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I congratulate the Telugu Fine Arts Society (TFAS), for creating a significant 

milestone by completing 30 years. 

I’m aware that the TFAS has been one of the oldest Telugu associations in spreading 

our rich Telugu culture and heritage in the United States of America and globally too. 

Through the efforts of many hardworking prople, your organization has grown leaps 

and bounds through all these years. It has stood by Telugu people who have been part of it. 

I appreciate Mr. Srinivas Gandi—president of TFAS, for his efforts in guiding the 

association. 

I wish our culture spreads its reach across the globe through associations like the 

TFAS. 

As the Chief Minister of the new State Andhra Pradesh, I also invite you to be part 

of our Sunrise State’s growth story and help us in attracting investments. 

My aim to make Andhra Pradesh one of three performing states in India by 2022. 

Making you partners in our journey towards scripting Andhra Pradesh’s development 

history. I hope you will be a part our Government’s flagship “smart village” programme, 

and adopt a village. 

It is the NRI disspora, who server as bridges by providing access to markets, sources 

of investment, expertise, knowledge and technology to the developing state. 

I believe that your community will be part of the development of our new State of 

Andhra Pradesh. 

My best wishes to each member of TFAS family. 

 



TFAS thanks following national organizations 

for their support and help in organizing  

30 years celebrations 



Dear TFAS friends, 

 It is a great honor and privilege at the same time very nerve-
racking to undertake this “mega” event. It is an honor given the rich 
history and reputation of TFAS and to be a part of this historic event in 
bringing the best blend of cultural, literary, fine-arts and entertainment 

on this occasion. 

 As a Convener of the event, it is my privilege to lead a team of dedicated individuals 
who have spent countless  number  of  hours  and  days  from  their  busy  schedule  to  plan  
and  pull-off  this  event. Obviously,  when  undertaking  an  event  of  this  magnitude, it  is  
very  nerve-racking  and  the anticipation of hosting a two-day event with the largest crowd to 
ever attend a TFAS event in 3000 Capacity auditorium in Newark Theatre district time in TFAS 
History. However, at the end this is only a one-day event that we put together to balance 
everyone’s expectations and desires.   

 Several committees were formed and each committee have one of the TFAS 
representative to over look the committee to make sure we are in the progress of the task to 
bring an excellent program to you. We are planning to have an awards dinner on July 10th night 
to recognize those individuals who have selflessly contributed not only to the organization but 
also to the community. We are also recognizing individuals from our community who have 
attained greater heights in their respective fields.   

 We have a full day program with Four different segments like Literature, Drama, Dance 
and Music for different age groups. We are planning to start the program with a prayer song on 
Telugu Vaibhavam in which over 100 kids will participate in inauguration song. There are 
several local teachers who are dedicated to training our youngsters in classical dances and 
singing. We will be providing them with an opportunity to showcase their talent.  

 In addition, we have dramas, singing, music concerts and movie actors singing and 
entertaining. In addition, we are trying to bring items that are timely and important to our 
community,  a literary session for Telugu literature lovers happens parallel in the morning.  

 We have guests from State Assembly, like Upendra Chivukula garu invited to come and 
share his thoughts on the role of the Telugu community in the society  and contributions we 
continue to make from Telugu community.  

 We are giving an opportunity for the youth to showcase their talent during the prime 
time followed by the performance by movie stars, also we did arrange 'Youth Leadership 
workshop' for kids in the age group 7-15 years. The overall main event is expected be about 14 
hours long include Orchestra at the end. The fine-arts program will be for over 9 hours while 
the Tollywood artists program for 3 hours.  

 We have worked very hard to keep the entry donation to a minimum to cover Hall and 
food charges, also we did provide parking as complimentary for all families packs and 
participant families.  

 Thanks to the donations and sponsorships made by many generous individuals to keep 
this cost low. A non-profit organization like the TFAS relies on these generous individuals to 
bring quality and timely programs to the membership.   

 As the TFAS enters into the new era, the current Executive Committee is planning to 
look at the past and learn from it;  I certainly hope that you enjoyed your participation and 
hope that you can get actively involved to promote our culture, heritage and arts to our 
younger generations and contribute to the society now we call home 

 At the last, I thank our supporters like: G&C President AVR Chowdary garu, Media 
supporter Sridhar Chillara garu of TV5 and ManaTV, also Ravi Prakash garu of TV9, Tori radio 
and Object info Ravi garu, for big support from all National orgs like: TANA, NATS, TATA, ATA, 
NATA, TLCA and TAGDV associations. Also I thank all Volunteers, Executive Committee 
members, past members, Donors, Vendors, and Newark Symphony hall staff. 

 With regards, 

           Damu Gedala 

              Convener 

Message from Convener of  
TFAS 30th  Anniversary Function 



 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, న్యుజెర్సీ, న్యుయార్క్ మరియు ఇతర రాష్ట్ర ాలలో ఉన్న తెలుగు 

వారందరికీ నా న్మస్సీమంజలులు. 

 మతృ భూమిని విడిచి, చదువు, ఉద్యుగము, మరియు వాుపార ర్సత్యు, ఈ దేశానికి చేరుకుని మన్ 

సంస్ృతిని ఎలా కాపాడుకోవాలి, మన్ భావి తరాలకు ఎలా అందివాాలి అని త్యపతర య పడిన్ అనేక మంది పెదద లు, 

అనేక మంది ఔత్యీహికులు, మరియు సభ్యుల ఫలితమే మన్ ఈ తెలుగు కళా సమితి. 

 తెలుగు కళా సమితి సా్థపంచి 30 సంవతీరాలు అయంది. నిరంతరం ఎన్నన కొతత  కారుకర మలతో 

ముందుకు స్థగుతూనే ఉంది. ఈ  సంవతీరం  30వ సంవతీర వారిికోతీవ వేడుకలు జరుపుకోవడం నాకు ఎంతో 

ఆన్ందంగాను, గరాంగాను ఉంది. అతుంత వై భవంగా జరగబోయే ఈ వేడుకలో పర తి ఒక్రూ భాగస్థాములు 

కావాలని ఆశిస్సత నానను.  

 ఎంతో ఉత్యీహంగా పాల్గ ంటున్న పలల లకు, వారి తలిల దండుు లకు, కలలను ప్రర తీహిస్సత న్న ఉపాధ్యుయులకు 

మరియు తోచిన్ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్సత న్న అనేక మంది పెదద లకు మరియు దాతలకు నా ధన్ు 

వాదాలు. 

 ఇక్డ పుట్టర  పెరుగుతున్న పలల లతోన్య, కళాకారులతోన్య, మరియు భారతదేశం నుండి వచిిన్ వివిధ 

కళాకారులతోన్య, నా ఆద్ై ారుంలో జరుగుతున్న ఈ కారాునిన నిరాహించడానికి నా వనుక సమిష్టర గా కృష్ట చేస్సత న్న 

కారువరగ ం, సహాయకులు, దాతలు, మంచిని కోరుకునే అనేకమంది ఉనానరు. అలాగే మన్ కారుకర మలు, న్లు 

దికు్లా పర స్థరం, పర చారం చేస్సత న్న వివిధ మదుమల సొదర, సోదర్సమణులకు  న్యుజెర్సీ తెలుగు కళా సమితి 

తరఫున్, నా కారు వరగ  సహచరుల తరఫున్ సహకరించిన్ పర తి ఒక్రికీ శిరస్సీ వంచి న్మస్థ్రాలందిస్సత నానను. 

 మన్ందరి కోసం, మన్ సంస్ృతిని నిరంతరంగా ముందుకు న్డిపంచడానికి చేస్సత న్న ఈ పర యత్యననిన 

జయపర దం చేస్థత రని ఆశిస్తత ... 

 

మీ తెలుగు కళా సమితి అధుక్షుడు 

శ్రర నివాస్ గండి  

అధ్యక్షుడి సందేశం  



It has been 30 years since Telugu Fine Arts Society was born. It was started to 

promote our Telugu Culture, Language, Arts and to Celebrate our festivals. Many trustees 

over the years have been working hard to achieve these goals through various cultural 

events and get togethers. As part of this grand 30 year celebrations, we planned quality 

enjoyable programs in Dance, Drama, Music, Literary, spirituality and youth programs. 

Hope that you all enjoy and be part of the event. 

On behalf of the Board of Trustees I want to thank all the members and our 

community for providing their support and helping TFAS grow to be an important 

organization in New Jersey and in the nation over the last 30 years. We are very happy to 

be part of organizing this grand 30th year celebrations during July 10 - 11 2015 with the 

release of this souvenir. 

Thanks to all music and dance teachers who encouraged their students to participate 

in TFAS events and make our cultural programs successful! We have both local and 

international actors, artists who are participating to make this 30th event an enjoyable and 

memorable one. Thanks to many volunteers who are always there to support and for 

smooth running of our TFAS events. We appreciate caterers, who provide delicious Telugu 

food, vendors and other sponsors who pay for part of the expenses. 

TFAS Trustees depend on so many individuals and groups to arrange a successful 

TFAS program. I also want to thank the Telugu Jyothi Editors who have been regularly 

publishing the magazine attracting new writers. Telugu Jyothi is mailed to our member 

families across the United States. In particular, I congratulate the Editorial Team for 

producing this attractive souvenir in a relatively short time. 

The 30th anniversary event would not have been possible without the financial 

support from the donors, vendors, and souvenir advertisers.   

Thanks to all!  

              Srini Gandi 

          President, TFAS 

From the President  



TFAS Trustees are thankful to following donors, who contributed 
for Hudhud Relief. Contributions from these donors and other 
donors who gave smaller amounts was given to CM relief fund. 

Murthy Bhavaraju 
Sudhakar Rayapudi 

Ram Yadlapalli 
Sai Nanduri 

Rao Panuganti 

Dr Ravi Chennapragda 
Ravinder Thota 

Prasad Penumarti 
Vaidehi Sasidhar 

Ramakrishna Chalikonda 
Rohini Kumar Vemuala 

Rao Kasinaduni 
Sreedevi Jagarlamudi 

Suneeta Kanumuri  

Usha Devarakonda 
kiranmayee Ponnapalli 
Narendra Khambhati 



TFAS Executive Committee : 2014 - 2015 

Srinivas Gandi 

President 
Gurunadham 

Alampalli 

Vice President 

Uma Makam 

Secretary 

Vasant Naidu  

Tanna 

Treasurer 

Sreedevi  

Jagarlamudi 

Annual Events 

Bindu Madiraju 

Youth Services 

Madhusudana Rao 

Anna 

Community Services 

Vamsi 

Koppuravuri 

Membership Services 

Madhusudana Rao 

Rachakulla 

IT Services 



 

 

With Best wishes 

Damu Gedala & Family 

With Best wishes 

Srinivas Gandi & Family 



TFAS 30 Years Celebrations - Committees 
Core Committee 

Sudhakar Rayapudi 

Dr. Prem Nandiwada 

Rohinikumar Vemula 

Rama Krishna Seethala 

Anand Paluri 

Fund Raising Committee 

Guru Alampalli 
Ram Kolluri 

Ram Vedantham 
Suresh Chatakundu 

Damu Gedala 
Hari Eppanapally 

Registration Committee 

Vasant Tanna 
Rama Krishna Seethala 

Venkat Jagarlamudi 
Suresh Makam 

Srinivas Bhamidipati 

Vendor Exihibits Committee 

Madhu Rachakulla 
Sameer Kumbam 

Venue, Parking, Hotels and  
Transportation Committee 

Vamsi Koppuravuri 
Srinivas Ganagoni 

Guru Alampalli 
Ravi Dhannapuneni 

Satya Nemana 
Ranga Rao 

Ajay Pulijala 
Sudheer Koppuravuri 

Arun Sriramineni  
Dileep Pynda 

Kishore Achanta 

IT/Web Committee 

Madhu Rachakulla 
Hara Prasad 

Sudhakar Uppala 
Satya Nemana 

Awards Committee 

Uma Makam 
Madhu Anna 

Murthy Mallela 
Murali Medicherla 

Convener/Coordinator 

Damu Gedala 

 

President 

Srini Gandi 

Finance Committee 

Vasant Tanna 
Suresh Makam 

Rohinikumar Vemula 
Rama Krishna Seethala 

Stage Management Committee 

Vamsi Koppuravuri 
Saroja Sagaram 

Uma Makam 
Arun SriRamineni 
Krishna Seshadri 

Safety & Security Committee 

Srini Gandi 
Kishore Bhupathi 

Ramanaidu 
Gopi Thati 

Balaji Chintamani 



 

