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Dear Friends and TFAS Family Members,
Happy Deepawali to all of you!

! At the time of writing

this, TFAS executive committee is busy organizing various Deepawali competitions in
Music, Dance, Spelling bee, Quiz and various sports competitions including Volleyball,
Tennis, Cricket and many more! Many of these competitions are introduced for the first
time. Our Deepawali program is set for October 18th 2014 with fun filled local talent and
Indian artists including Ali, Karunya, etc. This is last event of the year-2014. Hope to
see you all! In addition to Deepawali activities and planning, I am proud to announce that there have been few
developments at TFAS during the last couple of months. For the first time in TFAS history, we have started
conducting Telugu classes for our children in New Jersey. This will be a four year Telugu course that is being
conducted in association with Paatasala (
), a non-profit organization to promote Telugu Literacy in USA.
For more details of this program, please visit, www.tfas.net or www.paatasala.net Also, TFAS executive
committee has been working very hard to implement some of the membership services that include new TFAS
Membership cards and member login at our TFAS website, www.tfas.net. Through our secure member login
feature, members will be able to update their profile. This will allow us to send our bi-monthly Telugu Jyothi
magazine to correct address and keep members informed of our events and activities. We will start issuing
membership cards to all of our members starting this Deepawali program on October 18th, 2014. Membership
cards come with many benefits including discounts at various service providers in and around New Jersey.
I am also happy to say that we are working on creating a TFAS events calendar with all TFAS programs
of 2015. We will keep you posted with more details through our website and emails.
I thank our board of trustees for their support and team work in conducting various activities and events that we
have been doing for our beloved organization, TFAS. On behalf of all trustees, I want to thank you for
providing support and help in growing TFAS to be an important and helpful organization to the community in
New Jersey.
Sincerely,
Srini Gandi – President TFAS,
Email: president@tfas.net Web: www.tfas.net
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అద్వైతం – “పూర్ణ ”మయంది
దివాకర్ పేరి
డేటన్, న్యోజ్ెరసీ
“ఓం పూర్ణ మాదాయ పూర్ణమిదం పూరాణత్ పూర్ణ ముదచ్ోతే”.

రామాయణం, దాని క్ాఫీ క్ టిట ముతాోలముగుా, ఇలాంటి ఫార్ుా

రెండు పూరాణలు కలిసినా ఒక్ే పూర్ణ ంట. హాచ్ెెర్ోం !! ఇకకడ

లాలతో అనిన ప్ాక్ాలూ వండర వడరా ంచ్ేర్ు. క్ నిన అదుుతః – క్ నిన

కూడా వాళ్ళిదద ర్ు. వాళ్ళిదద రే !! ఇదద ర్ూ ఉదద ండులే. క్ానీ వాళ్ిని

బుదుుదః ( పేలి ప్ో యాయ్ ల ండర) అయితేనేం ఏ పనిచ్ేసన
ి ా

అందర్ూ ఒకకడే అన్ుకుంటార్ు. అందర్ూ ఏమిటి – వాళ్ిని

మన్సుపెటట ి చ్ేసార్ు. అంతెందుకు–“నా మీదేన్రోోయ్” అంటూ

వాళళి “అర్టికకటటట గాళ్ిం” అని చ్ెపుుకుంటార్ు. ఎందుకంటే

వాళ్ి సినిమాల మీద క్ార్ూ
ట న్ సెటైర్ల ు వాళళి వేసుకునానర్ు.

సనాాన్ం చ్ేసన్
ి పుుడు ఇతర్ులక్ి ఒ లక్ష పర్ుీ ఇచిెన్వాళ్ళి

పిలలలక్ి వీడరయో చ్దువులు చ్ెపుే ర్ు. ఈ టీవీ లో భాగవతమ

కూడా వీళ్ళిదద రక్
ి ీ చ్ెరో ఏభయ్ వేలు ఇచ్ేెవార్ుట. ఆ ఒకకడే

నానర్ు. ఒకటేమిటి మహాపరభో!

“బాపు–ర్మణ”గా పరసద
ి ి క్క్
ె ికన్ బాపు-ర్మణలు. ర్మణ తూర్ుు

కలిసేత

అయితే–బాపు పడమర్. అంటే గోదావరిక్ీ చ్ెరో వప
ై ూ అన్నమాట.

నేన”ర్మణ” గార్ు జ్ండా ఎతేత సార్ు. బాపుగార్ు గోడ సప్ో ర్ట లేని

బాపుగారి నాన్నగార్ు మదారసులో వుండేవార్ు అందుకు బాపు

ప్ో ర్ట-రెైట్ అయాోన్ని వాప్ో తూనే ఒంటరిగా “శ్రో రామరాజ్ోం” పూరిత

గార్ు చ్ెనైన వాసి. ర్మణ గారి నాన్నగార్ు రాజ్మహందరవర్ంలో

చ్ేసస
ే ార్ు. “ర్మణ” లేకుండా తన్ు ఒకకడయ ఎందుకన్ుకుకనాన

ఉండకుండా “సవరాానిక్ి” ఉడాయించ్ార్ు. అందువలల ర్మణ గార్ు

రేమో–“బాపూ” గార్ూ సవరాానిక్ి చ్ెక్ేకశార్ు. ఇంతక్ీ వీళ్ళి కలిసి

చ్ెనన
ై పరవాసి. బాపుగార్ు తండరర చ్ాటట పిలల ాడు. ర్మణ గారెత
ై ే

కంబన్
ై ా ుగా పరతిభావంతరలా? ఇదద ర్ూ–ఒక్టక పరతిభావంతరలా?

సర్వ “తంతర” సవతంతరరడు. బాపుగార్ు సిగరెటల ట క్ ంటే - ర్మణ

బాపూగసత–ర్మణ రాతక్ి వనన తెచిెంది. ర్మణ ఇచిెన్ వన్ున

గార్ు క్ాలేెవాడు. తండరక్
ర ిచిెన్ మాటక్ి

బాపుగార్ు “లా” చ్ది

దన్ున బాపూలో కళాక్ార్ుణణణ అంతెతత రన్ నిలబటిటంది. లండన్

వేర్ు. అయితే ప్ారక్ీటసు చ్ెయోలేదు- మాటివవలేదు క్ాబటిట. ర్మణ

ఫిలిం ఫెసట వ
ి ల్ క్ి వడుతూ ర్మణ క్ాళ్ిక్ి దండం పెటట న్
ి బాపు–

గారెత
ై ే అదీలేదు. మెటక
ిర ులేషన్ డరంక్ీ క్ టిట – ఆంధ్ర పతిరకలో

బాపు పుటిటన్ క్ాలంలో మన్ం పుటట డం మన్ అదృషట వన్న ర్మణ.

చ్ేరార్ు. ఇదద ర్ూ చ్ెరో దారస అయితేనేం గమోం ఒకటే. ర్మణ గారి

ఇదద ర్ూ ఇదద రే. వాళ్ళి వాళళి! వాళ్ళి ఇపుుడు మన్ మధ్ో లేర్ు.

అమాాయి భోగటాట పరక్ార్ం బాపుగార్ు పదహార్ు ంంటలూ పనే–

అయితేనేం ర్మణ ర్చ్న్లునానయి. బాపూ బొ మాలునానయి.

ర్మణ గార్ు పదహార్ు గంటలూ నిదే.ర అయితేనేం ర్మణ గార్ు

రామాయణం వుంది. శ్రోరాముడర బొ మాలునానయి. వాళ్ళి తీసిన్

వారసేవార్ు–బాపుగార్ు గససవ
ే ార్ు. ఒకటేమిటి బుడుగు, సీగా

సినీకళాఖండాలునానయి. భళ్ళిమని చీదేసన్
ి “బులల టట
ల ”నానయ్!

న్పెసయనాంబ, గోప్ాలం, వాళాివిడ, పక్ికంటి పినినగార్ు, లావు

తరర్ుోమన్న బంగార్ు చిలకలునానయి. తెలుగు న్వలలునానయి.

ప్ాటి పినినగారి మొగుడు (లావుప్ాటి-పినినగార్ు ల ండర! మొగు

ఆ న్వలల మీద బాపు బొ మాలునానయ్ ... కళ్ింట నీళళి

డు క్ాదు), పెవ
ై ట
ే ట చ్ెపుే బామా, గుంజీళ్ళి తీసే మేష్ట ార్ు,

సుతనానయి. ఆ ఏడుపు దాచ్ుక్టడానిక్ి ఈ కబుర్ల నీన. “బాపు–

అపుుల అప్ాురావు ఒకకటేమిటి ... లోకం సమసత ం న్వువలే

ర్మణ” ఇంక లేర్ు. ఇక రార్ు. వాళ్ళి మన్క్ి వదిలి వళ్ళిన్ కళా

న్వువలు. ఈ లోగా బాపు గార్ు ఉదయ ోగాలు–సంగసతాలు. ర్మణ

సంపదలే మిగిలాయ్. “బాపు-ర్మణ” ఒక అందమయిన్ దవంద-

గార్ు ర్చ్న్లు-సినిమాలు (ఇది వాళ్ి ఫెరండు వి.వి.ఎ ర రామా

సమాసం. దెైవతం – అదెైవతమయి – పూర్ణ ంలో కలిసిప్ో యింది.

రావు వేరే పేజీలోల చ్ెపేుడు ల ండర) మొతాతనిక్ి ఈ ప్ాయింటట మీద

ఇదద ర్ు విలక్షణమయిన్ వోకుతలు, ఏక్టన్ుాఖుల ై మన్ జ్ాతి క్ి

బాపు-ర్మణ లు సిిర్పడాార్ు. జ్యోతి పతిరక రాంవయో గారిక్ి

తర్గని “కళా సంపద” చ్ేరిె పెటట ార్ు.

ఇచ్ేెసి- చ్ెనైనలో సినిమాల వంట ప్ారర్ంభంచ్ార్ు. సంపూర్ణ

గసతలు-(సం)గసతాలు-రాతలు

ఎలావుంటటందయ ఓ-ఐడరయా ఇచ్ేెసార్ు. ఓరోజు ప్ొ దుద

వాళ్ిక్ి మన్ం ఏమివవగలం? కనీనటితో సాృతోంజ్లి తపు.
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లలితగీత వికాసం
డా. వడేా పలిల కృషణ
శ్రీ శ్రీ (1910) :

క్ారిాక శాోమికవర్ా పుకవిగా, విపల వమార్ా పు ర్వి

గున్ భన్న భావాభవోక్ిత తో, భన్నలయలతో న్రితసత ాయి. ఈ భన్న

గా ఖాోతి గాంచిన్ శ్రోశ్రో ర్చించిన్ ‘మహాపరసి ాన్ం’ ఫీ-ర వర్ీ గా ముదర

భావ, భన్న లయ, గతి ‘జ్యభేరి ‘లో కనిపిసత ుంది. (పుట: 21)

పడరనా అధిక భాగం మాతారబది మెైన్దే ! క్ాబటిట మహాపరసి ాన్ంలోని

‘జ్యభేరి ‘లో మొటట మొదటి 3 చ్ర్ణాలు, చిటట చివరి మయడు చ్ర్

అనేక కవితలు గేయాలుగా నిలుసాతయి. గసతాలుగా తాళ్–లయ

ణాలు ఒక్ే గతి ఒక్ే లయలో మిశోమంగా న్డుసాతయి.

సమనివతాలుగా పలుకుతాయి. ‘మహాపరసి ాన్ం’ అనే మొదటి

నేన్ు సెైతం

3+4=7

గేయంలో (పుట: 17)

పరపంచ్ాగినక్ి

3+4=7

మరో పరపంచ్ం, మరో పరపంచ్ం

4 + 4 + 4 + 4 మాతరలు

సమిధ్ నొకకటి ఆహుతిచ్ాెన్ు

మరో పరపంచ్ం పిలిచింది

4 + 4 + 4 + 1 మాతరలు

నేన్ు సెైతం

3+4=7

పదండర ముందుకు పదండర తోరసుకు 4 + 4 + 4 + 4 మాతరలు

విశవ సృష్ిటక్ి

3+4=7

పదండర ప్ో దాం పెప
ై ెైక్ి !

అశ్రోవొకకటి ధార్ ప్ో శాన్ు 3 + 4 +3+5 = 15

4 + 4 + 4 + 1 మాతరలు

3 + 4 +3+5 = 15

అని తోటి మాన్వులన్ు ఉన్న పరపంచ్ంలో న్ుంచి మరో ఊహా

నేన్ు సెైతం భువన్ భవన్పు

పరపంచ్ానిక్ి క్ తత దారిలో తీసుక్ెళత ార్ు. సరిక్ తత విలోమగతిలో మా

బావుటానై పెక్
ై ి లేసత ాన్ు

రాానిన చ్యపిసత ార్ు. ఆమార్ా ంలో ఎదుర్యియో–న్దీన్దాలూ, అడవు

అంటూ సరిక్ తత భావోదేవగంతో ఈ గసతానిన ర్చించి, బావుటాగా

లు – క్ ండలు ఎడార్ులా మన్కడా ంక్ి? – అని పరశ్ననసాతర్ు.

పెైక్ి లేచి తన్ సాహితో జ్యభేరని
ి
మోగించ్ార్ు. ‘పేదలు’

ఎముకలు కుళ్ళిన్, వయసు మళ్ళిన్

(పుట:67) అనే గేయం సివన్ బర్న గసతానిక్ి అన్ువాదమే అయి

సో మర్ులారా! చ్ావండర!

నా అందంగా అచ్ెమెన్
ై గసతంగా తోసుతంది. అంతేలే పేదల గుండెలు

నతర
త ర్ు మండే, శకుతలు నిండే

ఆశ్రోవులే నిండరన్ కుండలు

సెైనికులారా ! రార్ండర!

శాశాన్మున్ శశ్నక్ాంతరలలో

అని శకుతలుడరగన్
ి వారిని, సో మర్ులన్ు చ్ావమంటూ ఉడుకు న

చ్లిబారిన్ వలిరాబందులు

తర
త ర్ు ఉర్కల తేత సెైనికులన్ు ర్మాంటూ సావగతం పలుకుతార్ు.

...

తారచ్ుల వల న్య,రేచ్ుల వల న్య

అంతేలే పేదల బరతరకులు

ధ్న్ంజ్యునిలా సాగండర

తిరిపెమున్కు పిడక్
ర ెడు మెతరకులు

కన్బడలేదా మరో పరపంచ్పు

పేదల గుండెలు కనీనటి కుండలని, వారి బరతరకులు విచ్ెమెతత ర

ఎర్ో బావుటా నిగనిగలు

కునే పిడరక్డ
ె ు మెతరకులని శ్రోశ్రో దయనీయంగా , ఆర్దగంగా అభవ

అని తాచ్ులాల, రేచ్ులాల, ధ్న్ంజ్యులాల సాగి ఎర్ోజ్ెండా ఎగిరే మరో

రిణంచ్ార్ు. ఈ పేర్
ర ణతో ఇదే ఆర్దగతతో డాకటర్ సి. నారాయణ రెడరా

పరపంచ్ానిన చ్ేర్ుక్ మాంటార్ు. కమయోనిసుట గసతంలా అగుపించ్ే ఈ

గార్ు ‘పుణోవతి’ సినిమాలో ఒకప్ాట రాశార్ు, ‘ఇంతేలే నిర్ుపేదల

గేయం చ్తరర్సరంలో సాగింది. శ్రో శ్రో రాసిన్ గేయాలలో చ్ెపుుక్ట

బరతరకులు....’ అని. శ్రోశ్రో, సివన్ బర్న మార్ా ంలోనే రాసిన్ మరో

తగిన్వి, ప్ాటకు ఒదిగవి
ే చ్ాలా ఉనానయి. మచ్ుెకు ‘మహా

మంచి గసతం ‘అదెైవతం’ (పుట: 70)

పరసి ాన్ం’ లోని మరిక్ నిన శ్రరిికలన్ు పరిశ్రలిసేత , భన్న గతి – లయ

ఆన్ందం అర్ణవమెత
ై ే

6+8

లలో, ఆ గేయాల ఒర్వడర ఎలా సాగిందయ తెలుసుతంది. శ్రో శ్రో గేయా

అన్ురాగం అంబర్మెైతే

6+8

లోల క్ నిన ఒక్ే బాణీలో ఒక్ే భావంతో సాగితే, మరిక్ నిన అడుగడు

అన్ురాగాపుటంచ్ులు చ్యసాతం

6+8

7

8

ఆన్ందపు లోతరలు తీసాతం

వచ్ేెనోయి వసంతమయ ...!

