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Dear Friends and TFAS Members, తెలుగు కళా సమితి సభ్ుోలందరికీ నమస్కారములు.
Hope everyone had a great summer! It has been 4-5 months since new TFAS executive
committee took over during our 2014-Ugadi function in April. Since then, we organized
two events – Dr. Shobharaju’s musical workshop with over 60+ children and adults
participating in the workshop followed by a concert on July 19th, and a summer picnic
on August 3rd 2014. There was a big turnout for both the events. Thank you so much for
your support. Please enjoy the pictures published on this magazine and also on our
TFAS website/ TFAS’s Picasa web album. Please share your feedback on these events
so that we continue to improve the way we conduct community events.
As I mentioned previously, it has been 30 years since TFAS was introduced. We are planning big to celebrate
our 30th Anniversary. Initially we thought of conducting this event in October of 2014 along with our
Deepawali celebrations. However, based on your feedback – considering other various events and the timelines,
we deferred this big event to Memorial Day of next year, May 2015. Thank you for your feedback and support
on this. Please share your ideas for the event. Exact details of the event will be communicated to you during the
next months through our website and email.
Apart from the events that we regularly conduct, TFAS committee is working hard on finalizing by-laws
improvements, website enhancements, membership benefits, and other events that involve local talent. We have
been receiving feedback to work on community services, and other activities involving youth and senior
citizens. We will work on supporting these ideas. Thank you again for your feedback.
Finally, our Deepawali event is planned for October 18th at East Brunswick Middle School. We are planning on
competitions for the event in various activities including music, dance and sports. Please register for the event
and participate in competitions! I hope to see you all and thank you for your continued support to our team in
serving you and the organization! Happy Deepawali greetings to all!
On behalf of entire TFAS executive committee, once again I thank you for your continued support to TFAS!
Sincerely,
Srini Gandi – President TFAS (president@tfas.net)

Recent Event accounts
Treasurer, TFAS
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లలితగీత వికాసం
డా. వడడే పల్లి కృష్ణ
అడవి బాపిర్ాజు (1895 -1952) : కవిక ండల తరవకత గోప గే

మొదట తీవరస్ా కయిలో కకళికలా ఊళునట ఊడచ పెటు న
ి ా, ఆ

యాలు అధికంగక రచించిన కవి అడవి బాపిరకజు. వీరి తొలకరి,

తరవకత వరద తగుుముఖం పటాుక అంబికలా అనటరకగంతో

గోధూళి సంపుటాలు అందటకు నిదరశనాలు.

ఇతడు నవలాకక

రుడు, చితరకకరుడు కూడా కకవడం విశేష్ం.

శంఖాలు పూరించి – కిననిరుి మీటించి
శంకరకభ్రణ రకగకలాప కంఠియిెై

గౌళ సెలి ాయి కూతురు = 3 + 5 + 4 = 12
బల సకాందని సూతురు = 2 + 6 + 4 = 12

...
కరమెతిే దీవించి కడల్లకే నడచింది.

దాని కళళు నీల్ల పూలు = 3 + 3 + 3+ 3 = 12

అని స్కగరసంగమసిాతిని స్కక్షాతారింప చడశకరు. బాపిరకజు గకామోం

దాని పళళు జ్ాజి పూలు = 3 + 3 + 3+ 3 = 12

లో జ్ానపద బాణీలి ో ‘తొలకరి’ , ‘గోధూళి’ కృతులనట రచించినటేి

దానిి పలకరిసతే ఒళళు = 3 + 3 + 4 + 3 = 12

గకాంధికంలో ‘శశికళ’నట రూపొ ందించారు. కృష్ణ శకసిే ి ‘ఊరవశి’లా,

మోహాన గగురు పొ ళళ
ి = 5 + 3 + 3 = 12 || గౌళు||

నండూరి ‘ఎంకి’లా, బాపిరకజు వలపుల కల ‘శశికళ’ అని

బాపిరకజు ఒక గౌండి చెలి ాయి కూతురు అందానిి, అందరూ

చెపువచటచ. ఆమె సూరోసటత – చందరబాల, గకన శిలాుది తర కళా

చూసి ఎంత వింతగ చెపుుకుంటారో చకాగక వివరించారు. చెలి ా

మూరిే. ఎంకి పకటలలాగే ‘శశికళ’లో ఏ గీతానికకగీతం సవతంతరంగక

యి కూతురు కోడలు వరుసవుతుంది. అంటే మామ కోడలుకు

నడచినా ఒకే పకతర చటటట
ు అలుికునివి, పరణయ గంధాలనట చలుి

శృంగకర భావన సవోంగకనే సరిపో తుంది.

కునాియి.

నలి ని కళునట నీల్ల

పూలని, తెలిని పళుని జ్ాజి పూలని చెపుడం మనోహరంగక

కకవోనాయిక నాకు శశికళ!

ఉంది. దానిి పలకరిసతే ఒళళు మోహంతో గగరకుటు కలుగుతుం

కకవో రసమున స్కాయి శశికళ!

దనడానికి ‘గగురు పొ ళళ
ి ’ అని చకాని గకామోం పరయోగించారు.

కకవో వోంగోము రీతి శశికళ!

వయసటులో ఉని పడుచటనే గకకుండా వరద గోదావరిని కూడా

కకవోమే నా గీతి శశికళ!

చాలా సహజ్ంగక కళుకు కటిునటు
ి గక వరిణంచారు.
ఉపొ ుంగి పో యింది గోదావరి, తానట

శశికళ తన కకవో నాయికయిే గకక, కకవో రస్కనికే స్కాయి అనడం
శశికళ గీతియిే కకవోమనడం సవోంగక ఉంది.

తెపుుని యిెగస
ి ింది గోదావరి

వనని
న లలో వనలుగు ధార

క ండలోి ఉరికింది.

వననిలలో స్కినమాడ

కోనలుి నిండంది

ధవళ కకంత తరళమూరిే

ఆకకశ గంగతో

భ్ువన సకల మోహమూరిే

హస్కేలు కల్లపింది

||ఉపొ ుంగి||

పరణయ దడవి నా శశికళ

గోదావరి వరద తీవర స్కాయిని సూచించడానికి ఆకకశగంగతో హస్కే

మృణాలాంగి నా శశికళ

లు కల్లపిందనాిరు. ఆకకశగంగతో హస్కేలు కల్లపతంత ఎతు
ే లో

పూరణ నగియిెై నిల్లచెనట

ఉపొ ుంగి వచిచంది కకబటేు

పూరణ కుంతలా లాడగ

అడవీ చెటినీిని – జ్డలలో తురిమింది

‘నగి’ గీతంలో తన శశికళనట భ్ువననైక మోహన మూరిేగక, మృణా

ఊళళు దండలుగ గుచిచ – మెలి ోన తాల్లచంది

లాంగిగక, విరబో సటకుని శిరోజ్ాలు వనననిల వనలుగులోి కదలా
డగక, పూరణనగిగక అగుపించినటు
ి భావించారు. తన శశికళ పకడ
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తడ ఎలుగెతిే ఆ పకట మాధటరకోలలో పకరణాలు మరుగునని ఎనలేని

గక అగుపించవని, నవల – కథలలోని సంపూరణ శిలుం గీతాలోి

అనటరకగంతో రకగకలాపన చడశకరు.

పకక్షకంగకనే గోచరిసే టందని డా. శ్రా పకద గోపకల కృష్ణ మూరిే గకరు

‘శ్రాతిలేని గీతం’లో

అభిపకరయ పడాేరు.

పకడకే నా రకణి

లలిత గీత విస్ాారం (బాల ంతరపు రజనీకాంతర్ావు) :

పకడకే పకట

బాలాంతరపు రజ్నీకకంతరకవుగకరు లల్లతగీత పరకాయ
ి ా విస్కేర

పకట మాధటరకోల

కులలో పరముఖటలు. ఆకకశవకణి దావరక అనేక లల్లత గీతాలనట

పకరణాలు మరిగన
ె ే!

సవయంగక రచించి, కృష్ణ శకసిే ,ి బసవరకజు మొదల న
ై కవుల
||పక||
పకట

రకగమాలాపించి

లకు కమనీయ సవరకలనట సమకూరిచ పరస్కరయోగం కల్లుంచారు.

వకగులా పరవహంచి

ఆలయమున వినబడునదిగో

సటడ చటటుు గీతాల

ఆకకశమున కనబడునదిగో

సటరిగి పో నీయకే

నవవరష పు ఘంటానినాదం

కలాార ముకుళములు

నవకోశకజ్యోతి!

కదిల్లనవి పెదవులూ

పకరత యిేటి పెనట తమసటులు

పరణయ పద మంతారల

పకప కల్లతములు మనసటులు పటాపంచలే!

||పక||

బంధించె జీవనము ..

చలనరహతంగక ఏటిలో నిల్లచిన పకతనీటి||పక||
ని కదల్లంచడానికి జ్లుి

శ్రాతి లేని నా మదికి

గక పడడ వకననీటిలా

పెనటచీకటి లో పకప పంకిలమెన
ై మనసటు

చతుర గీతాలేల? ... అంటట తన శశికళ రకగ పరవకహంలో క టుు

లనట కడగేయడానికి భ్గవంతునికరుణ జ్లధారగక కురిసి,

కు పో తానని వివరించారు. అంతడ గకక ‘లేపకక్ష” లోని మహో ని

లోకమంతా

తమెన
ై బసవయోనట చెత
ై నోంతో లేచి రమమంటట అల్లి న పరబో ధ

నిిసటేందని, అపుుడు అందరూ ఏకకంఠం తో ‘పరభ్ూ’ అని మధట

గీతం అదటుతంగక అగుపిసే టంది.

ర సవరంతో భ్గవంతుణిణ పకరరిాంచాలంటట పరభోధించారు. రవీందటరని

నవువల

నవ

వసంతాలుచిందించడ

శ్రభోదయా

లేపకక్ష బసవయో లేచి రకవయాో!

భ్కిే,భావ,ఏకేశవరోపకసన మారకులోి కృష్ణ శకసిే ల
ి ా రజ్నీ గకరు కూడా

కెైలాస శిఖరిలా కదల్ల రకవయాో!

సవరమెతే ారు. తెలుగు తల్లి అనే గేయం లో (పుట. 7,8 )

హ ంకరించిన దెసలు ఊగిపో యిేనూ
ఖటరముతో దటవివతడ కులగిరులు వణికేనట ||లే||
నటవువ నడచిన భ్ూమి నూరు పంటల చడలు
ముటటు ముటిున పొ దలు మొలకెతే ు ఓష్ధటలు
పెనటగ ండ సీమలో వంగోలు భ్ూమిలో
నీ వంశమీ నాడు నిల్లచింది గరకవన ||లే||
కెైలాస శిఖరంలా కదల్ల రమమంటట, నంది నడచిన చోటంతా పంట

తెలుగుతల్లి కీరే ని
ి శకావోంగక శకిఘంచారు.
పసిడ మెరుంగుల తళతళలు
మిసిమి వనలుంగుల
గౌతమి కృష్ణ ల గలగలలు
గుడ జ్ేగంటల గణగణలు
మెరసి మొరసి మించిన
శ్రభ్ సమయము తల్లి !

సిరులేనంటట ఖండ గతిలో బసవయో అఖండ కీరే ి పొ గడనారీ

అని తెలుగు నేల పెై పరవహంచడ నదటల గల గలలు, గుడ గంటల

గీతంలో. ఎతు
ే అయిన బల్లష్ు మెైన గితేలకు ఒంగోలు పరసద
ి ధ కకబటిు

గణగణలు, కవి కోకిలల మధటర గకనాలు, ననమల్ల కేాంకకరకల వంటి

ఆఖరు పంకుేలోి ఆ పరస్ే కవన తెచాచరీ గీతంలో. అయితడ అడవి

గకయకుల సవరకలు తెలుగుతల్లి కీరే ని
ి నరిేంప చడసే టనాియని, ఆ

బాపిరకజు గకరి గీతాలలో పలి వులే తపు చరణాలు పరతిభావంతం

తెలుగుతల్లి కి సవతంతర పరతిపతిే గల పరతోడ క రకష్ు ంర సిదధ ంి చడ సమ
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యమాసనిమెైందని రజ్నీగకరు రమోంగక రచించారు. ఇదడ గీతి

ఒకాడవే బయలుదడరు

భావకనికి అనటగుణంగక తరవకత కకలంలో కృష్ణ శకసిే ి గకరు ‘అమెరి

ఒకాడవే ఒకాడవే ఒకాడవే బయలుదడరు ||ఒ ||

కక అమామయి’ చితరంలో –

అంటట చటటట
ు ఆవరించిన అజ్ాానపుటంధకకరకలనట చీలుచకుం

పకడనా తెలుగు పకట

టట ఒంటరిగక ధెర
ై ోోతాుహంతో ముందటకు స్కగిపొ మమని ఉతడే జ్

మీ ఎదటట మీ పకట

పరిచారు.

కోవనల గంటల గణగణలు

మనసట విపిు లోలోపల్ల

గోదావరి తరగల గలగలలు – అని రచించినటు
ి తోస్ోే ంది. ‘శతపతర
సటందరి’ అనే గేయంలో (పు.9 ) ఉదయసంధోలో సటవకసనలు

మరమమేదో కంఠమెతిే
నీకు నీవన చెపువోయి!

వనదజ్లుితూ రేకులు విపకురిన ‘శతపతర సటందరి’ అనే పదమం
అందాలనట అందంగక వరిణంచారు.

పిడుగు మంట కకలుులోన
పడ మండడ నీ గుండెల

‘శతపతర సటందరీ ! ఓహో శతపతర సటందరీ!
సటరభిళ భారంతిలో

ఒంటిగకనన వనలుగనీయి!
అంటట తిరశగ
ా తిలో రవీందటరని భావకల్లి ఎంతో రమోంగక ఆంధీక
ర రిం

సటందర నయనదళ కకంతిలో

చారు. ‘శరతుతారవళి ‘ ఖండకలో

శకరదాగమనం, శరతాాల

ఈ ఉదయ సంధోవేళ మెరస
ి ల
ె ే

సంధోలు, సవపి జ్గతు
ే లోని సతిహ మాధటరులు, వలపు వినక

ఈ ఉదయ సంధోవేళ

నే జ్ారిపో యిన అసే మయాలు, గగన యానాలు,శతపతర సటందరి

నాహృదయ భావవేల విరిసల
ె ే

కి మేలుక లుపు లు, వనననిల రకతురలు రమోంగక చోటుచడసట

నాహృదయ భావవేల

కునాియి. మొదట ‘ఆగమనము’ అనే గేయంలో (పుట :147)

నీ మధటవు మధటకరకళి మరగెలే!

చలి టిగకల్లలో యమునా తటిపెై

నీ మధటవు మధటక రకళి!

శకోమ సటందరుని మురళి

నీ వలపు ల్లనకరకళి కరకగెలే!

ఉలి ము క లి గ నే

నీ వలపుల్లనక రకళి!

మెలి మెలి చెవి స్ో కునవే

శతపతర సటందరీ !

…

ఓహో శతపతర సటందరీ!

మురిసి మురిసి నా వననటక దరిసి కనట

అని స్కగిన ఈ గేయం ముందటగక కూరుచకుని బాణీకి రచించి

మూయు చివరు కెంగేళళ ల్లవే!

నటు
ి గక తోస్ోే ంది. ‘దివోజ్యోతి’నాటక గీతాల సంపుటిలో చెపుుకో

అంటట రకల్లన వటపతారల మీద తడల్లపడడ అడుగుల గురుేలు,

దగు ది.