 
Best wishes from 

Guru Alampalli & Family 

Best wishes from 

Smt. Uma Makam & Family 



Media & Publicity Committee 

Vamsi Koppuravuri 
Murali Medicherla 

Madhu Anna 
Sridhar Chillara 

Subbarow Chennuri 
Srini Gandi 

Srinivas Ganagoni 
Guru Alampalli 
Damu Gedala 

TFAS 30 Years Celebrations - Committees 
Food Committee 

Guru Alampalli 
Srinivas Bharatavarapu 

Raju Kothmasu 
Hemant Presargu 

Ravi Puskar 
Ramesh maganti 

Ranga Rao 
Ajay Pulijala 

Souvenir Committee 

Diwakar Peri 
Dr. Vaidehi Shasidhar 

Anantha Sudhaker Uppala 
Dr. Murty Bhavaraju 

Syamala Dasika 
Dr. Aparana Yeluripati 

Vasant Tanna 

Cultural (Dance) Committee 

Bindu Madiraju 
Indira Vangala 

Balaji Chintamani 
Vijaya Katepalli 

Sandhya Yarlagadda 

Cultural (Music) Committee 

Sreedevi Jagarlamudi 
Girija Kolluri 

Lalitha & Krishna Rani 
Seemanthini Kauta 

Hara Prasad 
Shanti Eppanapally 

Drama Committee 

Madhu Anna 
Padmaja Vakkalagadda 

Radha Kasinadhuni 
Dr. Suryam Ganti 
Rajendra Prasad 
Murthy Bhavaraju 

Prasad Yanamandra 
Murthy Mallela 

Hospitality & Reception Committee 

Bindu Madiraju 
Anand Paluri 
Damu Gedala 

Arun Sriramineni 
Jyothi Gandi 
Sailaja Tanna 

Dhanalakshmi Rachakulla 
Girija Kolluri 
Ravi Peddi 

Naga Mahender Velishala 
Suresh Chatakondu 

Literary Committee 

Radha Kasinadhuni 
Madhu Rachakulla 
Bharati Bhavaraju 

Dr. Vaidehi Shasidhar 
Dr. Kumar Utukuri 

Anantha Sudhaker Uppala 



 

 

With Best wishes 

Bindu Madiraju & Family 

With Best wishes 

Vasant Tanna & Family 



Telugu Youth Achievements 

Bharani Puskur 
Presidents Council on Civic  

and Service Participation 

Rohit Boga 
First place Taekwondo Sparring  

International Tournament 

Kirtana Madiraju 
Award of Excellence from 

Township of Monroe 

Amit Nitin 
Best Novice Speech Bridgewater 
Raritan High in Forensics 2015 



TFAS 30th Anniversary Celebrations 

Award Winners 
Distinguished Services to TFAS 

 Dr. Murty P. Bhavaraju has been in the Electrical Engineering profession in the 
US for the past 50 years. He has been associated with TFAS for three decades since its 
inception in 1984. He served as President for two terms, 1990-1993. One of the 
highlights of his contributions as the President was the creation of a Telugu Cultural 
Exhibit with the help of TFAS volunteers. The exhibit was proudly displayed at the 
TFAS programs and the TANA conferences in Atlanta (1991) and New York (1993).  

 Sri. Bhavaraju used to help the Editor Kidambi Raghunath with Telugu Jyothi 
publication since the beginning and published short articles in the magazine. He served 
as the Editor of Telugu Jyothi for 10 yeas from 2003- 2013. Currently he is serving as 
a member of TFAS By-Laws Committee.    

 Sri. Bhavaraju is a Life Fellow of the Institute of Electrical Engineers (IEEE) and Member of National 
Academy of Engineers (NAE). He graduated from Andhra University Engineering College, received Masters 
from Indian Institute of Science, and Ph.D. from University od Saskatchewan, Canada.  

TFAS Adharsha Dampatulu 
 Sri. Sudhakar Rayapudi was born in June 1944 in Jaggayyapet, 
Krishna District, Andhra Pradesh. He has a Post Graduate degree 
Pharmacy and worked in Pharmaceutical manufacturing industry for ten 
years.   He is married to Smt. Jaya Rayapudi in May 1974.  He was 
actively involved and successfully developed various business activities 
in India and reached the targets from scratch with lots of determination, 
discipline, and dedication. He has been in New Jersey for 35 years and 
practiced Pharmacy in New York for over 25 years.  

 Sri Sudhakar Rayapudi served as TFAS trustee from 2004 till 
2007. Both of them are actively involved with Telugu community and 

supported generously for various causes & activities. They are residents of Hillsborough, New Jersey and are 
blessed with two sons, and three grandchildren.  

Excellence in Telugu Literature  
 Dr. V.V. Ramanadham was born in Challapalli, Krishna District, A.P., 
India on November 1, 1920. He had his higher education at Andhra University 
and at London School of Economics.  He worked as Dean of the Faculty of 
Commerce and Business management in Osmania University during 1959-70. 
He was the Founder – Director of the Institute of Public Enterprise, 
Hyderabad.He joined the United Nations as an Interregional Adviser on Public 
Enterprise, in 1970 and retired as the UNDP’s Coordinator of the Interregional 
Network on Privatization in late nineties. He has close academic association 
with many foreign Universities such as London, Oxford, Harvard and 
Pittsburgh. 

 Apart from his work in the field of Economics, he has published many 
highly acclaimed poetic works in Telugu, such as “Swantrya Siddhi”, 

“Ramayana Smritulu”, and “Nandanamu”, wrtings on literary criticism – “Soundarya Sameeksha” and 
“Mahabharata Sameeksha Vyasamulu”. The “Rayaprolu”, Gold Medal, the ‘Arudra’ plaque and the “Pratibha 
Puraskaram” from P.S.Telugu University are some of the many literary recognitions he has received. He is the 
Chairman of Vemuri Chandravati Ramanadham Charitable Trust, which has been sponsoring many literary 
social and philanthropic programs over the last few years. Dr. V.V. Ramanadham at the age of 95 sent a few 
poems in Telugu for publication in TFAS 30th Anniversary.  



TFAS 30th Anniversary Celebrations 

Award Winners 
Excellence in Community Service  

 Sri. Sankara Rao Polepalle dedicated his life for the past 50 years 
organizing cultural programs and doing social service to the community.  Sri. 
Sankara Rao conducted cultural activities during his stay at Bhilai Steel Plant 
from 1965 to 1974. He participated in the Telugu drama competitions held in 
Tatanagar and Bilaspur in India.  He was awarded “the best supporting actor” 
by Mikkilineni for his role in “Chillara Kottu Chittemma” in the drama 
competitions held at Bhilai in 1971. 

 After moving to USA in 1974, Sri. Sankara Rao started a Telugu 
school in 1980 at his home in Wyckoff, NJ. He was a trustee in the first TFAS 
board and actively participated in TFAS cultural activities, directing and 
staging Telugu dramas, arranging music and dance programs, and organizing 
Trimurthi Day along with Kidambi Raghunath. As the Chairperson for the 
TFAS election committee, he conducted the first TFAS elections in 2014.   Sri. 

Sankara Rao was the President of Guruvayurappan Temple in Marlboro, from 1990 to 1991 and organized 
several cultural programs.  He was a trustee in the first Board of Sri Venkateswara Temple, Bridgewater. He 
was first cultural chair from 1992 to 1998 at Balaji Temple, and conducted numerous music and dance 
programs, setting the standards for the temple cultural programs. As a cultural chair, he initiated conducting 
the Trimurthi Day program under the joint auspices of TFAS and the temple.  

 Sri. Sankara Rao started HELP Foundation along with this wife, Smt. Madhavi Polepalle in 1994, 
supporting orphan/destitute children in India since then. The children benefitted went on to become doctors, 
engineers, accountants, and teachers.  In 2014, he founded NTSA (NJ Telugu Senior Association), providing a 
forum for the Telugu senior citizens to share and care for each other in the time of need.  

Excellence in Medicine Award   
 Dr. Dattatreyudu Nori is the world's leading authority and a 
pioneer in the field of Oncology. He completed his undergraduate 
training at Kurnool Medical College, and received his postgraduate 
medical degree from Osmania University in India. He then joined the 
staff of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City. Dr. 
Nori has been awarded Padma Shri Award by Indian President, Sri. 
Pranab Mukherjee in April 2015. 

 Dr. Nori was instrumental in introducing the current techniques 
and clinical concepts of High Dose Rate Brach therapy for gynecological, 
genitourinary, thoracic and head and neck tumors. His research also 
included efforts to improve the outcome for patients with prostate cancer, 
lung cancer, pancreas, breast and other cancers.  

 Dr. Nori served in the American Cancer Society in various 
positions including chairmanship of the Professional Education 

Committee. He has provided technical and scientific help to many cancer centers in India, South America and 
Israel, and he is also the Founding Member of the Indo-American Cancer Institute for Women and Children, a 
state-of-the art 450 bed cancer and research institute located in Hyderabad. In addition, Dr. Nori is a 
Consultant to the United Nations International Atomic Energy Agency, advising on the formulation of 
guidelines for the treatment of cancer in developing countries.   



Area Partner National Partner Media Partners 

Please Contact 

 

Ram Mohan Vedantham Vasant Naidu Tanna 

Area Director   Ph. 732 319 8155 

Ph. 732 543 4655  Vamsi Koppuravuri 
    Ph. 732 429 4421 



TFAS 30th Anniversary Celebrations 

Award Winners 
Excellence in Business- Entrepreneurship   

 Sri. Ravinder Thota, is the Vice President of VT Seva and he is a great 
example of leading the way in doing Seva (Service) to the underprivileged 
students from tribal communities and the differently-abled students who are 
visually challenged.  Coming from a poor family whose main occupation was 
agriculture, he could identify himself with the hardships of the underprivileged 
people from the areas such as Allampalli, a remote village of Adilabad district, 
India. He has been supporting the education of 87 students. 

 He is the CEO of JSMN International that was founded in 1998.  For over 
a decade, JSMN International Inc has developed a solid track record in helping 
clients align IT operations with real business priorities. JSMN International 
makes every effort to involve itself in the community and help charity and non-
profit organizations. Its goal is to empower each child for a future of health, 

spiritual wholeness, and excellence.  

 Apart from serving the community, Sri. Ravinder Thota has been a great supporter of TFAS for over a 
decade.   

Excellence in Music Award    
 Smt. Simanthini Kautha has been giving regular concerts and thematic 
concerts, teaching music, and involved in the community programs for more than 30 
years. She conducted music programs and dramas by children and music programs by 
adults. Smt. Simanthini was actively involved in organizing Thrimurthy Day 
celebration since it was started by TFAS.  Under TFAS, she conducted Nowka 
Charitham - Sri Thyagaraja opera. She received an award for promoting Carnatic 
music by TFAS in 2005. She is an Honorary Patron Member of Carnatic Music 
Association of North America (CMANA).  

 Smt. Simanthini coordinated music programs for Kumbhabhishekam sponsored 
by Sri Gruvayurappan temple and has been involved in Sri Ranganatha Temple 

Sangeetha Seva. She conducted children's programs in Columbia University radio WKCR 89.9. Simanthini 
conducted competitions in music and dance under Sri Ganesh Temple in NY (1987-88). 

 Smt. Simanthini sang classical, devotional songs like Bhakthi Ranjani with Sri Dr. Nukala China 
Sathyanarayana.  She founded annual Thyagaraja Day festival conducted by North Jersey music lovers in 
1985. Smt. Simanthini graduated from Vijayawada Music College.  Her initial training was under Sri P. Surya 
Rao and Sri M.V. Ramanamurthy, and later under Sri Nedunuri Krishna Murthy, Dr. Pinakapani, Sri S. 
Kalyana Raman, and Sri T.M. Krishna.   