6+8

విచిెన్ది మల్లల లతాంతము ...

అని అన్ురాగాక్ాశపు అంచ్ులు చ్ుసాతమంటూ – ఆన్ంద సము
దరప
ర ు లోతరలు తీసాతమంటూ అందంగా, ఆశాజ్న్కంగా భావానిన

అని విరిసన్
ి మలిల క్ా లతాంతాలతో, మావి చివుళ్ితో, మధ్ుప

అభవోక్ీతకరించ్ార్ు. ‘దేశచర్టతరలు’ (పుట:73) గేయంలో గత

ముాల ప్ాటలతో మలయ మార్ుతాలతో విచ్ేెసిన్ వసంతం

చ్రితన్
ర ంతా చితిరక పటాటర్ు. ‘న్ర్జ్ాతి చ్రితర సమసత ం – ఒకరి

క్ేవలం మన్ క్టసమేన్ంటూ ఎగిరి గంతేసత య ఎలుగెతితన్ వన్
ై ం ఈ

నొకర్ు దయ చ్ుక్టవడమేన్ని సర్వం సావర్ి పూరితమేన్ని వివరిం

గసతంలో అగుపించి మన్సుీలన్లరిసత ుంది. న్లల న్యోన్ు తలు

చ్ార్ు. ఇదంతా ఒక సంంర్ిణ ఫలితంగా సంభవించిన్ మార్ుుగా

సయ
త ఓ గోపిక శాోవోంగా సవర్మెతితన్ గసతం, ‘న్లల ని వాడా!’ (పుట:

పరకటించ్ార్ు. దాని వన్ుక ఉన్న గతి తరాకనిన విశలలష్ించ్ార్ు.

54)

ఏ దేశచ్రితర చ్యసినా

న్లల ని వాడా! నేన్ు గొలల కనననోయ్!

ఏమున్నది గర్వ క్ార్ణం?

పిలలన్ గోోవూదుము, నాయులల ము ర్ంజిలల గా !....

న్ర్జ్ాతి చ్రితర సమసత ం

ఆకసాన్ మబుులనీ – చీకటటలే మయగెన్నీ

పర్ పీడన్ పరాయణతవం

నేనర్ుంగ నతి
ై నోయి, నీ తలపే వలుంగాయి!

అని తర్తరాల మాన్వ జీవన్పరసి ాన్ంలో సాధించిన్ సవప్ానలు,

కన్నయో ముర్ళీ ప్ాటక్టసం ఆక్ాశంలోని మబుులన్ు, అర్ిరాతిర

విజ్యాలు అసలే లేవని బలల గుదిద చ్ెప్ాుర్ు. ‘మహాపరసి ాన్ం’ లో

చీకటల ని ల క్ికంచ్క, మెర్ుపున్ు దయతికగా వలపున్ు నచ్ెెలిగా

మాదిరగ
ి ా గత వభ
ై వానిన తలప్ో సయ
త వర్త మాన్ంలో కన్ుమర్ుగెై

తోడు తెచ్ుెకునానన్ంటూ అతని వలపు తలపులన్ు వలుగుగా

ప్ో యిన్ భార్తమాత ఔన్నతాోనిన వివరించ్ే ప్ాట ‘ఏవి తల్లల !’ అనే

మలచ్ుక్ నానన్ంటూ – గోపిక ప్ార్వశోం తో ప్ాడుకున్న వైన్ం ఈ

శ్రరిికతో ‘ఖడా సృష్ిట’ అగుపిసత ుందిలా –

గసతంలో సుషట మవుతరంది. ఆ ప్ార్వశాోనిన పరసద
ి ి గాయని ఆర్.

ఏవి తల్లల ? ఏవి తల్లల ?

బాల సర్సవతి ఆ రోజులోలనే తన్ శాోవోమెన్
ై గాన్ం లో సాక్షాతక

నిర్ుడు కురిసిన్ హిమ సమయహములేవి తల్లల ?

రింప చ్ేసింది. ర్కర్క్ాల పూలపెై వాలి నతాతవులన్ు గోోలే తరమెాద

చ్కోవరిత అశోకుడెచ్ెట?

తో ఒక పూల బాల ప్ాడే గసతం, ‘ఓయి తరమెాదా’ (పుట: 57)

జ్గదుార్ు శంకర్ుండెచ్ెట?

ఓయి తరమెాదా! ఇంత మాయ చ్ేతరవా?....

క్ాళ్ళదాస మహా కవీందురని

న్మిానాము నినేన మరి మముా మోసగింతరవా?||ఓ ||

కవన్ వాహినిలో కర్ంగిన్

అర్విచిెన్ తెలి మలిల యనోయ్! న్న్ున

ఉజ్జ యిని నేడక
ె కడమాా ?

మురిపించిగ వలపిచిెతినోయ్!

ఉంది, చ్యపించ్య!

నాదరి క్ేతెంచి యిటట దౌదవువల క్ేగన
ి ావు

వింజమూర్ట శివర్ామార్ావు (1908): మేన్మామ యిన్
ై దేవుల

మలల ,తామర్, గులావి మన్సిచిె పిలిచినా తరమెాద చ్ేర్వచిె

పలిల కృషణ శాసిత ై ఒర్వడరలో వీర్ు అనేక లలిత గసతాలన్ు ర్చించ్ార్ు.

న్టేల వచిె మరే దెసక్ట ప్ారిప్ో యి మోసగించిందంటూ ఎలుగెతితన్

9
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తీర్ు ఈగసతంలో ఎంతో హృదోంగా మలిచ్ార్ు, శ్నవరామారావుగార్ు.

భోగాల కళాోణ రాగాలు జ్ాణవై ||ప్ొ ం||

అనేక సార్ుల ఆక్ాశవాణణ లో ఈ గసతం లలిత సంగసతం లో పరసార్మెై

ప్ొ ంచి నాసామి ఆలించ్ు నేమో సుమీ

శోోతలిన అలరిచింది.

ఎంత హాయిగా గొంతర నతెత దవో?... ||ప్ొ ం|| (పుట: 57)

ఏలా న్వవద వదియిల
య ా?
రాల మలల ల మాలా!

ఇందులో ఒక నర్జ్ాణ భోగాల కళాోణ రాగాలు ప్ాడమంటూ వీణ

||ఏ ||

న్ు సంబో ధిసత ుంది. ఒక సామి ప్ొ ంచి వింటాడేమోన్ని సన్నగా

నాచ్ెలియా! వలపూర్ు చ్యపులో
దాచితివా నరితావి తీపులూ

గొంతెతతమంట ంది. సామగాన్ం లా పేరమ గసతానిన ప్ాడర తన్న్ు

||ఏ ||

ప్ాల సందరంలో తెలించ్మంట ంది. ఖండగతి లో కమనీయం గా

తన్ చ్ెలి న్వివతే మలల లు మాలగా దయ ర్ల ుతాయంటూ, చ్యపులోల

సాగిన్ గసతమిది. క్ాని బాపిరాజు గారి ‘ప్ాడక్ే నారాణణ ప్ాడక్ే

వలపుల నతాతవులు వీసాతయంటూ, న్డరరయి
ే
సాగే మింటి ప్ాటలో

ప్ాటా,ప్ాట మాధ్ురాోల ప్ారణాలు మరిగేన!ే ’ అన్న ప్ాటన్ు

గుడర గంట మోతలో చ్ెలి సవరాలే విన్ వచ్ాెయంటూ వలుగుల ై

గుర్ుతకు తెసత ుంది. ఇలా అనేక గసతాలిన అందంగా ర్సబంధ్ుర్ంగా

కన్వచ్ాెయంటూ మనోహర్ంగా ర్చించ్ార్ు.

ర్చించిన్ వింజ్మయరి శ్నవ రామారావు లలిత గసత విసాతరానిక్ి తన్

ప్ొ ంగారి ప్ాడవే బంగార్ు వీణా!

సాయశకుతల మేలి బాట వేశార్ు. (తర్ువాయి వచ్ేె సంచికలో)

నాకు నచ్చిన పద్యం
శ్రోమతి క్ాశ్రనాధ్ుని రాధ్
మ. పర్మసేనహము హృతీరోర్ుహమున్ం బాతరంబు గావించి, సు
సిి ర్తం బుణోదశం దప్ో గిన మది న్ుదీద పించి, బరహాాండ క
ర్ుర్ఖండంబున్, మంతరకజ్జ లమొగిన్ ప్ాలాక్షుఁ గయరిుంప, న్
గిారి రాజ్ాతాక పటట నా, న్మరి, నింగిం బరెవ నీలాభరముల్ .
(కుమార్సంభవము. షష్ాటశావసము. ప. 96)

నాకు న్చిెన్ ఈ పదోం న్ననచ్ోడుని కుమార్సంభవం
ఆర్వ ఆశావసంలో ఉంది. మాటవర్ుసకు అన్డం క్ాదు. నిజ్ంగా
నే చ్రితర పుటల వన్ుక మర్ుగు పడరన్ ఈ ప్ారచీన్ క్ావోం, దాని
కర్త కవిరాజ్ శ్నఖామణణ న్ననచ్ోడుడు, 1909 ప్ారంతంలో శ్రో మాన్
వలిల రామకృషణ కవిగారి పుణోం వలన్ వలుగులోక్ి రావడం
జ్రిగింది. నిజ్ంగా ఇది తెలుగు వాళ్ళి చ్ేసుకున్న పుణోమే.
శ్రోకృషణ దేవరాయల లాగానే ఈ రాజ్కవి కూడా వర్ణనాపిరయుడు.

ఇక పెై పదోంలో విషయం ప్ార్వతి తప్ో వర్ణన్, వర్ి ఋతరవర్ణ న్.
దీనిక్ి సంగతి, సందర్ుం ఏమిట
మొతత ం

పననండు

ఆశావసాల

చ్యదాదం. కుమార్సంభవం
క్ావోం.

ప్ార్వతి

తపసుీ

చ్ేయడానిక్ి ముందు జ్రిగన్
ి కధ్ ఇది. హిమవతుర్వతం మీద
తపసుీ చ్ేసుకుంటటన్న శ్నవుడరక్ి పరిచ్ర్ోలు చ్ేయడానిక్ి హిమ
వంతరడు తన్ కుమారెత గిరజ్
ి న్ు నియమించ్డం జ్ర్ుగుతరంది.
ఇందురని పేర
ర ేపణతో శ్నవప్ార్వతరలన్ు కలపడానిక్ి మన్ాధ్ుడు
పరయతినంచి, పటట డు బయడరద అవుతాడు. అటటతర్ువాత శంకర్ు
డు ఆ చ్ోటట వదలివళ్ిడం, ఉమాదేవి విర్హవేదన్తో బాధ్
పడటం జ్ర్ుగుతరంది. చివరిక్ి ఆమె తపసుీ చ్ేసి శ్నవుని పరస
న్ునణణణ చ్ేసుక్టవాలని నిర్ణ యించ్ుకుంటటంది. తండరర హిమవంతర
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డు, తలిల అయిన్ మేన్క ఇదద ర్ూ ఎంత న్చ్ెజ్ెపిునా విన్క,

ఇలాంటి వాళ్ళి క్టక్ లల లు. క్ెల
ై ాసాధీశ్రని తన్ తప్ో మహిమతో

పటటటపటిట తండరర అన్ుమతితో తప్ో వనానిక్ి తర్లి వళ్ళతరంది.

నిజ్ాధీశవర్ుని చ్ేసుక్టవాలని–‘క్టర్ుకుని’ క్ాదు ‘నిశెయిం చ్ుకుని’

అకకడ జ్ంగమ మలిల క్ార్ుజన్ుని దరిశంచి, అతని వదద

తప్ో వనానిక్ి వచిెన్ ప్ార్వతి ఆవిడ. ఆభజ్ాతోం చ్యసేత సామాన్ో

శైవాగమ దీక్షన్ు సీవకరించి, గౌరివన్ంలో నియమబది మన్
ెై తప

మాయిందా? ధెైరాోనిక్ి, సెి ర
థ ాోనిక్ి లోటట లేని, దీటట లేని పర్వత

సుీన్ు ప్ారర్ంభసుతంది. సాననార్ెన్హో మాది నితోకర్ాల తోన్ు,

రాజు హిమ వంతరడర కూతరర్ు ఆమె. ఇక జ్ంకడానిక్ి, కుంకడా

ఫలపరాణదులతో కూడరన్ ఆహార్నియమాలతో మొదలు పెటట ,ి

నిక్ి అవక్ాశం ఎకకడుంది? అగతోం ఏముంది? తప్ో వన్ంలోఉన్న

చివర్కు పండర రాలిన్ ఆకులన్ు సహితం తిన్డం వదిలిపెటట ి అపర్ణ

తలలు పండరన్ మున్ులే ఆవిడ తేజ్సుీక్ి ముగుిల ై మోకరిలల ా

అయింది. బొ టన్వేలిపెై నిలబడర, బాహువులన్ు పెైక్తి
ె త , నాలుగ

ర్ు. ఆవి డ తలుచ్ుకుంటే బరహాాండమెైనా బొ ంగర్ం అయి అర్చ్ేత

గునల మధ్ోన్ నిలుచ్ుండర సయర్ుోనిక్ేసి చ్యసయ
త , ప్ారణాయామాది

కూరోెగలదు. ఆవిడక్ి అన్ుకూలంగా అది కుండపెంకుగా మార్

నియమాలన్ు ప్ాటిసత య, ఇంక్ా ఎనననోన నిషట లన్ు ఆచ్రిసత య,

డంలో వింత ఏముంది?

నిర్ంతర్ం పర్మేశవర్ుని ధాోన్ం చ్ేసత య ఘోర్తప్ో దీక్షలో మునిగి

పెైన్

చ్ెపుి న్

‘మంతరపు

క్ాటటక’

అనేది

వశ్రకర్ణ

ప్ో యింది. ఆమె ఇలా ఘోర్మెైన్ తపసుీ చ్ేసత ుండగా ఒకరిక్టసం

సాధ్నాలోల ఒకటిగా చ్ెబుతార్ు. దీపపువతిత ని వలిగించి, దాని ప్ొ గ

ఆగని క్ాలం గడరచిప్ో తోంది. ఋతరవులు మార్ుతరనానయి. వర్ి

న్ు కుండపెంకు మీద మసిగా లేదా క్ాటటకగా మంతారనిన చ్దువు

ఋతరవు వచిెంది. న్లల టిమం
ే ాలు ఆక్ాశంలో వాోపిసత ునానయి.

తూ పడతార్ు. దానిన ఉపయోగించి క్టర్ుకున్న వాళ్ిన్ు

ఆ దృశోం ప్ార్వతి ఆ శ్నవుని వశ్రకరించ్ుక్ న్డానిక్ి చ్ేసత ున్న

వశపర్చ్ుక్టవచ్ుెన్ని పరతీతి. ఇది ఎవరో పిచిె క్టరికతో చ్ేసత ున్న

పరయతనంలా ఉందని ఈ పదోంలో వరిణసత ునానడు కవి.

