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 Dear Friends and TFAS Members, తలెుగు కళా సమితి సభ్ుోలందరిక ీ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 19
th

, and a summer picnic 

on August 3
rd

 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 30
th

 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 18
th

 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 

 

mailto:president@tfas.net


 

6 

 

లలితగీత వికాసం 
    డా. వడడే పలి్ల కృష్ణ 

అడవి బాపిర్ాజు (1895 -1952)  : కవిక ండల తరవకత గోప గ ే
యాలు  అధికంగక రచించిన కవి అడవి బాపరికజు.  వీరి తొలకరి, 
గోధూళి సంపుటాలు అందటకు నిదరశనాలు.  ఇతడు నవలాకక 
రుడు, చితరకకరుడు కూడా కకవడం విశషే్ం.  

గౌళ సలెాి యి కూతురు = 3 + 5 + 4 = 12 
బల  సకాందని సూతురు = 2 + 6 + 4 = 12 
దాని కళళు నీల్ల పూలు = 3 + 3 + 3+ 3 = 12 
దాని పళళు జ్ాజి పూలు = 3 + 3 + 3+ 3 = 12 
దానిి పలకరసితే  ఒళళు = 3 + 3 + 4 + 3 = 12 
మోహాన గగురు పొ ళళి  = 5 + 3 +  3  = 12  || గౌళు|| 

బాపిరకజు ఒక గౌండి చెలాి యి కూతురు అందానిి, అందరూ 
చూసి ఎంత వింతగ చపెుుకుంటారో చకాగక వివరించారు.  చెలాి  
యి కూతురు కోడలు వరుసవుతుంది.  అంటే మామ కోడలుకు 
శృంగకర భావన సవోంగకనే సరిపో తుంది.  నలిని కళునట నీల్ల 
పూలని, తెలిని పళుని జ్ాజి పూలని చపెుడం మనోహరంగక 
ఉంది. దానిి పలకరసితే  ఒళళు మోహంతో గగరకుటు కలుగుతుం 
దనడానికి ‘గగురు పొ ళళి ’ అని చకాని  గకా మోం పరయోగించారు. 
వయసటులో ఉని పడుచటన ే గకకుండా వరద గోదావరిని కూడా 
చాలా సహజ్ంగక కళుకు కటిునటుి గక వరిణంచారు. 

ఉపొ ుంగ ిపో యింద ిగోదావరి, తానట 
తెపుుని యిెగసిింది గోదావర ి
క ండలోి  ఉరికింది. 
కోనలుి  నిండ ంద ి
ఆకకశ గంగతో  
హస్కే లు కల్లపింది    ||ఉపొ ుంగి|| 

గోదావర ివరద తీవర స్కా యిని సూచించడానికి ఆకకశగంగతో హస్కే  
లు కల్లపిందనాిరు.  ఆకకశగంగతో హస్కే లు కల్లపతంత  ఎతుే లో 
ఉపొ ుంగ ివచిచంది కకబటేు   

అడవీ  చటిెనీిని – జ్డలలో తురిమింద ి
ఊళళు దండలుగ గుచిచ – మలెోి న తాల్లచంద ి

మొదట తీవరస్కా యిలో కకళికలా ఊళునట ఊడ చ పటెిునా, ఆ 
తరవకత వరద తగుు ముఖం పటాు క అంబికలా అనటరకగంతో  

శంఖాలు పూరించి – కనినిరుి  మీటించి 
శంకరకభ్రణ రకగకలాప కంఠయిిెై  
 ...  
కరమతేెి దవీించి కడల్లకే నడ చింది. 

అని స్కగరసంగమసిాతిని స్కక్షాతారింప చడశకరు. బాపరికజు గకా మోం 
లో జ్ానపద బాణీలోి  ‘తొలకరి’ , ‘గోధూళి’ కృతులనట రచించినటేి   
గకా ంధకింలో ‘శశికళ’నట రూపొ ందించారు. కృష్ణ శకసిే  ి ‘ఊరవశి’లా, 
నండూరి ‘ఎంకి’లా, బాపరికజు వలపుల కల ‘శశికళ’ అని 
చెపువచటచ. ఆమె సూరోసటత – చందరబాల, గకన శిలాుది తర కళా 
మూరిే. ఎంకి పకటలలాగ ే‘శశికళ’లో ఏ గతీానికకగీతం సవతంతరంగక 
నడ చినా ఒక ేపకతర చటటటు  అలుి కునివి, పరణయ గంధాలనట చలుి  
కునాియి. 

కకవోనాయిక నాకు శశికళ! 
కకవో రసమున స్కా యి శశికళ! 
కకవో వోంగోము రతీి శశికళ! 
కకవోమే నా గతీి శశికళ! 

శశికళ తన కకవో నాయికయిే గకక, కకవో రస్కనికే స్కా యి అనడం 
శశికళ గతీియిే కకవోమనడం సవోంగక ఉంది. 

వననని లలో వనలుగు ధార  
వనని లలో స్కినమాడ  
  ధవళ కకంత తరళమూరిే  
  భ్ువన సకల మోహమూరిే  
పరణయ దడవి నా శశికళ 
మృణాలాంగ ినా శశికళ 
  పూరణ నగియిెై  నిల్లచనెట 
  పూరణ కుంతలా లాడగ  

‘నగి’ గతీంలో తన శశికళనట భ్ువననైక మోహన మూరిేగక, మృణా 
లాంగిగక, విరబో సటకుని శిరోజ్ాలు వనననిల వనలుగులోి  కదలా 
డగక, పూరణనగిగక అగుపించినటుి  భావించారు. తన శశికళ పకడ   
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తడ ఎలుగతేెి ఆ పకట మాధటరకోలలో పకర ణాలు మరుగునని ఎనలేని 
అనటరకగంతో రకగకలాపన చడశకరు.   

‘శా్రతిలేని గతీం’లో  
పకడకే నా రకణ ి 

పకడకే పకట 
పకట మాధటరకోల  

పకర ణాలు మరిగనెే!   ||పక|| 
రకగమాలాపించి 

వకగులా పరవహ ంచి 
సటడ  చటటుు  గతీాల  

సటరగిి పో నీయక ే   ||పక||  
కలాా ర ముకుళములు 

కదలి్లనవి పదెవులూ  
పరణయ పద మంతరా ల  

బంధించె జీవనము ..  ||పక|| 
శా్రతి లేని నా మదికి   

చతుర గతీాలేల? ... అంటట తన శశికళ రకగ పరవకహంలో క టుు  
కు పో తానని వివరించారు. అంతడ గకక ‘లేపకక్ష ” లోని మహో ని 
తమెనై బసవయోనట చెతైనోంతో లేచి రమమంటట అలి్లన పరబో ధ 
గీతం అదటుతంగక అగుపిసటే ంది.  

లేపకక్ష  బసవయో లేచి రకవయాో! 
కెైలాస శిఖరలిా కదల్ల రకవయాో! 

హ ంకరించిన దసెలు ఊగిపో యిేనూ  
ఖటరముతో దటవివతడ కులగిరులు వణకిేనట  ||లే|| 

నటవువ నడ చిన భ్ూమి నూరు పంటల చడలు  
ముటటు  ముటిున పొ దలు మొలకతెుే  ఓష్ధటలు  

పెనటగ ండ సీమలో వంగోలు భ్ూమిలో  
నీ వంశమీ నాడు నిల్లచింది గరకవన ||లే|| 

కెైలాస శిఖరంలా కదల్ల రమమంటట, నంది నడ చిన చోటంతా పంట 
సిరులేనంటట ఖండ గతిలో బసవయో అఖండ కరీిే పొ గడ నారీ 
గీతంలో. ఎతుే  అయిన బల్లష్ుమెైన గతేిలకు ఒంగోలు పరసదిధ  కకబటిు  
ఆఖరు  పంకుే లోి  ఆ పరస్కే వన తచెాచరీ గతీంలో. అయితడ అడవి 
బాపిరకజు గకర ి గతీాలలో పలివులే తపు చరణాలు పరతిభావంతం 

గక అగుపించవని, నవల – కథలలోని సంపూరణ శిలుం గతీాలోి  
పకక్ష కంగకనే గోచరసిటే ందని డా. శా్ర పకద గోపకల కృష్ణమూరిే గకరు 
అభిపకర య పడాే రు. 
లలిత గీత విస్ాా రం  (బాల ంతరపు రజనీకాంతర్ావు) : 
బాలాంతరపు రజ్నీకకంతరకవుగకరు లల్లతగతీ పరకిాయా విస్కే ర 
కులలో పరముఖటలు.  ఆకకశవకణి దావరక అనేక లల్లత గతీాలనట  
సవయంగక రచించి, కృష్ణశకసిే ,ి బసవరకజు మొదల ైన కవుల పకట 
లకు కమనీయ సవరకలనట సమకూరిచ పరస్కరయోగం కల్లుంచారు. 

ఆలయమున వినబడునదిగో  
ఆకకశమున కనబడునదగిో 

నవవరషపు ఘంటానినాదం  
నవకోశకజ్యోతి! 

పకర త యిటేి పెనట తమసటులు  
పకప కల్లతములు మనసటులు పటాపంచలే! 

చలనరహ తంగక ఏటలిో నిల్లచిన పకతనీటిని కదల్లంచడానిక ి జ్లుి  
గక పడడ వకననీటలిా  పనెటచీకటిలో పకప పంకిలమెనై మనసటు 
లనట కడ గేయడానిక ి భ్గవంతునికరుణ జ్లధారగక కురిసి, 
లోకమంతా నవువల నవ వసంతాలుచిందించడ శ్రభోదయా 
నిిసటే ందని, అపుుడు అందరూ  ఏకకంఠం తో ‘పరభ్ూ’ అని మధట 
ర సవరంతో భ్గవంతుణిణ  పకర రిాంచాలంటట పరభోధించారు.  రవీందటర ని 
భ్కిే,భావ,ఏకశేవరోపకసన మారకు లోి  కృష్ణశకసిే లిా రజ్నీ గకరు కూడా 
సవరమతెాే రు. తలెుగు తలి్ల అనే గేయం లో (పుట. 7,8 ) 
తెలుగుతలి్ల కీరిేని శకా వోంగక శకి ఘ ంచారు.  

పసడి  మెరుంగుల తళతళలు  
మిసిమి వనలుంగుల  

గౌతమి కృష్ణ ల గలగలలు   
గుడ  జ్ేగంటల గణగణలు  

మెరసి మొరసి మించిన  
శ్రభ్ సమయము తలి్ల! 

అని తలెుగు నలే పెై పరవహ ంచడ నదటల గల గలలు, గుడ  గంటల 
గణగణలు, కవి కోకలిల మధటర గకనాలు, ననమల్ల కేాంకకరకల వంట ి
గకయకుల సవరకలు తెలుగుతలి్ల  కీరిేని నరిేంప చడసటే నాియని, ఆ 
తెలుగుతలి్లకి సవతంతర పరతిపతేి గల పరతడో క రకష్ు రం సదిిధ ంచడ సమ  
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యమాసనిమెైందని రజ్నీగకరు రమోంగక రచించారు. ఇదడ గతీి 
భావకనికి అనటగుణంగక తరవకత కకలంలో కృష్ణ శకసిే  ిగకరు ‘అమెర ి
కక అమామయి’ చితరంలో –  

పకడనా తలెుగు పకట  
మీ ఎదటట మీ పకట  
కోవనల గంటల గణగణలు  

గోదావర ితరగల గలగలలు – అని రచించినటుి  తోస్ోే ంది. ‘శతపతర 
సటందరి’ అనే గేయంలో (పు.9 ) ఉదయసంధోలో సటవకసనలు 
వనదజ్లుి తూ రేకులు విపకురని ‘శతపతర సటందరి’ అనే పదమం 
అందాలనట అందంగక వరిణంచారు.  

‘శతపతర సటందరీ ! ఓహో  శతపతర సటందరీ! 
సటరభిళ భరా ంతిలో  

సటందర నయనదళ కకంతిలో  
ఈ ఉదయ సంధోవళే మెరసిలెే   

ఈ ఉదయ సంధోవళే 
నాహృదయ భావవలే విరసిలెే  

నాహృదయ భావవలే 
నీ మధటవు మధటకరకళి  మరగెలే! 

 నీ మధటవు మధటక రకళి! 
 నీ వలపు ల్లనకరకళి కరకగలెే! 
 నీ వలపుల్లనక రకళి! 

 శతపతర సటందర ీ!  
ఓహో  శతపతర సటందర!ీ 

అని స్కగని ఈ గయేం ముందటగక కూరుచకుని బాణకీి రచించి 
నటుి గక తోస్ోే ంది.  ‘దివోజ్యోతి’నాటక గతీాల సంపుటలిో చెపుుకో 
దగుది.  ‘ఒకాడవే’ అన ే గేయం (పుట:142) రవీందటర డ  ‘ఏక్ లా 
ఛలో’ అని గతీానికి అనటవకదమిది.  సమాజ్ం తోడు రకక 
పో యినా, గ ంతు కలుపక పో యినా ఒకాడ వే ఎలుగతేెి చాటమం 
టాడు కవి.  మనిసి తానట ఎంతటి దెనైోం తో ఉనాి ధెైరకోనిి 
కోలోుక, ‘ఎవరూ కకే విని రకకపో యినా సర ే ఒకటవిన పదవోయ్’ 
అని పరబో ధించిన గతీమిద ి. 

ఒకరయినా నీ కకేకు ఓయని రకకునాి  
ఒకాడవే బయలుదడరు  

ఒకాడవే బయలుదడరు  
ఒకాడవే ఒకాడవ ేఒకాడవ ేబయలుదడరు ||ఒ || 

అంటట చటటటు  ఆవరించిన అజ్ాా నపుటంధకకరకలనట చీలుచకుం 
టట ఒంటరగిక ధెరైోోతాుహంతో ముందటకు స్కగిపొ మమని ఉతడే జ్ 
పరచిారు. 

మనసట విపిు లోలోపల్ల  
మరమమదేో కంఠమతేెి  

నీకు నీవన చెపువోయి! 
 పడిుగు మంట కకలుులోన  

పడ  మండడ నీ గుండలె  
ఒంటగికనన వనలుగనీయి! 

 అంటట తిరశగాతిలో రవీందటర ని భావకల్లి ఎంతో రమోంగక ఆంధీరకరిం 
చారు. ‘శరతుతరా వళి ‘ ఖండ కలో  శకరదాగమనం, శరతాాల  
సంధోలు, సవపి జ్గతుే లోని సతిహ మాధటరులు, వలపు వినక 
నే జ్ారిపో యిన అసేమయాలు, గగన యానాలు,శతపతర సటందరి 
కి మలేుక లుపు లు, వనననిల రకతుర లు రమోంగక చోటుచడసట 
కునాియి.  మొదట ‘ఆగమనము’ అనే గేయంలో (పుట :147) 

చలిటగికల్లలో యమునా తటపిె ై 
శకోమ సటందరుని మురళి  

ఉలిము క లిగ న ే 
మెలి మలిె చెవి స్ో కునవే 

…  
మురసిి మురసిి నా వననటక దరసిి  కనట  
మూయు చివరు కెంగళేళ ల్లవ!ే 

అంటట రకల్లన వటపతరా ల మీద తడల్లపడడ అడుగుల గురుే లు, 
పూతీగల చాటుగక కనిపించడ శిఖిపింఛం, చటిె మాటునటంచి 
తననట గమనించడ చిల్లపి చూపులు, వననటకనటంచి మలిెగక వచిచ 
కళళు మూసత చడతులు ఇవనీి గోపకలుని రకకనట తెల్లపత 
విష్యాలు.  దూరకన  మురళీగీతిక తో ఆకటుు క ని, మలిె మలిెగక 
చడరువవుతూ మెమైరపిించడ కృష్ణతతావనిి గోపికక హృదయంతో 
వివరించారు. ‘విభావరి’ (పుట:148) అన ే గేయంలో కదలే చీర  
చడరగులలాంటి సవపి సమీలో భ్యచాచయలు – స్ౌఖోభరా ంతు 
లు ఎందటకు? శకంతియుత వకతావరణం లో తరంగణిలిా – మతెే   
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కిాన కురంగిణలిా అలనగమనం – విలాస గమనం ఎందటకు? 
పరసుర విరుదధ  ఛాయల తో చలిని చందరకకంత శిలామంటపంలో 
నిల్లచి, యుగయుగకలుగక ఆగముోడుగక ఉని ఎవరనిి వలచి 
పరభి్రమిసటే నాి వకణ ి విభావరనిి పరశిలతో పరకమరిశంచారు.  
‘స్ౌఖో రోచిరీిల’ వంట ి చకాటి పద పరయోగకలు చడశకరు. ఇదడ శా్రశా్ర  
‘కవితా ఓ  కవితా’ లో రోచిరిివహం గక, విపివ గేయంగక చిందటలు 
వేయగక ఇందటలో లాల్లతోం స్ౌఖో రోచిరీిలగక లాసోం చడసింది.   