Congratulations to all the winners of  

Excellence Awards 



 

 
Best wishes from 

Madhu Rachakulla & Family 

With Best wishes 

Smt. Sreedevi Jagarlamudi & Family 



A Brief History of Telugu Fine Arts Society  
You will read in this document the ‘Beginning of Telugu Fine Arts Society’ and 30 years of its 

history. The history is divided into three periods, roughly: 1984-1993, 1994-2005, and 2006-To 
Date).  You will also see a list of Board of Trustees and Awards & 
Recognitions and Visitors Honored by TFAS. A few messages and a 
photo collection are included. 
This document was prepared based on inputs from the past TFAS 
trustees and some members. I have taken the liberty to edit these 
inputs to fit the allocated space. The document was prepared to 
give a flavor of what happened in 30 years. It is not a log of all 
events occurred with exact dates and details! We mentioned some 
names of participants in various activities based on our memory. 
We are certain that some names are missing as we do not have a 
record readily available. Our sincere apologies for missing names 
and any mistakes in the information provided.   
 I acknowledge the inputs from Sankararao Polepalle (Silver 

Jubilee souvenir article), Ramakrishna Chalikonda and Bharati Bhavaraju (first period), Janani 
Krishna and Radha Kasinadhuni (second period), Anand Paluri, Vignankumar Utukuri, and 
Ramakrishna Eleswarapu (final period).  
           - Murty Bhavaraju  

Sponsors of Advertisements  

We want to express our thanks to all those who advertise in Telugu Jyothi, TFAS website, or 
take vendor tables at the TFAS functions for their valuable support of TFAS cultural, literary, 
and community activities. This support continues since the 1980’s.  

1. The Beginning of Telugu Fine Arts Society 
 
Life in US in the 1970's 
 Not many Indians, only a few Telugu families here and there. No Telugu movies, no VCRs, 
no DVDs, no Indian restaurants, no temples; only your family but no siblings or relatives.  We had 
great friends and we met on weekends to celebrate family events and festivals.  
 
Need for a formal Association..... 
 We needed an Association for the Telugu families to meet and celebrate our festivals and 
teach and impart our culture to our children. 
 TLCA (Telugu Literary and Cultural Association) started in 1971 serving New York, New 
Jersey, and Connecticut. Celebrated Ugadi and Deepavali -- music and dance programs by visiting 
artists -- or just to meet celebrities who came from India.  
 But TLCA activities were centered in New York City -- considered far for NJ Telugu 
community.  NJ towns started local Telugu schools, celebration of festivals in smaller groups in 
someone's house or a small public place. 
 
Birth of TFAS 
 Ramakrishna Chalikonda, K.V. Rao, Ramakrishna Jonnada, and Kidambi Raghunath played key 
roles in forming the TFAS to serve the local needs of New Jersey families. The first Board of 
Trustees in 1984-85 term were: Ramakrishna Jonnada, President; Bharathi Kondisetti, Vice 



 

 
Best wishes from 

Madhu Anna & Family 

With best wishes, 

Vamsi Koppuravuri & Family 



President; Ram Ammanamanchi, Secretary; Muralikrishna Akkapeddi, Treasurer; Vijaya 
Chalikonda, Cultural; Sankara Rao Polepalle, Educational; K.V. Rao, Literary; V. Raja Rao Bandaru, 
Philanthropic; Jagadamba Bangaru, Social. 
 TFAS grew fast from about 200 in 1986 to 1250 today: 850 in NJ, 100 in NY, 15 to 25 
members in each State -- California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Pennsylvania, and Texas, 
and lesser numbers in a few other states, Canada, and India. Dr. K.V. Rao gets most of the credit 
for expanding the membership to outside NJ.  In addition, Dama Venkaiah, Mahesh Saladi, and 
Kalasapudi Srinivasa Rao from NY have been strong supporters of TFAS over the years.  
 
TFAS was founded with ambitious goals and objectives......  

1. Foster, promote and encourage Telugu language, literature and culture in US.  
2. Promote and encourage fine arts, classical music and dance, and conduct group cultural 

activities for Telugu people. Conduct and sponsor conferences for Telugu people, 
celebrate Telugu festivals aiming to pass on the cultural heritage to the children. 

3. Preserve and propagate Telugu cultural heritage amongst future generations by exchange 
of cultural ambassadors between North America and other countries including India. 

4. Promote Indian morals and social values among members to establish a stronger Telugu 
community.  Protect the civic and communal rights for corporation members in US. 

5. Conduct classes, lectures, workshops, and demonstrations on literature, language, fine 
arts, and performing arts to establish and enhance Telugu culture in US and India.  

6. Publish and distribute articles in Telugu literature; honor the Telugu scholars in India and 
US.  

7. Receive, administer and disburse gifts and grants of money and property of every kind 
exclusively to not-for-profit charitable, scientific, literary, and educational entities as set 
forth under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code of 1954 as amended in US or 
similar entities in other countries. 

 
Of course, TFAS will not participate in any political campaign on behalf of any candidate for 
public office or otherwise attempt or lobby to influence legislation. 
 
Key Accomplishments of TFAS 

 Members and guests celebrated Telugu festivals with cultural programs.  

 Encouraged the youth to volunteer in TFAS programs and appreciated team work and 
volunteering. 

 Provided opportunities to children and adults to show their talent in music, dance, and drama 
and expose children born in US to Indian culture. 

 Provided opportunities to performing artists from India to participate in TFAS and in some 
cases tour other cultural organizations in US. 

 Gave awards and recognized accomplished members and others from US and India. 

 Encouraged members and guests to write articles, stories, and poems in Telugu in the TFAS 
magazine Telugu Jyothi.  

 Provided opportunities to support philanthropic organizations under TFAS sponsorship.  

 TFAS trustees and members supported Telugu national conventions held in the area and made 
them a grand success. TFAS participated in the literary and cultural programs and led the 
souvenir publication: TANA Convention in 1993 at the Nassau Coliseum, NY;  TANA Convention 
in 2001 in Philadelphia; NATS Convention in 2011 in Edison NJ. 
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Arudra Exhibit : 1987 
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Chandra Mohan Dr. Balu & Shailaja 
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2. Period 1984 - 1993 
Annual Cultural Programs 
 TFAS always celebrated Ugadi and Deepavali with music and dance mostly by our children, 
stage plays, and, of course, home cooked food. Yes .. food was cooked by the participating 
families typically coordinated by the ‘First Lady’ in the first 10 years of TFAS functions. The 
sound system was maintained and operated by Kidambi Raghunath for TFAS events until 1997. 
Most of the programs used to be in Piscataway area while we conducted some special programs in 
Queens for the benefit of New York City members.  
 
Participation by Children/Youth 
 To encourage good participation of children and help them to show their talent, parents 
used to meet and discuss innovative ideas for TFAS programs. 
 For the first TFAS function, children performed two items: 

 A play “Madatha Kurchi” (Cast: Kidambi Usha, Bandaru Krishna, Chalikonda Sricharan, 
Tangirala Vasu. Directed by Vijaya Chalikonda and Sankara Rao Polepalle). 

 “Dasavatharalu” – a musical interlude, inspired by Vempati’s troup.  For this item, there 
were thirteen children who wanted to participate. Since we needed only ten children for 
the main song, we improvised and added BRAHMA, VISHNU and MAHESWARA to the 
cast. 

 Some of the youth members had an idea and adapted “Fiddler on roof” into a Telugu play. 
They took full control from start to finish and entertained the audience.  
 In one function, a youth member had an idea to improvise Ventriloquism item. 
 In a UGADI function, we had a children’s play, a dance representing different states of 
India and Ugadi dance by the boys. Simanthini Kauta designed the costumes. 
 Prasanth Kocherlakota performed mono action in Telugu. He repeated the performance 
in TANA conference in 1991. (Now, Prasanth settled in Hyderabad). 
 TFAS had enthusiastic youth volunteers. They used to come to the functions several 
hours before the program to help carry the audio system and make other arrangements. When 
visitors came from India, they used to help carrying their luggage. They helped to clean up the 
school/auditorium (including the bathrooms) premises.   
 Such enthusiastic participation continued in later years we are very happy to note. 
Today, the children of the children (the third generation) are becoming the part of TFAS. It 
is really heartwarming to see the participation of grandchildren of the TFAS members in this 
first decade. This is a clear indication how TFAS served the last three generations to 
inculcate the Telugu culture and to maintain the traditions. 
 
Participation by Adults 
 There was an enthusiastic participation by adult members of the community in TFAS 
programs to entertain the audience. Some examples: 
 Chekka Bhajana. 
 All women play “Intlo Poru-Veedhilo Horu” – directed by Vijaya Chalikonda. 
 Viajaya Chalikonda, Polepalle Sankararao, and Tangirala Lakshminarayana produced 
several skits – ‘Athidhi Devullu Vastunnaru’, ‘Ikkada Pelli Cheyabadunu’, and ‘Sundari Subbarao’. 
An interesting note here is that the majority of the cast never acted before in stage plays.  
 Music programs by local artists: Tangirala Lakshminrayana, K.V.R Chari, Durga Prasad 
Chalikonda, Ram Pemmaraju, and Krishnaveni Pemmaraju.  
 Of course, the late 1980's and early 1990’s saw a greater influx of Telugu families and 



Drama on TFAS Stage Mandolin Srinivas 

Shobha Naidu Group 
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Vani Jayaram on TFAS Stage 
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the veterans like Yerraguntla Raghunadha Rao and Appajosyula Sathyanarayana took over the 
mantle to produce some of the best Telugu dramas.  They used to maintain a scaffold and 
material to create a stage set with walls, doors, and windows appropriate for the story (the set 
up was donated by Appajosyula Sathyanarayana to TFAS). K.V.R. Chary and Tangirala 
Lakshminrayana supported the dramas with background music. These drama productions were 
very popular and the attendance at the programs was significantly higher when their programs 
were part of the celebrations and reached 600+. We used to refer to these productions as 
"Telugu Broadway"! Some of the famous dramas were:  

 Pelli roju 

 Kundeti Kommu 

 Putukku Jara Jara 

 Idemiti 

 Endaro Bandhuvulu-Andariki Vandanalu 

 Kallu 

 Gundelu Marchabadunu 

 Bhajanthreelu  
 
Special Programs: 
 TFAS also sponsored many music and dance performances with famous artists visiting 
from India. TFAS sponsored national tours of artists: 

 Mandolin Srinivas 

 "Whistle Wizard" Sivaprasad 

 Kala Krishna 

 Music and drama by handicapped children from Vegesna Foundation 

 Entertainment by movie actors Maruthi Rao, Somayajulu, Padmanabham, and Tulasi 

 Dwaram violin group 
  
 Music programs:  Mandolin Srinivas,  Vedavathi Prabhakar,  Dwaram Manorama,  
Nookala Chinnastyanarayana, S. P. Balasubrahmanyam-Sailaja;  
 Dance programs:  Dr.  Vempati Chinna Satyam group,  Shobha Naidu group,  Alekhya 
Punjala. 
 
 Kidambi Raghunath, K.V. Rao and Ramakrishna Chalikonda should be credited for 
arranging many of these programs. They used to maintain close contacts with these artists 
from India.  
 
Trimurthy Day 
 TFAS started conducting the Trimurthy Day celebrations since 1987 honoring the three 
18th century composers of Carnatic (South Indian classical) music, ‘Thyagaraja’, ‘Muthuswamy 
Dikshitar’, and ‘Syama Sastry’. Prabha and Raghunath Kidambi, Seemanthini Kautha, K.V.R. 
Chari, Laxminarayana Thangirala and Polepalle Sankara Rao used to take the responsibility to 
organize this function in the initial years. It provided an opportunity for TFAS to motivate our 
children to learn or just appreciate Carnatic music. Even though very few Telugu families had 
interest in the classical music at that time, it became a very prestigious event organized by 
TFAS that involved the members of all south Indian states. We used to get artists from 
neighboring cities like Boston, Philadelphia, and Washington for mini-concerts on the Trimurthy 
Day. This event continues today.   