పనిక్ాదు. లోక్ేశ్రడెన్
ై ఆ పర్మ శ్నవుడరని తన్ భర్త గా ప్ొ ందాలని

“అగిారర
ి ాజ్ాతాక ప్ాలాక్షన్ గయరిుంప, పర్మసేనహము

ప్ార్వతి చ్ేసత ున్న తపసుీ. ఆదిశంకర్ుడంత వాడరని వశం

హృతీరోర్ుహమున్ం ప్ాతరంబు క్ావించి, సుసిిర్తన్ పుణోదశం

చ్ేసుక్టవడానిక్ి జ్రిగే ఈ పరయతనంలో చిన్న చిన్న వసుతవులు

తప్ో గిన మదిన్ ఉదీదపించి, బరహాాండ కర్ుర్ఖండంబున్, మంతర

ఉపయోగ పడవు. అందుచ్ేత, ప్ార్వతి హృదయం పరమిద, ఆవిడ

కజ్జ లము ఒగిన్ పటట నాన్, అమరి, నీలాభరముల్ నింగిన్ పరెవ.” -

పుణోం వతిత , ఆవిడ పేమ
ర న్యన, తప్ో గిన నిపుు అయాోయి. మరి

అన్నది అన్వయం.

ఆవసుతన్న

ఆ క్ ండరాజు కూతరరెన్
ై ప్ార్వతి ప్ాలాక్షడరని ప్ొ ంద

కుండపెంకు

ప్ొ గన్ు

క్ాటటకగా

ఎలాపనిక్ సుతంది?

పటట డానిక్ి
అందుకనే

సాధార్ణమెైన్
అన్ంతాక్ాశమే

డానిక్ి, గొపు పేమ
ర అనే న్యనన్ు, హృదయపదాం అనే ప్ాతరలో

కుండపెంక్ెైంది. పరకృతి కూడా ప్ార్వతిలో భాగమే క్ాబటిట ఆవిడ

ప్ో సి, నిలకడగా ఉంచిన్ తన్ పుణోము అనే వతిత ని వేసి, తన్

తపశెర్ోక్ి పరతివింబంగా కన్బడుతోంది. ఇదంతా నింగిన్ున్న

తపసుీ అనే అగినతో వలిగించి, బరహాాండము అనే కుండపెంకు

న్లల మబుులన్ు చ్యసిన్ కవి హృదయంలో కలిగిన్ భావన్.

మీద మంతరపు క్ాటటకన్ు పటటటదలతో పటటటకుంట ందా అన్నటట
ల గా

ఈవిధ్ంగా తప్ో వర్ణన్న్ు ఋతరవర్ణన్తో మేళ్వించి చ్ెపుడం అన్న

ఒపిు, న్లల టి మేంాలు ఆక్ాశంలో వాోపించ్ాయి –అన్నది అర్ి ం.

భావానిన మయలకర్త అయిన్ క్ాళ్ళదాసు న్ుంచి అందుకుని, దానిన

తపసుీకు ఫలం క్టరిన్ క్టరిక తీర్డమే క్ాదు, దానితో

మరింత పరతిభావంతంగా అందలం ఎక్ికంచ్ాడు న్ననచ్ోడుడు.

బాటట అపూర్వమెన్
ై శక్ిత కూడా సొ ంతం అవుతరంది. సముదారనిన

ఎనననోనసందరాులలో మహతత ర్మెైన్ భావానిన చినిన

ఒకక ఆచ్మన్ం చ్ేసన్
ి అగసుతుడు, సృష్ిటక్ి పరతిసృష్ిట చ్ేసిన్ విశావ

భరిణలో దాచిన్టటట కందం వంటి చినిన ఛందసుీలలో వరిణంచిన్

మితరరడు, తన్ అర్చ్ేతితోనే కన్బడా వారిన్లాల భసాం చ్ేసన్
ి భసాా

న్ననచ్ోడుడు, ఈ వర్ణన్క్ి మతేత భవృతాతనిన ఎంచ్ుక్టవడం పరతేోకతే

సుర్ుడు, ఇందురడంతటి వాడరక్ే ఒళ్ల ంతా కళ్ళి మొలిపించిన్

మరి. ఇకకడ జ్ర్ుగబో తరన్నది - పశ్రపతి శరసర్ంలో సగం

గౌతముడు; తపసుీ దావరా అపూర్వమెన్
ై శక్ిత సొ ంతం చ్ేసుకున్న

క్ాబో తరన్న మహశవరి, మహశవర్ుని వశ్రకర్ణం చ్ేసుకునే పరయ
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తాననిన వరిణంచ్డం. అందుక్ే మతేత భం వంటి గంభీర్మెన్
ై వృతత ం,

భావగాంభీర్ోం చ్దివిన్వారి మన్సులో కలక్ాలం నిలిచిప్ో యియ

దాని కంటే ఎతర
త ఎదిగి అంబరానిన అంటే ఊహ. ఈ పదోంలోని

విధ్ంగా చితిరంచ్ాడు కవిరాజ్శ్నఖామణణ న్ననచ్ోడుడు.

కళా పూర్ణణద్యుడు బాపు
శ్రో వి.వి.ఎ ర. రామారావు
పరపంచ్వాోపత ంగా ఉన్న తెలుగు వారిక్ి ఈయుగం ఇచిెన్

టక్ట్ బుక్ీ లో ఖాళీ ఉన్నచ్ోట ప్ాఠం చ్ెబుతరన్నమాష్ాటర్ల

గొపువర్ం బాపు. అతన్ు సంప్ాదించ్ుకున్న విర్ుదులూ, డాకటరే

బొ మాలువంటివి వేసేవాడు. ఇంటల అతని గది నిండా క్ాగితాల

టట
ల , జీవితసాఫలో పుర్సాకరాలు, ల జ్ెండరస అన్న పరశంసలు,

గుటట లు, న్యో ర పేపర్ల లో ఖాళీ ఉన్న చ్ోట కూడా గససస
ే వ
ే ాడు.

టిటడ
ి ర ఆసాిన్ కళాక్ార్ుడరగా ఎంపిక, ల కకలేన్నిన సనాానాలు

వాళ్ి నాన్నగార్ు చ్దివి ప్ారేసన్
ి క్టర్ట సర్ుకలర్ లలో కూడా

ఇవనీన డెభైఏళ్ి సాధ్న్ఫలాలు. ఆ సాధ్న్ గురించి తెలుసు

చివర్న్ ఖాళీ ఉంటే, బొ మాలు గససస
ే వ
ే ాడు. న్యో ర పేపర్ల లో

క్టవాలంటే బాపు బాలోం న్ుంచి పరసత ావించ్ాలి.

ఫో ట లు

చ్యసి,

వాటిని

గససవ
ే ాడు.

బాపు

చ్దువులో

బాపు తండరగ
ర ార్ు సతిత రాజు వేణుగోప్ాల్ గార్ు కోమశ్నక్షణ

వన్ుకబడలేదు కన్ుక, అతన్ు బొ మాలు గససత ునాన తండరర అడుా

కు ప్ారధాన్ోమిచ్ేె మనిష్ి. రెండవ పరపంచ్ యుది సమయంలో,

చ్ెపులేదు. ఆయన్ సేనహితరడెన్
ై
ఎ ర.ఎన్.చ్ామకూర్ు అనే

ఆయన్ మదారసు హైక్టర్ట-లో ఆయన్ అడవక్ేట్ పని చ్ేసత ున్నపు

ప్ో రేతేయిట్ పెయింటర్ వదద కు శని, ఆది వారాలోల పంపి, బొ మాలు

డు, యుది విమానాలు మదారసు సమీపంలో బాంబులు వయోగా,

నేర్ుెక్టమనేవార్ు. ఆయన్ వదద శ్నక్షణ వలల బాపుకు ల ైఫ్

ఆయన్ భయపడర, రెండు-మయడు ఏళ్ళి కుటటంబానిన తన్

సెకచింగ్ లో మంచి పటటట దొ రక్
ి ంి ది. పెళ్ళలళ్లకు, పేర్ంటాలకు తండరత
ర ో

సవగాోమమెన్
ై న్ర్సాపురానిక్ి తర్లించ్ార్ు. యుది ం చ్లాలరాక్ా

న్రాీపుర్ం

మళీి మదారసులో విదాోభాోసం సాగించ్ార్ు బాపు. ఆయన్

పెంకుటిళ్ళి, పూరిప్ాకలు, నీటిలోని పడవలు, గుర్ోబుండర లోంచి

మిగతా జీవితమంతా మదారసులోనే గడరచింది.

త ంగి చ్యసేవాళ్ళి ఇలా ఎందరినో తన్ గసతలోల ప్ొ ందుపరిచ్ేవాడు.

వళ్ళిన్పుుడు,

అకకడర

వీధ్ులూ,

పెర్ళ్ళి,

సయకల్ అయిప్ో గానే బాపు సేనహితరలమెన్
ై
నేన్ు,

క్ నినంటిని తన్ మన్సులో బంధించ్ేవాడు. ముఖోంగా దృశోంలో

వంకటారవ్(ముళ్ిపూడర వంకట ర్మణ), మరిక్ ందర్ు కలిసి,

ల ైట్ సో ర్ీ ఎకకడర న్ుంచి వసోత ందయ , దాని పరక్ార్ం ష్ేడల ు వేసత య,

పుసత క్ాలు ఇంటల పడేస,ి మెరన
స ా బీచ్ కు వళ్ళల ఆడుకునేవాళ్ిం.

అతన్ు ల ైఫ్-సెకచ్ లో మాసట ర్ అయిప్ో యాడు.

మేము క్ెర్టాలతో ఆడుతరంటే, బాపు ఒక ఇసుక తిపు మధ్ో

ఇంటరసాడరయట్ చ్దివే రోజులోల నాలాంటి వాడెవడెైనా

కూర్ుెని, సెకచ్ బుక్ లో ఏవేవో బొ మాలు గససత ుండేవాడు. గంటల

ఇంటిక్ి వసేత , ‘ఒరేయ్, ఆ చ్ాప మీద బో రాల పడుక్ట,క్ాళ్ళి సగం

తర్బడర పెనిీల్ క్ాగితంమీద న్డుసయ
త నే ఉండేద.ి ఇంటిక్ి వళళిట

మడరచి పెైక్త
ె త ర, అరిచ్ేతరల మీద తల ఆనించి, న్న్ున చ్యడు’

పుుడు బలవంతంగా లాకుకని చ్యసేత , బీచ్ కు వచిెన్ అందమెైన్

అనేవాడు. తరావత నా బొ మా ఎలా ఉందయ చ్యసేత , ప్ొ డుగు జ్డ,

అమాాయిల కళ్ళి, ముకుకలు, లంగా-ఓణీలు, క్ేరింతలు న్వువ

జ్ళళి పూలు, చ్ేతరలకు గాజులు, క్ాళ్ికు పటీటలు, ఉండేవి. తన్

లు, పిలలలఏడుులూ, తలులలబుజ్జ గింపులు, అబాుయిల పర్ుగు

మన్సులో ముదింర చ్ుకున్నవి, నా భంగిమ చ్యసయ
త వేసేవాడు.

లు, బఠాణీల వాడర బుటట , లుంగసలు, ప్ాోంటటలు వేసుకున్న పెదద

అర్వ పతిరకలోల అచ్ెైెన్ పరముఖ చితరక్ార్ుల ైన్ ధాణు గార్ు,

వాళ్ళి, లావుప్ాటి వాళ్ళి, సన్నటి న్డుములు, ఇవనీన

వాసుగార్ు, గోపిగార్ు వంటి వారి బొ మాలు కతిత రించ్ుకుని, ఒక

వేసత ున్నపుుడు అతని భంగిమ - ఇవనీన గసతలోల క్ిక్ికరిసి ఉండేవి.

ఆలుం చ్ేస,ి అవి చ్యసి బొ మాలు వేసి తీసుకువళ్ళి వాళ్ల కు

“ఇవనీన ఎందుకు గససత ునానడురా బాబు? ఏం చ్ేసుకుంటాడు ?“

చ్యపేవాడు. వాళ్ి సలహాలు తీసుకుని,వాళ్ళి , ‘నీక్ట పరతేోక సెట ల్
థ

అని న్వువకునే వాళ్ిం. సయకల్ లో ఉన్నపుుడు నోట్ బుకుకలు,

ఉంది, అలాగే మెైంటన్
ై చ్ెయిో, గొపు చితరక్ార్ుడరవి అవుతావు’
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అని దీవిసేత , న్మసకరించి వచ్ేెసేవాడు. వడాాది ప్ాపయో బొ మా

సమయమంతా

ఖాళీగా

ఉండడంతో

బయటకు

వచిె,

లు, నాయకుల బొ మాలు సేకరించి ఆలుం చ్ేసవ
ే ాడు.

ఎఫిష్ియంట్ పవిల సిట ర
ీ అనే సంసి లో “నలకు 30 గంటలు మించి

చ్దువుకుంటటన్న రోజులోలనే ర్మణ 4-5 ఏళ్ి వయసు

పని చ్ెయోన్ు’ అన్న నియమంతో చ్ేరాడు. ఏడాదిన్నర్ తరావత

న్న బాపు మేన్లులడు ర్ంగ (ఇపుుడు అలులడు)తో ఆడుతూ

ఆ ఉదయ ోగం వదిలి, ఎఫ్.డర.సిటవర్ా ్ అనే పెదద సంసి లో చ్ేరాడు.చ్ాలా

సర్దాగా క్ాలక్షేపం చ్ేసవ
ే ాడు. ఆ పేర్
ర ణతోనే బుడుగు క్ాోరెకటర్

పెదద జీతం క్ావడంతో ఇలుల, క్ార్ వంటి సౌకరాోలు సమకూరాయి.

సృష్ిటంచ్ాడు. ఆ ప్ాతర మాటలు, బాపు దానిక్ి ర్ూప కలున్ చ్ేసన్
ి

క్ిోంది వాటాలో తన్ు, పెన్
ై ర్మణ క్ాపుర్ం పెటట స
ే ార్ు. అందులోనే

బొ మాలు, చిర్సాియిగా తెలుగు లోగిళ్ిలో నిలిచిప్ో యాయి.

గోపుల్ గార్నే గొపు ఆరిట రట ఉండడంతో క్ నానళ్ళి పని చ్ేసి

1951-53 మధ్ోలో ర్మణ వి.క్ాం చ్దువుతూ ఉండగా

బయటకు వచ్ేెసార్ు.

అతనిక్ి ఆంధ్రపతిరకలో ఉదయ ోగం వచిెంది. అపుుడు బాపు చ్ేత

బాపుకు చిన్నతన్ం న్ుంచి ల ైఫ్ సెకచింగ్ పెై మకుకవ.

ఇలులసేత ష
ట న్ు
ల , పరతోే క సంచికలకు కవర్ పేజీలు
ై న్ లు, క్ార్ూ

అందుక్ే అతన్ు గససన్
ి
బొ మాలు ఒక మయసలో ఉండవు.

వేయించ్ేవాడు. అవి చ్యసి, మిగతా పతిరకల వార్ు కూడా బాపు

ఎఫీీసియంట్ పవిల సిట ర
ీ లో పనిచ్ేసత ుండగా ఆయన్ వదద 16

చ్ేత బొ మాలు వేయించ్ుకునేవార్ు. 1955 లో బాపు అడవక్ేట్ గా

ఎం.ఎం. మయవీ క్ెమెరా ఉండేద.ి ఉదయం 6 గం. బయలేదరి దాని

ఎన్-రోల్ అయియోసరిక్ి అతని తండరర సవర్ా సత ులయాోర్ు. మంచి

తో అనేక వీడరయోలు చ్ాటటగా తీసుకునేవార్ు. వాటిని తన్ రేఖా

చితరక్ార్ుడరగా గురితంపు వచిెందికన్ుక, ఆ ర్ంగంలోనే సిిర్పడాలని

చితారలకు

నిర్ణ యించ్ుకుని, బాపు లాయర్ు గిరక్
స ి నీళ్ళి వదిలేసాడు. జ్ె.

