మచర్ణం ర్మచర్ణం!

ర్ూపకతతళంగ్ (ర్+మచర్ణం) లేక తాయసాజ్ాతి తిాపుట తతళంగ్

ర్మచర్ణం మాకు శర్ణం!

(ర్మ+చర్+ణం)నథ ప్డుకునే వీలుంది.

మాకు చతలునచ మౌని మసా క
భూష్ణం శ్రరర్మ చర్ణం! ||ర్మ||

క్ని మిశరజ్ాతి

ఏకతతళంలోనే ప్ై గీతం ప్డుకుంటె అర్ూ వంతంగ్నే క్కుండత
అందంగ్ ఉంటుంది.

ర్గమై ఈ బాత కు చెడి ర్



ర్యిన
ై వేళల ర్మచర్ణం!

ర్మాయణ

మూగయిై ప్నచ ధథళి పడి మోో

మహ్తతవనిన కీరా ంి చడమే దీని పర్మార్ూ లక్షోం. అది ఈ గీతంలో

డెైన వేళల ర్మచర్ణం!||ర్మ||

చకుగ్ నర్వేరింది. క్ని చివరి చర్ణంలోని చివరి పంకిాలో మాతాం

అయిదవ లక్షణం పరమారథ లక్షయం.
ముఖ్ో

ఘటాేలిన

వరిణసా థ

శ్రరర్మచర్ణం

కోతియిై ఈ మనసచ నిలకడ

'...నచండి ర్లిన మధచకణం ..'లో 14 మాతాలకు బదచలుగ్ 12

కోలుపో తే ర్మచర్ణం!

మాతాలే ఉనతనయి.

సతత వై భవ జ్లధి తతర్ణ

ర్గ్లాపనతో రండు మాతాల పూర్ణ జ్ర్ుగుత ంది.

హేత వైతే ర్మచర్ణం! ||ర్మ||

అయినత '....ణం..' అంటూ అంతంలో

ఇలా పాతిప్దించిన లలితగీత లక్షణతలన్నన ప్ై గీతంలో

లలితగీత లక్షణతలలో మొదటిదన
ెై
పలు వి-చర్ణతల గేయతవం

పాతిబంబసచానతనయి. క్బటిే ప్ైన ప్తరొునన వ్టిని లలితగీత

ఇందచలో కనిప్ిసా ో ంది.

లక్షణతలుగ్ నిరేదశంచవచచు.

రండవదెన
ై లాలితో లక్షణం తెలుసోా ంది.

(తర్ువ్యి వచేు సంచికలో)
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హీరో”దాతట
ు డు “అక్కకనేని”
“నతకు క్నుర్ అంటునతనర్ు. మీరేం భయపడకండి. జ్రిగేది జ్ర్ుగుత ంది. రండుస్ర్ుు మృత ోవుని
జ్యించతనచ.మీ ఆశ్రసచులతో నేనచ మృత ోవుని జ్యిస్ానచ. హ్టిక్
ా కొడతతనచ ” అంటూ గత సంవతుర్ం
డిసంబర్ లో మీడియా వ్ళు ని ప్ిలిచి, వ్ళు దతవర్ తన అభిమానచలకు, తెలుగు ప్తాక్షకులకు ధెర్
ై ోం చెప్ిప న
“ధీరలదతతా ”డెన
ై హీరల

శ్రర అకిునేని నతగేశవర్ర్వు తిరిగర
ి ్ని దథర్లకు పయనమయి వళిిపో యార్ు.

డెబభయవ దశకంలో రండుస్ర్ుు హార్ే సర్జ రీ జ్రిగ్క, మంచి ఆరలగోపు అలవ్టు తో చివరిదతక్ చెకుుచెదర్ని
ఆరలగోంతో, మనోనిబబర్ంతో తెలుగు ప్తక్ష
ా కులకి “హీరల” గ్ నిలచిపో యిన నటదిగగజ్ం కూలిపో యింది. ఎదో
మొదటటు ఓ పదేళళి “మూకీ” యుగ్నిన వదిలేసతా “తెలుగు టాకీ”సచకి పాతోక్షస్క్షిగ్ నిలచిన అకిునేని నతగేశవర్ర్వు “ఇక సలవంటూ”
బహ్ుదథర్లకి తర్లిపో యార్ు. అకిునేని తన నటన తోనే క్దచ, తన పావర్ా నతో, హ్ుందతతనంతో, ముఖ్ోంగ్ తన సథపరిాదతయకమ
యిన మాటలతో తెలుగు ప్తక్ష
ా కులకు దగగ రి వ్డయాోర్ు. 1944 లో “ధర్ేపతిన “ చితాం తో తెర్గేటంా చేసన
ి నతగేశవర్ ర్వు తన చివరి
చితామయిన “మనం” వర్కూ ఏంతో చలాకీగ్ తన వయసచకు తగిన ప్తాలతో ప్తక్ష
ా కులిన అలరించతర్ు. ఎనోన వవి
ై ధోభరితమయిన
ప్తాలిన, తనకు నపపవని సిన్న పండిత ల చే ముదాపడడ ప్తాలిన కూడత “నభూతో నభవిష్ోతి” అనే విధంగ్ నటించిన అకిునేని చితా
ర్ంగంలో, స్మాజిక ర్ంగంలో పొ ందని సనతేనం, అందచకొని బర్ుదచ లేదంటే అతిశయోకిా క్దచ. “నట స్మాోట్” అనన బర్ుదచ తర్వ్త
వర్ుసగ్ “పదేశ్రర”. “పదేభూష్ణ్”, అత ోననతమయిన “పదే విభూష్ణ్” పుర్స్ుర్నిన కూడత అందచకునతనర్ు. సిన్న ర్ంగంలో పాతిష్ే
తేకమయిన దతదత స్హెబ్ ఫ్లేు అవ్ర్ుడన్న గలుచచకునతనర్ు. నతలుగల యిేట నచండీ నతటక ర్ంగం ప్ై వేసన
ి తతర్, చందామతి వంటి సీా ర
ప్తాలనచంచి, చితార్ంగంలో శర్త్ బాబు నవలా నతయకులయిన “దేవదతస్” వంటి ప్తాలకు ప్ాణం పో సి, యదద నపూడి సచలోచనతర్ణి
నవలా నతయకులతో అతోననత స్ూనతనికి ఎదిగన
ి అకిునేని చేసన
ి “చతల ంజ్ఞ” ప్తాల నోన. నవల నతయకుడుగ్నే క్క త క్ర్ం. క్షేతయ
ా ో,
క్ళిదతసచ, భకా జ్యదేవ వంటి భకీా ప్తాలూ వేసి ర్కిాకటిేంచతర్ు. ఏ ప్తా వేసినత దతనిలోకి ఇమిడిపో యి నటించిన అకిునేని నట జీవితం
సిన్న నటులకు ఓ ప్ఠ్ో పుసా కం వంటిది. తనజీవితంలో త ది శ్్వస దతక నటుడుగ్నే కొనస్గి తోటి నటులకి ఆదర్ాంగ్ నిలిచిన నటుడు
అకిునేని. తన బడడ లకి తెలుగు భాష్ ర్వ్లి, తెలుగు సంసుృతీ వంటబటాేలని తెలుగు దేశ్్నికీ తర్లి వచిు తెలుగు చితాసమ
ీ నే ఆంధా
దేశ్్నికీ తర్లించిన అకిునేని – మన తెలుగు వ్రికీ అసల న
ై ఆసిా . అ మహానచభావుడికి ఇదే “తెలుగు జ్యోతి అక్షర్ంజ్లి.

“వండి తెర సీత” – శ్రీమతి అంజలీ దడవి
ఒక బడడ కు తలిు గ్ సిన్న పాపంచంలో పావేశంచి. “వ్ంప్” ప్తా దతరిగ్ సిన్న జీవితం మొదలు ప్టిేన శ్రరమతి అంజ్లీ
దేవి హీరలయిన్ గ్ నటించిన ప్తాల ప్తరు ే ఆ సినిమాలకి ప్టేేవ్ర్ంటే ఆమ నటన వద
ై థష్ోనిన గురించి వేరే చెపప
కుర్లేదచ.శ్రరమతి అంజ్లీ దేవి “సతీ సకుుబాయి”,”సతీ సచమతి”,సీతమే వంటి ప్తాలే క్క,''భీష్ే', ''జ్య
భేర'ి ',''జ్యసింహ్''లోు వవి
ై ధోం వునన ప్తాలు ో, మానసిక సంఘర్ష ణ వునన ''చర్ణదతసి'', ''ఇలవేలుపు'' ''లవ
కుశ'' వంటి సినిమాలోు నటించతర్ు. ఆమ నటించిన “సచవర్ణ సచందరి”, “అనతర్ులి”, “లవ కుశ”,”బడిపంత లు”
చితతాలోు ప్తాలు చలనచితా చరితల
ా ో నిలచిపో యిే ప్తాలు. నలభై ఏళు వయసచులో హీరలయిన్ ప్తాలకు డిమాండ్ తగగ గ్నే శ్రరమతి
అంజ్లీదేవి చథపు తలిు , వదిన వంటి ఉదతతా ప్తాల వైపు మళిింది. అందచకే మనలో చతలామంది కి ఏఎనతనర్– ఎన్నే యార్ లకి
హీరలయిన్ గ్ కనతన వ్రికి వదినగ్, తలిు గ్ నటించిన ప్తాల దతవర్నే శ్రరమతి అంజ్లీ దేవి గుర్ుాండి పో త ంది. ఆమకి “పదేశ్రర” వంటి
ప్దద అవ్ర్ుడలు ర్కపో యినత, శ్రర ర్ముడిగ్ ఎన్నే యార్ ఎలాు తెలుగువ్రి గుండెలు ో గుర్ుాండి పో యారల సీతత దేవిగ్ అంజ్లీ దేవి అలానే
చిర్ంజీవి గ్ నిలచిపో త ంది. శ్రరమతి అంజ్లీ దేవి ఆతేకు శ్్ంతి కలగ్లని తెలుగు జ్యోతి కోర్ుకుంటటంది.
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భారతంలో “ఎంత ఘాటు ప్రమ
ర యో ...”
క్శ్రనతధచని ర్ధ , డో వర్ నథోజ్రీు
భార్తంలో “ఘాటు ప్తమ
ా ” ఏవిటి? ఈవిడగ్ర్ు ఇపుపడు
మనకి... పర్శర్ుడు, మతుగంధచల కధ చెబుతోందత? యోజ్న
గంధిగ్ మారిన అదే మతుగంధిని శంతనచడు ప్తామించిన

ఒక చకుటి ప్తామ కధ ఉంది.

దీనికి హీరల ర్ుర్ుడు. హీరలయినచ

పామదవర్. కధ ఇలా స్గింది.

కధ

ప్ండవవంశంలో పుటిేన జ్నమేజ్యుడు, ఉదంకుడు

చెబుతోందత? అదీ క్కపొ తే శకుంతలా దచష్ోంత ల కధ చెబు

అనే ముని ప్తర్
ా ణతో సర్పయాగం చేశ్్డు. ఆ యజ్్ గుండంలో

తోందత? అంటూ ర్కర్క్ల పాశనలు మీ బుర్రలలో పర్ుగుల డు

పడి ప్ములు నతశనం అయాోయి” అంటూ సచత డు కధని చెబు

త నతనయని నతకు అర్ధ ం అయిపో యింది.

ఎందచకంటే అది

త ండగ్ ... “అలా యజ్్ ంలో ప్ములన్నన చతవడతనికి క్ర్ణం

మనకందరికీ అలవ్టే... కధ చెప్తప వ్డిని తిననగ్ చెపపన్నయ

ఏమిటి?” అని అడిగన
ి శ్ౌనక్ది మునచలకి సమాధతనం చెపుతూ

కుండత ముందచగ్ మన “గస్ లు” మనం చెయాోలిుందే. మన

ఆ సథత డు “కంగ్ర్ు పడకండి. ఈ యజ్్ ంలో సర్పకులం అంతత

పాశనలు మనం వయాోలిుందే. ఈ రలజ్ఞలోునే గనక సథత డు భార్

నతశనం అయిపో లేదచ. ఆసీా కుడు అనే ముని, జ్నమేజ్యుడు

తం చెపపవలసి వసతా , మన అవకతవక పాశనలతో అతగ్ణిణ

చేసా చనన సర్పయాగ్నిన ఆప్ించి, సర్పలు అన్నన ఆ అగినలో పడి

పదేవూోహ్ంలో అభిమనచోడి కంటే గొపపచికుులోు ప్టిే, చీలిు

చతవకుండత క్ప్డుతతడు.

చెండతడి ఉండే వ్ళిం. అపుపడు మనకి భార్తం అంటూ ఒకటి

పుటిేన ర్ుర్ుడు అనే ముని ప్ములిన వదికి, వదికి తన దండంతో

ఉండేది క్దచ. “థతంక్ గ్డ్” శ్ౌనక్ది మునచలకు చెపుపకుని

చంపుత ండగ్, డిండిముడు అనన వ్డు అతనిచేత ఆ పనిని

అటు సథత డథ బతికి పో యాడు, ఇటు మనకి ఇలా ఒక ప్తమ
ా

మానిపస్ాడు. “ అంటూ మన హీరల ర్ుర్ుడి కధ చెబుతతడు.

కధని గురించి మాటాడుకునే అవక్శమూ దొ రక
ి ింది.
ఇందతక్ అనచకుననవి ప్తమ
ా
కధలు క్వు. ఎందచకంటే

అలాగే వనచకటికి భృగు వంశంలో

పూర్వం భృగువు అనే ఋష్ి ఉండే వ్డు. అతని భార్ో
ప్తర్ు పులోమ.

భృగువు ఒక నతడు గర్భవతి అయిన భార్ోని

పర్శర్ుడు పడవ నడుపుత నన మతుయగంధిని చథసి మోహ్ంలో

అగినహ్ో తాం సిదధం చేసి ఉంచమని పుర్మాయించి, స్ననతనికి

పడతడడు, కొడుకుని పాస్దించి చక్ు పో యాడు. మరి శంతనచడు

వడతతడు. ఆ సమయంలో అటుగ్ వళళత నన పులోముడు

ప్తామలో పడతడ, క్బో యిే మామగ్ర్ు ప్టిేన “కండిష్ను ” కి మనసచ

అనన ర్క్షసచడు పులోమనచ చథసి మోహ్ంలో పడి “ఈమ ఎవ

కష్ే ప్టుేకుని ఇంటికి వళాిడు. దచష్ోంత డు మాతాం తకుువ

ర్ని” అకుడ ఉనన అగినని అడుగుతతడు.

తినతనడత? అడవిలో కనబడడ శకుంతలని వలోువేసచకుని, అవసర్ం

వచిుంది గ్ని, అసతోం చెపపడం వలు వచేు ప్పం మహాఘోర్ం

తీర్గ్నే వదలివేయడమే క్దచ, కొడుకుని వంటబటుేకుని వచిున

అయింది, నిజ్ం చెపపడమే సరైన పని అనచకుని “ఈమ భృగువు

శకుంతలతో నచవువ ఎవరల నతకు తెలియదచ పొ మేనతనడు.

భార్ో పులోమ” అని ఉననమాట చెపుతతడు. దతంతో పులోముడు

“నచవువ సవ్లక్ష చెపుప... మన కధలన్నన ఇలాంటివే. ఆహా ..

“నతోయానికి ప్తర్ు ు “మాచ్” అయిన మేము ఇదద ర్ం ప్ళిు చేసచకో

అదీ అసలు కధ ... మాకు తెలీదచ అనే ధీమాతో... ఏ సలీమ్

వలసింది. క్ని భృగువు చేసచకునతనడు. పులోమ నతకు దకు

అనతర్ులిల కధో , ల ల
ై ా మజ్ఞనల కధో , ఆగ్గు... దతనిన మించిన

వలసినదే” అని పందిర్ూపంతో వచిు బలవంతంగ్ ఆమనచ ఎతా

రలమియో జూలియట్ కధనో క్సా ప్తర్ు ు గటాా మారిు మాకు అమేే

కుపో తతడు. అపుపడు ఆవిడ గర్భంలో ఉనన బుడతడికి మహా

స్ావేమో...” అంటూ మహా ఘోర్ంగ్ ఆలోచించడం మానేయోండి.