ఓ విభావరీ! ఓహో  విభావర!ీ 
 నీహార హార నీలంబర  

ధారణిి! మనోహారణిి!  
ధరణతీల చందరశిలా  

తరళ మంటపమున నిల్లచి  
యుగములుగ పరభి్రమింతు  

వగముోడౌ యివెని వలచి  
ఓ విభావర!ీ ఓహో  విభావర!ీ – అని వననని ల రేయిని కనటిల 
పండువగక అభివరిణంచారు. 

ఎవరోహో ! ఎవరోహో ! 
ఇపుడా ననట పలి్లచడరు? 

ఈగేయం కృష్ణశకసిే గికరి రచనాధో రణిని గురుే  చడసటే ంది. దటష్ు సమా 
జ్ానిక ి దూరంగక ఎకాడ కో మానసికంగక ఒంటరగిక వనళిిపో యిన 
తననట అకాడ కూడా ‘ఒంటిగక ఏడవనీరు ననటి’ అని కృష్ణ  శకసిే  ి
గకర ికవితా పంకుే లనట తలపింపచడసటే ంది. ‘అనిపూరణ’ (పు:317) 
అన ే గయేంలో అనిపూరణగక , విశకలాక్ష గక విశవఖాోతి గకంచిన 
భారత రతిగరులో ఆకల్లకేకలు, నిరదయలు చోటు చడసటకునాి 
యని, దడశసంపదనంతా దోపడిీదారకలు దో చటకు పో తునాిరని 
వకపో యారు. 

సవతంతర భారతి జ్ననీ! నీకది ె

నితాంత నవ నీరకజ్నము  
అశషే్  పూజ్ా శిరషీ్ములతో  
అగణిత నరనారజీ్నము  
… 
వకడ వకడ నీ హృదలిో మడేల  
నేడు తిరవరణ పతాకములే!  ||సవ|| 

దెైనోపు చీకటుి  చెలాి  చదెటరయాోయని, హ మాలయాల నటంచి 
కనాోకుమారి వరకు భారతఖండం ఒకాటగిక ఆనందతరంగకలలో 
ఓలలాడ ందని సవతంతర భారతానిి కీరిేంచారు.  శౌరకోనికి జ్గేురు 
రంగు, శకంతికి తెలుపు రంగు,ససోసంపదకు పచచని రంగు పరతీక 
గక సూచిసూే  తిరవరణ పతాకం కరమభ్ూమికి గురుే గక చకకా నిి 
మధోలో ధరించిందని, ఏ వకడలో చూసనిా, మేడలో చూసినా 
మువవనని జ్ండాల రేపరపేలే  స్కక్షాతారించాయని తనివి దీరక 
పరసటే తించారు.  ‘స్కవతంతరయ ఘంట’ (పుట: 267) అనే గేయంలో – 

స్కవతంతరయ శ్రభోదయ ఘంటా  
నాదంబదె మోోగెనట మింట  
టంఠం – టంఠం - టంఠటం! 
టంఠం – టంఠంఠం! 

అని స్కవతంతరయ ఘంటారకవకనిి వినగకనే క తే ఆశలు  
చిగురెతాే యని, జ్నటల శిరసటులు భారతి పకదాలపె ైక రగిి మొకకా 
యని, కరకలు మాతృదడవికి హారతులు పటాు యని, విదడవషకలు 
సమసి పరశకంత వదనాలతో భారతిని విలోకసిటే నాిరని, కీరిే  
పతాకం ధరమచకాంతో రెపరపెలాడుతుందని, సతాోహ ంసల  ఆయు 
ధాలుగక స్కవతంతరా యనిి స్కధించిన గకంధీని కనితలి్లయగు భారతి 
కి స్కవగతం గక శ్రభోదయ ఘంట’ నాదంగక మోగిందని, ఆ 
నాదానిి అడుగడుగునా ‘టంఠం – టంఠం - టంఠటం‘  అంటట 
శబద రూపంగక చెవులకు వినిపంిపచడస్కరు.  రజ్నీ గకర ిదడశభ్కిే  
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గేయాలలోని ‘స్కవతంతరో యతువ పుషకుంజ్ల్ల’ (పుట:371) ఆ 
రోజులోి  దడశం నలుదిశలా టంగుటటరి సూరోకుమారి గళంలో 
మారుమోగిన గయేం. 

మాదీ సవతంతర దడశం  
మాదీ సవతంతర జ్ాతి! 

భ్రత దడశమే మాదడశం  
భారతీయులం మా పరజ్లం! 

… 
ఆలయముమల శిలు విలాసం  
ఆరకమముమల కళా పరకకశం  

మొగల్ సమాధటల రసదరహాసం! 
మాకు నితోనూతనేతిహాసం!! 

అని వింధాోది పరవతాల నడుమ ఎగసిత సంధాోరుణిమలాంట ి ఆశ 
లు మావి, గంగకద ి నదటలలాగక ఉతుే ంగ తరంగకలతో ఎగసిిపడడ 

హృదయాలు మావి.  ఆలయ శిలు కళా విలాసం, ఆరకమాల 
పరకకశం, మొఘల్ సమాధటలు చపెతు ‘తాజ్ మహల్ ‘ లాంట ి రస 
వతేర చారతిరకసతాోలు మాకు నితోనూతన ఇతిహాస్కలని ‘అహ ం 
స్క పరమో ధరమ’, ‘సతోం వద-ధరమం చర’ ఇతాోది వదేోకుే లు 
ఎపుటకిి శిరోధారకోలనీ, సవతంతరం, స్ౌభరా తృతవం, సమత అనవేి 
మా సదాశయాలంటట, అందటకే భారత భారతిక ి నివకళళలరుిసటే  
నాిమంటట సంగతీ స్కహ తాోనిి సమంగక రంగరించార ీ గయేం 
లో.  గయేం మొతేం చతురసర గతిలో చకాగక నడ చింది.  ఈ గీతం 
గకా మఫో న్ రికకరుే గకన ే గకకుండా ఆకకశవకణలిోనూ అనేక స్కరుి  
పరస్కరమెై అఖిలాందటర ల మనినలందటకుంది.  రజ్నీ గకర ి లల్లత 
గేయాలు లల్లతగతీ పరకిాయకు తగని పరచారకనిి, అనటకూల 
విస్కే రకనిి కలుగచడశకయి. (తరువకయి వచడచ సంచికలో)

తెలుగు పెళ్ళికధ 

శా్రమతి కకశ్రనాధటని రకధ , డోవర్, నూోజ్రెీు 
ఇదొ క తలెుగు పెళిి కధ.  ఏవమామ నీకు రోజూ కధలు చ ె

పుకపో తడ తోచి చావదా? ఇపుటకిే బో ల డనిి పతరమకధలు, పెళిి 
కధలూ అందరి దగురక విని విసటగతేెిపో యాం.  మళీు మరో కధ 
మొదలు పటెాు వంటే మరకోద దకాదట  ... అంటట చివకటుి  పెటు 
కండ .   ఇద ిఏ అమామయి,అబాాయిల కధ కకదట.  నిజ్ంగక పెళిిని  
గురించిన కధ.  మీరు కోపుడనంట ే ... కధ కకదట కధనం అంట ే
నిజ్ానికి ఒక విష్యం గురించి చెపుడమే అని వినివించటకుం 
టునాినట. కనాోశ్రలాం ఏనాడో  పో యింది.  వరవికాయం  ముగసి ి
నటేు .  (ఈ విష్యంగక మీకు సందడహాలూ, క శిచనూి  ... ఉనిటటటుతడ 

అవి పబిికుాగక మాటాి డుకునే విష్యాలు కకవు.  మరి మరోచోట 
మాటాడుకుందాం.) ఇహపో తడ, పెనై చపెిున పదెద  గ డవలు ఏవీీఁ 
లేక పో యినా, ఏదో ఒక రకంగక విష్యాల్లి కకంపిి కేట్ చడసటకుని 
పెళిి పతరిట హడావుడ  పడటం మనకి బాగక అలవకటటై పో యింది.  
పెళిుక ి కకవలసనివి – పెళిుక డుకు,పెళిి కూతురు, కళాోణ మంట 
పం, శ్రభ్లేఖలు, నగలు,బటులు, భోజ్నం అంటే కకటరింగ్ వకళళు, 
డెకరేష్న్ వకళళు, పెళిి చడసత బరా హమణులు, సనాియి మేళం, 
సతిహ తులు, చటటాు లు–పకకాలు. నిజ్ం చెపొ ుదూద  .. ఈ ‘పకకాలు’ 
ఎవరో నాకపెుుడూ కవశిచన్ మారేా.  హ దైరకబాదట లాంట ిఊళళు  
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ఉంట,ే “పకానటని వకళళు “ పకకాలు కకరు.  వకళుని పెళిుక ి
పిలవకారేిదట.  ఎందటకంటే “ఓవరు హ డ్ టాంకు” లో నీళి గురించి 
బిలే్లంగులో ఉని వకళళువరకిీ ఒకరంట ే ఒకరిక ి పడదట.  పో నీ ఈ 
విష్యం తరవకత చూసటకుందాం. మన అమెరకికలో అయితడ 
కళాోణమంటపకనిక ిబదటలు ఫెవై్ స్కు ర్ హో టల్, సనాియి మళేాని 
క ిబదటలు సి. డ  లు అనటకోండ .  పెళిిలో ముఖోమెనై తంతులు – 
ఎదటరోాలు, శ్రభ్లేఖారకధ లు చదవటం, స్కితకం, కకశ్రయాతర, గౌర ీ
పూజ్,పెళిి (జీలకరాబలిెం పటెుడం, మంగళ సూతరధారణ,తలంబరా లు 
వగెరైకలు) నాగవలి్ల, స్కా ళీపకకం, భోజ్నాలు, అటుతరవకత  అపు 
గింతలు.  మా మామమ అంటట ఉండడది “ మ ర్ోజులలో  పెళ్ింట ే
ఐదు ర్ోజులు” అని.  ఆ రోజులోి  ఆడవకళుకే కకదట, బహ శక మగ 
వకళులోి  కూడా చాలామందిక ి ఉదో ోగకలూ గటరా  ఉండడవి కకదనట 
కుంటానట.  కకని కామపేి అంతా ఒకరోజులో ముగించి, అబాాయి 
ఊరెళిు “రిసపెష న్” చడసటకోవడం.  అటు తరువకత క నేి ళుకి  పెళిి 
అయిన స్కయంకకలం రసిపెష న్ చయెోడం మొదల టాు రు.  ఆడపళిెి 
వకరి మీదడ ఆ ఖరుచ కూడా రుదద డానికి ఒక స్కకు అనటకుంటానట. 
ఇకపొ తడ  ఆఫీసటలు కకరణంగక పొ దటద ట పెళిుక ి రకలేక పో యిన 
సహో దో ోగులు, సతిహ తులు గటరా  వచిచ క తే జ్ంటక ి అభినంద 

నలు చపెుి,  కకనటకలు ఇచటచకోవడం దనీి ముఖయో దడద శం. స్కధార 
ణంగక పళిెి క ివనళిు వచాచమని తలె్లసతే , అందరు అడ గే పరశి ఒకట ే
“పెళిి విశేషకలు ఏవిట?ి” అంటట ... ఈ మధో చూసత పెళిిళులో 
ఒకటా రెండా బో ల డనిి విశేషకలు. ఎందటకంటే పూరవం పెళిుఅంట ే
ఒక పో ర టోకకల్ ఉండడది.  మర ి ఈ నాడో  ఇవకళ వనళిున పళెిుక,ి 
రేపు వనళుబో యిే పెళిుకి ఒకటో రెండో  సెుపుులు ఎకుావ అవుతా 
యి.  మీరు మీ నోట్ు పకరసేటకుంటే మరీ తికమక అయి కంగకరు 
పడగలరు. పరతిపెళిుకి నోటు చడసటకోవలసని పకయింటుి , చెరపి ె
యాోల్లున అంటే క టిువసేత యాోల్లున పకయింటుి , ఎనోి ఉంటాయి. 
ముందటగక ఓ ఎనిమిదడళు కిందట ి నాటి పెళిుతో మొదల డదాం. 
మా అకాయో క డుకు పెళిు.  మా ఇంటోి , సకెండ్ జ్నెరషే్న్ లో 
మొదటదిి.  మా అకా  కకసే అమాయకురకలు, ఆడ పెళిు వకరు 
కకసే పకత రుచటలు కలవకళళు కకవటంతో గమనించదగు 
మారుులు లేకుండాన ే కకరోకామం జ్రగిిపో యింది. అకాడ నటంచి 
చూసని పెళిుళునిిటోి  నా నోట్ు నిండా, బో ల డనిి అడ ష్నూు, 
అప్ డడటటి నూ. 

మరో మూడడళు తరవకత  జ్రిగని పెళిులో... ముందట 
రోజున ఎదటరోాలూ గటరా  అయాోక, అమామయి, అబాాయి చకాగక  



 

18 

 

 



 

19 

 

మేకపుులు, ముస్కే బులు, చడసటకుని సతుజి మీద కూరోచగకన,ే 
మూోజిక్ పెటిు, రసిెపషన్ మొదల ైందనాిరు. ఈ లోపున ఒక లావు 
పకటి నడ వయసట ఆవిడ, ఒక సనిపకటి కురకా డు, గకగకా చోల్ల వేసట 
కుని అమామయి, ఇంకో బటుతల పదెద మనిష,ి మరో నలుగురు 
చినిపలిిలు, అకాడ డ .జ్ె. వేసటే ని రకికరుే లకి డాన్ు మొద 
ల టాు రు. ‘ఓహో  తలెుగు దడశం అభ్ుోదయ పథం కేసి నడుసేో్ ందడ’ 
అనటకునాినట. అయినా, ఇలా  పెళిు, రిసపెష న్ - ఆరేరు మార ి
పో యి జ్రుగుతుని ఈ హడావుడ  అంతా చూస,ి ఉండ బటులేక, 
వరసక ి వదని గకరెనై ఆవిడని పటుు కుని,  ‘అదడవిట ి పళెిురేపు 
ఉదయం కదా మరి రిసపెషన్ ఇపుుడు జ్రుగుతోందడమిట?ి..’ 
అంటట, వనఱ్ఱి  మొహం పటెుు కుని అడ గశేకనట. ఆవిడ అనిమాటల   
పరకకరం తడల్లందడవిటంట ే- మగ పెళిువకరు మరకిడు స్కయంకకలం 
ఊరకిి వనళిుపో తారుట, పె ై పచెటచ ఊళళు ఉని ఆడపెళిు వకర ి
తాలూకు  సతిహ తులు, తలె్లసినవకళళు, నారే్ ఇండ యన్ పనీర్ 
మఖినిలూ, పకవు బాజీలూ, సమోస్క ఛాటులూ అంట ే పడ  

చస్కే రుట.   మర ిపెళిుభోజ్నంలో ఇవనీి వడ ే సతే ... ‘అతేిల్ల’ నటంచి 
వచిచన మగపెళిువకరు ఏవనటకుంటారో అని,  రసెపెషన్ ముందట 
రోజు కకనిచడచసటకుంటునాిరుట.   

