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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 18
th

 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 18
th

, 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  

       

http://www.tfas.net/
http://www.paatasala.net/
http://www.tfas.net/
mailto:president@tfas.net
http://www.tfas.net/
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అద్వైతం – “పూర్ణ”మయంది 
దివాకర్ పేర ి

   డేటన్, న్యోజ్ెరసీ 
“ఓం పూర్ణమాదాయ పూర్ణమిదం పూరాణ త్ పూర్ణముదచ్ోతే”. 
రెండు పూరాణ లు కలిసనిా ఒక్ే పూర్ణంట. హాచ్ెెర్ోం !! ఇకకడ 
కూడా వాళ్ళిదదర్ు. వాళ్ళిదదరే !! ఇదదర్ూ ఉదదండులే. క్ానీ వాళ్ిని 
అందర్ూ ఒకకడ ే అన్ుకుంటార్ు. అందర్ూ ఏమిట ి – వాళ్ిని 
వాళళి “అర్టకికటటట  గాళ్ిం” అని చ్పెుుకుంటార్ు. ఎందుకంట ే
సనాాన్ం చ్సేని్పుుడు ఇతర్ులక్ి ఒ లక్ష పర్ుీ ఇచిెన్వాళ్ళి 
కూడా వీళ్ళిదదరకి్ీ చ్ెరో ఏభయ్ వలేు ఇచ్ేె వార్ుట. ఆ ఒకకడ ే
“బాపు–ర్మణ”గా పరసదిిిక్కె్ికన్ బాపు-ర్మణలు. ర్మణ తూర్ుు 
అయిత–ేబాపు పడమర్. అంట ేగోదావరిక్ ీచ్ెరో వ పైూ అన్నమాట. 
బాపుగారి నాన్నగార్ు మదరా సులో వుండేవార్ు అందుకు బాపు 
గార్ు చ్నె ైన వాసి. ర్మణ గారి నాన్నగార్ు రాజ్మహ ందరవర్ంలో 
ఉండకుండా “సవరాా నిక్ి” ఉడాయించ్ార్ు. అందువలల  ర్మణ గార్ు 
చ్ెన నై పరవాసి. బాపుగార్ు తండరర చ్ాటట పిలాల డు. ర్మణ గారెతై ే
సర్వ “తంతర” సవతంతరర డు. బాపుగార్ు సిగరటెటల  క్ ంట ే - ర్మణ 
గార్ు క్ాలేెవాడు. తండరరక్ిచిెన్ మాటక్ి  బాపుగార్ు “లా” చ్ద ి
వేర్ు. అయితే ప్రా క్ీటసు చ్యెోలేదు- మాటివవలేదు క్ాబటిట . ర్మణ 
గారెతైే అదలీేదు. మటెిరకులేషన్ డరంక్ీ క్ టిట  – ఆంధ్ర పతిరకలో 
చ్ేరార్ు. ఇదదర్ూ చ్రెో దారస అయితనేేం గమోం ఒకటే. ర్మణ గార ి
అమాాయి భోగటాట  పరక్ార్ం బాపుగార్ు పదహార్ు ంంటలూ పనే–
ర్మణ గార్ు పదహార్ు గంటలూ నిదేర. అయితనేేం ర్మణ గార్ు 
వరా సేవార్ు–బాపుగార్ు గససవేార్ు. ఒకటేమిటి బుడుగు, సీగా 
న్పసెయనాంబ, గోప్ాలం, వాళాివిడ,  పక్ికంటి పనిినగార్ు, లావు 
ప్ాటి పినినగారి మొగుడు (లావుప్ాట-ిపినినగార్ు ల ండర! మొగు 
డు క్ాదు), పెైవైటేట చ్పెుే బామా, గుంజీళ్ళి తీసే మషే్ాట ర్ు, 
అపుుల అప్ాురావు ఒకకటమేిటి ... లోకం సమసతం న్వువలే 
న్వువలు. ఈ లోగా బాపు గార్ు ఉదయ ోగాలు–సంగసతాలు. ర్మణ 
గార్ు ర్చ్న్లు-సినిమాలు (ఇది వాళ్ి ఫెరండు వి.వి.ఎ ర  రామా 
రావు వరేే పజేీలోల  చ్పెేుడు ల ండర) మొతాత నిక్ి ఈ ప్ాయింటట మీద 
బాపు-ర్మణ లు సిిర్పడాా ర్ు. జ్యోతి పతిరక రాంవయో గారిక్ ి
ఇచ్ేె స-ి చ్నె ైనలో సనిిమాల వంట ప్రా ర్ంభంచ్ార్ు. సంపూర్ణ 

రామాయణం, దాని క్ాఫీ క్ టిట  ముతాోలముగుా , ఇలాంటి ఫార్ుా 
లాలతో అనిన ప్ాక్ాలూ వండర వడరా ంచ్రే్ు. క్ నిన అదుుతః – క్ నిన 
బుదుుదః ( పలేి ప్ో యాయ్ ల ండర) అయితనేేం ఏ పనిచ్ేసనిా 
మన్సుపెటిట  చ్ేసార్ు. అంతెందుకు–“నా మీదనే్రోో య్” అంటూ 
వాళ్ి సినిమాల మీద క్ార్ూట న్ సటె ైర్ుల  వాళళి వేసుకునానర్ు. 
పిలల లక్ి వీడరయో చ్దువులు చ్ెపుేర్ు. ఈ టవీీ లో భాగవతమ 
నానర్ు. ఒకటమేిట ి మహాపరభో! గసతలు-(సం)గసతాలు-రాతలు 
కలిసేత   ఎలావుంటటందయ  ఓ-ఐడరయా ఇచ్ేె సార్ు. ఓరోజు పొ్ దుద  
నేన”ర్మణ” గార్ు జ్ండా ఎతేతసార్ు. బాపుగార్ు గోడ సప్ో ర్ట లేని 
ప్ో ర్ట-రెైట్ అయాోన్ని వాప్ో తూనే ఒంటరిగా “శో్ర రామరాజ్ోం” పూరిత 
చ్ేససేార్ు. “ర్మణ” లేకుండా తన్ు ఒకకడయ ఎందుకన్ుకుకనాన 
రేమో–“బాపూ” గార్ూ సవరాా నిక్ి చ్కె్ేకశార్ు. ఇంతక్ీ వీళ్ళి కలిస ి
కంబ నై్ుా గా పరతిభావంతరలా? ఇదదర్ూ–ఒక్టక పరతిభావంతరలా? 
బాపూగసత–ర్మణ రాతక్ి వన న తెచిెంది. ర్మణ ఇచిెన్ వ న్ున 
దన్ున బాపూలో కళాక్ార్ుణణణ  అంతతెరత న్ నిలబ టిటంది. లండన్ 
ఫిలిం ఫసెిటవల్ క్ి వ డుతూ ర్మణ క్ాళ్ిక్ి దండం పెటిటన్ బాపు–
బాపు పుటిటన్ క్ాలంలో మన్ం పుటటడం మన్ అదృషటవన్న ర్మణ. 
ఇదదర్ూ ఇదదరే. వాళ్ళి వాళళి! వాళ్ళి ఇపుుడు మన్ మధ్ో లేర్ు. 
అయితేనేం ర్మణ ర్చ్న్లునానయి. బాపూ బొ మాలునానయి. 
రామాయణం వుంది. శో్రరాముడర బొ మాలునానయి. వాళ్ళి తీసని్ 
సినీకళాఖండాలునానయి. భళ్ళిమని చీదసేని్ “బుల ల టటల ”నానయ్! 
తరర్ుో మన్న బంగార్ు చిలకలునానయి. తలెుగు న్వలలునానయి. 
ఆ న్వలల మీద బాపు బొ మాలునానయ్ ... కళ్ింట నీళళి 
సుత నానయి. ఆ ఏడుపు దాచ్ుక్టడానిక్ి ఈ కబుర్లనీన. “బాపు–
ర్మణ” ఇంక లేర్ు. ఇక రార్ు. వాళ్ళి మన్క్ి వదిలి వ ళ్ళిన్ కళా 
సంపదలే మిగలిాయ్. “బాపు-ర్మణ” ఒక అందమయిన్ దవంద-
సమాసం. దెైవతం – అదెైవతమయి – పూర్ణంలో కలిసిప్ో యింది. 
ఇదదర్ు విలక్షణమయిన్ వోకుత లు, ఏక్టన్ుాఖుల ై మన్ జ్ాతి క్ ి
తర్గని “కళా సంపద” చ్ేరిె పటెాట ర్ు.  

వాళ్ిక్ి మన్ం ఏమివవగలం?  కనీనటతిో సాృతోంజ్లి తపు. 
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లలితగీత వికాసం 
    డా. వడేాపలిల కృషణ 

శీ్ర శీ్ర (1910) : క్ారిాక శాో మికవరా్పుకవిగా, విపల వమారా్పు ర్వి 
గా ఖాోతి గాంచిన్ శో్రశో్ర ర్చించిన్ ‘మహాపరసాి న్ం’ ఫీర-వ ర్ీ గా ముదర 
పడరనా అధకి భాగం మాతరా బదిమెైన్దే ! క్ాబటిట  మహాపరసాి న్ంలోని 
అనకే కవితలు గేయాలుగా నిలుసాత యి. గసతాలుగా తాళ్–లయ 
సమనివతాలుగా పలుకుతాయి. ‘మహాపరసాి న్ం’ అన ే మొదట ి
గేయంలో (పుట: 17) 
మరో పరపంచ్ం, మరో పరపంచ్ం 4 + 4 + 4 + 4 మాతరలు  
మరో పరపంచ్ం పలిిచింది   4 + 4 + 4 + 1 మాతరలు 
పదండర ముందుకు పదండర తరో సుకు 4 + 4 + 4 + 4 మాతరలు 
పదండర ప్ో దాం పెపైెైక్ి !  4 + 4 + 4 + 1 మాతరలు   
అని తోటి మాన్వులన్ు ఉన్న పరపంచ్ంలో న్ుంచి మరో ఊహా 
పరపంచ్ానిక్ ి క్ తతదారలిో తీసుక్ెళాత ర్ు. సరకి్ తత  విలోమగతిలో మా 
రాా నిన చ్యపిసాత ర్ు. ఆమారా్ంలో ఎదుర్యియో –న్దనీ్దాలూ, అడవు 
లు – క్ ండలు ఎడార్ులా మన్కడాంక్ి? – అని పరశ్ననసాత ర్ు.  

ఎముకలు కుళ్ళిన్, వయసు మళ్ళిన్  
సో మర్ులారా! చ్ావండర! 
న తరత ర్ు మండే, శకుత లు నిండే  
సెైనికులారా ! రార్ండర!  

అని శకుత లుడరగని్ వారనిి, సో మర్ులన్ు చ్ావమంటూ ఉడుకు న  
తరత ర్ు ఉర్కల తేత  సెైనికులన్ు ర్మాంటూ సావగతం పలుకుతార్ు. 

తరా చ్ుల వల న్య,రేచ్ుల వల న్య  
ధ్న్ంజ్యునిలా సాగండర  
కన్బడలేదా మరో పరపంచ్పు  
ఎరో్ బావుటా నిగనిగలు  

అని తాచ్ులాల , రచే్ులాల , ధ్న్ంజ్యులాల  సాగి ఎరో్జ్ెండా ఎగిర ేమరో 
పరపంచ్ానిన చ్ేర్ుక్ మాంటార్ు. కమయోనిసుట  గసతంలా అగుపించ్ే ఈ 
గేయం చ్తరర్సరంలో సాగింది. శో్ర శో్ర రాసని్ గేయాలలో చ్పెుుక్ట 
తగని్వి, ప్ాటకు ఒదగివేి చ్ాలా ఉనానయి. మచ్ుెకు ‘మహా 
పరసాి న్ం’ లోని మరకి్ నిన శ్రరిికలన్ు పరశి్రలిసేత , భన్న గతి – లయ 
లలో, ఆ గయేాల ఒర్వడర ఎలా సాగిందయ  తలెుసుత ంది. శో్ర శో్ర గయేా 
లోల  క్ నిన ఒక్ే బాణలీో ఒక్ే భావంతో సాగతిే, మరిక్ నిన అడుగడు 

గున్ భన్న భావాభవోక్ిత తో, భన్నలయలతో న్రితసాత యి. ఈ భన్న 
భావ, భన్న లయ, గతి ‘జ్యభరేి ‘లో కనిపసిుత ంది. (పుట: 21) 
‘జ్యభేర ి ‘లో మొటటమొదట ి3 చ్ర్ణాలు, చిటటచివర ిమయడు చ్ర్ 
ణాలు ఒక్ే గతి ఒక్ే లయలో మిశోమంగా న్డుసాత యి. 
నేన్ు సెైతం 3 + 4 = 7  
పరపంచ్ాగినక్ ి 3 + 4 = 7 
సమిధ్ నొకకటి ఆహుతిచ్ాెన్ు 3 + 4 +3+5 = 15  
నేన్ు సెైతం 3 + 4 = 7 
విశవ సృష్ిటక్ి  3 + 4 = 7 
అశో్రవొకకట ిధార్ ప్ో శాన్ు 3 + 4 +3+5 = 15  
నేన్ు సెైతం భువన్ భవన్పు  
బావుటాన  ైపెకై్ి లేసాత న్ు  
అంటూ సరిక్ తత  భావోదేవగంతో ఈ గసతానిన ర్చించి, బావుటాగా 
పెైక్ ి లేచి తన్ సాహతిో జ్యభేరనిి మోగించ్ార్ు. ‘పదేలు’ 
(పుట:67) అన ేగయేం సివన్ బర్న గసతానిక్ ిఅన్ువాదమ ేఅయి 
నా అందంగా అచ్ెమెనై్గసతంగా తోసుత ంది. అంతలేే పేదల గుండెలు  

ఆశో్రవులే నిండరన్ కుండలు  
శాశాన్మున్ శశ్నక్ాంతరలలో  
చ్లిబారిన్ వ లిరాబందులు  
... 
అంతలేే పదేల బరతరకులు  
తిరపిెమున్కు పడిరక్ెడు మతెరకులు  

పేదల గుండలెు కనీనటి కుండలని, వారి బరతరకులు విచ్ెమెతరత  
కునే పడిరక్డెు మతెరకులని శో్రశో్ర దయనీయంగా , ఆర్దగంగా అభవ 
రిణంచ్ార్ు. ఈ పేరర్ణతో ఇదే ఆర్దగతతో డాకటర్ సి. నారాయణ రడెరా  
గార్ు ‘పుణోవతి’ సనిిమాలో ఒకప్ాట రాశార్ు, ‘ఇంతలేే నిర్ుపేదల 
బరతరకులు....’ అని. శో్రశో్ర, సివన్ బర్న మారా్ంలోనే రాసని్ మరో 
మంచి గసతం ‘అదెైవతం’ (పుట: 70)  
ఆన్ందం అర్ణవమెతైే   6 + 8  
అన్ురాగం అంబర్మెైత ే  6 + 8 
అన్ురాగాపుటంచ్ులు చ్యసాత ం 6 + 8 
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ఆన్ందపు లోతరలు తీసాత ం  6 + 8   
అని అన్ురాగాక్ాశపు అంచ్ులు చ్ుసాత మంటూ – ఆన్ంద సము 
దరరపు లోతరలు తీసాత మంటూ అందంగా, ఆశాజ్న్కంగా భావానిన 
అభవోక్ీతకరించ్ార్ు. ‘దేశచర్టతరలు’ (పుట:73) గయేంలో గత 
చ్రతిరన్ంతా చితిరక పటాట ర్ు. ‘న్ర్జ్ాతి చ్రితర సమసతం – ఒకర ి
నొకర్ు దయచ్ుక్టవడమనే్ని సర్వం సావరి్ పూరతిమనే్ని వివరిం 
చ్ార్ు. ఇదంతా ఒక సంంరి్ణ ఫలితంగా సంభవించిన్ మార్ుుగా 
పరకటించ్ార్ు. దాని వ న్ుక ఉన్న గతి తరాకనిన విశలలష్ించ్ార్ు.  