పూతీగల చాటుగక కనిపించడ శిఖిపింఛం, చెటి మాటునటంచి

‘ఒకాడవే’ అనే గేయం (పుట:142) రవీందటరడ ‘ఏక్ లా

ఛలో’ అని గీతానికి అనటవకదమిది.

సమాజ్ం తోడు రకక

తననట గమనించడ చిల్లపి చూపులు, వననటకనటంచి మెలిగక వచిచ

పో యినా, గ ంతు కలుపక పో యినా ఒకాడవే ఎలుగెతిే చాటమం

కళళు మూసత చడతులు ఇవనీి గోపకలుని రకకనట తెల్లపత

టాడు కవి.

మనిసి తానట ఎంతటి దెన
ై ోం తో ఉనాి ధెైరకోనిి

విష్యాలు. దూరకన మురళీగీతిక తో ఆకటుుక ని, మెలి మెలిగక

కోలోుక, ‘ఎవరూ కేక విని రకకపో యినా సరే ఒకటివన పదవోయ్’

చడరువవుతూ మెమ
ై రిపించడ కృష్ణ తతావనిి గోపికక హృదయంతో

అని పరబో ధించిన గీతమిది .

వివరించారు. ‘విభావరి’ (పుట:148) అనే గేయంలో కదలే చీర

ఒకరయినా నీ కేకకు ఓయని రకకునాి

చడరగులలాంటి సవపి సీమలో భ్యచాచయలు – స్ౌఖోభారంతు

ఒకాడవే బయలుదడరు

లు ఎందటకు? శకంతియుత వకతావరణం లో తరంగిణల
ి ా – మతెే
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కిాన కురంగిణల
ి ా అలనగమనం – విలాస గమనం ఎందటకు?

నితాంత నవ నీరకజ్నము

పరసుర విరుదధ ఛాయల తో చలి ని చందరకకంత శిలామంటపంలో

అశేష్ పూజ్ా శిరీష్ములతో

నిల్లచి, యుగయుగకలుగక ఆగముోడుగక ఉని ఎవరిని వలచి

అగణిత నరనారీజ్నము

పరిభ్మి
ర సటేనాి వకణి విభావరిని పరశిలతో పరకమరిశంచారు.

…

‘స్ౌఖో రోచిరీిల’ వంటి చకాటి పద పరయోగకలు చడశకరు. ఇదడ శ్రాశ్రా

వకడ వకడ నీ హృదిలో మేడల

‘కవితా ఓ కవితా’ లో రోచిరిివహం గక, విపి వ గేయంగక చిందటలు

నేడు తిరవరణ పతాకములే! ||సవ||

వేయగక ఇందటలో లాల్లతోం స్ౌఖో రోచిరీిలగక లాసోం చడసింది.
ఓ విభావరీ! ఓహో విభావరీ!

దెైనోపు చీకటు
ి చెలి ా చెదటరయాోయని, హమాలయాల నటంచి
కనాోకుమారి వరకు భారతఖండం ఒకాటిగక ఆనందతరంగకలలో

నీహార హార నీలంబర

ఓలలాడందని సవతంతర భారతానిి కీరే ంి చారు. శౌరకోనికి జ్ేగురు

ధారిణి! మనోహారిణి!

రంగు, శకంతికి తెలుపు రంగు,ససోసంపదకు పచచని రంగు పరతీక

ధరణీతల చందరశిలా

గక సూచిసూ
ే
తిరవరణ పతాకం కరమభ్ూమికి గురుేగక చకకానిి

తరళ మంటపమున నిల్లచి

మధోలో ధరించిందని, ఏ వకడలో చూసినా, మేడలో చూసినా

యుగములుగ పరిభ్మి
ర ంతు

మువవనని జ్ండాల రేపరేపలే

వగముోడౌ యిెవని వలచి

స్కక్షాతారించాయని తనివి దీరక

పరసే టతించారు. ‘స్కవతంతరయ ఘంట’ (పుట: 267) అనే గేయంలో –

ఓ విభావరీ! ఓహో విభావరీ! – అని వనని
న ల రేయిని కనటిల

స్కవతంతరయ శ్రభోదయ ఘంటా

పండువగక అభివరిణంచారు.

నాదంబదె మోోగెనట మింట

ఎవరోహో ! ఎవరోహో !

టంఠం – టంఠం - టంఠటం!

ఇపుడా ననట పిల్లచడరు?

టంఠం – టంఠంఠం!

ఈగేయం కృష్ణ శకసిే గ
ి కరి రచనాధో రణిని గురుే చడసే టంది. దటష్ు సమా

అని

జ్ానికి దూరంగక ఎకాడకో మానసికంగక ఒంటరిగక వనళిిపో యిన

చిగురెతే ాయని, జ్నటల శిరసటులు భారతి పకదాలపెై క రిగి మొకకా

తననట అకాడ కూడా ‘ఒంటిగక ఏడవనీరు ననటి’ అని కృష్ణ శకసిే ి

యని, కరకలు మాతృదడవికి హారతులు పటాుయని, విదడవషకలు

గకరి కవితా పంకుేలనట తలపింపచడసే టంది. ‘అనిపూరణ ’ (పు:317)

సమసి పరశకంత వదనాలతో భారతిని విలోకిసే టనాిరని, కీరే ి

అనే గేయంలో అనిపూరణగక , విశకలాక్షగక విశవఖాోతి గకంచిన

పతాకం ధరమచకాంతో రెపరెపలాడుతుందని, సతాోహంసల ఆయు

భారత రతిగరులో ఆకల్లకేకలు, నిరద యలు చోటు చడసటకునాి

ధాలుగక స్కవతంతారయనిి స్కధించిన గకంధీని కనితల్లి యగు భారతి

యని, దడశసంపదనంతా దో పడ
ి ీదారకలు దో చటకు పో తునాిరని

కి స్కవగతం గక శ్రభోదయ ఘంట’ నాదంగక మోగిందని, ఆ

వకపో యారు.

నాదానిి అడుగడుగునా ‘టంఠం – టంఠం - టంఠటం‘

సవతంతర భారతి జ్ననీ! నీకిదె

స్కవతంతరయ

ఘంటారకవకనిి

వినగకనే

క తే

ఆశలు

అంటట

శబద రూపంగక చెవులకు వినిపింపచడస్కరు. రజ్నీ గకరి దడశభ్కిే
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గేయాలలోని ‘స్కవతంతోరయతువ పుషకుంజ్ల్ల’ (పుట:371) ఆ

హృదయాలు మావి.

ఆలయ శిలు కళా విలాసం, ఆరకమాల

రోజులోి దడశం నలుదిశలా టంగుటటరి సూరోకుమారి గళంలో

పరకకశం, మొఘల్ సమాధటలు చెపతు ‘తాజ్ మహల్ ‘ లాంటి రస

మారుమోగిన గేయం.

వతే ర చారితక
ర సతాోలు మాకు నితోనూతన ఇతిహాస్కలని ‘అహం

మాదీ సవతంతర దడశం

స్క పరమో ధరమ’, ‘సతోం వద-ధరమం చర’ ఇతాోది వేదో కే ులు

మాదీ సవతంతర జ్ాతి!

ఎపుటికి శిరోధారకోలనీ, సవతంతరం, స్ౌభారతృతవం, సమత అనేవి

భ్రత దడశమే మాదడశం

మా సదాశయాలంటట, అందటకే భారత భారతికి నివకళళలరిుసటే

భారతీయులం మా పరజ్లం!

నాిమంటట సంగీత స్కహతాోనిి సమంగక రంగరించారీ గేయం

…

లో. గేయం మొతే ం చతురసర గతిలో చకాగక నడచింది. ఈ గీతం

ఆలయముమల శిలు విలాసం

గకామఫో న్ రికకరుేగకనే గకకుండా ఆకకశవకణిలోనూ అనేక స్కరుి

ఆరకమముమల కళా పరకకశం

పరస్కరమెై అఖిలాందటరల మనినలందటకుంది. రజ్నీ గకరి లల్లత

మొగల్ సమాధటల రసదరహాసం!

గేయాలు లల్లతగీత పరకాయ
ి కు తగిన పరచారకనిి, అనటకూల

మాకు నితోనూతనేతిహాసం!!

విస్కేరకనిి

కలుగచడశకయి.

(తరువకయి

వచడచ

సంచికలో)

అని వింధాోది పరవతాల నడుమ ఎగిసత సంధాోరుణిమలాంటి ఆశ
లు మావి, గంగకది నదటలలాగక ఉతు
ే ంగ తరంగకలతో ఎగిసిపడడ

తెలుగు పెళ్ళికధ
శ్రామతి కకశ్రనాధటని రకధ , డో వర్, నూోజ్ెరీు
ఇదొ క తెలుగు పెళిి కధ. ఏవమామ నీకు రోజూ కధలు చె

అవి పబిి కుాగక మాటాిడుకునే విష్యాలు కకవు. మరి మరోచోట

పుకపో తడ తోచి చావదా? ఇపుటికే బో ల డనిి పతరమకధలు, పెళిి

మాటాడుకుందాం.) ఇహపో తడ, పెన
ై చెపిున పెదద గ డవలు ఏవీీఁ

కధలూ అందరి దగు రక విని విసటగెతిేపో యాం. మళీు మరో కధ

లేక పో యినా, ఏదో ఒక రకంగక విష్యాల్లి కకంపిి కేట్ చడసటకుని

మొదలు పెటు ావంటే మరకోద దకాదట ... అంటట చివకటు
ి పెటు

పెళిి పతరిట హడావుడ పడటం మనకి బాగక అలవకటటై పో యింది.

కండ. ఇది ఏ అమామయి,అబాాయిల కధ కకదట. నిజ్ంగక పెళిిని

పెళిుకి కకవలసినవి – పెళిుక డుకు,పెళిి కూతురు, కళాోణ మంట

గురించిన కధ. మీరు కోపుడనంటే ... కధ కకదట కధనం అంటే

పం, శ్రభ్లేఖలు, నగలు,బటు లు, భోజ్నం అంటే కకటరింగ్ వకళళు,

నిజ్ానికి ఒక విష్యం గురించి చెపుడమే అని వినివించటకుం

డెకరేష్న్ వకళళు, పెళిి చడసత బారహమణులు, సనాియి మేళం,

టునాినట. కనాోశ్రలాం ఏనాడో పో యింది. వరవికాయం ముగిసి

సతిహతులు, చటటాులు–పకకాలు. నిజ్ం చెపొ ుదూ
ద .. ఈ ‘పకకాలు’

నటేు. (ఈ విష్యంగక మీకు సందడహాలూ, క శిచనూ
ి ... ఉనిటటు త
ట డ

ఎవరో నాకెపుుడూ కవశిచన్ మారేా. హద
ై రకబాదట లాంటి ఊళళు
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ఉంటే, “పకానటని వకళళు “ పకకాలు కకరు.

వకళుని పెళిుకి

నలు చెపుి , కకనటకలు ఇచటచకోవడం దీని ముఖయోదడదశం. స్కధార

పిలవకారేిదట. ఎందటకంటే “ఓవరు హడ్ టాంకు” లో నీళి గురించి

ణంగక పెళిి కి వనళిు వచాచమని తెల్లసతే , అందరు అడగే పరశి ఒకటే

బిల్లే ంగులో ఉని వకళళువరికీ ఒకరంటే ఒకరికి పడదట. పో నీ ఈ

“పెళిి విశేషకలు ఏవిటి?” అంటట ... ఈ మధో చూసత పెళిిళులో

విష్యం తరవకత చూసటకుందాం. మన అమెరక
ి కలో అయితడ

ఒకటా రెండా బో ల డనిి విశేషకలు. ఎందటకంటే పూరవం పెళిుఅంటే

కళాోణమంటపకనికి బదటలు ఫెవ్
ై స్కుర్ హో టల్, సనాియి మేళాని

ఒక పో ర టోకకల్ ఉండడది.

కి బదటలు సి. డ లు అనటకోండ. పెళిిలో ముఖోమెన
ై తంతులు –

రేపు వనళుబో యిే పెళిుకి ఒకటో రెండో సెుపుులు ఎకుావ అవుతా

ఎదటరోాలు, శ్రభ్లేఖారకధలు చదవటం, స్కితకం, కకశ్రయాతర, గౌరీ

యి. మీరు మీ నోట్ు పకరేసటకుంటే మరీ తికమక అయి కంగకరు

పూజ్,పెళిి (జీలకరాబల
ె ి ం పెటుడం, మంగళ సూతరధారణ,తలంబారలు

పడగలరు. పరతిపెళిుకి నోటు చడసటకోవలసిన పకయింటు
ి , చెరప
ి ె

వగెర
ై కలు) నాగవల్లి , స్కాళీపకకం, భోజ్నాలు, అటుతరవకత అపు

యాోల్లున అంటే క టిువస
ే త యాోల్లున పకయింటు
ి , ఎనోి ఉంటాయి.

గింతలు.

మా మామమ అంటట ఉండడది “ మ ర్ోజులలో పెళ్ింటే

ముందటగక ఓ ఎనిమిదడళు కిందటి నాటి పెళిుతో మొదల డదాం.

ఐదు ర్ోజులు” అని. ఆ రోజులోి ఆడవకళుకే కకదట, బహ శక మగ

మా అకాయో క డుకు పెళిు. మా ఇంటోి, సెకండ్ జ్ెనరేష్న్ లో

వకళులోి కూడా చాలామందికి ఉదో ోగకలూ గటార ఉండడవి కకదనట

మొదటిది. మా అకా కకసే అమాయకురకలు, ఆడ పెళిు వకరు

కుంటానట. కకని కామప
ే ి అంతా ఒకరోజులో ముగించి, అబాాయి

కకసే

ఊరెళిు “రిసప
ె ష న్” చడసటకోవడం. అటు తరువకత క నేిళుకి పెళిి

మారుులు లేకుండానే కకరోకామం జ్రిగిపో యింది. అకాడనటంచి

అయిన స్కయంకకలం రిసప
ె ష న్ చెయోడం మొదల టాురు. ఆడపెళిి

చూసిన పెళిుళునిిటోి నా నోట్ు నిండా, బో ల డనిి అడష్నూు,

వకరి మీదడ ఆ ఖరుచ కూడా రుదద డానికి ఒక స్కకు అనటకుంటానట.

అప్ డడటి టనూ.

ఇకపొ తడ

ఆఫీసటలు కకరణంగక పొ దటదట పెళిుకి రకలేక పో యిన

సహో దో ోగులు, సతిహతులు గటార వచిచ క తే జ్ంటకి అభినంద

పకత

రుచటలు

మరి ఈ నాడో ఇవకళ వనళిున పెళిుకి,

కలవకళళు

మరో మూడడళు తరవకత

కకవటంతో

గమనించదగు

జ్రిగన
ి పెళిులో... ముందట

రోజున ఎదటరోాలూ గటార అయాోక, అమామయి, అబాాయి చకాగక
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మేకపుులు, ముస్కేబులు, చడసటకుని సతుజి మీద కూరోచగకనే,

చస్కేరుట.

మరి పెళిుభోజ్నంలో ఇవనీి వడే సతే ... ‘అతిే ల్ల’ నటంచి

మూోజిక్ పెటు ,ి రిసెపషన్ మొదల ైందనాిరు. ఈ లోపున ఒక లావు

వచిచన మగపెళిువకరు ఏవనటకుంటారో అని,

పకటి నడవయసట ఆవిడ, ఒక సనిపకటి కురకాడు, గకగకాచోల్ల వేసట

రోజు కకనిచడచసటకుంటునాిరుట.