ఇజ్ేయి
ర ల్ కు చ్ెందిన్ ‘ఈసెన్ బర్ా ’ గార్ు బాపు గారి అభమాని.

వాలట న్ థామీన్ కంపెనీ లో ఏడాదిన్నర్ ప్ాటట ఆరిట రట గా ఉదయ ోగం

ఆయన్ ఆల్ ఇండరయా టూర్ కు వళ్ళిన్పుుడు బాపు గారిని

చ్ేసాడు బాపు. వాళ్ళి ఏదెైనా లేఅవుట్ వయోమంటే, గంటలో

క్ెమెరామెన్ హో దాలా కూడా ర్మానానర్ు. ఆయన్తో దేశమంతా

వాళ్ి ఊహకు మించిన్ బొ మాలు వేసి ఇచ్ేెవాడు. మిగిలిన్

తిరిగ,ి ఫో ట లు తీసిన్ బాపు ఆయన్ున గాడ్-ఫాదర్ గా గౌర్విసాత

ఉపయోగించ్ుకునానడు.

ఫో రౌాఫండేషన్

డెైరక
ె టర్
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ర్ు. క్ ందర్ు బాపు చ్ేతి రాత వంకర్టింకర్గా ఉందంటే, మరి

క్ నినంటిని రాజ్ాధిరాజు సినిమాలో వాడాడు. జ్ాజ్ మయోజిక్ లోని

క్ ందర్ు ముతాోలాల ఉంది అనేవార్ు. క్ ందర్ు విజిటింగ్ క్ార్ా ్,

క్ నిన ప్ాపులర్ ప్ాటలిన బాపు హారోానియం తో వాయించి

శ్రభలేఖలు రాయించ్ుకునేవార్ు. తరావత అది ఎంత ప్ాపులర్

వినిపించ్ేవార్ు.

అయిోందంటే, 1994 లో బాపు ఫాంట్ పిరంట్ మీడరయా లోక్ి
వచిెంది.
బాపు

బహుశా బాపు చ్దివిన్నిన పుసత క్ాలు వేరవ
ె ర్ూ చ్దివి
ఉండరేమో ! తెలుగు, ఆంగల సాహితోం, పురాణాలు, క్ావాోలు,

చిన్నతన్ంలో

హారోానియం

వాయించ్ేవాడు.

అనీన చ్దివి చ్రిెంచ్ేవాడు. పుసత క్ాలు క్ ని చ్దివి, క్ నినంటిని

హిందుసాినీ సంగతరలు అనీన దానిపెై పలిక్ించ్ేవాడు. రేడరయో

నాకు చ్దవమని ఇచ్ేెవాడు. అందుక్ే బొ మాలక్ెై వచ్ేె ర్చ్న్లు

అన్నయోగార్ు అపుుడపుుడు బాపుకు అవక్ాశాలు ఇసుతం

క్షణణ ంగా చ్దివి, ర్చ్యత మయలాంశం గురితంచి, ర్చ్యత

డేవార్ు. బడే గులాం అల్ల ఖాన్ కచ్ేరల
స ు, విసిాలాల ఖాన్ గారి

ఊహకు మించిన్ బొ మాలు వయోగలిగేవాడు. దేవుడర బొ మాలు

షహనాయి, హరిపస
ర ాద్ ఫ్ూ
ద
గారి గజ్ల్ీ అంటే
ల ట్, మెహద హాసన్

వేసట
ే పుుడు పురాణాలలోని వర్ణన్లన్ు గుర్ుతకుతెచ్ుెకునేవాడు.

బాపుకు ప్ారణం. బొ మాలు గససత ునాన, పుసత క్ాలు చ్దువుతరనాన,

గోంథపఠన్ం, చ్దువుతూ సంగసతంవిన్డం అతని దిన్చ్ర్ో లో

ఒక పరకక సంగసతం మోోగుతరండేది. అలాగే సాజిజ ద్ హుసేీన్ గారి

భాగం.

మాండలిన్ విని ముగుిడెన్
ై బాపు, ముతాోల ముగుా సినిమాలో

పదవ క్ాలసు న్ుంచి ఇంగసలష్ సినిమాలు చ్యసేవాడు

ఒక లవ్ సీన్ క్ి ఆయన్ చ్ేత సో లో పెటట ంి చ్ాడు. విశవవాోపత ంగా

బాపు. హాసో పరధాన్మెన్
ై చితారలంటే ఇషట పడేవాడు. బొ మాలు

ఉన్న అనేక ఇన్ుటర
ర మెంటల్ సింఫనీ లు అనీన బాపు వదద ఉండేవి.

వేసి ప్ాక్ెట్ మనీ వచిెన్ రోజులోల ర్మణతో కలిసి, హాల్లవుడ్
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క్ాలసిక్ీ అనీన చ్యసేవాడు. ఫెరడసిటయర్, జీన్ క్ెల్లల వంటి డాన్ీర్

అడుగులకు మించ్ేది క్ాదు. తెలుగు, హిందీ, తమిళ్ భాషలోల 50

లు, చ్ారెల ర లాటన్, జ్యసెఫ్ క్ాటన్, గాోరస కూపర్ వంటి హదరో లంటే

సినిమాలకు పెగ
ై ా తీసిన్ బాపు అనిల్ కపూర్, రాజ్ేందరపస
ర ాద్

బాపు కు చ్ాలా ఇషట ం. వీడరయో టేప్ లు వచ్ాెక్ా బాపు ఇంటల

,న్యతన్ పరసాద్ వంటి మంచి న్టటలిన పరిచ్యం చ్ేసాడు.

కూర్ుెనే సినిమాలు చ్యసేవాడు. తన్కు న్చిెన్ సినిమాల

ఎన్.టి.ఆర్ ముఖోమంతిరగా ఉన్న సమయంలో బాపు-ర్మణలిన

డర.వి.డర లు క్ ని తెచ్ుెకుని, అలా క్ నిన వేల సినిమాలు

పిలిచి,

చ్యసాడు. బాపుకు సతోజిత్ రే అంటే ఇషట ం.ఆయన్లా సినిమా

తియోమనానర్ు. ఆ సమయంలో బాపుర్మణ లు సినిమాలకు

తియాోలన్న క్టరిక ఉండేది. క్ నానళ్ళి బాపుర్మణలు విజ్య

క్ నానళ్ళి దయర్ంగా ఉంటూ, 3 వ తర్గతి వర్కూ అదుుతంగా

వాడలో జ్యోతి పతిరక న్డరప్ార్ు. అది ఆన్తి క్ాలంలోనే చ్ాలా

ప్ాఠాలు తీసార్ు. వాటిక్ి ఎ.ఆర్.ర్హమాన్ గారితో రస-రిక్ారిాంగ్

పేర్ుగాంచింది. తరావత ఎందుక్ట పతిరక మొతత ం సంప్ాదకులు

కూడా చ్ేయించ్ార్ు. ఆ తరావత పరభుతవం మారి, ఆ విషయం

రాంవయో గారి చ్ేతిలో పెటట ి, వాళ్ి వాటాకు వచిెన్ లక్ష

పటిటంచ్ుక్టక ప్ో వడంతో తిరిగి సినీర్ంగ పరవశ
ే ం చ్ేసి, పెళ్ళిపుసత కం,

ర్ూప్ాయిలు, ఒక పె ర
ర తీసుకుని తిరిగి మదార ర వచ్ేెసార్ు.

మిషట ర్ పెళాిం లాంటి సినిమాలు తీసార్ు. రాంబంటట సినిమా

అపుటిక్ే ర్మణకు సినీ ర్చ్యితగా పేర్ుంది, బాపుకు మంచి

తీసుతండగా భాగవతం సీరయ
ి ల్ క్టసం ఈ–టివి వారి పిలుపు

కంప్ో జ్ర్ గా, చిన్నగసతలోల మంచి ఎక్ీ-పెష
ర న్ ఇవవడంలో

వచిెంది. ఆరేళ్ళి కష్ిటంచి భాగవతానిన ఒకకళాఖండం గా ర్ూప్ొ ం

అన్ుభవం ఉంది. ఇదద ర్ూ సీరీన్-పేల రాసి న్వయుగ వారిక్ి

దించ్ార్ు. అందులో బాపుర్మణల పరతీ ఫేమ్
ర
ఒక పెయింటింగ్

చ్యపిస,ేత వార్ు ప్ాటలు జ్యడరంచ్మనానర్ు. 4 ప్ాటలు మహదేవన్

లాగా అనిపిసత ుంది.

గారితో రిక్ార్ుా చ్ేయించి, న్వయుగ వార్ు ఓక్ే చ్ేసాక్ా, బాపు
‘సాక్షర’ సినిమాకు 25 రోజుల ష్ెడయోల్ వేస,ి పులిదిండరలో 19
రోజులోలనే షూటింగ్ పూరిత చ్ేసార్ు. ‘సాక్షర’ క్ి మంచి పేర్ు,
అవార్ుాలు వచ్ాెయి, ఇంగిలష్ లో టైటల్
ి ీ వేయించి, క్ేందర
పరభుతవం ర్ష్ాో కు కూడా పంపింది. క్ాని, ఆ సినిమాలో జ్రిగన్
ి
ప్ొ ర్ప్ాటట
ల తెలిసిన్ బాపు, మళీి అవి పున్రావృతం క్ాకుండా ఒక
వటర్న్ డెైరక
ె టర్ లాగా ‘బుదిిమంతరడు’ సినిమా తీసార్ు. అది
వంద రోజులు ఆడరంది. సంపూర్ణ రామాయణం టిక్
ర ష్ాట్ీ అనీన
ర్విక్ాంత్ న్గాయిచ్ గారిక్ి ర్ంగుల బొ మాలు వేసచ్
ి ాెర్ు బాపు.
దానితో ఆయన్ పని సులువ,ై ఆ సిరప్
ీ ట న్ు మదార ర సినీ ఫీల్ా
వార్ందరిక్ీ చ్యప్ార్ు. బాపు సిరీప్ట లో ఎడమ పరకక న్టీన్టటల
హావభావాల ఫేరములు, కుడర పరకక డెల
ై ాగులుంటాయి. ఇలా ఒక
సినిమాకు 3000- 3500 ఫేమ
ర ులు బాపు గససేవాడు. ఈ సొట రస
బో ర్ుా వలల అనేక లాభాలు ఉనానయి. యయనిట్ మొతాతనిక్ీ
జ్ర్గబో యియ

సనినవేశం

తెలుసుతంది.ఆరిట రట-లకు

పరధాన్మెైన్

మయమెంట్ లు, ఎక్ీ-పెరషన్ లు తెలుసాతయి. ముఖోంగా నగటివ్
ఫిలిం గొపుగా ఆదా అవుతరంది. 150 నిముష్ాలకు, 2 లక్షల

5వ

తర్గతి

వర్కూ

పిలలలకు

వీడరయో

ప్ాఠాలు

బాపు అడవక్ేట్ గా న్మోదు అయాోక్ా, ఫిలిం సెలవిరటీ
కుటటంబం న్ుంచి వచిెన్ భాగోవతిని పెళ్ళల చ్ేసుకునానడు. సినీ
ర్చ్యతగా సిిర్ పడాాక్ా, ర్మణ సాహితీ కుటటంబం న్ుంచి
వచిెన్ న్ండయరి వార్మాాయి శ్రోదేవిని పెళాిడాడు. వీళ్ి
కుటటంబాలు పిలల ాప్ాపలతో సహా ప్ాలు నీళ్ిలా కలిసిప్ో యాయి.
శ్రోరామరాజ్ోం సిరప్
ీ ట పూరితగా తయార్ు చ్ేసి ఇచ్ాెక్ా, ర్మణ
అర్ి రాతిర హఠాతర
త గా కన్ునమయసాడు. వాళ్ళిదద రద
ి ీ వీడని బంధ్ం.
బాపుకు ర్మణ లేకప్ో వడం పెదద లోటట అయినా, ఆ రాములవారి
దయతో సినిమా పూరిత చ్ేసాడు.
ముకాాయంపు:
బాపు తన్కు ఊహ తెలిసిన్ 70 ఏళ్ిలో ఏ ఒకక క్షణం
వృధా పర్చ్కుండా ఏదయ ఒక కళ్కు అంక్ితం అయాోడు. అతడు
నిజ్మెన్
ై కళాపరపూర్ుణడు . అటటవంటి వాడు యుగానిక్ి ఒకకడు
పుడతాడు. బాపు కు సమక్ాల్లకులు అవవడం మన్ అదృషట మెైతే,
అతన్ు బాలోం న్ుంచి నా ప్ారణ సేనహితరడు అవడం నాకు
దేవుడరచిెన్ వర్ం!

(“అచింగా త్లుగు” ఇంటరెనట్ పతిరక సౌజ్న్ోంతో)

అడుగులు పెగ
ై ా ఫిలిం పటేట క్ాలంలో బాపు కు 35 వేల
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చేర్ా మాస్ాిర్ు
డాకటర్ వద
ై ేహి శశ్నధ్ర్
తెలుగు సాహితోం తో పరిచ్యం ఉన్నవార్ందరిక్ీ చ్ేరా

చ్ేరా పుసత క్ాలలో సింహభాగం మా ల ైబర
ర స లో చ్ోటట చ్ేసుకునాన

(శ్రో చ్ేకూరి రామారావు) మాసాటరితో కనీసం పరోక్ష పరిచ్యం

యి. ఆయన్ పుసత క్ాలు చ్దివిన్పుుడు న్న్ున ఆకరిించింది కవి

ఉండే ఉంటటంది. తెలుగు సాహితోంతో, తెలుగుభాషతో ఆయన్

తవం పటల ఆయన్కున్న పేమ
ర . గుర్జ్ాడ మొదలుక్ ని వర్ిమాన్

కున్న విసత ృతమెన్
ై అన్ుబంధ్ం, అభనివేశం వలల . ఆంధ్రజ్యోతిలో

కవుల వర్కూ వారి వారి కవితావలోలనివిశలష్ాలని ఎంతో ఉతాీహం

పరతి ఆదివార్ం చ్ేరాతలు వచ్ేె రోజులోల నేన్ు అంతగా వాటిని

తో, నిషుక్షప్ాతంగా పరామర్శ చ్ేసే లక్షణం. అలాగే విమర్శ లో

ఫాలో అవలేదనే చ్ెప్ాులి. క్ాలేజీ చ్దువు, మెడరకల్ ఎంటరన్ీ

వార్ు చ్యపించ్ే సంయమన్ం, ప్ాజిటివ్ దృకుధ్ం కూడా న్న్ున

పిరపరేషన్ తో తలమున్కల ైన్ రోజులు అవి. అయినా ఇపుుడు

ఆకటటటకుంది. తన్ బాలోం గురించి, సేనహితరల గురించి, గుర్ువు

లబద పతి
ర షర
ట ల న్
ై అపుటి వర్ిమాన్ కవులన్ు ఎందరినో ఆయన్ తన్

ల గురించి, తాన్య నివసించిన్ పరదేశాల గురించీ చ్కకటి శలి
ై లో,

చ్ేరాతలలో పరామర్శ చ్ేయటం, నేన్ు అపుుడపుుడయ చ్దవటం

నిరాడంబర్మెై భాషలో ఆయన్ వారసిన్ అనేక వాోసాలలో ఆయన్

నాకు ఇపుటిక్ీ గుర్ుత.

హృదయ సౌకుమార్ోం తెలుసుతంది.