కోపం వచిు గర్భం లోంచి బయటపడి, పాళయాగిన లాంటి చథపు

అయినత అది మీ తపుపక్దచ. సినేమా వ్ళళి సినిమాలు తీసి,

తో ఆ ర్క్షసచడిని భసేం చేశ్్డు. అలా గర్భం నచంచి చచోతి

అవే ప్టలు మళ్ళి, మళ్ళి ర్సి మనకి చథప్ించి, వినిప్ించి

అవడం (పడడం) వలు ఆ ప్ిలువ్డు “చోవనచడు” అయాోడు.

బయి
ా న్ వ్ష్ చేసశ్
త ్ర్ు. నిజ్జ ంగ్నే మహాభార్తం ఆదిపర్వంలో

అటు తర్ువ్త ప్ిలువ్డిని చంకన వేసచకుని ఆశరమానికి తిరిగి

మునికి కోపం వసతా

9

10

వసచాంది పులోమ. స్ననం చేసి తిరిగి వచిున భృగువు సంగతి

ల పటాు, ప్దద లపటాు భకీా, గౌర్వం చథప్ిసా థ ఉనతననచ.

అంతత విని, తన భార్ో గురించి ర్క్షసచడికి చెప్పి న అగినకి శ్్పం

నిజ్ంగ్ గొపప తపసచు చేసన
ి వ్డినత
ై ే .. మీ దయవలు నత

ఇవవడం. బాహ్ే దతనికి సవర్ణలు చేయడం వగైర్లు జ్ర్ుగు

పామదవర్ శరీర్ంలో ఉనన విష్ం ఇపుపడే మాయం అయిపో వ్లి”

తతయి. ఈ చోవనచడి మనచమడే మన ప్తమ
ా కధకి నతయకుడెన
ై

అంటూ మొర్ప్టుేకునతనడు. అపపటికీ ఎవర్ూ ఇతని గలడు విని

ర్ుర్ుడు.

ప్ించచకోలేదచ.“ గొపప మహమ గల మీర్ు ‘విష్ం తొలగిపో వ్లి’

ఇతగ్డు మహా తేజ్సచు గలవ్డు, భృగు వంశ్్నికి

ప్తర్ు తెచేు లక్షణతలు కలవ్డు.

అనన ఒకు మాటతోనే నత పామదవర్నచ బాతికించగలర్ు. విష్ం

ఇది ఇలా ఉండగ్ విశ్్వవసచడు అనే గంధర్వర్జ్ఞకి,
మేనకకు పుటిేన ఒక అమాేయి

నేనచ

యొకు సవభావ్నిన,సవర్ూప్నిన తెలిసిన మీకు ఒక మంతామో,

సథ
ూ లకేశుడు అనే ముని

తంతామో పాయోగించడం ఎంత పని? నత ప్ిాయుర్లు బాతికే ఉప్

ఆశరమంలో ప్ర్ుగుతోంది. ఈమ ప్తర్ు పామదవర్. తోటి వ్ర్ందరి

యానిన ఆలోచించండి. నతకు ఈ ఉపక్ర్ం చేసన
ి వ్రికి ఇనేన

లో చతలాఅందగతెా గ్నచ, మంచి గుణగణతలు కలదతనిగ్ ప్తర్ు

ళళిగ్ నేనచ చేసన
ి తపసచు ఫలానిన, వేదతధోయనం చేసిన

పొ ందింది.

పామదవర్నచ గురించి తెలుసచకునన ర్ుర్ుడు ఆ

ఫలానిన, నేనచ చేసన
ి దతనతల ఫలానిన ఇచేుస్ానచ.“ అని అతి

అమాేయిని ప్తమి
ా ంచి, ప్ళిు చేసచకోవడతనికి నిర్ణ యించచకునతనడు.

దీనంగ్ వేడుకునతనడు. ఇది చథసి దేవతలకి అతని మీద జ్ాలి

ఈ విధంగ్ వీళి వివ్హ్ం నిశుయం అయిన తర్వ్త, ఒక రలజ్ఞ

కలిగింది. యమధర్ేర్జ్ఞ దగగ ర్ అనచమతి తీసచకుని, ఆక్శం

పామదవర్ తన సతనహత లతో కలిసి ఆశరమ ప్ాంతంలో ఆడుకుం

నచంచి ఒక దేవదథత ఇలా అనతనడు. “ఆయాో! చతవుని మళిిం

టటంది.

ఆటలో తెలియక ఒక ప్ముని క్ళితో తొకుుత ంది.

చడం అననది ఎవరికీ స్ధోం క్దచ. క్ని ఒక ఉప్యం ఉంది.

దెబబతినన ఆ ప్ము అమాేయిని కరిచిపో త ంది. ఆ విష్సర్పం

న్నవలు అవుత ందేమో చథడు.న్న ఆయుష్ష లో సగం ఈ అమాే

క్టుకి ప్ాణం పో యి, నేల మీదికి ఒరిగి పో యింది పామదవర్.

యికి నచవువ ఇచిునటెే త
ట ే ఈమ బాత కుత ంది. “

తకిున అమాేయిలంతత భయంతో అర్ుసథ
ా పర్ుగులు ప్టేేర్ు.
ఆశరమ ప్ాంతతలోు ఈ వ్ర్ా గుపుపమని వ్ోప్ించింది.

మరల ఆలోచనత, సందేహ్ం, తడబాటు లేకుండత వంటనే

వ్ర్ా

ర్ుర్ుడు అలాగే అనతనడు. ర్ుర్ుడు ఇచిున సగం ఆయుష్ష తో

తెలిసి,గౌతముడు,కణువడు,కుత ుడు,కౌశకుడు,శంఖ్ప్లుడు,భర్

బాతికిన పామదవర్ ఇదివర్కటి కంటే అందంగ్నచ, మనోహ్ర్ంగ్నచ

దతవజ్ఞడు,వ్లఖిలుోడు,ఉదతదలకుడు,శ్వవతకేత డు,మైతయ
ేా ుడు ఇ

కనబడిందట. ఇలా బాతికి బయట పడడ పామదవర్ని ప్ళిు చేసచకు

లా ఎందరందరల మహామునచలు అకుడికి వచేుర్ు.

ని ర్ుర్ుడు సచఖ్ంగ్ ఉనతనడు.

వీళింతత

మరి కధ ఇంతటితో ముగిసిం

వచేుక మరి అసలు వ్ళళి ర్కుండత ఎలా ఉంటార్ు? పామదవర్

దత? అంటే ... ఇంక్ ఉంది. తన జీవితం సగం ధతర్పో యోడంతో

నచ ప్తామించి, ప్ళిు చేసచకోడతనికి సిదధంగ్ ఉనన ర్ుర్ుడు, అతని

ఆగిపో లేదచ ర్ుర్ుడి ప్తమ
ా . తన ప్ియ
ా ుర్లికి ఇంత అపక్ర్నిన

తండిా పామతి కూడత ఆఘమేఘాల మీద వచేుసతర్ు. ప్ాణం

చేసన
ి ప్ములని మాతాం అతనచ క్షమించలేదచ. ఒక ప్దద దచడుడ

లేకుండత పడిఉనన పామదవర్నచ చథసి అందర్ూ ఎంతో దచఃఖ్

కర్రని చేత బుచచుకుని కనబడడ

పడతడర్ు.

మొదలు ప్టాేడు. ఇలా పుటే లు ో పొ దలోు తిరిగే ప్ములని వదికి

ప్మునలాు చతవమోదటం

ప్ాణం లేని ప్తాయసిని చథసిన ర్ుర్ుడు, తన శ్ోక్నిన

వదికి చంపుత నన ర్ుర్ుడి కంట డుండుభం అనే ప్ము పడింది.

ఆపుకోలేక అర్ణోంలోకి వళిు పో యాడు. దచఃఖ్ం పటే లేక పుటే ని,

వంటనే దతనిన చంపడతనికి యమదండం లాంటి తన కర్రని ఎతతా

చెటే ుని, గుటే ని పామదవర్ని బతికించమని బతిమాలడం మొదలు

డు ర్ుర్ుడు. అపుపడు ఆ ప్ము “ బాాహ్ేణుడివి, మునివి అయి

ప్టాేడు. “ఓ దేవతలార్! నేనచ చకుగ్ వేదతలు చదచవుతూ,

న న్నకు మా ప్ముల మీద కోపం ఎందచకు?” అని అడిగింది.

యజ్్ యాగ్దచలు చేసచకుంటూ, పుణోక్ర్ోలు చేసా థ, గుర్ువు

“నేనచ ర్ుర్ుడిని, నతభార్ోకి సర్పలు అపక్ర్ం చేస్యి. అందచ
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కే నినచన ఇపుపడే చంపుతతనచ” అని కర్ర ఎతిా పటుేకోగ్నే “డుండు

నననయోగ్ర్ు వివరించి ఇదొ క గొపప ప్తమ
ా కధ అని చెపపకుండత,

భం” ఒక మునిగ్ మారిపో యింది. ఆశుర్ో పడుత నన ర్ుర్ుడితో

తన నత ర్ుచిర్ర్ధ సథకుాలతో సథచనలు మాతాం చేసి వదిలేస్ర్ు.

“నేనచ పూర్వం తోటి సతనహత డిని గడిడ తో చేసన
ి ప్ముతో భయ

మొదట పామదవర్ని ర్ుర్ుడు ప్ళిు చేసచకోవడతనికి నిశు

ప్టే డం వలు శ్్పం పొ ంది, ఈ నతడు న్నవలన శ్్పవిముకిా పొ ందత

యించచకునతనడు అననపుపడు “”పామదవర్యన నొపుప కనోకనచ

నచ” అంటాడు. అంతే క్దచ జ్నమేజ్ేయుడి సర్పయాగ్నిన ఆప్ి

“అతి సతనహ్ంబున(మహా ప్తమ
ా తో) వివ్హ్ంబుగ్ నిశుయించి“

ప్ములని ర్క్షించిన ఆసీా కుడి గురించి చెప్ిప.

అంటార్ు.

అంటే ఇది ప్తమ
ా తో (ప్తామించి) చేసచకుంటునన ప్ళిు

అనతనర్ు.

పామదవర్ని

ర్ుర్ుడి చేత

ప్ములని చంపడం మానిపంచతడు.
తన జీవితంలో సగం ధతర్పో సి ప్ియ
ా ుర్లిని బాతికించచ
కునన ర్ుర్ుడు నిసుందేహ్ంగ్ గొపప ప్తామికుడు.

దేవతలని

బాతికించమని

దేవతలని

బాతిమాలే

సందర్భంలో ... “దివిజ్ాధిప భుసచర్ులార్ మనేనోనిలయకున్ ఈ
పామదవర్కు నిరివష్మయిోడు మీ దయన్”.

ఇకుడ వటిేనే

బతిమాలేటపుపడు “నత తపో ఫలానిన, అధోయనఫలానిన” అంటూ

పామదవర్ అని ఊర్ుకోలేదచ.

సర్వం ధతర్పో యడతనికి సిదధం అయాోడు.

మాకునన దతనిలో

నతహ్ృదయంలోనే నివసించి ఉండే పామదవర్ అని చెప్పత ర్ు. మనం

కొంత ఇస్ామనన వ్ళళినతనర్ు, సగం ఇస్ాం అనన వ్ళళి

ఆధచనికం అనచకునే హ్ృదయంలో ఇలుు కటుేకోవడం అనన భావ

నతనర్ు. ఎనోన కధలోు ర్జ్ఞలు అర్ధ ర్జ్ోం ఇస్ాం అనతనర్ు. క్ని

వోకీాకర్ణం ఆరలజ్ఞలోునే ఉంది మరి. తతనచ సర్పలని చంపడతనికి

ఎవర్ూ పూరిా ర్జ్ోం ఇస్ామనలేదచ. ఇలా ఎంతమంది సర్వంధతర్

క్ర్ణం

పో స్ామనగలర్ు? ఆఖ్రికి ప్ర్వతి దగగ రక
ి ి మాయావటువు ర్ూపం

ప్ిాయభామకు” అని “ నతకు ప్ీాతి ప్తా ర్లు అయిన పామదవర్

లో వచిున పర్మశవుడు కూడత ”ఓ ప్ర్వతీ! నత తపో ఫలంలో

అనడం

సగం ఇస్ానచ. నచవువ ఈ తపసచు మానయిో.” అనతనడే గ్ని “,

తెలియజ్ేసా చంది.

“అంతత ఇచేుస్ానచ” అనలేదచ. అంతేక్దచ తర్వ్త కూడత

ఏమిటట
కూడత

“మత్ మనో నిలయకు” అంటే

చెబుతూ...
ర్ుర్ుడికి

“ప్ముల గొగనరించె

పామదవర్

మీద

ఉనన

మత్
ప్తమ
ా ని

మన సినిమాలోు మాములుగ్ ఉండే ప్టలు, బర్ువన
ై

పామదవర్కి అపక్ర్ం చేసన
ి ప్ములని శక్షించడతనికి కంకణం

డెైలాగులు, పర్ుగుల తేా

సీనచలు లేని లోపం తీసతసతా మరి ఇది

కటుేకోవడం అతని ప్తామకి మరల ర్ుజ్ఞవు. ఈ కధ చెప్పి న

మంచి ప్తామ కధే కదత? మీరేమంటార్ు?

“దడశ్ర సూషీ కమామూషీ” అనబ్డు ఆవక్ాయ జిజఞాస
ఊటుకూరి విజ్ా్నేశవర్ కుమార్
ముందసచాగ్ ఒక చినన డొంక తిర్ుగుడు. ఒక రలజ్ఞ ఒకర్డిగ్ర్ు,

మాతాం వికటించింది. దతనికి చికితు సంపూర్ణ శయనం. అది

కమామీష్ అనన పదం ఎలా పుటిేందీ ఏఁవిటీ మీకు తెలుస్ అని.