స్నేహశీలి – స్పూర్తి  ప్ర దాత 

కీ.శే.  డా. కిడాాంబి రఘునాథ్ 

(తెలుగు జ్యోతి వ్ోవ్సా్థప్క సంపాదకులు  ) 

సాకారమయిన మీ సుచిర స్వప్నాం ‘తెలుగు కళా స్మితి” 30 వస్ాంతాల వేడుక స్ాందరభాంగా  

మీ ఆశల్నన – ఆశయాల్నన గుర్తు  చేసుకాంటూ  

ప్ర భ      ఉష      శ్యాం        శ్రర నాథ్       కృషణ  

మరియు 

“తెలుగు జ్యయతి” కటాంబ స్భ్యయలు  

“నాస్త ితేషాం యశః కాయో జరా మరణజాం భయాం” 



Telugu Jyothi - Literary & Community Magazine 
 

 Monthly publication of Telugu Jyothi started in 
1984 with readers in 20 states, Canada, Australia, and 
India. In the first few years we conducted short story 
competitions in India through Andhra Jyothi Weekly and 
gave cash awards. The total cost was $500 which was 
donated by some TFAS members. We started cartoon 
competitions as well.  Contributions from local writers 
have increased.  The magazine also served the purpose as 
a communication vehicle among the trustees and 
members.  

 Mentioning the literary aspect of TFAS is 
incomplete without mentioning the name of Kidambi 
Raghunath who tirelessly worked for publishing Telugu 
Jyothi since 1984 for almost 20 years until he passed 
away in 2003. He was ably supported by K.V.R Chary, 
Bharati and Murty Bhavaraju, Syamala Dasika, Diwakar 
Peri, Anantha Sudhakar Uppala, and several others.  

 Started as a monthly manuscript magazine with 
the help of volunteers who wrote articles by hand, 
Telugu Jyothi was computerized using Telugu software 
in 1990. Today it appears Telugu Jyothi is the only long-
running hardcopy Telugu magazine in US.  

 Telugu Jyothi has been a magazine for readers of 
all ages and covered TFAS activities, annual events, 
recognitions, 

celebrations, and announcements. Telugu Jyothi 
published stories, poems, cooking recipes, essays 
on health, music, dance, drama and much more. 
Essays by youth both in Telugu and English are 
always encouraged to be a part of the Telugu 
Jyothi. 

 In the first decade, Telugu Jyothi had a 
matrimonial column, ‘20 Questions’, youth section 
with questions and answers on cultural gap issues, 
articles on financial and insurance advice, essay 
competitions on "Role of Youth", and facilitation of 
donations for the needy and worthy causes. Usha 
Kidambi, Pavani Kalluri, Rajita Bhavaraju, and 
Vasudha Bhavaraju ran a 4-page youth column under 
title “A Step in the Right Direction” in Telugu Jyothi 
during 1993-1994 period.  

 The 100th issue of Telugu Jyothi was 
published in April 1992 with special articles 
focused on TFAS. It was released by V.V Subbarao 
from the Indian Consulate, New York, at the Ugadi 
function. The Editor Kidambi Raghunath was 
honored at the function by President Murty 
Bhavaraju. We had a special exhibit of 100 Telugu 
Jyothi cover display created by Bharati Bhavaraju. 



Murty & Bharati Bhavaraju and family congratulate TFAS 
on the occasion of the 30th Anniversary Celebrations ! 

 

 Murty & Bharati completed 50 years stay in US and the three generations 
are involved in TFAS since 1984.  

 Murty was the TFAS President for two terms, 1989-90 & 1992-93 and 
Telugu Jyothi Editor for 10 years, 2003-2013.   

 Murty & Bharati developed the TFAS Telugu Cultural Exhibit that was 
presented at TFAS programs and TANA conferences in Atlanta (1991) and 
New York (1993).  

 Bharati coordinated food preparation and volunteers for dinners at the 
TFAS functions (1989-1993), and helped with Telugu typing, production, 
and mailing of Telugu Jyothi. 

 Daughters, Rajita (3rd from left) and Vasudha (4th from right were 
involved in the first decade of TFAS activities and managed a youth 
column titled "A Step in the Right Direction" in Telugu Jyothi. 

 Granddaughter Anjali (2nd from left) participated in group singing at 
TFAS functions.  



Visitors from India 
 TFAS entertained several distinguished visitors from India in various fields. These 
visitors used to be very friendly and thoroughly enjoyed the hospitality of our community 
members. We did not have to spend large amounts of money for any of these artists as they 
stayed with member families. 
 For example, Vemapti China Satyam with a group of 35 dancers and musicians toured US 
and gave different dance programs. After the tour, we had one month Kuchipudi workshop at 
Chalikonda’s house with 20 students participating. 
Music programs: 

 Mandolin Srinivas (1989) 

 Vani Jayaram (1988) 

 Shobha Raju  (1988) 

 SP Balasubrahmanyam, Sailaja (1985) 
Drama-Skit: 

 Actor Chandra Mohan and his group, who presented a skit (1989). 

 J.V.Somayajulu, Gollapudi Maruthi Rao, Padmanabham, Tulasi - drama and dance (1992). 

 Director Kodi Ramakrishna, Sarath Babu, Vandematharam Srinivas, Rallapalli, Sakshi 
Rangarao. 

Other: 

 C. Narayana Reddy 

 Writer-Journalist Puranam 

 Dr Abid Hussain 

 Neuro surgeon Dr. B Ramamurthy 

 Dr Pappu Venugopala Rao  
 
Telugu Cultural & Literary Exhibits 
 TFAS organized an art exhibit in 1989 with help of Krishna Vemuri and Bharati 
Bhavaraju. Chief Guest, Professor B. Sarveswara Rao of Andhra University opened the exhibit. 
The exhibit included art from members and guests of TFAS.  
 TFAS created a Telugu cultural exhibit with 30 colorful panels which were displayed 
first at 1990 Deepavali program, two TANA conferences (Atlanta 1991, New York 1993) and at 
several other TFAS events.  This exhibit was the result of significant help received from the 
‘friends’ of TFAS in India: Sri Ramanaiah Raja, C. Narayana Reddy, and others.  These 
gentlemen purchased valuable pictures and shipped them immediately for the TFAS exhibit in 
response to phone calls from Dr. K.V. Rao and Dr. Kidambi Raghunath.  Of course, TFAS 
members -- Kolli Indira, Bharati Bhavaraju, Murty Bhavaraju -- helped to prepare the exhibit 
as most of the writing had to be done by hand.   
 Similarly, TFAS created a Carnatic music exhibit which was presented at the TFAS and 
CMANA music events with the help of Uma Roy and Bharati Bhavaraju. The exhibit depicted 
the lives of Thyagaraja, Dikshitar, and Syama Sastry in the 18th century.  
 TFAS also created an Arudra exhibit with the help of Indira Kolli and Bharati Bhavaraju. 
The exhibit included the books published by Arudra and his contributions to movie industry. 
The exhibit was displayed when Arudra was invited to speak at a TFAS event.  
 The members who were involved and created these cultural and literary exhibits 
benefited from the experience and those who visited the exhibits learnt some history in the 
days there was no internet.  
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3. Period 1994 - 2005 
        
 TFAS saw declining support during the mid 1990’s. The attendance dwindled to around 
150-200 people for the usual cultural programs.  TFAS was at cross roads.  

 The needs of the first generation members changed since most of their children were in 
the colleges, and they had extended families (brothers and sisters). The family 
activities pretty much consumed the spare time. 

 New temples are built and they started duplicating some of the cultural activities 
previously conducted by TFAS. TFAS probably could not compete with them. 

 TFAS did not actively pursue and recruit new members who came during the IT boom, 
and also perhaps the type of activities and the entertainment did not attract them to be part 
of TFAS. 
 It was even difficult to find the members who will shoulder the responsibility of TFAS 
by becoming trustees. Food could not be prepared due to lack of volunteers and had to be 
catered adding to the cost of programs.  
 Most of TFAS programs are held in school auditoriums. Over a period of time, some 
schools started refusing to give the school for our programs and hence it was becoming difficult 
to find a place for our functions.  Some key members floated the idea to construct a building for 
our activities and Dr. K.V. Rao even contributed a large sum to initiate this effort.  
 TFAS was at the brink of bankruptcy towards the end of 1997.  The term of 1998-1999 
trustees with Janani Krishna as the President started in January 1998 in this background.  
They analyzed the situation and concluded that basically TFAS incurred heavy losses due to 
poor attendance at functions. In addition, monthly expenses to publish Telugu Jyothi lead to 
depletion of reserve funds. The trustees discussed the situation with 50-60 TFAS well wishers 
in an emergency meeting and decided to rebuild the membership fund.  With a goal to rebuild 
TFAS as a strong association, the following actions were taken:  
 Public Relations - Trustees made phone calls to members personally asking for their 
feedback.  They listened to complaints and suggestions and brought changes in the functions. 
Suddenly their first Ugadi function had large attendance like 750. With some good donations 
the function even made a profit.  
 One of the changes made was TFAS started hiring professional help for the sound 
system for major events.  
 TFAS Trustee monthly meetings were open to all members. All interested members 
joined for lunch and discussed their concerns and made suggestions. Some of the members who 
attended such meetings eventually became TFAS trustees. 
 TFAS “New Telugus Meet” was an effort made to get the younger generation involved. 
TFAS conducted the Meet every quarter in Janani's house. Open invitation was sent to all new 
arrivals in US for lunch. This was a "Home away from Home" for some. This effort helped to 
attract new talent in TFAS programs. Many of them became members and even trustees over 
the years.  
 Trimurthy Day - was incurring huge losses for over 4 years - Kidambi Raghunath 
donated funds annually to balance the budget.  Instead of paying for renting the schools where 
it was being held, the program was moved Bridgewater Temple.  Late R.K. Narra was behind the 
efforts to make this happen. The attendance increased and the program became self 
sufficient. From 2004 to 2012 Carnatic Music Association of North America (CMANA) joined 
with TFAS to conduct Trimurthy Day. Lakshmi Vanguri coordinated the volunteers and food 
arrangements for the all day event.  
 Telugu Jyothi Magazine - The expenses were in excess of $15,000/year leading to 
depletion of membership funds.  The budget was reduced to $4,000 by converting the 
magazine to bimonthly and using a new printing shop.  
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 Patron Membership - created to rebuild the depleted membership fund. Five people 
donated $1000 each to upgrade their Life membership to Patron. This effort turned out to be 
a onetime action. TFAS should probably restart the initiative.  
 K.V. Rao Building Fund - The contributions were reconfirmed and a separate account 
$120,000 was established with a five member group to manage the funds. His daughter, 
Lakshmi Masand  later added to the fund. 
 

Activities in the Period 
 

Annual Events 
 TFAS continued the annual events (Ugadi and Diwali) by local artists participating in 
music, dance and drama. The programs were never conducted with paid professional artists 
paid artists, yet members and guests attended these events in large numbers up to 750.   
 TFAS Picnic was discontinued due to poor attendance in 1995. When it was restarted in 
1998, Seetha Avatapalli and Ramakrishna Seethala worked hard to get good attendance and 
make it a great success. 
 Sankranti - TFAS was not conducting a stage event for Sankranti as it falls in the 
winter season. In January 1999 TFAS started Sankranti Celebrations as a dedicated youth 
program.  Radha Kasinadhuni and Sathyaveni Rao who joined as trustees in January 1999 were 
given charge for Sankranti program. Competitions are held in Telugu speaking, poem recital, 
reading, Rangoli, Bommala Koluvu, Vantakalu, posters, and fancy dress. It has been a 
reoccurring, successful event every year since then.                
 
Literary   

 The very FIRST Sathavadhanam in USA was organized by TFAS and conducted by TFAS 
members in 1998. The avadhanam by Nagaphani Sarma was attended by 350 people. It was an 
all day event with three meals served - prepared by volunteers.  We had the Prutchakas from 
all over the country -- Boston, Detroit, Chicago, Atlanta, Texas, California, and Canada. The 
event was supported by donations with minimum expense for TFAS.  
 Saraswatha Samooham -- a Telugu literary meeting -- being conducted by Professor 
V.V. Ramanadham and some interested individuals since 1995 in New Jersey was absorbed by 
TFAS as a frequent activity in June 1998.  
 TFAS honored literary scholars, C. Narayana Reddy, K. Viswanath, Perala Bharatha 
Sarma, and Veturi Sundararamamurthy, and movie stars Jamuna and Bhanumathi who were 
invitees for 2001 TANA Convention. 
 TFAS honored Sirivennela Seetharama Sastry and P. B. Srinivas.  
 TFAS hosted the 4th North America Telugu Literary Convention by Vanguri Foundation 
of America, Houston at the Bridgewater Temple Auditorium, NJ in October 2004. Janani 
Krishna was the Convener, and Murty Bhavaraju and Kalasapudi Srinivasa Rao were the 
Coordinators. We had over 175 attendees from all over US. They enjoyed the literary 
discussions and the hospitality, and it turned out to be a successful event.   
 Telugu Jyothi - 'Te Ka Sa  Varthalu' column was introduced in Telugu Jyothi with news 
from all member families by Janani Krishna which was appreciated by members. Telugu Jyothi 
conducted interviews with several artists and writers from India including Kaikala 
Sathyanarayana, P. Bhanumathi, Jamuna, Murali Mohan, and Malladi Subbamma.  
 