1995 లో నా పరవాస జీవితం మొదల న్
ై పుటిన్ుండీ

చ్ేరా మాసాటర్ు భాష్ాశాసత వ
ే త . చ్ాలా మంది భాష్ా శాసత ై
ై త

దాదాపు ఆరేడళ్
ే ి వర్కూ సాహితోంతో సానినహితోం తగిాందన్నది

వేతతలు శాసీత య
ి లో
ై ంగా, తరలనాతాకంగా భాషన్ు విశలలష్ించ్ే పరక్ోయ

నిజ్ం. క్ ంత నా చ్దువు, రెసడ
ి ెనీీ,ఇతర్ బాధ్ోతలు, వాోపక్ాల

సాహితాోనిన ఆ విశలలషణామాధ్ోమంగానే పరిగణణంచ్డం జ్ర్ుగు

తో తీరిక లేకప్ో వటమే క్ాకుండా, ఇపుటిలా వబ్ పతిరకలూ, బాలగు

తరంది. అంటే సాహితాోనిన మేధ్సుీతో విశలలష్ించ్ే కోమంలో హృద

లు, ఇతర్ మాధ్ోమాల దావరా తెలుగు సాహితీవాతావర్ణంతో

యంతో సుందించ్క ప్ో యియ అవక్ాశం ఉంది. క్ార్ణం వారి దృష్ిట

సంబంధ్ం క్ న్సాగించ్ే అవక్ాశం లేకప్ో వటం మరో క్ార్ణం. అయి

పరధాన్ంగా భాష, వాకో నిరాాణం, వాకో పరయోగాలపెై ఉండ టమే.

తే ఆ తరావత రెండు మయడేళ్ి లోనే ఏవిక్ేఎఫ్ పుణోమా అని

అందులో అసహజ్మేమీ లేదు కూడా. అయితే చ్ేరా మాసాటర్ు
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భాష్ాశాసాతానిన

ఎంతగా

పేమి
ర ంచ్ారో

సాహితాోనిన

అంతగానే

నిదిత
ర న్గర్ం గురించి ఎంతో సంతోషంగా మాటాలడార్ు. క్ేవలం వబ్

పేరమించ్ార్ు. మంచి కవితావనిక్ి, సాహితాోనిక్ి సుందించి ఆన్ం

పతిరక లలోనే క్ాక తెలుగునాట అచ్ుె పతిరకలలో కూడా కవితవం

దించ్ార్ు. బహుశా ఆయన్ సవయంగా కవి క్ావడం అందుకు

పరచ్ురించ్మని,ఇంక్ా విరివిగా కవితవం వారయమని అనానర్ు.

క్ార్ణం క్ావచ్ుె. 2007 సం.లో మా నాన్న గార్ు, సి.ఎ ర. రావు

అంతేక్ాదు నేన్ు రాయబో యియ క్ తత కవితలన్ు తన్క్ి పంపమని

గార్ు, అమెరక్
ి ా వచిెన్పుుడు నా ల ైబర
ర ల
స ో ఉన్న చ్ేరా మాసాటరి

చ్ెప్ాుర్ు. ఈ మెయిల్ అడరగత
ి ె తన్ు అంతగా కంపూోటర్ వాడన్

పుసత క్ాలనీన ఇషట ంగా చ్దివేవార్ు. నేన్ు హాసిుటల్ న్ుంచి రాగానే

ని, రెగుోలర్ మెయిల్ లో పంపమని కూడా చ్ెప్ాుర్ు. ఆయన్

క్ నిన సాయంతారలు ఆయన్ పుసత క్ాల గురించి, ర్చ్నా శైలి

అడరగిన్టట
ల నా కవితలు పంపుదామని అన్ుకుని కూడా,నా వృతిత

గురించి, న్ర్సరావు పేట, విశాఖ పటట ణం పెై ఆయన్కున్న పేమ
ర

వాోసంగాలలో తీరిక లేకప్ో వడం, క్ ంత బది కం ఒక క్ార్ణమయి

గురించి మా నాన్నగారితో చ్రిెంచ్టం ఇంక్ా గురేత.

తే, నా కవితవం గురించి నేన్ు పరసత ావించ్డానిక్ి సందేహించ్డం,

2009 సం.లో మొదటసారిగా మా నాన్నగార్ు చ్ేరా

ఒక అంతర్ుాఖతవం కూడా ముఖో క్ార్ణమే. అయినా ఆయన్

గారిని కలిసార్ు. వారిదదర్ూ ఎంతో ఇషట ంగా సాహితోం గురించి

అడరగిన్టట
ల నా కవితలు పంపలేకప్ో యాన్న్న విషయం న్న్ున

అనేక విశలష్ాలు ముచ్ెటించ్ుకునానర్ు కూడా. ఆ సందర్ుం లో

అపుుడపుుడయ ఇబుందిక్ి గురిచ్ేయడం మాతరం సతోం. ఆ

నా నిదిరతనగర్ం కవితా సంకలనానిక్ి ముందు మాట వారయమని

తరావత 2010 వేసవి లో మరోసారి నేన్ు, నాన్నగార్ు ఆయనిన

ఆయన్న్ు అడరగత
ి ,ే మీరే రాయవచ్ుె కదా అని మా నాన్నగారి

కలిసి మాటాలడాము. ఆయన్ వారసిన్ పుసత క్ాల గురించి,భాష

తో అనానర్ట. తన్క్ి అంక్ితం ఇసుతన్న పుసత క్ానిక్ి తానే ముందు

గురించి ఎనోన విషయాలు మాటాలడుకునానం. ఆయన్ వారసిన్

మాట వారయటం సరి క్ాదని నాన్నగార్ు జ్వావిచ్ాెర్ు.అపుుడు

పుసత క్ాలలో చ్ాలా భాగం నా దగా ర్ వునానయని చ్ెపిున్పుుడు

చ్ేరాగార్ు అనేక వాోసంగాలతో, పన్ులతో తీరిక లేకుండా ఉనాన

చిన్న పిలలవాడరలా సంతోషపడాార్ు. ఏ యియ పుసత క్ాలు ఉనాన

ర్ు. చ్ాలా పన్ులు ఉనానయి, సక్ాలంలో ముందుమాట రాయ

యో,నేన్ు ఏ పుసత క్ాలు చ్దివానో,వాటి పటల నా అభప్ారయాలిన

గలనో లేదయ అని సంక్టచిసయ
త నే నా కవితలు తీసుకునానర్ట. అయి

అడరగి మరస తెలుసుకునానర్ు. నేన్ు రెండవ సంకలన్ం తేవాలని,

తే ఆ తరావత నాలుగెద
ై ు రోజులలోనే నాన్నగారిక్ి ఫో న్ చ్ేసి

ఇంక్ా తర్చ్ుగా, విసత ృతం గా రాయాలని మళీి మళీి చ్ెప్ాుర్ు.

“ముందుమాట రాసేసాన్ు,వచిె తీసుక్ెళ్ిండర” అని చ్ెవితే నాన్న

ఆ తరావత నాకు నాలుగేళ్ల ప్ాటట ఇండరయా వళ్ిడానిక్ి కుదర్నే

గార్ు ఆశెర్ోప్ో యార్ట. అంతేక్ాదు వారి ఇంటిక్ి వళ్ళిన్పుుడు

లేదు. మొన్న జ్న్వరి లో (2014) నాన్నగార్ు వారిని

ఎంతో ఉలాలసంగా నా నిదిరతనగర్ం కవితలన్ు గురించి మాటాలడర

చ్యడటానిక్ి వళ్ళిన్పుుడు వారి ఆరోగోం సరిగా లేదని,ఎకుకవ

ఆవిషకర్ణ సభ పెటట ాలని కూడా అనానర్ట. ఏ మాతరం పరిచ్యం

మాటాలడలేకప్ో యార్ని చ్ెపుి న్పుడు చ్ాలా బాధ్ పడాాన్ు. నా

కూడా లేకుండానే నా కవితా సంకలనానిక్ి సహృదయతతో

రెండవ సంకలనానిక్ి ముందుమాట ప్ాపినని
ే శ్నవశంకర్ గారితో,

“అచ్ెమెన్
ై కవితా సవర్ూపిణణ వైదహ
ే ి” అన్న మకుటంతో ముందు

పీఠక
ి చ్ేరా మాసాటరితో వారయించ్ాలని మా నాన్నగార్ు చ్ాలా అన్ు

మాట వారసార్ు. కవితావనిన చ్దివి ఆయన్ ప్ొ ందే ఆన్ందం,

కునాన వారి ఆరోగో పరిసి తి చ్యసి అడగలేక ప్ో యార్ు. నా కవితా

కవితావనిన ఎకకడునాన ప్ో ర తీహించ్ాలనే తపన్ మన్ హృద

పరసి ాన్ం లో త లి అడుగెన్
ై నిదిత
ర న్గరానిన ఎంతో సహృదయతతో,

యాలిన తాకుతాయి.

అభమానించి ప్ో ర తీహించిన్ చ్ేరా మాసాటర్ు ఆరోగోం సహకరించ్క

ఆతరావత నేన్ు ఒక ఫామిల్ల ఫంక్షన్ క్టసం ఒక వార్ం

మొన్న ఏపిరల్ లో జ్రిగన్
ి నా పున్శెర్ణం పుసత క్ావిషకర్ణ సభ

రోజుల ప్ాటట ఇండరయా వళాిలిీ వచిెంది. అపుుడు ఆయన్న్ు

కు రాలేక ప్ో వటం నాక్ెపుటిక్ీ లోటటగానే మిగిలి ప్ో తరంది. తిరిగి

కలవటానిక్ి వళాలన్ు. అదే మొదటసారి ఆయన్న్ు చ్యడటం.

వచ్ేెసే ముందు నా పుసత క్ాలు ఇవవటానిక్ి వారి ఇంటిక్ి వళాి

ఎంతో ఆప్ాోయంగా మాటాలడర తన్ పుసత క్ాలు క్ నిన ఇచ్ాెర్ు నా

ము. వార్ు రాతరంతా ఇబుంది పడర నిదరలేక అపుుడే నిదర ప్ో యార్
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ని వారి అమాాయి దావరా తెలిసింది. అకకడే దాదాపు అర్గంట

విశాీంతి గృహముు, అంద్ు ఇర్ు సంజెలర్ంగుల వాకిళుల్ ”

పెైగా కూర్ుెని ఆమెతో వారి గురించి మాటాలడాము. వారిని నిదర

అన్న దువూవరి పదోం గుర్ుతక్ి వచిెంది. కవులు ర్చ్యితలూ

లేపుతామని ఆమె అనాన, అలసి నిదరప్ో తరన్న ఆయన్న్ు

విమర్శకులు సాహితోవేతతలు క్టక్ లల లుగా ఉంటార్ు. క్ాని చ్ేరా

డరసటర్ు చ్ేయడం ఇషట ం లేక మళీి వసాతమని పుసత క్ాలు ఆమెకు

మాసాటరిలా సహృదయులు, సేనహశ్రలులు, నిరాడంబర్ులు అయి

ఇచిె వచ్ేెసాము. క్ానీ ఆ మరానడు రాతేర నా పరయాణం ఉండ

న్ సాహితో వేతతలు మాతరం నాకు తెలిసి బహు క్ దిదమంది

టం వలల ఒ సారి వళ్దామన్ుకుని కూడా పరయాణపు హడావుడర

మాతరమే. ఈ వాోసం వారి జ్ాాపక్ాలిన గుర్ుత చ్ేసుకునే నివాళ్ళ

లో వళ్ిలేక ప్ో వటం నాకు ఇపుటిక్ీ బాధ్ కలిగించ్ే విషయం.

మాతరమే క్ానీ,వారి సాహితోసమీక్ష క్ాదు. నిజ్ానిక్ి ఆయన్

జుల ై మాసం చివరి వార్ం ఒక సయరాోసత మయ సమయం లో చ్ేరా

సాహితో

మాసాటరి మర్ణం గురించి వినానన్ు.

వారయాలంటే ఒకక వాోసం తో అయియో పని కూడా క్ాదు.

కృష్ి గురించి,భాష్ాశాసాతానిక్ి చ్ేసన్
ి
సేవ

“అంతములేని ఈ భువనమంత పుర్ాతన పాంధశాల

గురించి

వారిక్ి నా శోది ాంజ్లి.

మళ్లీ కలుదాదం!
శ్రోమతి భావరాజు భార్తి
వేసవిలో రోజూ ప్ొ ర దుదటే ఒక గంట సేపు న్డవడం నాకు

అంటూనే,

రోజులేక్ాదు,

ఎనోన

వేసవిలు

కూడా

అలవాటట. నాలాగే న్డరచ్ే మరొక తెలుగు దంపతరలని కలుసుతం

దొ రల ప్
ి ో తరనానయి.మన్ందరిక్ీ ఎపుుడయ ఒకపుుడు, ష్ాపింగ్ లోనో,

టాన్ు అపుుడపుుడు. కలసిన్పుుడలాల నేన్ు వాళ్ిని, వాళ్ళి

ప్ారసటల లోనో, ఎకకడయ అకకడ తర్చ్ుగా ‘కలవని’ మితరరలు కలిసేత

న్న్ున మరాోదగా "మా ఇంటిక్ి తపుకుండా ర్ండ"నో, "కలవా

అన్ుక్ట కుండా “ఈసారి మా ఇంటిక్ి రావాలి మీర్ు” అనేసత ుంటాం.

లండీ, తీరికగా ఖబుర్ుల చ్ెపుుక్టవాలి", "ఇలాల దారిలో పిచ్ాెప్ాటి

అవతల వాళ్ళి కూడా “మళీల

కనాన

వసాతమండర”

ఇంటల

మాటాలడుకుందాం."

అంటూనే

సంవతీరాలు

గడరచిప్ో తరనానయి. అలా అపుుడపుుడు కలుసయ
త నే, ఒకరింటిక్ి

అంటార్ు.

అదొ క

వచిెన్పుుడు తపుకుండా
ఆచ్ార్ము,

మరాోద,

లేదా

లాంఛన్ం అన్ు కుంటాన్ు.

ఒకర్ు వళ్ికుండానే, ఆ దంపతరల పేర్ల ు (విమలగార్ు, శర్ాగార్ు

నా చిన్నపుుడు అమాతో బజ్ార్ుక్ి వళ్ళిన్పుుడు,

అని), వాళ్ళి అమెరక్
ి ా ఎపుుడువచిెంది, ఇండరయాలో ఏవూరి

అమా అలాగే, ఓ అర్గంట మాటాలడర, పకకవీధి పినినగారిన, "మా

నించి వచ్ాెరో, వాళ్ి చ్దువులు-ఉదయ ోగాల గురించి, వాళ్ి

ఇంటిక్ి తపుకుండా వీలు చ్ేసుకుని ర్ండర" అని, ఆ పినినగార్ు

వివాహం ఎపుుడయిన్ది, పిలలల ందర్ు, వాళ్ి చ్దువు సంధ్ోలు,

కూడా “అవున్ండర, లలితగార్ూ, మీర్ు కుడా మా వీధి వప
ై ుక్ సేత

పిలలల పెళ్ళిళ్ళి, మన్ుమల ంతో మాతరమే క్ాకుండా, ఆ దంపతరల

మాతరం తపుకుండా మా ఇంటిక్ి ర్ండర" అన్నపుుడలాల నేన్ు

తలిల తండురలు, వాళ్ిపుటటట పూరోవతత రాలు కూడా నేన్ు కన్ుక్టకవ

అన్ుకునేదానిన, అమా, ఆ పినినగార్ు అలాల అన్డంలో అసల న్
ై

డం, వాళ్ళి కుడా నా గురించి, మావారి గురించి, పిలలల గురించి,

అర్ి ం ఏమిటని? ఎదయ ర్మానాన మాటవర్సక్ి, మరాోదక్ి క్ానీ

మన్ుమల గురించి కూడా చ్ాలానే తెలుసుకునానర్ు. ఎనోనసార్ుల

తీరా ఒక రోజు ఆ పినినగార్ు మా ఇంటిక్ి వచిె తలుపు తటిట లోప

ఇంటిక్ి వచ్ాెక మావారితో విమలగార్ు, శర్ాగార్ు న్డుసయ
త

లిక్ సేత మా అమా తపుకుండా ఆశెర్ో పడుతరందని నా కనిపిం

కనిపించ్ార్నీ, సర్దాగా మాటాలడుకున్న మాటలు, ఆరోజు మాటాల

చ్ేది. అదే మా అమా తటసత ంగా పిలిచిన్ పినినగారింటిక్ి పనిగటటట

డరన్ పరతేోకమెన్
ై టాపిక్, వచిె ప్ో యియ బంధ్ుమితరరల గురించి

కు వళ్ళతందా? రెండయ జ్ర్గలేదు. చ్ాలా సార్ుల ఇదద ర్ూ కలవడం,

మాటాలడుకునానం అని చ్ెపత ూ …“వాళ్ిని మనింటిక్ి పిలవాలండర”

ఒకరినొకర్ు న్వువతూ, “మన్ం కలవాలండర” అన్డం పరిప్ాటి
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అయిప్ో యింది.