ఏ దశేచ్రతిర చ్యసనిా  
ఏమున్నద ిగర్వ క్ార్ణం? 
న్ర్జ్ాతి చ్రతిర సమసతం  
పర్ పడీన్ పరాయణతవం  

అని తర్తరాల మాన్వ జీవన్పరసాి న్ంలో సాధించిన్ సవప్ానలు, 
విజ్యాలు అసలే లేవని బలల గుదిద  చ్ెప్ాుర్ు. ‘మహాపరసాి న్ం’ లో 
మాదిరగిా గత వ భైవానిన తలప్ో సయత  వర్తమాన్ంలో కన్ుమర్ుగె ై
ప్ో యిన్ భార్తమాత ఔన్నతాోనిన వివరించ్ే ప్ాట ‘ఏవి తల్లల!’ అన ే
శ్రరిికతో ‘ఖడాసృష్ిట ’ అగుపసిుత ందలిా – 

ఏవి తల్లల? ఏవి తల్లల ? 
నిర్ుడు కురసిిన్ హిమ సమయహములేవి తల్లల? 
చ్కోవరిత అశోకుడెచ్ెట? 
జ్గదుా ర్ు శంకర్ుండచె్ెట? 
క్ాళ్ళదాస మహా కవీందుర ని  
కవన్ వాహినిలో కర్ంగని్  
ఉజ్జయిని నడేకెకడమాా ? 
ఉంది, చ్యపించ్య! 

వింజమూర్ట శివర్ామార్ావు (1908): మేన్మామ యి నై్ దవేుల 
పలిల కృషణశాసిత  ైఒర్వడరలో వీర్ు అనకే లలిత గసతాలన్ు ర్చించ్ార్ు. 

వచ్ేె నోయి వసంతమయ ...! 
విచిెన్ది మల్లల లతాంతము ... 

అని విరసిని్ మలిలక్ా లతాంతాలతో, మావి చివుళ్ితో, మధ్ుప 
ముాల ప్ాటలతో మలయ మార్ుతాలతో విచ్ేె సని్ వసంతం 
క్ేవలం మన్ క్టసమనే్ంటూ ఎగిరి గంతసేయత  ఎలుగెతితన్ వ నై్ం ఈ 
గసతంలో అగుపించి మన్సుీలన్లరిసుత ంది. న్లల న్యోన్ు తలు 
సయత  ఓ గోపకి శాో వోంగా సవర్మెతితన్ గసతం, ‘న్లల ని వాడా!’ (పుట: 
54) 

న్లల ని వాడా! ననే్ు గొలల  కన ననోయ్! 
పిలల న్ గోో వూదుము, నాయులల ము ర్ంజిలల గా !.... 
ఆకసాన్ మబుులనీ – చీకటటలే మయగనె్నీ  
నేన ర్ుంగ న తైినోయి, నీ తలపే వ లుంగాయి ! 

కన్నయో ముర్ళీ ప్ాటక్టసం ఆక్ాశంలోని మబుులన్ు, అరి్రాతిర 
చీకటల ని ల క్ికంచ్క, మరె్ుపున్ు దయతికగా వలపున్ు న చ్ెె లిగా 
తోడు తచె్ుెకునానన్ంటూ అతని వలపు తలపులన్ు వ లుగుగా 
మలచ్ుక్ నానన్ంటూ – గోపకి ప్ార్వశోం తో ప్ాడుకున్న వ ైన్ం ఈ 
గసతంలో సుషటమవుతరంది. ఆ ప్ార్వశాోనిన పరసదిి గాయని ఆర్. 
బాల సర్సవతి ఆ రోజులోల నే తన్ శాో వోమెనై్ గాన్ం లో సాక్షాతక 
రింప చ్సేింది. ర్కర్క్ాల పూలపెై వాలి న తాత వులన్ు గోో లే తరమెాద 
తో ఒక పూల బాల ప్ాడే గసతం, ‘ఓయి తరమెా దా’ (పుట: 57) 

ఓయి తరమెాదా! ఇంత మాయ చ్ేతరవా?.... 
న్మిానాము నినేన మరి మముా మోసగింతరవా?||ఓ || 
అర్విచిెన్ తలెి మలిలయనోయ్! న్న్ున  
మురపిించిగ వలపచిిెతినోయ్! 
నాదరి క్తేెంచి యిట టదౌదవువల క్ేగనిావు  

మల ల ,తామర్, గులావి మన్సిచిె పలిిచినా తరమెా ద చ్రే్వచిె 
న్టేల  వచిె మరే దెసక్ట ప్ారపి్ో యి మోసగించిందంటూ ఎలుగతెితన్  
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తీర్ు ఈగసతంలో ఎంతో హృదోంగా మలిచ్ార్ు, శ్నవరామారావుగార్ు. 
అనకే సార్ుల  ఆక్ాశవాణణ లో ఈ గసతం లలిత సంగసతం లో పరసార్మె ై
శోో తలిన అలరచిింది. 

ఏలా న్వ వద వదియియలా? 
రాల  మల ల ల మాలా!    ||ఏ ||  
నాచ్ెలియా! వలపూర్ు చ్యపులో  
దాచితివా న రితావి తీపులూ  ||ఏ || 

తన్ చ్లెి న్వివతే మల ల లు మాలగా దయర్ుల తాయంటూ, చ్యపులోల  
వలపుల న తాత వులు వీసాత యంటూ, న్డరరయేి సాగే మింట ిప్ాటలో 
గుడర గంట మోతలో చ్ెలి సవరాలే విన్ వచ్ాెయంటూ వ లుగుల ై 
కన్వచ్ాెయంటూ మనోహర్ంగా ర్చించ్ార్ు. 

ప్ొ ంగారి ప్ాడవే బంగార్ు వీణా! 

భోగాల కళాోణ రాగాలు జ్ాణవ  ై ||ప్ొ ం||  
ప్ొ ంచి నాసామి ఆలించ్ు నేమో సుమీ  
ఎంత హాయిగా గొంతర న తెతదవో?... ||ప్ొ ం||  (పుట: 57) 

ఇందులో ఒక న ర్జ్ాణ భోగాల కళాోణ రాగాలు ప్ాడమంటూ వీణ 
న్ు సంబో ధసిుత ంది. ఒక సామి ప్ొ ంచి వింటాడేమోన్ని సన్నగా 
గొంతతెతమంట ంది. సామగాన్ం లా పేరమ గసతానిన ప్ాడర తన్న్ు 
ప్ాల సందరంలో తలెించ్మంట ంది. ఖండగతి లో కమనీయం గా 
సాగని్ గసతమిది. క్ాని బాపరిాజు గారి ‘ప్ాడక్ే నారాణణ ప్ాడక్ ే
ప్ాటా,ప్ాట మాధ్ురాోల ప్రా ణాలు మరగిేన!ే’ అన్న ప్ాటన్ు 
గుర్ుత కు తసెుత ంది. ఇలా అనకే గసతాలిన అందంగా ర్సబంధ్ుర్ంగా 
ర్చించిన్ వింజ్మయరి శ్నవ రామారావు లలిత గసత విసాత రానిక్ి తన్ 
సాయశకుత ల మేలి బాట వేశార్ు. (తర్ువాయి వచ్ేె సంచికలో)

నాకు నచ్చిన పద్యం 
శో్రమతి క్ాశ్రనాధ్ుని రాధ్  

మ.  పర్మసేనహము హృతీరోర్ుహమున్ం బాతరంబు గావించి, సు  
    సిిర్తం బుణోదశం దప్ో గిన మది న్ుదీదపించి, బరహాాండ క  
    ర్ుర్ఖండంబున్, మంతరకజ్జలమొగిన్ ప్ాలాక్షుఁ గయరిుంప, న్  
   గాిరి రాజ్ాతాక పట ట  నా, న్మరి, నింగిం బరెవ నీలాభరముల్ . 

     (కుమార్సంభవము. షష్ాట శావసము. ప. 96)  
నాకు న్చిెన్ ఈ పదోం న్న నచ్ోడుని కుమార్సంభవం 

ఆర్వ ఆశావసంలో ఉంది. మాటవర్ుసకు అన్డం క్ాదు. నిజ్ంగా 
న ేచ్రితర పుటల వ న్ుక మర్ుగు పడరన్ ఈ ప్రా చీన్ క్ావోం, దాని 
కర్త కవిరాజ్ శ్నఖామణణ న్న నచ్ోడుడు, 1909 ప్రా ంతంలో శో్ర మాన్ 
వలిల రామకృషణ కవిగార ి పుణోం వలన్ వ లుగులోక్ి రావడం 
జ్రగిింది. నిజ్ంగా ఇది తలెుగు వాళ్ళి చ్ేసుకున్న పుణోమే. 
శో్రకృషణదేవరాయల లాగాన ే ఈ రాజ్కవి కూడా వర్ణనాపిరయుడు. 

ఇక పె ై పదోంలో విషయం ప్ార్వతి తప్ో వర్ణన్, వరి్ఋతరవర్ణన్.  
దీనిక్ి సంగతి, సందర్ుం ఏమిట  చ్యదాద ం. కుమార్సంభవం 
మొతతం పన నండు ఆశావసాల క్ావోం. ప్ార్వతి తపసుీ 
చ్ేయడానిక్ ి ముందు జ్రిగని్ కధ్ ఇది.  హిమవతుర్వతం మీద 
తపసుీ చ్ేసుకుంటటన్న శ్నవుడరక్ ి పరచి్ర్ోలు చ్ేయడానిక్ ి హిమ 
వంతరడు తన్ కుమారెత గిరజి్న్ు నియమించ్డం జ్ర్ుగుతరంది. 
ఇందుర ని పేరరేపణతో శ్నవప్ార్వతరలన్ు కలపడానిక్ ి మన్ాధ్ుడు 
పరయతినంచి, పట టడు బయడరద అవుతాడు. అటటతర్ువాత శంకర్ు 
డు ఆ చ్ోటట వదలివ ళ్ిడం, ఉమాదేవి విర్హవదేన్తో బాధ్ 
పడటం జ్ర్ుగుతరంది.  చివరకి్ి ఆమె తపసుీ చ్సే ి శ్నవుని పరస 
న్ునణణణ  చ్సేుక్టవాలని నిర్ణయించ్ుకుంటటంది. తండరర హిమవంతర 
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డు, తలిల అయిన్ మనే్క ఇదదర్ూ ఎంత న్చ్ెజ్పెిునా విన్క, 
పటటట పటిట  తండరర అన్ుమతితో తప్ో వనానిక్ి తర్లి వ ళ్ళతరంది. 

అకకడ జ్ంగమ మలిలక్ార్ుజ న్ుని దరిశంచి, అతని వదద 
శ ైవాగమ దకీ్షన్ు సీవకరించి, గౌరవిన్ంలో నియమబదిమెనై్ తప 
సుీన్ు ప్రా ర్ంభసుత ంది. సాననార్ెన్హో మాది నితోకర్ాల తోన్ు, 
ఫలపరాణ దులతో కూడరన్ ఆహార్నియమాలతో మొదలు పెటిట , 
చివర్కు పండర రాలిన్ ఆకులన్ు సహితం తిన్డం వదలిిపెటిట  అపర్ణ 
అయింది. బొ టన్వేలిపె ై నిలబడర, బాహువులన్ు పెైక్తెిత , నాలుగ 
గునల మధ్ోన్ నిలుచ్ుండర సయర్ుోనిక్సేి చ్యసయత , ప్రా ణాయామాది 
నియమాలన్ు ప్ాటసియత , ఇంక్ా ఎన ననోన నిషటలన్ు ఆచ్రసియత , 
నిర్ంతర్ం పర్మశేవర్ుని ధాోన్ం చ్సేయత  ఘోర్తప్ో దకీ్షలో మునిగ ి
ప్ో యింది. ఆమ ెఇలా ఘోర్మెైన్ తపసుీ చ్సేుత ండగా ఒకరిక్టసం 
ఆగని క్ాలం గడరచిప్ో తోంది. ఋతరవులు మార్ుతరనానయి. వరి్ 
ఋతరవు వచిెంది. న్లల టిమంేాలు ఆక్ాశంలో వాోపసిుత నానయి. 
ఆ దృశోం ప్ార్వతి ఆ శ్నవుని వశ్రకరించ్ుక్ న్డానిక్ి చ్ేసుత న్న 
పరయతనంలా ఉందని ఈ పదోంలో వరిణసుత నానడు కవి.  
  “అగిారరిాజ్ాతాక ప్ాలాక్షన్ గయరిుంప, పర్మసనేహము 
హృతీరోర్ుహమున్ం ప్ాతరంబు క్ావించి, సుసిిర్తన్ పుణోదశం 
తప్ో గిన మదని్ ఉదీదపించి, బరహాాండ కర్ుర్ఖండంబున్, మంతర 
కజ్జలము ఒగని్ పట టనాన్, అమరి, నీలాభరముల్ నింగని్ పరవె.”  - 
అన్నద ిఅన్వయం. 

ఆ క్ ండరాజు కూతరరెనై్ ప్ార్వతి ప్ాలాక్షడరని ప్ొ ంద 
డానిక్ి, గొపు పేరమ అనే న్యన న్ు, హృదయపదాం అనే ప్ాతరలో 
ప్ో సి, నిలకడగా ఉంచిన్ తన్ పుణోము అనే వతితని వేసి, తన్ 
తపసుీ అనే అగినతో వ లిగించి, బరహాాండము అన ే కుండపెంకు 
మీద మంతరపు క్ాటటకన్ు పటటట దలతో పటటట కుంట ందా అన్నటటల గా 
ఒపుి, న్లల ట ిమంేాలు ఆక్ాశంలో వాోపించ్ాయి –అన్నది అరి్ం. 
 తపసుీకు ఫలం క్టరని్ క్టరకి తీర్డమే క్ాదు, దానితో 
బాటట అపూర్వమెనై్ శక్ిత కూడా సొ ంతం అవుతరంది. సముదరా నిన 
ఒకక ఆచ్మన్ం చ్సేని్  అగసుత ుడు, సృష్ిటక్ి పరతిసృష్ిట  చ్సేిన్ విశావ 
మితరర డు, తన్ అర్చ్తేితోనే కన్బడా వారని్లాల  భసాం చ్ేసని్ భసాా 
సుర్ుడు, ఇందుర డంతటి వాడరక్ ే ఒళ్లంతా కళ్ళి మొలిపంిచిన్ 
గౌతముడు; తపసుీ దావరా అపూర్వమెనై్ శక్ిత సొ ంతం చ్సేుకున్న 