DRAMA 
 Telugu dramas continued to be a major component for Ugadi and Diwali programs. TFAS 
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dramas were recognized nationwide and they were repeated at TLCA, TAGDV, and TANA 
events and won awards.  
 Since 1998 many dramas were written by talented TFAS members from New Jersey as a 
group effort:  
 Nuthilo Paddadu; Kalahala Kapuram (1998)  
 Ladies Special; Chef's Wanted; Genetic Circles; Athithi Devullu – written by Janani  
 Pedachepanu China Chepa; Doorapu Kondalu; Jeevannatakam; NRI; Akhari Nijam 
(Mystery) – written by Shanthikumar Chilumala 
 Budugu; Paramanandaiah Sishyulu by children – written by Venu Oruganti.  
 Drama by movie actors Sarath Babu, Bhanu  Chander, Ravi Kondalrao, Rallapalli, and 
Suthivelu visiting US (1998).   
 Telugu film - In 2001, Shanthikumar Chilumula, who was a TFAS trustee, produced a full 
length Telugu film 'Atu America - Itu India'. It was filmed in New Jersey with most actors 
being TFAS members.  
 
Music 
 P. Suseela and V. Ramakrishna Concert is 1998.  More than 600 attended with significant 
net income to TFAS. Janani hosted the artists. P. Suseela concert was repeated in 2004 with 
over 500 attendance.  
 Carnatic music concerts by Nedunuri Krishna Murthy and Hyderabad brothers jointly 
with CMANA. 
 Musical Interlude by Vedavethi Prabhakar for Diwali 1998 
 TFAS introduced singer Anitha Krishna to Telugu audience during 1999.  
 Geetha Malika – Organized 90 minutes of popular film songs with live orchestra using 
local talent from NJ.  Live orchestra and singers were TFAS members - extremely popular 
event for 1999 and 2000 Diwali functions. 
 Balu Night - Concert by S. P. Balasubrahmanyam and Sailaja  in 2001 was a grand 
success. More than 1000 attended and TFAS had received very significant net income. Janani 
hosted 13 artists for 11 days in her house. 
 
Dance 
 Shakunthalam-Kuchipudi dance ballet (1998) by Vempati Satyam group from India. 
Agreed to share the net income as TFAS 1/3 and the dance group 2/3 due to lack of TFAS 
funds.  700 attended TFAS paid $10,000 to the dance group and kept $5,000.  TFAS members 
hosted all artists.  
 Radha Ke Giridhar—Sudha Devulapalli conducted semi classical dance drama by Kalanjali 
School of dance and donated proceeds after expenses to TFAS.  
 Andhra Natyam by Kalakrishna and Harikatha - Conducted in 1999 in Bridgewater 
Temple. TFAS tradition was to support such special and rare art such as Andhra Natyam. 
Similarly, 'Perini Sivathandavam', by Ramesh (senior disciple of Sri Nataraja  Ramakrishna), a 
rare art was shown during 1999 Ugadi  event.  
 
TFAS Awards 
 Youth - Designed for ages 15 and up in dance, music, essays, and general excellence. 
Awards were given during 2000-2001 period -- highly appreciated by members.  
 Members - TFAS recognized several members for their community service during 
this period. Thulasi Polavarapu (Cancer Hospital), Parinam S Rao (Senior Citizen Service), Dr 



 

 
With best wishes and hearty complements  

Satya Nemana & Family 
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Guthikonda Ravindranath (Community Services), Bharati Bhavaraju (Telugu Jyothi Services), 
Madhavi Polepalle (HELP Foundation), Malladi Subbamma (Women Empowerment).    
 
 TFAS WEB - was started in 1999 by Shanthi Kumar Chilumula . TFAS history and 
archives were created on web. Email data base was created with efforts of Srinivasa Rao 
Kalasapudi, Janani, and Shanthi Kumar that grew to 950 in two years. TFAS Membership grew 
beyond 750 by 2004. 
 
 TANA Membership -  R K Narra  and Dama Venkaiah were instrumental for TFAS to 
join TANA as a member in 1998. However, TFAS did not continue TANA membership.  
 
 TFAS By Laws – Some By Laws amendments were made in April 2000. 
 
Loss to TFAS 
 Founder Editor of Telugu Jyothi, Kidambi Raghunath passed away in October 2003.  
 R.K. Narra,  Krishna Vemuri, Lakshminarayana Tangirala, and Ramakrishna Jonnada 
passed away in a short period of 2004-2006 -- shock to New Jersey Telugu community and loss 
to TFAS. 
 
Telugu Jyothi 
 Murty Bhavaraju was appointed as the new Editor. Associate Editors were appointed by 
Murty Bhavaraju: Syamala Dasika – Stories, Radha Kasinadhuni – Essays, Vaidehi Sasidhar – 
Poems, Anantha Sudhaker Uppala – Production Support.  

TFAS Participating in India Independence Day Celebrations 



TFAS Events in Pictures 

Ugadi Celebrations 

Deepavali Celebrations 

TFAS Youth with Chris Kolluri 



4. Period 2006 - To Date 
 

 TFAS has experienced a tremendous growth and exposure in the third decade. 
Membership steadily increased from 750 to more than 1100. New energy and enthusiasm 
brought together by trustees and attendance at the TFAS Ugadi and Deepavali functions 
exceeded 1000.  
 The format and composition of various items have changed. The IT boom brought many 
young members who liked movie oriented entertainment. The trustees worked hard to combine 
the traditional items such as classical music and dance with movie oriented entertainment. 
Program typically had local talent prior to the dinner and entertainment by accomplished 
artists from India after dinner.  
 Budget increased to $25,000 an event with payments to the artists from India. With 
over 1,000 people attending these events food was catered but volunteers served the food.  
Dinner for 1,000 is challenging but it gives an opportunity for socializing.  
 We needed larger schools to accommodate TFAS events. For example, at 2008 
Deepavali function, the late comers were sent back to limit the number and not violate fire 
code. The East Brunswick Performing Art Center at the Middle School with capacity of 1,200 
is mostly used for TFAS events. While the costs went up, majority, if not all, of the events 
conducted resulted in a surplus income. This was due to the careful planning by the trustees 
and generosity of some of the members and local businesses.  
 

Key Initiatives/Activities 
 

Literary 

 Online publication of Telugu Jyothi (in parallel to mailing printed copy) 
 Telugu Jyothi editors published special issues honoring famous Telugu people, poets and 

writers. They published a special issue on “ప్రేమ” as the theme in April 2008 and, of 

course, “పే్గతి”, the Silver Jubilee Souvenir in May 2009. These issues are available on 

TFAS website. 
Drama 

 Drama:  Amma  

 'Nagamandalam' written by Girish Karnard and directed by Appajosyula Satyanarayana 

 Comedy drama 'Baboyi Cell Phonu' written and directed by Shanthikumar Chilumula 
Music 

 Conducted summer workshop for singing led by Sri Ramachari 

 Music workshop on Annamacharya songs by Dr. Sobha Raju  

 Concerts by Eemani Kalyani (Veena) and Dwaram Lakshmi (Vocal) 

 Music by RP Patnaik & Group, joint with TLCA and TAGDV 

 Veena concert by Manjula Ramachandran 
Dance 

 Pasumarti Sarma: Kuchipudi performance.  

 ‘Gopika Krishna’, a Kuchipudi dance drama by Vempati Chinna Satyam’s group 

 Dance by Upasana Upadhyay, a child prodigy from India 
Stage Entertainment 

 In 2012 Ugadi event, renowned writer, director and artist, Tanikella Bharani was our 
chief guest. Within two days prior to the event he created a drama “Narikesthan Roye” 
and performed classical singing of his own writings and participated literary discussions. 



TFAS Events in Pictures 

TFAS Felicitating Chakri (Music Director) 

TFAS Sankranthi Celebrations TFAS Picnic 

TFAS Trimurthy Day 



This program exemplifies the mindset of the trustees to bring traditional and classical 
items with contemporary interests and artists (movies).  

 Innovative programs such as “Padagalava” and “Moguds and Pellams” – on-stage 
competitions were held involving the audience.  

Recognitions 

 Dr. Nori Dattatreyudu 

 Recognized TFAS Life Member Prof. Vemuri Ramanadham on his 90th birthday.  

 P.B. Sreenivas  
Philanthropy 

 Collaborated with a national organization and conducted a fundraising event for Sri 
Ramana Maharishi Academy for Blind, where over a dozen visually impaired student 
performed classical dance and raised $12,300.  

 Raised $5,500 to help flood victims in Andhra Pradesh 
Youth 

 Essay competition for children: on Yellapragada Subba Rao 

 Youth was extensively involved in various activities during this period. Sankranti and 
annual picnic were executed by youth. New items such as poster series of various rivers 
from India, small skits, Telugu reading, cooking and other competitions were included 
into the Sankranti program, which resulted in over 250 participants and over 500 people 
attending the event. Youth volunteers also collected donations and nonperishable food 
items and clothing during picnic and the items were donated to non-profit organizations 
for distribution to the needy.  

Community Service 

 Ramakrishna Eleswarapu conducted Bone Marrow Transplant drive. 
Various TFAS Related 

 Telugu Crossword conducted by Utukuri Vignan Kumar in a picnic was a huge success with 
enthusiastic participation 

 TFAS Annual Tennis Tournament organized by Ramakrishna Seethala 

 Starting in 2008 it is really heartwarming to see increased nominations for trustee 
elections. This was indeed a good sign. First time TFAS trustee elections were 
conducted in 2013. 

 TFAS Building Committee: Looked into the feasibility of having a TFAS building and 
concluded it was not financially viable at the time (2010). 

 Created 5-year membership to encourage enrollment of IT related professionals who 
are not sure of their stay here. 

 With increased exposure and membership came some challenges. Many national and local 
organizations repeatedly requested TFAS to send messages to TFAS membership in 
support of their events. After careful consideration and to minimize the number of 
email sent to membership, a bi-weekly newsletter was instituted, which first and 
foremost will consist of TFAS business and then others. A charge of $100 was also 
instituted, not necessarily to raise money but to minimize the number of requests for 
email blasts.  

 TFAS started conducting the annual children competitions for the children and the 
attendance of the children surged close to 500 in 2009 competitions. This is an 
incredible turn around. I have only kudos for all the committee members who were able 
to make these changes.   

 Formed a By Laws Committee to look into By Law amendments needed.  



Silver Jubilee in Pictures 



TFAS Celebrated Silver Jubilee 
- Anand Paluri 

 

 Of significant note during this decade was the planning and execution of the 25th 
Anniversary of TFAS. While the primary intent was to celebrate completion of 25-years since 
formation of TFAS, what the core committee members were hoping was to raise sufficient funds 
from this event to invest in a permanent home for TFAS. Like never before, TFAS set an example 
that an organization that is not national can conduct a quality program with close to 3,000 people 
in attendance for a very reasonable cost. Secretary Anand Paluri and Vice President Rama Krishna 
Seethala served as Convener and co-convener for the event. However, success of this event is 
attributed to many hardworking committee members and volunteers, who ensured that the entire 
event proceeded without a glitch.  

 Over 18 committees were formed with more than 100 people involved in overall planning, 
coordination and execution of the 25th Anniversary. The event started with a Dinner Banquet on 
May 23rd, 2009, at the Royal Albert Palace where individuals who have selflessly contributed to 
the organization as well as to the community were recognized.   On May 24th, the day of the main 
event, the program was packed with a variety of events to meet the tastes of various attendees. 
The day’s program started with a prayer in which over 100 children from various local dance 
schools came together and performed “Telugu Vibhavam” in a spectacular manner. His Holiness 
Sri Chinna Jeeyar Swamiji, who was in attendance for a spiritual lecture was so moved by the 
performance, said he would like to take all the performers to India and have them show how 
great the Indian-American children are upholding the traditions and values of our culture. There 
are several local teachers who are dedicated to training our youngsters in classical dances and 
singing. Their students were also given an opportunity to showcase their talent. In addition, there 
was hari katha, drams, singing, folk dance, music concerts, and movie actors singing and 
entertaining. There were three parallel track programs: a business seminar that is focused on the 
current financial situation, job security and real estate investment; a health seminar to provide 
CME credits for physicians and a health awareness seminar for woman and men; and a literary 
session for Telugu literature lovers.   