క్ నినసార్ుల ఇలా జ్రిగాక, చివర్క్ి ఒకసారి,

అని చిన్న విచ్ార్ం వళ్ిబుచిెంది ఓ ఇర్వై క్ిోతం. పెళ్ళి శ్రభ

అమా అన్ుక్టకుండానే న్న్ున ఆ పకకవీధి పినినగారిన పేర్ంటాని

లేఖని కూడా, వీలయిన్ంతవర్కు దగా ర్ున్న బంధ్ు మితరరలకు

క్ి పిలవ మన్డం, ఆవిడా సంతోషంగా వసాతన్న్డం జ్రిగాయి.

ప్ో  రట లో క్ాక, వాళ్ి ఇళ్ిక్ి వళ్ళల బొ టటట పెటట ి పెళ్ళల పతిరక కూడా

అపుటిన్ుంచి నాకు గుర్ుతన్నంత వర్కు వాళ్ళిదద ర్ూ ఒకళ్ి ఇళ్ిక్ి

చ్ేతికందించి ఆహావనించ్ాలన్న పది తరన్న మా అమాక్ి, ఇపుటి

ఒకళ్ళి వళ్ిడంతో మంచి సేనహతరలయాోర్ు.

ఈవట్
ై ఆహావనాలు, ఫే ర బుక్ పిలుపులు, గురించి వింటే అమా

మా అమాతో ఒకసారి ఇదే విషయం గురించిమాటాలడరతే,

ఏమనేదయ అన్ుకుంటూ వుంటాన్ు అపుుడపుుడు.

ఎంతో తేలికగా, ఈ మాతరం తెలిదా అన్నటటట, “పిలిచిన్ వారింటిక్ి

మరి అమెరక్
ి ా మాటక్ సేత , మా అమా క్ నేనళ్ిక్ిోతం

వళాతర్ు క్ానీ పిలవని పేర్ంటానిక్ి ఎవర్ు వళాతర్ు!” అంది. తన్

అమెరక్
ి ాలో మా ఇంటి క్ చిెన్పుుడు, "అదేమిటే పరకక ఇంటి

చిన్నపుటి రోజులలో చ్ాలామటటకు దగా ర్ున్న బంధ్ువులని,

వాళ్ళి కూడా, ఫో న్ులో ర్మానో, వసాతమనో, రావచ్ాె అనో,

పక్ికంటి, ప్ొ రిగింటి మితరరలని, పెళ్ళిళ్ిక్ి, ఒడుగులక్ి, సీమంతా

అంటారేమిటి? ఇపుుడేగా ఆవిడ న్ువువ ఇంటిలోక్ి రావడం క్ిటక్
ి ీ

లక్ి, నామకర్ణాలక్ి, లేదా వరతాలనో, నోములనో, బొ మాల క్ లు

లోంచి త ంగిచ్యసింది." అంటూ ఆశెర్ోపడేది. నేన్ు అమాక్ి,

వులక్ట ఆయా వేడుకలక్ి తమ ఇంటిక్ి ఆహావనిసయ
త పరతేోకంగా

"ఈ దేశంలో ఎవరింటిక్ి చ్ొర్వగా తలుపు తటిట వళ్ిర్ు. ముందు

వాళ్ళింటిక్ి వళ్ళల బొ టటటపెటట ి ఇంటల అందరసన వీలుచ్ేసుకుని మరస

గా ఫో న్ులో, మన్ం ఇంటల వునానమో, లేదయ , తీరా వాళ్ళి వదాద

ర్మాన్డం పధ్ి తి. అదేక్ాదు, ఆవిధ్ంగా కలిసిన్పుుడు, వూరిలో

మన్ుకున్నపుుుడు మన్ం మరొక పనిలో ఉంటామేమో లేదా

ని

మాటలు

వాళ్ి రాకతో మన్ పనిక్ి భంగమేమో, ఇలాల ఆలోచిసాతర్ు. వచిె

చ్ెపుుకునేవార్ు. అమా అన్నటటట, ఇలుల కదలకుండా, ఫో న్ులు,

నా ఎంతసేపు ఉంటారో కూడా చ్ెప్త ార్ు. అవతలవాళ్ళి కుదర్

టి.వి.లు, వారాతపతిరకలు, ఉన్న ఈ రోజులలో ఆ పది తే ప్ో యింది

దనాన, క్ాదనాన బాధ్పడర్ు. క్ నేనళ్ిగా అమెరిక్ాలో ఉన్నందు

వింతలూ,

విశలష్ాలతో

బాటట,

ఉబుసుప్ో క
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కు ఈ పధ్ి తి మాకంతా క్ ంతవర్కు అలవాటయింది. అమెరక్
ి ాలో

చ్ెప్ాున్ు.చివర్గా, ఇంతకుముందు చ్ెపిున్ విమలగార్ు, శర్ా

కూడా “Hello, how are you?” అన్నటేట, బాగా పరిచ్యం

గార్ు ఈమధ్ో కన్బడరన్పుుడు, చ్ెటట టక్ిోంద న్ుంచ్ుని దయ మలు

ఉన్నవాళ్ళి "Please drop in", "call us when you are in

తోలుతూ, మామయలు ఖబుర్ల యాోక, శర్ాగార్ు న్వువతూ

the neighborhood" లాంటి వాక్ాోలు అన్డం వింటూనే ఉంటా

అనానర్ు “మీక్ క సలహా ఇసాతన్ు. మేము ఇడీల లు పటటటక్ సాతం,

ము. ఒక పరకక ఇలాలంటి మాటలు అపుుడపుుడు వింటటనాన,

మీర్ు చ్టీన, సాంబార్ తీసుకుర్ండర. ప్ార్క బంచి మీద కూర్ుెని

అమెరక్
ి ాలో “పిలవని పేర్ంటానిక్ి” వళ్ిర్ు అని చ్ెప్ాున్ు అమాక్ి.

తింటూ, ఖబుర్ుల చ్ెపుుకుందాం.” అనానర్ు. పెైక్ి ముగుార్ం

“మన్దేశంలో ఎనినసార్ుల మన్ం ఎకకడరక్ట వళాిలన్ుకునే పరయ

న్వేవశాము బాగుంది సలహా అన్ుకుంటూ. వాళ్ళి అటట వళ్ి

తనంలో వుండగా, ఎవరో తలుపు తటట డం, చిర్ున్వువతో ర్మాని,

గానే, అమా అన్నమాట గుర్ుతక్ చిెంది. "ర్మాన్న వాళ్ళల ంటిక్ి

మంచినీళ్ి తో మొదలుపెటట ,ి క్ాఫీ, పలహారాల తర్వాత, వచిెన్

వళాతర్ు క్ానీ పిలవని వారింటిక్ి ఎవర్ు వళాతర్ని" దానిక్ెంత

వాళ్ళి, ఎపుుడేళ్తారా ఆని మన్ం ఎదుర్ుచ్యడడం ఎనినసార్ుల

అర్ి మున్నదయ ఆలోచిసేత అనిపించి, ఈసారి విమలగారిని, శర్ా

జ్ర్గలేదు!" అని గుర్ుత చ్ేశాన్ు. ప్ో నీ కదా, అంత దయర్ంవచ్ాెం,

గారిని తపుకుండా మాఇంటిక్ి ఫలానా రోజు, ఫలానా టమ
ై ుక్ి

మన్ వాళ్ిని చ్యసి వళాదమని మన్ం ఇంటిదాక్ా వళళత తాళ్ం

ర్మాని సరియిన్
ై పది తిలో పిలవాలని నిశెయించ్ాన్ు,

ఎదుర్వడంతో అదయ నిరాశ! అందుక్ే ఇకకడర పది తే సరెైన్దని
,

“మళీల కలుదాదం” అన్కుండా.

,

?
''

'

'

''

''
''

''
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హౌస్ట వవఫ్
శ్రోమతి శాోమలాదేవి దశ్నక
North Brunswick, NJ
ఏమిటీ? మీకు వంక్ాయ మసాలా కూరా,

క్ానీ చ్ేసత ున్నపుుడుమాతరం తలా ఒకర్కంగా ముగుార్ూ నా మీద

పెర్ుగువడలు

అలాగే!

విర్ుచ్ుకు పడతార్ు. మీకు న్యన వాసన్ పడదు. వాడరక్ి వాసన్

దానిక్ేం భాగోం, వీలుచ్యసుకుని చ్ేసత ా లేండర.

లు గిటటవు. అది చ్పుుడు వినిపిసేత చ్ాలు చిందు లేసత ుంది! న్యన

మీఅందరి క్టరికలు తీర్ెడానిక్ే కదా నేన్ు

వాడకుండా, వాసన్లు రాకుండా, చ్పుుడు చ్ెయోకుండా, మీ

వున్నది. ఇంటల

వున్న ది న్లుగుర్ మే

అందరిక్ీ క్ావాలిీన్టటట వండరవార్ెటానిక్ి నేనేమనాన “వంట

అయినా ఎవరి ర్ుచ్ులు వాళ్ివి. ఎవరి

దేవతనా”? ఏమనాన అంటే ఇంటల నే కదా వుంటావు. మేము

ర్ూల్ీ వాళ్ివి. అమెరిక్ాలో ఇనేనళ్ి న్ుంచీ వుంటటనాన

లేన్పుుడు చ్ెయిో అంటార్ు. అలా అని ఎనిన పన్ులు చ్ెయో

ఆంధారభోజ్న్ం తపు వేరే తిండర మీర్ు ముటటట క్టర్ు. వర్సగా రెండు

గలన్ు? ఏమిటీ? ఆఫ్టాటల్
ర వంక్ాయ కూర్, వడలు చ్ెయోడానిక్ి

రోజులు అన్నం తింటే “అయి నీడ్ సంథింగ్ డరఫరెంట్” అంటాడు

ఇంత ఉప్ో దాాతం ఎందుకూ అంటారా?

తినాలని

వుందా

వాడు. ఇక ఆ పిలలకు ఏ భోజ్న్మయ అవసర్ంలేదు. ఎపుుడంటే

ఎందుకూ అంటే క్ార్ణం వుంది కన్ుక. మీకు తినాలని

అపుుడు “ఐ వాంట్ ఇడీల ... ఐ వాంట్ దయ సా....మేక్ సమోసా”

వునాన చ్ెయోడం కుదర్దని చ్ెపుడానిక్ే ఇంత చ్దువు చ్దవా

అంటూ వాటిమీదే బతిక్ేసత ుంది! అడరగన్
ి వనీన అమర్ుసుతన్న

లిీవచిెంది. నా క్ డుకు ఇంతకు ముందే చ్ెపుి వళాిడు, ఇవావళ్

న్న్ున మెచ్ుెక్టవటం ప్ో యి, అందర్ూ నా మీద పెతతన్ం

వాడర బ రట ఫెరండ్ మార్క మనింటిక్ి వసుతనానడనీ...ఈ రోజు వాసన్

చ్ెలాయించ్ే వాళళి. తినేటపుుడు లొటట లేసుకుంటూ తింటార్ు.

లోచ్ేె మన్ వంటలేమి చ్ెయోడానిక్ి వీలేలదని ఆర్ా ర్ు వేసి మరస
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వళాిడు! “వాసన్ల గురించి అంత వరసో అయియోవాడరవి న్ువేవ

ఇలా ఏదయ ఒకటి. అయినా నాకు ఎపుుడయ ఫ రట మార్ుకలే

వాళ్ళింటిక్ి వళ్ిచ్ుె కదరా” అనాన. అలా కుదర్దుట! ఇదద ర్ూ

వచ్ేెవి!

కలిసి మనింటల ఏదయ మయవీ చ్యసాతర్ుట. ఇదద ర్ూ కషట పడర సినిమా

“నేన్ు యయనివరిీటీ ఫసేట” అంటే వంటనే “అందుక్ేనా ఏ

చ్యసుతంటే, నేన్ు వాళ్ల కు ఫెష్
ర గా వేడర వేడరగా నా సెుషల్ పీజ్జ ా,

జ్ాబ్ చ్ెయోకుండా వూరిక్న
ి ే ఇంటల వుంటటనానవు?” అంటూ

గారిలక్ బడ్
ర చ్ేసి పెటట ాలిట! పెగ
ై ా అంటాడు “మార్క వాళ్ి అమా

న్న్ున వక్ికరిసత ుంది! మళీి తన్కు అవసర్ం అయిన్పుుడు

నీలా ఇంటల కూరోెదు. ష్ి ఈజ్ ఎ వరికంగ్ వుమన్. వుయి క్ెనాట్

మాతరం “మామ్ అయి నీడ్ యువర్ హల్ు”అంటూ నా వంట

ఆ రక హర్ టట కుక్ ఫర్ అజ్” అంటూ విన్యం వొలక ప్ో సాడు!

పడుతరంది! మొగవాళ్ళి తమ ప్ొ ర ఫెషన్ లో పెైక్ి రావాలనీ,

ఏమిటీ ... అయితే రేపు చ్ేసయ
ె ోమంటారా? చ్ెప్ాున్ు కదా నాకు

పిలలలు ఆరోగోంగా, హాయిగా పెర్గాలనీ ఇంటి బాధ్ోతలు నతిత మీద

అందర్ూ బాసులే అనీ. మీ అమాాయిక్ి ఎలులండర న్ుంచీ ఎగాజమ్ీ

వేసుకుని గృహిణణగా వుండరప్ో వడానిక్ి నా లాంటి ఆడవాళ్ళి

... పేపర్ుీ గటార వునానయిట. ఇంటల ఎటటవంటి చ్పుుళ్ళి

సిదిపడరత,ే అందరిక్ీ మేము పనిక్ిరాని దదద మాలాల కనిపిసత ుంటాం.

వినిపించ్టానిక్ి వీలేల దని వారినగ్ ఇచ్ేెసింది. తన్ు మాతరం పెదదగా

అహరినశలు మీ గురించ్ే ఆలోచిసయ
త అందరిక్ీ అనీన అమరిె

సంగసతం పెటటచ్ుె క్ానీ, నేన్ు వాకుోం క్ీలన్ర్, గెైేండర్ ఆన్ చ్ేసేత

పెడుతరనాన ఎపుుడెైనా క్ాసత తేడా వసేత చ్ాలు వంటనే “ఇంటల నే

చ్ాలు నేర్ం అన్నటటట నామీద విర్ుచ్ుకు పడుతరంది. ఏమనాన

కదా వుంటావు ఆ మాతరం చ్ెయోలేవా అనీ....యు ఆర్ జ్ రట ఎ

అంటే “నేన్ు వినేది మయోజిక్....న్ువువ చ్ేసేది మోతా” అంటూ

హౌ ర వైఫ్ అనీ....యు డయంట్ వర్క....యయ ఆర్ హో ం ఆల్ ద టైం

వాదిసత ుంది.