వైదచోల మాట. వైదో ో నతర్యణట హ్రిః. క్న్న ఎందచకన
ై త మంచి

అది తెలియలేదచ గ్న్న మాయా బజ్ార్ సినిమా లో ప్ింగళి వ్ర్ని

దని అదేఁవిటయాో వర్ఁవీయకుండత ఇది పాస్దించతవని నేర్ుగ్

ప్ించినటు
ు , ‘ఎవర్ూ పుటిేంచకపో తే కొతా మాటల లా పుటాాయని’

నతర్యణుణణ డిగత
ి ,ే నేనే అసా మానథ పడుకునచంటానథ న్నకేఁవి

సథష్ీ కి లయ కలిసతటటుేగ్ కమామూష్ీ అని పదం నేనచ పుటిేం

టెైందంటాడత పననగశయనచడథ, శ్వష్శ్్యిా. ఆవిడ మంచఁవ

చచకునతననచ. ఇక అసలు విష్యానికొదతదం. అలుుడికి బుధ్ిధ

క్ుర్ని ఆ శలవ్ ఈ శలవ్ మధోలో వీకండ్ లూ కలుపుకుని

ర్వ్లని మా అతా గ్ర్ు తిర్గని తీర్ూ ం లేదథ మొకుని వేలూప

కొనతనళాివిడకి సహాయంగ్ వళిింది మా ఆవిడ. అంటే ఆవిడకి

లేడథ. అంటే ఏమీ లేదచ లేండి, అలుుడికి బుధ్ొధ సతా నే గదత కూత ర్ు

మాతృ సతవ్యోగం, భవదీయుడికి సవయంప్క యోగం అనన

క్పర్ం బావుండేద!ి ఇలా ఎనిన నోములు నోచినత ఫలితం దకిు

మాట. Make lemonade when ‘wife’ throws a lemon at

నటు
ు లేదచ గ్న్న అనిన కొండలూ ఎకీు దిగడ
ే పపటికి ఆవిడకి వీపు

you అననటు
ు , సరే ఇనతనళళి వళిిపో తోంది గదత ఈ సమయంలో
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వంట నేర్ుుకుని క్లానిన సదివనియోగం చేదద తమని పాణతళిక

నర్ధ ం చేసచకోటానికి ఒక జ్నే చతలదటా. ఏమిటేమిటట చతలా

వేసచకునతననచ. వేసచకుని, ‘ర్కటు
ు , జ్టు
ు ’

ఎగిరే ఈ క్లంలో

పొ డుగున ర్శ్్ర్ు. అసలు ఉతా అననం ముదద లకింత పొ డుగు

చందథరి మాలతీ దేవి గ్రి ప్త చింత క్య వంటలు క్కుండత

చర్ు? ఒళళి మండింది. క్న్న ఇంక్ ఏఁవిటి వ్ాశ్్రల చదవ్

కొతా కొతా విదోలు నేర్ుుకోవ్లననన సంకలపం కూడత చేసస
త చకు

లనిప్ించింది. అసలు వ్టికి ప్తర్ు ు ప్టే డమే ఒక శ్్సా ఁర వట. ముదద

నతననచ. అంతే క్క ‘ఆలస్ోదమృతం విష్ం’

అని చెపుపకుని

గుండాంగ్ చచటేా ఒక ప్తర్ట, చత ర్సాంగ్ చచటేా ఒక ప్తర్ట. చినన

ఎయిర్ పో ర్ే నచంచి తిరిగొసథ
ా నే బార్న్ు & నోబుల్ కి వళిి కిలో

ముదెద త
ట ే ఒక ప్తర్ట, ప్దద ముదెద త
ట ే ఒక ప్తర్ట. ప్తు టటు ఒక ముదద ప్టేా

కిలో బర్ువునన ఓఫఫది వంటల పుసా క్లు పటుేకొచతునచ, ఆతాఁ

ఒక

వనండీ ఆబనండీ. పుసా క్లు బాహాేండంగ్ ఉనతనయ్. వంట

వడడ నతయనకి తపుప ప్తర్ు చెప్తా ఎంతో నతమర్దట. అంతే క్క

చేయనకుర్ లేదచ ఆ ర్ంగు ర్ంగుల బొ మేల ప్తజీలు చింప్త

వీటిలో కొనిన చతలా అపుర్ూపఁవట అనిన చలటు ా దొ ర్కవట. ఒక

సచకుని తినేసతా చతలుననిప్ించతయి పాతి ఒకుటీనథ. దేనితో మొద

ర్కం సథష్ీ ఐతే చతలా పామాదం కూడతనట, ఆ చేపని సరిగగ ్

లు ప్డదతఁవ్ నత క్ర్ోకరమం అని వ్టిని మలిు గ్ తిర్గేయ

కోయక పో తే ఏకంగ్ ప్ైకి టప్ ఐపో త ందట. అకుడెకుడో ‘యమ

స్గ్నచ.

మొదటిది ‘వజిటేరియన్ థాయ్ కుక్కంగ్’. గొపపగ్

సథష్ీ’ అని బో ర్ుడ మీద ప్తర్ు చథశ్్నచ, అకుడిలాటి వోవహార్ఁవే

చెపుపకునే వీళి వంట మనకి కొంచం దగగ ర్గ్ ఉంటుందని. తీర్

ప్టాారేఁవో ననిప్ించింది. ఈ చేపల వోవహార్ం మనకందచకూ అని

చథసతా ‘పడ్ థతయ్ గిడ్ థతయ్’ అని ప్తరు ే తపప ‘ఏముననది గర్వ

కూర్ల సంగతి చథసతా వంక్య తో కూడ చేయ వచచునట. అంటే

క్ర్ణం’ అనిప్ించింది. పాతి దతనోునథ వేర్ుశనగ పొ డి వేసస
త తా సరి.

ఉపూప క్ర్ం పపూప తతలింపూ ఏమీ లేకుండత పచిు వంక్య

దొ ండ క్యిైనత బీర్క్యిన
ై త. కూర్ కొంచం తమాష్గ్ ఉండతలంటే

చతప చచటుే చచటేా దతనికి ముదద ముదద కీ మూడు డతలర్ు ముడుపు

మా ఆవిడ దతనోు శనగ పొ డి వేసా చంది దింప్త ముందచ. దతని బదచలీ

చెలిుంచతలనమాట. బాగ్నే ఉంది సంబర్ం. ఈ ప్ిచిు ప్ిచిు - పచిు

వేర్ుశనగ పొ డి వేసస
త తా ‘దొ ండ క్య్’ బదచలు ‘దొ ండ థతయ్’ అని

‘దేశ్ర సథష్ీ’ బదచలు దేశ్ర కూర్లు చేసచకుంటే పో లా అనిప్ించింది.

పో జ్ఞ కొటేేయచచు. సరే మరొకటి ‘ఎక్ాాటిక్ వేగన్ కుక్కంగ్’. పాతీదీ

అమితంగ్ ఆతే గౌర్వం ఉనన సంసుృతీ, ఆరిధకంగ్ ఔననతోం

ఉడకబటూ
ే మాడబటూ
ే నని తప్ిపసతా తతలింపూ లేదథ తలక్యా

గల దేశం జ్ప్న్ మరి. అలాంటి వ్ళళి ఎనిన కబుర్ుు చెప్ిపనత

లేదథ. ఇదేమీ ర్ుచీ పచీ ఉండే వోవహార్ంలా లేదనిప్ించింది.

ఓహ్ో అలాగనత అనచకుంటాఁవే గ్న్న పొ దచదర్ూ బడతయిా అని కొటిే

ఇంకొకటి తీశ్్నచ, ‘సింపుల్ సథష్ీ’ అట. మా అమాేయి సథష్ీ

ప్రేయలేము. చెప్పలంటే మనమూ చెపొ పచచు గొపపలు. ఉదత

సథష్ీ అని ఓ ప్టలు ప్డేసా చంటుంది, ఏమిటట దీని తడతఖ్ా

హ్ర్ణకి ఒకు ఆవక్య మీద ఎనిన కవితలు చెపొ పచథు ఎంత

చథదతదమనిప్ించింది. తీర్ చథసతా అననం ముదద లేనత అనిప్ించింది.

చతట భార్తం వ్ాయచథు ఆలోచించండి. ప్నచగంటి వ్ర్నతనర్ు

క్దచ దీను ో కవిహ్ృదయం ఏదో ఉండి తీర్ుాందీ అని పుసా కం

‘స్క్షి’ వ్ోస్లలో ఒక చలట, “కొతా ప్ళిి కూత రి తళళకూ

ముందచనన ఉపో దతాతం చదవడం మొదలు ప్టాేనచ. సథష్ీకి వేల

కొతతావక్య ర్ుచీ వరిణంప జ్ాలిన కవి పుటే లేదథ పుటే బో డథ

సంవతుర్ల చరితా ఉందటా. ఆ శ్్సా ంర ఒక సముదామటా. దతని

ఇక ప్ై పుటే డథ” అని. ఎంత గొపప మాటట చథడండి. ర్ుచి సరే

ప్తర్ట,

ప్ిండతల టిేనటు
ు

మూడు

ముదద ల డేా

మరలటట,
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సరి అసలు ర్క్లే ఎనిన ర్క్ల ఆవక్యలు ప్టే చ లు ఒకు

కొంచెం రలటటు తొకిు వేసతా తొకుుడు పచుడీ, ముకులు చిననవిగ్

మాటు ఆలోచిచండి! మామూలు ముకులావక్య, మంతిక్య,

కోసి వేసతా ముకుల పచుడీ. కొందర్ు క్ర్ం బదచలు పచిు మిర్ప

గుతతావక్య. అంటే గుతిా వంక్య లాగ్ ఆవప్ిండి కూరి ఊర్

క్యలు కూడత వేసా ్ర్ట మా అతా గ్ర్ు చెపా ్ర్ు. ఇక మరి

ప్టాార్ట. దీను ో మరల మలిక తూర్పవక్య, దబబలంతో మామిడి

ముకులు ఒర్ుగు చేసి వేసతా మాగ్య. నథనతో క్కుండత న్నళితో

క్య కి కననం చేసి లోపల జీడినంతత తోడేసి లోపల ఆవప్ిండి

వేసతా న్నళాివక్య. ఆ పధ్ధ తీ ఉందట ఇవ్ళే వినతననచ. ఇవి క్

కూర్డం. మా (వేలు విడిచిన) ప్దనతనన గ్రొక్యనకి ఇది

కుండత ఉసిర్వక్య, దో స్వక్య, కొబబర్వక్య. ఇంక్

చతలా చతలా ఇష్ే ఁవట. చినన ప్ిందెలావక్య, జీడతవక్య.

నతకు తెలియనివి ఎనననిన ర్క్లునతనయో ఎనిన పధ్ధ త లు

అలు ఁవ్క్య, బలు ఁవ్వక్య. గుంటూర్ు వ్ణిణ ఆ తీప్ి భరించ

నతనయో. ఒకు ఆవక్య లోనే ఎంత వవి
ై ధోం ఎంత వైశష్ే యం?

లేనచ క్న్న అదీ ఒక ర్కమే మరి. శనగలావక్య, ప్సర్వక్య.

అసలు వేసవి క్లం వచిుందంటే ఇలు ంతత ఆవక్య ఘాటే ఊర్

కొనిన జిలాులోు శనగలు లేకుండత ఆవక్య ప్టే నే ప్టే ర్ట. ఆ

గ్యల సంర్ంభఁవే. ప్ిలులూ, జ్లు లూ, పని మనచష్ లూ, వచేు

శనగలే కొంచెం ఎకుువ కరివప
ే ్కుతో కమేని తతలింపు ప్టిే వేసతా

పో యిే అతిధచలూ, పొ లాలినంచి వచేు ప్లేళళి ఈ బండెడు

అది కరివేప్వక్య. త ర్ుమినతవక్య ఉడకప్టిే నతవక్య.

సంస్ర్నికీ సరిపడత అమే సతనతధిపతోంలో ప్దద మర్చెంబు సైజ్ఞ

అంటే ముకులాు క్కుండత త రిమి వేసా ్ర్న మాట. అదీ ఉతా గ్

నచంచి కిర్సనతయిలు డబాబ సైజ్ఞ దతక్ జ్ాడీలు జ్ాడీలు ఓ

వేయచథు, ఉడక ప్టీే వేయచచు. టిఫన
ి ు ో నంజ్ఞకోడతనికివి బాగ్

ప్తిక జ్ాడీలు నిండి పో యిేవి ఎనననిన ర్క్ల ఆవక్యలతోనో.

పనికొస్ాయి. ఇంగువ్ మంతి పొ డి అదీ కలిప్ి ముకులు నథన

ఇది పాతి ఇంటా జ్రిగే క్ర్ోకరమం. దతని గురించి మనం గొపపలు

లో ఉడక ప్టిే ఊర్ ప్టేా అది ఇంగువ్వక్య. అనినంటటునథ

చెపుపకోఁవు, పాతి ఏటా చేసచకుంటాఁవంతే మమూలుగ్. ఆంధచా

వలుులిు ప్య వేసతా ఒక ప్తర్ు ప్టటేచచు, వేయకపో తే ఒక ప్తర్ు

లం భోజ్న ప్ిాయులం అని చెపుపకుంటాం గ్న్న ఆ భోజ్నం గురించి

ప్టటేచచు. వలుులిు ప్యంటే గురొాచిుంది. మా అమే చెప్తపది ర్జ్

కవితలూ క్వ్ోలూ వ్ాసచకోలేదథ, పో జ్ఞలూ కొటే లేదథ. అసలు

మండిా లో మా అమేమే వలుులిు ప్యలు దండలు దండలు గ్

మన స్హతోం అంతత వదికి చథసతా వంటలమీదత భోజ్నం మీదత

గుచిు మరీ వేసద
త ట, ఆ దండల కోసం నత కంటే నతకని పో టీలు

చెపుపకుననవి ఏ రండు మూడు సందర్భలు మాతామో కనిప్ి

పడే వ్ర్ట తనథ మా మాఁవయోలూనథ. ఇంక్ మస్లా ఆవ

స్ాయి. ముకుు తిమేనన గ్ర్ు ప్రిజ్ాతతపహ్ర్ణం లో కృష్ా ుడు

క్య. ఎనిన ర్క్ల మస్లాలు వ్డేా అనిన ర్క్ల ప్తర్ు ు ప్టే చచు.

‘కలమాననం’ (మరిసత తెలుటి బయోపననం) తో భోంచేశ్్డనతనర్ు.

తెలంగ్ణత లో బాగ్ వేసా ్ర్ట, పులిహార్వక్య. దతనోు రండు

అలు స్ని ప్దద నన గ్ర్ు ‘మృష్ఠనన భోజ్నం, ర్మణీ ప్ిాయ దథతిక

ర్క్లు, నిమేక్య పులిహారొక ర్కం, చింతపండు పులిహార్

ఇచచు కపుపర్పు విడెమూ’ (కర్ూపర్ తతంబూలం) వగర
ై ్ వగర
ై ్

మరల ర్కం. నచవువ ప్ిండి వేసతా నచవువలావక్య. ముకులు

లేక పో తే మంచి కవితవం ర్దనతనర్ు గ్న్న ఏ ఏ భక్షయోలూ భోజ్ాో
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లూ వేసచకుని ఆ మహ్తా ర్ భోజ్నం చేసతవ్రల శలవీయలేదచ. ఆ

మైన గొపపలూ చెపుపకోకుండత ఎలా ఉంటామో భోజ్నం గురించి!

చర్ుంతత మళ్ళి మనకి మాయాబజ్ార్ సినిమా దతక్ జ్ర్గనే

ఇలా వీర్వేశంతో తర్జన భర్జనలు, నతలో నేనే నైనత,

జ్ర్గ లేదచ. క్కపో తే ‘గుతిా వంక్య కూరలయి బావ్’ అనన

చేసచకునేటపపటికి ‘ప్ాణముల్ ఠ్వులద ప్ిపన’ పరిసూ త
ి ెైంది చెపొ ప

ప్టటకటి. ల కు ప్టాేలనచకుంటే శ్రరనతథచడి ఆవేదనొకటి, ర్జ్ఞల

దథ
ద . ఇక పాయోగ్లు మానేసి పొ దచదనన ఆవిడ ఉడకప్టిే వళిి న

సర్సనత మంతా ల బంతినత బంగ్ర్ు పళాిలలో బాహాేండంగ్ భోం

అననం microwave లో వేడి జ్ేసచకుని ఆవక్యా, నయిాో

చేసవ
త ్ణిణ ఖ్ర్ే క్లి ఈ రలజ్ఞన 'తిలప్ిష్ఠమున్ మొసవితి విశవసూ వ

(ఆవిడుంటే ఇది నిష్ిధ్ధ పదతర్ధ ం సచమా), ప్ర్ుగూ కలుపుకుని

డిడ ంపగ్' నని (ఓ విధవ్విడ, అంటే పూటకూళిమే అయుోం

సచష్ఠ గ్ భోంచేసి నిదాకుపకరమించతనచ. అలా పాజ్వలించింది మితా

టుంది, చేతినచంచి నచవువల పొ డితో భోజ్నం క్నిచతునథ అని).

లార్ నత "పాథమ దిన ప్క పర్కరమం".

ఇంకొకటుందండో య్, వేదం వంకటర్య శ్్సిా ర గ్ర్ు పాతతప

ఒక చివరి మాట: నత ఈ ర్గడంతత విని క్బో లు మా ఆవిడత, మా

ర్ుదీయ
ా ం నతటకంలో 'అననమైతే నేమిర్ మరి సచననమత
ై ేనమి
ే

అమాేయిా కలిసి “ఇండియన్ ఖ్ానత మేడజీ
ీ ” అని ఓ బాుగ్ (blog)

ర్, అందచచేతే ప్డు పొ టే కి అననమే వేతతముర్' అని ప్ట

మొదలు ప్టాేర్ు. ఓప్ికుంటే మీర్ూ చథడండి ఆ వంటల పధ్ధ త

ప్డించతర్ు. చథశ్్ర్ మనఁవంత మొహ్మాటసచూలమో ఏ విధ

లు.