రెసప
ె ష న్ ముందట

కుని అమామయి, ఇంకో బటు తల పెదదమనిషి, మరో నలుగురు

ఏదో మాటవరసకి వడే సతే ... అనాినట గకని ‘వడే నల’ని

చినిపిలిలు, అకాడ డ.జ్ె. వేసే టని రికకరుేలకి డాన్ు మొద

మనవకళళు ‘దటడుేకరాల’తో చావగ టిు తరిమివేస్కరంటే అదడమీ

ల టాురు. ‘ఓహో తెలుగు దడశం అభ్ుోదయ పథం కేసి నడుస్ోే ందడ’

అతిశయోకిే కకదట మరి.

అనటకునాినట. అయినా, ఇలా పెళిు, రిసప
ె ష న్ - ఆరే రు మారి

మేనమామ భారోకి వేలువిడచిన మేనకోడల్లకి బొ టుు పెటు ి

పో యి జ్రుగుతుని ఈ హడావుడ అంతా చూసి, ఉండ బటు లేక,

భోజ్నానికి పిలవలేదని అల్లగి కూరుచంది అందటకనే మగపెళిి

వరసకి వదిన గకరెన
ై ఆవిడని పటుుకుని,

‘అదడవిటి పెళిురేపు

వకరు భోజ్నాలకి కదలలేదట” అని డెల
ై ాగు విని కడుపుబా

ఉదయం కదా మరి రిసప
ె ష న్ ఇపుుడు జ్రుగుతోందడమిటి?..’

నవువకునాిం. కకని వియాోలవకరిక,ి వచిచన చటటాులకి పకకాలకి

అంటట, వనఱ్ి ఱ మొహం పెటు ుకుని అడగేశకనట. ఆవిడ అనిమాటల

వడే నలు చెయోడం అదొ క సరదాగక ఉండడది పూరవపు రోజులోి.

పరకకరం తడల్లందడవిటంటే - మగ పెళిువకరు మరకిడు స్కయంకకలం

మరి ఈ నాడో ‘బఫతలు’ తపు ‘భోజ్నాలు’ పో యాయి. ఏ పెళిుకి

ఊరికి వనళిుపో తారుట, పెై పెచటచ ఊళళు ఉని ఆడపెళిు వకరి

వనళిునా పెళిి జ్రుగుతూ ఉండగకనే, ముఖోమెన
ై అతిథటలు భోజ్

తాలూకు

సతిహతులు, తెల్లసినవకళళు, నార్ే ఇండయన్ పనీర్

నం చెయోకుండా వనళిపో తారేమోనని, పొ దటదట పదక ండునిర

మఖినిలూ, పకవు బాజీలూ, సమోస్క ఛాటులూ అంటే పడ

నటంచి ‘బఫత టేబుళళ
ి ’ సరదటం మొదలు పెడతారు. ఈ విష్యానిి

వననకటికి వరవికాయంలో “పెళిిక డుకు
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ఆవుల్లంచకుండానే పతగులు ల కెాటేు ‘టాల ంట్’ ఉని పరజ్ానీకం

నాిమో? అంటే పకత చాదస్కేలు వదల్ల, క తే పదధ తులు వచాచయి

పసికటిు పో లోమని లేచి వనళిపో తారు తినడానికి. మన బో టి వకరు

అనటకోవకల్లుందడ. ఓపదడళళుగక వచిచన ఇంకో గ పు మారుు(నోట్ు

కదలకపొ తడ ‘పద బఫే స్ాిర్టి చేసేస్ారు. తరవాత వెళ్ళతే జనంలల

లో రకసటకోవకల్లున క తే సెుపుు) ఏవిటంటే.... ‘ ఐసీ్రం ‘ అనిది

కొటటిచావాలి.’ అంటట రెకా పుచటచకుని లాకుాపో తారు మన

పెళిు భోజ్నంలో ఒక భాగంగక, అనకకపల్లి నటంచి హైదరకబాదట

శేాయోభిలాష్ులు.

దాకక జ్రిగే సమసే మెన
ై పెళిుళులో వడే ంచడ మహా ‘పాపులర్ట

పెప
ై చ
ె టచ అందరూ ఇది తమ ఒకారికే వచిచన

‘బెట్
ైి ఐడయా’ అనటకుంటారు అకాడకి వనళళుదాకక. తీరక అకాడకి

ఐటమ్’ అయిపో వడం – అనిది.

వనళితడ చెయిో సలుపు పుటేు అంత బరువుని పతి టు
ి తీసటకుని,

కూడా ఆరకుండానే – పినాి- పెదద ా, ఆడా-మగక,ముసల్ల-ముతక,

ల ైనటలో నిలబడ వలసిందడ మరి.

పిలి-పకప,డయబెటిక్-నాన్

మాయాబజ్ార్ సినిమాలో ఘటోతాచటడు వంటింటోి

భోజ్నం కకగకనే చెయిో తడ

డయబెటిక్

ఆదిగకగల

సమసే

జ్నమూ, ఎడారిలో ఒయాసిసటుని చూసిన వకళులా,

ఐసీ్రం

చూసిన పెళిి భోజ్నం, దిగదటడచి పడడసన
ి మూడు ముదద లి ా కన

మొహం చూడని వకళులా పరుగులు పెడతారు. అపుుడడ తిని

బతుంది అకాడుని వరెట
ై ీ చూసతే .

నాలుగు కూరలు,రెండు

కమమటి భోజ్నం గురించి మరిచపో యి, అటు కపుులోి వడే ంచిన ఈ

పపుులు, మూడు పచచళళు, పులుసట,స్కంబారు, రసం, పుల్ల

దివోపదారకధనిి, కరాపులి తో తీసటకుని అమృతపకనం చడసే టనింత

హో ర, పూరీలు, మెస
ై ూరు బజీీ లు, మిరపకకయ బజీీ లు ....ఇలా

మెైమరపుతో తింటుంటారు.

స్కగిపో తుంది వరస.

హమమయో చివరికి వచాచం అని ఊపిరి

అంటే లేదట. మరి క ంత కకలానికి ఈ విష్యంలో.... మరో క తే

పీలుచకునే లోపల తెలుసటేంది, మరో నాలుగు టేబుళు మీద

డెవలప్ మెంటు వచడచసింది. పకశకచతో సంపరదాయానిి పకటిసే ూ,

నాన్, పకలక్-పనీర్, దాల్మఖానీ, నవరతికూరకమ, వనరట
ెై ీ బిరకోనీ

ఐసీ్మ్
ర మీద వేసటకోవడానికి రకరకకల అదనపు స్కమగిా కూడా

లు, రెత
ై ాలు అంటట ఇంకో చాంతాడు లాంటి ఐటమ్ ల్లసటుని మనం

(చాకెిట్ చిప్ు, నట్ు¸ సి్రంకిల్ు గటార) వచడచసింది.

కవర్ చెయాోల్ల అని తెల్లస్ొ సటేంది. చెయోకపో తడ మనశేాయోభిలా

మనవళళు మరియు మనవరకళళు వకటి పతరినట, గుణవిశేషకలనట

ష్ులకి కోపం వచెచయోగలదట.

వివరిసే టంటే, శాదధ ా భ్కుేలతో విని, ఒక నిరణయానికి రకలేక తికమక

మళీు మళీు ల ైనటలో నిలబడడ ఓపిక లేక ఇంత తిండ

పడడ

వయసటమళిున

ఈ ఉపకధ ఇకాడతో ఆగిందా?...

వకళళునాిరే...

మహా

ఇక

ముచచటగక

ఉనాి ‘మాదాకబళం’ (అసలు ఈ మాట ‘మాతా కబళం” ఓ ముదద

కనబడతారు. ఆనందంగక ఈ దృశకోనిి చూసటేని మనకి,

పడడయోమామ అని అరధ ం) వకడలాగ పళళుం నిండా అరధ ం పరధ ం

వననకనటంచి ‘ఒర్ే సీనూ! నిన్నేర్ా ! ఆ చేతా తన్న న్ాకో చాకలోటి ట ఐసీ్రం

లేకుండా నింపుకుని పదారకధల రుచటలు ఏమిటో తెల్లయకుండా

పటారర్ా’ – అని ఓ మోకకళు నొపుుల బామమగకరు వేసన
ి గకవు

తినేవకళళు ఎకుావ.

కేకతో సుృహ వసటేంది.

అమెరికకలో లేబర్ ఖరీదట ఎకుావ.

అందటకని అంత మంది పనివకళుని భ్రించడం మన వలి కకదట.

ఈ మధో కకలంలో పెళిుళు లో చోటు చడసటకుని మరో

మరి ఇండయాలో ఈ సంపరదాయం ఎలా,ఎందటకు మొదల ైందో

విశేష్ం ‘డజ్ర్ు బుఫత’ భోజ్నాలహాలులో ఆ చివరిించి ఈ చివరి

తెల్లయదట.

నా మటుకు నేనట ‘ఏఫిషి ఎంట్’ గక పనటలు

దాకక టేబుళు మీద తెలుపు లేదా ఎరుపు టేబుల్ కకితులు

చెయోడం దీని ముఖయోదడదశం అనటకుంటానట. పూరవం కూరోచబెటు ,ి

పరిచి, బూరెల దగు రుించి బాసటంది దాకక ఓ పది రకకల సీవటు
ి ,

క సరి క సరి ఆడపెళిు వకరు వడే సటేంటే తినే మన జ్ాతి, ఈరోజున

దాని పకానే పులి వి, నలి వి, ఎరావి,తెలివి అయిన పండు

ఎగబడ, తోసటకుంటట, కుముమకుంటట తిండకోసం పడచచడచ వకళి

ముకాల్లి కపుులోి వడే సే టంటారు.

కి మలి , పళళుం పటుుకు పో యి అవతల వడే ంచడ యూనిఫకరం

మధోలో కకూారిే పడటం కూడా ఎందటకని, మా శ్రావకరి లాంటి

లోఉని కురకాడు గరిటతో గిరవకటు వేసన
ి తిండ తెచటచకుని,

వకళళు కనబడన సీవటునలాి, పళళుం పటిునంత మేరకు వడే ంచట

నిలబడ తినవలసిన అవసా నట చడతులారక ఎందటకు క నితెచటచకు

కుని నడచి పో తుంటే, పళు టేబుళు వకళళు ఆపతస్ే కరు. అవనీే

చెడపో తూ చెడపో తూ
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తంటటన్ాేవు మర్ట వీటి సంగతేమిటి? అంటట... మొనోిస్కరి –

చెటి ు,పూలు,మొగు లు మొదల ైన రకరకకల డజ్ెైనటలతో ‘మెహంది’

బో ల డుసీవటు
ి చూసిన పకరవశోంలో సీవటు హారుుని మరిచపో యి,

పెటు ంి చటకునాిరు. గోరింటాకు పెటు ుకోవడం మనకీ సంపరదాయమే

తనివితీరక అనిిరకకలు, ఒకస్కరి తినేసత పరయతింలో ఉని మా

కదా ఈ ముచచటా బావుంది అనటకునాినట.

వకరు, నేనట తన వననకే ఉనాినని సంగతి మరిచ పో యి ...

పకత తెలుగు సినిమాలో కకల ండర్ మీద క నిి పతజీలు

“ఇంటి దగగ ర మ ఆవిడ ‘వంటికి మంచిది పళ్ళి తనండి’ అని

గకల్లకి ఎగిరన
ి టు
ి క ంత కకలం గడచింది. మళీు మరో పెళిు. ఈ

గొడవపెడుతుంది. సవర్ాగనికోచిిన్ా సవత పో ర్ేన్ా అనేటటి మీ

స్కరి ఎదటరు సనాిహలు జ్రిగేక, ‘పంజ్ాబ్’ నటంచి ‘ సంగీత్ ‘ ని

గోడవనవిటి బాబూ” అని మొతు
ే కుంటే ... ‘భలేవారండి బెర్ీలు,నలో

పటుుక చాచరు. ‘పెళిుకి ముందట అమామయి తరపున, అబాాయి

దారక్షా మన ఊళ్ళి దొ రకపో తే ఎకకడినుంచో తెపిపంచారండి కొంచం

తరుపున ఆడవకళుందరూ కల్లసి ఎకసెకకాలు ఆడుకుంటట

వనసుకోండి’ అని దబాయించి మరీ వడే ంచాడు ఒక ఆస్కమి.

పెళిుపకటలుపకడుకునే’ ఈ సీనటకు ’సి్రప్ు‘ మారేచసతరు. ముందటగక

రెండుపళాులు చెరో చడతా పుచటచకునివచిచ, టేబుల్ దగు ర కూరుచ

సతుజి మీదకి ఎకిా

నాిక ‘ఇనీ, మీనీ, మెైనీ, మో..’ అనటకుంటట చివరికి సీవటు
ి

డాన్ు లు చడశకరు.

ూ ట్స్ ఇష్ింకదో య్ ఇవి నువువ తీ
మాతరమే ఖాళీచడస,ి “నీకు పర

తువకవళళు కటుుకుని (థాంక్ గకడ్) వకటిని ఊపుకుంటట.. ‘లుంగి

సుకో” అని గడుసటగక ఆ పళు ముకాల్లి నాకేసి తోస్కరు శ్రావకరు.

డాన్ు’ అంటట పకట పెటు ుకుని డాన్ు మొదల టేురు.

మరో స్కరి వనళిునపుుడు, పెళిుకూతురిి చడసన
ి రోజు

అమామయిలు క నిిహందీ సినిమా పకటలకి
అటుతరవకత అబాాయిలు పకంట్ు మీదడ

అటుతరవకత మన అమెరక
ి కలోకి మలి నే అమామయి,

సరదాగక ఉంటుందని ‘మెహంది’ పకరీుని ఉతే రకది నటంచి అరువు

అబాాయి (ఒకాస్కరి కకదటల ండ విడవిడగక) మెైకు పుచటచకుని,

తెచటచకునాిరు ఒక పెళిివకరు.

అకాడ చడరిన ఆడవకరంతా ఈ

తమ సతిహతుల మూలంగకనే తాము జీవించిఉనాిం అనీ,

‘మెహంది’ అనే మాటకి మన తెలుగులో ‘గోరింటాకు’ అని

వకళళు తమకి బహిఃపకరణాల వంటి వకరనీ, వకళు తోడు, సహాయం

పతరుందనే

లేకపొ తడ తమ జీవితం గటటుకేాది కకదని - గటిుగక చెపతురు ( మరి

సంగతడ

మరిచపో యి...

ఒకరిి మించి ఒకరు

సరదాపడుతూ వేల్లతో మొదల టిు మోచడతి దాకక ఆకులూ,

ఇంతకకలం వకళు అమామనానిలేం చడసే టనాిరని ఎవరు అడగి
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నటుు లేదట). తమ పెళిు కుదిరన
ి నాటి నటంచి ఈ సతిహతు

చెపుత దడవిటంటే ... ఇవనీి మనం సరదాగక నవువకోడానికనికి

లందరూ, ఎలా రకతిరళళు నిదద రి ు మానటకుని, తమతో ఫో నట మీద

చెపుుకునివే గకని, తపొ ుపుులు జ్రుగుతు నాియని మాతరం

మాటాిడ, ఎలా తోడునీడగక ఉనాిరో వివరించారు. పెళిుచూపుల

కకదట. ఇంటర్ ననటు ులు, ఈ మెయిలుు, ఆన్ ల ైన్ ఛాట్ లు, సెైాప్

నాడు, మరోస్కరి పకరుాలో ఓఅరగంట కలుసటకునినాటి నటంచి,

లు, ఫతస్ బుకుా

తమ జీవితాలు ఎలా ముడవడపో యాయో, హృదయాల్లి అందరి

మనం ఎలి లు లేని పరపంచంలో బతు కుతునాిం. మనకి ఎకాడ

ఎదటటా పరిచి, మరీ చెపుుకునాిరు.