ఏదో  మాటవరసక ి వడ ే సతే  ... అనాినట గకని ‘వడేనల’ని 
మనవకళళు ‘దటడుే కరాల’తో చావగ టిు  తరమిివేస్కరంటే అదడమీ 
అతిశయోకిే కకదట మరి.   వననకటిక ి వరవికాయంలో “పెళిిక డుకు 
మేనమామ భారోక ి వలేువిడ చిన మనేకోడల్లకి బొ టుు  పెటిు  
భోజ్నానిక ి పలివలేదని అల్లగి కూరుచంద ి అందటకన ే మగపెళిి 
వకరు భోజ్నాలకి కదలలేదట” అని డెలైాగు విని కడుపుబా 
నవువకునాిం.  కకని వియాోలవకరకి,ి వచిచన చటటాు లకి పకకాలక ి
వడేనలు చయెోడం అదొక సరదాగక ఉండడద ి పూరవపు రోజులోి .  
మరి ఈ నాడో  ‘బఫతలు’ తపు ‘భోజ్నాలు’ పో యాయి.  ఏ పళెిుక ి
వనళిునా పళిెి జ్రుగుతూ ఉండగకన,ే ముఖోమెనై అతిథటలు భోజ్ 
నం చెయోకుండా వనళిపో తారమేోనని, పొ దటద ట పదక ండునిర 
నటంచి ‘బఫత టబేుళళి ’ సరదటం మొదలు పడెతారు.  ఈ విష్యానిి 
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ఆవుల్లంచకుండాన ే పతగులు ల కెాటేు  ‘టాల ంట్’ ఉని పరజ్ానీకం 
పసకిటిు  పో లోమని లేచి వనళిపో తారు తినడానికి.  మన బో ట ివకరు 
కదలకపొ తడ ‘పద బఫే స్ాి రి్ట చసేేస్ారు.  తరవాత వళె్ళతే జనంలల 
కొటటి చావాలి.’ అంటట రెకా పుచటచకుని లాకుాపో తారు మన 
శేాయోభిలాష్ులు.   పెపైచెటచ అందరూ ఇది తమ ఒకారకిే వచిచన 
‘బెైటి్ ఐడ యా’ అనటకుంటారు అకాడ కి వనళళుదాకక.  తీరక అకాడ క ి
వనళితడ చెయిో సలుపు పుటేు  అంత బరువుని పతి టుి  తీసటకుని, 
ల ైనటలో నిలబడ వలసిందడ మరి.  
 మాయాబజ్ార్ సినిమాలో ఘటోతాచటడు వంటింటోి  
చూసని పళిెి భోజ్నం, దగిదటడ చి పడడసని మూడు ముదదలాి  కన 
బతుంద ి అకాడుని వరెటైీ చూసతే .   నాలుగు కూరలు,రెండు 
పపుులు, మూడు పచచళళు, పులుసట,స్కంబారు, రసం, పుల్ల 
హో ర, పూరలీు, మెసైూరు బజీీలు, మిరపకకయ బజీీలు ....ఇలా 
స్కగిపో తుంది వరస.  హమమయో చివరకిి వచాచం అని ఊపరి ి
పీలుచకున ే లోపల తెలుసటే ంద,ి మరో నాలుగు టబేుళు మీద 
నాన్, పకలక్-పనీర్, దాల్మఖానీ, నవరతికూరకమ, వనరెటైీ బిరకోనీ 
లు, రెతైాలు అంటట ఇంకో చాంతాడు లాంటి ఐటమ్ ల్లసటు ని మనం 
కవర్ చయెాోల్ల అని తలె్లస్ొ సటే ంది.  చెయోకపో తడ  మనశేాయోభిలా 
ష్ులకి కోపం వచెచయోగలదట.   
 మళీు మళీు ల ైనటలో నిలబడడ ఓపకి లేక ఇంత తిండ  
ఉనాి ‘మాదాకబళం’ (అసలు ఈ మాట ‘మాతా కబళం” ఓ ముదద 
పడడయోమామ అని అరధం) వకడ లాగ పళళుం నిండా అరధం పరధం 
లేకుండా నింపుకుని పదారకధ ల రుచటలు ఏమిటో తెల్లయకుండా 
తినవేకళళు ఎకుావ.  అమరెికకలో లేబర్ ఖరదీట ఎకుావ.  
అందటకని అంత మంది పనివకళుని భ్రించడం మన వలి కకదట.  
మరి ఇండ యాలో ఈ సంపరదాయం ఎలా,ఎందటకు మొదల ైందో  
తెల్లయదట.  నా మటుకు నేనట ‘ఏఫిషి ఎంట్’ గక పనటలు 
చెయోడం దీని ముఖయో దడదశం అనటకుంటానట. పూరవం కూరోచబటెిు , 
క సర ిక సర ిఆడపెళిు వకరు వడ ే సటే ంట ేతిన ేమన జ్ాతి, ఈరోజున 
ఎగబడ , తోసటకుంటట, కుముమకుంటట తిండ కోసం పడ చచడచ వకళి 
క ి మల ి , పళళుం పటుు కు పో యి అవతల వడ ే ంచడ యూనిఫకరం 
లోఉని కురకా డు గరిటతో గరివకటు వసేని తిండ  తచెటచకుని, 
నిలబడ  తినవలసని అవసానట చడతులారక ఎందటకు క నితెచటచకు 

నాిమో? అంటే పకత చాదస్కే లు వదల్ల, క తే పదధతులు వచాచయి 
అనటకోవకల్లుందడ. ఓపదడళళుగక  వచిచన ఇంకో గ పు మారుు(నోట్ు 
లో రకసటకోవకల్లున క తే సెుపుు) ఏవిటంటే.... ‘ ఐసీ ర్ం ‘ అనిద ి 
పెళిు భోజ్నంలో ఒక భాగంగక, అనకకపలి్ల నటంచి హ ైదరకబాదట 
దాకక జ్రిగ ే సమసేమెనై పళెిుళులో వడ ే ంచడ మహా ‘పాపులర్ట 
ఐటమ్’ అయిపో వడం  – అనిది.   భోజ్నం కకగకన ేచయెిో తడ  
కూడా ఆరకుండానే – పినాి- పెదాద , ఆడా-మగక,ముసల్ల-ముతక, 
పిలి-పకప,డయబటెిక్-నాన్ డయబటెిక్  ఆదగికగల సమసే 
జ్నమూ, ఎడారలిో ఒయాససిటుని చూసని వకళులా,  ఐసీ ర్ం 
మొహం చూడని వకళులా పరుగులు పెడతారు.  అపుుడడ తిని 
కమమటి భోజ్నం గురించి మరచిపో యి, అటు కపుులోి  వడ ే ంచిన ఈ 
దివోపదారకధ నిి, కరాపులితో తీసటకుని అమృతపకనం చడసటే నింత  
మెైమరపుతో తింటుంటారు.  ఈ ఉపకధ ఇకాడ తో ఆగిందా?... 
అంటే లేదట.  మరి క ంత కకలానికి ఈ విష్యంలో.... మరో క తే 
డెవలప్ మెంటు వచడచసింది.  పకశకచతో సంపరదాయానిి పకటిసూే , 
ఐసీ ర్మ్ మీద వేసటకోవడానిక ి రకరకకల అదనపు స్కమగిా కూడా 
(చాకెిట్ చిప్ు, నట్ు¸ సి ర్ంకిల్ు గటరా ) వచడచసింది.  ఇక 
మనవళళు మరియు మనవరకళళు వకటి పతరినట, గుణవిశేషకలనట 
వివరసిటే ంట,ే శాదాధ  భ్కుే లతో విని, ఒక నిరణయానికి రకలేక తికమక 
పడడ వయసటమళిున వకళళునాిరే... మహా ముచచటగక 
కనబడతారు. ఆనందంగక ఈ దృశకోనిి చూసటే ని మనక,ి  
వననకనటంచి ‘ఒర్ ేసనీూ! నిన్నే ర్ా ! ఆ చేతతా న్న న్ాకో చాకలోటటి  ఐసీ ర్ం  
పటార ర్ా’ – అని ఓ మోకకళు నొపుుల బామమగకరు వసేని గకవు 
కేకతో సుృహ వసటే ంది. 

ఈ మధో కకలంలో పళెిుళు లో చోటు చడసటకుని మరో 
విశషే్ం ‘డ జ్ర్ు బుఫత’  భోజ్నాలహాలులో ఆ చివరిించి ఈ చివర ి
దాకక టబేుళు మీద తలెుపు లేదా ఎరుపు టబేుల్ కకి తులు 
పరచిి, బూరలె దగురుించి బాసటంద ిదాకక ఓ పద ి రకకల సవీటుి , 
దాని పకానే పులివి, నలివి, ఎరావి,తలిెవి అయిన పండు 
ముకాల్లి కపుులోి  వడ ే సటే ంటారు.  చడె పో తూ చడె పో తూ 
మధోలో కకూారిే పడటం కూడా ఎందటకని, మా శా్రవకరి లాంట ి 
వకళళు కనబడ న సీవటునలాి , పళళుం పటిునంత మేరకు వడ ే ంచట 
కుని నడ చి పో తుంట,ే పళు టేబుళు వకళళు ఆపతస్కే రు.  అవనీే 
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తంటటన్ాేవు మర్ట వీట ిసంగతేమిట?ి  అంటట... మొనోిస్కరి – 
బో ల డుసీవటుి  చూసని పకరవశోంలో సీవటు హారుు ని మరచిపో యి, 
తనివితీరక అనిిరకకలు, ఒకస్కరి తినసేత  పరయతింలో ఉని మా 
వకరు, నేనట తన వననకే ఉనాినని సంగతి మరిచ పో యి ... 
“ఇంటి దగగర మ  ఆవిడ ‘వంటిక ి మంచిది పళ్ళి తనండ’ి అని 
గొడవపెడుతుంది. సవర్ాగ నికోచిిన్ా సవత పో ర్ేన్ా అనేటటి   మీ 
గోడవనవిటి బాబూ” అని మొతుే కుంటే ... ‘భలేవారండి బెరీీ్లు,నలో 
దార క్షా మన ఊళ్ళి దొరకపో తే ఎకకడనిుంచ  ోతపెిపంచారండి కొంచం 
వనసుకోండ’ి అని దబాయించి మరీ వడ ే ంచాడు ఒక ఆస్కమి.  
రెండుపళాులు చరెో చడతా పుచటచకునివచిచ, టబేుల్ దగుర కూరుచ 
నాిక ‘ఇనీ, మీనీ, మెైనీ, మో..’ అనటకుంటట చివరిక ి సీవటుి  
మాతరమే ఖాళీచడస,ి “నీకు పరూ ట్స్ ఇషి్ంకదోయ్ ఇవి నువువ తీ 
సుకో” అని గడుసటగక ఆ పళు ముకాల్లి నాకసే ితోస్కరు శా్రవకరు. 

మరో స్కర ి వనళిునపుుడు, పెళిుకూతురిి చడసని రోజు 
సరదాగక ఉంటుందని ‘మెహంద’ి పకరీుని ఉతేరకది నటంచి అరువు 
తెచటచకునాిరు ఒక పళిెివకరు.  అకాడ చడరిన ఆడవకరంతా ఈ 
‘మెహంద’ి అన ే మాటక ి మన తలెుగులో ‘గోరింటాకు’ అని 
పతరుందనే  సంగతడ  మరచిపో యి...  ఒకరిి మించి ఒకరు 
సరదాపడుతూ వలే్లతో మొదల టిు  మోచడతి దాకక ఆకులూ, 

చెటుి ,పూలు,మొగులు మొదల ైన రకరకకల డ జ్ెైనటలతో ‘మెహంద’ి 
పెటిుంచటకునాిరు. గోరింటాకు పెటుు కోవడం మనకీ  సంపరదాయమ ే
కదా ఈ ముచచటా బావుంద ిఅనటకునాినట.    

పకత తెలుగు సినిమాలో కకల ండర్ మీద క నిి పతజీలు 
గకల్లకి ఎగిరనిటుి  క ంత కకలం గడ చింది.  మళీు మరో పెళిు.  ఈ 
స్కరి ఎదటరు సనాిహలు జ్రగిేక, ‘పంజ్ాబ్’ నటంచి ‘ సంగతీ్ ‘ ని 
పటుు క చాచరు.  ‘పెళిుకి ముందట అమామయి తరపున, అబాాయి 
తరుపున ఆడవకళుందరూ కల్లసి ఎకసకెకాలు ఆడుకుంటట  
పెళిుపకటలుపకడుకున’ే ఈ సనీటకు ’సి ర్ప్ు ‘ మారేచసతరు. ముందటగక  
సతుజి మీదకి ఎకిా  అమామయిలు క నిిహ ందీ సినిమా పకటలక ి
డాన్ు లు చడశకరు.  అటుతరవకత అబాాయిలు పకంట్ు మీదడ 
తువకవళళు కటుు కుని (థాంక్ గకడ్) వకటిని ఊపుకుంటట.. ‘లుంగ ి
డాన్ు’ అంటట పకట పటెుు కుని డాన్ు మొదల టేురు.   

అటుతరవకత మన అమెరకికలోకి మల ి న ే అమామయి, 
అబాాయి (ఒకాస్కర ి కకదటల ండ  విడ విడ గక) మెైకు పుచటచకుని, 
తమ సతిహ తుల మూలంగకనే తాము జీవించిఉనాిం అనీ, 
వకళళు తమకి బహ ిఃపకర ణాల వంటి వకరనీ, వకళు తోడు, సహాయం 
లేకపొ తడ తమ జీవితం గటటుకేాది కకదని - గటిుగక చపెతురు ( మర ి
ఇంతకకలం వకళు అమామనానిలేం చడసటే నాిరని ఎవరు అడ గి  
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నటుు  లేదట). తమ పెళిు కుదిరని నాట ి నటంచి ఈ సతిహ తు 
లందరూ, ఎలా రకతిరళళు నిదదరుి  మానటకుని, తమతో ఫో నట మీద 
మాటాి డ , ఎలా తోడునీడగక ఉనాిరో వివరించారు.  పెళిుచూపుల 
నాడు, మరోస్కర ి పకరుాలో ఓఅరగంట కలుసటకునినాటి నటంచి, 
తమ జీవితాలు ఎలా ముడ వడ పో యాయో, హృదయాల్లి అందరి 
ఎదటటా పరిచి, మరీ చపెుుకునాిరు.   