 New Jersey Governor at the time Jon Corzine, Commissioner of Transportation Kris Kolluri 
and NJ Assembly Deputy Speaker Upendra Chivukula were in attendance and presented lifetime 
achievement award to Dr. Guthikonda Ravindranath.  

 The movie artists from India were extremely accommodating and interacted with the 
audience with stellar performances. While this event was considered by many as a grand success 
and an unforgettable experience in the history of TFAS, it failed to raise the funds that the 
organizers were hoping to dedicate for a home for the organization. However, the surplus amount 
was deposited into the dedicated “Building Fund” along with other previous contributions.  

 We aged with the TFAS for the past 25 years, and when I look back into the past I have only 
good memories of the TFAS, without which our lives would have been void. I would say I am 
fortunate to be associated with the early pioneers of this great institution. I salute all the 
committee members and numerous unsung volunteers since 1984 to 2009 for rendering a selfless 
service to the community. I wish the future generations to keep this trend to preserve our culture 
and traditions.  

 



With Best Compliments from 

Prem Nandiwada & Family 



5. Messages from Youth Involved in TFAS in the 1980’s and 1990’s 
 

 My name is Sapan Polepalle and my family was first active in TFAS during my formative years in the 
eighties.  I remember the different activities we participated in, giving us an opportunity to perform skits 
from the Ramayana, demonstrate our Indian heritage through a mridingam recital, or simply provide a 
venue for us to meet and interact with other youth and share our common heritage and the experiences we 
were all dealing with.  

 30 years later I am now a physician with two small children. I strive to instill the same values and 
cultural know how TFAS was able to help me learn and understand. This may be through supporting the 
local temple we are trying to build in our community, sending my children to a bal vihar class, or an annual 
heritage summer camp that they attend.  

 I'm glad my parents as well as the overall community made such an effort to start this organization 
and it continues to thrive and provide to other children the same experiences it gave to me. 
Congratulations on a job well done.                  

            - Sapan Polepalle 
 

 When I was younger, growing up in New Jersey, I probably did not fully realize the importance of 
TFAS, an organization with a goal to preserve Indian culture in America. My sense of belonging to a Telugu 
community was strengthened through the events that TFAS organized. There were the holiday celebrations 
like Ugadi and Deepavali showcasing local talent and food from the “Telugu Aunty Network”.  I recall the 
professional musicians and dancers that came from India to perform. I especially remember an entire 
dance troupe that stayed in our house around the time of their show—I admittedly had a difficult time 
sharing that experience with my non Indian schoolmates on Monday morning, but it proved to be a unique 
one! Then there was published literature in Telugu Jyoti where our family would occasionally contribute 
our own writings, often our personal reflections of Indians in America. With family and a close circle of 
friends that were strongly involved in TFAS from its inception, the opportunity to be a part of it all and to 
passively soak in the culture seemed effortless!   

 Congratulations TFAS on 30 years of building a strong Telugu community and creating a solid 
foundation for future generations!                        

           -  Vasudha Bhatnagar 
 

 It’s amazing that it has been 30 years since TFAS was formed!  I was in my final year of college at 
that time, but I remember participating in the early functions, mostly in the background as stagehand, 
soundman, or videographer. In those early days, there was no formal youth program, but I recall the active 
participation of Telugu families from toddlers to teenagers (including my own siblings) to adults. It was 
encouraging to see kids I grew up with wanting to preserve as much of their culture and traditions as 
possible. As we all grew into adulthood, we still keep these memories alive in our own children whether 
it’s through language classes, dance recitals, music programs or even through our trips to India. As long as 
there are groups such as TFAS, there will always be a part of India in America. 

            - Siva Jonnada 
 

 My name is Usha Kidambi.  I participated in TFAS activities prior to its inception and during the time 
my father, Kidambi Raghunathan, and mother, Prabha Raghunathan, were both active in TFAS.  I 
participated in all facets of TFAS activities including performing dances, acting in dramas, group singing, 
and working off-stage organizing programs, serving food at the programs, cleaning the green rooms, etc.  

 I am thankful to TFAS because these experiences in my formative years taught me how to 
execute.  Specifically, TFAS taught me how to execute against what seemed like an impossible vision, at 
that time, which was creating an organization that would satisfy a desire to maintain our cultural roots and 
spread this heritage to the next generation.   TFAS also taught me effective conflict-resolution and how to 
negotiate to put the needs of an organization above personal gain.   

 I currently live in NJ  with my husband, Shyam, and my mother, Prabha, and our two children, 
Srinaath (13 years old) and Krishna (8 months old).    

 I wish TFAS all the best in continuing its efforts to promote, maintain, and impart cultural values to 
the next generation.  Congratulations to TFAS on 30 years of success, and may you have many more! 

            - Usha Kidambi 
 

 All those years of volunteering and organizing events through TFAS made me what I am today. I 
have made my career as a trainer in an international organization which serves low-income countries.  My 
kids (ages 14 and 11) also have the spirit of the arts, culture, and service to others.  There are certainly 
challenges in retaining one's heritage and background. TFAS has made this possible for my generation and 
the next. 

         - Rajita Bhavaraju Chennapragada  



Best Wishes from 

Sudhakar Rayapudi & Family 



Messages from Youth Involved in TFAS in the 1980’s and 1990’s 
 

 My name is Jyoti and I am the daughter of Ramakrishna and Syamala Dasika. While growing up in 
central New Jersey, I was fortunate to be part of the Telugu Fine Arts Society.                                                                                                                                                 

 TFAS was an amazing window of opportunity for all of us Telugu “kids”. This organization is the 
embodiment of our parents’ determination to give their children the best of both worlds. Thus, we grew up 
with a keen sense of our unique, special culture as well as the comfort that comes with being part of a 
strong community. 

 Festival celebrations brought out the skills and talents of both parents and children. Practicing 
songs, dance steps and dialogue for plays showed the promise in the younger generation’s talents. In turn, 
we children got to witness our parents’ management, leadership and individual talents as well. Thus, 
Telugu Fine Arts Society provided families with bonding experiences, lifelong lessons and cherished 
memories. Now that I’m married and mother of two little girls (Nina Madhuri and Lekha Lakshmi), those 
values are especially important. I hope to instill the same love of Telugu culture into my daughters. Though 
we live in Long Island (NY), I hope they will also have a chance to be active participants in TFAS as well. 

Thank you to all those who made this possible for us! Happy 30th Anniversary, TFAS!                   

          - Jyoti Dasika Parthasarathy 

 
 

  



In Loving Memory of 

Late Smt. Divya Jyothi R Vemula 
 

from 

Rohini Kumar Vemula, Rahul & Hien 



తెలుగు కళా సమితి కళా వైభవం 
 - కళా బ్రహ్మ శిరోమణి  డా. వంశీరామరాజు  

 తెలుగు కళా సమితి, న్యూజెర్సీ, అమెరికా అాంటే ఒళ్ళు జలదరిస్ిాంది, పులకరిస్ిాంది.  మనస్కి ఉతేిజాం 
కలుగుతాంది.  ఎన్ని పదాలు ఉపయోగాంచినా తక్కువే. 1984లో ఉదభవాంచిన తెలుగు కళా సమితి, న్యూజెర్సీ ౩౦ 
సాంవతీరాల ఉతీవాం అమెరికాలోన్న తెలుగు సాహితీ సాాంసుృతిక సేవా ఆధ్యూతమక చరిత్రలో సి్తరసిాయిగా 
న్నలబడిపోతాంది. 
 ఈ వాూసాంలో తెలుగు కళా సమితితో  నా అనుబాంధాం మాత్రమే  చెప్తిను. 1984లో ఉదభవాంచిన తెలుగు కళా 
సమితి 1972లో  హైదరాబాదులో ఆవరభవాంచిన వాంశీ  ఆర్ట్స్ థియేటర్ట్ తో జత కట్సాంది.  వాంశీసాంసి అాంతరాాతీయ 
సాియికి ఎదగడాన్నకి పునాదులు వేస్తాంది.  మారగదరీకతవాం వహిాంచిాంది.  దాన్నకి కారణాం డా. కిడాాంబి రఘునాథ్ గారు. 
 1983లో నేను వాషాంగసన్ లో జరిగన ‘తానా’ సభల కొచిి తిరిగ హైదరాబాదు వెళ్ుటాన్నకి ఏర్ట్ పోర్ట్స కి 
వచిినపుుడు కిడాాంబి రఘునాథ్ గారిన్న కలవడాం జరిగాంది.  న్నజాన్నకి ఆయనక్క నేను తెలియను, నాక్క ఆయన 
తెలియరు.  పరిచయాలు అయిన తరావత వారు వారి వషయాలన్ని తెలియచేశారు. వారి అనుభవాలిి భావతరాలక్క 
ఎాంత ఉపయోగాకరమో చెపులేను.  ఆపుుడు చెప్తురు.  తవరలో  ‘తెలుగు కళా సమితి’ అనే సాంసిను న్యూజెర్సీ లో  
ప్రారాంభాంచబోతనాిమన్న, అపుుడు ఎాందఱో కళాకారులను మన ప్రాాంతాం నుాంచి పిలిపిాంచి ప్రోతీహిసాిమన్న.  నాక్క 
మరో సలహా ఇచ్చిరు.  ‘అకుడనుాంచి వారిన్న పిలిచి అమెరికాలో ప్రోతీహిస్ినాిము.  మీరు కూడా మీ వాంశీ తరపున 
అమెరికాలోన్న కళాకారులను ప్రోతీహిాంచ్చలి, వారి కారూక్రమాలు ఏరాుటు చేయాలి’ అని వారి సలహా నాక్క బాగా 
నచిిాంది. 
 1984లో తెలుగు కళా సమితి ఆవరభవాంచక పొతే ఆాంధ్రరాష్ట్రాం లోన్న కళాకారులక్క వెలుగు వచేిది కాదు 
– అనటాంలో అతిశయోకిి లేదు.  కళాకారులను ఎవరెవరిన్న ఆహావన్నాంచ్చరు అనే వషయాం తెలుగు కళా సమితి చెప్తులి.  
అయితే నా పరాంగా నాక్క - తెలుగు కళా సమితికి ఉని అనుబాంధ్యన్ని మాత్రాం తెలియచేసాిను. 1985 లో తిరిగ అమెరికా 
‘తానా’ సభలక్క వచిినపుుడు డా. కిడాాంబిన్న కలవటాం వారి ఇాంట్లో ఉాండటాం జరిగాంది.  నాతో ప్తటు ప్రముఖ కవ 
ఆచ్చరూ తిరుమలగారు కూడా రావటాం జరిగాంది.  అపుట్కే తెలుగు కళా సమితి ఆవరాభవాం జరిగాంది.  ఆచ్చరూ 
తిరుమలగారి సాహితూగోషస డా. కిడాాంబి గృహాంలోనే ఏరాుటు చేశారు. చ్చలా మాంది వచ్చిరు.   ఆచ్చరూ తిరుమలగారి 
గ్రాంధ్యలను తీస్కొన్న అాందరూ ఆయనకి ఆరిిక సహాయాన్ని అాందిాంచ్చరు. ఆయన ఏాంతో సాంతోషాంచ్చరు. తెలుగు కళా 
సమితికి ధనూవాదాలు తెలియచేశారు. వచిిన సొముమతో ఆ కవ మరొక పుసికాం ముద్రాంచుక్కనాిరు.  చూశారా – కవకి 
అాంతకాంటే కావలస్తాంది ఏముాంది? 
 తెలుగు కళా సమితి వారికి నేనొక వనిపాం చేశాను. హైదరాబాదు నుాంచి వాంశీసాంసి కొాంతమాంది కళాకారులను 
తీస్కొస్ిాంది.  ఎవరి ఖరుిలతో వాళ్ళు వసాిరు.  అమెరికాలో పలు ప్రాాంతాలలో కారూక్రమాలు ఏరాుటు చేసేి వరిమాన 
కళాకారులక్క జీవాం పోస్తన వారవుతారు – అన్న వారిన్న అడిగాను.  తెలుగు కళా సమితి అాంగీకరిాంచిాంది.  అమెరికాలో 
సాాంసుృతిక చరిత్ర ఎవరైనా వ్రాసేి తెలుగు కళా సమితికి ముాందు, తెలుగు కళా సమితికి తరావత అన్న వ్రాయవలస్తాందే. 
 1987 లో నలుగురు కళాకారులను తీస్కొన్న ‘తానా’ సభల సమయాన్నకి అమెరికా రావటాం జరిగాంది.  
‘కీచకవధ’ (రచన – ఆచ్చరూ తిరుమల), బాలనాగమమ, రామాయణాం పడవ సీను, ఘాంటసాల ఆణిముతాూలు – 
అాంశాలతో 20 రోజులప్తటు అమెరికా యాత్ర చేశాము. పలుప్రాాంతాలోో తెలుగు కళా సమితి కారూక్రమాలు ఏరాుటు 
చేస్తాంది.  ‘తానా’ సభలలో వాంశీసాంసి ప్రదరిశాంచిన కీచకవధ నాట్కక్క గుతిికొాండ రవాంద్రనాథ్ చౌదరిగారి అబాాయి 



Work is 

Worship and 

Truth is God 

Prof. P.V.S. Rama Rao, M Sc., PhD., F.I.E.T.E. 