ఏది నచిచందో దానిి తెచటచకుంటు నాిం. మన తెలుగు ‘పెళిు

అటు తరవకత వనళిుంది హద
ై రకబాదటలో

విరివిగక వకోపించిన ఈ యుగంలో, నిజ్ంగక

మా పినిి

పో ర టోకకల్ ’లో ఎనిి మారుులు వసటేనాి... మొదటోి మనం

మనవరకల్ల పెళిుకి. రెండు వనప
ై ులా పెళిువకరు బాగక ఉనివకళళు.

మాటాడుకుని ముఖోమెన
ై విష్యాలని (పెళిులో జ్రగకల్లున

మంగళగిరి నటంచి వచిచన మగపెళిి వకరు, అమలాపురం నటంచి

తంతులని) ఎవరూ మరిచ పో లేదట. వకటి మీద మనకి గౌరవం

వచిచన ఆడపెళిు వకరు కల్లసి, వీధి మొతే ం క నేసి నటుుగక పెదద

తగు నూ లేదట. అంటే వకటిని మాతరం మన పెదదలు ‘చెరిగప
ి ో ని

పందిళళు వేసస
త ,ి అంతకంటే

‘బారకత్’

ఇంకు’ తో రకసి పెటు ర
ే ని మాట. మరి మన అమెరక
ి క సంగతడం

చడసస
త టకునాిరు. 80 ఏళి మా పినిి చడత కూడా చడతులు పెైకె

చడశకవు? అని అడుగుతారేమో ... అదీ చెపే కనట. ఆ కధలో మీరు

తిే ంచి, ‘పంజాబీ భాంగడా డాన్స్’ చడయించడం మాతరం, తెలుగు

కూడా ఉంటారేమో?

పెళిుకి మరపురకని హల
ై ైట్ అనటకునాినట. చివరకఖరిగక నేనట

ఎడటర్ గకరు కోపుడగలరు. అందటకని ఇపుటికి సెలవు మరి.

పెదద బాోండ్ మేళంతో

ఇంతకంటే ఎకుావ పతజీలు పంపితడ మన

నూూజీల ండ్ లల అజాాతవాసం
డా. చింతపల్లి గిరజ్
ి ా శంకర్
చాలాకకలం కిాతం అంటే అరవయోో దశకం (1960 ల) నాటిమాట.

నీరు ఉంటుంది. పడవమీద పరయాణం. వినటక ండ దగు ర బసీే

అపుుడడ యం.డ పరీక్ష తపిున ననటి గుంటటర్ జిలాి వినటక ండ

సటమారు పది మెళ
ై ళు. వరకషకకలం కకని రోజులోి ఒక పెవ
ైి ట్
ే

తాలూకకలో ఉని ఒక ఫకమిల్ల పకినింగ్ సెంటర్ ఉని కుగకామానికి

బసటుంది.

ఫకమిల్ల పకినింగ్ మెడకల్ ఆఫీసర్ గక పంజ్ేయమనిగక బదిల్ల

ఉకిారిబికిారిగక ఎకిాంచగలరో అంతమందినీ ఎకిాస్కేరనిమాట.

చడసింది మన కుశకగా బుదిధ గవరిమెంట్. దాని పతరు నూజలండి.

అందటలో మనటష్ులేకకదట, గ ఱ్రరలు, కోళళు, బుటు లు, బస్కేలు ...

అదడ నేనందరితో నూూజిలండ్ అని చెపే ూ ఉంటానట. నేనట చడసింది

ఒకటేమిటి చరకచర పదారకాలనీి ఎకుాతాయి.

పెవ
ైి ట్
ే

బసుంటే,

ఎంతమందిని

పకరణంపో కుండా

మెడసిన్ (యం.డ). అందటలో అసలు సరీరీ ఉండదటగదా. సరీ రీకి

అపుుడడ నాకు క తే గక పెళుయింది. అసలే పరీక్ష తపిు,

పనికిరకననే కదా మెడసిన్ చడసింది. ఆ యం.డ గూడా తపిుతిని.

క తే పెళాుం దగు ర నా పరువుబో యి యిేడుసూ
ే ంటే ఇటాింటి

మరి నాలో ఏ సటగుణం చూసి ననటి కుటుంబనియంతరణ డాకురు

వూరు ఉదో ోగకనికి మా అవిణిణ కకపురం తీసటల ళళే విడాకులు

గక వేశకరో తెల్లయదట. కుటుంబనియంతరణ అంటే వేసెకుమీ, టటోబ

ఖాయం. ఇందాకనే చెపకునటకదా ఆవూరి విష్యం. పెైగక నాకు

ల టి గేష్న్ ఇతాోది ఆపరేష్నట
ి చెయాోల్ల. దీనికీ ననలకి ఒ కోటా

ఇంకో ఆరుననలలోి ఇంకో పరీక్ష ఉంది. పకస్ అయితడ గుంటటరు

అంటట వుంటుంది. సరే ఈ భాగోతం తరవకత. ఆ నూజ్ెండులో

జ్నరల్ హాసిుటలోి ఉదో ోగమొసటేందని ఆశ. ఇవనీి ఆలోచించి

మొతే ం ఓ నూరు కుటుంబాలుంటాయి. ఎల్లమెంటరీ సూాలు

ఈ ఆరెిలూ
ి అజ్ాాత వకసం చెసతే సరిపో తుందని, మా ఆవిణిణ

మరియూ డాకుర్ ఆఫీసట ఒకాటే సిమెంట్ బిల్లే ంగ్. మిగిల్లనవనీి

పుటిుంటికి పంపతస,ి నేనొకాణీణ వినటక ండలో ఒక ఇంటోి

పూరిపకకలు. ఊళళు కకఫీహో టటలు గకనీ, కనీసం చిని కోమటి

అదెదకి తీసటకునాినట. ఆ యింటి ఓనర్ అకాడ కకలేజిలో

క టుుగకనీ లేదట. వరకషకకలం మూడు నాలుగుననలలు ఆ ఊరిచటటట
ు

ల కచరర్. ఆయన, ఆయన భారో, ఒక పిలి ాడు, ఆయన తల్లి

పో రష న్

23

24

ఉండడవకళళు. నా పో రషన్ కీ వకళు పో రష న్ కీ మధో తడకే అడే ం.

ఎవవరూ లేరు. మా నరుు తన బాయి ఫెరండ్ తో బిడఒ కకరోి

మాటలు వినబడుతుండడవి. అకాడడ ఒక పూటకూళు ఇంటినించి

వినటక ండపో యిందిట సినిమా చూటాునికి. బిడఒ అంటే బాిక్

కకరీయర్ తెపిుంచటకునేవకణిణ. ఆ ఇలాిలు, పకపం నేనూళళుకి

డెవలప్-మెంట్ ఆఫీసరనిమాట. ఆ రోజులోి ఇటాి పలి టటళులోి

రకగకనే కూజ్ాలో కకసిని మంఛినీళిుచడచది. ఆయననిపుుడో రెండు

పంజ్ేసత డాకురి స్ౌకరోంక సం యుననస్ో ా మనదడశకనికి రెనాల్ు

మూడు మారుి మాతరం చూసటంటానట. అతే గకరి మాటలు మాతరం

వకనట
ి ఇచడచవకరు. కకంపులుచెయోడానికి, ఎమరీనీులకి ... కకని

వినబడుతుండడవి. నాకు అపుటికి పెళుయి ఎకుావ రోజులు కకలే

ఇకాడ మండలాధిపతి [బిడఒ] రకజ్కీయం గక పలుకుబడ ఉని

దట. నాకు తడకగుండా పకిాంటి సంభాష్ణలు వినబడడవి.

వకటు , అందటకని వకడు వకడుకునేవకడు ఆ కకరుని. ఈ రకజ్కీయా

అతే గకరు ఆ ఇలాిల్లి ఎపుుడూ సూటి పో టి మాటలోే స్కధిసే టం

లనీి నాకపుుడు తెల్లయవు. ఎం.బి.బి.ఎస్ అవగకనే ఎం.డ.

డడద.ి "అబాాయి పెందరకళళ వనళాుల్ల గదా వకడకిష్ుమన
ెై గకరెలూ

తపిు అపుుడడ ఉదో ోగంలో చడరకనట. ఇంకక మన సవతంతర భారత

అవీవ చడసిపట
ె ు చటచగదా? వకడంటికి రకగకనే వేడవేడ కకఫీ ఇవవ

గణతంతర, ముఖోంగక పంచాయితీ పరిపకలన, ఎలా నడుసటేందో

చటచ గదా?" ఇతాోది. పకపం ఆయిలాిలు ఎపుుడూ ఎదటరుతిరిగి

తెల్లయదట. తీరకవనళిుతడ "నా" ఆఫీసట తాళం వేసి ఉంది. ఇంతలో

మాటాిడనటుు వినలేదట. ఆయనగూడా ఎపుుడూ పెళాునిి సమ

ఎవరో ఆవూళళువుని శివయోగకరిి తీసిక చాచరు. ఆయన మాజీ

రిాంచగక వినలేదట. ఆయిలాిల్ల బాధ చూసి చాలా జ్ాలేసద
త ి. నాకు

యం.యల్.ఏ. కమూమయనిస్ు పకరీు. మళీు వకళు పరభ్ుతవంకోసం

మా అవిడ మా అమమ గురే చాచరు. మా అమమ మంచిది. మా

వనయిోకళుతో ఎదటరుచూసటేనాిటు . వచాచడు. నా కులం గోతరం

ఆవిణిణలా స్కధించదట. అయినా గుంటటరులో ఉంటారు. మావదిన,

అనీి అడగకడు. నేనట రూలుపరకకరం ఆవూళళునే నివసించాలనీ,

అనియో గూడా ఉనాిరు. సినిమాలు వగెైరక.. ఏం భ్యంలేదని

అపుడు ఇటువంటి అవకతవకలు జ్రగవనీ (అంటే నరుు ఇలా

నచచజ్ెపుు కునాినట.

పరకరీ అవవడం) అనాిడు. "ఒక పకకా బిల్లే ంగ్ గూడా లేని

చెపకునటగదా నేనట ఫకమిల్ల పకినింగ్ ఆఫీసర్ అని. నా

ఆవూళళు నేనటండననీ, వినటక ండలోనే వుంటాననీ, బిడఒని

హడ్ ఆఫీసట నూజ్ెండు. ఊహంచటకోండ! దానికి ఒక 15 మెైళు

అరికటిు ఆ వకన్ నాకు ఆధీనం చడసతే రోజూ రకవడానికి శకయశకుేలా

దూరంలో చటటుుపకాల సబ్-సెంటర్ు ఉంటాయి. వకటనిిటినీ

పరయతిిస్కేననీ" చెపకునట. ఆయన కోపం నటించి, "మా

నేనట సూపర్-వనజ్
ై

చెయాోల్ల. రూల్ు పరకకరం నూజ్ెండులోనే

పరభ్ుతవం తవరలోనే వసటేంది. అపుుడు మిమమల్లి ఇకాడడ

ఉండాల్ల. కకనీ మా ఆఫీసట కి రూా, నరుు, ఇతాోది సిబాందంతా

ఉంచడస్ే కము. లేకపో తడ బదిల్ల చడస్ే కము" అని బెదర
ి ించాడు.

వినటక ండలోనే ఉంటారు. నూజ్ెండులో అకాడడ పుటిుపర
ె ిగన
ి ఒక

అపుడు నేనట, "అయాో! ఆపుణోం కటుుకోండ. ఇంతకనాి

యువతిని నరుుగక ఉంచారు. నేనట ఆననస్ు ఆఫీసర్ అని నిరూపిం

దగులాాజీ

చటకోవటానికి ఒకరోజు కంకణం కటుుక ని, నూజ్ెండుని చూటాునికి

చెయిోంచండ"

బయలుదడరకనట. సరే బసటు పరయాణం. అది పుష్ుక విమానం.

(ఆఫీసట తలుపు తీసి) "డాకురుగకరూ! అలా అనకండ. ఇంత

నేనొకాణణణ పకంటట ష్రూ
ు తొడుకుానివకణిణ. కకసతపు ఆ బసటులో

వరకూ ఈ సెంటర్

కూచటనాిక, కండకుర్ నేనట డాకురిని పో లుచక ని, ఒక సీట్ లో

మీర కారే. మిగిల్లనవకళళు అటిించటే పరకరు. అపుడపుడూ

కూచోబట
ె ు ాడు.జ్నం, జ్ంతువులు, చటటు కంపు, ఉల్లి పకయలకంపు,

వసటేండండ. ఈ బిడఒకి ఇకాడ నరుుకి బాగక "దో స"ీే మా

దటముమ, చమట, ర ద ... మొతే ం మీద నేనట నూజ్ెండుకి

పరభ్ుతవంవచడచదాకక మీ వకన్ ఇపిుంచలేనట." అని పకరధడయపడ,

వనళళుటపుటికి జ్బుా పడే వకళాుగక వకంతి చడసట కునాినట. అకాడ

ఇంటినించి కకఫీ తెపుి ంచాడు, వకళు ఈడొ చిచన

బసటు స్కుండ్ దగిుర ఒక స్ో డా తాగి ఎవరోి అడగి, నా ఆఫీసటకి

దావరక. నాకు పెళుయిన విష్యం విని చాలా నొచటచకునాిడు

వనళాునట. నేనట ముందట కబురు చడయకుండా వనళాునేమో, అకాడ

పకపం. ఆ తరవకత రెండుస్కరేిమో వనళాునట ఆవూరికి. ఇంతలోకీ

వూరు

ఇంకోటి

అనాినట.

ఉంటుందనటకోనట.

అపుడాయన

"తాళం"

బదిల్ల
మారిచ,

పకరరంభించాక ఈ వూరు వచిచన డాకురు

అమామయి
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వరకషకకలమొచిచంది, బసటు మానేసింది. నేనూ మానేశకనట.

చడసవ
త కరు. మాది ఫకమిల్ల పకినింగ్ సెక్షన్ కకబటిు రోగుల్లి చూడ

వినటక ండ గవరిమెంట్ హాసిుటలోి ఒక అనటభ్వశకల్ల అయిన

ఖారేిదట. ఫకమిల్ల పకినింగ్ శిబిరకలు ననల క లుడం, నడపడం,

డాకురునాిడు. ఆయనిి పరిచయం చడసటక ని గవరిమెంటు ఉ

చినిచినివూళుకి వనళిు, వకళుకి కుటుంబ నియంతరణ గురించి

దో ోగంలోని లోతుపకటులనీి తెలుసటకోవడం మొదల టాునట. పెై

బో ధించడం, అవసరమెన
ై వకళుకి ఆపరేష్న్ చెయోడం, చడయించట

ఆఫీసరి క,ీ బి.డ.ఓలకీ, రెవన
న ూోఆఫీసరి క,ీ గకామపంచాయతీవకళుకీ

కునివకళుకి మందటలు, చీరలు, పంచలు, టారనిుసు ర్ రేడయో

ఎలా తెైరు క టాులో లేకపో తడ ఎలా చీకకకులోి ఇరుకుాపో తామో

ల్లవవడం. ఇదీ మా ఉదో ోగం. రోగులు అంటే కి యంట్ు ని తడవడా

ఆయన దగు ర నేరుచకునాినట. ఆపరేష్నేి మీ చెయోలేదట. కకవరురి ీ

నికి ఇనసెుకురి ు ఉంటారు. వకళుకి కేసటకింత అని కమీష్నిస్కే

రిపో ర్ు వచిచంది డ.యం.ఓ దగిురిించి. "నీ పోర గలీస్ట ఏమీ బాగాలేదు.