(www.indiankhanamadeeasy.com)

ఆఫీస్ పాల్ల-టిరక్్ - 1
సచబాబర్వు అప్పర్వు కి ఓ వయిో ర్ూప్యలు అపుప ఇచతుడు. ఈ సంగతి యధతలాపం గ్ లంచి టెైం లో కొలీగ్ు తో అనతనడు. "మరీ
చెప్పవు గ్వేం. నచవూవ ములిగ్వూ ... ఇంక అప్పర్వు కి అపుప ప్టే ని వ్డు ఈ ఆఫీసచలో ఎవర్ూ లేర్న మాట" గొలుుమనతనర్ు
కొలీగ్ు. అందచకే అనతనర్ు ఆఫీసచలో అన్నన కూలంకష్ం గ్ తెలుసచకుని నిర్ణ యాలు తీసచకోవ్లని.
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క్ాకమమ కబ్ురు
భావర్జ్ఞ భార్తి
ఇది మా సతనహత ర్లు సీత చెప్ిపన కుటుంబంలో

తెలుసచాందని ఫో న్ చేశ్్. మీ మేనకోడలు సరిత కి ప్ళిు కుది

జ్రిగిన ఓ “కలోులం” కథ. విని ఏమనచకోవ్లో తెలీక మీకు చెపా ు

రిందటగ్, ముహ్ూర్ా ం తవర్లోనే అని వినతన”నంది. కమల “ఎవ

నతననచ. నేనచ, సీత, కమల, విజ్య చిర్క్ల సతనహత ర్ళిం.

ర్ు చెప్పర్ు? ఎలాు తెలిసింది?” అని అడగకుండతనే, “ఇంకొక ఫో న్

ఇపుపడు నేనచ చెపపబో త నన కథ సతనహత ర్లు కమల మేన

క్ల్ లో మాటాుడుత నతన. న్నకు తర్వ్త చేసా ్నంటూ” ఒక

కోడలు సరితకి, నతలుగు సంవతుర్లు కిరతం పరిచయమైన చర్ణ్

అబదధ ం చెప్పత సి ఫో న్ ప్టేేసింది. వంటనే కోపంతో, ఈ విష్యం

కథ. పరిచయం ఈ నతలుగు సంవతుర్లలో ప్ళిిదతక్ వళు డం

సీత పనే అయివుండతలనచకుంటూ, ఇదే అభాండం వేసా థ తెలు

అందరికి సంతోష్మే క్న్న మా సతనహత ర్లు సీత తన తపుప

వ్ర్గ్నే సీతకు ఫో న్ చేసతసంి ది. వినతయక చవితినతడు శ్రరకృష్ణ

లేకపో యినత మాట పడింది మధోలో. సరిత చిననపపటినచంచి

పర్మాతా డికే తపపని న్నలాపనిందలు, ఇపుపడు ఏ తపుప చెయో

తెలిసిన తన మేనతా కమలనచ మప్ిపంచతలని, ఆవిడ తనని చర్ణ్

ని సీతకి కుడత పడడంతో ఏం చెయాోలో ప్లుపో క నతకు ఫో న్

వంటి మంచి మనిష్ితో పరిచయం చేసచకుననందచకు ఎంతెైనత

చేసి కళి న్నళళి ప్టుేకుంది.

పొ గుడుత ందనన ధీమాతో ఒక రలజ్ఞ కమల ఇంటికి వళాిరిదదర్ూ.

తక్షణ కర్ా వోం ఆలోచించి నేనచ విజ్యకి ఫో న్ చేసతా తెలి

రండు గంటలప్టు పరిచయాలు, కబుర్ుు, చకుటి భోజ్నం తర్ు

సిందేమంటే, కమల, సీత, విజ్య ఘర్షణ పడుత ండగ్, సరిత

వ్త సంతోష్ంగ్ అందర్ు వీడో ులుతో ఆ నతటి క్ర్ోకరమం పూర్ా

తన సతనహత లందరికీ “ఫతస్ బుక్” లో, తనకు క్బో యిే ప్ళిు

యింది.

కమల

గురించే క్క, తనచ, చర్ణ్ కలసి అపుపడపుపడు తీసచకునన

మేనకోడలు సరిత, చర్ణ్ వచిువళిిన విష్యం పూసగుచిునటుే

ఫొ టటలతో సహా ఆనందం తెలియబర్ుసథ
ా తనకు క్వలసిన వ్ర్ం

సతనహేత ర్లు సీతతో

దరికి ఈ వ్ర్ా కంపూోటర్ దతవర్ ఒకు స్రి “సండ్” అని నొకిు

అంతవర్కు

బాగ్నే

వుంది.

మర్నడు

ఫో నచలో ఎంతో సంతోష్ంతో చెప్తపసింది.

ఇదద ర్ూ ప్ళిు కి వళిినటేే ఖ్బుర్ుు చెపుపకునతనర్ు.

దేశదేశ్్లు పంప్తసింది. సతనహత ర్ళిలో ఒకరన
ై విజ్య కూత

మర్నడు తెలువ్ర్ుతూనే ఫో న్ మోోగడంతో ఉలికిుపడి

ర్ు అనిత, ఆ “ఫతస్ బుక్” వ్ర్ా ని చదివస
ే ి తెలువ్ర్ుతూనే అమే

లేచిన సీతని కమల మందలిసచాననటుేగ్, “ఇదిగల సీతత, నచవవంటే

చెవిలో పడేసింది. ఫో న్ ఘర్ష ణలు దతనితో మొదలయాోయి.

ఉనన అభిమానంతో మా మేనకోడలు సరిత, నిననమా ఇంటికి

ఇదండి అసలు విష్యం. అదే క్దచ, నతలుగు సంవతుర్లుగ్

క్బో యిే అలుుడిని తీసచకొచిు పరిచయం చేసిందని చెప్పనే క్న్న

“ఫతస్ బుక్” దతవర్ సరిత-చర్ణ్ ల డేటింగ్ డతామా “డెైరీ” సరిత తన

నినచన వంటనే ఆవ్ర్ా ఊర్ంతత చతటమని క్దచ.” అంది నిష్ూ
ే

బంధచ, మితా లందరికి ఎంతో ఆనందంగ్ తెలుపుతూనే వుందట.

ర్ంగ్.

ఈ విష్యం తెలియనదలాు మా నలుగురికే, నతకు, కమల, సీత,
వంటనే మా సతనహేత ర్లు సీత, చతలా బాధతో నతకు

ఫో నచ చేసింది.

విజ్యలకి!

అసలు సరిత-చర్ణ్ వ్ర్ా సీత ఎవవరికి చెపప

20వ శతతబద ం టెక్నలజీలో ఆగిపో యిన కమల, సీత,

లేదచట. సీత “నిష్ుర్ణంగ్ మాట పడుత నతననని, ఏమి తోచక

విజ్యలాంటి తలుులందరికి 21వ శతతబద ం లోని మార్ుపలు తెలి

సలహా కోసం నతకు ఫో న్ చేశ్్నచ”అంది. ఒకవేళ చెప్ిపనదే

యకపో వడం వలు ఎంత ముపో పచిుందో చథశ్్ర్! ఈమైల్ు, టెక్ట్

అనచకోండి, నతకనిప్ించినదేమంటే, తవర్లో జ్ర్గబో యిే వివ్హా

మసతజ్ఞ లు, ఫతస్ బుక్, టీవట్ు అనతన కన్నసం నేర్ుుకోవ్లని నత

నికి ఇది శుభసథచకమేగ్! అసలు జ్రిగిందేమంటే, కమల

సలహా. టెక్నలజీ మార్ుపలు ఎనినవచిునత, నతకవసర్ం లేదనచ

సతనహత ర్లు విజ్య, అదేపనిగ్ తెలువ్ర్ుతూనే “కమలా!

కునన వ్ర్ందరికి, ఎకుడో అకుడ, ఎపుపడో అపుపడు చినోన ప్దోద

నేనచ విననది నిజ్మేనత, న్నతో అసలు మాటాుడితే ఉనన విష్యం

ఇర్క్టాలు తపపవు. నత సంగతే చెపా ్నచ వినండి. మా అమాేయి
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లనో, మనచమలనో సమయం చథసచకుని చెపపమని కంపూోటర్

నతకు వ్ళేి గుర్ువులు. ఇక కంపూోటర్ుు, ఇంటరనట్ వింతలు

భాష్ని కొంత వర్కు నేర్ుుకునతననచ. కంపూోటర్ వ్డగలుగు

చెపుపకోవ్లంటే చతలానే వుంది. దతనికి మరలస్రి కలుదతదం.

త ననందచకు సంతోష్ం ఒక పాకు, రలజ్ఞ రలజ్ఞకి వసచానన కొరతా వ్డి

ఇంతకీ ఈ మధోనే తెలిసిందేమంటే సరిత, చర్ణ్ ల

కలిన నేర్ుుకోవ్లా, అసలు నత జీవితతనికి అవి అవసర్మా, అనచ

వివ్హ్ం దివోంగ్ జ్రిగినత, కమల, సీతత మాటాుడుకోవడం మా

కుంటూనే గడిప్స
త ా చనతన. ఇంక్ మా ప్ిలుల దృష్ిేలో నేనచ విదతోరిూ

తాం అంతంతమాతాంగ్నే ఉందని తెలిసింది. అసలు కమల, సీత,

నే! ఇంక్ నేర్ుుకుంటూనే వునతననచ. నత వయసచుకి మర్ోది

విజ్య, “ప్తస్ బుక్” భాష్ నేరుే సచకుని వుంటే ఈ క్కమే(ఫతస్

సథ
ా , విసచగు-కోపం లేకుండత, ఎంతో సహ్నంతో ఇంతవర్కూ

బుక్...ఫస్) కధే జ్రిగద
ే ి క్దేమో!
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భారతీయ సమాజఞనిి పరశ్ించడ సతయం మందపాటి కథలు
డా. తనీిరు కళ్యయణ్ కుమార్ , తెనాల్ల (ఇండియా)
సవదేశంలోని తెలుగు ర్చయితలకు ఏమాతాం తీసి

అమరిక్కు వళిబో యిే వ్రికి దికూుచిలు వంటివి. చదచవుల

పో కుండత అమరిక్ంధా ర్చయితలు – ర్చయితా లు స్హతీ

దృష్ేయ అమరిక్కు వచేు వ్రికి ఈ కథలు కొనిన సలహాలు –

సృజ్న చేసా చనతనర్ు. అమరిక్లో సిూర్పడిన అమరిక్ంధచాలు

కొంత మార్గ దర్ాకతతవనిన యిస్ాయనచటలో సందేహ్ం లేదచ.
‘తెలుగువాడు ప్ై క్ొసతునాిడు – తొక్ేకయండి’, ‘చెటు ు

మాతృభూమి ప్ై మమక్ర్ంతో, దేశ ఔననతతోనిన కోర్ుకుంటూ
ర్చనలు చేసా థ తమ మాతృ దేశ్్భిమానతనిన చతటుకుంటు

క్కీంద

నతనర్ు. అమరిక్ లాంటి అభివృదిధ చెందిన సమాజ్ంలో జీవిసచానన

సంకలనతలు భార్తీయ నేపథో ఇతివృతతాలతో వ్ాయబడిన కథత

వీర్ు అకుడి స్మాజిక – ర్జ్కీయ – ఆరిూక సిూతిగత లనచ

సంకలనతలు. సతోం మందప్టి పరిశ్రలన జ్ా్నం, సమాజ్

దగగ ర్గ్ పరిశ్రలించి, ఇలాంటి వోవసూ లే తమ మాతృదేశంలోనచ

పరిజ్్ ానం నచండి ర్ూపొ ందించబడిన కథత ర్తతనల సమాహార్మే

ఉండతలని బలంగ్ క్ంక్షిసా చనతనర్ు. మాతృ దేశ పురలభివృదిధకి పాతి

ఈ కథత సంకలనతలు. ఈ దేశంలో నిర్ు ప్తదలు, నిర్భగుోలు,

బంధక్ల ైన

నిసుహాయ

అంశ్్లనచ

నిశతంగ్

విమరిాసథ
ా

ర్చనలు

చినతకులు’,

‘గవరిమెంటాల్లటీ

జీవితతల

పటు

కథలు’,

ర్చయితకునన

అనే

కథత

ఆవేదనకు,

చేసా చనతనర్ు. భార్తీయసమాజ్ పాక్షయళనే ధేోయంగ్ ర్చనలు చే

స్నచభూతికి ఈ కథలు స్క్షయోలుగ్ నిలుస్ాయి. అక్షర్క్షర్న

సథ
ా , పాజ్లనచ చెైతనో పర్ుసచానన వీర్ు అభినందన్నయులు.

దేశభకిాని నింపుకునన కథలు ఈ కథత సంకలనతలలో ఉనతనయి.

అమరిక్ంధా ర్చయితలలో చతలా మందికి ర్చనే వృతిా

సతోం

మందప్టి

భార్తదేశంలో

పుటిే

ప్రిగన
ి త

క్దచ. కేవలం పావృతిా మాతామే. ఉర్ుకుల పర్ుగుల ఆ అమరిక్

అమరిక్లో ఎదిగ్ర్ు. అయినత చతలా మందిలా తన నేలనచ

జీవితంలో ఒకవప
ై ు ఉదో ోగ బాధోతలు నిర్వరిాసా థ, మరలవైపు

ఊసడించి - నవువకోకుండత ప్తామించి, బాధపడి, గౌర్విసథ
ా తన

స్హతతోభిమానంతో స్హతీ సృజ్నకు పూనచకుంటునన ఈ

దేశం

ర్చయితలు పాశంసన్నయులు. అమరిక్ంధా ర్చయితలు కథత

బాగుపడతలనన తపనతో ఈ కథలనచ వ్ాసి మప్ిపంచతర్ు. ఇవి

స్హతతోనికి అగర తతంబూలం ఇచతుర్ు. అమరిక్ వ్తతవర్ణంలో

సర్దత కోసమో, ప్తర్ు కోసమో వ్ాయబడిన కథలు క్వు.

మమేకమై

కథలలో

నవువతూ, నవివసథ
ా నే మనలిన ఆలోచింపజ్ేసా ్యి. ఈ కథలలో

పాతిబంబసథ
ా
కొందర్ు డెైసో పర్ కథలనచ వ్ాసచానతనర్ు. మరి

ఎకుువ కథలు కలిపంచినవి క్వు. స్వనచభవంతో జ్రిగిన వ్టినే

కొందర్ు భార్తీయ నేపథోంతోనే ర్చనలు చేసా చనతనర్ు. అటు

కథలుగ్ మలిచతర్ని ఆ కథలలోని సజీవతవం మనకు స్క్షోం

డెైసో పర్ కథలనచ – ఇటు భార్తీయ నేపథోంలో కూడిన కథలనచ

చెబుత ంది.

అకుడి

తమ

బాధలనచ,

కష్ేలనచ

సమర్ధ వంతంగ్ వ్ాసచానన సవోస్చి సతోం మందప్టి.

–

తమ

రిజిస్ేార్

వ్ర్ు

కొనిన

ఆఫీసచలలో

జ్ాఢతోలనచ

జ్రిగే

లంచతల

వదిలించచకొని

భాగవతతనిన

1995 వ సంవతుర్ంలోనే సతోం మందప్టి ‘అమెరిక్ా

ఎండగటుత ంది ‘మంచం చెప్ిి న లంచం కథ’ అనే కథ. ఈ కథలో

భేతాళ కథలు’ అనే కథత సంపుటి వలువడింది. ‘తెలుగువాడు ప్ై

ర్చయిత లంచంతో రిజిస్ేార్ ఆఫీసచలోుని పనచలనచ ఎంత చకుగ్

క్ొసతునాిడు

చినతకులు’,

చేయించచకోవచలు చకుగ్ వివరించి చెప్తప పాయతనం చేశ్్ర్ు.