Former Registrar, and Emeritus Scientist, CSIR;  

Department of Physics, Andhra University 

Dedicating my 30-years of service for TFAS to the man I admire the most!!! 

- Anand Paluri, TFAS Trustee 2008-2011 



జాాపకారిాం ఏరాుటు చేస్తన అవార్ట్్ లభాంచిాంది.  అపుుడు వచిిన కళాకారులు అమలాపురాం కనాిరావు, నాగేశవరరావు, 
సతూనారాయణ, అరాా, ఎల్.వ.ఎస్. శాస్త్రి, బాంగుళూరు పదమ.  వరి పేరోు మీరెపుుడు వన్న ఉాండరు. వరాందరూ వవధ 
ప్రభుతవ శాఖలలో పన్నచేసి్త ఉాండేవారు.  అాంతేకాక్కాండా అమెరికా వచిిన మొదట్ ఔతాీహిక పౌరాణిక నాటకబృాందాం 
కూడా.  తెలుగు కళా సమితి అమెరికా వెళ్తాము అన్న ఊహిాంచన్న వరిమాన కళాకారులక్క అవకాశాం ఇచిిాంది.  
వరాందరూ ఎవరి ఖరుిలతో వారొచ్చిరు.  అన్ని ప్రదేశాలు తిరిగన తరావత వారు పెట్సన ఖరుిలు వారికి వచేివ.  పైపెచుి 
మరో కొన్ని  డాలరోు కూడా.  వారి సాంతోషన్నకి అవధులు లేవు. కొాంతమాంది 2% వడ్డ్కి తెచుిక్కన్న ట్కెటుస 
కొనుక్కునివారునాిరు నాతో సహా. 
 తరావత 1988 లో నాతో సాంఖ్యూ శాస్త్రవేతి దైవజాశరమ వచ్చిడు.  అపుుడు తెలుగు కళాసమితి ఆదరిాంచిాంది.  అదే 
సమయాంలో వ.వ. రాజు సహకారాంతో వేగేశి ఫాండేషన్ న్యూజెర్సీ లో కళ్ళు తెరిచిాంది.  నేట్ వేగేశి ఫాండేషన్ 
పురోభవృదిికి కారణాం తెలుగు కళాసమితి.  ఎన్ని మారోు దాతలనుాంచి వరాళాలు సేకరిాంచి పాంపిాంచిాంది తెలుగు కళా 
సమితి.  ఒక రకాంగా చెప్తులాంటే తెలుగు కళాసమితి ప్రాజెక్కస ‘వేగేశి ఫాండేషన్’. 
 1994 లో భారతదేశాం నుాంచి మొటసమొదట్ సారిగా వకలాాంగ కళాకారుల కారూక్రమాన్ని అమెరికాలో ఏరాుటు 
చేస్తన సాంసి తెలుగు కళా సమితి. 10 -15 మధూ వయస్గల వేగేశి ఫాండేషన్ నుాండి వచిిన నడవలేన్న కళాకారుల 
సాాంసుృతిక కదాంబ కారూక్రమాన్ని 70 రోజులు వవధ ప్రాాంతాలలో ఏరాుటు చేస్తన ఘనత తెలుగు కళాసమితిదే.  జి.వ. 
పటాసభరాాం magic కూడా వారితో బాటు ఏరాుటు చేయబడిాంది.  ఇది మరపురాన్న వషయాం.  దీన్ని బట్స మీరు అరిాం 
చేస్కాండి తెలుగు కళా సమితి మానవతావన్నకి పెదద పీట వేస్తాందన్న. 
 2006 లో స్తమతామాధవ్ నృతూ కారూక్రమాం, 2007 నుాంచి నేట్ వరక్క ఘాంటసాల ఆరాధన్నతీవాలు, ఎస్.పి. 
బాలస్బ్రహమణూాం సాంగీతోతీవాలు ఏరాుటు చేస్త ఎాందఱో యువ గాయన్న గాయక్కలక్క వేదిక కలిుాంచిాంది.  ఆ న్నధులతో 
వేగేశి వకలాాంగుల సేవాశ్రమాం పునాదులు గట్సబడా్యి.  మొతిాం అమెరికాలో జరిగే వేగేశి న్నధులసేకరణలో తెలుగు 
కళా సమితి ఏరాుటు చేసే కారూక్రమాంలో ఎక్కువ సమకూరుతాయి.  ఒక సాంవతీరాం $50,000 సేకరణతో రికార్ు బ్రేక్ 
చేస్తాంది. 
 తెలుగు జ్యూతి ప్రతి తెలుగువాడికి ప్రాణాం. తెలుగు జ్యూతి పత్రికలను ఒక సాంచిలో భుజాన వేస్క్కన్న డా. కిడాాంబి 
రఘునాథ్ ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో తెలిస్తన తెలుగు వారాందరికి చేర్చి వాడు.  తెలుగు జ్యూతిలో వాూసాం పడితే పి.హెచ్.డి. 
వాూసాంలా తెలుగు వారు ఆనాందిాంచేవారు.  
 ఎనిన్న చెపును. ఏమన్న చెపును. మేము పీలేి గాలి తెలుగు కళా సమితిది, కళాకారులు తినే అనిాం తెలుగు కళా 
సమితిది.  అమెరికాలో డా. కిడాాంబి ఇచిిన స్తూరిితో, తెలుగు కళా సమితి సహకారాంతో వాంశీసాంసి దావరా  ఏాంతో  
మాందికి అవార్ులు ఇచ్చిను, సతాురాలు చేశాను. వారి కారూక్రమాలు భారతదేశాంలో  న్నరవహిాంచ్చను.  ఆటా  సభలో 
వాంశీ ఆటా అవార్ులు నెలకొలాుము.  నాటా సభలలో 
అకిునేన్న-వాంశీ అవార్ులు నెలకొలిు అమెరికాలో లబి 
ప్రతిష్టసలను గురిిాంచి సతురిస్ినాిము.  తెలుగు 
కళాసమితి ఎాందరిన్న సతురిాంచిాంది.  ముఖూాంగా ననుి.   
తెలుగు కళా సమితి వారు నాకొక బిరుదు ప్రదానాం 
చేస్త పైపెచుి లక్ష రూప్తయల నగదు కూడా 
బహుకరిాంచ్చరు.  ఆ లక్ష రూప్తయలను నేను వేగేశి 
సాంసిక్క వరాళ్ాంగా ఇచ్చిను. 



1984-1985 
Ramakrishna Jonnada, President 
Bharathi Kondisetti, Vice-President 
Ram Ammanamanchi, Secretary 
Muralikrishna Akkapeddi, Treasurer 
Vijaya Chalikonda, Cultural 
Sankara Rao Polepalli, Educational 
K.V. Rao, Literary 
V. Raja Rao Bandaru, Philanthropic 
Jagadamba Bangaru, Social 
 
1986-1987 
Ramakrishna Jonnada, President 
Ram Ammanamanchi, Vice-President 
V. Raja Rao Bandaru, Secretary 
Nirmala Akkapeddi, Treasurer 
Chintalapati Sastry, Cultural 
Sankara Rao Polepalli, Educational 
K.V. Rao, Literary & Public Relations 
Mangala Gouri Manikonda, Philanthropic 
Vijayalakshmi Chimmiri, Social 
 
1988-1989 
Ramakrishna Chalikonda, President 
Mahesh Saladi, Vice-President 
V. Raja Rao Bandaru, Secretary 
Krishna Vemuri, Treasurer 
Madhavi Vemuri, Annual Events 
Prema Reddy, Membership Services 
M.D.N. Rao, Special Programs 
Vijayalakshmi Chimmiri, Philanthropic 
Bharathi Kintala, Youth Activities 
 
1990-1991 
Murty P. Bhavaraju, President 
Mahesh Saladi, Vice-President 
K.V. Rao, Secretary 
Krishna Vemuri, Treasurer 
Srilata Rao, Annual Events 
Venkata N. Meka, Membership 
M.D.N. Rao, Special Programs 
Munagala V. Ramana, Philanthropic 
Satya N. Jasti, Community Affairs 
 

 

1992-1993 
Murty Bhavaraju, President 
Nirmala Kocherlakota, Vice-President 
Dr. K.V. Rao, Secretary 
Satyam Srikonda, Treasurer 
Salnyasiraju Kalidindi, Annual Events 
Mahesh Ammanamanchi, Memebership 
K. Srinivasa Rao, Special Programs 
Kalpana Chamarti, Youth Activities 
 
1994-1995 
Satyam Srikonda, President 
Sri Sailam Vardha, Vice-President 
Srinivasa K. Rao, Secretary 
Seshu Tatikola, Treasurer 
Manohar N. Rao, Annual Events 
C.K. Sivakumar, Membership 
D. Srinivasa Rao, Special Programs 
Nirmala Kocherlakota, Community Affairs 
Lakshmi Rao, Youth Activities 
 
1996-1997 
Rama K. Jonnada, President 
Raghav Ponnaluri, Secretary 
Seshu Tatikola, Treasurer 
D. Srinivasa Rao, Special Programs 
(Not all positional filled) 
 
1998-1999 
Janani Krishna, President 
Rama K. Narra, Vice-President 
K. Srinivasa Rao, Secretary 
Rao. S. Potharlanka, Treasurer 
Satyam M. Upadrashta, Annual Events 
Murali R. Kolli, Memebership 
Dwaraknath Polepalli, Special Programs 
Seetha Avatapalli, Community Affairs 
Prem Nandiwada, Youth Affairs 
 
2000-2001 
Janani Krishna, President 
Neppalli Prasada Rao, Vice-President 
Patri Raghava, Secretary 
Thoga Viswam, Treasurer 
Satyaveni Rao, Annual Events 
Seethala Ramakrishna, Membership 
Avatapalli Seetha, Community Affairs 
Kasinadhuni Radha, Youth Affairs 
Chilumula Shanthikumar, IT Services & Special 
Projects 

5. Board of Trustees 



2002-2003 
Satyaveni Rao, President 
Uppala Anantha Sudhaker, Vice-President & 
Cultural Events 
Chivukula Bhanu, Secretary 
Kasinadhuni Radha, Treasurer 
Pingali Subba Rao, Membership 
Kovvali Gopalakrishna, Youth & Community 
Affairs 
Kalasapudi Srinivasa Rao, IT Services &  
Special Projects 
 
2004-2005 
Ramakrishna Seethala, President 
Premanand Nandiwada, Vice-President 
Sunita Kanumury, Secretary 
Rathnam Chaguturu, Treasurer 
Janani Krishna, Annual Events 
Madhavi Vemuri, Youth Services 
Pingali Subba Rao, Membership 
Manju Bhargava, IT Services 
Sudhakar Rayapudi, Community Affairs & 
Special Projects 
 