ఇలాంటి వాళ్ళి క్టక్ లల లు. క్ెలైాసాధశీ్రని తన్ తప్ో మహమితో 
నిజ్ాధీశవర్ుని చ్ేసుక్టవాలని–‘క్టర్ుకుని’ క్ాదు ‘నిశెయిం చ్ుకుని’ 
తప్ో వనానిక్ి వచిెన్ ప్ార్వతి ఆవిడ. ఆభజ్ాతోం చ్యసేత  సామాన్ో 
మాయిందా? ధెైరాోనిక్ి, సెథి రాోనిక్ి లోటట లేని, దటీట లేని పర్వత 
రాజు హిమ వంతరడర కూతరర్ు ఆమె. ఇక జ్ంకడానిక్ి, కుంకడా 
నిక్ి అవక్ాశం ఎకకడుంద?ి అగతోం ఏముంది? తప్ో వన్ంలోఉన్న 
తలలు పండరన్ మున్ులే ఆవిడ తేజ్సుీక్ ి ముగుి ల ై మోకరలిాల  
ర్ు. ఆవి డ తలుచ్ుకుంటే బరహాాండమెైనా బొ ంగర్ం అయి అర్చ్ేత 
కూరోెగలదు. ఆవిడక్ ి అన్ుకూలంగా అద ి కుండపెంకుగా మార్ 
డంలో వింత ఏముంద?ి 
 పెైన్ చ్పెుిన్ ‘మంతరపు క్ాటటక’ అనదేి వశ్రకర్ణ 
సాధ్నాలోల  ఒకటిగా చ్ెబుతార్ు. దపీపువతితని వ లిగించి, దాని ప్ొ గ 
న్ు కుండపెంకు మీద మసగిా లేదా క్ాటటకగా మంతరా నిన చ్దువు 
తూ పడతార్ు. దానిన ఉపయోగించి క్టర్ుకున్న వాళ్ిన్ు 
వశపర్చ్ుక్టవచ్ుెన్ని పరతీతి. ఇద ిఎవరో పిచిె క్టరకితో చ్సేుత న్న 
పనిక్ాదు. లోక్శే్రడెనై్ ఆ పర్మ శ్నవుడరని తన్ భర్తగా ప్ొ ందాలని 
ప్ార్వతి చ్సేుత న్న తపసుీ. ఆదశింకర్ుడంత వాడరని వశం 
చ్ేసుక్టవడానిక్ి జ్రగిే ఈ పరయతనంలో చిన్న చిన్న వసుత వులు 
ఉపయోగ పడవు. అందుచ్తే, ప్ార్వతి హృదయం పరమిద, ఆవిడ 
పుణోం వతిత , ఆవిడ పేరమ న్యన , తప్ో గిన నిపుు అయాోయి. మర ి
ఆవసుత న్న ప్ొ గన్ు క్ాటటకగా పటటడానిక్ ి సాధార్ణమెైన్ 
కుండపెంకు ఎలాపనిక్ సుత ంది? అందుకనే అన్ంతాక్ాశమ ే
కుండపెంక్ెైంది. పరకృతి కూడా ప్ార్వతిలో భాగమే క్ాబటిట  ఆవిడ 
తపశెర్ోక్ి పరతివింబంగా కన్బడుతోంది. ఇదంతా నింగని్ున్న 
న్లల మబుులన్ు చ్యసని్ కవి హృదయంలో కలిగని్ భావన్. 
ఈవిధ్ంగా తప్ో వర్ణన్న్ు ఋతరవర్ణన్తో మళే్వించి చ్పెుడం అన్న 
భావానిన మయలకర్త అయిన్ క్ాళ్ళదాసు న్ుంచి అందుకుని, దానిన 
మరింత పరతిభావంతంగా అందలం ఎక్ికంచ్ాడు న్న నచ్ోడుడు.  
 ఎన ననోనసందరాులలో మహతతర్మెైన్ భావానిన చినిన 
భరణిలో దాచిన్టటట  కందం వంటి చినిన ఛందసుీలలో వరిణంచిన్ 
న్న నచ్ోడుడు, ఈ వర్ణన్క్ి మతేతభవృతాత నిన ఎంచ్ుక్టవడం పరతేోకత ే
మరి. ఇకకడ జ్ర్ుగబో తరన్నది - పశ్రపతి శరసర్ంలో సగం 
క్ాబో తరన్న మహ శవరి, మహ శవర్ుని వశ్రకర్ణం చ్సేుకునే పరయ 
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తాననిన వరిణంచ్డం. అందుక్ే మతేతభం వంటి గంభీర్మెనై్ వృతత ం, 
దాని కంటే ఎతరత  ఎదిగ ి అంబరానిన అంటే ఊహ. ఈ పదోంలోని 

భావగాంభీర్ోం చ్దవిిన్వార ి మన్సులో కలక్ాలం నిలిచిప్ో యియ 
విధ్ంగా చితిరంచ్ాడు కవిరాజ్శ్నఖామణణ న్న నచ్ోడుడు. 

 
కళా పూర్ణణ ద్యుడు బాపు 

శో్ర వి.వి.ఎ ర. రామారావు  

పరపంచ్వాోపత ంగా ఉన్న తలెుగు వారకి్ి ఈయుగం ఇచిెన్ 
గొపువర్ం బాపు. అతన్ు సంప్ాదించ్ుకున్న విర్ుదులూ, డాకటర ే
టటల , జీవితసాఫలో పుర్సాకరాలు, ల జ్ెండరస అన్న పరశంసలు, 
టిటడిర ఆసాి న్ కళాక్ార్ుడరగా ఎంపిక, ల కకలేన్నిన సనాానాలు 
ఇవనీన డభె ైఏళ్ి సాధ్న్ఫలాలు. ఆ సాధ్న్ గురించి తలెుసు 
క్టవాలంట ేబాపు బాలోం న్ుంచి పరసాత వించ్ాలి. 

బాపు తండరరగార్ు సతితరాజు వణేుగోప్ాల్ గార్ు కోమశ్నక్షణ 
కు ప్రా ధాన్ోమిచ్ేె మనిష్.ి రెండవ పరపంచ్ యుది సమయంలో, 
ఆయన్ మదరా సు హ ైక్టర్ట-లో ఆయన్ అడవక్టే్ పని చ్సేుత న్నపు 
డు, యుది విమానాలు మదరా సు సమీపంలో బాంబులు వ యోగా, 
ఆయన్ భయపడర, రెండు-మయడు ఏళ్ళి కుటటంబానిన తన్ 
సవగాో మమెనై్ న్ర్సాపురానిక్ ి తర్లించ్ార్ు. యుదిం చ్లాల రాక్ా 
మళీి మదరా సులో విదాోభాోసం సాగించ్ార్ు బాపు. ఆయన్ 
మిగతా జీవితమంతా మదరా సులోనే గడరచింది. 

సయకల్ అయిప్ో గానే బాపు సేనహతిరలమెనై్ ననే్ు, 
వ ంకటరా వ్(ముళ్ిపూడర వ ంకట ర్మణ), మరిక్ ందర్ు కలిస,ి 
పుసతక్ాలు ఇంట ల  పడసే,ి మెరసనా బీచ్ కు వ ళ్ళల ఆడుకునేవాళ్ిం. 
మేము క్ెర్టాలతో ఆడుతరంట,ే బాపు ఒక ఇసుక తిపు మధ్ో 
కూర్ుెని, సెకచ్ బుక్ లో ఏవవేో బొ మాలు గససుత ండవేాడు. గంటల 
తర్బడర పెనిీల్ క్ాగతింమీద న్డుసయత న ే ఉండదే.ి ఇంటిక్ ి వ ళళిట 
పుుడు బలవంతంగా లాకుకని చ్యసేత , బీచ్ కు వచిెన్ అందమెైన్ 
అమాాయిల కళ్ళి, ముకుకలు, లంగా-ఓణలీు, క్ేరింతలు న్వువ 
లు, పలిల లఏడుులూ, తలుల లబుజ్జగింపులు, అబాుయిల పర్ుగు 
లు, బఠాణలీ వాడర బుటట , లుంగసలు, ప్ాోంటటలు వేసుకున్న పదెద  
వాళ్ళి, లావుప్ాటి వాళ్ళి, సన్నటి న్డుములు, ఇవనీన 
వేసుత న్నపుుడు అతని భంగిమ - ఇవనీన గసతలోల  క్కి్ికరసిి ఉండేవి. 
“ఇవనీన ఎందుకు గససుత నానడురా బాబు? ఏం చ్ేసుకుంటాడు ?“ 
అని న్వువకునే వాళ్ిం. సయకల్ లో ఉన్నపుుడు నోట్ బుకుకలు, 

ట క్ట్ బుక్ీ లో ఖాళీ ఉన్నచ్ోట ప్ాఠం చ్బెుతరన్నమాష్ాట ర్ల 
బొ మాలువంటవిి వసేేవాడు. ఇంట ల  అతని గది నిండా క్ాగతిాల 
గుటటలు, న్యో ర పపేర్లలో ఖాళీ ఉన్న చ్ోట కూడా గసససేవేాడు. 
వాళ్ి నాన్నగార్ు చ్దవిి ప్ారేసని్ క్టర్ట సర్ుకలర్ లలో కూడా 
చివర్న్ ఖాళీ ఉంట,ే బొ మాలు గసససేవేాడు. న్యో ర పపేర్లలో 
ఫో ట లు చ్యస,ి వాటిని గససవేాడు. బాపు చ్దువులో 
వ న్ుకబడలేదు కన్ుక, అతన్ు బొ మాలు గససుత నాన తండరర అడుా  
చ్ెపులేదు. ఆయన్ సనేహతిరడెనై్ ఎ ర.ఎన్.చ్ామకూర్ు అన ే
ప్ో రేత ేయిట్ పెయింటర్ వదదకు శని, ఆద ివారాలోల  పంప,ి బొ మాలు 
నేర్ుెక్టమనవేార్ు. ఆయన్ వదద శ్నక్షణ వలల  బాపుకు ల ైఫ్ 
సెకచింగ్ లో మంచి పటటట  దొరకి్ంిది. పెళ్ళలళ్లకు, పేర్ంటాలకు తండరరతో 
న్రాీపుర్ం వ ళ్ళిన్పుుడు, అకకడర వీధ్ులూ, పరె్ళ్ళి, 
పెంకుటళి్ళి, పూరిప్ాకలు, నీటిలోని పడవలు, గురో్బుండర లోంచి 
త ంగి చ్యసవేాళ్ళి ఇలా ఎందరినో తన్ గసతలోల  ప్ొ ందుపరచి్ేవాడు. 
క్ నినంటనిి తన్ మన్సులో బంధించ్వేాడు. ముఖోంగా దృశోంలో 
ల ైట్ సో ర్ీ ఎకకడర న్ుంచి వసోత ందయ , దాని పరక్ార్ం ష్డేుల  వేసయత , 
అతన్ు ల ైఫ్-సెకచ్ లో మాసటర్ అయిప్ో యాడు. 

ఇంటరసాడరయట్ చ్దవిే రోజులోల  నాలాంటి వాడవెడెైనా 
ఇంటకి్ి వసేత , ‘ఒరేయ్, ఆ చ్ాప మీద బో రాల  పడుక్ట,క్ాళ్ళి సగం 
మడరచి పెైక్తెరత , అరచి్ేతరల మీద తల ఆనించి, న్న్ున చ్యడు’ 
అనవేాడు. తరావత నా బొ మా ఎలా ఉందయ చ్యసేత , ప్ొ డుగు జ్డ, 
జ్ళళి పూలు, చ్ేతరలకు గాజులు, క్ాళ్ికు పటీటలు, ఉండవేి. తన్ 
మన్సులో ముదిరంచ్ుకున్నవి, నా భంగిమ చ్యసయత  వసేేవాడు. 
అర్వ పతిరకలోల  అచ్ెైెన్ పరముఖ చితరక్ార్ుల ైన్ ధాణు గార్ు, 
వాసుగార్ు, గోపిగార్ు వంటి వార ి బొ మాలు కతితరించ్ుకుని, ఒక 
ఆలుం చ్సే,ి అవి చ్యసి బొ మాలు వేసి తీసుకువ ళ్ళి వాళ్లకు 
చ్యపవేాడు. వాళ్ి సలహాలు తీసుకుని,వాళ్ళి , ‘నీక్ట పరతేోక సెథటల్ 
ఉంద,ి అలాగే మెైంట నై్ చ్యెిో, గొపు చితరక్ార్ుడరవి అవుతావు’  
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అని దీవిసేత , న్మసకరించి వచ్ేె సవేాడు. వడాా ద ిప్ాపయో బొ మా 
లు, నాయకుల బొ మాలు సేకరించి ఆలుం చ్ేసవేాడు. 

చ్దువుకుంటటన్న రోజులోల న ేర్మణ 4-5 ఏళ్ి వయసు 
న్న బాపు మనే్లుల డు ర్ంగ (ఇపుుడు అలుల డు)తో ఆడుతూ 
సర్దాగా క్ాలక్షపేం చ్సేవేాడు. ఆ పేరర్ణతోన ే బుడుగు క్ాోరెకటర్ 
సృష్ిటంచ్ాడు. ఆ ప్ాతర మాటలు, బాపు దానిక్ి ర్ూప కలున్ చ్ేసని్ 
బొ మాలు, చిర్సాి యిగా తెలుగు లోగళి్ిలో నిలిచిప్ో యాయి. 

1951-53 మధ్ోలో ర్మణ వి.క్ాం చ్దువుతూ ఉండగా 
అతనిక్ ి ఆంధ్రపతిరకలో ఉదయోగం వచిెంద.ి అపుుడు బాపు చ్తే 
ఇలుల సేత షైన్ లు, క్ార్ూట న్ుల , పరతేో క సంచికలకు కవర్ పజేీలు 
వేయించ్వేాడు. అవి చ్యస,ి మిగతా పతిరకల వార్ు కూడా బాపు 
చ్ేత బొ మాలు వయేించ్ుకునవేార్ు. 1955 లో బాపు అడవక్టే్ గా 
ఎన్-రోల్ అయియో సరిక్ ి అతని తండరర సవరా్సుత లయాోర్ు. మంచి 
చితరక్ార్ుడరగా గురితంపు వచిెందికన్ుక, ఆ ర్ంగంలోనే సిిర్పడాలని 
నిర్ణయించ్ుకుని, బాపు లాయర్ు గిరసక్ి నీళ్ళి వదలిేసాడు. జ్ె. 
వాలటన్ థామీన్ కంపెనీ లో ఏడాదిన్నర్ ప్ాటట ఆరిట రట  గా ఉదయ ోగం 
చ్ేసాడు బాపు. వాళ్ళి ఏదెైనా లేఅవుట్ వ యోమంటే, గంటలో 
వాళ్ి ఊహకు మించిన్ బొ మాలు వసేి ఇచ్ేె వాడు. మిగిలిన్ 

సమయమంతా ఖాళీగా ఉండడంతో బయటకు వచిె, 
ఎఫషి్ియంట్ పవిల సటి ీర అనే సంసిలో “న లకు 30 గంటలు మించి 
పని చ్ెయోన్ు’ అన్న నియమంతో చ్రేాడు. ఏడాదని్నర్ తరావత 
ఆ ఉదయ ోగం వదలిి, ఎఫ్.డర.సిటవరా్్ అనే పదెద  సంసిలో చ్ేరాడు.చ్ాలా 
పెదద  జీతం క్ావడంతో ఇలుల , క్ార్ వంటి సౌకరాోలు సమకూరాయి. 
క్ిోంది వాటాలో తన్ు, పెనై్ ర్మణ క్ాపుర్ం పటెేటసార్ు. అందులోన ే
గోపుల్ గార్న ే గొపు ఆరిట రట ఉండడంతో క్ నానళ్ళి పని చ్సే ి
బయటకు వచ్ేెసార్ు.  