అటు తరవకత వనళిుంద ి హ దైరకబాదటలో  మా పినిి 
మనవరకల్ల పళెిుకి.  రెండు వనపైులా పళెిువకరు బాగక ఉనివకళళు.  
మంగళగిర ి నటంచి వచిచన మగపెళిి వకరు, అమలాపురం నటంచి  
వచిచన ఆడపళెిు వకరు కల్లస,ి వీధి మొతేం క నసేి నటుు గక పెదద 
పందళిళు వేసతస,ి అంతకంట ే  పెదద  బాోండ్ మళేంతో  ‘బారకత్’  
చడసతసటకునాిరు.  80 ఏళి మా పినిి చడత కూడా చడతులు పెైక ె
తేించి, ‘పంజాబీ భాంగడా డాన్స్’ చడయించడం మాతరం, తలెుగు 
పెళిుకి  మరపురకని హ లై ైట్ అనటకునాినట. చివరకఖరిగక నేనట 

చెపతుదడవిటంటే ... ఇవనీి మనం సరదాగక నవువకోడానికనికి 
చెపుుకునివే గకని, తపొ ుపుులు జ్రుగుతు నాియని మాతరం 
కకదట.  ఇంటర్ ననటుు లు, ఈ మెయిలుు, ఆన్ ల ైన్ ఛాట్ లు, సెైాప్ 
లు, ఫతస్ బుకుా  విరివిగక వకోపించిన ఈ యుగంలో, నిజ్ంగక 
మనం ఎలిలు లేని పరపంచంలో బతు కుతునాిం.  మనకి ఎకాడ 
ఏది నచిచందో  దానిి తచెటచకుంటు నాిం.  మన  తలెుగు ‘పెళిు 
పో ర టోకకల్ ’లో ఎనిి మారుులు వసటే నాి... మొదటోి  మనం 
మాటాడుకుని ముఖోమెనై విష్యాలని (పెళిులో జ్రగకల్లున 
తంతులని) ఎవరూ మరచి పో లేదట. వకటి మీద మనకి గౌరవం 
తగునూ లేదట. అంట ే వకటనిి మాతరం మన పదెదలు ‘చెరిగపిో ని 
ఇంకు’ తో రకసి పటెేురని మాట.  మరి మన అమెరకిక సంగతడం 
చడశకవు? అని అడుగుతారేమో ... అదీ చెపకే నట.  ఆ కధలో మీరు 
కూడా ఉంటారేమో?  ఇంతకంటే ఎకుావ పతజీలు పంపితడ మన 
ఎడ టర్ గకరు కోపుడగలరు.  అందటకని ఇపుటిక ిసెలవు మరి.  

నూూజీల ండ్ లల అజాా తవాసం 
డా. చింతపలి్ల గరిజి్ా శంకర్ 

చాలాకకలం కిాతం అంటే అరవయోో దశకం (1960 ల) నాటమిాట. 
అపుుడడ యం.డ  పరీక్ష తపిున  ననటి గుంటటర్ జిలాి  వినటక ండ 
తాలూకకలో ఉని ఒక ఫకమిల్ల పకి నింగ్ సెంటర్ ఉని కుగకా మానిక ి
ఫకమిల్ల పకి నింగ్ మెడ కల్ ఆఫీసర్ గక పంజ్యేమనిగక బదలి్ల 
చడసింద ి మన కుశకగా బుదిధ  గవరిమెంట్. దాని పతరు నూజలండి. 
అదడ ననేందరతిో నూూజిలండ్ అని చెపూే  ఉంటానట. నేనట చడసింద ి
మెడ సని్ (యం.డ ). అందటలో అసలు సరీరీ ఉండదటగదా. సరీరీక ి
పనికిరకననే కదా మడె సిన్ చడసింది. ఆ యం.డ  గూడా తపుితిని. 
మరి నాలో ఏ సటగుణం చూసి ననటి కుటుంబనియంతరణ డాకురు 
గక వేశకరో తెల్లయదట. కుటుంబనియంతరణ అంటే వసేెకుమీ, టటోబ 
ల టి గషే్న్ ఇతాోద ి ఆపరేష్నటి  చెయాోల్ల. దీనికీ ననలక ి ఒ కోటా 
అంటట వుంటుంద.ి సరే ఈ భాగోతం తరవకత. ఆ నూజ్ెండులో 
మొతేం ఓ నూరు కుటుంబాలుంటాయి. ఎల్లమెంటర ీ సూాలు 
మరియూ డాకుర్ ఆఫసీట ఒకాటే సిమెంట్ బిలే్లంగ్. మిగలి్లనవనీి 
పూరిపకకలు. ఊళళు కకఫహోీ టటలు గకనీ, కనీసం చిని కోమట ి
క టుు గకనీ లేదట. వరకష కకలం మూడు నాలుగుననలలు ఆ ఊరచిటటటు  

నీరు ఉంటుంద.ి పడవమీద పరయాణం. వినటక ండ దగుర బసీే  
సటమారు పద ి మెళైళు. వరకష కకలం కకని రోజులోి  ఒక పెైవిటే్ 
బసటుంద.ి పెైవిటే్ బసుంట,ే ఎంతమందనిి పకర ణంపో కుండా 
ఉకిారిబికిారగిక ఎకిాంచగలరో అంతమందినీ ఎకిాస్కే రనిమాట. 
అందటలో మనటష్ులేకకదట, గ ఱ్రరలు, కోళళు, బుటులు, బస్కే లు ... 
ఒకటేమిటి చరకచర పదారకా లనీి ఎకుాతాయి.  

అపుుడడ నాకు క తేగక పెళుయింది. అసలే పరకీ్ష తపుి, 
క తే పెళాుం దగుర నా పరువుబో యి యిడేుసూే ంట ే ఇటాి ంట ి
వూరు ఉదోోగకనికి మా అవిణిణ  కకపురం తీసటల ళళే  విడాకులు 
ఖాయం. ఇందాకనే చెపకునటకదా ఆవూరి విష్యం. పెైగక నాకు 
ఇంకో ఆరుననలలోి  ఇంకో పరకీ్ష ఉంది. పకస్ అయితడ గుంటటరు 
జ్నరల్ హాసిుటలోి  ఉదోోగమొసటే ందని ఆశ. ఇవనీి ఆలోచించి 
ఈ ఆరెిలూి  అజ్ాా త వకసం చసెతే  సరిపో తుందని, మా ఆవిణిణ  
పుటిుంటకిి పంపతస,ి ననేొకాణీణ  వినటక ండలో ఒక ఇంటోి   పో రషన్ 
అదెదకి తీసటకునాినట. ఆ యింటి ఓనర్ అకాడ కకలేజిలో 
ల కచరర్. ఆయన, ఆయన భారో, ఒక పలిాి డు, ఆయన తలి్ల  
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ఉండడవకళళు. నా పో రషన్ కీ వకళు పో రషన్ కీ మధో తడ క ే అడేం. 
మాటలు వినబడుతుండడవి. అకాడడ ఒక పూటకూళు ఇంటనిించి 
కకరయీర్ తపెిుంచటకునవేకణిణ . ఆ ఇలాి లు, పకపం ననేూళళుకి 
రకగకనే కూజ్ాలో కకసనిి మంఛినీళిుచడచది. ఆయననిపుుడో  రెండు 
మూడు మారుి  మాతరం చూసటంటానట. అతేగకరి మాటలు మాతరం 
వినబడుతుండడవి. నాకు అపుటిక ి పళెుయి ఎకుావ రోజులు కకలే 
దట. నాకు తడ కగుండా పకిాంటి సంభాష్ణలు వినబడడవి. 
అతేగకరు ఆ ఇలాి ల్లి ఎపుుడూ సూటి పో టి మాటలోే  స్కధసిటే ం 
డడద.ి "అబాాయి పెందరకళళ వనళాుల్ల గదా వకడ కషి్ుమెనై గకరెలూ 
అవీవ చడసిపటెుచటచగదా? వకడ ంటికి రకగకనే వడే వడే  కకఫీ ఇవవ 
చటచ గదా?" ఇతాోద.ి పకపం ఆయిలాి లు ఎపుుడూ ఎదటరుతిరిగ ి
మాటాి డ నటుు  వినలేదట. ఆయనగూడా ఎపుుడూ పళెాునిి సమ 
రిాంచగక వినలేదట. ఆయిలాి ల్ల బాధ చూస ి చాలా జ్ాలేసతది. నాకు 
మా అవిడ మా అమమ గుర ే చాచరు. మా అమమ మంచిద.ి మా 
ఆవిణిణలా స్కధించదట. అయినా గుంటటరులో ఉంటారు. మావదిన, 
అనియో గూడా ఉనాిరు. సనిిమాలు వగెైరక.. ఏం భ్యంలేదని 
నచచజ్ెపుు కునాినట.  

చెపకునటగదా ననేట ఫకమిల్ల పకి నింగ్ ఆఫసీర్ అని. నా 
హ డ్ ఆఫసీట నూజ్ెండు. ఊహ ంచటకోండ ! దానికి ఒక 15 మెైళు 
దూరంలో చటటుు పకాల సబ్-సెంటర్ు ఉంటాయి. వకటనిిటినీ 
నేనట సూపర్-వనజై్  చెయాోల్ల. రూల్ు పరకకరం నూజ్ెండులోన ే
ఉండాల్ల. కకనీ మా ఆఫసీట కిరూా, నరుు, ఇతాోద ి  సబిాందంతా 
వినటక ండలోన ే ఉంటారు. నూజ్ెండులో అకాడడ పుటిుపరెిగని ఒక 
యువతిని నరుుగక ఉంచారు. నేనట ఆననస్ు ఆఫసీర్ అని నిరూపిం 
చటకోవటానిక ి ఒకరోజు కంకణం కటుు క ని, నూజ్ెండుని చూటాు నిక ి
బయలుదడరకనట.  సరే బసటు పరయాణం. అద ి పుష్ుక విమానం. 
నేనొకాణణణ  పకంటట ష్రూు  తొడుకుానివకణిణ . కకసతపు ఆ బసటులో 
కూచటనాిక, కండకుర్ ననేట డాకురిని పో లుచక ని, ఒక సటీ్ లో 
కూచోబటెాు డు.జ్నం, జ్ంతువులు, చటటుకంపు, ఉలి్లపకయలకంపు, 
దటముమ, చమట, ర ద ... మొతేం మీద ననేట నూజ్ెండుక ి
వనళళుటపుటకిి జ్బుా పడేవకళాుగక వకంతి చడసట కునాినట. అకాడ 
బసటు స్కు ండ్ దగిుర ఒక స్ో డా తాగి ఎవరోి అడ గి, నా ఆఫసీటక ి
వనళాునట. ననేట ముందట కబురు చడయకుండా వనళాునేమో, అకాడ 

ఎవవరూ లేరు. మా నరుు తన బాయి ఫెరండ్ తో బిడ ఒ కకరోి  
వినటక ండపో యిందటి సినిమా చూటాు నికి. బిడ ఒ అంట ే బాి క్ 
డెవలప్-మెంట్ ఆఫసీరనిమాట. ఆ రోజులోి  ఇటాి  పల ి టటళులోి  
పంజ్సేత డాకురి స్ౌకరోంక సం యుననస్ో ా మనదడశకనికి రనెాల్ు  
వకనటి  ఇచడచవకరు. కకంపులుచయెోడానిక,ి ఎమరీనీులకి ... కకని 
ఇకాడ  మండలాధిపతి [బిడ ఒ] రకజ్కీయం గక పలుకుబడ  ఉని 
వకటు, అందటకని వకడు వకడుకునవేకడు ఆ కకరుని. ఈ రకజ్కయీా 
లనీి నాకపుుడు తలె్లయవు. ఎం.బి.బి.ఎస్ అవగకన ే ఎం.డ . 
తపుి అపుుడడ ఉదో ోగంలో చడరకనట. ఇంకక మన సవతంతర భారత 
గణతంతర, ముఖోంగక పంచాయితీ పరిపకలన, ఎలా నడుసటే ందో  
తెల్లయదట. తీరకవనళిుతడ "నా" ఆఫసీట తాళం వేస ిఉంది. ఇంతలో 
ఎవరో ఆవూళళువుని శివయోగకరిి  తీసకి చాచరు. ఆయన మాజీ 
యం.యల్.ఏ. కమూమయనిస్ు పకరీు. మళీు వకళు పరభ్ుతవంకోసం 
వనయిోకళుతో ఎదటరుచూసటే నాిటు . వచాచడు. నా కులం గోతరం 
అనీి అడ గకడు. నేనట రూలుపరకకరం ఆవూళళునే నివసించాలనీ, 
అపుడు ఇటువంటి అవకతవకలు జ్రగవనీ (అంట ే నరుు ఇలా 
పరకర ీ అవవడం) అనాిడు. "ఒక పకకా బిలే్లంగ్ గూడా లేని 
ఆవూళళు ననేటండననీ, వినటక ండలోనే వుంటాననీ, బిడ ఒని 
అరికటిు  ఆ వకన్ నాకు ఆధనీం చడసతే  రోజూ రకవడానికి శకయశకుే లా 
పరయతిిస్కే ననీ" చెపకునట. ఆయన కోపం నటించి, "మా 
పరభ్ుతవం తవరలోన ే వసటే ంద.ి అపుుడు మిమమల్లి ఇకాడడ 
ఉంచడస్కే ము. లేకపో తడ బదలి్ల చడస్కే ము" అని బెదరిించాడు. 
అపుడు ననేట, "అయాో! ఆపుణోం కటుు కోండ . ఇంతకనాి 
దగులాాజీ వూరు ఇంకోటి ఉంటుందనటకోనట. బదిల్ల 
చెయిోంచండ " అనాినట. అపుడాయన "తాళం" మారిచ, 
(ఆఫసీట తలుపు తీసి) "డాకురుగకరూ! అలా అనకండ . ఇంత 
వరకూ ఈ సెంటర్  పకర రంభించాక ఈ వూరు వచిచన డాకురు 
మీర కార.ే మిగలి్లనవకళళు అటిి ంచటే పరకరు. అపుడపుడూ 
వసటే ండండ . ఈ బిడ ఒకి ఇకాడ  నరుుకి బాగక "దో సీే" మా 
పరభ్ుతవంవచడచదాకక మీ వకన్ ఇపుించలేనట." అని పకర ధడయపడ , 
ఇంటనిించి కకఫీ తపెుించాడు, వకళు ఈడొ చిచన  అమామయి 
దావరక. నాకు పళెుయిన విష్యం విని చాలా నొచటచకునాిడు 
పకపం. ఆ తరవకత రెండుస్కరేిమో వనళాునట ఆవూరకిి. ఇంతలోకీ  
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వరకష కకలమొచిచంద,ి బసటు మానసేింద.ి ననేూ మానశేకనట. 
వినటక ండ గవరిమెంట్ హాసుిటలోి  ఒక అనటభ్వశకల్ల అయిన 
డాకురునాిడు. ఆయనిి పరచియం చడసటక ని గవరిమెంటు ఉ 
దో ోగంలోని లోతుపకటులనీి  తలెుసటకోవడం మొదల టాు నట. పె ై
ఆఫసీరిక,ీ బి.డ .ఓలక,ీ రెవననూోఆఫీసరిక,ీ గకా మపంచాయతీవకళుక ీ
ఎలా తెైరు క టాు లో లేకపో తడ ఎలా చీకకకులోి  ఇరుకుాపో తామో 
ఆయన దగుర నేరుచకునాినట.  ఆపరషే్నేి మీ చెయోలేదట. కకవరురీి  
రిపో ర్ు వచిచంది డ .యం.ఓ దగిురిించి. "నీ పోర గలీస్ట ఏమీ బాగాలేదు. 
నువువ ఒకక ఆపర్షే్న్స గూడా చెయ్ూలేదు. ఇల ో గయిత?ే ..." "ఏం 
చేస్ాా వుర్ా? బదిలీ చేస్ాా వా? చయెిూ." అనటకునాినట మనసటలో. 
మొండ వకడ కుండడ ధెైరోమంతా వచిచంద.ి మరుసట ి ననలోి  వినట 
క ండ డాకుర్ సహాయంతో ఒక వకసెకుమీ చడశకనట. అంట ే "సటనాి 
నించి ఒకట ి పురోభివృదడధ కదా. మళీు కకవరురీి  రిపో ర్ు క ి ననేకాడ 
ఎలాగూ ఉండనట అనే భ్రోస్క.   