‘గవరిమెంటాల్లటీ కథలు’, ‘మేడ్ ఇన్ అమెరిక్ా’, ‘ఎనాిరై కథలు’,

‘లంచం ఇచచుట నేర్ము – పుచచుకొనచట నేర్ము’ అని పాభుతవ

‘ఎనాిరై కథలు – మరో ఆరు అమెరిక్ా కథలు’ మొదల ైనవి

ఆఫీసచలలో ఉండే బో ర్ుడలే ఆయా ఆఫీసచలలో జ్రిగే లంచతల

ఆయన ఇతర్ కథత సంకలనతలు. సతోం మందప్టి వ్ాసిన

భాగవతతనికి పాతోక్ష స్క్షయోలని ఈ కథలో ర్చయిత చెప్ిపన తీర్ు

‘అమెరిక్ా భేతాళ కథలు’, ‘ఎనాిరై కథలు’ , ‘ఎనాిరై కథలు –

బాగుంది. లంచతలు ఇచేువ్ర్ు ఉననంత క్లం, తీసచకునే వ్ర్ు

మరో ఆరు అమెరిక్ా కథలు’ మొదల ైన కథత సంకలనతలు

తపపని సరిగ్ ఉంటార్ని ఈ కథ ఉపదేశసచాంది. అభివృదిధ చెందిన

–

తొక్ేకయండి’,

‘చెటు ు

క్కంీ ద

21

22

దేశ్్లలో ర్క్షణ శ్్ఖ్ తపప మిగిలిన అనిన శ్్ఖ్లు ప్వ
ైర ేటు

స్ూయికి ఎదగడతనికి అవలంభించతలిున పదధ త లనచ గూరిు,

ర్ంగంలో ఉండుట చేత, ఎనోన కంప్న్నలు వ్టిని నడుపుతూ

అనచసరించతలిున

ఉండుట చేత అకుడ లంచతల పాసకిా ఉండదని ఈ కథ

లౌక్ోనిన గూరిు ఉపదేశసచాంది ‘గీతోపదడశం’ అనే కథ. పాతి

తెలుపుత ంది.

విష్యంలోనచ

అవిన్నతి

పదేవూోహ్ంలో

అమరిక్నచ

గూరిు,

వోవహ్రించతలిున

అనచసరిసా థ,

పాతి

అంశ్్నిన

పో ర్డి

అమరిక్తో పో లుుకుంటూ ముందచకు స్గే భార్తీయ సమాజ్ం,

విజ్యం స్ధించిన ఒక నిజ్ాయితీ ఉదో ోగి యొకు విజ్యగ్థే

అకుడి పాభుతవ ఉదో ోగులు పాజ్ల పటు కలిగివుండే అంకిత

‘నాలుగు నలి లారీలు – ఆరు ఎరీ లారీలు’ అనే కథ. పాభుతవ

భావ్నిన మాతాం ఎందచకు అనచసరించడం లేదని పాశనంచిన కథ

ఆఫీసచలలో

‘హాచచరయమెంటాల్లటీ’.

లంచం

అభిమనచోనిలా

వూోహాలనచ

తీసచకోవడమనేది

ఎంతటి

స్ధతర్ణ

విష్యమైపో యిందో ఈ కథ చదివితే అర్ధ మవుత ంది. లంచం

మన పాభుతవ విధతనతలు విదతోవోవసూ నచ ఏవిధంగ్

తీసచకోకుండత నిజ్ాయితీగ్ పనిచేసత ఉదో ోగిని ఈ సమాజ్ం ఎంత

భాష్ే

విచితాంగ్

సైతం

‘సరసవతీ నమసూ
థ భ్యం’ అనే కథ. విదతో సంసూ లిన, విదతోర్ంగ్నిన

లంచంగొండులుగ్ మార్ుడతనికి కొందర్ు అధిక్ర్ులు ఎటు
ు

తమ అరిచేత లోు ప్టుేకొని, పాతిభ గల విదతోర్ుూలనచ ప్తతళానికి

పాయతినసచాంటారల ఈ కథ వివరిసా చంది. ఈ కథలో ర్చయిత

అణగదొా కుుత నన వోవసూ లోని చీడ పుర్ుగులకు బుదిధ చెప్పలని

నిజ్ాయితీ పక్షయనే నిలిచి, దతనికే విజ్యానిన చేకూరిు నిజ్ాయితీకి

ఈ కథ పాబో ధిసా చంది. సరియిైన తర్గతి గదచలు లేక, కన్నస

ఉనన శకిా ఏమిటట నిర్ూప్ించతర్ు. తతనచ తీసచకునన గలతిలో తతనే

అవసర్లు లేక, అంకితభావం గల ఉప్ధతోయులు లేక పాభుతవ

పడిన ఒక లంచంగొండి ఉదో ోగి కథే ‘నాలుగో క్ోతి’. లంచం

విదతో సంసూ లు ఏవిధంగ్ విరీవర్ోమైపో త నతనయో ఈ కథలో

ఇవవడతనికి అంగీకరించని వోకుాలనచ పాభుతవ ఉదో ోగులు ఎంతగ్

ర్చయిత

విసిగిసా ్రల ఈ కథ చదివితే అర్ూ మవుత ంది. పలుకుబడికి,

అడతవనచుల ర్ూపంలో – ఫీజ్ఞల ర్ూపంలో తలిు దండుాల నచండి

డబుబకి తలవంచి న్నతిమాలిన పనచలు చేసత ఉదో ోగులు చివర్కు

డబుబ గుంజ్ే ప్వ
ైర ట
ే ు విదతో సంసూ లనచ గూరిు ఈ కథ

ఎలాంటి నష్ేలనచ పొ ందచతతరల కూడత ఈ కథ వివరిసా చంది. నేటి

తెలుపత ంది. ప్వ
ైర ట
ే ు విదతో సంసూ లలో ఆడంబర్ం ఎకుువ –

సమాజ్ం చెడు వినకు – చెడు తనకు – చెడు అనకు అనే

అభాోసం తకుువని ఈ కథలో ర్చయిత చకుగ్ చమతురించతర్ు.

సథకుాలనచ ఆచరించతలిున ఆవశోకతనచ గూర్ుు కూడత ఈ కథ

సమేలు, బంద్ లు పటు నిర్సననచ వోకా ం చేసన
ి మరలల

చథసచాందో ,

ఇటువంటి

వోకుాలనచ

పటిేసా చనతనయో

చకుగ్

తెలిప,

మనలిన

వివరించతర్ు.

అటేు

ఆలోచింపజ్ేసా చంది

బడడ

పుటే కుండతనే

కథ ‘ఆక్ాశవీధిలో ఆపసో పాలు’. సమేలు – బంద్ లు స్మానో

తెలియజ్ేసింది.
ఇండియాలోని పాభుతవ బాోంకులలో టాావలర్ు చెకుులు

పాజ్ా జీవితతనిన ఎటు
ు అతలాకుతలం చేసా చనోనయి ఈ కథ చకుగ్

మార్ుడం ఎంతటి ప్దద పాహ్సనమో ‘ఆయనే ఉంటే’ అనే కథ

వివరిసా చంది.

తెలుపుత ంది. ఇండియాలోని పాభుతవ బాోంకులలోని ఉదో ోగులు

జ్ర్ుగుతతయని, ఐతే అకుడ వ్ర్ు తతము చేయాలిున పని కంటే

ర్ూల్ు, రగుోలేష్న్ు అనే వంకలు చెప్పి పని చేయకుండత ఎలా

ఎకుువ పని చేసి తమ నిర్సననచ తెలిప్ితే – మన వ్ర్ు మాతాం

తప్ిపంచచకుంటారల ఈ కథలో ర్చయిత చకుగ్ వివరించతర్ు.

అందచకు భిననంగ్ వోవహ్రిసా చనతనర్ని ఈ కథలో ర్చయిత

ఇలాంటి

తవర్గ్

ప్తరొునతనర్ు. ‘కంచే చేనచనచ మోసిన తీర్ు’గ్ సమేలనచ

సపందిసా ్యో కూడత ఈ కథలో ర్చయిత తెలాపర్ు. భార్తదేశంలో

ఆప్లిున పాభుతతవలే, ఆ సమేలనచ పో ా తుహంచడమనేది

ర్ూప్యి విలువ పడిపో వడతనికి మన పాభుతవ బాోంకులు

ఎంతవర్కు

వోవహ్రించే

కనచవిపుపనచ

విష్యాలలో

తీర్ు

ప్వ
ైర ట
ే ు

కూడత

బాోంకులు

ఒక్నొక

ఎంత

క్ర్ణమని

ఈ

కథ

వివరిసా చంది. పాభుతవ ఆఫీసచలలో పనిచేసత ఉదో ోగులు ఉననత

అభివృదిధ

చెందిన

సమంజ్మో
కలిగిసా చంది.

దేశ్్లలో

ఆలోచించతలని
పాజ్ా

సత
ై ం

ఈ

జీవితతనిన

కథ

సమేలు

మనకు

సా ంభింపజ్ేసి,

స్మానో పాజ్ానిక్నికీ ఇబబందచలకు గురిచస
ే త బంద్ ల పటు తీవా
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నిర్సననచ వోకా ం చేసా ్యి ‘జనవరి 26’, ‘ఫర్ గటిట్’ అనే కథలు.

ర్చయిత చకుని సందేశ్్నిన ఇచతుర్ు.

పాగతిపథంలో ముందచకు పో త నన ఏ దేశ్్లలో లేని బంద్ అనే

ఖ్దద ర్ు పంచెల – కష్య పంచెల కుటిల ర్జ్కీయ

సంపాదతయం మన దేశ్్నిన వనకిు తీసచకొని పో త ందని, ఈ

తంతతానిన విశదీకరించిన కథ ‘పంచతంతరం’. పశు పక్షయోదచలకు

బంద్ లనచ బహష్ురించతలిున ర్జ్కీయ నతయకులే వీటిని

వోకుాల మనసా తతవలనచ ఆప్దించి కథలనచ నడిప్ించడం తెలుగు

నిర్వహంచడం సిగగ ుచేటని ఈ కథ విమరిాసచాంది. సమాజ్ంలో

కథత స్హతతోనికి కొతేా మి క్దచ. ఆంధాపద
ా ేశ్ ర్ష్ే ా ర్జ్కీయ

హ్కుులనచ

ముందచ

చరితన
ా చ జ్ంత ప్తాలకు ఆప్దించి ర్చయిత కథనచ నడిప్ంి చిన

తెలుసచకోవ్లని

తీర్ు పాశంసన్నయము. ఈ కథ చదచవుత నన ప్ఠ్కులకు ఆ

సందేశ్్నినసచాంది ‘హకుకలు’ అనే కథ. హ్కుులు - బాధోతలు

కథలోని ప్తాలు ఏవరివో తెలుసచకోవడతనికి ప్దద గ్ కష్ే పడతలిున

పర్సపర్

అవసర్ం లేదచ. ‘అతని కంటే ఘనచడు ఆంచట మలు నన’ అనే

గూరిు

తమకునన

మాటాుడే,

బాధోతలనచ
పో ష్క్లన్న,

పో టాుడే
గూరిు

వీటిలో

వోకుాలు

ఒకటి లేకపో యిన

మరొకటి

ఉండదని ఈ కథ తెలుపుత ంది.

స్మత మన తెలుగు ముఖ్ో మంతా లకు ఏవిధంగ్ వరిాసా చందో

పాణతళిక బదధ మన
ై ముందచచథపుతో దేశ్్నిన ముందచకు

ఈ కథ చదివితే అర్ధ మవుత ంది. కుల, మత, ప్ాంత, భాష్

నడిప్ించే నతయకులు పాసా చతం భార్తదేశ్్నికి అవసర్మని

విభేదతలతో దేశ పాజ్లనచ విభజించి పబబం గడుపుకుంటునన

సందేశ్్నినసచాంది ‘ముందత చూపు – మూనాిళళ ముచచట’ అనే

ర్జ్కీయ నతయకులకు చివ్టు
ు ప్డుత ంది ‘విభ్జించత పాల్లంచత’

కథ.

అనే కథ. స్వతంతాయం సిదధ ంి చిన ప్ిమేట మన ర్జ్కీయ

ముందచచథపుతో

అభివృదిధ

పథంలో

ముందచకు

దథసచకుపో త నన దేశ్్లనచ గూరిు, అదే ముందచచథపుతో

నతయకులు నతడు బాటష్
ీ

అస్ధతోలనచ – సచస్ధతోలనచ చేసి సంచలనం సృష్ిేంచిన

ప్లించచ అనే సథతతానిన అమలు చేసా థ, దేశ సమైకోతకు భంగం

మహానచభావులనచ గూరిు ఈ కథ చకుగ్ వివరించింది. దేశం

కలుగజ్ేసా చనతనర్ని ఈ కథ ఆవేదన వోకా ం చేసా చంది.

బాగుపడటానికి

పాతి

వోకిా

తతనచ

దేశ్్నికి

ఏవిధంగ్

ఉపయోగపడగలమని ఆతతేవలోకనం చేసచకోవ్లని ఈ కథలో

దేశ్్నిన

వ్ర్ు అనచసరించిన విభజించచ –

దో చచకుతింటునన

ర్జ్కీయ

నతయకుల

దచశుర్ోలనచ ‘చీమలు ప్టిు న పుటు లు’, ‘తవమేవాహం’ అనే కథలు
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తెలియజ్ేసా ్యి.

ర్జ్కీయ

నతయకుల

నర్నర్లోు

ఎకకడునాివ్?’.

దొ ంగలకు,

పో లీసచలకు

మధో

నండే

జీరిణంచచకుపో యిన అధిక్ర్ వ్ంఛనచ గూరిు, ధనక్ంక్షనచ గూరిు

ర్హాస్ోనచబంధతలనచ గూరిు ‘చెటు ు క్కీంద చినతకులు’ అనే కథ

వలు డిసా చంది ‘సింహాసనం’ అనే కథ. పదవీక్ంక్షకై ర్జ్కీయ

వలు డిసా చంది. కన్నస అవసర్ల కోసం చిలు ర్ దొ ంగతనతలు చేసత

నతయకుల మధో జ్రిగే స్వర్ూ పూరితమన
ై పొ తా లనచ గూరిు

దొ ంగల కనతన, పాజ్లనచ బదిరించి లంచతలనచ దండుకొనే

‘మరణం శరణం గచాామి’ అనే కథ తెలియజ్ేసా చంది. భార్తదేశ

పో లీసచలే

స్ంసుృతిక ఔననతతోనిన నిలబటాేలిున బాధోత నేటి యువతర్ం

సందేశ్్నినసచాంది.

ఈ సమాజ్ానికి హానికర్మని ఈ

కథ

చకుని

ప్ై ఉననదని, క్వున నేటి యువతర్ం చెత
ై నోవంతంగ్ ఉండతలన్న

ప్తద వ్రిని గూరిు మాటాుడిన వ్ర్ు - ప్తద వ్రిని గూరిు

‘నలుపు – తెలుపు’ అనే కథ సందేశ్్నినసచాంది. ప్ాణతలనచ

ర్సిన వ్ర్ు - ప్తద వ్రిని గూరిు పాసంగ్లు చెప్పి న వ్ర్ు

పణంగ్ ప్టిే దేశ

అందర్ూ ప్దద వ్ళ్ళిపో యార్ని, క్న్న ప్తద వ్ర్ు మాతాం ప్తద

సైనికులు సరిహ్దచదలో క్పలక్సచాంటే,

దేశంలోని యువత మాతాం ఉదోమాలంటూ దేశ సంపదనచ నష్ే ం

వ్రిగ్నే

కలిగిసా చనతనర్ని ఆవేదననచ వోకా ం చేసా చంది ‘ఊప్ిర’ి అనే కథ.