రనిమాట. పందిళళు వేయించడం, దండో రకలు, సినిమా హాలోి

నువువ ఒకక ఆపర్ేష్న్స గూడా చెయ్ూలేదు. ఇలో గయితే? ..." "ఏం

సెి డ్
ట షో లు, పలి టటళులోి ఉపనాోస్కలూ. నాకు క తే గకబటిు నేనీ

చేస్ా ావుర్ా? బదిలీ చేస్ా ావా? చెయిూ." అనటకునాినట మనసటలో.

విదోలనీి నా స్కుఫ్ దగిురే నేరుచకునాినట. ఒకస్కరి డ.యం.ఓ

మొండవకడకుండడ ధెైరోమంతా వచిచంది. మరుసటి ననలి ో వినట

దగిురిించి క నిి వేలరూపకయలొచాచయి, పందిళుకీ, పకకలకీ,

క ండ డాకుర్ సహాయంతో ఒక వకసెకుమీ చడశకనట. అంటే "సటనాి

ఊరేగింపులకీ ఖరుచలకి. మా హడ్ కి ర్ా తో నేననాినట" ఎందట

నించి ఒకటి పురోభివృదడధకదా. మళీు కకవరురి ీ రిపో ర్ు కి నేనకాడ

కండీ. మనమేంచెయోలేదటగక.ఆడబుా తిరిగి వననకిా పంపతదద ా

ఎలాగూ ఉండనట అనే భ్రోస్క.

ము" అని. అతడు, పకముకకటు తినివకడలా చటుకుాన లేచి,

ఇక నా ఆఫీసటలో ఒక ఎల్.డ.సి, ఒక యు.డ.సి, ఒక

"ఇంకకనయం. అయోబాబో య్! క ంపముణుగుతుందండీ. ఎందట

టారవనల్ కి ర్ా, ఒక నరుు ఉండడవకళళు. ఆఫీసటపతరేగకనీ అకాడ ఒక

కు చడయించలేదని ఎంకెైవరీ, ససెునష న్ ఇలాిటివవవస్కే"యనాిడు.

బిల్లే ంగూ గటార ఏమీ లేదట. ఎవరింటోి వకళళుండ

"మరేం చడదద ాం?" అంటే "నేజూసటకుంటాగక" అనాిడు.

పతపర్ వర్ా
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అతనితో కలసి ఎల్.డ.సి, నరుు పంచాయితీవకళళు ఏదో చెశకరు.

అంటే నా పరోవేక్షణలో నాలుగు పెమ
ైి రీ హల్ే సెంటటర్ు (పి.హచ్.

పందిళళు, పకకలూ, ఆపరేష్నూ
ి మాతరం చెయోలేదట. ఖరుచ పెటు ి

సి) ఉనాియనిమాట. ఇందాక చెపుి న వూర కటి, వినటక ండ

నటుు రశ్రదటలుమాతరం చూపించారు. ననటి సంతకకలు పెటు

ఒకటి; ఇంకక రెండు కుగకామాలునాియ్. అయితడ నాగకరుీనస్కగర్

మనాిరు. అపుుడు గఠిి నిరణయం చడసటకునాినట, ఈస్కరి చాలా

డాం ధరమమా అని

కష్ి పడ పరీక్ష పకస్ అయి ఈ అజ్ాాతవకసం తపిుంచటకోవకలని.

రెండుపంటలు పండసటేనాిరు. ఒకవూరి నించి ఇంకోవూరికెళాు

చాలావూళు పొ లాలు మాగకణులయాోయి.

ఒకస్కరి ఒకవూళళు పరచారకనికి బయలుదడరకము. అయి

లంటే పొ లంగటి మీద నడచివనళాుల్ల. లేదా మానటకోవకల్ల. అదటగో

దారు మెైళళు, జ్టాాలో వనళాుము. మా కి ర్ా ముందడ టముకు

అటువంటి కుగకామంలోవుంది మా పి.హచ్.సి ఒకటి. దానిి

వేయించాటు , ఒకచెటు ు కింద కురీచ వేశకరు నాక సం. వినడానికి

ఇననుెక్షన్ చడసి పదియిళ
ే ళు దాటి పో యిందిట. "ల కకా డొ కకా

వచిచనవకళుందరూ, అయితడ చినిపిలిలూ లేకపో తడ ముసల్ల

లేకుండా డబుాలు పంపిసే టనాిమూ, ఇననుెక్షన్ రిపో ర్ు వనంఠనే

వకళళు. వకళుకి కుటుంబనియంతరణగురించి చెబితడ వింటారక?

కకవకల్ల" అని డ.యం.ఓ ఆఫీసటనించి ఫరకమనా వచిచంది. ఇంక

అని సందడహసూ
ే నే మొదల టాునట. వకళళు వినలేదట. పిలిలు

మా

చాకెిటులు తీసటకుని ఉడాయించారు. పెదదవకళళు టారనిుసు ర్ రేడయో

సింది..ఇననుెక్షన్-కి వనళే ళ "ఆమాోమాో" తగులుేందట. అదీ

ఇవవలేదని

సంగతి) ఆవూరు వినటక ండకి పది మెైళళు. రోడుే లేదట, జ్టాా

తిటుుకుంటట

యువకులూ(అంటే

వనళాురు.

ఇంతకీ

కుటుంబనియంతరణ

యువతులూ,

గురించి

కి రుాలకిదదరక
ి ీ

ఒళళుపెైతల్ల
ె లేదట.

(నాకు

తరవకతెే ల్ల

అరా ం

పో దట. సరే నేనూ మా యు.డ.సి సెక
ై ిళళు అదెదకతీ
ి సటక ని ఒకకనొక

వేరే

పొ దటదని ఫలహారం, కకఫీ ముగించి బయలేదరకము. పది మెైళళు

పనటలకి పో యారు. క ంతమంది పెదదవకళళు నావయసట అదీ

అని పతరగ
ే కని, మూడు మెళ
ై ళు వనళుగకనే మాగకణి పొ లాల

అడగి "డాకురువనై ఉండ ఈ వుదో ోగమేమిటి నాయనా?” అని

డే మొచాచయి. నాకేమో బెల్ు ష్ూస్, పకంటట, శకిక్ ష్రూ
ు నట.

బాధపడాేరు. చెపకునటగక నాది సెంటరల్ రూరల్ హల్ే సెంటరని.

అపుటికే చమటలు బాగకపటిు అల్లసిపో యానట. మా కి ర్ా మాతరం

చడసటకోగల్లగినవకళళు, అవసరమునివకళళు) పొ లాలకి,
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మంఛిహ షకరుగకవునాిడు.

దారోి

నాకు

నూరిపో సటేనాిడు

కడుక ాని కకసే మంచి కకఫీ తాగి అపుుడు చడదద ాం ఇననుెక్షన్"

అథారిటీ ఎలా చలాయించాలో, లేకపో తడ అకాడ నరుు ఎలా

అనాినట. ఆరక తీసతే ఆవూళళు కకఫీ హో టల్ లేదటట. హతోసిమ! ఒక

మనల్లి మోసంచడసే టందో , అవీ-ఇవీ అంటట. "దాని గ డవ

కోమటి క టుుంది. అకాడ బెలిం పపుుచెకా, బిళు కకఫీ దొ రుకు

తరవకత లేవయాో, ముందీ మాగకణి పొ లాల సంగజూీడమని"

తుందిట! ఏం గతి? అకాడకే వనళాుం. చాలా గల్లజుగక వుంది ఆ

నేనట తగులుకునాినట. చివరికద
ి ద రం పకంటు
ి మోకకళు దాకక

సా లం. ఇంతలోకీ మా కి ర్ా ఎవరోిపటుుక ని ఏదో చెవిలో చెపకుడు.

మడచాము,. చడతిరుమాళళు తలకాటుుకునాిం ఎండతగలకుండా.

"అలాగేనయాో" అని వకడు పరిగెతే ాడు. అకాడ కోమటి క టోి

సెైకళ
ి ళు రెండుచడతులోే పెక
ై తి
ె ే మోసూ
ే పొ లాలగటి మీద అసిధారక

మనటష్ులకీ గ డి కీ ఒకే గకబులో వునియి నీళళు. అకాడ నేనట

వరతం లాగకనడుచటకుంటట, మధో మధో చెటికింద సతద తీరుచ

ఒళళు కడుక ాదలుచకోలేదట. బెలిం పపుుచెకానిండా ఈగలు

కుంటట, మధో మధో సెైకల్
ి తొకుాకుంటట రెండుగంటల తరవకత

ముసిరునాియి. సరే, బిళుకకఫీయిే దకుాడు. ఒకగుకా తాగేట

ఆవూరు చడరకము. పొ దటదని ఎనిమిది

గంటలకి బయలు

పుటిక,ి మూడురోజులకిందట తిని అనిం గూడా వకంతొచిచ

దడరన
ి వకళుం పదిగంటలకక వూరు చడరకం. ఒళుంతా చమటలు

నంతపనయిోంది. దానికి సవసిే చెపకునట. నా కి ర్ా మాతరం అదడదో

కకుాతునాిం. దాంతో తడసి, నల్లగి శిధిలమెన
ై చ కకాలు, మోకక

సవరు ం లాగక అకాడ కకళళు, మొహం కడుకుానాిడు.

ళుదాకక మడచిన పకంటట
ి , అకాడ దాకక బురద, ననతిేమీద

పపుుచెకా తిని కకఫీ తాగి మళీు మొదల టాుడు నాకు బో ధ. నేన

సెైకళ
ి ళు ... ఎవరనాి మమమల్లి చూసతే డాకురి ు కకదటకదా

నాినట, "చూడు సటబరమణోం! నాకు కకఫీ పడతడనేగకనీ బురా

రోడూ
ి డడచవకళునాి నమమరు. అంత అసహోంగక వుంది పరిసా తి
ి .

పంజ్ేయదట. పద ఆ పి.హచ్.సి కి వనళద ాం. అకాడ నరునాి కకసిని

అయినా నా కి ర్ా నాకు మా హ ందాతనంగురించి ఉదో ాధ

కకఫీ నీళళు పో సటేందడమో" మళీు నాకు బో ధించాడు, "అకాడ

చడసే ూనేవునాిడు. సరే, వూళళుకి వచాచక నేననాినట, "ముందడ

తీసటకోగూడదట స్కర్! కకంఫ్ిి క్ు ఆఫ్ ఇంటరెస్ు . అకాడ కకఫీ,

దెైనా కకఫీ హో టల్ కి వనళద ాం, శ్రభ్రంగక మొహం కకళళుచడతులూ

టిఫన
ి ి ట తింటే వకళళు లంచమిచిచనటుు

బెలిం

ఫీలవుతారు. మనం
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హాననస్ు రిపో ర్ు ఇవవలేం" ... నాకతనేంజ్ెపే ునాిడో వినబటు ంలేదట.

పుుడొ స్ే కరు. ఇంక ం చెం పెదద కకప్, అంటే చాటంత కకపుండ,

ఏదో మెక
ై ంలో ... సెంటర్-కి వచాచం. మా అదృష్ు వశకతూ
ే ఆ

చడతులు వననకపెటు ుకునో లేక పతదధ జ్ేబులోి పెటు ుకునో వుండడ

సెంటర్ ఓపెన్ చడసవ
త ుంది. నరుు లోపల వునిదని తెల్లసింది.

వకళుని హడ్ నర్ు అంటారు. వీళళు ఎవవరిమాటా వినరు, ఒకా

నరుులోి చాలారకకలుంటారు. మాతోబాటే, గుంటటరు జ్నరల్

మాటరన్, సూపెరింటటండెంట్ మాటతపు. వీళుని మేము" వననకే

హాసిుటలోి నరిుంగ్ టటయి
ర నింగ్ సూాల్ గూడా వుండెది. అకాడ

చడతులు, హడెి స్ నర్ు, చాట నరుులనే" వకళుం. వీళళు మామూ

సూ
ు డెంట్ నరుులుండడవకరు. LVN అంటే ఒక సంవతురం కోర్ు.

లుగక, నడవయసటలో ఉండ బాగక లావుగకవుంటారు. చాలావరకు

RN అంటే రెండు సంవతురకలు. మాకు చాలామంది కేరళ నించి

ఇంగీిష్ులోనే మాటాలడ
ు తారు (తెలుగు రకనటుు పరవరిేంచడంకూడా

వచడచవకరు. చాలా అందంగక వుండడవకళళు. అందటలో ఆ తెలిని

కదటద) హాసుటల్

యూనిఫకర్మ లో మరీ. ఇకాడకి వచాచక తెలుగునేరుచక ని

ఆమెని మాటరన్ అంటారు. ఆమె పనీ చెయోదూ, ఎవవరిమాటా

తెలుగువకళులాగే వుండడవకళళు, మాటా, వేష్ధారణా అనీి.

వినదట. మొగుడమాటసలే వినదట. అపుుడపుుడు రౌండ్ు కి

వీళుకీ మాకూ క నిి కకమన్ కోర్ు లుంటాయి. వీళుని "సిసుర్"

వసూ
ే ంటుంది, నరుులమీద పెతేనానికి. ఎపుుడూ ఇంగీిష్ులోనే

అని సంబో ధించడ వకళుం. మా టీచర కకయన మాతరం క ంతమంది

మాటాిడుతుంది. ఈమెని చూసి మిగిల్లన నరుులంతా గజ్ గజ్

అందంగక వుండడ వకళుని సిసుర్ అనేవకడు కకదట. నర్ు అనో లేక

వణుకుతుంటారు. అదిగో అలాగ మా హాసిుటలోి టటయి
ర న్ అయిన

పతరుపెటు ో పిల్లచడవకడు,

అసలు

ఒకకనొక నర్ు, సటమితర అకాడ పంజ్ేసే టనిదనిమాట. నాకు

పతరమి
ే టోగకని, మేం మాతరం "నరురకజ్" అని పిల్లచడవకళుం. చిని

ముందటగక తెల్లయదట. తీరక నేనట ఆ గుడసె లోకి వనళాునట తల

టొపీ వుండ తెలిచీర కటుుకుంటే LVN అనిమాట. వీళుందరు

దించటక ని, నా అవతారకనిి నేనే తిటుుకుంటట, కకఫీ కోసం అల

చెపుి న పనటలూ చడస్ే కరు. చిని కకప్ పటుుక ని యూనిఫకర్మ

మటించి పో తూ. ఇంతలో ఒక సనిని తియోని కంఠం పలక

వేసటకుంటే, PN అనిమాట. వీళుందరి మాటా వింటారు.

రించింది, "బాగునాిరక? గిరజ్
ి ా శంకర్ గకరూ?" తలయిెతిే చూసతే

అసిసు ంె ట్ రౌండ్ు కి వచిచనపుుడు వీళళుస్కేరు. ఇంక ంచెం పెదద

సటమితర. LVN. నాతో బాటు OB-GYN ర టేష్న్ చడసింది.

కకప్ పెటు ుక ని, యూనిఫకం వేసటకుంటే స్కుఫ్ నర్ు అనిమాట.

అందంగక వుండడద.ి (ఇపుుడుగూడా చాలా బాగుంది). చిరు

వీళళు LVN, PN ల మీద పెతేనం చలాయిస్కేరు. ఛీఫ్ రౌండు

నవువతూ కేసటలనీి ఎగరేసటకుపో యిేది. సటమితరని చూడ గకనే

వకళళు

వదద ంటునాిఅయన

మొతాేనికి ఒక ముసలామె వుంటుంది .