ఇక నా ఆఫసీటలో ఒక ఎల్.డ .సి, ఒక యు.డ .సి, ఒక 
టరా వనల్ కిర్ా, ఒక నరుు ఉండడవకళళు. ఆఫసీటపతరేగకనీ అకాడ ఒక 
బిలే్లంగూ గటరా  ఏమీ లేదట. ఎవరింటోి  వకళళుండ   పతపర్ వర్ా 

చడసతవకరు. మాద ి ఫకమిల్ల పకి నింగ్ సకె్షన్ కకబటిు  రోగుల్లి చూడ 
ఖారేిదట. ఫకమిల్ల పకి నింగ్ శిబిరకలు ననల క లుడం, నడపడం, 
చినిచినివూళుకి వనళిు, వకళుక ి కుటుంబ నియంతరణ గురించి 
బో ధించడం, అవసరమెనైవకళుకి ఆపరేష్న్ చయెోడం, చడయించట 
కునివకళుకి మందటలు, చీరలు, పంచలు, టరా నిుసుర్ రడే యో 
ల్లవవడం. ఇద ీ మా ఉదో ోగం. రోగులు అంట ే కియంట్ు ని తడవడా 
నికి ఇనసెుకురుి  ఉంటారు. వకళుక ి కసేటకింత అని కమీష్నిస్కే  
రనిమాట. పందళిళు వేయించడం, దండో రకలు, సినిమా హాలోి  
సెటి డ్ షో లు, పల ి టటళులోి  ఉపనాోస్కలూ. నాకు క తేగకబటిు  నేనీ 
విదోలనీి నా స్కు ఫ్ దగిుర ే నరేుచకునాినట. ఒకస్కర ి డ .యం.ఓ 
దగిురిించి క నిి వేలరూపకయలొచాచయి, పందళిుక,ీ పకకలక,ీ 
ఊరగేింపులకీ ఖరుచలకి. మా హ డ్ కిర్ా తో ననేనాినట" ఎందట 
కండ.ీ మనమేంచయెోలేదటగక.ఆడబుా తిరిగ ి వననకిా పంపతదాద  
ము" అని. అతడు, పకముకకటు తినివకడ లా చటుకుాన లేచి,  
"ఇంకకనయం. అయోబాబో య్! క ంపముణుగుతుందండ.ీ ఎందట 
కు చడయించలేదని ఎంకెైవర,ీ ససుెనష న్ ఇలాి టవివవస్కే "యనాిడు. 
"మరేం చడదాద ం?" అంటే "నేజూసటకుంటాగక" అనాిడు.  
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అతనితో కలసి ఎల్.డ .సి, నరుు పంచాయితీవకళళు  ఏదో  చెశకరు. 
పందళిళు, పకకలూ, ఆపరషే్నూి  మాతరం చయెోలేదట. ఖరుచ పెటిు  
నటుు  రశ్రదటలుమాతరం చూపంిచారు. ననటి సంతకకలు పెటు 
మనాిరు. అపుుడు గఠిి  నిరణయం చడసటకునాినట, ఈస్కరి చాలా 
కషి్పడ  పరకీ్ష పకస్ అయి ఈ అజ్ాా తవకసం తపుించటకోవకలని.  

ఒకస్కరి ఒకవూళళు పరచారకనికి బయలుదడరకము. అయి 
దారు  మెైళళు, జ్టాాలో వనళాుము. మా కిర్ా ముందడ టముకు 
వేయించాటు, ఒకచెటుు  కింద కురీచ వేశకరు నాక సం. వినడానిక ి
వచిచనవకళుందరూ, అయితడ చినిపలిిలూ లేకపో తడ ముసల్ల 
వకళళు. వకళుకి కుటుంబనియంతరణగురించి చెబితడ వింటారక? 
అని సందడహ సూే న ే మొదల టాు నట. వకళళు వినలేదట. పలిిలు 
చాకెిటులు తీసటకుని ఉడాయించారు. పదెదవకళళు టరా నిుసుర్ రడే యో 
ఇవవలేదని తిటుు కుంటట వనళాురు. ఇంతక ీ యువతులూ, 
యువకులూ(అంట ే కుటుంబనియంతరణ గురించి అరాం 
చడసటకోగల్లగనివకళళు, అవసరమునివకళళు) పొ లాలక,ి  వరే ే
పనటలకి పో యారు. క ంతమంది పెదద వకళళు నావయసట అద ీ
అడ గి "డాకురువనై ఉండ  ఈ వుదో ోగమేమిటి నాయనా?” అని 
బాధపడాే రు. చెపకునటగక నాది సెంటరల్ రూరల్ హ లే్ సెంటరని. 

అంట ే నా పరోవేక్షణలో నాలుగు పెైమిర ీ హ లే్ సెంటటర్ు (ప.ిహ చ్. 
సి) ఉనాియనిమాట. ఇందాక చపెుిన వూర కట,ి వినటక ండ 
ఒకట;ి ఇంకక రెండు కుగకా మాలునాియ్. అయితడ నాగకరుీ నస్కగర్ 
డాం ధరమమా అని  చాలావూళు పొ లాలు మాగకణులయాోయి. 
రెండుపంటలు పండ సటే నాిరు. ఒకవూరి నించి ఇంకోవూరకిెళాు 
లంటే పొ లంగటిమీద నడ చివనళాుల్ల. లేదా మానటకోవకల్ల. అదటగో 
అటువంట ి కుగకా మంలోవుంద ి మా ప.ిహ చ్.స ి ఒకట.ి దానిి 
ఇననుెక్షన్ చడస ి పదయిిళేళు దాటి పో యిందటి. "ల కకా డొ కకా 
లేకుండా డబుాలు పంపసిటే నాిమూ, ఇననుెక్షన్ రిపో ర్ు వనంఠన ే
కకవకల్ల" అని డ .యం.ఓ ఆఫసీటనించి ఫరకమనా వచిచంది. ఇంక 
మా కిరుాలకదిద రకిీ ఒళళుపెైతలె్లలేదట. (నాకు తరవకతెే ల్ల 
సింద.ి.ఇననుెక్షన్-కి వనళళే  "ఆమాోమాో" తగులుే ందట. అద ీ
సంగతి) ఆవూరు వినటక ండక ి పది  మెైళళు. రోడుే  లేదట, జ్టాా 
పో దట. సరే ననేూ మా యు.డ .సి సెకైిళళు అదెద కతిీసటక ని ఒకకనొక 
పొ దటద ని ఫలహారం, కకఫీ ముగించి బయలేద రకము. పద ి మెైళళు 
అని పతరగేకని, మూడు మెళైళు వనళుగకనే మాగకణి పొ లాల 
డేమొచాచయి. నాకేమో బలె్ు ష్ూస్, పకంటట, శకి క్ ష్రూు నట. 
అపుటకిే చమటలు బాగకపటిు  అల్లసిపో యానట. మా కిర్ా మాతరం 
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మంఛిహ షకరుగకవునాిడు. దారోి  నాకు నూరిపో సటే నాిడు 
అథారిటీ ఎలా చలాయించాలో, లేకపో తడ అకాడ  నరుు ఎలా 
మనల్లి మోసంచడసటే ందో , అవీ-ఇవీ అంటట. "దాని గ డవ 
తరవకత లేవయాో, ముందీ మాగకణి పొ లాల సంగజీూడమని" 
నేనట తగులుకునాినట. చివరికదిద రం పకంటుి  మోకకళు దాకక 
మడ చాము,. చడతిరుమాళళు తలకాటుు కునాిం ఎండతగలకుండా. 
సెైకళిళు రెండుచడతులోే  పెకైతేెి మోసూే  పొ లాలగటిమీద అసధిారక 
వరతం లాగకనడుచటకుంటట, మధో మధో చటిెకింద సతద తీరుచ 
కుంటట, మధో మధో సెైకలి్ తొకుాకుంటట రెండుగంటల తరవకత 
ఆవూరు చడరకము. పొ దటద ని ఎనిమిద ి  గంటలక ి బయలు 
దడరనివకళుం పదగింటలకక వూరు చడరకం. ఒళుంతా చమటలు 
కకుాతునాిం. దాంతో తడ స,ి నల్లగి శిధలిమెనై చ కకాలు, మోకక 
ళుదాకక మడ చిన పకంటటి , అకాడ  దాకక బురద, ననతేిమీద 
సెైకళిళు ... ఎవరనాి మమమల్లి చూసతే  డాకురుి  కకదటకదా 
రోడూి డడచవకళునాి నమమరు. అంత అసహోంగక వుంద ి పరసిిా తి. 
అయినా నా కిర్ా నాకు మా హ ందాతనంగురించి ఉదో ాధ 
చడసూే నవేునాిడు.  సర,ే వూళళుకి వచాచక ననేనాినట, "ముందడ 
దెైనా కకఫీ హో టల్ కి వనళాద ం, శ్రభ్రంగక మొహం కకళళుచడతులూ 

కడుక ాని కకసే మంచి కకఫీ తాగ ి అపుుడు చడదాద ం ఇననుెక్షన్" 
అనాినట. ఆరక తీసతే ఆవూళళు కకఫ ీహో టల్ లేదటట. హతోసిమ! ఒక 
కోమటి క టుు ంద.ి అకాడ బలిెం పపుుచెకా, బిళు కకఫీ దొరుకు 
తుందటి!  ఏం గతి? అకాడ క ే వనళాుం. చాలా గల్లజుగక వుంద ి ఆ 
సాలం. ఇంతలోకీ మా కిర్ా ఎవరోిపటుు క ని ఏదో  చెవిలో చెపకుడు. 
"అలాగనేయాో" అని వకడు పరగిెతాే డు. అకాడ కోమటి క టోి  
మనటష్ులక ీగ డిక ీఒక ేగకబులో వునియి నీళళు.  అకాడ నేనట 
ఒళళు కడుక ాదలుచకోలేదట. బెలిం పపుుచకెానిండా ఈగలు 
ముసరిునాియి. సర,ే బిళుకకఫీయి ే దకుాడు. ఒకగుకా తాగేట 
పుటిక,ి మూడురోజులకిందట తిని అనిం గూడా వకంతొచిచ 
నంతపనయిోంద.ి దానిక ిసవసిే  చెపకునట. నా కిర్ా మాతరం అదడదో 
సవరుం లాగక అకాడ కకళళు, మొహం కడుకుానాిడు.  బెలిం 
పపుుచెకా తిని కకఫీ తాగ ిమళీు మొదల టాు డు నాకు బో ధ. ననే 
నాినట, "చూడు సటబరమణోం! నాకు కకఫ ీ పడ తడనేగకనీ బురా 
పంజ్యేదట. పద ఆ ప.ిహ చ్.సి కి వనళాద ం. అకాడ నరునాి కకసనిి 
కకఫీ నీళళు పో సటే ందడమో" మళీు నాకు బో ధించాడు, "అకాడ 
తీసటకోగూడదట స్కర్! కకంఫ్ిి క్ు ఆఫ్ ఇంటరసె్ు . అకాడ కకఫ,ీ 
టిఫనిటి  తింటే వకళళు లంచమిచిచనటుు   ఫీలవుతారు. మనం 



 

31 

 

హాననస్ు రిపో ర్ు ఇవవలేం" ... నాకతనేంజ్ెపుే నాిడో వినబటుంలేదట. 
ఏదో  మెకైంలో ... సెంటర్-క ి వచాచం. మా అదృష్ువశకతూే  ఆ 
సెంటర్ ఓపెన్ చడసతవుంద.ి నరుు లోపల వునిదని తలె్లసింది. 
నరుులోి  చాలారకకలుంటారు. మాతోబాట,ే గుంటటరు జ్నరల్ 
హాసిుటలోి  నరిుంగ్ టటరయినింగ్ సూాల్ గూడా వుండదెి. అకాడ 
సూు డెంట్ నరుులుండడవకరు. LVN అంట ే ఒక సంవతురం కోర్ు. 
RN అంట ే రెండు సంవతురకలు. మాకు చాలామంది కేరళ నించి 
వచడచవకరు. చాలా అందంగక వుండడవకళళు. అందటలో ఆ తెలిని 
యూనిఫకర్మ లో మర.ీ ఇకాడ కి వచాచక తలెుగునేరుచక ని 
తెలుగువకళులాగ ే వుండడవకళళు, మాటా, వషే్ధారణా అనీి. 
వీళుకీ మాకూ క నిి కకమన్ కోర్ు లుంటాయి. వీళుని "ససిుర్" 
అని సంబో ధించడ వకళుం. మా టచీర కకయన మాతరం క ంతమంద ి
అందంగక వుండడ వకళుని సిసుర్ అనవేకడు కకదట. నర్ు అనో లేక 
పతరుపెటోు  పిల్లచడవకడు, వకళళు వదద ంటునాిఅయన అసలు 
పతరమేిటోగకని, మేం మాతరం "నరురకజ్" అని పిల్లచడవకళుం. చిని 
టొప ీ వుండ  తలిెచీర కటుు కుంటే LVN అనిమాట. వీళుందరు 
చెపుిన పనటలూ చడస్కే రు. చిని కకప్ పటుు క ని యూనిఫకర్మ 
వేసటకుంట,ే PN అనిమాట. వీళుందర ి మాటా వింటారు. 
అససిెుంట్ రౌండ్ు కి వచిచనపుుడు వీళళుస్కే రు. ఇంక ంచెం పెదద 
కకప్ పెటుు క ని, యూనిఫకం వేసటకుంట ే స్కు ఫ్ నర్ు అనిమాట. 
వీళళు LVN, PN ల మీద పెతేనం చలాయిస్కే రు. ఛీఫ్ రౌండు 

పుుడొ స్కే రు. ఇంక ం చెం పదెద  కకప్, అంటే చాటంత కకపుండ , 
చడతులు వననకపటెుు కునో లేక పతదధ  జ్ేబులోి  పెటుు కునో వుండడ 
వకళుని హ డ్ నర్ు అంటారు. వీళళు ఎవవరమిాటా వినరు, ఒకా 
మాటరన్, సూపెరింటటండెంట్ మాటతపు. వీళుని మమేు" వననక ే
చడతులు, హ డెి స్ నర్ు, చాట నరుులన"ే వకళుం. వీళళు మామూ 
లుగక, నడ వయసటలో ఉండ  బాగక లావుగకవుంటారు. చాలావరకు  
ఇంగీిష్ులోనే మాటాలుడతారు (తెలుగు రకనటుు  పరవరిేంచడంకూడా 
కదటద ) హాసుటల్   మొతాే నికి ఒక ముసలామె వుంటుంది . 
ఆమెని మాటరన్ అంటారు. ఆమె పనీ చయెోదూ, ఎవవరమిాటా 
వినదట. మొగుడ మాటసలే వినదట. అపుుడపుుడు రౌండ్ు క ి
వసూే ంటుంద,ి నరుులమీద పెతేనానిక.ి ఎపుుడూ ఇంగీిష్ులోన ే
మాటాి డుతుంద.ి ఈమెని చూసి మిగలి్లన నరుులంతా గజ్ గజ్ 
వణుకుతుంటారు.  అదగిో అలాగ మా హాసుిటలోి  టటరయిన్ అయిన 
ఒకకనొక నర్ు, సటమితర అకాడ పంజ్సేటే నిదనిమాట. నాకు 
ముందటగక తలె్లయదట. తీరక నేనట ఆ గుడ స ె లోకి వనళాునట తల 
దించటక ని, నా అవతారకనిి నేన ే తిటుు కుంటట, కకఫ ీ కోసం అల 
మటించి పో తూ. ఇంతలో ఒక సనిని తియోని కంఠం పలక 
రించింద,ి "బాగునాిరక? గిరజి్ా శంకర్ గకరూ?" తలయితేెి చూసతే  
సటమితర. LVN. నాతో బాటు OB-GYN ర టేష్న్ చడసింద.ి 
అందంగక వుండడద.ి (ఇపుుడుగూడా చాలా బాగుంది). చిరు 
నవువతూ కసేటలనీి ఎగరేసటకుపో యిేది. సటమితరని చూడ గకనే  
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నా అవతారం మీద అసహోం, ఏవగింపూ దివగుణకీృతమయాయి. 
తడరుకునాిక "మంచినీళళు" అని జ్డ ే గక అడ గకనట. ఇదద రకిీ 
మంచినీళళు తెచిచచిచంద.ి మా కిర్ా ఏదో  హ ందాగక 
ఉద్ధరసిటే నిటుు  తీసటకునాిడు. "ఏవీ? నీ ఫెైల్ు అవీవ 
ఎకాడునాియి?" అని అధకికరం చూపించాడు. నేనట 
మంచినీళళుతాగ,ి "ఇంక క గకి సట" అని తీసటక ని, " ససిుర్! కకఫ ీ
ఏమెైనా దొరుకుతుందా?" అని అరిాంచానట. మా కిర్ా నా వనపైు 
అసహోంగక చూశకడు, నేనదేో  పనికిమాల్లన పని జ్సేనిటుు . ఫెైల్ు 
ని అతడ క ి చూపించి, "ఇపుుడడ క్షణంలో తెస్కే నట" (అదడ ఇలుి  
గూడానట) అని పది నిమిషకలోి  ఫిలుర్ కకఫీ తెచిచంద.ి అదటుతం 
గక వుంద ినాకు. సటబరమణోం గూడా "ఇష్ుంలేకుండాన"ే తాగకడు. 
తాగుతూన ే అడుగుతునాిడామెనట, "అదెకాడుంద?ీ ఇదెకాడుం 
ద?ీ"అని. ఆమ ె వకడ క ి ఉనివి చూపసిూే నే, నాతో మేం 
చదటవుకునరేోజుల గురించి ముచచటిస్ోే ంది. అషకు వధానం కకదట 
గకనీ "దవందావవధానం". "భ ం చడస్కే రక గరిిజ్ా శంకర్ గకరూ" అని 
సీవట్ గక అడ గింద.ి నేనట "చడస్కే నట" అనలేోగకన ే సటబరమణోం 
"లేదట" అని నిఖాచిచగక చెపకుడు. "ఏదీ ఆ అకౌంట్ు చూపిం 
చట?" అనడ గకడు. ఆమె నావనైప ి తిరగిి, "ఇది పూరిపకకగదండ,ీ 