‘నిచెచన’ అనే కథ. ప్తద వ్రి సమాధచలప్ై ధనవంత లు ఆనంద

తెలుగువ్రిలోని అనక
ై ోతనచ గూరిు, అనో భాష్ల

మిగిలిపో త నతనర్నే

విష్యానిన

విశదీకరిసా చంది

సౌధతలనచ నిరిేసచానతనర్ని దచయోబడుత ంది ‘సమాధ్తల మీద

అంశ్్లనచ గూరిు

పునాదతలు’ అనే కథ. ధనవంత ల ప్దతల కిరంద ప్తదవ్రి

చకుగ్ వివరించ చెప్ిపన కథ ‘తెలుగువాడు ప్ై క్ొసతునాిడు –

బాత కులు ఏవిధంగ్ నలిగిపో త నతనయో ఈ కథలో ర్చయిత

తొక్ేకయండి’. తెలుగువ్డికి తెలుగువ్డే పాధతన శతా వు అని ఈ

విశ్వుష్ించి

కథ తెలియజ్ేసా చంది. అర్ధ ం పర్ధ ం లేని ఆచతర్లు – అనర్ధకమైన

అలమటిసా చననఆర్ుాలకు మత కు విదలుడతనికి ప్ాణం ఒపపని

నమేక్లు – నిర్ర్ధకమన
ై సంపాదతయలు – నిష్్రయోజ్నమైన

వోకుాలు, అదే భగవంత ని కోసం ఐతే లక్షలు ఖ్ర్ుు ప్టే డతనికి

నియమాలు

ఏమాతాం వనచక్డర్ని లోకం తీర్ునచ చకుగ్ చెప్ిపన కథ

వ్రిని చథసి తెలుగువ్ర్ు నేర్ుుకోవ్లిున

మధో

ప్ీడస
ి ా చనతనయో
‘కరమభ్ూమి’,

తర్గతి

‘రుక్కమణీ

కళ్యయణం’,

‘పునాిమి

‘కృష్ాణరిణం’.
జీవనస్ూయిలు, అనచభవ స్ూయిలు గల ప్తాల దతవర్ చితిాంచే

గూరిు మనిషి, నీల్లమ అనే కథలు తెలియజ్ేసా ్యి.

పాయతనం

అవిన్నతి

–

ఆశరత

పక్షప్తతనికి

–

లంచగొండితనతనికి మార్ుప్తర్ుగ్ నిలేు ఉదో ోగులు, న్నత లు

బలిప్డుత నన అవిన్నతి డతకేర్ునచ గూరిు ‘పగ – పారణం’ అనే కథ

చెపపడతనికే తపప ఆచరించడతనికి పూనచకొని ప్దద మనచష్ ోలు,

తెలియజ్ేసా చంది. కలీా మందచలు స్మానో వోకుాల ప్లిట

పాతీక్ర్ం తీర్ుుకొనే అవక్శం వచిునత కూడత మానవతవంతో

యమప్శ్్ల ై

వ్రి ప్ాణతలనచ హ్రిసా చనన తీర్ునచ కళికు

క్షమించే మానవతత మూర్ుాలు, బడడ లనచ చదచవు చెప్ిపంచలేక

కటిేనటు
ు గ్ చెబుత ంది ‘మనిషి మనిషిక్క మధ్య’ అనే కథ. ‘వైదో ో

బాధపడే నిర్ుప్తదలు ......ఇలా ఎనోన ప్తాలు సజీవంగ్ ఈ

నతర్యణట హ్రి’ అనే సథకిాకి వకర భాష్ోం చెబుత నన నేటి

కథలోు స్క్షయతురిసా ్యి. మనం బాతికే సమాజ్ం పటు -

వైదచోల తీర్ునచ ఈ కథ ఎండగడుత ంది. ఈ పాజ్ా పాభుతవంలో

చథటూ
ే వునన పరిసూ త
ి ల పటు ఎంతో కొంత అవగ్హ్న కలిగించి,

ప్తదవ్నికి వద
ై ోం ఏవిధంగ్ గగన కుసచమంగ్ మారిందో ఈ

అంతో యింతో మంచికి దో హ్దం చేసత విష్యాలు చెప్పలనన

కథలో ర్చయిత చెప్పి న తీర్ు హ్రిషంచదగినది.

పాభుతవ

సదతశయంతో – చితా శుదిధతో వ్ాయబడిన కథలివి. భార్తీయ

ధర్ేసచపతా లలో జ్డలు విపుపకునన అవిన్నతి మహ్మాేరిని

పురలభివృదిధని మనస్ర్ క్ంక్షిసా థ సతోం మందప్టి వ్ాసిన ఈ

గూరిు

కథలు ప్ఠ్కులనచ ఆలోచింపజ్ేసా ్యనచటలో సందేహ్ం లేదచ.

విమరిాంచిన

కథ

రలగుల

చేశ్్ర్ు.

ప్ాణతలనచ

నిశతంగ్

కోసం

అనే

నరకం’,

ఆకలితో

వివరిసా ్యి.మనచష్ ోలనచ గూరిు – మనవీయ సంబంధతలనచ
పాతీక్ర్ల

కుంకుమా’

పటిే

బాగుంది.

సతోం మందప్టి తతనరిగన
ి
జీవితతనిన ర్కర్క్ల

–

–

ఏవిధంగ్

తీర్ు

కథలు

పగ

‘పసతపూ

జీవితతలనచ

చెప్ిపన

‘మానవతవమా

–

మన
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భ్యం భ్యం
దివాకరి బ్ాలచందిరక, హైదరాబ్ాద్
భయం భయం భయం

పురిటల
ి ోనే చంప్లా

ధెైర్ోవంత డిదే నేల

రలడుడ మీద నడవ్లనతన

ఎటు చథసినత భయం

పొ ర్ప్టున బాతకనిసతా

ఎదచరించిన వ్డి గతి అధో గతి

సొ ముేలు కొనచకుునతన

తెలువ్రితే భయం

ప్దద యాోక జీవితం ఓ నర్కం

బాంబుల భయం

ఇంటికి తెచచుకునతన

చీకటి పడితే భయం

ర్జ్కీయ భయం

గుమేం దతటాలనతన,

మనచష్ లు ఇంటటు వునతన

పాతిక్షణం చథసథ
ా

నిర్భయంగ్ బాతకటానికి

బసతుక్ులనతన,

బయటకు వళిినత

బాత కుతూ

ర్జ్కీయ గుండతల

హ్ో టలుకళాిలనతన

దో ప్ిడల
ీ దచండగ్లు

బాతక్లంటే భయం

నతయకుల, వ్రి వ్ర్సచల

గుడికి వళాిలనతన

దేశ్్నికి స్వతంతాయం వచిుంది

బాత కే భయం

నేర్లకి అమాయకుల బలి

సభలకి, స్ంసుృతిక

క్న్న నేడు దేశ్్నికి పాజ్ల

ఆడపుటుేకే భయం

కబాజల భయం

క్ర్ోకరమాలకి వళాిలనతన

జీవితతలకి భదాతద
ే ి?

పుటేేది ఆడత మగ్

భూమి కబాజలకి

తిరిగి సవంత గూటికి

ఎవర్ు ఎపుపడో ! ఎకుడో

ఆడయితే ఇక అంతే

న్నది, నతది అనే భేదం లేదచ

చేరద
ే తక్ విధే!

అదే భయం

సంగతి

బలవంత డిదే భూమి

దొ ంగల భయం

29

అవేకళళళ
డత. గిరజ్
ి ా శంకర్ చింతపలిు
డిసంబర్ 10, 2010 న తనచ చదివిన మడికల్ క్లేజ్ఞ

మారిపో యారల? తనచ మాతాం మార్లేదమి
ే టి? నచదచర్ు విశ్్ల

ఎభయోవ క్ుస్ రియూనియన్ ఆహావనం వచిుంది శ్ల
ై ేందానతథ్

మయి (అంటే బటే తల...), బాగ్ లావక్ుడు, హార్ే ప్ాబు ం,

శ్్సిా క
ర .ి అతనచ ఇండియా వదిలేసి దతదతపు నలభై యిేళియింది.

ష్ గర్, కేటర్క్ే ... వగర
ై ్. క్ుస్ మేటు ప్తర్ు ు గుర్ుాకు తెచచు

క్లేజ్ఞ వ్ళళి అసలు తన అడెడ స
ా చు కనచకోుగలిగినందచకే ఆశుర్ో

కుంటునతనడు..అంజిరడిడ , అప్ిపరడిడ , అకబర్ స్హెబ్.. వగైర్ అలా

పో యాడు. 1959 లో తన క్ుస్ లో 150 మంది చేర్ర్ు, MBBS

అ తో ప్ార్ంభించి...

లో. అడప్దడప్ తప్ిపనవ్ళళి పో గ్, వచేు పో యిే రిఫర్డ ్ ( గత

శ్రరనివ్స్ రడిడ , సచజ్ాత ... ఆప్తర్ు గుర్ుాకుర్గ్నే ఆగిపో యాడు.

సంవతుర్ం తప్ిప – ఈ ఏడు ప్సయిన వ్ళళి) కలిసి వర్సి

ఎలావుందో సచజ్ాత ఇపుపడు? తనథ మారి వుంటుంది. లావ

మొతా ం మీద 150 మంది తనతో ప్టు ప్స్ అయాోర్ు. తన

కుుంటుందత? అలాగే చకుని, చికుని జ్డ వుందత? తన

క్ుస్-మేట్ు అని చెపుపకోడతనికి మూడొందల మందనతన వుంటా

ప్ిచిుగ్న్న 70 యిేళళి వసథ
ా ంటే ఇంక్ జ్డ యిేమిటీ? ముడివేసచ

ర్ు. చతలా మంది ప్తర్ు ు గూడత మరిుపో యాడు తనచ. క్న్న ఈ

కుందేమో ... తలకి ర్ంగు వేసచకుందత? ఇపుడందర్ూ వేసచకుం

రీయూనియన్ 1959 లో చేరినవ్ళికే.

టునతనర్ు కదత. ఇలా ఇలా ఆలోచించచకుంటూ, శ్ైలేందా, ఆలోచన

పడతడ ల కులేదచ.

వ్ళ్ిపుపడు బయట

క్ుస్ ఆఫ్ 59 అంటార్ననమాట. ఏభై

సంవతుర్ల ఎనివర్ురీ (సవరలణతువం అనతలా?)
ఆర్భటంగ్

చేసా చనతనర్ు.

ఇండియాలో

అని చతలా

ఎస్ కి వసతా , శ్ల
ై ేందానతథ్, శ్రరనివ్సచలు,

లోు తేలిపో తూ, 1959 సంవతుర్నికి వళిిపో యాడు.
తనచ డే-స్ులర్. సచజ్ాత

హాసే లు ో వుండేద.ి మొదటి

సిూర్పడిపో యినవ్ళేి

స్రి చథసినపుడు ఆమలో ఎంతో ఆకర్ష ణ. చకుని పలువర్సతో,

క్కుండత చతలా ఇతర్ దేశ్్లోు వలస పో యిన వ్ళిని గూడత

సననని ముకుు, తెలుని శరీర్ం, నలు ని చికుని వదచలుగ్

ప్ిలుసచానతనర్ుట. ఏవో స్ంసుృతిక క్ర్ోకరమాలు, ప్ికినక్, హ్ంప్ీ

వేసచకుననజ్డ, నచదచటి మధోలో ఎఱ్ఱ టి బొ టుే. అకుడే, అకుడే

యాతా ఇలా యివన్నన వునతనయిట. శ్ైలేందతాకి ఇష్ే మన
ై శ్రరదవి
ే ,

ముకుుకిర్ువప
ై ులా తీక్షణమన
ై కళళి.. ఆ కళళి మన పాబంధ

జ్యసచధ, ఇతతోది సినిమా తతర్లు గూడత వసచానతనర్ు ... ట.

కవులు వరిణంచినటు
ు చేప చథపులాు చపలంగ్, లేడి చథపులాు

సరే. అకిునేని నతగేశవర్ర్వుకి వేరే పనేు దచ కదత అని ఆయనిన

భయంగ్ వుండేవి క్వు. పులి కళిలాగ్ తీక్షణంగ్, తీవాంగ్,

చీఫ్ గస్ే గ్ ఎనచనకునతనర్ుట.

వ్డిగ్ హ్ృదయానికి గుచచుకునే బాణతలాుగ్ వుండేవి. ప్దద ప్దద

శ్ైలేందానతథ్ శ్్సిా ర 59 లో చేరి ఎకుడత తపపకుండత 64

కళళి. శ్ల
ై ేందానతథ్ ఆ కళిని చతలా మచచుకునతనడు. మతెా కిుపో

లో ప్స్ అయిో, ఓ ఏడతది హ్వుస్-సరజన్ గ్ చేస,ి తర్వత MD

యాడు. ఆ కళిని తన మనసచతో తతగేసి హ్ృదయంలో దతచచకు

చేస,ి కొనతనళళి అకుడే పని చేసి అమరిక్ వళాిడు. తన బేచ్

నతనడు. శ్రర వక్షయంకుడిలాగే,

వ్ళళి అమరిక్లో 30 మంది దతక్ వునతనర్ు. రండు

ప్తర్ు ూ ఎస్ తో మొదల న
ై వి గనక లాబ్ లో, ల కుర్ డేమోనిసతా ష్
ర న్

సంవతుర్లకొకస్రి కలుసచాంటార్ు. తనథ వళాిడు మూడు

లో ఒకే చినన గూ
ర ప్ లో కలిసతవ్ర్ు. ఎకుువ మాటాుడుకోలేదచ.

స్ర్ుు. అందర్ూ ఎంత మారిపో యారల!. తనచ చతలా మందిని

క్ుస్ లో మాతాం ఎదచరదచర్ుగ్గ కూచచననపుపడు కళళి, కళళి

గుర్ుాపటే లేదచ. అలాగే వ్ళళి తనని గూడత.

చతలా సర్దతగ్

కలిసతవి. తనచ తన కళిని తిపుపకోలేకపో యిేవ్డు. క్ని ఆశుర్ో

గడిప్డు ఆ సందర్భలు. ఈస్రి వేర్ు. ఇది కేవలం అమరిక్

మేమిటంటే సచజ్ాత కూడత కళళి తిప్తపది క్దచ. కళిలోుకి తీక్షణం

లోవునన క్లేజీ మేట్ు మాతాం క్దచ. 59 లో ఉస్ేనియా

గ్ చథసతద.ి రండో సంవతుర్ం లో తనచ సో పర్ే్ రిపజ్
ా ంటేటవ్
ి

మడికల్ క్లేజీలో చేరిన 150 మందీ, ఎకుడెకుడివ్ళళినథ ...

గ్ వునతనడు. సో పర్ే్ డే సలబేష్
ా న్ కి బజీ గ్ వుండి గేటు దగిగర్

కొందర్ు చనిపో యార్ుట. ఉననవ్ళళి ఇనతనళి తర్వ్త ఎంత

వచిున అతిధచలిన ఆహావనిసథ
ా ంటే, హ్టాతా గ్ " శ్ల
ై ూ " అని

ఆ అక్షులిన తన వక్షంలో. ఇదద రి

30

ఆడ గొంత క ప్ిలుపు వినవచిుంది. తనని, తన సనినహత లు

లేడస్
ీ హాసే ల్ డే కి కొంతమంది

డే-స్ులర్ు ని

మాతామే శ్ల
ై ూ అంటార్ు. ఇంటటు అలాగే ప్ిలుస్ార్ు. క్న్న

అతిధచలుగ్ ప్ిలిచేవ్ర్ు. మొదటి సంవతుర్ం, రండో సంవతుర్ం

యింతవర్కూ ఏ అమాేయిా తనని అలా ప్ిలవలేదచ. తిరిగి చథసతా

లో శ్ైలేందతా ని మరవరల ప్ిలాుర్ు. తీర్ అకుడికి వళాిక, తనచ

"సచజ్ాత". అవేకళళి, అదే చథపు, అదే చిర్ునవూవ. "శ్ల
ై ూ"

కనబడి, "అసలు నేనచ ప్ిలుదతదమనచకునతననచ. గీత అడడ ంపడింది

మళ్ళి. శ్ైలేందా మూర్ఛ పో యినంతపనైంది. ఆ స్యంతాం చతలా

" శ్ైలేం దతా కి అందచలో ఏమైనత సందేశం ఉందత అని అనచమాన

సహాయం చేసింది. క్ఫీలూ, టిఫన
ి ు థ సప్ై్ై చేసా చననపుపడు చేత

మొచిుంది. ఒక రలజ్ఞ ఏదో సంభాష్ణలో వూళళి

ర్జ్ కపూర్

లు తగిలాయ్. ఒకుస్రి క్దచ. చతలాస్ర్ుు తగిలాయి. తన ఉదేద

సినిమా వుందన్న , అతడు తన అభిమాన హీరల

అన్న , ఆరలజ్ే

శంలో అది యాదృఛ్ఛఛకం క్దచ.