బాపుకు చిన్నతన్ం న్ుంచి ల ైఫ్ సెకచింగ్ పెై మకుకవ. 
అందుక్ే అతన్ు గససని్ బొ మాలు ఒక మయసలో ఉండవు. 
ఎఫీీసయింట్ పవిల సటి ీర లో పనిచ్సేుత ండగా ఆయన్ వదద  16 
ఎం.ఎం. మయవీ క్ెమెరా ఉండదే.ి ఉదయం 6 గం. బయలేద ర ిదాని 
తో అనకే వీడరయోలు చ్ాటటగా తీసుకునవేార్ు. వాటిని తన్ రేఖా 
చితరా లకు ఉపయోగించ్ుకునానడు. ఫో రౌా ఫండేషన్ డెైరకెటర్  
ఇజ్ేరయిల్ కు చ్ెందిన్ ‘ఈసనె్ బ రా్’ గార్ు బాపు గారి అభమాని. 
ఆయన్ ఆల్ ఇండరయా టూర్ కు వ ళ్ళిన్పుుడు బాపు గారిని 
క్ెమెరామనె్ హో దాలా కూడా ర్మానానర్ు. ఆయన్తో దేశమంతా 
తిరగి,ి ఫో ట లు తీసని్ బాపు ఆయన్ున గాడ్-ఫాదర్ గా గౌర్విసాత   
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ర్ు. క్ ందర్ు బాపు చ్తేి రాత వంకర్టింకర్గా ఉందంటే, మర ి
క్ ందర్ు ముతాోలాల  ఉంది అనేవార్ు. క్ ందర్ు విజిటింగ్ క్ారా్్, 
శ్రభలేఖలు రాయించ్ుకునవేార్ు. తరావత అద ి ఎంత ప్ాపులర్ 
అయిోందంట,ే 1994 లో బాపు ఫాంట్ పిరంట్ మీడరయా లోక్ ి
వచిెంద.ి  

బాపు చిన్నతన్ంలో హారోానియం వాయించ్ేవాడు. 
హిందుసాి నీ సంగతరలు అనీన దానిపె ై పలిక్ించ్వేాడు. రడేరయో 
అన్నయోగార్ు అపుుడపుుడు బాపుకు అవక్ాశాలు ఇసుత ం 
డేవార్ు. బడే గులాం అల్ల ఖాన్ కచ్ేరసలు, విసిాలాల  ఖాన్ గార ి
షహనాయి, హరిపరసాద్ ఫ్ూల ట్, మెహదద హాసన్ గారి గజ్ల్ీ అంట ే
బాపుకు ప్రా ణం. బొ మాలు గససుత నాన, పుసతక్ాలు చ్దువుతరనాన, 
ఒక పరకక సంగసతం మోోగుతరండేది. అలాగ ేసాజిజద్ హుసేీన్ గార ి
మాండలిన్ విని ముగుి డెనై్ బాపు, ముతాోల ముగుా  సినిమాలో 
ఒక లవ్ సనీ్ క్ి ఆయన్ చ్తే సో లో పెటిటంచ్ాడు. విశవవాోపతంగా 
ఉన్న అనకే ఇన్ుటరర మెంటల్ సంిఫనీ లు అనీన బాపు వదద  ఉండేవి. 

క్ నినంటనిి రాజ్ాధిరాజు సినిమాలో వాడాడు. జ్ాజ్ మయోజిక్ లోని 
క్ నిన ప్ాపులర్ ప్ాటలిన బాపు హారోానియం తో వాయించి 
వినిపించ్వేార్ు. 

బహుశా బాపు చ్దవిిన్నిన పుసతక్ాలు వేరవెర్ూ చ్దవిి 
ఉండరేమో ! తలెుగు, ఆంగల సాహితోం, పురాణాలు, క్ావాోలు, 
అనీన చ్దవిి చ్రిెంచ్వేాడు. పుసతక్ాలు క్ ని చ్దివి, క్ నినంటిని 
నాకు చ్దవమని ఇచ్ేెవాడు. అందుక్ే బొ మాలక్ెై వచ్ేె  ర్చ్న్లు 
క్షణణంగా చ్దవిి, ర్చ్యత మయలాంశం గురితంచి, ర్చ్యత 
ఊహకు మించిన్ బొ మాలు వ యోగలిగవేాడు. దేవుడర బొ మాలు 
వేసటేపుుడు పురాణాలలోని వర్ణన్లన్ు గుర్ుత కుతచె్ుెకునవేాడు. 
గోంథపఠన్ం, చ్దువుతూ సంగసతంవిన్డం అతని దని్చ్ర్ో లో 
భాగం. 

పదవ క్ాల సు న్ుంచి ఇంగసలష్ సినిమాలు చ్యసవేాడు 
బాపు. హాసో పరధాన్మెనై్ చితరా లంట ే ఇషటపడేవాడు. బొ మాలు 
వేస ి ప్ాక్టె్ మనీ వచిెన్ రోజులోల  ర్మణతో కలిసి, హాల్లవుడ్ 
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క్ాల సకి్ీ అనీన చ్యసవేాడు. ఫెరడసిటయర్, జీన్ క్లె్లల వంట ి డాన్ీర్ 
లు, చ్ారెల ర లాటన్, జ్యసఫె్ క్ాటన్, గాోరస కూపర్ వంటి హదరో లంట ే
బాపు కు చ్ాలా ఇషటం. వీడరయో టపే్ లు వచ్ాెక్ా బాపు ఇంట ల  
కూర్ుెనే సినిమాలు చ్యసవేాడు. తన్కు న్చిెన్ సినిమాల 
డర.వి.డర లు క్ ని తెచ్ుెకుని, అలా క్ నిన వలే సనిిమాలు 
చ్యసాడు. బాపుకు సతోజిత్ రే అంట ే ఇషటం.ఆయన్లా సినిమా 
తియాోలన్న క్టరకి ఉండదేి. క్ నానళ్ళి బాపుర్మణలు విజ్య 
వాడలో జ్యోతి పతిరక న్డరప్ార్ు. అద ి ఆన్తి క్ాలంలోన ే చ్ాలా 
పేర్ుగాంచింద.ి తరావత ఎందుక్ట పతిరక మొతతం సంప్ాదకులు 
రాంవయో గార ి చ్ేతిలో పటెిట , వాళ్ి వాటాకు వచిెన్ లక్ష 
ర్ూప్ాయిలు, ఒక పెర ర తీసుకుని తిరిగి మదరా  ర వచ్ేెసార్ు. 
అపుటకి్ే ర్మణకు సనిీ ర్చ్యితగా పేర్ుంది, బాపుకు మంచి 
కంపో్ జ్ర్ గా, చిన్నగసతలోల  మంచి ఎక్ీ-పెరషన్ ఇవవడంలో 
అన్ుభవం ఉంద.ి ఇదదర్ూ సీరీన్-పేల  రాసి న్వయుగ వారకి్ ి
చ్యపసిేత , వార్ు ప్ాటలు జ్యడరంచ్మనానర్ు. 4 ప్ాటలు మహదేవన్ 
గారతిో రిక్ార్ుా  చ్యేించి, న్వయుగ వార్ు ఓక్ే చ్ేసాక్ా, బాపు 
‘సాక్షర’ సినిమాకు 25 రోజుల ష్డెయోల్ వసే,ి పులిదిండరలో 19 
రోజులోల నే షూటింగ్ పూరిత చ్ేసార్ు. ‘సాక్షర’ క్ి మంచి పేర్ు, 
అవార్ుా లు వచ్ాెయి, ఇంగిలష్ లో ట ైటలి్ీ వేయించి, క్ేందర 
పరభుతవం ర్ష్ాో కు కూడా పంపింద.ి క్ాని, ఆ సినిమాలో జ్రిగని్ 
ప్ొ ర్ప్ాటటల  తెలిసని్ బాపు, మళీి అవి పున్రావృతం క్ాకుండా ఒక 
వ టర్న్ డెైరకెటర్ లాగా ‘బుదిిమంతరడు’ సినిమా తీసార్ు. అద ి
వంద రోజులు ఆడరంద.ి సంపూర్ణ రామాయణం టిరక్ ష్ాట్ీ అనీన 
ర్విక్ాంత్ న్గాయిచ్ గారిక్ ి ర్ంగుల బొ మాలు వసేచి్ాెర్ు బాపు. 
దానితో ఆయన్ పని సులువ ,ై ఆ సిరీప్ట  న్ు మదరా  ర సినీ ఫలాీ్ 
వార్ందరిక్ీ చ్యప్ార్ు. బాపు సిరీప్ట లో ఎడమ పరకక న్టీన్టటల 
హావభావాల ఫేరములు, కుడర పరకక డెలైాగులుంటాయి. ఇలా ఒక 
సినిమాకు 3000- 3500 ఫేరములు బాపు గససేవాడు. ఈ సొట రస 
బో ర్ుా  వలల  అనకే లాభాలు ఉనానయి. యయనిట్ మొతాత నిక్ ీ
జ్ర్గబో యియ సనినవేశం తలెుసుత ంది.ఆరిట రట-లకు పరధాన్మెైన్ 
మయమెంట్ లు, ఎక్ీ-పెరషన్ లు తలెుసాత యి. ముఖోంగా న గటవి్ 
ఫిలిం గొపుగా ఆదా అవుతరంది. 150 నిముష్ాలకు, 2 లక్షల 
అడుగులు పెగైా ఫలిిం పటేట  క్ాలంలో బాపు కు 35 వలే 

అడుగులకు మించ్దే ిక్ాదు. తెలుగు, హిందీ, తమిళ్ భాషలోల  50 
సినిమాలకు పెగైా తీసని్ బాపు అనిల్ కపూర్, రాజ్ేందరపరసాద్ 
,న్యతన్ పరసాద్ వంటి మంచి న్టటలిన పరచి్యం చ్ేసాడు. 
ఎన్.ట.ిఆర్ ముఖోమంతిరగా ఉన్న సమయంలో బాపు-ర్మణలిన 
పిలిచి, 5వ తర్గతి వర్కూ పలిల లకు వీడరయో ప్ాఠాలు 
తియోమనానర్ు. ఆ సమయంలో బాపుర్మణ లు సినిమాలకు 
క్ నానళ్ళి దయర్ంగా ఉంటూ, 3 వ తర్గతి వర్కూ అదుుతంగా 
ప్ాఠాలు తీసార్ు. వాటకి్ ి ఎ.ఆర్.ర్హమాన్ గారతిో రస-రిక్ారిాంగ్ 
కూడా చ్ేయించ్ార్ు. ఆ తరావత పరభుతవం మారి, ఆ విషయం 
పటిటంచ్ుక్టక ప్ో వడంతో తిరగిి సినీర్ంగ పరవశేం చ్ేసి, పెళ్ళిపుసతకం, 
మిషటర్ పెళాిం లాంట ి సనిిమాలు తీసార్ు. రాంబంటట సినిమా 
తీసుత ండగా భాగవతం సీరయిల్ క్టసం ఈ–టివి వారి పలిుపు 
వచిెంద.ి ఆరేళ్ళి కష్ిటంచి భాగవతానిన ఒకకళాఖండం గా ర్ూప్ొ ం 
దించ్ార్ు. అందులో బాపుర్మణల పరతీ ఫేరమ్ ఒక పెయింటింగ్ 
లాగా అనిపసిుత ంద.ి 

బాపు అడవక్ేట్ గా న్మోదు అయాోక్ా, ఫిలిం సలెవిరట ీ
కుటటంబం న్ుంచి వచిెన్ భాగోవతిని పళె్ళల చ్సేుకునానడు. సినీ 
ర్చ్యతగా సిిర్ పడాా క్ా, ర్మణ సాహతిీ కుటటంబం న్ుంచి 
వచిెన్ న్ండయరి వార్మాాయి శో్రదేవిని పళెాిడాడు. వీళ్ి 
కుటటంబాలు పిలాల ప్ాపలతో సహా ప్ాలు నీళ్ిలా కలిసిప్ో యాయి. 
శో్రరామరాజ్ోం సిరీప్ట  పూరితగా తయార్ు చ్సేి ఇచ్ాెక్ా, ర్మణ 
అరి్రాతిర హఠాతరత గా కన్ునమయసాడు. వాళ్ళిదదరదిీ వీడని బంధ్ం. 
బాపుకు ర్మణ లేకప్ో వడం పదెద  లోటట అయినా, ఆ రాములవార ి
దయతో సనిిమా పూరిత చ్ేసాడు. 
ముకాా యంపు: 

బాపు తన్కు ఊహ తెలిసని్ 70 ఏళ్ిలో ఏ ఒకక క్షణం 
వృధా పర్చ్కుండా ఏదయ  ఒక కళ్కు అంక్ితం అయాోడు. అతడు 
నిజ్మెనై్ కళాపరపూర్ుణ డు . అటటవంటి వాడు యుగానిక్ి ఒకకడు 
పుడతాడు. బాపు కు సమక్ాల్లకులు అవవడం మన్ అదృషటమెైతే, 
అతన్ు బాలోం న్ుంచి నా ప్రా ణ సేనహతిరడు అవడం నాకు 
దేవుడరచిెన్ వర్ం!      (“అచింగా త్లుగు” ఇంటరెనట్ పతిరక సౌజ్న్ోంతో)
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చేర్ా మాస్ాి ర్ు 
డాకటర్ వ దైేహి శశ్నధ్ర్ 

తెలుగు సాహతిోం తో పరచి్యం ఉన్నవార్ందరిక్ ీ చ్రేా 
(శో్ర చ్కేూరి రామారావు) మాసాట రితో కనీసం పరోక్ష పరిచ్యం 
ఉండ ే ఉంటటంది. తలెుగు సాహితోంతో, తలెుగుభాషతో ఆయన్ 
కున్న విసత ృతమెనై్ అన్ుబంధ్ం, అభనివశేం వలల . ఆంధ్రజ్యోతిలో 
పరతి ఆదివార్ం చ్రేాతలు వచ్ేె రోజులోల  ననే్ు అంతగా వాటిని 
ఫాలో అవలేదన ే చ్ెప్ాులి. క్ాలేజీ చ్దువు, మడెరకల్ ఎంటరన్ీ 
పిరపరషేన్ తో తలమున్కల ైన్ రోజులు అవి. అయినా ఇపుుడు 
లబదపరతిషరట ల ైన్ అపుటి వరి్మాన్ కవులన్ు ఎందరనిో ఆయన్ తన్ 
చ్ేరాతలలో పరామర్శ చ్ేయటం, ననే్ు అపుుడపుుడయ చ్దవటం 
నాకు ఇపుటిక్ ీగుర్ుత . 

1995 లో నా పరవాస జీవితం మొదల ైన్పుటని్ుండ ీ
దాదాపు ఆరేడళే్ి వర్కూ సాహితోంతో సానినహతిోం తగిాందన్నద ి
నిజ్ం. క్ ంత నా చ్దువు, రెసడిెనీీ,ఇతర్ బాధ్ోతలు, వాోపక్ాల 
తో తీరిక లేకప్ో వటమ ేక్ాకుండా, ఇపుటలిా వ బ్ పతిరకలూ, బాల గు 
లు, ఇతర్ మాధ్ోమాల దావరా తెలుగు సాహితీవాతావర్ణంతో 
సంబంధ్ం క్ న్సాగించ్ే అవక్ాశం లేకప్ో వటం మరో క్ార్ణం. అయి 
తే ఆ తరావత రెండు మయడళే్ి లోనే ఏవిక్ఎేఫ్ పుణోమా అని 

చ్ేరా పుసతక్ాలలో సింహభాగం మా ల ైబరరస లో చ్ోటట చ్సేుకునాన 
యి. ఆయన్ పుసతక్ాలు చ్దవిిన్పుుడు న్న్ున ఆకరిించింది కవి 
తవం పటల  ఆయన్కున్న పేరమ. గుర్జ్ాడ మొదలుక్ ని వరి్మాన్ 
కవుల వర్కూ వారి వారి కవితావలోల నివిశలష్ాలని ఎంతో ఉతాీహం 
తో, నిషుక్షప్ాతంగా పరామర్శ చ్సే ే లక్షణం. అలాగ ే విమర్శ లో 
వార్ు చ్యపించ్ే సంయమన్ం, ప్ాజిటవి్ దృకుధ్ం కూడా న్న్ున 
ఆకటటట కుంది. తన్ బాలోం గురంిచి, సేనహతిరల గురించి, గుర్ువు 
ల గురించి, తాన్య నివసించిన్ పరదేశాల గురించీ చ్కకట ి శ లైిలో, 
నిరాడంబర్మె ైభాషలో ఆయన్ వరా సని్ అనకే వాోసాలలో ఆయన్ 
హృదయ సౌకుమార్ోం తలెుసుత ంది.  