అనీ “ తేలిగాా అనేసత ార్ు. ఇంటల వుండే ఆడవాళ్ల ంటే అందరిక్ీ చిన్న

అకకడరక్ద
ే య

ఇదొ కకతే

చ్దువుతరన్నటటట

విలా ప్

ఇసుతంది. మన్ం అందర్ం చ్దువుక్టలా?

చ్యపే. ఇండరయాలో కూడా ఉదయ ోగం చ్ెయోని ఆడవాళ్ికు విలువ

ఆ మాట క్ సేత యుక్ేజీ న్ుంచి యయనివరిీటీ వర్కు నా
చ్దువంతా చ్పుుళ్ితోనే పూర్త యింది! ఇంటల

లేకుండా ప్ో తోంది. ఈ మధ్ోన్ ఇండరయా వళ్ళిన్పుుడు ఇదద ర్ు

చ్దువుకుంటే

చిన్న పిలలలున్న మా కజిన్ నాతో “పని ప్ాటా లేకుండా ఇంటల

తాతయో పూజ్లు, అమా హడావిడీ, వర్ండాలో చ్దువుకుంటే

కూర్ుెనే బదులు ఉదయ ోగం చ్ెయోమని చ్ెబుతరనాన మా ఆవిడ

వీధిలో వళళి వాహనాల గొడవ. అమేావాళ్ి క్ేకలు! పెైన్ డాబా

కు” అంటూ అకకడరక్ద
ే య అంతా తనే ఉది రిసత ున్నటటట మాటాలడాడు!

మీద చ్దువుకుంటే మెైకులో ఉపనాోసాలు, ప్ాటలు, భజ్న్ు
ల ,

ఆశలు, ఆడంబరాలు ఎకుకవై అందర్ూ గుడరా గా పర్ుగులు పెడు
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తరనానర్న్ుకుంటే, దీనిక్ి తోడు మీడరయా కూడా జ్నాలిన పకక

అనో అంటటంది. యాంకర్ు వంటనే ఎకకడ లేని ఆశెర్ోం న్టిసత య

దయ వలు పటిటసత ునానర్ు. అసలు గృహిణుల విలువ మీరే క్ాదు తోటి

“సయ
ట డెంట్ వై వుండర వంట చ్ెయోడానిక్ి నీకు టైం ఎకకడ వుం

ఆడవాళళల గురితంచ్టం లేదు. ఆడవాళ్ల యి వుండరకూడా ఈ యాంక

టటందీ? అయినా ఇంత చిన్న వయసులోనే వంట చ్ెయాోలన్న

ర్ుల వేసే పరశనలు వింటటంటే నాకు వొంటిమీద క్ార్ం రాచ్ుకున్నటటట

ఆలోచ్న్ నీక్ెలా వచిెందీ?” అంటూ ఆ పిలలన్ు ఆక్ాశానిక్ి

వుంటటంది. మొగుడు, పిలలలు వున్న ఆవిడన్ు పటటటకుని మీర్ు

ఎతేత సుతంది! చ్దువుకునే వాళ్ళి సినిమాలకు, ష్ిక్ార్ల కు వళ్ిచ్ుె

ఏం చ్ేసత ుంటార్ూ? అని అడుగుతరంది. ఆవిడ “నేన్ు హౌ ర వైఫ్”

క్ానీ వంటింటల క్ి వళ్ళి వంట చ్ెయోకూడదా? పిలలలకు చ్దువుతో

అంటటంది. వంటనే ఈ యాంకర్ు “ఓ అయితే మీకు బో ల డంత

ప్ాటట వంట చ్ెయోగలగటం, ఇలుల చ్కకదిదద ుక్టవటం కూడా

ఖాళీ టైం వుంటటంది. మరి రోజు మీకు క్ాలక్షేపం ఎలా అవు

ముఖోం క్ాదా?! ఏదయ నాగరికంగా, తెలివిగా మాటాలడుతరనానం

తరంది?” అని మరో చ్చ్ుె పరశన వేసత ుంది. ఆ మేకపుులు ...

అని అన్ుకుంటటనానరే క్ానీ ముందు తరాల వారిక్ి ఎటటవంటి

మెైకులు వదిలేసి ఓ నాలుగు రోజులు ఇలుల న్డరపి చ్యడమన్ు

సందేశం ఇసుతనానం అని గమనించ్టం లేదు. ఈ సంంంలో ఎవరి

తెలుసుతంది ఎంత ఖాళీ టైం వుంటటందయ !!

సాిన్ం వారిది. ఎవరి విలువ వారిది. అవక్ాశాలు, టక్ానలజీ

ఎవరెన
ై ా ఉదయ ోగం చ్ేసే ఆవిడ ఓ వంటకం చ్యపిసేత వంటనే

పెరగ
ి ాయని జీతం ఇచ్ేె ఉదయ ోగాలక్ే విలువ ఇసయ
త , జీవితపు

“ఉదయ ోగం చ్ేసే మీకు వంట చ్ెయోడానిక్ి టైం ఎకకడ వుంటటందీ?”

విలువలనే మరిెప్ో తరనానం. “ఇంటిక్ి దీపం ఇలాలలే” అని వూరిక్ే

అని గొపుగా పరశ్ననసాతర్ు. ఏం ఉదయ ోగం చ్ేసే ఆడవాళ్ళి ఇంటిక్ి

అన్లేదు. ఆ దీపం వల నే మన్ మొహాలు, జీవితాలు కళ్కళ్

వచ్ాెక పన్ులు చ్ేసుక్టకుండా ఉదయ ోగానిన తింటూ బతిక్ేసత ారా?

లాడేది!

వధ్వ పరశన క్ాకప్ో తేన్ు. ఆ వంటల ప్ో ర గాోం లోనే వరెట
ై ీ క్టసం

ఉదయ ోగం

చ్ెయోడానిక్ి

క్ావాలిీన్

చ్దువు

చ్ేతిలో

క్ాబో లు అపుుడపుుడయ సయ
ట డెంట్ీ-ని పెడుతూ వుంటార్ు. ఒ

వునాన, ఆ చ్దువుతో ముందు తన్ కుటటంబానిన తీరిె

యోరాలు ఒలకప్ో సయ
త ఈ యాంకర్ు ఎపుటిలాగే “న్ువువ ఏం

దిదద ుక్టవాలన్న ఆశయంతో గృహిణులు గా వుంటటన్న ఆడవారిని

చ్ేసత ుంటావు?” అని అడుగుతరంది. ఆ పిలలక్ాక్ి ఏ ఇంటరో, బీక్ాం

మెచ్ుెకుని అందర్ూ గౌర్వించ్ాలి. ఆ మెచ్ుెక్టలు ముందుగా
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తన్ వాళ్ి దగా ర్ న్ుంచ్ే రావాలంటాన్ు. లేకప్ో తే నా లాంటి

అయిప్ో తార్ు మరి!!ఏమిటీ ఆ పని మాతరం చ్ెయోకు అంటారా?

వాళ్ళి కూడా రేపటిన్ుంచి జీతం ఇచ్ేె జ్ాబులోల జ్ాయిన్

వంక్ాయకూర్...వడలు వూరిక్న
ి ే వుతిత తిత నే అడరగారా!!!

గొర్టా స్ాయ బరహ్మునంద్ం కథలు
డాకటర్ తనీనర్ు కళాోణ్ కుమార్
వసుతవు, కథన్ం సమప్ాళ్ల లో ర్ంగరించి కథలు వారసుతన్న

అమెరక్
ి ాలోక్ి పరవేశ్నంచిన్ ఒక మెక్ిీకన్ పేమి
ర కుని వోథా జీవితా

అతి క్ దిదమంది అమెరిక్ాంధ్ర కథా ర్చ్యితలలో గొరిత సాయి

నిక్ి దర్ుణం ఈ కథ. ఈ కథంతా ఒక లేఖ ర్ూపంలో ముందుకు

బరహాాన్ందం ఒకర్ు. చ్కకని కథాంశాలన్ు ఎన్ునక్ ని మన్సుీన్ు

సాగుతరంది. ఏజ్ెంటల సాయంతో అమెరక్
ి ా పరభుతవం కన్ునగపిు

కదిలించ్ే కథలు వారయడంలో బరహాాన్ందం దిటట. కథలన్ు వారయ

దేశంలోక్ి పరవేశ్నంచిన్ వోకుతలు అకకడ గడరపే భయానిక జీవితానిక్ి

డం ఒక సామాజిక బాధ్ోతగా భావించ్ే అతి క్ దిద మంది ర్చ్యి

గయరిె, ఈ సంగతి తెలిసి కూడా అమెరిక్ా పరభుతవం నిర్ల పతంగా

తలలో బరహాాన్ందం ఒకర్ు.

ఉండటానిక్ి గల క్ార్ణాలన్ు గయరిె కూడా ఈ కథలో ర్చ్యిత

గొరిత సాయి బరహాాన్ందం కథా సంకలన్ం సరిహదుద. ఈ

చ్కకగా విశలలష్ించ్ార్ు. ఆరిికమాందోం పరిసి తరలోల అమెరక్
ి ాలోని

సంకలన్ంలోని క్ నిన కథలు అమెరక్
ి ా నేపథోంతో వారయబడగా,

భార్తీయులు పడరన్ ప్ాటల న్ు, వారి మాన్సిక ఒతిత డరని ఈ కథలో

మరిక్ నిన భార్తీయ నేపథోంతో వారయబడరన్వి. బరహాన్ందానిక్ి

ర్చ్యిత చ్కకగా వివరించ్ే పరయతనం చ్ేశార్ు.

ఉన్న పరిశ్రలన్ దృష్ిట, సామాజిక దృకుథం ఈ కథా సంకలన్ం

భారాోభర్త లు ఒకరినొకర్ు అర్ిం చ్ేసుక్ ని, సర్ుదబాటటతో

లోని పరతి కథలోన్ు దర్శన్మిసాతయి. ఈ సంకలన్ంలో క్ాదేది

ముందుకు సాగితన
ే ే ఆ కుటటంబం చ్కకగా ఉంటటందనే సందేే్

కథకు అన్ర్హం అని చ్ాటి చ్ెపిున్ కథ ‘సెైన్ోం’. మంచ్ం, గడర

శానినసుతంది ‘సర్ుదబాటట’ అనే కథ. భారాోభర్త ల మధ్ో సర్ుదబాటట

యార్ం, క్ేలండర్, టేబుల్ లాోంపు పరధాన్ ప్ాతరలుగా ఈ కథ

లేక వారిదదర్ూ విడరప్ో తే, వారి పిలలలు ఏవిధ్ంగా అనాోయ

ముందుకు సాగుతరంది. ఆ కథా సంకలనానిక్ే మయలసత ంభం

మెైప్ో తారో ఈ కథలో ర్చ్యిత చ్కకగా వివరించ్ే పరయతనం చ్ేశా

లాంటి కథ ‘సరిహదుద’. పిరయురాలిని వతరకుకంటూ ర్హసోంగా

ర్ు. సీత ై సావతంతరుం, ఆరిిక సేవచ్ఛ అనే అతి భావజ్ాలంతో సంసారా
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లు నాశన్ం చ్ేసుక్ నే మహిళ్లు కూడా ఈ సమాజ్ంలో ఉనానర్ని

ఊరిాళ్మాలు కూడా ఈ తెలుగు నేలపెై ఉనానర్ని ‘ఊరిాళ్ రేఖ’

ఈ కథ తెలియజ్ేసత ుంది. తోడు క్టసం తన్ మితరరడు మళీి

అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది. వాల్లాక్ి రామాయణంలో తకుకవగా

వివాహం చ్ేసుకుంటే ఆ పనిని హృదయ పూర్వకంగా సావగ

పరసత ావించ్బడరన్ ఊరిాళ్ ప్ాతర మన్సత తావనిన ఈ కథలో ర్చ్యిత

తించిన్ ఒక వోక్ిత, అదే పని తన్ తండరర చ్ేసేత ఏ విధ్ంగా సహించ్

చ్కకగా ఆవిషకరించ్ే పరయతనం చ్ేసి సఫల్లకృతమయాోర్ు. ఈ

లేకప్ో యాడయ

‘ఒంటరి విహంగం’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది.

కథలో నిర్ాల తన్ భర్త ఆదేశానిన అన్ుసరించి అతన్ు ఉదయ ోగం

పిలలలన్ు చ్కకగా పెంచి పెదద చ్ేసాం క్ాబటిట వాళ్ళి తిరిగి మళీి

చ్ేసే పరాయి దేశానిక్ి వళ్ికుండా, సవదేశంలోనే అతత మామల

తమన్ు చ్యడాలని తలిల దండురలు ఆశ్నంచ్డం వాోప్ార్మౌతరందే

బాగోగులు చ్యసుకుంటూ భర్త కు దయర్ంగా జీవించ్డం ఈ కథలోని

తపు, అది పేమ
ర
క్ాదని చ్కకని సందేశానినసుతంది ‘వాన్పరసిం’

పరధాన్ ఇతివృతత ం. ఈ కథలో సందరాున్ుసార్ంగా నిర్ాల మామ

అనే కథ. భార్ో ఉదయ ోగం చ్ేయడం ఏమాతరం ఇషట ంలేని భర్త కు

గారి చ్ేత ర్చ్యిత ఊరిాళ్ కథన్ు చ్ెపుి ంచి, నిర్ాల – ఊరిాళ్

కన్ువిపుు కలిగించ్డానిక్ి ఆ ఇంటి ఇలాలలు ఎలాంటి నిర్ణయం

లకు చ్కకని ప్ో లిక పరతిప్ాదించ్ార్ు. వాల్లాక్ి రామాయణంలో లేని

తీసుకుందయ ‘అతన్ు’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది. భార్తీయ భర్త ల

ఊరిాళ్– లక్షాణుల సంభాషణన్న్ు ఈ కథలో ర్చ్యిత ర్మోంగా

సంకుచిత ఆలోచ్నా దృకుథానిక్ి ఈ కథ అదద ం పడుతరంది.

ఊహించి చితిరంచిన్ తీర్ు బాగుంది. ఈ సంభాషణల దావరా తాోగం

పిలలల పెంపకంలో అమెరిక్ాలోని డేక్ేర్ సెంటర్ుల ప్ో ష్ిసత ు
న్న ప్ాతరన్ు గయరిె ‘అంటే ఏమిటి?’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది.

లోన్య, పతిభక్ితలోన్య ఊరిాళ్ – సీతాదేవిక్ి ఏమాతరం తీసిప్ో దని
ర్చ్యిత నిర్ూపించ్ార్ు.

అమెరక్
ి ాలోని తలిల దండురలు డేక్ేర్ సెంటర్ులన్ు ఆశోయిసుతన్న తీర్ు

ఆడవాళ్ిన్ు చ్ులకన్చ్ేసి మాటాలడుతూ, వారి పటల అస

న్ు గయరిె – ఆ సెంటర్ల పనితీర్ున్ు గయరిె - ఆ సెంటర్ుల వసయలు

భోంగా పరవరితంచ్ే నాటక కథానాయకునిక్ి, ఆ నాటకంలోని కథా

చ్ేసే ఫీజులన్ుగయరిె- డేక్ేర్ సెంటర్ల ముసుగులో క్ ందర్ు చ్ేసత ున్న

నాయిక్ి బుదిి చ్ెపుి న్ తీర్ున్ు ‘నేన్ు అహలోన్ు క్ాన్ు’ అనే కథ

అంయయితాోలన్ు గయరిె ఈ కథ చ్కకగా వివరిసత ుంది. పెదదలు

తెలియజ్ేసత ుంది. నాటక్ాలలో న్టించ్డానిక్ి సీత ల
ై ు ఎకుకవగా

చ్ేసే విశృంఖల చ్ేషటలు పసి హృదయాలపెై ఎలాంటి పరభావానిన

మకుకవ చ్యపకప్ో వడానిక్ి గల క్ార్ణాలన్ు ఈ కథ చ్కకగా

చ్యపుతాయో ఈ కథలో బరహాాన్ందం చ్కకగా వివరించ్ార్ు. ఆరిిక

విశలలష్ించింది. నాటకర్ంగ కళాక్ార్ులు టి.వీ. సీరయ
ి ల్ీ కు తర్

సమసోలతో సతమతమవుతరన్న మితరరనిక్ి చ్కకని జీవితానిన

లిప్ో తరన్న తీర్ున్ు కూడా ఈ కథ చ్కకగా వివరించింది.