మొదటాటకి వళళానతననన్న చెప్పడు. విశ్్రంతి సమయంలో చథసతా

అంతత అయిపో యాక హాసే ల్

కి వసతా మంచి క్ఫీ ఇస్ానచ అని మధచర్ంగ్ ప్ిలిుంది.
ఒకస్రి లాోబ్ లో తనచ ఎదో వేడి బీకర్ తో పని

సచజ్ాత కనిప్ించింది. అదే చిర్ునవువ ... అదే తీక్షణమన
ై
చథపూ, అవే కళళి ...

చేసా థంటే చెయిో క్లింది. పకునేవునన సచజ్ాత తన చేర్ుమాలు

ర్నచ ర్నచ చతలా చనచవుగ్, "శ్ల
ై ూ" అని ప్ిలుసథ
ా

ఇచిుంది. చతలా ఆశుర్ోం, సంబర్ం కలిగ్యి. దతనిన తనదగిగరే

సర్దతగ్ దతపరికం లేకుండత మాటాుడుత ండేద.ి ఇలా చతలా క్లం

వుంచచకోవ్లా, లేక తిరిగి ఇచెుయాోలా అని చతలా మథన

జ్రిగింది. ఐదో సంవతుర్ంలోకి వచతుర్ు. మనసచ విప్ిప మాటాుడు

పడతడడు. ఉంచచకోమని చతలా గటిఠ గ్ మనసచు చెప్ిపంది. "ఆమ

కోకపో యినత తనచ ఆ అమాేయిని మరిుపో లేకుండత వునతనడు.

ఏమనచకుంటుందో ?” అని" చివరికి తిరిగిచిు థతంక్ు అని జ్డిడ గ్

ర్తిాంబగళళి గుర్ుాకొసచాంది. ఇంకొక సంవతుర్ంలో ఎకుడికళిి

చెప్పడు. ఆమ అదే చిర్ునవువతో సమాధతనం చెప్పి ంది.

పో త ందో ? వ్ళిది తిర్ుపతి. అకుడికి పో స్ే గ్రడుోయిేష్న్ కి
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వళిిపో త ందేమో?

ఆలసాయద్

అమృతం

శ్ైలేందా

ఆ చనచవు అలా ప్రిగి ప్రిగి చివరికి ఇదద రికీ అది

ఉండబటే లేక ఒక రలజ్ఞ క్లేజీలో వేపచెటే ుకింద అడిగ్డు, "మీర్ు

పర్సపర్ప్తామ అని బాఘా తెలిసిపో యింది. ప్ళిి చేసచకోవ్లని

నతతో చనచవుగ్ వుంటునతనర్నచకుంటునతననచ. దతనికి క్వ

నిర్ణ యించచకునతనర్ు. కొనతనళికి, శ్ల
ై ేందా ఊళళివునన తన

లసిన ఆధతర్లు నత మనసచలో చతలా వునతనయి. అది నేనచ

తలిదండుాలకి చెప్పడు.సచజ్ాత

"ప్తామ" అని అర్ూ ం చేసచకుంటునతననచ, తప్ప? " "ప్తామ క్దచ"

అమాే నతనతన తిర్ుపతిలో వుంటార్ు. క్బటిే ఆమ సంగతి

ప్ిడుగుపడింది, శ్ల
ై ేందా నతిా మీద. "మరి సో దర్ ప్తమ
ా ా?"

వ్ళికి తెలియడం కష్ే ం. ఇతనచ వూళళినే వుంటాదచ. ఎవరైనత

"క్దచ". తనంత పొ ర్బాటు చేశ్్డు. అందరిలాగ్నే తనచగూడత

తనథ,సచజ్ాతత కలిసి తిరిగన
ి విష్యం యింటటు చెప్పత దతనికంటే,

చనచవుని, సతనహానిన ప్తామగ్ అప్ర్ూ ం చేసచకునతనడు. ఆ తర్వత

తనే ముందసచాగ్ చెప్తా తంటా వుండదని ఆ పంజ్ేశ్్డు. ప్ైగ్

ఏం మాటాు డుకునతనరల అతడికి గుర్ుా లేదచ. స్రీ

చెప్పి నటు
ు

ఇంటటువ్ళళి తపపకుండత హ్రిషసా ్ర్ని అనచకునతనడు " అంత

మగతగ్ గుర్ుాంది. నతలుగద
ై చ రలజ్ఞలు గడడ ం ప్ంచచకుని సినిమా

అందమన
ై అమాేయిని అందచనత డతకేరన
ి ఎనచనకుననందచకు".

లు చతలా చథశ్్డు. వ్ర్ం తర్వత క్లేజీ ఆవర్ణలో మళ్ళి

క్ని తనచ అనచకుననటు
ు జ్ర్గలేదచ. ర్స్భాసయిోంది. తన

ఇదద ర్ూ కలిశ్్ర్ు.

అవేకళళి. ఒకనల

నతనన గలలగలల చేస,ి సచజ్ాతత వ్ళిింటికవ
ి ళిి ఆమ తలిు తండుా

రలజ్ఞల ైనతక "హాసే ల్ కి ర్ండి. క్ఫీ ఇస్ానచ" అంది. ఆ స్యంతాం,

లతో ఎదేదో మాటాుడతటే . వంటనే హ్ుటాహ్ుటిని, సచజ్ాతకి

మనసచ పరిపరి విధతల ఒదద ంటునతన వళాిడు. క్ఫీ తతగుతూ,

తిర్ుపతి నించి ప్ిలుపు వచిుంది. పర్ోవస్నం. హ్వుసరజన్ను

హాసే ల్ బయట గ్రడ న్ లో కూచొని మాటాుడుకుంటూ నవువకుం

క్కుండతనే తిర్ుపతికి బదిలీ చేయించతర్ు. ఆ తర్వత ఉతా ర్లు

టునతనర్ు. తనచ ఏదో అంటే, సచజ్ాత నవువతూ, "ఏమిటీ

ర్సచకునతనర్ు. తనచ పో స్ే గ్రడుోయిేష్న్ చేశ్్డు, హెైదర్బాదచ

ఆమాట? చెంబులాుగ్?" అని మళ్ళి నవివంది చెంబు అనే మాట

లోనే. ఆమ తిర్ుపతిలో చేసింది. రండు మూడు స్ర్ుు టెైర చేశ్్డు

ఆరలజ్ఞలోు

సతనహత ల

మళ్ళి అదే చథపు.

విష్ం

.

క్లేజీలో బాాహ్ేలిన వకిురించడతనికి వ్డే మాట.

అంటే బాాహ్ేలు చెంబు తీసచకొని యాయవ్ర్ం ...

హాసే ల్ లో వుంటుంది. వ్ళి

ప్ళిిళిలో కలుసచకోవ్లని. క్న్న ఆమ ర్లేదచ.

వుతా ర్లు మాతాం ఏమీ జ్ర్గనటుే ప్తామతోనే వుండేవి. ఒకస్రి
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తనచ పని కలిపంచచకొని తిర్ుపతికి వళిి నపుపడు హాసే ల్ కి వళిి

ప్దద

కలిశ్్డు. ఇపుడు ప్తర్ు మారింది " సచజ్ాతత రడిడ " క్ఫీ తెప్ిపం

అందర్ూ మార్ర్ు. ఆడవ్ళిందర్ూ తలకి నలు ర్ంగు పూయటం

చింది. సర్దతగ్నే మాటాుడింది. అదే చిర్ునవువ ... అవే కళళి ...

మూలాన వ్రి వ్రి భర్ా ల రండో భార్ోలాుగ్ కనిప్ిసా చనతనర్ు.

తనచ వళ్ళి వ్ళి నతనన అమేలతో మాటాుడతడు. తన తండిా

శ్ైలేందా కళళి మాతాం పావశ
ే దతవర్ం మీదే వునతనయి. అర్గంట

చేసన
ి అలు రికి క్షమాపణ

... గంట అయిపో యింది.

చెప్పడు. చతలా

మర్ోదగ్ మాటాు

లక్షేననలాగునతనవు" అని జ్యక్డు శ్ైలూ. తనలాగే

బార్ కటేేసా చననటు
ు అనననుంంట్

డతర్ు. చివరికి చతవు కబురేంటయాో అంటే, ప్ళిికనన శ్ల
ై ేందతా

దతనితోప్టే అందరీన లోపలికి ర్మేని ప్ిలుపులూ వసచానతనయి.

ఆతేహ్తో

బటర్ ఆపష న్ అని. తతతపర్ోం తేటతెలు మయిోంది.

తనచ చతలా డిసుప్యింట్ అయాోడు. ఇంతలో ఎవరల ఒక్మ

శ్ైలేందా ఇర్క్టంలో పడతడడు. కింకర్ా వోం? తనేమో పుటిేంటటు

న్నలం చీర అదే ర్ంగు జ్ాకటూ
ే తల చచటే చచటుేకొని అందచలో

అమాే నతనతన చతటు బడడ . అమాేయి. తనచ బయటికి ర్దచ.

రండు ఎఱ్ఱ మందతర్లు పొ దిమి, పకున తెలుని ఆజ్ానచబాహ్ుడెైన

వ్ళిింటటు నో. వీళిింటటు నోనో. ఒకటే మార్గ ం “లేవదీసచకుపో వడం”

ఒక్యన (వ్ళాియన క్బో లు) తో వసోా ంది.. కొంచెం లావుగ్

సచజ్ాత విష్యంలో అది అసంభవం.

వుంది ... చతమన చతయగ్ వుంది (సచజ్ాత అయితే నలు బడింది

రలజ్ఞలు దొ రు ప
ి ో త నతనయి. శ్ైలేందా అమే మంచం
బటిేంది. గుండెజ్బుబ. చతవు బత కులోు వుందనతనర్ు ఆమ కోరిక
మేర్కు వ్ళి నతనన నోటీసచలో వునన అమాేయిల చిటాఠ లో
మొటే మొదటి ప్తర్ు

ర్ూప్ అనే

శ్ైలూకి. ఒకవేళ ఈమే క్దచకదత?
ఇంతలోకే ఆమ తనదగగ రికే సథటిగ్ గ్ వచిుఆగింది.

మటిక
ా ుోలేష్న్

నేం టాోగ్ కి చెయిో అడడ ంప్టిే, "నేనవరల చెపుపకోండి?" అంది.

ప్స్ అయిన అమాేయిని చేసచకునతనడు. ప్ళిి శుభలేఖ్

శ్ైలూ ఆమ శరీర్ం లోని కళినచమాతామే చథసథ
ా , అవే కళళి,

సచజ్ాతతరడిడ కి పంప్ించతడు. ఘాటుగ్తనని తిడుతూ, తనచ ఎంత

అదే తీక్షణం, అదే తీవాత, ఆకర్ష ణ , “సచజ్ాత" అనతనడు. సచజ్ాత

ప్ిరక
ి ివ్డో వగర
ై ్, వగైర్ ర్సింది. తన ప్ళ్ళిన మూణణణలుకి సచజ్ాత

చెయిో తీసింది. నేం టాోగ్ కనిప్ించింది " సచజ్ాతత వి. రడిడ "అని

ప్ళిి ఆహావనం వచిుంది. ఆ తర్వ్త తవర్లోనే తనచ అమరిక్

ఉంది. మొగుడిప్తర్ు గూడత వుందననమాట. అతనిన పరిచయం

వచతుడు.

చేసింది. ర్ూప్ని పరిచయం చేశ్్డు వ్ళిిదద ర్ూ

శ్ైలేందా

ఎంచచకుని

అనచకునతనడు) వయసచ పాభావం కనిప్ిసా ో ంది. ఆశ చిగురించింది

ఆలోచనలోునించి

తేర్ుకుని

వర్ా మానంలోకి

వచతుడు. ఎలా వుంటుందో ఇపుపడు? తనచ గుర్ుా పటే గలడో
లేదో ?

ఏదిఏమైనత

మాటాుడు

కుంటునతనర్ు.
సచజ్ాత అంది " ఎటాు వునతనర్ు, చెంబులు? నననటాు

నేంటాగ్ు వుంటాయి కదత అని ధెైర్ోం

గుర్ుా పటాేర్ూ? నేనచ చతలా మారిపో యానచకదథ? లావక్ునన్న

చెపుపకునతనడు. అనచకునన రలజ్ఞ ర్నే వచిుంది. శ్ైలేందతా, ర్ూప్

నలు బడతడనన్న అంటార్ు ననచన చథసినవ్ళళి . చతలమంది

హ్ో టల్ లో దిగ్ర్ు. ఆ స్యంతాం

గురేాపటే లేకపో త నతనర్ు"

రిసపష న్, గట్ టుగదర్.

తర్వ్త స్ంసుృతిక క్ర్ోకరమాలు. అందర్ూ వసచానతనర్ు. ఒకడు

శ్ైలేందా ... క్దచ శ్ైలూ మనసచలో అనచకునతనడు.

వచిు నేం టాోగ్ చేతా ో కప్ిప, " ననచనగుర్ుా పటాేవ్?“ అనతనడు.

"అవే కళళి. అవి నతవి. నత హ్ృదయాంతర్ంతతలోు దతచచకుననవి.

శ్ైలేందా " లేదనతనడు. "నేనచ చిన లక్షేననని.”. "బాగ్ ఎదిగ్వు

మిగిలినవేవీ నేనచ చథడకురేుదచ"
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అందరిక్క ఇళళళ
డత. గవర్స్న సతోనతర్యణ
'కడుపు నిండత కూడు, కటుేకోవటానికి బటే , తలప్ై

50.7 శ్్తం ఇళిలో సవంతదతర్ుు ఉండగ్, 29.3 శ్్తం పాజ్లు

గూడు' ఉండతలని అందర్ు కోర్ుకుంటార్ు. బీదదేశమన
ై భార్త

అదెద ఇళిలోు నివసిసా చనతనర్ు, 10.1 శ్్తం ఇళళి ఖ్ాళ్ళగ్ ఉనతన

దేశములో 'గుడిస ఉంటే చతలు' అనచకునేవ్ర్ు చతలామంది ఉ

యి. అమరిక్లో అయినత భార్తదేశములోనన
ై త సొ ంత ఇలుు

నతనర్ు. అగినకి ఆహ్ుతి అయిే గుడిసలు కడితే ఓటు
ు పడవని,

అందరికి ఉండదని తెలుసోా ంది. భార్తదేశములో బీదవ్ర్ు ఇలుు

ర్జ్కీయ నతయకులు, సిమంటురేకులతో ఒంటిగది ఉనన ఇళినచ

లేకపొ తే బంధచవల ఇళిళిలోనో, సతాములోనో, గుడిలొనో ఉంటా

కటిేసా చనతనర్ు. ఏమి కటిేనత లంచతలు వస్ాయి క్బటిే 'ఒంటిగదిలొ

ర్ు. అమరిక్లో అయితే ఇలుులేని వ్రిని “హ్ో మ్-ల స్” గ్ పరి

ఎలా క్పుర్ం చేసా ్ర్ూ?' అని ఆలోచించకుండత ఒంటిగది ఇళినచ

గణించి, తకుువగ్ చథస్ార్ు.

ఆఫీసర్ుు కడుత నతనర్ు.