31

32

నా అవతారం మీద అసహోం, ఏవగింపూ దివగుణీకృతమయాయి.

అనిి ఫెల్
ై ు, అకౌంట్ు, బుక్ు ... ఇదిగో ఈ ష్ల్్ లో పెడతానట,

తడరుకునాిక "మంచినీళళు" అని జ్డే గక అడగకనట. ఇదద రక
ి ీ

వరషమొసతే తడసి పో తాయండ. నంబరుి సరిగు క కనబడవేమో.

మంచినీళళు

పుల్లమినటు
ి ంటాయి. గత నాలుగేళుగక అడుగుతునాినండ సీుల్

ఉద్ర
ధ స
ి ే టనిటుు

తెచిచచిచంది.

మా

తీసటకునాిడు.

కి ర్ా

అవీవ

ఫెైల్ బాక్ు కోసం. ఇదిగోనండ రిజ్క్ష
ె న్ ల టర్" అని చూపించింది.

చూపించాడు.

నేనట

మా వకడు అవవనీి చూసటేనిటుు నటిసే టనాిడు. మేమిదద రం

మంచినీళళుతాగి, "ఇంక క గకిసట" అని తీసటక ని, " సిసుర్! కకఫీ

మేం చదటవుకునే రోజుల గురించి మాటాిడుకుంటునాిం. నాకు

ఏమెైనా దొ రుకుతుందా?" అని అరిాంచానట. మా కి ర్ా నా వనప
ై ు

ఆమె అనీి నిజ్మే చెపే ో ంది అని గకఢ నమమకమేరుడంది. గంట

అసహోంగక చూశకడు, నేనద
ే ో పనికిమాల్లన పని జ్ేసన
ి టుు. ఫెైల్ు

పననిండు అవుతోంది. అపుుడడ ఆ కోమటిక టోి మా సటబరమణోం

ని అతడకి చూపించి, "ఇపుుడడ క్షణంలో తెస్ే కనట" (అదడ ఇలుి

పురమాయించి పంపకడడ, ఆ కురకాడొ చాచడు, ఒగరుచకుంటట.

గూడానట) అని పది నిమిషకలోి ఫిలుర్ కకఫీ తెచిచంది. అదటుతం

మావకడకేదో సెైగ చడశకడు. సటబరమణోం ఏదో జ్ాాపకమొచిచన

గక వుంది నాకు. సటబరమణోం గూడా "ఇష్ు ంలేకుండానే" తాగకడు.

వకళాుగక, ఠకుానలేచి, "ఏదీ నీ ఇననుెక్షన్ చెక్-ల్లస్ు ?" అనాిడు.

తాగుతూనే అడుగుతునాిడామెనట, "అదెకాడుందీ? ఇదెకాడుం

సటమితర అతడచడతికిచిచంది. నేనట వకడ చడతులోించి లాక ాని,

దీ?"అని. ఆమె వకడకి ఉనివి చూపిసే ూనే, నాతో మేం

అనిిటికి ఎకెుల ంట్ అని రిమారుా రకసి సంతకం పెటు ి, మంఛి

చదటవుకునేరోజుల గురించి ముచచటిస్ే ో ంది. అషకువధానం కకదట

కకఫీ ఇచిచ నా పకరణం నిలబెటు న
ి ందటకు చాలా చాలా థాంక్ు చెపుి ,

గకనీ "దవందావవధానం". "భ ం చడస్ే కరక గిరిజ్ా శంకర్ గకరూ" అని

బయటికి వచిచ, అడగకనట, " ఇపుుడెకాడకి?" "పదండ కరణం

సీవట్ గక అడగింది. నేనట "చడస్ే కనట" అనేలోగకనే సటబరమణోం

గకరింటిక"ి అనాిడు. అదెందటకో నాకు తెల్లయదట. వననకిా చూసతే

"లేదట" అని నిఖాచిచగక చెపకుడు. "ఏదీ ఆ అకౌంట్ు చూపిం

సటమితర అందమెన
ై మొహం చిరునవువతో కనబడంది. "చాలా

చట?" అనడగకడు. ఆమె నావనైపి తిరిగి, "ఇది పూరిపకకగదండీ,

బాగుంది" అనిది మనసటు. "బుదిధ లేదూ? నీకు పెళుయింది"

అని

అధికకరం

నీ

హ ందాగక
ఫెైల్ు

ఎకాడునాియి?"

"ఏవీ?

ఏదో
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అనిది బుదిధ. "చాలా బాగునిది కకఫీ" అని సరిదచప
ె ుి ంది

మనమెలావునాిం? కనీసం ఈ వరండాలోననన
ై ా భోజ్నం పెటు ంి ది.

మనసటు.

ఇవేవీ పటు నటు
ి సటబరమణోం ఎవరితోనో మాటాిడ

కిమమనకుండా సంతోష్ంగక తినట" ఆరోజు మొటి మొదటిస్కరిగక

సెైకల
ి కకాడు. నేనట వకణిణ ఫకలో అయాోనట. క ంతసతపటిక,ి ఒక

నేనట వకడకి బో ధ చడశకనట. ఏమనటకునాిడొ , నొరుమూసటకు

పూరిలి ు ముందాగకం. "కరణం గకరూ" అని పిల్లచాడుసటబరమణోం.

తినాిడు. ఏదో ఒక ఆకు కూరక, చింతకకయ పచచడ, మజిీ గ.

"లేరండ. పొ లమెళాురు" అంటట ఒక ఇలాిలు బయటిక చిచంది.

అనిం కడుపునిండా తినాినట. ఎంత ఆకల్లగకవుందో ! అంత

మమమల్లి చూసి పమిట సరుదక ని, "మీరేనా ఇందాకక కబురు

కమమని భ జ్నం మా అమమచడత గూడా తినలేదడమో! అనిదాతా

పంపింది? కూరోచండ. కబురు చెశకనట. వచడచసూ
ే ంటారు" అని

సటఖీభ్వ!

మంచం వకల్లచంది ఆయిలాిలు. "ఏమిటయాో ఇది?" కళుతోనే

సెైకల
ి కకాము.

నిపించింది,

"జీవితంలో

అడగకనట. "కరణం గకరిలిండీ. భోజ్నం పెడతారు. తిని వనళద ాం.

మొటు మొదటిస్కరి అడుకుా తినాిననిమాట"

సటమితరని

వీళుకి గవరిమెంట్ సు యిపెండ్ ఇసటేంది మనబో టి "ఆఫీసరుి"

చూడాేనికకవూరు మళీు వనళద ామని చాలాస్కరుి అనటకునాినట.

వచిచనపుుడు ఆతిధాోనికి" అని

కకనీ

చెపకుడు. మాదీ కరణాల

కరణం

గకరిక,ి

దారిలో

భారోకి
నాక

కృతజ్ా తలుచెపుి

మళీు

హల్లకకపు ర్ మీద మాతరమే వనళుగల్లగిన ఆ వూరి పరయా

కుటుంబమే. కకనీ నాకీ లొసటగులు తెల్లదట. ఇంతలోకి కరణం

ణం తలుచటక ని భ్యపడ మానేశకనట. నూోజిలాండ్ ... అదడనండీ

గకర చిచ,

కకళళు

నూజ్ెండు ఆ తరవకత మరో రెండుస్కరుి వనళాునట. శివయో

కడుకోాండ. నేనట పొ దటదనేి భ జ్నంచడసి పొ లం వనళే ానట. ఇక

గకరికింకక పదవీ పలుకుబడీ రకలేదట. ఈ కషకులు తపిుంచట

స్కయంతరం దాకక తినటి." అని పెళాునిిి పురమాయించడానికి

కోవడానికి బాగక కష్ు పడ చదివి, యం.డ పకస్ అయిో గుంటటరు

లోపల్లకెళాుడు. ఇలాిలు రెండు విసే రకకులూ, రెండు ఇతే డ

జ్నరల్

గకిసటలోి నీళళు తెచిచ, ఆ వరండాలో చాప పరిచి "కూచోండ" అని

మకకం ఎతడే శకనట.

"క్షమించండ.

లోపల్లకి వనళిుంది.

ఆలశోమయింది.

రండ.

"మేమూ బారహమలమేమంటట" మావకడడదో

హాసుటలొి వుదో ోగం సంపకదించానట. వినటక ండలో
అదండీ నా ఆరుననలి “నూోజిలాండ్ అజ్ాాతవకసం”.

చెపుబో యాడు. నేనే వకణాణపకనట, "మన అవతారకలు చూడు.

నయ్ "గారం"
శ్రామతి అనటపమ గుళుపల్లి
ఇది ఈనాటి కోరిక కకదట. చినితనంలో దాని గురించి

రికక వస్కేనని తెల్లసిన దగు ర నటండ ఎపుుడు వనళిి నయాగరకనట

వినిపుటి నటండ ఎందటకో అదంటే పరతడోకమెన
ై ఇష్ు ం ఏరుడంది.

చూడాలా అని ఆరకటం ఉండడద.ి మా అతే గకరు, మామగకరు మ

రెండడళు కిాతం వరకు "ఆ...ఇది జ్రుగుతుందా, పెడుతుందా?"

మమల్లి చూడటానికి అమెరక
ి క వచిచనపుుడు క నిి మంచి మంచి

అనటకునేదానిి. కకనీ జ్రుగుతుంది అని తెల్లశకక, క నిి ననలలు

పరదశ
డ కలు చూపించాల్ల అని పకిన్ వేసటకుని, ఆ ల్లసటు లో మొటు

గక "ఎపుుడెపుుడా?" అనటకుంటట గడపకనట. తీరక కనటి

మొదట దీని పతరు రకసతశకం. వకళు ఆరు ననలల అమెరక
ి క పరయా

మూసితెరచ
ి స
డ రికి ఐపో యింది అని ఇపుటికీ నమమకం కలగటేి దట.

ణంలో రెండునిర ననలలు ఐపో యాక చికకగో వనళి ాలని అనటకు

'నయ్ గర్ా జలపాతం' - ఎటువంటి 'మూడ్' లో ఉని మనిషికన
ెై ా

నాిం. ఇంక క ననలనిర కౌంట్ డౌన్ అయిేోవరకు మాకు ఏ

నూతనోతాుహానిి నింపగల మాయ తెల్లసిన మహాదటుతం. అమె

వకరకంతమూ పరకృతి సహకరించలేదట. ఇక ఒకరోజు చికకగో వదటద,

రికక దడశంలో అడుగు పెటు న
ి భారతీయుల వవరూ దీనిి పలకరిం

నయాగరక వనళద ాం అనటకునాిం. అంతడ ముహూరే ం కుదిరత
ి డ

చకుండా వననకిా బయలేదరరు. పరతోడ కించి భారతీయులు అని

ఎవవరూ ఆపలేరనిటు
ి అనటకునిదడ తడవుగక మరకిడు పరయా

ఎందటకు అంటునాినంటే, పరకృతి అంటే మనవకళళు పకరణం పెడ

ణమయాోం నయాగరకకి. పరకృతీ కిమమనకుండా ఉంది. శనివకరం

తారు, నాకు ఇతర దడశ్రయులతో పరిచయమూ లేదట. నాకూ అమె

పొ దటదనేి బయలేదరుతాం అనగక శ్రకావకరం రకతడర రెండు పూటలకి
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సరిపడా వండుకుని సరేదసటకునాిం. 'పొ దుున్నే మూడింటికి లేచే

ఇసటేందనీ, కనటచూపు మేరలో ఎడమ వనప
ై ు చివర నటండ కుడ

శాను' అని బదధ కం గకనీ, 'కారు ర్లంటటకిచిిన వాడు (లెరేర్ట్

వనైపు చివరవరకు జ్లపకతమే ఉంటుందనీ ఊహంచటకునాినట

పెర్టిట్స మ తరమే ఉనే) ననుే నడపదుు అన్ాేడ'ని బాధ గకనీ,

అంతకుముందట. ఇపుుడు అలా లేదట సరికదా, పకాకి (ఇంకక

'సమయానికి నయాగరక కోసమని దాచటకుని డెస్
ర టాప్ కని

చెపకులంటే వననకిా) తిరిగి దాకుాంది ఇది. నేనట చూసిన ఫొ టోల

పించలేద'ని బెంగ గకనీ లేకుండా కకర్ లో ఉలాిసంగక కూరుచని

నీి కెనడా వనైపు నటండ తీసినవి కకబో లు అనటకునాినట. అయితడ

పరయాణం చడశకనట.

'మెయిడ్ ఆఫ్ ది మిస్టి ' బో ట్ రెైడ్ తీసటకునిపుుడు నా కల ననర

ఎనిమిదినిర గంటల పరయాణం. పకపం మా ఆయన

వేరింది. ఆ నీటి పరవకహం అలా కిందకి పడ, రకళుకి క టుుకుని,

ఒకారే కకర్ నడపకరు. నలుగురం కల్లసి పకటలు పకడుకుంటట

చింది అలి ంతదూరకన ఉని మన మీదకి పడుతుంటే ఆ ఆనందం

ఝాం ఝాం మని పరయాణం చడశకం. మధోలో ఇంటి నటంచి

వరణనాతీతం. దీనిి నేనట గంగకవతరణంతో పో లాచలా, క్షీరకభిషతకం

తెచటచకుని ఇడీి లు లాగించినా, హో టల్-రూంకి చడరస
ే రికి కడుపు

తో పో లాచలా, ఇంకేమెైనా ఉపమానాలు వనతకకలా అని ఆలోచించా

లో గణగణా గంటలు మోగేసే టనాియ్ నలుగురిక.ీ పకోక్ చడసి

నట, చివరికి ఆ పరయతిం మానటకుంటునాినట. క నిి పో లచ

తెచటచకుని లంచ్ పూరిే చడసతసి గబగబా తయారెైపో యి బయ

కుండా, వరిణంచకుండా ఉండటమే కరెక్ు కదా? అది అయిపో యాక,

లుదడరకం. నయాగరక జ్లపకతం హో రు మొదట ఎవరు వింటారు?

చీకటి పడాేక వేసత 'ఇలూ
ి యమినేష్న్ షో ' చూడటం కోసం మేము

జ్లపకతానిి మొదట ఎవరు చూస్కేరు? అని పందడలు పెటు ు

చాలాసతపు ఆ పకానే ఉని పకరుాలో కూరుచనాిం జ్లపకతం

కుంటట వనళి ాం. క దిదగక దారి తపిునా, మొతాేనికి చడరుకునాిం.

ఉని వనప
ై ు చూసూ
ే . అంతసతపు మేము కూరుచనిందటకు, పకపం

తీరక వనళిి చూదటదనట కదా. నా ఉతాుహం క దిదగక నీరు కకరింది. మా

మా ఆయన ఎనిమిదినిర గంటలు కకరు నడపి తీసటకు

మీద అల్లగినటు
ి జ్లపకతం ఒకా 125 డగీాలు అటువనప
ై ుకి తిరిగి

వచిచనందటకు, జ్ాల్ల పడ ఆ జ్లపకతం ఒకా పది నిముషకలు

నటంచటంది. నేనట ఇంటరెిట్ లో, పుసే కకలోి చూసిన ఫో టోలలో

ఇటు వనప
ై ుకి తిరిగి నటంచటని, మళీు అటు తిరిగిపో వచటచ కదా

లాగక మనకి ఎదటరుగక జ్లపకతం మన వనప
ై ుకి పడుతూ దరశనం

అనిపించింది. రకతిర షో మర కచకాటి అందం. ఏమెైనా హో ల్ల
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ఆడుతునిటు
ి ని ఆ నయాగరక తల్లి కుడ చెంపని మాతరమే

నా చిరకకల వకంఛలలో ముఖోమెైన దీనిి మా ఆయన తీరకచరు.