చ్ేరా మాసాట ర్ు భాష్ాశాసత వైతేత . చ్ాలా మంద ి భాష్ా శాసత  ై
వేతతలు శాసీతయైంగా, తరలనాతాకంగా భాషన్ు విశలలష్ించ్ే పరక్ిోయలో 
సాహతిాోనిన ఆ విశలలషణామాధ్ోమంగానే పరిగణణంచ్డం జ్ర్ుగు 
తరంది. అంట ేసాహతిాోనిన మేధ్సుీతో విశలలష్ించ్ ే కోమంలో హృద 
యంతో సుందించ్క ప్ో యియ అవక్ాశం ఉంది. క్ార్ణం వారి దృష్ిట  
పరధాన్ంగా భాష, వాకో నిరాాణం, వాకో పరయోగాలపెై ఉండ టమే. 
అందులో అసహజ్మేమీ లేదు కూడా. అయిత ేచ్రేా మాసాట ర్ు  
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భాష్ాశాసాత ా నిన ఎంతగా పేరమించ్ారో సాహితాోనిన అంతగాన ే
పేరమించ్ార్ు. మంచి కవితావనిక్ి, సాహితాోనిక్ి సుందించి ఆన్ం 
దించ్ార్ు. బహుశా ఆయన్ సవయంగా కవి క్ావడం అందుకు 
క్ార్ణం క్ావచ్ుె. 2007 సం.లో మా నాన్న గార్ు, సి.ఎ ర. రావు 
గార్ు, అమెరకి్ా వచిెన్పుుడు నా ల ైబరరసలో ఉన్న చ్ేరా మాసాట ర ి
పుసతక్ాలనీన ఇషటంగా చ్దవిేవార్ు. నేన్ు హాసుిటల్ న్ుంచి రాగాన ే
క్ నిన సాయంతరా లు ఆయన్ పుసతక్ాల గురించి, ర్చ్నా శ ైలి 
గురించి, న్ర్సరావు పటే, విశాఖ పటటణం పెై ఆయన్కున్న పేరమ 
గురించి మా నాన్నగారతిో చ్రిె ంచ్టం ఇంక్ా గురేత. 

2009 సం.లో మొదటసారిగా మా నాన్నగార్ు చ్ేరా 
గారిని కలిసార్ు. వారదిదర్ూ ఎంతో ఇషటంగా సాహతిోం గురించి 
అనకే విశలష్ాలు ముచ్ెటించ్ుకునానర్ు కూడా. ఆ సందర్ుం లో 
నా నిదిరతనగర్ం కవితా సంకలనానిక్ి ముందు మాట వరా యమని 
ఆయన్న్ు అడరగతి,ే మీర ేరాయవచ్ుె కదా అని మా నాన్నగార ి
తో అనానర్ట. తన్క్ి అంక్తిం ఇసుత న్న పుసతక్ానిక్ి తాన ేముందు 
మాట వరా యటం సరి క్ాదని నాన్నగార్ు జ్వావిచ్ాెర్ు.అపుుడు 
చ్ేరాగార్ు అనేక వాోసంగాలతో, పన్ులతో తీరిక లేకుండా ఉనాన 
ర్ు. చ్ాలా పన్ులు ఉనానయి, సక్ాలంలో ముందుమాట రాయ 
గలనో లేదయ  అని సంక్టచిసయత నే నా కవితలు తీసుకునానర్ట. అయి 
తే ఆ తరావత నాలుగెదైు రోజులలోనే నాన్నగారకి్ి ఫో న్ చ్ేస ి
“ముందుమాట రాసేసాన్ు,వచిె తీసుక్ెళ్ిండర” అని చ్ెవితే నాన్న 
గార్ు ఆశెర్ోప్ో యార్ట. అంతేక్ాదు వారి ఇంటిక్ి వ ళ్ళిన్పుుడు 
ఎంతో ఉలాల సంగా నా నిదిరతనగర్ం కవితలన్ు గురించి మాటాల డర 
ఆవిషకర్ణ సభ పటెాట లని కూడా అనానర్ట. ఏ మాతరం పరచి్యం 
కూడా లేకుండానే నా కవితా సంకలనానిక్ి సహృదయతతో 
“అచ్ెమెనై్ కవితా సవర్ూపణిణ వ ైదహేి” అన్న మకుటంతో ముందు 
మాట వరా సార్ు. కవితావనిన చ్దవిి ఆయన్ ప్ొ ందే ఆన్ందం, 
కవితావనిన ఎకకడునాన ప్ో ర తీహించ్ాలనే తపన్ మన్ హృద 
యాలిన తాకుతాయి.  

ఆతరావత ననే్ు ఒక ఫామిల్ల ఫంక్షన్ క్టసం ఒక వార్ం 
రోజుల ప్ాటట ఇండరయా వ ళాిలిీ వచిెంది. అపుుడు ఆయన్న్ు 
కలవటానిక్ి వ ళాల న్ు. అద ే మొదటసార ి ఆయన్న్ు చ్యడటం. 
ఎంతో ఆప్ాోయంగా మాటాల డర తన్ పుసతక్ాలు క్ నిన ఇచ్ాెర్ు నా 

నిదిరత న్గర్ం గురించి ఎంతో సంతోషంగా మాటాల డార్ు. క్ేవలం వ బ్ 
పతిరక లలోనే క్ాక తెలుగునాట అచ్ుె పతిరకలలో కూడా కవితవం 
పరచ్ురించ్మని,ఇంక్ా విరవిిగా కవితవం వరా యమని అనానర్ు. 
అంతకే్ాదు ననే్ు రాయబో యియ క్ తత  కవితలన్ు తన్క్ి పంపమని 
చ్ెప్ాుర్ు. ఈ మెయిల్ అడరగతి ెతన్ు అంతగా కంపూోటర్ వాడన్ 
ని, రెగుోలర్ మయెిల్ లో పంపమని కూడా చ్ెప్ాుర్ు. ఆయన్ 
అడరగిన్టటల  నా కవితలు పంపుదామని అన్ుకుని కూడా,నా వృతిత  
వాోసంగాలలో తీరకి లేకప్ో వడం, క్ ంత బదికం ఒక క్ార్ణమయి 
త,ే నా కవితవం గురించి ననే్ు పరసాత వించ్డానిక్ి సందేహించ్డం, 
ఒక అంతర్ుాఖతవం కూడా ముఖో క్ార్ణమే. అయినా ఆయన్ 
అడరగిన్టటల  నా కవితలు పంపలేకప్ో యాన్న్న విషయం న్న్ున 
అపుుడపుుడయ ఇబుందకి్ి గురచి్ేయడం మాతరం సతోం. ఆ 
తరావత 2010 వసేవి లో మరోసార ి నేన్ు, నాన్నగార్ు ఆయనిన 
కలిసి మాటాల డాము. ఆయన్ వరా సని్ పుసతక్ాల గురించి,భాష 
గురించి ఎనోన విషయాలు మాటాల డుకునానం. ఆయన్ వరా సిన్ 
పుసతక్ాలలో చ్ాలా భాగం నా దగార్ వునానయని చ్పెిున్పుుడు 
చిన్న పిలల వాడరలా సంతోషపడాా ర్ు. ఏ యియ పుసతక్ాలు ఉనాన 
యో,ననే్ు ఏ పుసతక్ాలు చ్దవిానో,వాటి పటల  నా అభప్రా యాలిన 
అడరగి మరస తలెుసుకునానర్ు. ననే్ు రెండవ సంకలన్ం తేవాలని, 
ఇంక్ా తర్చ్ుగా, విసత ృతం గా రాయాలని మళీి మళీి చ్ెప్ాుర్ు. 
ఆ తరావత నాకు నాలుగళే్ల  ప్ాటట ఇండరయా వ ళ్ిడానిక్ి కుదర్న ే
లేదు. మొన్న జ్న్వరి లో (2014) నాన్నగార్ు వారిని 
చ్యడటానిక్ి వ ళ్ళిన్పుుడు వారి ఆరోగోం సరిగా లేదని,ఎకుకవ 
మాటాల డలేకప్ో యార్ని చ్ెపుిన్పుడు చ్ాలా బాధ్ పడాా న్ు. నా 
రెండవ సంకలనానిక్ి ముందుమాట ప్ాపిననేి శ్నవశంకర్ గారితో, 
పీఠకి చ్ేరా మాసాట రితో వరా యించ్ాలని మా నాన్నగార్ు చ్ాలా అన్ు 
కునాన వారి ఆరోగో పరసిిితి చ్యసి అడగలేక ప్ో యార్ు. నా కవితా 
పరసాి న్ం లో త లి అడుగెనై్ నిదిరతన్గరానిన ఎంతో సహృదయతతో, 
అభమానించి ప్ో ర తీహించిన్ చ్రేా మాసాట ర్ు ఆరోగోం సహకరంిచ్క 
మొన్న ఏపిరల్ లో జ్రగిని్ నా పున్శెర్ణం పుసతక్ావిషకర్ణ సభ 
కు రాలేక ప్ో వటం నాక్ెపుటిక్ ీలోటటగానే మిగలిి ప్ో తరంది. తిరగి ి
వచ్ేె సే ముందు నా పుసతక్ాలు ఇవవటానిక్ి వారి ఇంటకి్ి వ ళాి 
ము. వార్ు రాతరంతా ఇబుంది పడర నిదరలేక అపుుడ ేనిదర ప్ో యార్  
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ని వారి అమాాయి దావరా తలెిసింది. అకకడే దాదాపు అర్గంట 
పెైగా కూర్ుెని ఆమతెో వార ి గురించి మాటాల డాము. వారనిి నిదర 
లేపుతామని ఆమ ె అనాన, అలస ి నిదరప్ో తరన్న ఆయన్న్ు 
డరసటర్ు చ్యేడం ఇషటం లేక మళీి వసాత మని పుసతక్ాలు ఆమెకు 
ఇచిె వచ్ేె సాము. క్ానీ ఆ మరానడు రాతేర నా పరయాణం ఉండ 
టం వలల  ఒ సారి వ ళ్దామన్ుకుని కూడా పరయాణపు హడావుడర 
లో వ ళ్ిలేక ప్ో వటం నాకు ఇపుటిక్ ీ బాధ్ కలిగించ్ ే విషయం. 
జుల ై మాసం చివరి వార్ం ఒక సయరాోసతమయ సమయం లో చ్ేరా 
మాసాట రి మర్ణం గురించి వినానన్ు.  

“అంతములేని ఈ భువనమంత పుర్ాతన పాంధశాల  

విశాీ ంతి గృహముు, అంద్ు ఇర్ు సంజెలర్ంగుల వాకిళుల్ ”  
అన్న దువూవరి పదోం గుర్ుత క్ి వచిెంది. కవులు ర్చ్యితలూ 
విమర్శకులు సాహతిోవతేతలు క్టక్ లల లుగా ఉంటార్ు. క్ాని చ్ేరా 
మాసాట రలిా సహృదయులు, సేనహశ్రలులు, నిరాడంబర్ులు అయి 
న్ సాహితో వేతతలు మాతరం నాకు తలెిస ి బహు క్ దిదమంద ి
మాతరమే. ఈ వాోసం వార ి జ్ాా పక్ాలిన గుర్ుత  చ్సేుకునే నివాళ్ళ 
మాతరమే క్ానీ,వారి సాహతిోసమీక్ష క్ాదు. నిజ్ానిక్ి ఆయన్ 
సాహితో కృష్ి గురించి,భాష్ాశాసాత ా నిక్ి చ్ేసని్ సవే గురించి 
వరా యాలంటే ఒకక వాోసం తో అయియో పని కూడా క్ాదు.  

     వారిక్ ినా శదోాి ంజ్లి. 
 

మళీ్ల కలుదాద ం! 
 శో్రమతి భావరాజు భార్తి  

వేసవిలో రోజూ ప్ొ ర దుద టే ఒక గంట సేపు న్డవడం నాకు 
అలవాటట. నాలాగే న్డరచ్ ే మరొక తలెుగు దంపతరలని కలుసుత ం 
టాన్ు అపుుడపుుడు. కలసని్పుుడలాల  ననే్ు వాళ్ిని, వాళ్ళి 
న్న్ున మరాోదగా "మా ఇంటిక్ి తపుకుండా ర్ండ"నో, "కలవా 
లండీ, తీరకిగా ఖబుర్ుల  చ్పెుుక్టవాలి", "ఇలాల  దారలిో పచి్ాెప్ాట ి
కనాన ఇంట ల  మాటాల డుకుందాం." అంటూన ే సంవతీరాలు 
గడరచిప్ో తరనానయి. అలా అపుుడపుుడు కలుసయత నే, ఒకరంిటిక్ ి
ఒకర్ు వ ళ్ికుండానే, ఆ దంపతరల పరే్ుల  (విమలగార్ు, శర్ాగార్ు 
అని), వాళ్ళి అమెరకి్ా ఎపుుడువచిెంది, ఇండరయాలో ఏవూర ి
నించి వచ్ాెరో, వాళ్ి చ్దువులు-ఉదయోగాల గురించి, వాళ్ి 
వివాహం ఎపుుడయిన్ది, పిలల ల ందర్ు, వాళ్ి చ్దువు సంధ్ోలు, 
పిలల ల పెళ్ళిళ్ళి, మన్ుమల ంతో మాతరమే క్ాకుండా, ఆ దంపతరల 
తలిలతండుర లు, వాళ్ిపుటటట  పూరోవతతరాలు కూడా ననే్ు కన్ుక్టకవ 
డం, వాళ్ళి కుడా నా గురించి, మావార ిగురించి, పలిల ల గురించి, 
మన్ుమల గురించి కూడా చ్ాలాన ేతలెుసుకునానర్ు. ఎనోనసార్ుల  
ఇంటకి్ి వచ్ాెక మావారితో విమలగార్ు, శర్ాగార్ు న్డుసయత  
కనిపించ్ార్నీ, సర్దాగా మాటాల డుకున్న మాటలు, ఆరోజు మాటాల  
డరన్ పరతేోకమెనై్ టాపిక్, వచిె ప్ో యియ బంధ్ుమితరర ల గురించి 
మాటాల డుకునానం అని చ్పెూత  …“వాళ్ిని మనింటకి్ి పలివాలండర” 

అంటూనే, రోజులేక్ాదు, ఎనోన వసేవిలు కూడా 
దొరిలప్ో తరనానయి.మన్ందరకి్ీ ఎపుుడయ ఒకపుుడు, ష్ాపింగ్ లోనో, 
ప్ారసటల లోనో, ఎకకడయ అకకడ తర్చ్ుగా ‘కలవని’ మితరర లు కలిసేత  
అన్ుక్ట కుండా “ఈసారి మా ఇంటకి్ ిరావాలి మీర్ు” అనసేుత ంటాం. 
అవతల వాళ్ళి కూడా “మళీల వచిెన్పుుడు తపుకుండా 
వసాత మండర” అంటార్ు. అదొక ఆచ్ార్ము, మరాోద, లేదా 
లాంఛన్ం అన్ు కుంటాన్ు.  