అనిి ఫెలై్ు, అకౌంట్ు, బుక్ు ... ఇదగిో ఈ ష్ల్్ లో పడెతానట, 
వరషమొసతే  తడ స ి పో తాయండ . నంబరుి  సరగికు  కనబడవేమో. 
పుల్లమినటుి ంటాయి. గత నాలుగేళుగక అడుగుతునాినండ  సీుల్ 
ఫెైల్ బాక్ు కోసం. ఇదిగోనండ  రిజ్కె్షన్ ల టర్" అని చూపించింద.ి 
మా వకడు అవవనీి చూసటే నిటుు  నటసిటే నాిడు. మేమిదద రం 
మేం చదటవుకునే రోజుల గురించి మాటాి డుకుంటునాిం. నాకు 
ఆమె అనీి నిజ్మే చెపోే ంది అని గకఢ నమమకమరేుడ ంది. గంట 
పనని ండు  అవుతోంద.ి అపుుడడ ఆ కోమటిక టోి  మా సటబరమణోం 
పురమాయించి పంపకడడ, ఆ కురకా డొ చాచడు, ఒగరుచకుంటట. 
మావకడ కదేో  సెైగ చడశకడు. సటబరమణోం ఏదో  జ్ాా పకమొచిచన 
వకళాుగక, ఠకుానలేచి, "ఏదీ నీ ఇననుెక్షన్ చెక్-ల్లస్ు?" అనాిడు. 
సటమితర అతడ చడతికిచిచంద.ి నేనట వకడ  చడతులోి ంచి లాక ాని, 
అనిిటిక ి  ఎకెుల ంట్ అని రమిారుా రకస ి సంతకం పెటిు , మంఛి 
కకఫ ీఇచిచ నా పకర ణం నిలబటెిునందటకు చాలా చాలా థాంక్ు చెపుి, 
బయటిక ి వచిచ, అడ గకనట, " ఇపుుడకెాడ క?ి" "పదండ  కరణం 
గకరింటిక"ి అనాిడు. అదెందటకో నాకు తెల్లయదట. వననకిా చూసతే  
సటమితర అందమెనై మొహం చిరునవువతో కనబడ ంది. "చాలా 
బాగుంద"ి అనిద ి మనసటు. "బుదిధ  లేదూ? నీకు పెళుయింద"ి 
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అనిది బుదిధ . "చాలా బాగునిది కకఫ"ీ అని సరిదచపెుింద ి
మనసటు.  ఇవేవీ పటునటుి  సటబరమణోం ఎవరతిోనో మాటాి డ  
సెైకలి కకాడు. నేనట వకణిణ  ఫకలో అయాోనట. క ంతసతపటిక,ి ఒక 
పూరలిుి  ముందాగకం. "కరణం గకరూ" అని పిల్లచాడుసటబరమణోం. 
"లేరండ . పొ లమళెాురు" అంటట ఒక ఇలాి లు బయటకి చిచంది. 
మమమల్లి చూస ి పమిట సరుద క ని, "మీరనేా ఇందాకక కబురు 
పంపింద?ి కూరోచండ . కబురు చశెకనట. వచడచసూే ంటారు" అని 
మంచం వకల్లచంది ఆయిలాి లు. "ఏమిటయాో  ఇద?ి" కళుతోన ే
అడ గకనట. "కరణం గకరలిిండీ. భోజ్నం పడెతారు. తిని వనళాద ం. 
వీళుకి గవరిమెంట్ సుయిపెండ్ ఇసటే ంది మనబో టి "ఆఫసీరుి " 
వచిచనపుుడు ఆతిధాోనిక"ి అని  చెపకుడు. మాద ీ కరణాల 
కుటుంబమ.ే కకనీ నాక ీ లొసటగులు తలె్లదట. ఇంతలోక ి కరణం 
గకర చిచ, "క్షమించండ . ఆలశోమయింద.ి రండ . కకళళు 
కడుకోాండ . నేనట పొ దటద నేి  భ జ్నంచడసి పొ లం వనళాే నట. ఇక 
స్కయంతరం దాకక తినటి." అని పెళాునిిి పురమాయించడానిక ి
లోపల్లకళెాుడు. ఇలాి లు రెండు విసేరకకులూ, రెండు ఇతేడ  
గకి సటలోి  నీళళు తెచిచ, ఆ వరండాలో చాప పరచిి "కూచోండ " అని 
లోపల్లకి వనళిుంద.ి  "మేమూ బరా హమలమేమంటట" మావకడడదో  
చెపుబో యాడు. నేన ే వకణాణ పకనట, "మన అవతారకలు చూడు. 

మనమలెావునాిం? కనీసం ఈ వరండాలోనననైా భోజ్నం పటెిుంది. 
కిమమనకుండా సంతోష్ంగక తినట" ఆరోజు మొటిమొదటిస్కరిగక 
నేనట వకడ కి బో ధ చడశకనట. ఏమనటకునాిడొ , నొరుమూసటకు 
తినాిడు. ఏదో ఒక ఆకు కూరక, చింతకకయ పచచడ , మజీిగ. 
అనిం కడుపునిండా తినాినట. ఎంత ఆకల్లగకవుందో ! అంత 
కమమని భ జ్నం మా అమమచడత గూడా తినలేదడమో! అనిదాతా 
సటఖీభ్వ! కరణం గకరకి,ి భారోక ి కృతజా్తలుచెపుి మళీు 
సెైకలి కకాము. దారలిో నాక నిపించింద,ి "జీవితంలో  
మొటుమొదటిస్కర ి అడుకుా తినాిననిమాట"  సటమితరని 
చూడాే నికకవూరు మళీు వనళాద మని చాలాస్కరుి  అనటకునాినట. 
కకనీ   హ ల్లకకపుర్  మీద  మాతరమే వనళుగల్లగని ఆ వూర ిపరయా 
ణం తలుచటక ని భ్యపడ  మానేశకనట. నూోజిలాండ్ ... అదడనండ ీ 
నూజ్ెండు ఆ తరవకత మరో రెండుస్కరుి  వనళాునట. శివయో 
గకరకిింకక పదవీ పలుకుబడ ీ రకలేదట. ఈ కషకు లు తపుించట 
కోవడానికి బాగక కష్ుపడ  చదవిి, యం.డ  పకస్ అయిో గుంటటరు 
జ్నరల్  హాసుటలొి  వుదో ోగం సంపకదించానట. వినటక ండలో 
మకకం ఎతడే శకనట.  

అదండీ  నా ఆరుననలి “నూోజిలాండ్ అజ్ాా తవకసం”.

నయ్  "గారం" 
శా్రమతి అనటపమ గుళుపలి్ల  

ఇద ి ఈనాట ి కోరకి కకదట. చినితనంలో దాని గురించి 
వినిపుట ినటండ  ఎందటకో అదంట ేపరతడోకమెనై ఇష్ుం ఏరుడ ంద.ి 
రెండడళు కిాతం వరకు "ఆ...ఇద ి జ్రుగుతుందా, పడెుతుందా?" 
అనటకునదేానిి. కకనీ జ్రుగుతుంద ిఅని తెల్లశకక, క నిి ననలలు 
గక "ఎపుుడపెుుడా?" అనటకుంటట గడ పకనట. తీరక కనటి 
మూసతిెరచిడసరకి ిఐపో యింది అని ఇపుటకి ీనమమకం కలగటేి దట. 
'నయ్ గర్ా జలపాతం' - ఎటువంట ి'మూడ్' లో ఉని మనిషికెనైా 
నూతనోతాుహానిి నింపగల మాయ తలె్లసని మహాదటుతం. అమ ె
రికక దడశంలో అడుగు పటెిున భారతీయుల వవరూ దీనిి పలకరిం 
చకుండా వననకిా బయలేద రరు. పరతడో కించి భారతీయులు అని 
ఎందటకు అంటునాినంటే, పరకృతి అంట ే మనవకళళు పకర ణం పడె 
తారు, నాకు ఇతర దడశ్రయులతో పరచియమూ లేదట. నాకూ అమె 

రికక వస్కే నని తెల్లసిన దగుర నటండ  ఎపుుడు వనళిి నయాగరకనట 
చూడాలా అని ఆరకటం ఉండడద.ి మా అతేగకరు, మామగకరు మ 
మమల్లి చూడటానిక ిఅమెరకిక వచిచనపుుడు క నిి మంచి మంచి 
పరదడశకలు చూపించాల్ల అని పకి న్ వసేటకుని, ఆ ల్లసటు  లో మొటు 
మొదట దీని పతరు రకసతశకం. వకళు ఆరు ననలల అమెరకిక పరయా 
ణంలో రెండునిర ననలలు ఐపో యాక చికకగో వనళాి లని అనటకు 
నాిం. ఇంక క ననలనిర కౌంట్ డౌన్ అయిేోవరకు మాకు ఏ 
వకరకంతమూ పరకృతి సహకరించలేదట. ఇక ఒకరోజు చికకగో వదటద , 
నయాగరక వనళాద ం అనటకునాిం. అంతడ ముహూరేం కుదిరతిడ 
ఎవవరూ ఆపలేరనిటుి  అనటకునిదడ తడవుగక మరకిడు పరయా 
ణమయాోం నయాగరకక.ి పరకృతీ కమిమనకుండా ఉంద.ి శనివకరం 
పొ దటద నేి  బయలేద రుతాం అనగక శ్రకావకరం రకతడర రెండు పూటలక ి



 

35 

 

సరపిడా వండుకుని సరేదసటకునాిం. 'పొ దుు న్నే మూడింటిక ి లేచే 
శాను' అని బదధ కం గకనీ, 'కారు ర్లంటటకిచిిన వాడు (లెరేర్ట్ 
పెర్టిట్స మ తరమే ఉనే) ననుే నడపదుు  అన్ాేడ'ని బాధ గకనీ, 
'సమయానిక ి నయాగరక కోసమని దాచటకుని డెరస్ టాప్ కని 
పించలేద'ని బెంగ గకనీ లేకుండా కకర్ లో ఉలాి సంగక కూరుచని 
పరయాణం చడశకనట.  

ఎనిమిదినిర గంటల పరయాణం. పకపం మా ఆయన 
ఒకార ే కకర్ నడ పకరు. నలుగురం కల్లస ి పకటలు పకడుకుంటట 
ఝాం ఝాం మని పరయాణం చడశకం. మధోలో ఇంటి నటంచి  
తెచటచకుని ఇడీి లు లాగించినా, హో టల్-రూంక ిచడరసేరకి ికడుపు 
లో గణగణా గంటలు మోగేసటే నాియ్ నలుగురిక.ీ పకోక్ చడస ి
తెచటచకుని లంచ్ పూరిే చడసతస ి గబగబా తయారెైపో యి బయ 
లుదడరకం. నయాగరక జ్లపకతం హో రు మొదట ఎవరు వింటారు? 
జ్లపకతానిి మొదట ఎవరు చూస్కే రు? అని పందడలు పెటుు  
కుంటట వనళాి ం. క దిద గక దార ి తపుినా, మొతాే నిక ి చడరుకునాిం. 
తీరక వనళిి చూదటద నట కదా. నా ఉతాుహం క దిదగక నీరు కకరింద.ి మా 
మీద అల్లగనిటుి  జ్లపకతం ఒకా 125 డ గీాలు అటువనపైుక ి తిరగి ి
నటంచటంద.ి ననేట ఇంటరెిట్ లో, పుసేకకలోి  చూసని ఫో టోలలో 
లాగక మనక ిఎదటరుగక జ్లపకతం మన వనపైుక ిపడుతూ దరశనం 

ఇసటే ందనీ, కనటచూపు మేరలో ఎడమ వనపైు చివర నటండ  కుడ  
వనైపు చివరవరకు జ్లపకతమే ఉంటుందనీ ఊహ ంచటకునాినట 
అంతకుముందట. ఇపుుడు అలా లేదట సరికదా, పకాక ి (ఇంకక 
చెపకులంట ేవననకిా) తిరగి ిదాకుాంద ిఇద.ి ననేట చూసని ఫొ టోల 
నీి కెనడా వనైపు నటండ  తీసనివి కకబో లు అనటకునాినట. అయితడ 
'మెయిడ్ ఆఫ్ ది మిసి్ట' బో ట్ రెైడ్ తీసటకునిపుుడు నా కల ననర 
వేరింద.ి ఆ నీట ి పరవకహం అలా కిందక ి పడ , రకళుక ి క టుు కుని, 
చింద ిఅలింతదూరకన ఉని మన మీదక ిపడుతుంట ేఆ ఆనందం 
వరణనాతీతం. దీనిి ననేట గంగకవతరణంతో పో లాచలా, క్షీరకభిషతకం 
తో పో లాచలా, ఇంకమేెైనా ఉపమానాలు వనతకకలా అని ఆలోచించా 
నట, చివరకి ి ఆ పరయతిం మానటకుంటునాినట. క నిి పో లచ 
కుండా, వరిణంచకుండా ఉండటమే కరెక్ు కదా? అద ిఅయిపో యాక, 
చీకట ి పడాే క వసేత 'ఇలూి యమినేష్న్ షో ' చూడటం కోసం మేము 
చాలాసతపు ఆ పకాన ే ఉని పకరుాలో కూరుచనాిం జ్లపకతం 
ఉని వనపైు చూసూే . అంతసతపు మేము కూరుచనిందటకు, పకపం 
మా ఆయన ఎనిమిదినిర గంటలు కకరు నడ ప ి తీసటకు 
వచిచనందటకు, జ్ాల్ల పడ  ఆ జ్లపకతం ఒకా పద ి నిముషకలు 
ఇటు వనపైుక ి తిరిగ ి నటంచటని, మళీు అటు తిరిగిపో వచటచ కదా 
అనిపించింద.ి రకతిర షో  మర కచకాట ి అందం. ఏమెైనా హో ల్ల 
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ఆడుతునిటుి ని ఆ నయాగరక తలి్ల కుడ  చెంపని మాతరమ ే
చూడగల్లగకం మేము. హో టల్ క ివచిచ, మారుమాటాి డ కుండా ఆ 
అందానిి కళులో నింపుకుని నిదరలోక ి జ్ారుకునాిం. మరకిడు 
మళీు తొమిమద ిగంటల పరయాణం తరకవత ఇంటకి ిచడరు కునాిం. 