భార్తదేశపు పలు లోు 20.7 శ్్తము

చథడు” అననది తెలుగు స్మత. అమరిక్లో ఇలుు కటే వలసిన

పూరిళళి , పటే ణతలు లో 4.3 శ్్తము పూరిళళి ఉనతనయని

పనిలేదచ. కటిేన ఇళళి రడీగ్ అమేక్నికి ఉంటాయి. భార్త

2011 సంవతుర్ములో చేసన
ి సనుసచ పాక్ర్ము తేలింది. పలు లోు

దేశములో ఇళళి కటాేలి అంటే, పునతది వేయాలి, సథపర్ సే క
ా ుర్ు

3.4 శ్్తము అదెద ఇళళి అయితే, పటే ణతలు లో 27.5 శ్్తము

కటాేలి, ప్ైకపుప ప్టాేలి. అమరిక్లో క్ంటాాకేర్ు చేసతా, ఇండియా

ఇళళి అదెదకు ఇసచానతనర్ు. అమరిక్లో ఇలుు క్వ్లి అనచ

లో ఇంటి యజ్మానియిే అన్నన చేయాలి. అందచకనే ఇలుు కటే డం

కునేవ్ర్ు, బేంక్ దతవర్ ఇంటిని తనఖ్ా ప్టిే, ఇంటి ఖ్రీదచలో

కష్ే ం. తెలివన
ై వ్ర్ు, డబుబననవ్ర్ు కటిేన ఇళు లోి అదెదకు

కన్నసము పది శ్్తము చెలిుంచి, ఇంటిని సవంతము చేసచకుంటు

ఉంటునతనర్ు. అమరికన్ డీంా లో 'సొ ంతఇంటిలో ఉండటం' ఒకటి.

నతనర్ు. అమరికన్ హ్ౌసింగ్ సరేవ వ్రిచిున ల కుల పాక్ర్ం

అందచకే అమరిక్లో చటాేలు అన్నన ఇళళి సవంతముగ్ ఉండతలి

“ఇలుు కటిేచథడు - ప్ళిి చేసి
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అనన ప్ాతిపదికతో ర్ూపొ ందతయి. భార్తదేశములో బీదలకు

పొ వుటకు ఏమి చేస్ర్ు? ఇంటినచండి వచేు చెతా తొలగించచటకు

పాభుతవమే ఇళళి కటాేలి! లేకపో తే వైర్ మండలంలో ని సిరప
ి ుర్ం

ఏర్పటు చేస్ర్? ఇంటికి ర్వటానికి, పో వటానికి దతరి ఉందత?

(కనకగిరి) గ్రమపంచతయతీలో

ఇంటిలో మర్ుగుదొ డిడ ఉందత? అనన పాశనలు అడగర్ు. అడగమని

"ఇళి సధ లాలక్ోసం పో టాపో టీ

ధ్రాిలు" నిర్వహంచినటు
ు చేయాలి.

ఈ వ్ోసకర్ా 1985 సంవ

చటే ము చెపపదచ. పంచతయతీ వ్ర్ు, మునిసిప్లిటి వ్ర్ు,

తుర్ములో, కేనుర్ు వ్ోధి నివ్ర్ణ శబర్లు నిర్వహసచానన రలజ్ఞ

లంచతలు ఆశంచి, పటిేంచచకోర్ు. ప్ైగ్ అనచమతి లేకుండత కటిేన

లలో, ఏజ్న్నులో ఉనన(ప్డేర్ు దగగ ర్) పలు లో ఎంత మందికి

ఇళు నచ ఓ అయిదతర్ు సంవతుర్ల తర్వ్త గవర్నమంట్ వ్ర్ు

కేనుర్ు ఉందో మా బృందము పరీక్ష చేసింది. పాభుతవము వ్ర్ు

కొనిన వేల జ్రిమానత (ఆఫీసర్ుు కొనిన వేల లంచం) తీసచకుని

కటిేన పక్ు ఇళినచ అకుడ చథస్ము. ఆపలు నచ చేర్ుకోవ్లి

కరమబదీదకరిసా ్ర్ు. అంటే అపపటిదతక్ పాభుతవ రిక్ర్ుడలోు అకరమ

అంటే, నడకనచ కొండ ఎక్ులి. ఇలుు కటే డం ఎంత కష్ే మో

కటే డంగ్ వుననది, ర్తిాకి ర్తేా సకరమ కటే డంగ్ మారి పో త ం

అపుడు తెలిసింది.

దనన మాట. మర్ుగు న్నర్ు పో యిే సదచప్యం వుననదత లేదత?

భార్తదేశములో సిమంటు ఇటుకలతో కటిేన ఇళళి, ప్ంకు

రలడుడ పకున తగినంత ఖ్ాళ్ళ పాదేశం వదిలేర్ లేదత అనన పాశనలు

టిళళి, పూరిళళి ఉనతనయి. ఇటీవల బహ్ుళ అంతసచాల అప్ర్ుే

ఎవవర్ూ అడగర్ు. బహ్ుళ అంతసచాల అప్ర్ుేమంటు
ు అయితే

మంటు
ు కటిే అముేత నతనర్ు. బీదలు పూరిళిలోనే ఉంటు

వ్ళళి వదిన న్నర్ంతత రలడుడ మీదే వుంటుంది. వ్ళళి విసిరే చెతా

నతనర్ు. భార్తదేశములో ఇలుు కటేేముందచ పంచతయతీ వ్రి

ఆ రలడుడ పకునే న్నళిలో తేలుతూ వుంటుంది.

లేదత మునిసిప్లిటీ వ్రి అనచమతి ఉండతలి. లంచతలు తీసచకొని

పూరిళళళ: ఆకులతో కటిేన ఇళళి, గడిడ తో ప్ైకపుప వేసన
ి ఇళళి,

అనచమతి ఇవవటం అననది సర్వస్ధతర్ణం. అనచమతి ఇచేు

మటిేతో కటిేన ఇళళి చతలా చలటు, ముఖ్ోం గ్ పలు లోు కనిప్ిసా ్యి.

ముందచ కటే బో యిే ఇంటికి మంచిన్నటి వసతి ఉందత, మురికి న్నర్ు

ఇవన్నన పర్ుశుర్మ ప్ీతి
ా కి గురి అయిేోవే! వ్టికి బదచలు పక్ు
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ఇళినచ ఎందచకు కటే కూడదచ? గడిడ తో కటిేన ఇళళి భార్త

వర్ష పాణతళికలో 'పుర్' క్ర్ో కరమానిన ఆచర్ణలో ప్టాేలని కేందా

దేశములో తకుువగ్ కనిప్ిసా ్యి. ఆకులతోనే కటిేన ఇళళి కని

పాభుతవము నిర్ణ యించింది. 'ఇందిర్ ఆవ్స్ యోజ్న' అనే పధక

ప్ిసా ్యి. పాపంచములో చతలచలటు గడిడ ఇళళి కనిప్ిసా ్యి. అగిన

ము కిరంద ఆంధాపద
ా శ్
ే లో పలు లోు, ఇళినచ కటాేర్ు. ఆంధాపద
ా శ్
ే లో

పామాదమువలు న పూరిళికు ఇనథురనచు దొ ర్కదచ. ఫాభుతవము

రండు లక్షల 24 వేల ఇళళి కటిేనటు
ు “మినిసీే ా ఆఫ్ ర్ూర్ల్

తలచచకొంటే పూరిళికు బదచలు పక్ు ఇళినచ కటే వచచునచ.

డెవలప్తేంట్” వ్రి ల కులు చెపుత నతనయి. ఇవి క్కి ల కులో,

ఏప్రీేవ్ర్ు కూడత తమ మేనిఫసొే లో ఇళి గురించి పాసా ్వించర్ు.

లేదత నమేదగినవో చెపపటం కష్ే ము.

బీదరికమునచ నిర్ూేలిస్ాము అని చెపుతతర్ు క్ని, ఇళి గురించి

ఏదెన
ై త పో ా జ్కుే కటేేటపుడు, అధిక్ర్ు కు, పాజ్ాపాతినిధచ

మాటాుడర్ు. పాతి పలు లో వంద ఇళళి, పాతి పటే ణములో వేయి

లకు, 'ప్ాజ్కుేలలో పనిచేసవ
త ్రికి ముందే ఇళళి కటాేలి' అని

ఇళళి కడతతమని చెప్ిపనవ్రికే ఓటు
ు వేసా ్ము అని పాజ్లు చెప్ి

ఎందచకు తోచదచ? ఆనకటే కటాేలి అంటే కొనిన ఊళళి, ఇళళి

తే , పాజ్ాపాతినిధచలు పాభుతవముచేత ఇళళి కటిేంచగలర్ు.

ములిగిపో తతయని ముందే తెలుసచాంది గదత? పలు పుపాదేశ్్లలో

బ్సీు వాడలోి లో బీదవారి ఇళళళ : పలు లోు ఉదో ోగ్లు లేక పటే ణత

ఉనన ఊళళి ములిగక ముందే, ఎతెా న
త పాదశ
ే ములో ఇళళి కటాేలి.

లకు వలస పో త నతనర్ు. పలు లనచండి వచిున వ్రికి ఇళళి ఎకు

ఆతర్ువ్త ఆనకటే కటాేలి. ప్రిశ్్రమికవ్డనచ నిరిేంచేముందచ,

డ ఉంటాయి? వీర్ందర్ు చవకగ్ అదెదకు దొ రక
ి న
ి , పలు లనచ

పరిశరమలో పనిచేసత వ్రితోప్టు, వ్రిళిలోు పనిచేసవ
త ్రికి కూడత

పో లిన, బసీా లలో (సు మ్ు)లో ఉంటునతనర్ు.

వీరికి మంచిన్నటి

ఇళళి కటాేలి. పో ా జ్కుేలవలు న భూమి కోలోపయినవ్రికి, ఉప్ధి

సదచప్యము ఉండదచ. మర్ుగుదొ డు ు ఉండవు. మురికన్న
ి ర్ు

కోలోపయినవ్రికి పాభుతవమువ్ర్ు ఏమిచేయాలో చెప్పత శ్్స

పో వటానికి డెన
ైర ు చ ఉండవు. ఇంటి మీద ఇళళి ఉండి, నడవటానికే

నము “ది రైటు టు ఫయిరు క్ాంప్నే్ష్న్ అండ్ టారన్పరని్ ఇన్

చలటు ఉంటుంది. వద
ై ోసదచప్యము ఉండదచ. విదతోసదచప్యం

లేండ్ ఎక్కవజష్న్, రిసటుుల్ మెంటు ఆకుు అండ్ రిహేబిల్లటేష్నత”

ఉండదచ.

ఆకుే (LARR)నచ 2013 సంవతుర్ములో ప్ర్ు మంటు ఆమోదిం

ఇనిన కష్ేలు ఉనతన 'బాతికి ఉంటే బలుస్కు తిన

వచచు' అని ఉదో ోగం కోసం, పటే ణతలకు వలసపో త నతనర్ు.

చింది.

'పురా' (PURA) అనే పధ్కము:

నవ్రికి నతోయము జ్ర్ుగుత ందని ఆశదతదము.

పలు ల నచండి పటే ణతళికు

ఈ శ్్సనము వలు న బీదవ్రికి, భూములు కోలోపయి

వలస పొ కుండత ఆప్లని, పాభుతవము చతలా సంవతుర్ల

అనిి హంగులు ఉని పలి లు: మంచిన్నటి సదచప్యము, పాతి

నచండి పాయతనము చేసా థనే ఉంది.
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ఇంటిలోనచ మర్ుగుదొ డు ు, ప్ిలులు ఆడుకోవటానికి సూ లాలు,

సంవతుర్లు గడిచినత పలు ల నచండి పాజ్లు పటే ణతళికు వలస

పశువులు ఉండటానికి అనచవైన చలటు ు, విశ్్రంత సమయాలలో

పో తూనే ఉనతనర్ు. పటే ణతలోు ఉండే వసత లు, సదచప్యాలు

చదచవుకొనచటకు గరంధతలయాలు, ఊరిమధో కొలనచలు, ఊరిలో

పలు లొు లేవని గరహంచి మాజీ భార్త అధోక్షుడు అబుదల్ కలాం

వ్రికి

గ్ర్ు “పటు ణాలి లో ఉండడ వసతటలు పలి లోి ప్డితడ” బాగుంటుందని

పనికలిపంచటం, సభలు ప్టుేకోవటానికి, నతటక్లు వేయుటకు

'పుర్' (Provision of Urban amenities in Rural Areas)

ఊరిబయట సూ లం మొదలగునవి పలు లలో ఏర్పటుచేయాలి.

క్ర్ోకరమానిన ప్ార్ంభించతర్ు.

ఈ క్ర్ోకరమానిన, కేందా పాభు

పాభుతవమువ్ర్ు పాసా చతము కడుత నన ఇళిసముదతయాలలో

తవము, 'మినిసీే ా ఆఫ్ ర్ూర్ల్ డెవలప్తేంట్” వ్రి చేత ల మీదచగ్

ఈసదచప్యాలు లేవు. పదివేలజ్నతభాకు ప్ైబడి ఉనన పలు లు

ఆచర్ణలో ప్టాేలని నిర్ణయించింది. పలు లకు ర్హ్దతర్ుు, కంపూో

భార్తదేశములో నతలుగువేలు ఉనతనయి. ఆయా ఊళిలో ఊరికి

టర్ు వ్డకం, పాజ్ల విజ్ా్నతనిన ప్ంచి, తదతవర్ ఆరిధక్భివృదిధని

వంద చొపుపన ఇళళి కటాేలి అంటే పాభుతవమువ్ర్ు ఇంటి

స్ధించటం 'పురా' క్ర్ోకరమము ముఖ్యోదేదశము. ప్ల
ై ట్ పో ా జ్క్ే

నిర్ేణకంప్న్నని (Rural housing corporation) ఏర్పటు

వలు వచిున అనచభవ్నిన దృష్ిేలో ప్టుేకుని, పననండవ పంచ

చేయాలి. ఇళికు వచేురిప్తర్ు ు చేయుటకు, ఆ ఇళిలోు ఉండేవ్రికి

ఉదో ోగ్ల

కోసం

నేరపే

శక్షణతలయాలు,

కూలీలకు
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సదచప్యాలు ఏర్పటు చేసత బాధోతలనచ, ఆకంప్న్నకు ఇవ్వలి.

2010 సంవతుర్ములో, భార్తదేశములో 32 శ్్తము బీద

పటే ణతలోు కూడత ఇళళి నిరిేంచే క్ర్ోకరమానిన ఏదెన
ై త ఒక కంప్న్న

వ్ర్ుగ్ ల కిుసచానతనర్ు. అమరిక్లో బీదవ్రికి 43 శ్్తము

(Urabn housing corporation)కి ఇవ్వలి. ఆకంప్న్నకి కూడత

ఇళళి సొ ంతము. భార్తదేశములో బీదలకు ఇళళి లేవు. భార్త

ప్ైన ప్తరొునన బాధోతలనచ ఇవ్వలి.

దేశములో బీదలకు ఇళళి కటుేటకు ర్కర్క్ల పాభుతవపధక్లు

అందరిక్ీ ఇళళళ ఉండాలా?: జ్నతభా ప్రిగప
ి ో త ననది. పలు పాజ్లు

ఉనతనయి. ఈపధక్లు క్గితంప్ై చథడటానికి అందముగ్ కని

పటే ణతలకు వలసపో త నతనర్ు. ఈ రండు క్ర్ణతలవలు న పలు ల

ప్ించినత, ఆచర్ణలో కనిప్ించవు. బీదలకు ఇళళి అవసర్మని

లో, పటే ణతలు లో బీదవ్రికి ఇళళి కటాేలి. మధోతర్గతి కుటుం

అధిక్ర్ులకు, నేతలకు తెలిసినత పటిేంచచకోర్ు.

బాలకు భార్త జీవిత భీమా సంసూ (LIC) వ్ర్ు ర్ుణతలనచ ఇచిు

ఆరిధకసిూతితో

కొతా ఇళినచ కటిేంచవచచునచ. డబుబ ఉననవ్ర్ు కొతా ఇళినచ

అందరికి ఇళళి ఉననపుడే “సరేవ జనా సతఖినోభ్వంతట” అనన

కటిేంచగలర్ు. బీదవ్రికి ఇళళి ఎలా? అమరిక్లో, 2011

వ్కోము నిజ్మవుత ంది.

నిమితా ము లేకుండత అందరికి ఇళళి ఉండతలి.

సంవతుర్ములో, 15.9 శ్్తము బీదవ్రిగ్ పరిగణింపబడితే,
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