పరసాదించ్ాన్ని సంతృపిత పడరన్ ఓ డాకటర్, ఆ తర్ువాత మితరరనిక్ి

క్ ందర్ు తెలుగు సినీ హదరోల–న్టీన్టటల అసలు సవర్ూ

అంతరాజతీయ ఖాోతి రాకప్ో వడానిక్ి తానే క్ార్కుడెన
ై ాన్ని తెలుసు

ప్ానిన ధెైర్ోంగా బహిర్ాతం చ్ేసిన్ అతి క్ దిదమంది తెలుగు కథా

క్ ని ఎంతగా కృంగిప్ో యాడయ ‘జీవన్ది’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది.

ర్చ్యితలలో సాయి బరహాాన్ందం ఒకర్ు. అమెరిక్ాలో తెలుగు

పరసత ుతం సినీ పరిశోమలో జ్ర్ుగుతరన్న సాహితీ చ్ౌరాోనిన గయరిె

సంంాలు

ఈ కథ చ్కకగా వివరించింది. పరఖాోత సినీ ర్చ్యితలకు పేర్ు

తెలుగు సినిమా న్టీన్టటలు అకకడరక్ి వచిె పరవరితంచ్ే తీర్ున్ు

పరతిషఠ లు రావడానిక్ి పరధాన్ క్ార్ణం ఘో రట ర్చ్యితలేన్ని, క్ానీ

‘అతిథి వోయోభవ’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది. అమెరిక్ాకు వచ్ేె

వీర్ు ఎలాంటి గౌర్వానిన నోచ్ుకుంటూ బరతరక్ీడుెతరన్న తీర్ున్ు

క్ ందర్ు తెలుగు సినీ న్టీన్టటలు అకకడ వారిక్ి ఆతిథోమిచ్ేె

ప్ాఠకుల

సమసోలతో

తెలుగు కుటటంబాల వారిని ఎంతగా ఇబుంది పెడతారో ఈ కథ

సతమతమవుతూ తమ ర్చ్న్లన్ు ఇతర్ులకు అముాకుంటటన్న

తెలుపుతరంది. తాగుడు, ష్ాపింగ్ తదితర్ క్ార్ోకోమాలతో వారిక్ి

సర్సవతీ పుతరరల విష్ాద జీవితానిక్ి దర్ుణం ఈ కథ.

ఆతిథోమిచ్ేె వోకుతల ఇళ్ిన్ు – సొ ముాన్ు ఎలా గులల చ్ేసత ారో ఈ

ముందుంచిన్

కథ

యిది.

ఆరిిక

ఉదయ ోగనిమితత మెై భర్త పర్దేశంలో ఉంటే, తాము మాతరం
సవదేశంలోనే ఉంటూ అతత మామల సేవలో పునీతమవుతరన్న

నిర్వహించ్ే

వేడుకలకు

అతిథులుగా

హాజ్ర్యియో

కథ చ్దివితో అర్ిమవుతరంది. అటేల అమెరక్
ి ాలో వీరిక్ి ఆతిథో
మిచిెన్ వోకుతలు ఇండరయాకు వచిెన్పుుడు వార్ని కలవాలని
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పరయతినసేత , వారెవరో తెలియన్టట
ల ఈ న్టీన్టటలు పరవరితంచ్ే తీర్ు

దండురలన్ు నిర్ల క్షోం చ్ేసే కర్కశ క్ డుకుల తీర్ున్ు ‘మార్ని

న్ు ఈ కథలో ర్చ్యిత ఎండగటాటర్ు.

మన్సు’ అనే కథ ఆవిషకరిసత ుంది. కుకక తోక వంకర్ అన్నటట
ల గా

చిన్ననాటి న్ుండర ఒక హదరోని ప్ారణం కంటే మిన్నగా అభ

క్ ంతమంది

వోకుతల
ఈ

వోక్ితతావలలో
కథ

మార్ుు

తెలియజ్ేసత ుంది.

రావడమనేది

మానించ్ే ఒక వీరాభమాని, ఆ హదరో యొకక అసలు సవభావానిన

అసంభవమని

వృదాిపోం

లో

దగా ర్గా చ్యసి అవాకుకయినా తీర్ున్ు ‘వీరాభమాని’ అనే కథ

తలిల దండురలన్ు పటిటంచ్ుక్టని క్ డుకుల రాక్షస మన్సత తావనిక్ి

తెలియజ్ేసత ుంది. అమెరక్
ి ాలో తెలుగు సంంాల వారి ఆహావనానిన

పరతిర్ూపం ఈ కథ. అహం, మితిమీరిన్ ఆతాాభమాన్ం వోకుతల

అంగసకరించి అకకడకు విచ్ేెసే క్ ందర్ు తెలుగు సినిమా అగో

మధ్ో న్ున్న ఆతీాయ సంబంధాలన్ు ఏవిధ్ంగా బలహదన్పర్ు

హదరోలు, ఆ వేడుకలన్ు కషట పడర నిర్వహించ్ే క్ార్ోనిరావహాకులన్ు

సుతందయ ‘అహం’ అనే కథ తెలియజ్ేసత ుంది. డబుు అనేది చ్ాలా

ఎంతగా ఇబుందిపడ
ె తారో ఈ కథన్ు చ్దివితే అర్ి మవుతరంది. ఆ

చ్ెడాదని, అది ఎంతటి ఆతీాయుల మధ్ోనన
ై ా చిచ్ుె ర్గులుె

వేడుకలకు విచ్ేెసిన్ందుకు వార్ు తెలుగు సంంాల వారిని

తరందని ఈ కథ చ్కకని సందేశానినసుతంది. చ్ేసన్
ి సాయానిన

ముకుక పిండర ప్ారితోషకం వసయలు చ్ేయడం–ఆ డబుు తమ

మరిెప్ో కూడదని కూడా ఈ కథ సందేశానినసుతంది. ఎయిడ్ీ

చ్ేతిక్ి అందకప్ో తే వేదక
ి పెైక్ి రామని బదిరించ్డం–సవదేశంలో

వాోధిగోసత ుల పటల ఈ సమాజ్ం చ్యపుతరన్న వివక్షతన్ు ‘పరశన’

తమ సేవా సంసి లకు విరాళాలన్ు ఇమాని అమెరక్
ి ాలోని తెలుగు

అనే కథ వలల డరసత ుంది. వివాహానిక్ి ముందు యువతీయువకులు

వారిని ప్ారధేయపడటం, తదితర్ పనిక్ిమాలిన్ చ్ేషటలన్ు గయరిె

ఎయిడ్ీ పరసక్ష చ్ేయించ్ుక్టవాలనే నియమంపెై భార్తీయ సమా

తెలిు ఈ కథ అభమాన్ుల కళ్ళి తెరిపస
ి త ుంది.

జ్ం ఏవిధ్ంగా పరతిసుందిసత ుందయ ఈ కథ తెలియజ్ేసత ుంది.

అవినీతి – సావర్ి ం – లంచ్గొండరతన్ంతో నిండరప్ో యిన్ ఈ

అనిర్వచ్నీయమెన్
ై ఆన్ందానిక్ి అసల ైన్ అర్ి ం చ్ెపుి న్

పరపంచ్ంలో మాన్వతవం ఇంక్ా పూరితగా న్శ్నంచిప్ో లేదని, మాన్

కథ ‘గాలిపటం’. క్ నిన సందరాులలో వోకుతలు చ్ేసే చిన్న చిన్న

వతవం మయరసతభవించిన్ మహాన్ుభావులు న్యటిక్ట క్టటిక్ట ఎకకడయ

సహాయాలు ఎదుటి వోకుతలకు ఎంతటి ఆన్ందానిన కలిగిసత ాయో

ఒకర్ు ఇంక్ా ఉనానర్నే న్మాక్ానిన కలిగిసత ుంది ‘న్యటిక్ కకడు’

ఈ కథ వివరిసత ుంది. కడుపు నిండరన్ వోక్ితక్ి చ్ేసే సాయం కనాన

అనే కథ. ‘’సొ ంత లాభం క్ ంత మాన్ుక్ ని ప్ొ ర్ుగు వానిక్ి

కడుపుమండే వోక్ితక్ి చ్ేసే సాయం విలువన్
ై దనే సందేశానిన

తోడుపడవోయ్’’ అని గుర్జ్ాడ అన్న మాటలన్ు గుర్ుతకుతెసత ుంది

అందించ్ే చ్కకని కథ యిది. విదేశ్ర సంసకృతి, పర్భాష్ా పరభావం,

‘విలువలు’ అనే కథ. దుర్దృషట శాతర
త అమెరక్
ి ాలో మర్ణణంచిన్

తదితర్ వలయాల మధ్ో చికుకకున్న తెలుగుజ్ాతి ఉగాది పండు

వోకుతలన్ు, సవదేశానిక్ి పంపడం ఎంత ఖర్ుెతో కూడుక్ ని వున్న

గన్ు జ్ర్ుపుకుంటటన్న తీర్ున్ు హాసోంగా చ్ెపుి న్ కథ ‘ఉగాది

పనో ఈ కథ చ్దివితే అర్ిమవుతరంది. వోకుతలన్ు అంచ్నా వేయ

శభాక్ాంక్షలు’. తెలుగు భాష్ా సంసకృతరలకు తామే పరతినిధ్ుల

డం అంత సులువైన్ పని క్ాదని ఈ కథ మన్కు తెలుపుతరంది.

మన్నటట
ల గా ఫో జుగొటేట పర్భాష్ా కథా నాయికల తీర్ున్ు ఈ కథలో

తరిగిప్ో ని సంపదలు ఉన్నపుటిక్ీ తన్ రెకకల కషట ంతోనే ధ్నానిన

ర్చ్యిత నిశ్నతంగా విమరిశంచ్ార్ు.

సంప్ాదించి, ఆ సొ ముాన్ు ప్ొ ర్ుగు వారిక్ి సాయమందించ్ే ఒక

క్ నిన తెలుగు సంంాలు నిర్వహించ్ే కథల – న్వలల

మహో న్నత వోక్ిత యొకక సహృదయానిన ఈ కథ చ్కకగా ఆవిషక

ప్ో టీలన్ు విమరిశసయ
త రాయబడరన్ కథ ‘బహుమతరలు’. క్ నిన

రించింది. ఎనోన వేల మెళ్
ై ళి దాటి, దేశం క్ాని దేశం వచిెనా

తెలుగు సంంాలు నిర్వహించ్ే కథల ప్ో టీలలో పరతిభకు ఏమాతరం

భార్తీయులకు కుల జ్ాఢ్ోం ప్ో లేదని, కష్ాటలోల ఉన్న వోక్ితక్ి

ప్ారధాన్ోత దకకడంలేదనే నిర్సన్న్ు ఈ కథ వోకత ం చ్ేసత ుంది.

సాయపడటానిక్ి కూడా ఆ వోక్ిత యొకక కులానిన బటిట సుందించ్ే

కథలన్ు గయరిె ఏమాతరం పరిజ్ా ాన్ం లేని వార్ు ఈ ప్ో టీలకు

అమెరక్
ి ాలోని క్ నిన సంకుచిత తెలుగు సంంాల తీర్ున్ు ఈ కథ

నాోయనిరేణతలుగా వోహరిసత య, కుల – ప్ారంత – బంధ్ు పక్షప్ాతా

లో ర్చ్యిత నిరోాహమాటంగా విమరిశంచ్ార్ు. కన్న తలిల

లకు తలఒగిా విజ్ేతలన్ు నిర్ణయిసుతనానర్ని ఈ కథ తన్ నిర్సన్
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గళానిన వినిపిసత ుంది. ప్ాలగుమిా, చ్ాసో , రావిశాసిత ై వంటి

విలువలు అలవడాలని అన్ుక్టవడం అవివేకమే అవుతరందని ఈ

పరముఖుల కథలన్ు సెత
ై ం పేర్ు మారిె ఈ ప్ో టీలకు పంపితే, అవి

కథ సందేశానినసుతంది. అమెరక్
ి ా డాలర్ుల, సుఖాలు క్ావాలి గానీ,

కూడా

అమెరక్
ి ా పది తరలు, అలవాటట
ల వదద న్ుక్టవడం అమాయకతవమే

బహుమతరలకు

నోచ్ుక్టవని

ఈ

కథలో

ర్చ్యిత

విమరిశంచ్ార్ు.

అవుతరందని ఈ కథ హితబో ధ్ చ్ేసత ుంది.

భార్ోభర్త ల సంసార్ంలో సేవచ్ఛ కంటే తాోగం ఉన్నతమెై

పరవాస భార్తీయ జీవితానిన గయరిె, అకకడర వారి

న్దనే గొపు సంసారిక సయతారనిన వివరించ్ే పరయతాననిన ‘సేవచ్ఛ’

సంవేదన్లన్ు గయరిె అందరినీ మెపిుంచ్ేలా కథ రాయడమనేది

అనే కథ చ్ేసత ుంది. ఈ కథ వంగయరిఫౌండేషన్ వారి అమెరిక్ా

చ్ాలా కషట ంతో కూడరన్ సృజ్నాతాక పరక్ోయ
ి . అందులోన్య ఒక

తెలుగు కథానిక 8వ సంకలన్ంలో పరచ్ురించ్బడరంది. భారాోభర్త ల

సంసకృతిలో పుటిట పెరిగి మరో సంసకృతిలో జీవిసయ
త
కథలు

మధ్ో తలతేత చిన్న చిన్న సమసోలకు విడాకులు పరిష్ాకర్ం

సృజియించ్డం

క్ాదని ఈ కథ తెలియజ్ేసత ుంది. ఈ కథంతా లేఖ దావరానే

భార్తీయ నేపథోంతోన్య – ఇటట అమెరక్
ి ా నేపథోంతోన్య

ముందుకు సాగుతరంది. తరాలమధ్ో సంంర్ిణన్న్ు చితిరంచిన్

కథలన్ు సృజియిసయ
త ర్చ్నా పరయాణం చ్ేసత ున్న గొరిత సాయి

సాయి బరహాాన్ందం మరో కథ ‘వలసజీవితం’. ఇది 20వ

బరహాాన్ందం అభన్ందనీయులు.

శతాబద ంలో అమెరిక్ా తెలుగు కథానిక మరియు అమెరిక్ా తెలుగు

లేఖల

మరస

కషట ంతో

ర్ూపంలో

కూడుకున్న

కథన్ు

పరక్ోయ
ి .

న్డరపించ్డంలో

అటట

సాయి

సాహితీ వేతతల పరిచ్య గోంథంలో పరచ్ురించ్బడరంది. అమెరికన్

బరహాాన్ందం దిటట. చ్కకని న్ుడరక్ార్ంతో కూడరన్ ఈయన్ కథా శలి
ై

సంసకృతిలో పుటిట పెరగ
ి న్
ి పిలలలకు, భార్తీయ సాంసకృతిక

ప్ాఠకులన్ు మరింత చ్దివించ్ేలా చ్ేసత ుంది.
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