చూడగల్లగకం మేము. హో టల్ కి వచిచ, మారుమాటాిడ కుండా ఆ

అయితడ ఆ చిని 125 డగీా అసంతృపిే మిగిల్లపో యింది.

అందానిి కళులో నింపుకుని నిదరలోకి జ్ారుకునాిం. మరకిడు
మళీు తొమిమది గంటల పరయాణం తరకవత ఇంటికి చడరు కునాిం.

ఈస్కరి కెనడాలో పకరజ్ెకుు సంపకదించమంటట మా
ఆయన దగు ర 'నయ్ ' 'గార్ా'లు పో యానట నేనట.

నిపుప రవవలు
శ్రామతి క మరవోలు సరోజ్ , టొరకంటో, కెనడా
సహజ్ంగకనే పరకృతిని అందంగక సృషిుంచాడా పరమాతమ. అందమెై

కకఫీ తాగుతూ ఆలోచిసటేనాిడు. తపెువరిది? తనదా? ఆమెదా?

న ఆడపిలి స్ౌందరో స్కధనాలు ఉపయోగిసతే మరీ అందంగక

తనదంతా ఒపతు ! ఆమెదడ తపుు. పెళిుకి ముందడ తనట చెపకుడు

కనపడనటు
ి రంగులు మారిన చెటి ఆకులు పసటపు-కుంకుమ

కదా! తనట చెపుి న ష్రతులనిింటికీ ఆమె ఒపుుకుని తరువకతడ

రకసటలు చెటిమీద కుమమరించినటు
ి . వయాోరకలోల్లకిసే ట రంగుల

కదా! పెళియింది. మరి నాలుగేళిలో తన ఆలోచనా విధానం అంత

రకజ్కుమారెేలి ాగక ఫకల్-సీజ్న్ కి శ్రభ్స్కవగతం పలుకుతునాి

మారి పో యిందెందటకని? తనట ఇంటికి డబుా పంపించక పో తడ

యి. ఆరోజు శనివకరం ఉదయం కకవటం వలి తెలుగు భారతి

అకాడ అమామ నానిలకు ఇబాంది. తముమడూ చెలి లూ ఇంకక

రేడయో పో ర గకామ్ పకరరంభ్మెైంది, ఎవరో చకాటి సవరంతో. చెటి

చదటవుకుంటునాిరు. కరువులో అధికమాసమనిటు
ి అమమకు

ఆకులే కకదట సటమండీ మానవ శరీరం కూడా రంగుల కలయికే.

కేనుర్ రకవటం. తనూ తన అమామ నానిలకు పరతిననలా డబుా

ఎవరో తలవనంటురకలు, కనటపకపలు, కనటబొ మమలు నలి గక, పలు

పంపిసే ూనే వుంది. అయితడ అసలు సమసో అదికకదట. లేచినపు

వరస తెలిగక, నాలుక గులాబీ రంగుగక అని వరిణసే ూ ఏవో సినిమా

టినటంచీ పిలిలు కకవకల్ల పిలిలు కకవకల్ల ఇదడ నస. తనకు అది

పకటలు మేళవించి ఆ నాటి రేడయో కకరోకామం పకరరంభించారు.

సటతరకము ఇష్ు ం లేదట. ననలరోజులు కకవస్ోే ంది తనట విడగక

తేజల్

వచడచసి. ఒకానాడు కూడా మిమమల్లి చూడాలనటంది అని ఫో న్

అపుుడడ నిదర లేచి బరష్ చడసటకుని యాలకకాయలు క టిు వేసి టీ

చడయలేదట. ఫో ననైతడ చడసింది రెండుస్కరుి “బాగకనే వునాిరక?

పెటు ుకుని కపుులో పో సటకుని.రేడయో వింటట వంట గదిలో బరక్
ర

ఏమెైనా కకవకలా?” ఈ రెండు పరశిలు తపు మర కా మాట

ఫకస్ు టేబుల్ దగు ర కూరుచంది. కకనీ మనసటు నిలకడగక లేక

వుండదట. గరవం, అహం, తల పొ గరుకే మాతరం తకుావలేదట. పెై

ఆలోచనలు ఎటో వనళిడం మొదల ైంది. రేడయో ఆపతసి పతపరు

పెచటచ తనట స్కునుర్ చడసి ఈ మొగుడు గకడి పిల్లపించిందని

చూడస్కగింది. అకాడా అదడ తంతు. పతపరవతల పడడసి టీవీ ఆన్

అదో బడాయి. అసల్ల దడశకనికి రకవటమే తనట చడసన
ి పెదద తపుు.

చడసింది. కకనీ అకాడా చటకెాదటరే. దీని దటంపతెగ ఈ మనసటు

ఇండయాలో డబుా లేక దరిదంర . కనీసం ఈ దడశకనికి వసతే తిండకి

అనిింటికంటే అతోంత పరమాదకరం అనటకుంటట. టీ ఒకా గుకా

గుడే కి లోటులేకుండా వుంటుందని తనట తడజ్ల్ ని చడసటకునాి

లో తాగేసి తలుపు తాళం వేసి వకకింగ్ కి బయలేదరింది. అయినా

డు. అమామ నాని చూసిన సంబంధమే కదా! అనటకుని సంబర

మనసతుటో వనళిుపో తూనే వుంది. మనసటు ఆమె చెపుు చడతలలో

పడాేడపుుడు. అంతడ కకనీ దీని రూపం చూసికకదట. దీని అవతారం

లేదట. ఆమే మనసట వశమెైపో యింది. ఇంటికి వచిచ హాోండ్ బాోగ్

చూసి ఎవడు పడపో తాడు! నలుపు, పొ టిు, లావు, పళళి తు
ే తనట

తీసటకుని తనట వుంటుని బిల్లే ంగ్ కి ఎదటరుగక వుని మాల్ కి

అందగకడడ అయినా దాని సంపకదన చూసి ఒకానాడంటే ఒకా

బయలేదరింది వకరకనికి సరిపడా కూరగకయలు, పండుి, బెడ్
ర ,పకలు

నాడు కూడా వేళాక ళంగక కూడా తన రూపం గురించి మాటాిడ

తెచటచకుందాం అనటకుంటట. ”ఏ పకటు తపిునా స్కపకటు తపుదట

లేదట. ఇంకక చెపకులంటే.అపుుడపుుడు పొ గుడుతూనే వునాి

గక” అనటకుంటట రోడ్ కకాస్ చడసింది.

డు. ఏది ఏమెన
ై ా ఆమె తనకకళు దగు రక
ి ి వచిచ తల్లి ని కకవడం

గటర్టధర్ట

కంటే మీరే నాకు ముఖోం, అని వకపో తడ తపు తనట దిగి రకడు
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గకక రకడు. ఇండయన్ రెస్ు కరెంట్ కి వనళిు భోజ్నం చడసి రకవకల్ల ఈ

“ఎంత పొ గరే నీకు! బల్లసిన వకగుడు”

పూట అనటకుని బటు లు తీసటకుని లాండీర బాసెాట్ లో వేసి బరస్-

“ఏం తమరికి తకుావక ?”

మెంట్ లో వుని లాండీక
ర ి బయలు దడరకడు.

“నినటి కకదడ ... నినటి కని మీ అమమననాల్ల. “

***
తడజ్ల్, గిరిధర్ లు గత ఏడాదిగక చిని చిని గ డవలు

“మా అమమ కెందటకు లేండ అంత గౌరవం! అదడదో మీ అమమకే
ఇవవండ”

పడుతూలేసే ూ వునాిరు. ఆఖరికి అది చిల్లకి చిల్లకి గకల్ల వకన

“ఏం కూశకవే!”

అయినటు
ి ననల రోజుల కిాతం పెదదగక గ డవ పడాేరు. దాని ఫల్లతమే

“ఆ మాటే, నేనంటే కూతలు, తమరంటే బంగకరు పలుకులూనా?

వకరిదదరూ విడపో వటం వరకూ వనళిుంది. తడజ్ల్ కి మాతృతవం

నడవండ ముందట బయటిక”ి అతని బటు లూ - పెటు ే విసిరిపడడ

మీద మమకకరం రోజు రోజుకీ దివగుణీ కృత మవుతోంది. ఆమె

సింది తడజ్ల్. “పిలిలు వదద నిందటకు ఇంత రకదాధంతం చడస్ే కవక?

కోరిక హచచయిేో క దీద అతనట అగిుమీద గుగిులమే అవుతునాిడు.

పెళిుకి ముందడ చెపతునట గదడ నీకు! అపుుడు సరేననాివుగక!”

పిలిలు అనే పలుకు పూరిేగక ఆమె నోటినటండ రకక ముందడ రౌదరం

“మీరు చెపులేదని నేననాినా? అపుుడు సరే అంటే.ఇపుుడు

తో రెచిచ పో తాడు. అతే మీద కోపం దటతే మీద చూపించడ విధంగక

తల్లి ని కకవకలనీ, మాతృతవపు ఆనందానిి అనటభ్వించి ఆనందిం

పెళాుం మీద కోపం సీులు గిని
న ల మీదా గకిసటల మీదా చూపించడ

చాలనీ బలంగక అనిపించకూడదా ! మీకు తండర కకవకలని లేనంత

వకడు. తడజ్ల్ మొగుడ మీద కోపం కపుులూ స్కసరి మీదా, గకజు

మాతారన నాకు తల్లి ని కకవకలనే ఆశ వుండదా? నా ఆశనట మీకు

గకిసటలమీదా చూపెటు ద
ే ి. వకళు సంస్కరంలో కకఫీ కపుులకూ

గత రెండడళళుగక నయానా భ్యానా చెబుతూనే వునాి చిలకుా

గకజుగకిసటలకూ కకలం చెల్లిపో యింది. స్ొ టు పడని సీులు గకిసటలూ,

చెపుి నటు
ి ”, రెటు ంి చింది తడజ్ల్.

గిని
న లూ అసులు మిగలలేదంటే ఏ మాతరం అతిశయోకిే కకదట. ఆ

“నేనూ చెబుతూనే వునాి పిలిలొదూ
ద వదటద అని హంసకు చెపుి

మధో ఇదద రూ విడ విడగక చెరో కకఫీ మగ్ క ని తెచటచకునాిరు.

నటు
ి . “ఇపుుడంత నోరు పకరేసటకుంటునాివు, నటవేవ గాహస్కేవ్

గిరధ
ి ర్ లో పురుషకహంకకరం బుసలు క టిుంది.

క ంత కకలానికి. భ్రే అంటే ఎంత గ పువకడో !

“నీకూ నాకూ కుదరటం లేదట. ఈ ఇంటోి నటవోవ- నేనో

“అదడ నేనూ అనటకుంటునాినట. మీరే నా కకళు దగు రి కోస్కేరు!!

ఎవరో ఒకళి మే వుండాల్ల. నటవూవ, నీ అలవకటు
ి నాకు చిరకగకు

“చూదాదంగక ఎవరు ఎవరి కకళు బరరకనికి వస్కేరో!” చాల ంజి చడస్కడు

వుంటునాియి”, బలి గుదిద, గ ంతుపెంచి, ముఖంలో అతి కకఠినాో

గిరధ
ి ర్.

నిి పరదరిశసూ
ే , స్ో ఫకలో కూరుచనివకడు లేచి ఆమె మీద మీదకి

“తపుకుండా” – రెచచగ టిుంది తడజ్ల్. మళీు తనే “నేనమి
ే పంతొ

రకస్కగకడు. ఆమె అతనిి వననకుా ఒకా తోపు తోసింది. అతనట

మిమదివందల నలభెల
ై ోనో,యాభెైలోనో పుటిు, చదటవూ-సంధాో లేక

పడపో యాడు. కకనీ చెపుుకోతగిన దడబాలేమీ తగలేి దట. మళీు

అమాయకంగక మిమమల్లి పెళాుడ మీ పకదాల చెంత ఇంత చోటిసతే

ఆమె మీదకి చెయిెోతే

బో యాడు. ఈ స్కరి ఆమె కూడా

చాలు” అని పకరధడయపడడ బాపతు సీర ననటకునిరేమో! ఆ

చెయిోె తిే ంది. “మరకోదగకమసలటం నేరుచకోండ” చెపుి ంది. అతనట

పపుులనీి నా దగు రుడకవు. మీ జీతం కంటే నా సంపకదనే

క ంచెంగక జ్ంకకడు. అడుగు వననకిా వేస్కడు. “చూడండీ, ఈ

ఎకుావని మర కస్కరి తమరికి గురుే చడయాలా! ఆరు ననలలు

అపకర్ు మెంట్ నా సవంతం. నా కషకురిీతంతో డౌన్ పతమెంట్ కటిు

మీరు ఒంటరిగక వుండ చూడండ మీరు మిసువుతునిదడమిటో!

క నటకుానాినట. ఈ రోజుకీ మార్ు గేజ్ నేనే కడుతునాినట. అసల్ల

పో గ టుుకుంటునిదడమిటో తపుక గాహస్కేరు”

ఇంటోి నటండ నేననందట కెళాుల్ల? అసలా మాట అనే హకుా మీకు

“కడుపు చించటకుంటే కకళు మీద పడుతుందనే స్కమెత నాకు

లేనల
ే ేదట. తమరి సంపకదన తమరి ఖరుచలకే చాలదాయిే! ఇకాడ

బాగక వరిేసే టంది.హ ” గ ణిగకడు గిరధ
ి ర్. “అందటకే మరి చించట

వుండటం ఇష్ు ం లేక పో తడ తమరే హాయిగక వనళు వచటచ”.
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కోకుండా నడవండ బయటికి. నాకు నిదొర స్ే ో ందిగుడ్ ననట్
ై ” అంటట
గిరధ
ి ర్ ని రోడుేమీదకి ననటు స
ే ింది తడజ్ల్.

***
కకలం మర క సంవతురం ముందటకు జ్రిగింది. అది మారిచ ననల

***

రెండువేల పదమూడు, గురువకరం. మంచట పరవతాలు చాలా

కకల చకాం వడగక వకడగక పరుగులు తీసూ
ే నే వుంది. అయితడ కకల

వరకూ కరిగిపో యి, అకాడకాడా ఇండయా, స్ౌత్ అమెరికక, నార్ే

గమనానిి, వేగకనిి ఎవరికి వకరు వకరి జీవన సరళిని, పరిసా ి

అమెరక
ి క మాోప్ ల ఆకృతిలో మంచట పరుచటకుని వుంది.

తులనూ బరరజు
ీ
వేసటకుంటట అనవయించటకుంటారు.క ందరికి

టటోల్లప్ు, డడఫడడల్ు అపుుడపుుడడ విచటచకుంటునాియి. తడజ్ల్

అతితవరగక పరిగడ
ె ుతునిటు
ి క ందరికి నతే నడకలు నడుసటే

గిరధ
ి ర్ లకు విడాకులు మంజూరయాోయి. వకరిదదరి ముఖ కవళి

నిటు
ి ఇంకక మరిక ందరికి సే ంభించినటు
ి ఎవరి అనటభ్ూతి వకరి

కలోినూ ఏ విధమెన
ై భావంగోచరించ లేదట. కకనీ ఇదద రూ కల్లసి

ది. గిరధ
ి ర్ కి కకలం మెలిగక అతిమెలిగక అడుగులు వేసే టని

కోరుు హాలు నటండ పకరిాంగ్ లాట్ దాకక కల్లసి నడచారు.