నా చిరకకల వకంఛలలో ముఖోమెైన దీనిి మా ఆయన తీరకచరు. 
అయితడ ఆ చిని 125 డ గీా అసంతృపిే  మిగలి్లపో యింద.ి  

ఈస్కర ి కెనడాలో పకర జ్ెకుు  సంపకదించమంటట మా 
ఆయన దగుర 'నయ్ ' 'గార్ా'లు పో యానట నేనట. 

నిపుప రవవలు 
                                                                         శా్రమతి క మరవోలు సరోజ్ , టొరకంటో, కెనడా  

సహజ్ంగకన ేపరకృతిని అందంగక సృషిుంచాడా పరమాతమ. అందమెై 
న ఆడపలిి స్ౌందరో స్కధనాలు ఉపయోగసితే  మరీ అందంగక 
కనపడ నటుి  రంగులు మారని చటిె ఆకులు పసటపు-కుంకుమ 
రకసటలు చెటిమీద కుమమరించినటుి . వయాోరకలోల్లకసిటే  రంగుల 
రకజ్కుమారెేలాి గక ఫకల్-సజీ్న్ కి శ్రభ్స్కవగతం పలుకుతునాి 
యి. ఆరోజు శనివకరం ఉదయం కకవటం వలి తలెుగు భారతి 
రేడ యో పోర గకా మ్ పకర రంభ్మెైంద,ి ఎవరో చకాట ి సవరంతో. చెటి 
ఆకులే కకదట సటమండీ మానవ శరీరం కూడా రంగుల కలయికే. 
ఎవరో తలవనంటుర కలు, కనటపకపలు, కనటబొ మమలు నలిగక, పలు 
వరస తలిెగక, నాలుక గులాబీ రంగుగక అని వరిణసూే  ఏవో సినిమా 
పకటలు మళేవించి ఆ నాట ిరడే యో కకరోకామం  పకర రంభించారు. 

తేజల్ 
అపుుడడ నిదర లేచి బరష్ చడసటకుని యాలకకాయలు క టిు  వసేి ట ీ
పెటుు కుని కపుులో పో సటకుని.రేడ యో వింటట వంట గదలిో బరరక్ 
ఫకస్ు టబేుల్ దగుర కూరుచంది. కకనీ మనసటు నిలకడగక లేక 
ఆలోచనలు ఎటో వనళిడం మొదల ైంది. రడే యో ఆపతసి పతపరు 
చూడస్కగింది. అకాడా అదడ తంతు. పతపరవతల పడడస ి టవీీ ఆన్ 
చడసింది. కకనీ అకాడా చటకెాదటరే. దనీి దటంపతగె ఈ మనసటు 
అనిింటికంట ేఅతోంత పరమాదకరం అనటకుంటట. ట ీఒకా గుకా 
లో తాగసేి తలుపు తాళం వసే ి వకకింగ్ క ి బయలేద రింది. అయినా 
మనసతుటో వనళిుపో తూన ేవుంది. మనసటు ఆమె చెపుు చడతలలో 
లేదట. ఆమే మనసట వశమెైపో యింది. ఇంటికి వచిచ హాోండ్ బాోగ్ 
తీసటకుని తనట వుంటుని బిలే్లంగ్ కి ఎదటరుగక వుని మాల్ క ి
బయలేద రింది వకరకనికి సరపిడా కూరగకయలు, పండుి , బెరడ్,పకలు 
తెచటచకుందాం అనటకుంటట. ”ఏ పకటు తపుినా స్కపకటు తపుదట 
గక” అనటకుంటట రోడ్ కకా స్ చడసింది. 

గటర్టధర్ట 

కకఫ ీతాగుతూ ఆలోచిసటే నాిడు. తపెువరదిి? తనదా? ఆమెదా?  
తనదంతా ఒపతు ! ఆమదెడ తపుు. పెళిుకి ముందడ తనట చెపకుడు 
కదా! తనట చెపుిన ష్రతులనిింటికీ ఆమె ఒపుుకుని తరువకతడ 
కదా! పళిెయింది. మర ినాలుగళిేలో తన ఆలోచనా విధానం అంత 
మారి పో యిందెందటకని? తనట ఇంటికి డబుా పంపించక పో తడ 
అకాడ  అమామ నానిలకు ఇబాంది. తముమడూ చలె ి లూ ఇంకక 
చదటవుకుంటునాిరు. కరువులో అధికమాసమనిటుి  అమమకు 
కేనుర్ రకవటం. తనూ తన అమామ నానిలకు పరతిననలా డబుా 
పంపసిూే న ేవుంది. అయితడ అసలు సమసో అదకికదట. లేచినపు 
టినటంచీ పిలిలు కకవకల్ల పలిిలు కకవకల్ల ఇదడ నస. తనకు అద ి
సటతరకము ఇష్ుం లేదట. ననలరోజులు కకవస్ోే ంది తనట విడ గక 
వచడచసి. ఒకానాడు కూడా మిమమల్లి చూడాలనటంద ి అని ఫో న్ 
చడయలేదట. ఫో ననైతడ చడసింద ి రెండుస్కరుి  “బాగకన ే వునాిరక? 
ఏమెైనా కకవకలా?” ఈ రెండు పరశిలు తపు మర కా మాట 
వుండదట. గరవం, అహం, తల పొ గరుక ే మాతరం తకుావలేదట. పెై 
పెచటచ తనట స్కునుర్ చడసి ఈ మొగుడు గకడ ి పలి్లపించిందని 
అదో బడాయి. అసల్ల దడశకనిక ిరకవటమే తనట చడసని పదెద  తపుు. 
ఇండ యాలో డబుా లేక దరదిరం. కనీసం ఈ దడశకనిక ివసతే  తిండ క ి
గుడేక ి లోటులేకుండా వుంటుందని తనట తడజ్ల్ ని చడసటకునాి 
డు. అమామ నాని చూసని సంబంధమే కదా! అనటకుని సంబర 
పడాే డపుుడు. అంతడ కకనీ దీని రూపం చూసకికదట. దీని అవతారం 
చూసి ఎవడు పడ పో తాడు! నలుపు, పొ టిు, లావు, పళళి తుే  తనట 
అందగకడడ అయినా దాని సంపకదన చూస ి ఒకానాడంటే ఒకా 
నాడు కూడా వళేాక ళంగక కూడా తన రూపం గురించి మాటాి డ 
లేదట. ఇంకక చెపకులంటే.అపుుడపుుడు పొ గుడుతూన ే వునాి 
డు. ఏది ఏమెనైా ఆమె తనకకళు దగురకిి వచిచ తలి్లని కకవడం 
కంటే మీరే నాకు ముఖోం, అని వకపో తడ తపు తనట దగిి రకడు 
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గకక రకడు. ఇండ యన్ రెస్కు రెంట్ క ివనళిు భోజ్నం చడస ిరకవకల్ల ఈ 
పూట అనటకుని బటులు తీసటకుని లాండీర బాసెాట్ లో వసేి బరస్-
మెంట్ లో వుని లాండీరకి బయలు దడరకడు.  

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

పడుతూలేసూే  వునాిరు. ఆఖరికి అది చిల్లకి చిల్లకి గకల్ల వకన 
అయినటుి  ననల రోజుల కిాతం పదెద గక గ డవ పడాే రు. దాని ఫల్లతమ ే
వకరదిదరూ విడ పో వటం వరకూ వనళిుంది. తడజ్ల్ క ి మాతృతవం 
మీద మమకకరం రోజు రోజుక ీ దివగుణీ కృత మవుతోంది. ఆమ ె
కోరకి హ చచయిేో క దీద  అతనట అగిుమీద గుగిులమే అవుతునాిడు. 
పిలిలు అనే పలుకు పూరిేగక ఆమ ెనోటినటండ  రకక ముందడ రౌదరం 
తో రెచిచ పో తాడు. అతేమీద కోపం దటతేమీద చూపించడ విధంగక 
పెళాుం మీద కోపం సీులు గనిని ల మీదా గకి సటల మీదా చూపించడ 
వకడు. తడజ్ల్ మొగుడ  మీద కోపం కపుులూ స్కసరి మీదా, గకజు 
గకి సటలమీదా చూపెటేుది. వకళు సంస్కరంలో కకఫీ కపుులకూ 
గకజుగకి సటలకూ కకలం చలిె్లపో యింది. స్ొ టు  పడని సీులు గకి సటలూ, 
గినని లూ అసులు మిగలలేదంటే ఏ మాతరం అతిశయోకిే కకదట. ఆ 
మధో ఇదద రూ విడ  విడ గక చరెో కకఫ ీ మగ్ క ని తచెటచకునాిరు. 
గిరధిర్ లో పురుషకహంకకరం బుసలు క టిుంది.  

“నీకూ నాకూ కుదరటం లేదట. ఈ ఇంటోి  నటవోవ- ననేో 
ఎవరో ఒకళిమ ే వుండాల్ల. నటవూవ, నీ అలవకటుి  నాకు చిరకగకు  
వుంటునాియి”, బలిగుదిద , గ ంతుపెంచి, ముఖంలో అతి కకఠినాో 
నిి పరదరిశసూే , స్ో ఫకలో కూరుచనివకడు లేచి ఆమె మీద మీదక ి
రకస్కగకడు. ఆమె అతనిి వననకుా ఒకా తోపు తోసింది. అతనట 
పడ పో యాడు. కకనీ చపెుుకోతగిన దడబాలేమీ తగలేి దట. మళీు 
ఆమె మీదకి చయెిెోతే బో యాడు. ఈ స్కరి ఆమె కూడా 
చెయిెో తేింది. “మరకోదగకమసలటం నేరుచకోండ ” చెపుింది. అతనట 
క ంచెంగక జ్ంకకడు. అడుగు వననకిా వేస్కడు. “చూడండ,ీ ఈ 
అపకర్ు మెంట్ నా సవంతం. నా కషకు రిీతంతో డౌన్ పతమెంట్ కటిు  
క నటకుానాినట. ఈ రోజుకీ మార్ు గేజ్ ననేే కడుతునాినట. అసల్ల 
ఇంటోి  నటండ  నేననందట కళెాుల్ల? అసలా మాట అన ేహకుా మీకు 
లేనలేేదట. తమర ిసంపకదన తమర ిఖరుచలకే చాలదాయిే! ఇకాడ 
వుండటం ఇష్ుం లేక పో తడ తమరే హాయిగక వనళు వచటచ”. 

“ఎంత పొ గరే నీకు! బల్లసని వకగుడు” 
“ఏం తమరిక ితకుావక ?” 
“నినటి కకదడ ... నినటి కని మీ అమమననాల్ల. “ 
“మా అమమ కెందటకు లేండ  అంత గౌరవం! అదడదో  మీ అమమక ే
ఇవవండ ” 
“ఏం కూశకవ!ే” 
“ఆ మాట,ే  నేనంటే కూతలు, తమరంటే బంగకరు పలుకులూనా? 
నడవండ  ముందట బయటిక”ి అతని బటులూ - పటెేు  విసరిిపడడ 
సింది తడజ్ల్. “పలిిలు వదదనిందటకు ఇంత రకదాధ ంతం చడస్కే వక? 
పెళిుక ిముందడ చపెతునట గదడ నీకు! అపుుడు సరనేనాివుగక!” 
“మీరు చపెులేదని ననేనాినా? అపుుడు సర ే అంటే.ఇపుుడు 
తలి్లని కకవకలనీ, మాతృతవపు ఆనందానిి అనటభ్వించి ఆనందిం 
చాలనీ బలంగక అనిపించకూడదా ! మీకు తండ ర కకవకలని లేనంత 
మాతరా న నాకు తలి్లని కకవకలనే ఆశ వుండదా? నా ఆశనట మీకు 
గత రెండడళళుగక నయానా భ్యానా చబెుతూన ే వునాి చిలకుా 
చెపుినటుి ”, రెటిుంచింద ితడజ్ల్. 
“నేనూ చబెుతూనే వునాి పలిిలొదూద వదటద  అని హంసకు చెపుి 
నటుి . “ఇపుుడంత నోరు పకరసేటకుంటునాివు, నటవేవ గాహ స్కే వ్ 
క ంత కకలానికి. భ్రే అంటే ఎంత గ పువకడో !  
“అదడ ననేూ అనటకుంటునాినట. మీర ేనా కకళు  దగుర ికోస్కే రు!! 
“చూదాద ంగక ఎవరు ఎవర ికకళు బరరకనికి వస్కే రో!” చాల ంజి చడస్కడు 
గిరధిర్. 
“తపుకుండా” – రచెచగ టిుంద ి తడజ్ల్. మళీు తన ే  “నేనమేి పంతొ 
మిమదవిందల నలభెలైోనో,యాభెైలోనో పుటిు, చదటవూ-సంధాో లేక 
అమాయకంగక మిమమల్లి పెళాుడ  మీ పకదాల చెంత ఇంత చోటిసతే  
చాలు” అని పకర ధడయపడడ బాపతు సీర ననటకునిరేమో! ఆ 
పపుులనీి నా దగురుడకవు. మీ జీతం కంట ే నా సంపకదన ే
ఎకుావని మర కస్కరి తమరకిి గురుే  చడయాలా! ఆరు ననలలు 
మీరు ఒంటరిగక వుండ  చూడండ  మీరు మిసువుతునిదడమిటో! 
పో గ టుు కుంటునిదడమిటో తపుక గాహ స్కే రు” 
 “కడుపు చించటకుంటే కకళు మీద పడుతుందనే స్కమెత నాకు 
బాగక వరిేసటే ంది.హ ” గ ణగికడు గిరధిర్. “అందటకే మరి చించట 
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కోకుండా నడవండ  బయటకిి. నాకు నిదొరస్ోే ందిగుడ్ ననటై్” అంటట 
గిరధిర్ ని రోడుే మీదకి ననటేుసింది తడజ్ల్. 