నా చిన్నపుుడు అమాతో బజ్ార్ుక్ి వ ళ్ళిన్పుుడు, 
అమా అలాగే, ఓ అర్గంట మాటాల డర, పకకవీధ ిపినినగారిన, "మా 
ఇంటకి్ి తపుకుండా వీలు చ్సేుకుని ర్ండర" అని, ఆ పనిినగార్ు 
కూడా “అవున్ండర, లలితగార్ూ, మీర్ు కుడా మా వీధి వ పైుక్ సేత  
మాతరం తపుకుండా మా ఇంటిక్ి ర్ండర" అన్నపుుడలాల  నేన్ు 
అన్ుకునదేానిన, అమా, ఆ పనిినగార్ు అలాల  అన్డంలో అసల నై్ 
అరి్ం ఏమిటని? ఎదయ  ర్మానాన మాటవర్సక్ి, మరాోదక్ ి క్ానీ 
తీరా ఒక రోజు ఆ పినినగార్ు మా ఇంటిక్ ివచిె తలుపు తటిట  లోప 
లిక్ సేత  మా అమా తపుకుండా ఆశెర్ో పడుతరందని నా కనిపిం 
చ్ేది. అద ేమా అమా తటసతంగా పలిిచిన్ పనిినగారింటిక్ ిపనిగటటట  
కు వ ళ్ళత ందా? రెండయ జ్ర్గలేదు. చ్ాలా సార్ుల  ఇదదర్ూ కలవడం, 
ఒకరినొకర్ు న్వువతూ, “మన్ం కలవాలండర” అన్డం పరిప్ాటి 
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అయిప్ో యింది.  క్ నినసార్ుల  ఇలా జ్రిగాక, చివర్క్ ి ఒకసారి, 
అమా అన్ుక్టకుండానే న్న్ున ఆ పకకవీధి పినినగారని పేర్ంటాని 
క్ి పలివ మన్డం, ఆవిడా సంతోషంగా వసాత న్న్డం జ్రగిాయి. 
అపుటని్ుంచి నాకు గుర్ుత న్నంత వర్కు వాళ్ళిదదర్ూ ఒకళ్ి ఇళ్ిక్ ి
ఒకళ్ళి వ ళ్ిడంతో మంచి సేనహ తరలయాోర్ు.  
 మా అమాతో ఒకసార ిఇద ేవిషయం గురించిమాటాల డరతే, 
ఎంతో తలేికగా, ఈ మాతరం తలెిదా అన్నటటట , “పలిిచిన్ వారంిటిక్ ి
వ ళాత ర్ు క్ానీ పలివని పరే్ంటానిక్ి ఎవర్ు వ ళాత ర్ు!” అంది. తన్ 
చిన్నపుటి రోజులలో చ్ాలామటటకు దగార్ున్న బంధ్ువులని, 
పక్ికంట,ి ప్ొ రిగింటి మితరర లని, పెళ్ళిళ్ిక్ి, ఒడుగులక్ి, సమీంతా 
లక్ి, నామకర్ణాలక్ి, లేదా వరతాలనో, నోములనో, బొ మాల క్ లు 
వులక్ట ఆయా వడేుకలక్ి తమ ఇంటిక్ ి ఆహావనిసయత  పరతేోకంగా 
వాళ్ళింటిక్ి వ ళ్ళల బొ టటట పెటిట  ఇంట ల  అందరసన వీలుచ్సేుకుని మరస 
ర్మాన్డం పధి్తి. అదకే్ాదు, ఆవిధ్ంగా కలిసని్పుుడు, వూరిలో 
ని వింతలూ, విశలష్ాలతో బాటట, ఉబుసుప్ో క మాటలు 
చ్ెపుుకునవేార్ు. అమా అన్నటటట , ఇలుల  కదలకుండా, ఫో న్ులు, 
టి.వి.లు, వారాత పతిరకలు, ఉన్న ఈ రోజులలో ఆ పదితే ప్ో యింద ి

అని చిన్న విచ్ార్ం వ ళ్ిబుచిెంది ఓ ఇర్వ ై క్ిోతం. పళె్ళి శ్రభ 
లేఖని కూడా, వీలయిన్ంతవర్కు దగార్ున్న బంధ్ు మితరర లకు 
ప్ో  రట  లో క్ాక, వాళ్ి ఇళ్ిక్ ి వ ళ్ళల బొ టటట  పటెిట  పళె్ళల పతిరక కూడా 
చ్ేతికందించి ఆహావనించ్ాలన్న పదితరన్న మా అమాక్ి, ఇపుట ి
ఈవ టై్ ఆహావనాలు, ఫ ేర బుక్ పలిుపులు, గురించి వింటే అమా 
ఏమనదేయ  అన్ుకుంటూ వుంటాన్ు అపుుడపుుడు.  
 మరి అమెరకి్ా మాటక్ సేత , మా అమా క్ ననేళ్ిక్ిోతం 
అమెరకి్ాలో మా ఇంటి క్ చిెన్పుుడు, "అదేమిటే పరకక ఇంట ి
వాళ్ళి కూడా, ఫో న్ులో ర్మానో, వసాత మనో, రావచ్ాె అనో, 
అంటారేమిటి? ఇపుుడేగా ఆవిడ న్ువువ ఇంటలిోక్ి రావడం క్ిటకి్ ీ
లోంచి త ంగచి్యసింది." అంటూ ఆశెర్ోపడదేి. నేన్ు అమాక్ి, 
"ఈ దేశంలో ఎవరింటిక్ి చ్ొర్వగా తలుపు తటిట  వ ళ్ిర్ు. ముందు 
గా ఫో న్ులో, మన్ం ఇంట ల  వునానమో, లేదయ , తీరా వాళ్ళి వదాద  
మన్ుకున్నపుుుడు మన్ం మరొక పనిలో ఉంటామేమో లేదా 
వాళ్ి రాకతో మన్ పనిక్ ిభంగమేమో, ఇలాల  ఆలోచిసాత ర్ు. వచిె 
నా ఎంతసపేు ఉంటారో కూడా చ్ెప్ాత ర్ు. అవతలవాళ్ళి కుదర్ 
దనాన, క్ాదనాన బాధ్పడర్ు. క్ నేనళ్ిగా అమెరిక్ాలో ఉన్నందు  
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కు ఈ పధి్తి మాకంతా క్ ంతవర్కు అలవాటయింది. అమరెకి్ాలో 
కూడా “Hello, how are you?” అన్నటేట , బాగా పరచి్యం 
ఉన్నవాళ్ళి "Please drop in", "call us when you are in 
the neighborhood" లాంట ి వాక్ాోలు అన్డం వింటూనే ఉంటా 
ము. ఒక పరకక ఇలాల ంటి మాటలు అపుుడపుుడు వింటటనాన,  
అమెరకి్ాలో “పలివని పేర్ంటానిక్ి” వ ళ్ిర్ు అని చ్ెప్ాున్ు అమాక్ి. 
“మన్దేశంలో ఎనినసార్ుల  మన్ం ఎకకడరక్ట వ ళాిలన్ుకున ే పరయ 
తనంలో వుండగా, ఎవరో తలుపు తటటడం, చిర్ున్వువతో ర్మాని, 
మంచినీళ్ి తో మొదలుపటెిట , క్ాఫీ, పలహారాల తర్వాత, వచిెన్ 
వాళ్ళి, ఎపుుడళే్తారా ఆని మన్ం ఎదుర్ుచ్యడడం ఎనినసార్ుల  
జ్ర్గలేదు!" అని గుర్ుత  చ్శేాన్ు. ప్ో నీ కదా, అంత దయర్ంవచ్ాెం, 
మన్ వాళ్ిని చ్యసి వ ళాద మని మన్ం ఇంటదిాక్ా వ ళళత  తాళ్ం 
ఎదుర్వడంతో అదయ  నిరాశ! అందుక్ ేఇకకడర పదితే సరెైన్దని  

చ్ెప్ాున్ు.చివర్గా, ఇంతకుముందు చ్పెిున్ విమలగార్ు, శర్ా  
గార్ు ఈమధ్ో కన్బడరన్పుుడు, చ్టెటట క్ిోంద న్ుంచ్ుని దయమలు 
తోలుతూ, మామయలు ఖబుర్లయాోక, శర్ాగార్ు న్వువతూ 
అనానర్ు “మీక్ క సలహా ఇసాత న్ు. మేము ఇడీల లు పటటట క్ సాత ం, 
మీర్ు చ్టీన, సాంబార్ తీసుకుర్ండర. ప్ార్క బ ంచి మీద కూర్ుెని 
తింటూ, ఖబుర్ుల  చ్పెుుకుందాం.” అనానర్ు. పెైక్ ి ముగుా ర్ం 
న్వేవశాము బాగుంది సలహా అన్ుకుంటూ. వాళ్ళి అటట వ ళ్ి 
గానే, అమా అన్నమాట గుర్ుత క్ చిెంది. "ర్మాన్న వాళ్ళలంటకి్ ి
వ ళాత ర్ు క్ానీ పలివని వారింటిక్ ి ఎవర్ు వ ళాత ర్ని" దానిక్ెంత 
అరి్మున్నదయ ఆలోచిసేత  అనిపించి, ఈసారి విమలగారనిి, శర్ా 
గారిని తపుకుండా మాఇంటకి్ి ఫలానా రోజు, ఫలానా ట మైుక్ ి
ర్మాని సరియి నై్ పదితిలో పలివాలని నిశెయించ్ాన్ు,  

“మళీల కలుదాద ం” అన్కుండా. 

, , ? ''

'' ''  ''

' ' ''   
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హౌస్ట వ వఫ్ 
                                                                              శ్రమోతి శాోమలాదేవి దశ్నక 

                                                                               North Brunswick, NJ 
ఏమిట?ీ మీకు వంక్ాయ మసాలా కూరా, 
పెర్ుగువడలు తినాలని వుందా అలాగే! 
దానిక్ేం భాగోం, వీలుచ్యసుకుని చ్ేసాత  లేండర. 
మీఅందరి క్టరికలు తీర్ెడానిక్ే కదా ననే్ు 
వున్నద.ి ఇంట ల  వున్న ద ి న్లుగుర్ మ ే
అయినా ఎవర ి ర్ుచ్ులు వాళ్ివి. ఎవర ి

ర్ూల్ీ వాళ్ివి. అమరెిక్ాలో ఇననేళ్ి న్ుంచీ వుంటటనాన 
ఆంధరా భోజ్న్ం తపు వరేే తిండర మీర్ు ముటటట  క్టర్ు. వర్సగా రంెడు 
రోజులు అన్నం తింటే “అయి నీడ్ సంథింగ్ డరఫరెంట్” అంటాడు 
వాడు. ఇక ఆ పలిల కు ఏ భోజ్న్మయ అవసర్ంలేదు. ఎపుుడంట ే
అపుుడు “ఐ వాంట్ ఇడీల  ... ఐ వాంట్ దయసా....మకే్ సమోసా” 
అంటూ వాటిమీదే బతిక్సేుత ంది! అడరగని్ వనీన అమర్ుసుత న్న 
న్న్ున మెచ్ుెక్టవటం ప్ో యి, అందర్ూ నా మీద పెతతన్ం 
చ్ెలాయించ్ ే వాళళి. తినటేపుుడు లొటటలేసుకుంటూ తింటార్ు. 

క్ానీ చ్ేసుత న్నపుుడుమాతరం తలా ఒకర్కంగా ముగుా ర్ూ నా మీద 
విర్ుచ్ుకు పడతార్ు. మీకు న్యన  వాసన్ పడదు. వాడరక్ ివాసన్ 
లు గటిటవు. అది చ్పుుడు వినిపిసేత  చ్ాలు చిందు లేసుత ంద!ి న్యన  
వాడకుండా, వాసన్లు రాకుండా, చ్పుుడు చ్యెోకుండా, మీ 
అందరిక్ీ క్ావాలిీన్టటట  వండరవార్ెటానిక్ి ననేేమనాన “వంట 
దేవతనా”? ఏమనాన అంటే ఇంట ల నే కదా వుంటావు. మమేు 
లేన్పుుడు చ్యెిో అంటార్ు. అలా అని ఎనిన పన్ులు చ్ెయో 
గలన్ు? ఏమిట?ీ ఆఫ్టాట రల్ వంక్ాయ కూర్, వడలు చ్ెయోడానిక్ ి
ఇంత ఉప్ో దాా తం ఎందుకూ అంటారా? 

ఎందుకూ అంటే క్ార్ణం వుంది కన్ుక. మీకు తినాలని 
వునాన చ్ెయోడం కుదర్దని చ్ెపుడానిక్ే ఇంత చ్దువు చ్దవా 
లిీవచిెంది. నా క్ డుకు ఇంతకు ముందే చ్ెపుి వ ళాిడు, ఇవావళ్ 
వాడర బ  రట  ఫెరండ్ మార్క మనింటిక్ ివసుత నానడనీ...ఈ రోజు వాసన్ 
లోచ్ేె  మన్ వంటలేమి చ్యెోడానిక్ి వీలేల దని ఆరా్ర్ు వసేి మరస 
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వ ళాిడు! “వాసన్ల గురించి అంత వరసో అయియోవాడరవి న్ువేవ 
వాళ్ళింటిక్ి వ ళ్ిచ్ుె కదరా” అనాన. అలా కుదర్దుట! ఇదదర్ూ 
కలిసి మనింట ల  ఏదయ  మయవీ చ్యసాత ర్ుట. ఇదదర్ూ కషటపడర సనిిమా 
చ్యసుత ంట,ే ననే్ు వాళ్లకు ఫెరష్ గా వడేర వడేరగా నా సెుషల్ పీజ్ాజ , 
గారిలక్ బ రడ్ చ్ేసి పటెాట లిట! పెగైా అంటాడు “మార్క వాళ్ి అమా 
నీలా ఇంట ల  కూరోెదు. ష్ి ఈజ్ ఎ వరికంగ్ వుమన్. వుయి క్నెాట్ 
ఆ రక హర్ టట కుక్ ఫర్ అజ్” అంటూ విన్యం వొలక ప్ో సాడు! 
ఏమిటీ ... అయితే రేపు చ్సేయెోమంటారా? చ్ెప్ాున్ు కదా నాకు 
అందర్ూ బాసులే అనీ. మీ అమాాయిక్ ిఎలుల ండర న్ుంచీ ఎగాజ మ్ీ 
... పపేర్ుీ గటరా  వునానయిట. ఇంట ల  ఎటటవంట ి చ్పుుళ్ళి 
వినిపించ్టానిక్ ివీలేల దని వారినగ్ ఇచ్ేెసింది. తన్ు మాతరం పదెదగా 
సంగసతం పటెటచ్ుె క్ానీ, నేన్ు వాకుోం క్ీలన్ర్, గెైేండర్ ఆన్ చ్ేసేత  
చ్ాలు నేర్ం అన్నటటట  నామీద విర్ుచ్ుకు పడుతరంది. ఏమనాన 
అంటే “నేన్ు వినేది మయోజిక్....న్ువువ చ్సేేది మోతా” అంటూ 
వాదిసుత ంది. అకకడరక్దేయ  ఇదొకకతే చ్దువుతరన్నటటట  విలాప్ 
ఇసుత ంది. మన్ం అందర్ం చ్దువుక్టలా? 

ఆ మాట క్ సేత  యుక్జేీ న్ుంచి యయనివరిీటీ వర్కు నా 
చ్దువంతా చ్పుుళ్ితోనే పూర్తయింది! ఇంట ల  చ్దువుకుంట ే
తాతయో పూజ్లు, అమా హడావిడ,ీ వర్ండాలో చ్దువుకుంట ే
వీధలిో వ ళళి వాహనాల గొడవ. అమేావాళ్ి క్ేకలు! పెైన్ డాబా 
మీద చ్దువుకుంటే మెైకులో ఉపనాోసాలు, ప్ాటలు, భజ్న్ుల , 

ఇలా ఏదయ  ఒకటి. అయినా నాకు ఎపుుడయ ఫ రట మార్ుకలే 
వచ్ేె వి! 