టు
ి ంటే తడజ్ల్ కి మనోవేగం కంటే కూడా మరీ హచటచవేగంగక

ముందటగక తడజ్ల్ తనే మాటాిడంది. “మీకు ఎపుుడెన
ై ా అవసరం

అనిపించింది. “ఏమనాి కకవకలా?” అని తడజ్ల్ అడగినపుుడు

వసతే నా ఇంటోి వుండవచటచ. కేవలం స్కటి మనిషిగక మాతరమే.

“వంకకయకూర కకవకల్ల ” అనాలనిపించడది గిరధ
ి ర్ కి. కకనీ “నేనట

ఎటువంటి సందరుంలోనూ నా మాజీభ్రే నని జ్ా పకి
ిే తెచటచకోకూ

మగకణిణ” అనే అహం అడొే చడచసతది. తడజ్ల్ కి గిరధ
ి ర్ వనళాుక పని

డదట. ఆ విష్యానిి పూరిేగక మరచిపో వకల్ల. మీరు ఉదో ోగకనేవ

తగిుంది. గిరధ
ి ర్ వునిపుుడు పరతి రోజు అనిం, కూరక, చారు,

ష్ణలో వునిటు
ి నాకరధ ం అయింది. ఉదో ోగంలో అశాదధ చడయకూడ

పచచడ, అపుడాలు, పెరుగు అనీి యధావిధిగక చడయవలసి

దని ఒకరు చెపునకారలేదట. నేనట నా గత జీవితపు జ్ాాపకకలనట

వచడచది. ఆమె స్ో మవకరం నటండ శ్రకావకరం వరకూ పకస్కు, పిజ్ీ ా,

పూరిేగక చెరప
ి తస్కనట. మన పెళిు ఫో టోలు, బటు లూ వగెర
ై క అనీి

శకలడ్, స్కండ్ విచ్, చపకతీ వంటి పదారకాలతో గడపతస్ే ో ంది. శని

చెతే కుండీలో పకరేశకనట. ఆ వసటే స్కమాగీా అంతా నా మీద గకల్లకి

ఆది వకరకలు మాతరం, ఒక రోజు అనిం, పపూు, కూరక, ఇంకో

ఎగిరి పడన నిపుురవవలనటకుని, వకటిని నా స్కయశకుేలా

రోజు ఇడీి కకనీ దో సె కకనీ చడసటకుని, హాయిగక విశకాంతిగక తనకు

పరయతిించి వనంటనే దటల్లపతసటకునాినట. ఇలుికూడా మారకనట.

నచిచనటు
ి పో రూ-పొ కూా లేకుండా కకలక్షేపం చడయడమే కకక

ఆ అపకర్ు మెంట్ అదెదకిచచడ స్కనట. అంటే నేనట మళీు “వివకహం”

అవకకశమునిపుుడు దగు రలో వుని హందూ దడవకలయానికి

చడసటకోబో తునాినట. వచడచ ననల పదవ తడదన
ీ . నిజ్ం దాచడ ఉదడదశోం

వనళిు వకలంటరీ వర్ా చడయడం పకరరంభించింది. ఆమె కెనడీయన్

లేదట కనటక చెబుతునాినట. గత ఐదట ననలలుగక వసంత రకవు

ఇంపీరియల్ బాోంక్ లో జ్ాబ్ చడస్ే ో ంది. గిరధ
ి ర్ ఒక పబిి షింగ్

గకరితో “సహజీవనం” చడసే టనాినట. ఆయనకూ పిలిలంటే విపరీ

కంపెనీ లో పని చడసే టనాిడు. సంవతురం గిరాున సినిమా రీలులా

తమెన
ై ఇష్ు ం, పతరమ. ఇపుుడు నేనట మూడు ననలల గరువతిని.

తిరిగిపో యింది. గిరధ
ి ర్ వంట బాగక నేరుచకునాిడు. ఈ మధో

ఆయనకిది మొదటి పెళళు. చాలా సహృదయులు. నీకు ఏదెైనా

కకలంలో గిరధ
ి ర్ తడజ్ల్ ల మధో రకక పో కలు ఏమీ జ్రగలేదట.

ఇబాంది కల్లగితడ కనటక మన ఇంటోి వచిచ వుండవచచని మీకు

తడజ్ల్ గిరధ
ి ర్ క్షేమం తెలుసటకోవటం, ఫో న్ చడయటం కామప
ే ి

చెపుమని ఆయనే చెపుమనాిరు. బరబీ పుటాుక నేనట ఉదో ోగం

విరమించటకుంది. గిరధ
ి ర్ తన మాదిరిగకనే వంటరిగక వుంటుని

కూడా చడయనకార లేదని చెపకురు. కకనీ నేనట మానదలుచ

మగవకళునట పిల్లచి డనిర్ పకరీులు, మందట పకరీులూ మొదలు

కోలేదట. ఆడా మగక అనే విచక్షణ లేకుండా ఏ వోకిే కెన
ై ా ఉదో ోగం

పెటు ాడు. అతని తల్లి కి జ్బుా తిరగ పెటుటంతో ఇండయాకి డబుా

అవసరం. బె”ై అంటట వననకిా తిరిగి చూడకుండానే వనళిి పో తూ

మామూలు కంటే ఎకుావ మొతే ం పంపవలసి వచిచంది. టటనషన్

అంది. అంతలోనే ఆగి “అనిటు
ి మర క విష్యం ఏమంటే ఆయన

అధికమెైంది.ఆఫీసటలో పని సమంగక చెయోటం లేదని మేనేజ్ర్

కు నా గత జీవితం క్షుణణ ంగక తెలుసట. మంచి అవగకహన వుని

గటిు వకరిింగ్ ఇవవటం కూడా జ్రిగింది.

మనిషి. మీతో కకపురం వనలగబెటు న
ి పుటి కంటే కోటి రెటి ు ఆనందం
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గక వునాినట.” అంటట తన కకరు దగు రక
ి ి నడచింది. “బె”ై అనాి

ఆలోచనలు మాతరం తడజ్ల్ ని వదిల్ల పెటుటం లేదట. తనే ఆమెకు

డు కకనీ గిరిధర్ హృదయం రోష్ంతో భ్గుుమంది. తననట బరతి

క్షమాపణ చెపతే వోవహారం ఇంత వరకూ వచడచది కకదడమో. “తనట

మాల్ల, కకళువేళాు పడనంత పని చడసి ఇంటికి తీసటకు వనళే ళందని

తపుు చడస్కడా? అహంకకరంతో తన జీవితానిి తనే నాశనం

ఆశల అలలోి తడల్లపో యిన అతని మనసట తడజ్ల్ మాటలూ, పరవరే

చడసటకునాిడా?” ఆలోచనలతో గిరధ
ి ర్ మెదడు వేడక
ె ిాపో యింది.

నా పుండు మీద కకరం చల్లి నటి యి, చడసద
త డమిలేక తన కకరు

తడజ్ల్ మాటలు, ధెైరోం,కనీిళళ
ి కకరచని ఆమె మనో నిబారం,

దగు రకు అశకంతిగక నడచా డు. కకరు డెవ్
ైి చడసే టనాి అతని

అతని అహంకకరకనిి వనకిారిసే ూ సవకల్ చడసే టనిటి నిపించింది.

స్ాహితూ భారత
మన పాట – మన మ ట – మన పదూం
డసెంబరు 2009 లో పకరరంభ్మయిన

కరు గౌరవించటకోవడమే ‘సనామనం’ అనే నమమకకనిి అందరిలో

స్కహతీ సమూహం ఈ నాటికి ఒక

కల్లగించడం.

సంసా గక రూపుదిదద టకుంటోంది. శ్రామతు

వకరిలో ఉతుుకత రేకతి
ి ే ంచడం.

మన పకట–మన మాట–మన పదోం పటి తెలుగు

లు కకశ్రనాధటని రకధ, భావరకజు భారతి

ఈ సంసా ఆధవరోంలో జూన్ 28వ తడదన
ీ మదాోహిం

మరియు వనైదహ
డ
శశిధర్ మారు దరశ

బిరడీ వకటర్ బాలాజీ టటంపుల్ లాంగేవజీ కకిస్ రూమ్-లో స్కహతీ

నం, సంచాలకతవంలో పరతీ సంవతురం

కకరోకామం జ్రిగింది. ఈ కకరోకామంలో డా. వనద
ై డహీ శశిధర్ కవితా

కనీసం ఆరు స్కహతీ సమావేశకలు జ్

సంకలనం ‘పునశచరణం’ పుసే కకవిష్ారణ జ్రిగింది. తెలుగు జ్యోతి

రుపుకుంటట నూో జ్ెరీు స్కహతాోభిమానటల్లి ఒక దగు రకు కలు

భ్ూతపూరవ సంపకదకులు డా. భావరకజు పరబరహమ మూరిే గకరు

పుతోంది.

పుసే కకవిష్ారణ చడస్కరు. పునశచరణం గురించి పరముఖ కవి,

ఈ సంసా ముఖయోదడదశం నూోజ్ెరీు లో ఉని స్కహతాోభి

రచయిత, స్కహతీ విమరశకులు శ్రావేంకటయోగి నారకయణస్కవమి

మానటలు అపుుడపుుడు ఒక చోట కలుసటకోవడానికి అవకకశం

గకరి ఉపనాోసం, అనంతరం సంసాృతకవి భవభూత’ గురించి శ్రా

కల్లుంచడం, స్కహతాోనికి సంబంధించిన నాలుగు మంచి మాటలు

క ంపెలి భాసార్ గకరి పరసంగం జ్రిగకయి. స్కహతీ కకరోకామాన

చెపుుకోవడం, వినడము, ఇండయానటంచి వచిచన వకే లకు, రచ

తరం బొ ండాలు, పుల్లహో ర వగెర
ై క రుచికరమెన
ై వంటకకలతో

యితలకు, కవులకు నూోజ్ెరీులో ఒకవేదికగక ఉండడము. సనామ

“మినీ విందట” జ్రిగింది. ఈ కకరోకామానికి అనేకమంది స్కహతీ

నాలు, పకరితోష్కకలు మొదల న
ై వకటికి దూరం గక ఉండ, ఒకరినొ

అభిమానటలు హాజ్రయి డా. వనైదహ
డ శశిధర్ నట అభినందించారు.

పునశ్ిరణం – సమీక్ష
శ్రీ తమిిన్నని య్దుకుల భూష్ణ్
వనైదహ
డ
రెండవ కవితా సంకలనం ‘ పునశచరణం ‘ లో ననటి

కకబటేు కవయితిర ఇవకళ ‘పునశచరణం‘ చడయగలుగుతుంది.

ఆకటుుకుని వకకకోలు:

రకయడం పూరిే చడసన
ి కవితనట

“తులసి మొకా చటటట
ు తెరలాి కముమకునే చీకటి అంచటల్లి

మళీు మళీు చదటవుతుంటానట

రెపరెప లాడసూ
ే అరటి దొ ననిలోి నీవు వనల్లగించిన కకరీేక దీపకలు

అపుుడడ పుటిున పసికందటనట

క ండెకా కుండా నా కంటితడ ముఫెుై మూడడళళుగక

ఒకా క్షణం కూడా వదలలేక

కకపకడుతూనే ఉంది “ (నాయనమమ)

తడమి తడమి ముదాదడడ తొల్ల చూలాల్లలా“
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మంతరధూళిలో మాటలు కవితవంగక మారే క్షణాలు కవయితిరకి

చెపువచటచ. కవయితిరకి ఎండ ‘చడయి వదలని చిరకకలపు

తెలుసట:

సహచరి’. వనలుతురుతో అంతరంగకనిి ముడపెటు ుకుని కవయితిర

“మనం రోజూ మాటాిడుకుంటటనే ఉంటాం

లో మారే ఎండతో కల్లగే భావకలు:

ఎపుుడో ఒకా క్షణంలో మాతరం

“బంగకరం నీడల స్కయంకకలం రకగకనే సిగలా ముడచి పెటు న
ి

చందన పుషకులాి

ఆలోచనల జ్లపకతాలనట సతవచఛగక వదిలేస్ే కనట“

మాటలు మన మధో క తే గక గుబాళిస్కేయి“

ఆకకశంతో మమేకమె,ై గడచిన స్కయంకకలాల మెరుపు కళులో

బరువనైన భావకలనట అలతి అలతి పదాలతో, క లది మాటలతో

వనల్లగిపో తడగకని అంతరంగంలో అసల ైన కవితవం ఉదువించదట.

పల్లకించడం

“ఏటి

ఒక

పదధ తి.

తదిునింగక

బరువనైన

పదాలతో

మీదకు

పువువలాింటి

ఒడసి

పటుుకోవకలని

మారకునిి అనటసరించినటుు అగుపించినా, మొదటి పదధ తిలో

కకలపు ఒడుే మీంచి జ్ాాపకకల వలలని వృధాగక విసటరుతాం“

రకసిన కవితలు తకుావ కకదట.

కకబటిు

ఎండ కవితవంలో ఎలా పరసరిసే టందో గమనించి ఎనోి విష్యాలు

మళీు

గనేిరు

అందమెన
ై

“నాలాగే

రోజుల్లి

ఎరా

వివరంగక, విశదంగక చెపుడం మర క పదధ తి. వనద
ై డహ రెండవ
ఇంటోి పరతిమూలనీ వనల్లగించడ

ఆ

జ్ారిన

కకంతులతో

హృదయానిి

పకరేసటకుని

నీలాకకశం“ అని కవయితిర భావించడం సహజ్మే!!

డా. వెైదేహి శ్శిధర్ట కవితలు – “పునశ్ిరణం” కవితా సంపుటి నుండి
“పునశ్ిరణం”
రకయటం పూరిే చడసన
ి
కవితనట మళీు మళీు
చదటవుతూ ఉంటానట
అపుుడడ పుటిున పసికందటనట
ఒకా క్షణం కూడా వదలలేక
తడమి తడమి ముదాదడడ
తొల్లచూలాల్లలా
పరకయి దడశం లో
హఠకతు
ే గక ఎదటరెన
ై
చినినాటి నేస్ే కనిి
తరచి తరచి
పరకమరిశంచడ సతిహతునిలా
పరిష్వంగకనిి సడల్లంచిన
మరుక్షణం లోనే వేయిేళు
విరహానిి అనటభ్విసూ
ే
పదడ పదడ కౌగల్లంచడ పతరమికునిలా

“తేనీటి సమయ్ం”
వకరమంతా వకరకంతం కోసం వోపిగు క ఎదటరు చూశకక
ఎపుటిలానే ఏలకుల సటగంధానిి మోసటకుని
శనివకరపు ఉదయం మెతేగక నిదర లేపుతుంది
మూల కుండీలో ఎరాటి మొకా
నిదర కళుతో బదధ కంగక పలకరిసే టంది
అదాదల గదిలో గుండరటి గకజు బలి
వేడ కపుుల చటరుకు సురశకు నిమమళంగక నవువతుంది
చెటు ు క మమపెై చెవులు రికిాంచిన ఫించ్ పిటు,
విచిచన మొగు లతో మాగనటి రెమమల మాగోిల్లయా,
రవవంతెైనా సవవడ చడయని నిటారు పెన్
ై చెటి ు,
సమావేశకనికి హాజ్రెన
ై బో రుే మెంబర్ులా నిలబడాేయి
పొ గలు కకుాతుని తడనీటినీ,
సంభాష్ణలతో పనిలేని స్కనిిహతాోనీి,
తీరికగక ఆస్కవదిసే ూ రకజ్ాోధినత
ే లాి
ఎదటరెదటరుగక కూరుచంటాం నటవూవ, నేనట!
గలగల పకరే ఏరులా కకలం జ్ారిపో తుంది.
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