*** 
కకల చకాం వడ గక వకడ గక పరుగులు తీసూే నే వుంది. అయితడ కకల 
గమనానిి, వేగకనిి ఎవరికి వకరు వకరి జీవన సరళిని, పరసిిా  
తులనూ బరరజీు వసేటకుంటట అనవయించటకుంటారు.క ందరకి ి
అతితవరగక పరిగడెుతునిటుి  క ందరిక ి నతే నడకలు నడుసటే  
నిటుి  ఇంకక మరిక ందరకిి సేంభించినటుి  ఎవర ి అనటభ్ూతి వకర ి
ది. గిరధిర్ క ి కకలం మలిెగక అతిమలిెగక అడుగులు వసేటే ని 
టుి ంటే తడజ్ల్ కి మనోవేగం కంటే కూడా మరీ హ చటచవగేంగక 
అనిపించింది. “ఏమనాి కకవకలా?” అని తడజ్ల్ అడ గనిపుుడు 
“వంకకయకూర  కకవకల్ల ” అనాలనిపించడది గిరధిర్ కి. కకనీ “నేనట 
మగకణిణ” అనే అహం అడొే చడచసతది. తడజ్ల్ కి గరిధిర్  వనళాుక పని 
తగిుంది. గిరధిర్ వునిపుుడు పరతి రోజు అనిం, కూరక, చారు, 
పచచడ , అపుడాలు, పెరుగు అనీి యధావిధగిక చడయవలస ి
వచడచది. ఆమె స్ో మవకరం నటండ  శ్రకావకరం వరకూ పకస్కు , పిజ్ాీ , 
శకలడ్, స్కండ్ విచ్, చపకతీ వంటి పదారకా లతో గడ పతస్ోే ంద.ి శని 
ఆద ి వకరకలు మాతరం, ఒక రోజు అనిం, పపూు, కూరక, ఇంకో 
రోజు ఇడీి  కకనీ దోస ె కకనీ చడసటకుని, హాయిగక విశకా ంతిగక తనకు 
నచిచనటుి  పో రూ-పొ కూా లేకుండా కకలక్షపేం చడయడమ ే కకక 
అవకకశమునిపుుడు దగురలో వుని హ ందూ దడవకలయానిక ి
వనళిు వకలంటర ీ వర్ా చడయడం పకర రంభించింది. ఆమ ె కనెడయీన్ 
ఇంపరీియల్ బాోంక్ లో జ్ాబ్ చడస్ోే ంది. గిరధిర్ ఒక పబిిషింగ్ 
కంపెనీ లో పని చడసటే నాిడు. సంవతురం గిరుా న సినిమా రలీులా 
తిరగిిపో యింది. గిరధిర్ వంట బాగక నరేుచకునాిడు. ఈ మధో 
కకలంలో గరిధిర్ తడజ్ల్ ల మధో రకక పో కలు ఏమీ జ్రగలేదట. 
తడజ్ల్ గిరధిర్ క్షమేం తెలుసటకోవటం, ఫో న్ చడయటం కామపే ి
విరమించటకుంది. గిరధిర్ తన మాదరిిగకనే వంటరగిక వుంటుని 
మగవకళునట పలి్లచి డ నిర్ పకరీులు, మందట పకరీులూ మొదలు 
పెటాు డు. అతని తలి్లకి జ్బుా తిరగ పటెుటంతో ఇండ యాక ి డబుా 
మామూలు కంట ే ఎకుావ మొతేం పంపవలసి వచిచంది. టటనషన్ 
అధకిమెైంది.ఆఫసీటలో పని సమంగక చెయోటం లేదని మనేేజ్ర్ 
గటిు  వకరిింగ్ ఇవవటం కూడా జ్రగిింది. 

*** 
కకలం మర క సంవతురం ముందటకు జ్రిగింది. అద ి మారచి ననల 
రెండువేల పదమూడు, గురువకరం. మంచట పరవతాలు చాలా 
వరకూ కరిగిపో యి, అకాడకాడా ఇండ యా, స్ౌత్ అమరెికక, నారే్ 
అమెరకిక మాోప్ ల ఆకృతిలో మంచట పరుచటకుని వుంది. 
టటోల్లప్ు, డడఫడడల్ు అపుుడపుుడడ విచటచకుంటునాియి. తడజ్ల్ 
గిరధిర్ లకు విడాకులు మంజూరయాోయి. వకరిదదర ి ముఖ కవళి 
కలోి నూ ఏ విధమెనై భావంగోచరించ లేదట. కకనీ ఇదదరూ కల్లస ి
కోరుు  హాలు నటండ  పకరిాంగ్ లాట్ దాకక కల్లసి నడ చారు. 
ముందటగక తడజ్ల్ తనే మాటాి డ ంది. “మీకు ఎపుుడెనైా అవసరం 
వసతే  నా ఇంటోి  వుండవచటచ. కేవలం స్కట ి మనిషగిక మాతరమే. 
ఎటువంటి సందరుంలోనూ నా మాజీభ్రే నని జా్పిే క ి తెచటచకోకూ 
డదట. ఆ విష్యానిి పూరిేగక మరచిపో వకల్ల. మీరు ఉదో ోగకనేవ 
ష్ణలో వునిటుి  నాకరధం అయింది. ఉదో ోగంలో అశదాధ  చడయకూడ 
దని ఒకరు చపెునకారలేదట. నేనట నా గత జీవితపు జ్ాా పకకలనట 
పూరిేగక చెరపితస్కనట. మన పళెిు ఫో టోలు, బటులూ వగెరైక అనీి 
చెతే కుండలీో పకరేశకనట. ఆ వసటే  స్కమాగీా అంతా నా మీద గకల్లక ి
ఎగిరి పడ న నిపుురవవలనటకుని, వకటిని నా స్కయశకుే లా 
పరయతిించి వనంటనే దటల్లపతసటకునాినట. ఇలుి కూడా మారకనట. 
ఆ అపకర్ు మెంట్ అదెదకిచడచస్కనట. అంటే ననేట మళీు “వివకహం” 
చడసటకోబో తునాినట. వచడచ ననల పదవ తడదనీ. నిజ్ం దాచడ ఉదడద శోం 
లేదట కనటక చబెుతునాినట. గత ఐదట ననలలుగక వసంత రకవు 
గకరతిో “సహజీవనం” చడసటే నాినట. ఆయనకూ పలిిలంట ే విపర ీ
తమెనై ఇష్ుం, పతరమ. ఇపుుడు ననేట మూడు ననలల గరువతిని. 
ఆయనకదిి మొదటి పళెళు.  చాలా సహృదయులు.  నీకు ఏదెైనా 
ఇబాంద ి కల్లగితడ కనటక మన ఇంటోి  వచిచ వుండవచచని మీకు 
చెపుమని ఆయనే చెపుమనాిరు. బరబీ పుటాు క నేనట ఉదో ోగం 
కూడా చడయనకార లేదని చెపకురు. కకనీ నేనట మానదలుచ 
కోలేదట. ఆడా మగక అన ేవిచక్షణ లేకుండా ఏ వోకిే కెనైా ఉదో ోగం 
అవసరం. బె”ై  అంటట వననకిా తిరగిి చూడకుండానే  వనళిి పో తూ 
అంది. అంతలోనే ఆగి “అనిటుి  మర క విష్యం ఏమంటే ఆయన 
కు నా గత జీవితం క్షుణణ ంగక తెలుసట. మంచి అవగకహన వుని 
మనిషి. మీతో కకపురం వనలగబెటిునపుటి కంటే కోటి రటెుి  ఆనందం 
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గక వునాినట.”  అంటట తన కకరు దగురకిి నడ చింది. “బె”ై అనాి 
డు కకనీ గరిిధర్ హృదయం రోష్ంతో భ్గుు మంది. తననట బరతి 
మాల్ల, కకళువేళాు పడ నంత పని చడసి ఇంటిక ితీసటకు వనళళే ందని 
ఆశల అలలోి  తడల్లపో యిన అతని మనసట తడజ్ల్ మాటలూ, పరవరే 
నా పుండు మీద కకరం చలి్లనటియి, చడసతదడమిలేక తన కకరు 
దగురకు అశకంతిగక నడ చా డు. కకరు డెైవి్ చడసటే నాి అతని 

ఆలోచనలు మాతరం తడజ్ల్ ని వదలి్ల పెటుటం లేదట. తన ే ఆమెకు 
క్షమాపణ చెపతే  వోవహారం ఇంత వరకూ వచడచది కకదడమో. “తనట 
తపుు చడస్కడా? అహంకకరంతో తన జీవితానిి తనే నాశనం 
చడసటకునాిడా?” ఆలోచనలతో గిరధిర్ మదెడు వేడకెిాపో యింది.  
తడజ్ల్ మాటలు, ధెైరోం,కనీిళళి  కకరచని ఆమ ె మనో నిబారం, 
అతని అహంకకరకనిి వనకిారసిూే  సవకల్ చడసటే నిటినిపించింది.  

స్ాహితూ భారత    
మన పాట – మన మ ట – మన పదూం 

డ సెంబరు 2009 లో పకర రంభ్మయిన  
స్కహ తీ సమూహం ఈ నాటికి ఒక 
సంసాగక రూపుదదిటద కుంటోంది. శా్రమతు 
లు కకశ్రనాధటని రకధ, భావరకజు భారతి 
మరియు వనైదడహ  శశిధర్ మారు దరశ 
నం, సంచాలకతవంలో పరతీ సంవతురం 
కనీసం ఆరు స్కహ తీ సమావశేకలు   జ్ 

రుపుకుంటట నూో జ్ెరీు స్కహ తాోభిమానటల్లి ఒక దగురకు కలు 
పుతోంది.  

ఈ సంసా ముఖయో దడదశం నూోజ్రెీు లో ఉని స్కహ తాోభి 
మానటలు అపుుడపుుడు ఒక చోట కలుసటకోవడానిక ి అవకకశం 
కల్లుంచడం, స్కహ తాోనికి సంబంధించిన నాలుగు మంచి మాటలు 
చెపుుకోవడం, వినడము, ఇండ యానటంచి వచిచన వకేలకు, రచ 
యితలకు, కవులకు నూోజ్రెీులో ఒకవదేికగక ఉండడము. సనామ 
నాలు, పకరతిోష్కకలు మొదల ైన వకటకిి దూరం గక ఉండ , ఒకరనిొ 

కరు  గౌరవించటకోవడమే ‘సనామనం’ అనే  నమమకకనిి అందరిలో  
కల్లగించడం.   మన పకట–మన మాట–మన పదోం పటి తలెుగు 
వకరలిో ఉతుుకత రకేతేిించడం.  

ఈ సంసా ఆధవరోంలో జూన్  28వ తడదనీ మదాోహిం 
బిరడ ీ  వకటర్ బాలాజీ టటంపుల్ లాంగేవజీ కకి స్ రూమ్-లో స్కహ తీ 
కకరోకామం జ్రగిింది. ఈ కకరోకామంలో డా. వనదైడహీ శశిధర్ కవితా 
సంకలనం ‘పునశచరణం’ పుసేకకవిష్ారణ జ్రగిింది. తలెుగు జ్యోతి 
భ్ూతపూరవ సంపకదకులు డా. భావరకజు పరబరహమ మూరిే గకరు 
పుసేకకవిష్ారణ చడస్కరు. పునశచరణం గురించి పరముఖ కవి, 
రచయిత, స్కహ తీ విమరశకులు శా్రవేంకటయోగి నారకయణస్కవమి 
గకరి ఉపనాోసం, అనంతరం సంసాృతకవి భవభూత’ గురంిచి శా్ర 
క ంపెలి భాసార్ గకర ి పరసంగం జ్రిగకయి. స్కహ తీ కకరోకామాన 
తరం బొ ండాలు, పుల్లహో ర వగెరైక రుచికరమెనై వంటకకలతో  
“మినీ విందట” జ్రగిింది. ఈ కకరోకామానికి అనకేమంది స్కహ తీ 
అభిమానటలు హాజ్రయి డా. వనైదడహ  శశిధర్ నట అభినందించారు. 

పునశ్ిరణం – సమీక్ష  
శీ్ర తమిిన్నని య్దుకుల భూష్ణ్  

వనైదడహ  రెండవ కవితా సంకలనం ‘ పునశచరణం ‘ లో ననటి 
ఆకటుు కుని వకకకోలు:   
“తులసి మొకా చటటటు  తరెలాి  కముమకునే చీకటి అంచటల్లి 
రెపరెప లాడ సూే  అరటి దొననిలోి  నీవు వనల్లగించిన కకరీేక దపీకలు 
క ండెకా కుండా నా కంటితడ  ముఫెుై మూడడళళుగక 
 కకపకడుతూన ేఉంది “   (నాయనమమ)  

కకబటేు  కవయితిర ఇవకళ ‘పునశచరణం‘ చడయగలుగుతుంది. 
రకయడం పూరిే చడసని కవితనట 
మళీు మళీు చదటవుతుంటానట 
అపుుడడ పుటిున పసికందటనట 
ఒకా క్షణం కూడా వదలలేక 
తడ మి తడ మి ముదాద డడ తొల్ల చూలాల్లలా“ 
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మంతరధూళిలో మాటలు కవితవంగక మారే క్షణాలు కవయితిరక ి
తెలుసట: 
“మనం రోజూ మాటాి డుకుంటటనే ఉంటాం 
ఎపుుడో ఒకా క్షణంలో మాతరం  
చందన పుషకులాి  
మాటలు మన మధో క తేగక గుబాళిస్కే యి“ 
బరువనైన భావకలనట అలతి అలతి పదాలతో, క లద ి మాటలతో 
పల్లకించడం ఒక పదధతి. తదుినింగక బరువనైన పదాలతో 
వివరంగక, విశదంగక చపెుడం మర క పదధతి. వనదైడహ  రంెడవ 
మారకు నిి అనటసరించినటుు  అగుపించినా, మొదటి పదధ తిలో 
రకసని కవితలు తకుావ కకదట.  ఇంటోి  పరతిమూలనీ వనల్లగించడ 
ఎండ కవితవంలో ఎలా పరసరసిటే ందో  గమనించి ఎనోి విష్యాలు 

చెపువచటచ. కవయితిరకి ఎండ ‘చడయి వదలని చిరకకలపు 
సహచర’ి. వనలుతురుతో అంతరంగకనిి ముడ పటెుు కుని కవయితిర 
లో మార ేఎండతో కల్లగే భావకలు: 
“బంగకరం నీడల స్కయంకకలం రకగకనే సిగలా ముడ చి పెటిున 
ఆలోచనల జ్లపకతాలనట సతవచఛగక వదిలేస్కే నట“ 
ఆకకశంతో మమకేమె,ై గడ చిన స్కయంకకలాల మరెుపు కళులో 
వనల్లగిపో తడగకని అంతరంగంలో అసల ైన కవితవం ఉదువించదట.  
“ఏటి మీదకు జ్ారని ఎరా గనేిరు పువువలాి ంటి 
అందమెనై ఆ రోజుల్లి మళీు ఒడ సి పటుు కోవకలని 
కకలపు ఒడుే  మీంచి జ్ాా పకకల వలలని వృధాగక విసటరుతాం“ 
కకబటిు  “నాలాగే కకంతులతో హృదయానిి పకరసేటకుని 
నీలాకకశం“ అని కవయితిర భావించడం సహజ్మే!! 

డా. వెైదేహి శ్శిధర్ట కవితలు – “పునశ్ిరణం” కవితా సంపుటి నుండి 

   “పునశ్ిరణం” 

రకయటం పూరిే చడసని 
కవితనట మళీు మళీు 
చదటవుతూ ఉంటానట  

అపుుడడ పుటిున పసికందటనట 
ఒకా క్షణం కూడా వదలలేక 
తడ మి తడ మి ముదాద డడ 
తొల్లచూలాల్లలా  

పరకయి దడశం లో 
హఠకతుే గక ఎదటరెనై 
చినినాటి నేస్కే నిి 
తరచి తరచి 
పరకమరిశంచడ సతిహ తునిలా  

పరషి్వంగకనిి సడల్లంచిన 
మరుక్షణం లోన ేవయేిేళు 
విరహానిి అనటభ్విసూే  
పదడ పదడ కౌగల్లంచడ పతరమికునిలా  

               “తేనీటి సమయ్ం” 

వకరమంతా వకరకంతం కోసం వోపిగకు  ఎదటరు చూశకక 
ఎపుటలిాన ేఏలకుల సటగంధానిి మోసటకుని 
శనివకరపు ఉదయం మతేెగక నిదర లేపుతుంద ి 

మూల కుండలీో ఎరాట ిమొకా 
నిదర కళుతో బదధకంగక పలకరసిటే ంద ి
అదాద ల గదిలో గుండరట ిగకజు బలి 
వేడ  కపుుల చటరుకు సురశకు నిమమళంగక నవువతుంది 

చెటుు  క మమపె ైచవెులు రికిాంచిన ఫించ్ పిటు, 
విచిచన మొగులతో మాగనటి రమెమల మాగోిల్లయా, 
రవవంతెైనా సవవడ  చడయని నిటారు పెనై్ చటెుి , 
సమావేశకనికి హాజ్రెనై బో రుే  మెంబర్ు లా నిలబడాే యి  

పొ గలు కకుాతుని తడనీటినీ, 
సంభాష్ణలతో పనిలేని స్కనిిహ తాోనీి, 
తీరకిగక ఆస్కవదసిూే  రకజ్ాోధనితేలాి  
ఎదటరెదటరుగక కూరుచంటాం నటవూవ, నేనట! 
గలగల పకర ేఏరులా కకలం జ్ారిపో తుంది. 
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