“నేన్ు యయనివరిీట ీఫసేట” అంటే వ ంటన ే“అందుక్నేా ఏ 
జ్ాబ్ చ్యెోకుండా వూరిక్ని ే ఇంట ల  వుంటటనానవు?” అంటూ  
న్న్ున వ క్ికరసిుత ంద!ి మళీి తన్కు అవసర్ం అయిన్పుుడు 
మాతరం “మామ్ అయి నీడ్ యువర్ హ ల్ు”అంటూ నా వ ంట 
పడుతరంది! మొగవాళ్ళి తమ ప్ొ ర ఫెషన్ లో పెైక్ ి రావాలనీ, 
పిలల లు ఆరోగోంగా, హాయిగా పరె్గాలనీ ఇంటి బాధ్ోతలు న తితమీద 
వేసుకుని గృహణిణగా వుండరపో్ వడానిక్ి నా లాంట ి ఆడవాళ్ళి 
సిదిపడరత,ే అందరిక్ీ మేము పనిక్ిరాని దదదమాలాల  కనిపసిుత ంటాం. 
అహరనిశలు మీ గురించ్ే ఆలోచిసయత  అందరిక్ీ అనీన అమరిె 
పెడుతరనాన ఎపుుడెైనా క్ాసత  తేడా వసేత  చ్ాలు వ ంటనే “ఇంట ల న ే
కదా వుంటావు ఆ మాతరం చ్యెోలేవా అనీ....యు ఆర్ జ్ రట ఎ 
హౌ ర వ ైఫ్ అనీ....యు డయంట్ వర్క....యయ ఆర్ హోం ఆల్ ద ట ైం 
అనీ “ తేలిగాా  అనేసాత ర్ు. ఇంట ల  వుండ ేఆడవాళ్లంట ేఅందరకి్ీ చిన్న 
చ్యపే. ఇండరయాలో కూడా ఉదయ ోగం చ్యెోని ఆడవాళ్ికు విలువ 
లేకుండా ప్ో తోంది. ఈ మధ్ోన్ ఇండరయా వ ళ్ళిన్పుుడు ఇదదర్ు 
చిన్న పిలల లున్న మా కజిన్ నాతో “పని ప్ాటా లేకుండా ఇంట ల  
కూర్ుెనే బదులు ఉదయ ోగం చ్యెోమని చ్ెబుతరనాన మా ఆవిడ 
కు” అంటూ అకకడరక్దేయ  అంతా తనే ఉదిరిసుత న్నటటట  మాటాల డాడు! 
ఆశలు, ఆడంబరాలు ఎకుకవ ై అందర్ూ గుడరా గా పర్ుగులు పడెు  
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తరనానర్న్ుకుంట,ే దీనిక్ి తోడు మీడరయా కూడా జ్నాలిన పకక 
దయవలు పటిటసుత నానర్ు. అసలు గృహణిుల విలువ మీరే క్ాదు తోట ి
ఆడవాళళల  గురితంచ్టం లేదు. ఆడవాళ్లయి వుండరకూడా ఈ యాంక 
ర్ుల  వసేే పరశనలు వింటటంటే నాకు వొంటిమీద క్ార్ం రాచ్ుకున్నటటట  
వుంటటంది. మొగుడు, పలిల లు వున్న ఆవిడన్ు పటటట కుని మీర్ు 
ఏం చ్ేసుత ంటార్ూ? అని అడుగుతరంది. ఆవిడ “ననే్ు హౌ ర వ ైఫ్” 
అంటటంది. వ ంటన ే ఈ యాంకర్ు “ఓ అయిత ే మీకు బో ల డంత 
ఖాళీ ట ైం వుంటటంది. మరి రోజు మీకు క్ాలక్షేపం ఎలా అవు 
తరంద?ి” అని మరో చ్చ్ుె పరశన వసేుత ంది. ఆ మకేపుులు ... 
మెైకులు వదలిేసి ఓ నాలుగు రోజులు ఇలుల  న్డరపి చ్యడమన్ు 
తెలుసుత ంది ఎంత ఖాళీ ట ైం వుంటటందయ !! 

ఎవరెనైా ఉదయ ోగం చ్ేస ేఆవిడ ఓ వంటకం చ్యపసిేత  వ ంటన ే
“ఉదయోగం చ్సేే మీకు వంట చ్యెోడానిక్ి ట ైం ఎకకడ వుంటటంద?ీ” 
అని గొపుగా పరశ్ననసాత ర్ు. ఏం ఉదయ ోగం చ్సే ే ఆడవాళ్ళి ఇంటిక్ ి
వచ్ాెక పన్ులు చ్సేుక్టకుండా ఉదయ ోగానిన తింటూ బతిక్ేసాత రా? 
వ ధ్వ పరశన క్ాకప్ో తనే్ు. ఆ వంటల పో్ర గాో ం లోనే వ రెటైీ క్టసం 
క్ాబో లు అపుుడపుుడయ సయట డెంట్ీ-ని పడెుతూ వుంటార్ు. ఒ 
యోరాలు ఒలకప్ో సయత  ఈ యాంకర్ు ఎపుటలిాగే “న్ువువ ఏం 
చ్ేసుత ంటావు?” అని అడుగుతరంది. ఆ పిలల క్ాక్ి ఏ ఇంటరో, బీక్ాం 

అనో అంటటంది. యాంకర్ు వ ంటనే ఎకకడ లేని ఆశెర్ోం న్టిసయత  
“సయట డెంట్ వ ై వుండర వంట చ్యెోడానిక్ ి నీకు ట ైం ఎకకడ వుం 
టటంద?ీ అయినా ఇంత చిన్న వయసులోనే వంట చ్యెాోలన్న 
ఆలోచ్న్ నీక్లెా వచిెంద?ీ” అంటూ ఆ పలిల న్ు ఆక్ాశానిక్ ి
ఎతేతసుత ంద!ి చ్దువుకునే వాళ్ళి సినిమాలకు, ష్ిక్ార్లకు వ ళ్ిచ్ుె 
క్ానీ వంటింట ల క్ ివ ళ్ళి వంట చ్ెయోకూడదా? పిలల లకు చ్దువుతో 
ప్ాటట వంట చ్యెోగలగటం, ఇలుల  చ్కకదదిుద క్టవటం కూడా 
ముఖోం క్ాదా?! ఏదయ  నాగరకింగా, తెలివిగా మాటాల డుతరనానం 
అని అన్ుకుంటటనానరే క్ానీ ముందు తరాల వారకి్ి ఎటటవంట ి
సందశేం ఇసుత నానం అని గమనించ్టం లేదు. ఈ సంంంలో ఎవర ి
సాి న్ం వారదిి. ఎవర ి విలువ వారదిి. అవక్ాశాలు, ట క్ానలజీ 
పెరగిాయని జీతం ఇచ్ేె ఉదయ ోగాలక్ే విలువ ఇసయత , జీవితపు 
విలువలన ేమరిెప్ో తరనానం. “ఇంటకి్ి దపీం ఇలాల లే” అని వూరిక్ ే
అన్లేదు. ఆ దపీం వల న ే మన్ మొహాలు, జీవితాలు కళ్కళ్ 
లాడదేి! 

ఉదయోగం చ్ెయోడానిక్ి క్ావాలిీన్ చ్దువు చ్తేిలో 
వునాన, ఆ చ్దువుతో ముందు తన్ కుటటంబానిన తీరిె  
దిదుద క్టవాలన్న ఆశయంతో గృహిణులు గా వుంటటన్న ఆడవారనిి 
మెచ్ుెకుని అందర్ూ గౌర్వించ్ాలి. ఆ మచె్ుెక్టలు ముందుగా 
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తన్ వాళ్ి దగార్ న్ుంచ్ే రావాలంటాన్ు. లేకప్ో తే నా లాంటి 
వాళ్ళి కూడా రపేటని్ుంచి జీతం ఇచ్ేె జ్ాబులోల  జ్ాయిన్ 

అయిప్ో తార్ు మరి!!ఏమిట ీ ఆ పని మాతరం చ్యెోకు అంటారా? 
వంక్ాయకూర్...వడలు వూరకి్నిే వుతితతితనే అడరగారా!!! 

గొర్టా స్ాయ బరహ్మునంద్ం కథలు  
  డాకటర్ తనీనర్ు కళాోణ్ కుమార్ 
వసుత వు, కథన్ం సమప్ాళ్లలో ర్ంగరించి కథలు వరా సుత న్న 

అతి క్ దిదమంది అమరెిక్ాంధ్ర కథా ర్చ్యితలలో గొరిత సాయి 
బరహాాన్ందం ఒకర్ు. చ్కకని కథాంశాలన్ు ఎన్ునక్ ని మన్సుీన్ు 
కదలిించ్ే కథలు వరా యడంలో బరహాాన్ందం దటిట . కథలన్ు వరా య 
డం ఒక సామాజిక బాధ్ోతగా భావించ్ే అతి క్ దిద  మంది ర్చ్యి 
తలలో బరహాాన్ందం ఒకర్ు.  

గొరిత సాయి బరహాాన్ందం కథా సంకలన్ం సరిహదుద . ఈ 
సంకలన్ంలోని క్ నిన కథలు అమెరకి్ా నేపథోంతో వరా యబడగా, 
మరిక్ నిన భార్తీయ నపేథోంతో వరా యబడరన్వి. బరహాన్ందానిక్ ి
ఉన్న పరిశ్రలన్ దృష్ిట , సామాజిక దృకుథం ఈ కథా సంకలన్ం 
లోని పరతి కథలోన్ు దర్శన్మిసాత యి. ఈ సంకలన్ంలో క్ాదదే ి
కథకు అన్ర్హం అని చ్ాట ి చ్పెిున్ కథ ‘సెైన్ోం’. మంచ్ం, గడర 
యార్ం, క్లేండర్, టబేుల్ లాోంపు పరధాన్ ప్ాతరలుగా ఈ కథ 
ముందుకు సాగుతరంది. ఆ కథా సంకలనానిక్ ే మయలసతంభం 
లాంటి కథ ‘సరిహదుద ’. పిరయురాలిని వ తరకుకంటూ ర్హసోంగా 

అమెరకి్ాలోక్ి పరవేశ్నంచిన్ ఒక మెక్ిీకన్ పేరమికుని వోథా జీవితా 
నిక్ి దర్ుణం ఈ కథ. ఈ కథంతా ఒక లేఖ ర్ూపంలో ముందుకు 
సాగుతరంది. ఏజ్ెంటల  సాయంతో అమెరకి్ా పరభుతవం కన్ునగపుి 
దేశంలోక్ి పరవేశ్నంచిన్ వోకుత లు అకకడ గడరపే భయానిక జీవితానిక్ ి
గయరిె, ఈ సంగతి తెలిసి కూడా అమరెిక్ా పరభుతవం నిర్లపత ంగా 
ఉండటానిక్ ి గల క్ార్ణాలన్ు గయరిె కూడా ఈ కథలో ర్చ్యిత 
చ్కకగా విశలలష్ించ్ార్ు. ఆరిికమాందోం పరిసిితరలోల  అమెరకి్ాలోని 
భార్తీయులు పడరన్ ప్ాటల న్ు, వార ిమాన్సకి ఒతితడరని ఈ కథలో 
ర్చ్యిత చ్కకగా వివరించ్ ేపరయతనం చ్శేార్ు.  

భారాోభర్తలు ఒకరినొకర్ు అరి్ం చ్సేుక్ ని, సర్ుద బాటటతో 
ముందుకు సాగతినేే ఆ కుటటంబం చ్కకగా ఉంటటందనే సందేే్ 
శానినసుత ంది ‘సర్ుద బాటట’ అనే కథ. భారాోభర్తల మధ్ో సర్ుద బాటట 
లేక వారదిదర్ూ విడరప్ో తే, వారి పలిల లు ఏవిధ్ంగా అనాోయ 
మెైప్ో తారో ఈ కథలో ర్చ్యిత చ్కకగా వివరించ్ ేపరయతనం చ్ేశా 
ర్ు. సీత  ైసావతంతరుం, ఆరిిక సేవచ్ఛ అనే అతి భావజ్ాలంతో సంసారా 
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లు నాశన్ం చ్సేుక్ నే మహళి్లు కూడా ఈ సమాజ్ంలో ఉనానర్ని 
ఈ కథ తలెియజ్సేుత ంది. తోడు క్టసం తన్ మితరర డు మళీి 
వివాహం చ్సేుకుంటే ఆ పనిని హృదయ పూర్వకంగా సావగ 
తించిన్ ఒక వోక్ిత, అద ేపని తన్ తండరర చ్ేసేత  ఏ విధ్ంగా సహించ్ 
లేకప్ో యాడయ ‘ఒంటర ి విహంగం’ అనే కథ తెలియజ్ేసుత ంది. 
పిలల లన్ు చ్కకగా పెంచి పదెద  చ్ేసాం క్ాబటిట  వాళ్ళి తిరిగి మళీి 
తమన్ు చ్యడాలని తలిలదండుర లు ఆశ్నంచ్డం వాోప్ార్మౌతరంద ే
తపు, అది పేరమ క్ాదని చ్కకని సందేశానినసుత ంద ి ‘వాన్పరసిం’ 
అన ే కథ. భార్ో ఉదయ ోగం చ్యేడం ఏమాతరం ఇషటంలేని భర్తకు 
కన్ువిపుు కలిగించ్డానిక్ి ఆ ఇంట ి ఇలాల లు ఎలాంట ి నిర్ణయం 
తీసుకుందయ ‘అతన్ు’ అన ే కథ తలెియజ్సేుత ంది. భార్తీయ భర్తల 
సంకుచిత ఆలోచ్నా దృకుథానిక్ి ఈ కథ అదదం పడుతరంది.  

పిలల ల పెంపకంలో అమరెిక్ాలోని డకే్ేర్ సెంటర్ుల  ప్ో ష్సిుత  
న్న ప్ాతరన్ు గయరిె ‘అంటే ఏమిట?ి’ అనే కథ తలెియజ్సేుత ంది. 
అమెరకి్ాలోని తలిలదండుర లు డకే్ేర్ సెంటర్ుల న్ు ఆశయోిసుత న్న తీర్ు 
న్ు గయరిె – ఆ సెంటర్ల పనితీర్ున్ు గయరిె - ఆ సెంటర్ుల  వసయలు 
చ్ేస ేఫజీులన్ుగయరిె - డకే్ేర్ సంెటర్ల ముసుగులో క్ ందర్ు చ్సేుత న్న 
అంయయితాోలన్ు గయరిె  ఈ కథ చ్కకగా వివరసిుత ంది. పదెదలు 
చ్ేసే విశృంఖల చ్షేటలు పసి హృదయాలపెై ఎలాంటి పరభావానిన 
చ్యపుతాయో ఈ కథలో బరహాాన్ందం చ్కకగా వివరించ్ార్ు. ఆరిిక 
సమసోలతో  సతమతమవుతరన్న మితరర నిక్ ి చ్కకని జీవితానిన 
పరసాదించ్ాన్ని సంతృపిత  పడరన్ ఓ డాకటర్, ఆ తర్ువాత మితరర నిక్ ి
అంతరాజ తీయ ఖాోతి రాకప్ో వడానిక్ి తానే క్ార్కుడెనైాన్ని తలెుసు 
క్ ని ఎంతగా కృంగిప్ో యాడయ ‘జీవన్ద’ి అనే కథ తలెియజ్సేుత ంది. 
పరసుత తం సనిీ పరశిోమలో జ్ర్ుగుతరన్న సాహతిీ చ్ౌరాోనిన గయరిె 
ఈ కథ చ్కకగా వివరించింది. పరఖాోత సినీ ర్చ్యితలకు పేర్ు 
పరతిషఠ లు రావడానిక్ి పరధాన్ క్ార్ణం ఘో రట ర్చ్యితలేన్ని, క్ానీ 
వీర్ు ఎలాంటి గౌర్వానిన నోచ్ుకుంటూ బరతరక్డీుెతరన్న తీర్ున్ు 
ప్ాఠకుల ముందుంచిన్ కథ యిది. ఆరిిక సమసోలతో 
సతమతమవుతూ తమ ర్చ్న్లన్ు ఇతర్ులకు అముాకుంటటన్న 
సర్సవతీ పుతరర ల విష్ాద జీవితానిక్ి దర్ుణం ఈ కథ. 

ఉదయోగనిమితతమెై భర్త పర్దేశంలో ఉంటే, తాము మాతరం 
సవదశేంలోనే ఉంటూ అతతమామల సవేలో పునీతమవుతరన్న 

ఊరిాళ్మాలు కూడా ఈ తలెుగు నేలపెై ఉనానర్ని ‘ఊరిాళ్ రేఖ’ 
అన ే కథ తెలియజ్ేసుత ంది. వాల్లాక్ి రామాయణంలో తకుకవగా 
పరసాత వించ్బడరన్ ఊరిాళ్ ప్ాతర మన్సతతావనిన ఈ కథలో ర్చ్యిత 
చ్కకగా ఆవిషకరించ్ ే పరయతనం చ్ేస ి సఫల్లకృతమయాోర్ు. ఈ 
కథలో నిర్ాల తన్ భర్త ఆదేశానిన అన్ుసరించి అతన్ు ఉదయోగం 
చ్ేస ే పరాయి దశేానిక్ి వ ళ్ికుండా, సవదేశంలోన ే అతతమామల 
బాగోగులు చ్యసుకుంటూ భర్తకు దయర్ంగా జీవించ్డం ఈ కథలోని 
పరధాన్ ఇతివృతత ం. ఈ కథలో సందరాున్ుసార్ంగా నిర్ాల మామ 
గారి చ్తే ర్చ్యిత ఊరిాళ్ కథన్ు చ్ెపుించి, నిర్ాల – ఊరిాళ్ 
లకు చ్కకని ప్ో లిక పరతిప్ాదించ్ార్ు. వాల్లాక్ి రామాయణంలో లేని 
ఊరిాళ్– లక్షాణుల సంభాషణన్న్ు ఈ కథలో ర్చ్యిత ర్మోంగా 
ఊహించి చితిరంచిన్ తీర్ు బాగుంది. ఈ సంభాషణల దావరా తాోగం 
లోన్య, పతిభక్ితలోన్య ఊరిా ళ్ – సతీాదేవిక్ి ఏమాతరం తీసిపో్ దని 
ర్చ్యిత నిర్ూపించ్ార్ు. 

ఆడవాళ్ిన్ు చ్ులకన్చ్సేి మాటాల డుతూ, వార ిపటల  అస 
భోంగా పరవరితంచ్ ే నాటక కథానాయకునిక్ి, ఆ నాటకంలోని కథా 
నాయిక్ి బుదిి  చ్ెపుిన్ తీర్ున్ు ‘ననే్ు అహలోన్ు క్ాన్ు’ అన ేకథ 
తెలియజ్ేసుత ంది. నాటక్ాలలో న్టించ్డానిక్ి సీత లైు ఎకుకవగా 
మకుకవ చ్యపకప్ో వడానిక్ి గల క్ార్ణాలన్ు ఈ కథ చ్కకగా 
విశలలష్ించింది. నాటకర్ంగ కళాక్ార్ులు టి.వీ. సీరయిల్ీ కు తర్ 
లిప్ో తరన్న తీర్ున్ు కూడా ఈ కథ చ్కకగా వివరించింది.  

క్ ందర్ు తలెుగు సినీ హదరోల–న్టనీ్టటల అసలు సవర్ూ 
ప్ానిన ధెైర్ోంగా బహరాి్తం చ్సేిన్ అతి క్ దిదమంది తలెుగు కథా 
ర్చ్యితలలో సాయి బరహాాన్ందం ఒకర్ు. అమరెిక్ాలో తలెుగు 
సంంాలు నిర్వహించ్ే వడేుకలకు అతిథులుగా హాజ్ర్యియో 
తెలుగు సనిిమా న్టనీ్టటలు అకకడరక్ి వచిె పరవరితంచ్ే తీర్ున్ు 
‘అతిథి వోయోభవ’ అనే కథ తెలియజ్ేసుత ంది. అమరెిక్ాకు వచ్ేె  
క్ ందర్ు తలెుగు సినీ న్టనీ్టటలు అకకడ వారిక్ ి ఆతిథోమిచ్ేె  
తెలుగు కుటటంబాల వారిని ఎంతగా ఇబుంద ి పెడతారో ఈ కథ 
తెలుపుతరంది. తాగుడు, ష్ాపంిగ్ తదతిర్ క్ార్ోకోమాలతో వారిక్ ి
ఆతిథోమిచ్ేె  వోకుత ల ఇళ్ిన్ు – సొ ముాన్ు ఎలా గులల చ్ేసాత రో ఈ 
కథ చ్దివితో అరి్మవుతరంద.ి అటేల  అమెరకి్ాలో వీరకి్ి ఆతిథో 
మిచిెన్ వోకుత లు ఇండరయాకు వచిెన్పుుడు వార్ని కలవాలని  



 

36 

 

 



 

37 

 

పరయతినసేత , వారవెరో తెలియన్టటల  ఈ న్టీన్టటలు పరవరితంచ్ ేతీర్ు 
న్ు ఈ కథలో ర్చ్యిత ఎండగటాట ర్ు. 

చిన్ననాట ిన్ుండర ఒక హదరోని ప్రా ణం కంటే మిన్నగా అభ 
మానించ్ే ఒక వీరాభమాని, ఆ హదరో యొకక అసలు సవభావానిన 
దగార్గా చ్యసి అవాకుకయినా తీర్ున్ు ‘వీరాభమాని’ అన ే కథ 
తెలియజ్ేసుత ంది. అమెరకి్ాలో తెలుగు సంంాల వారి ఆహావనానిన 
అంగసకరించి అకకడకు విచ్ేె సే క్ ందర్ు తెలుగు సినిమా అగో 
హదరోలు, ఆ వేడుకలన్ు కషటపడర నిర్వహించ్ ేక్ార్ోనిరావహాకులన్ు 
ఎంతగా ఇబుందపిడెతారో ఈ కథన్ు చ్దవిిత ేఅరి్మవుతరంది. ఆ 
వేడుకలకు విచ్ేెసిన్ందుకు వార్ు తలెుగు సంంాల వారిని 
ముకుక పిండర ప్ారతిోషకం వసయలు చ్ేయడం–ఆ డబుు తమ 
చ్ేతిక్ి అందకప్ో తే వేదకిపెైక్ ి రామని బ దిరించ్డం–సవదశేంలో 
తమ సేవా సంసిలకు విరాళాలన్ు ఇమాని అమెరకి్ాలోని తలెుగు 
వారనిి ప్రా ధయేపడటం, తదతిర్ పనిక్మిాలిన్ చ్షేటలన్ు గయరిె 
తెలిు ఈ కథ అభమాన్ుల కళ్ళి తరెిపసిుత ంది. 

అవినీతి – సావరి్ం – లంచ్గొండరతన్ంతో నిండరప్ో యిన్ ఈ 
పరపంచ్ంలో మాన్వతవం ఇంక్ా పూరితగా న్శ్నంచిప్ో లేదని, మాన్ 
వతవం మయరసతభవించిన్ మహాన్ుభావులు న్యటిక్ట క్టటిక్ట ఎకకడయ 
ఒకర్ు ఇంక్ా ఉనానర్నే న్మాక్ానిన కలిగసిుత ంది ‘న్యటిక్ కకడు’ 
అనే కథ. ‘’సొ ంత లాభం క్ ంత మాన్ుక్ ని ప్ొ ర్ుగు వానిక్ ి
తోడుపడవోయ్’’ అని గుర్జ్ాడ అన్న మాటలన్ు గుర్ుత కుతెసుత ంద ి
‘విలువలు’ అనే కథ. దుర్దృషటశాతరత  అమెరకి్ాలో మర్ణణంచిన్ 
వోకుత లన్ు, సవదేశానిక్ి పంపడం ఎంత ఖర్ుెతో కూడుక్ ని వున్న 
పనో ఈ కథ చ్దవిితే అరి్మవుతరంది. వోకుత లన్ు అంచ్నా వేయ 
డం అంత సులువ ైన్ పని క్ాదని ఈ కథ మన్కు తెలుపుతరంది. 
తరగిిప్ో ని సంపదలు ఉన్నపుటిక్ ీతన్ రకెకల కషటంతోనే ధ్నానిన 
సంప్ాదించి, ఆ సొ ముాన్ు పొ్ ర్ుగు వారకి్ి సాయమందించ్ ే ఒక 
మహో న్నత వోక్ిత యొకక సహృదయానిన ఈ కథ చ్కకగా ఆవిషక 
రించింది. ఎనోన వలే మెళై్ళి దాటి, దశేం క్ాని దేశం వచిెనా 
భార్తీయులకు కుల జ్ాఢ్ోం ప్ో లేదని, కష్ాట లోల  ఉన్న వోక్ితక్ ి
సాయపడటానిక్ి కూడా ఆ వోక్ిత యొకక కులానిన బటిట  సుందించ్ ే
అమెరకి్ాలోని క్ నిన సంకుచిత తలెుగు సంంాల తీర్ున్ు ఈ కథ 
లో ర్చ్యిత నిరోాహమాటంగా విమరిశంచ్ార్ు. కన్న తలిల 

దండుర లన్ు నిర్లక్షోం చ్ేస ే కర్కశ క్ డుకుల తీర్ున్ు ‘మార్ని 
మన్సు’ అనే కథ ఆవిషకరిసుత ంది. కుకక తోక వంకర్ అన్నటటల గా 
క్ ంతమంది వోకుత ల వోక్ితతావలలో మార్ుు రావడమనదే ి
అసంభవమని ఈ కథ తెలియజ్ేసుత ంది. వృదాి పోం లో 
తలిలదండుర లన్ు పటిటంచ్ుక్టని క్ డుకుల రాక్షస మన్సతతావనిక్ ి
పరతిర్ూపం ఈ కథ. అహం, మితిమీరని్ ఆతాాభమాన్ం వోకుత ల 
మధ్ో న్ున్న ఆతీాయ సంబంధాలన్ు ఏవిధ్ంగా బలహదన్పర్ు 
సుత ందయ  ‘అహం’ అన ే కథ తలెియజ్సేుత ంది. డబుు అనేద ి చ్ాలా 
చ్ెడాదని, అది ఎంతటి ఆతీాయుల మధ్ోన నైా చిచ్ుె ర్గులుె 
తరందని ఈ కథ చ్కకని సందేశానినసుత ంది. చ్ేసని్ సాయానిన 
మరిెప్ో కూడదని కూడా ఈ కథ సందశేానినసుత ంది. ఎయిడ్ీ 
వాోధగోిసుత ల పటల  ఈ సమాజ్ం చ్యపుతరన్న వివక్షతన్ు ‘పరశన’ 
అనే కథ వ లల డరసుత ంది. వివాహానిక్ి ముందు యువతీయువకులు 
ఎయిడ్ీ పరసక్ష చ్యేించ్ుక్టవాలన ే నియమంపెై భార్తీయ సమా 
జ్ం ఏవిధ్ంగా పరతిసుందిసుత ందయ  ఈ కథ తలెియజ్సేుత ంది. 

అనిర్వచ్నీయమెనై్ ఆన్ందానిక్ి అసల ైన్ అరి్ం చ్ెపుిన్ 
కథ ‘గాలిపటం’. క్ నిన సందరాులలో వోకుత లు చ్సేే చిన్న చిన్న 
సహాయాలు ఎదుట ి వోకుత లకు ఎంతటి ఆన్ందానిన కలిగిసాత యో 
ఈ కథ వివరసిుత ంది. కడుపు నిండరన్ వోక్ితక్ి చ్సేే సాయం కనాన 
కడుపుమండే వోక్ితక్ి చ్ేస ే సాయం విలువ నై్దనే సందశేానిన 
అందించ్ే చ్కకని కథ యిది. విదశే్ర సంసకృతి, పర్భాష్ా పరభావం, 
తదతిర్ వలయాల మధ్ో చికుకకున్న తెలుగుజ్ాతి ఉగాది పండు 
గన్ు జ్ర్ుపుకుంటటన్న తీర్ున్ు హాసోంగా చ్ెపుిన్ కథ ‘ఉగాద ి
శభాక్ాంక్షలు’. తెలుగు భాష్ా సంసకృతరలకు తామే పరతినిధ్ుల 
మన్నటటల గా ఫో జుగొటేట  పర్భాష్ా కథా నాయికల తీర్ున్ు ఈ కథలో 
ర్చ్యిత నిశ్నతంగా విమరిశంచ్ార్ు.  

క్ నిన తలెుగు సంంాలు నిర్వహించ్ే కథల – న్వలల 
ప్ో టీలన్ు విమరిశసయత  రాయబడరన్ కథ ‘బహుమతరలు’. క్ నిన 
తెలుగు సంంాలు నిర్వహించ్ే కథల ప్ో టలీలో పరతిభకు ఏమాతరం 
ప్రా ధాన్ోత దకకడంలేదనే నిర్సన్న్ు ఈ కథ వోకతం చ్సేుత ంది. 
కథలన్ు గయరిె  ఏమాతరం పరిజ్ాా న్ం లేని వార్ు ఈ ప్ో టలీకు 
నాోయనిరేణతలుగా వోహరిసయత , కుల – ప్రా ంత – బంధ్ు పక్షప్ాతా 
లకు తలఒగిా  విజ్తేలన్ు నిర్ణయిసుత నానర్ని ఈ కథ తన్ నిర్సన్  
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గళానిన వినిపసిుత ంది. ప్ాలగుమిా, చ్ాసో , రావిశాసిత  ై వంట ి
పరముఖుల కథలన్ు సెతైం పరే్ు మారిె  ఈ ప్ో టలీకు పంపతిే, అవి 
కూడా బహుమతరలకు నోచ్ుక్టవని ఈ కథలో ర్చ్యిత 
విమరిశంచ్ార్ు.  

భార్ోభర్తల సంసార్ంలో సేవచ్ఛ కంటే తాోగం ఉన్నతమెై 
న్దనే గొపు సంసారకి సయతరా నిన వివరించ్ే పరయతాననిన ‘సవేచ్ఛ’ 
అన ే కథ చ్సేుత ంది. ఈ కథ వంగయరఫిౌండేషన్ వారి అమరెిక్ా 
తెలుగు కథానిక 8వ సంకలన్ంలో పరచ్ురించ్బడరంది. భారాోభర్తల 
మధ్ో తలతేత  చిన్న చిన్న సమసోలకు విడాకులు పరషి్ాకర్ం 
క్ాదని ఈ కథ తలెియజ్సేుత ంది. ఈ కథంతా లేఖ దావరాన ే
ముందుకు సాగుతరంది. తరాలమధ్ో సంంరి్ణన్న్ు చితిరంచిన్ 
సాయి బరహాాన్ందం మరో కథ ‘వలసజీవితం’. ఇద ి 20వ 
శతాబదంలో అమరెిక్ా తలెుగు కథానిక మరయిు అమరెిక్ా తలెుగు 
సాహితీ వతేతల పరచి్య గోంథంలో పరచ్ురించ్బడరంది. అమెరికన్ 
సంసకృతిలో పుటిట  పెరగిని్ పిలల లకు, భార్తీయ సాంసకృతిక 

విలువలు అలవడాలని అన్ుక్టవడం అవివేకమే అవుతరందని ఈ 
కథ సందశేానినసుత ంది. అమరెకి్ా డాలర్ుల , సుఖాలు క్ావాలి గానీ, 
అమెరకి్ా పదితరలు, అలవాటటల  వదదన్ుక్టవడం అమాయకతవమే 
అవుతరందని ఈ కథ హతిబో ధ్ చ్సేుత ంది.  

పరవాస భార్తీయ జీవితానిన గయరిె, అకకడర వార ి
సంవదేన్లన్ు గయరిె  అందరనిీ మపెిుంచ్ేలా కథ రాయడమనదే ి
చ్ాలా కషటంతో కూడరన్ సృజ్నాతాక పరక్ిోయ. అందులోన్య ఒక 
సంసకృతిలో పుటిట  పరెిగ ి మరో సంసకృతిలో జీవిసయత  కథలు 
సృజియించ్డం మరస కషటంతో కూడుకున్న పరక్ిోయ. అటట 
భార్తీయ నపేథోంతోన్య – ఇటట అమెరకి్ా నపేథోంతోన్య 
కథలన్ు సృజియిసయత  ర్చ్నా పరయాణం చ్సేుత న్న గొరిత సాయి 
బరహాాన్ందం అభన్ందనీయులు.  

లేఖల ర్ూపంలో కథన్ు న్డరపించ్డంలో సాయి 
బరహాాన్ందం దటిట . చ్కకని న్ుడరక్ార్ంతో కూడరన్ ఈయన్ కథా శ లైి 
ప్ాఠకులన్ు మరింత చ్దవిించ్లేా చ్సేుత ంది. 



 

39 

 

 
 



 

40 

 

 



 

41 

  