2006-2007 
Ramkrishna Eleswarapu, President 
Sunita Kanumury, Vice-President 
Kumar Uutukuri, Secretary 
Rohinikumar Vemula, Treasurer 
Sudhakar Rayapudi, Annual Events 
Premanand Nandiwada, Youth Services 
Satya Nemana, Membership 
Anantha Sudhaker Uppala, IT Services 
Pathanjali Kadiyala, Community Affairs, Special 
Projects 
 
2008-2009 
Damodar (Damu) Gedala, President 
Ramakrishna Seethala, Vice-President 
Anand Paluri, Secretary 
Indira Yelamanchi, Treasurer 
Manju Bhargava, Annual Events 
Girija Kolluri, Youth Services 
Lakshmi Mallela, Membership 
Satya Nemana, IT Services 
Rohinikumar Vemula, Community Affairs & 
Special Projects 

2010-2011 
Anand Paluri, President 
Vasudeva Reddy Chinna, Vice-President 
Manju Bhargava, Secretary 
Suresh Makam, Treasurer 
Usha Akella, Annual Events 
Girija Kolluri, Youth Services, 
Vasant Naidu Tanna, Membership 
Ananta Sudhaker Uppala, IT Services 
Jayanarayana Kureti, Community Affairs 
 
2012-2013 
Manju Bhargava, President 
N. Manohar Rao, Vice-President (partial term) 
Srinivasarao Gandi, Secretary 
Suresh Makam, Treasurer 
Bindu Madiraju, Annual Events 
Kanaka Tatikola, Youth Services 
Vasant Naidu Tanna, Membership/Vice 
President  
Satya Nemana, IT Services 
Ramesh Chandra, Community Affairs 
Ananta Sudhaker Uppala, Membership (partial 
term) 
 
2014-2015 
Srinivas Gandi, President 
Guru Alampalli, Vice-President 
Uma Makam, Secretary 
Vasant Naidu Tanna, Treasurer 
Sreedevi Jagarlamudi, Annual Events 
Bindu Madiraju, Youth Services 
Vamsi Koppuravuri, Membership 
Madhu Rachakulla, IT Services 
Madhu Anna, Community Affairs  

5. Board of Trustees (continued from previous page) 



With Best Complements from 

Harikishan & Dr. Shanti Sree 

Pooja Jyoti & Vamshi Krishna  

Eppanapally 



6. Awards and Recognitions - Visitors Honored by TFAS 
(Prior to Year 2000)  

KV Rao-Jyothi Rao Award was donated 
annually since 1980 by our Life Members Dr. K.V. 
Rao - Jyothi Rao to recognize an outstanding 
person from India as selected by the Raja 
Lakshmi Foundation of Madras. Other members 
have also donated funds towards this award.  The 
Raja Lakshmi award is given out to honor 
outstanding work in science, literature, humanities 
and culture.  The awardee is invited to the USA to 
receive the KV Rao-Jyothi Rao award of $2000, 
given by the TFAS.   

TFAS members have been contributing to the 
Raja Lakshmi Literary Award since 1993. 
"Guruvunu Gurthinchandi" - Best Teacher award 
by R.K. Jonnada, is being given since 1997.  

The KV Rao-Jyothi Rao awardees, so far, are... 
 
Literature 
1979: Mahakavi Sri Sri 
1986: Dr. G.K.Reddy  
1987: Kalaprapoorna Ravuri Bharadwaja 
1988: Prof. C.Narayana Reddy,    
 Sri Nagabhairava Koteshwara Rao  
1989: Dr. Tirumala Ramachandra 
1990: Sri Ramavarapu Krishnamurthy Sastry 
1991: Dr. Boyi Bheemanna 
 
Music 
1980: Dr. Mangalampalli Balamuralikrishna 
1985: Mandolin Srinivas 
1990: Ms. Lata Mangeshkar  
1992: Dwaram Trust 
 
Culture and Arts 
1981: Dr. Vempati China Satyam,   
 Dr. Nerella Venumadhav 
1982:  Sri Bapu 
1984: Smt. Tanguturi Suryakumari 
1991:  Dr. Nataraja Ramakrishna 
1998: Smt. P.Bhanumathi 
 
Science 
1983: Dr. Velavarthi Nayudamma  
1987: Prof. B.Ramamoorthy  
Other 
1989: Dr. Bezawada Gopala Reddy  
  - for humanities 
1993: Sri P.Sainath - for Journalism 
1994: Prof. G.Ram Reddy - for Education 
1995: Dr. Ambati Bala Murali  
  - for being the youngest physician 
1996: Dr. Abid Hussain - Ambassador 
1997:Smt. Chennagantamma Krishna Rao  
 - for  social service 

Other TFAS Recognitions 
TFAS recognized many people and honored them 
for their talents in various fields. 
 
Literature 
Arudra - Writer, Historian 
Jalandhara Chandramohan - Writer 
Nandivada Putlibai - Writer 
Acharya Tirumala - Poet 
Purnam Subrahmanya Sarma - Editor, Andhra 
Jyothi 
Nagaphani Sarma - Avadhani 
M.V.S. Sastry, Editor, Andhra Bhoomi 
Kovela Sampatkumaracharya - Scholar 
 
Culture and Arts 
Alekhya Punjala - Dancer 
S.P.Bala Subrahmanyam - Singer 
Bapu - Artist, Movie Director 
N.C. Bhanumathi  - Singer 
P. Bhanumathi - Movie Star, Singer 
Chandra Mohan - Movie Actor 
B.Gopalam - Singer 
Vani Jayaram - Singer 
Jandhyala - Movie Director 
A.Kanyakumari - Violinist 
Kala Krishna - Andhra Natyam 
Sarala Kumari - Dancer 
Gollapudi Maruthi Rao - writer, actor 
Athmika Narayana Rao - Tabla 
Padmanabham  - Movie Actor 
Padmini - Dancer, Movie Actor 
B.V.Pattabhi Ram - Magician 
G.V.Prabhakar - Light Music 
Vedavathi Prabhakara Rao - singer 
B.Rajanikantha Rao - Music Director (AIR) 
S.Raja Rao - Mridangam 
K.Rama Lakshmi  - Writer 
Uma Rama Rao - Dance Teacher 
Vamsee Ramaraju & Troupe - drama  
P.V.Ramanaiah Raja - Chairman, Raja Lakshmi 
Foundations 
Prabha Ramesh - Dancer 
S.P.Sailaja - Singer 
Master Sanjay - Dancer 
Ammula Saraswati - Violinist 
K.Siva Prasad - Whistle Music 
J.V.Somayajulu - Movie Actor 
G.V.Subba Rao - Movie Actor 
Tulasi - Movie Actress, Dancer 
Nallamothu Satyanarayana - TANA President  
Sharat Babu - Movie Actor 
Kaikala Satyanarayana - Movie Actor 
 



 

 

With Best wishes 

Ravinder Thota & Family 

With Best wishes 

Lakshmi Devineni & Family 



Science & Education 
Nandiwada Krishna Murthy - Professor 
Dr.Ramalinga Swamy - Former Director of All 
India Medical Institute 
V.V. Ramanatham - Professor, UN Official 
B. Sarveswara Rao - Ex-V.C., Professor 
Dyvagna Sarma - Numerologist 
 

Social Work 
Lavanam 
Malladi Ramachandra Sastry 
B.V.Parameshwara Rao 
B.A.V. Sandilya 
Malladi Subbamma 
 
Government Officials 
Acharya N.G. Ranga - M.P. 
D.K.Samara Simha Reddy - Minisiter, AP 
V.V. Subba Rao - Indian Counsel, NY 
P. Upendra - Union Minister 
J.Vengala Rao - Ex. Chief Minister, AP 
Mandali Venkata Krishna Rao - Ex. Minister, 
Gandhi Foundations 
Chandrababu Naidu - Chief Minister 
 
Other 
Farookh Khodaiji - Table Tennis Champion 
 
Recognition of TFAS Members  
Dama Venkaiah  
Ramakrishna Jonnada  
Ramakrishna Chalikonda 
Yarraguntla Raghunath Rao 

Kidambi Raghunath 
Appajosula Sathyanarayana 
K.V.R. Chary 
Prabha Raghunathan 
Tangirala Lakshmi Narayana 
Dr. KV Rao and Jyothi Rao 
Ram Kolluri 
Paramjyothi Kocherlakota 
Murty P. Bhavaraju 
Devulapalli Sudha 
Koutha Seemanthini 
  

TFAS recognizes the following free standing 
literary and community oriented foundations in 
India and USA: 

 Raja Lakshmi foundation, Madras, India 
 Vegesna foundation for handicapped, 

Hyderabad, India 
 HHH foundation (Heart and Hand for the 

Handicapped)  
 North-South foundation (Nationwide 

spelling bee competitions) 
 Appajosyula & Vishnubhotla foundation 

(supporting Telugu drama and Literature in 
India)  

 Vanguri foundation of America, Houston, 
Texas, USA (for Telugu literature in USA) 

 

Several members of TFAS actively support and 
contribute to these foundations.  

ASTHMA & ALLERGY CARE, P.C. 
SUNITA KANUMURY, M.D.F.A.C.A.A.I. 

DIPLOMATE AMERICAN BOARD OF ALLERGY & IMMUNOLOGY 

FELLOW OF AMERICAN COLLEGE OF ALLERGY & IMMUNOLOGY 
ADULT & PEDIATRIC ASTHMA &ALLERGY 

 
     496 E. Main Street                                                                 183 Adams Street    

     Denville, NJ  07834                                                              Newark, NJ 07105     
       973-627-1000                                                                       973-589-8888                          

 

       354 U.S. Hwy 46                                                               402 Chestnut Street 
    Hackettstown, NJ 07840                                                         Union, NJ 07083       

       908-813-0230                                                                      908-206-0606  
 

MEDICAL AFFLIATIONS: 

MORRISTOWN MEMORIAL HOSPITAL, ST. BARNABAS, ST. CLARES, ST JAMES,  

and HACKETTSTOWN REGIONAL MEDICAL CENTER 
www.asthmaandallergycare.net 

 

“Service without attitude. Love without reason. Knowledge without intellect.. 

Life beyond time and events is what you are”  



Best Wishes from 

Pailla Malla Reddy & Family 



PLATINUM SPONSORS ($5,000.00) 
TATA   TANA   NATS    NATA    ATA 
Nandiwada, Dr. Premanand & Dr. Lakshmi 

Pailla, Dr. Malla Reddy 

Patrons, Sponsors & Donors 

For TFAS 30 Year Celebrations 

GRAND PATRONS ($10,000.00) 
G&C Global Consortium Pvt Ltd. 

Rayapudi, Sudhakar & Jaya 

GOLD SPONSORS ($2,500.00) 
 

Alampalli, Guru & Vasantha   Bhavaraju, Murthy & Bharathi 

Devineni, Laxmi     Gandi, Srinivas & Jyothi 

Garapati, Vidyadhar     Hamilton Honda 

Kasinaduni, Sambasiva Rao & Radha  Koppuravuri, Vamsi  

Malladi, Ram      Musuku, Mahender  

Pathuri, Santhosh      Patlolla, Mohan  

Rani, Krishna & Lalitha    Dr. Srinivasa Rao & Dr. Satyaveni 

Thota, Ravinder     Vemula, Rohinikumar  

Yeluri, Venu & Divya 

SILVER SPONSORS ($1,000.00) 
 

Andhra Bank (Ramakrishna & Satyanarayana) ACP Foundation 

Silicon Andhra     NY Life  

Pomana Temple 
 

Anna, Madhu      Eppanapally, Hari & Dr. Shanthi  

Gande, Mukti      Inapuri, Kishore  

Jagarlamudi, Sreedevi     Kolluri, Ram & Girija 

Madiraju, Ram & Bindu    Makam, Suresh & Uma 

Mulpuri, Ratnasekhkar     Nanduri, Sai  

Rachakulla, Madhu      Dr.Vaidehi Sasidhar and N.S.Sasidhar  

Tadikamalla, Praveen     Tanna, Vasant & Sailaja  

Vattikuti, Ravi     Yadlapalli, Ram  

Vedantham, Ram 



12 Common Mistakes Made by NRIs Round the World  

When Investing in Indian Real Estate 
 
While we tried our best to give you a gist of 12 common mistakes made by all, it is possible that you 
may not get full clarity due to brevity of this article. After you read this list, you can visit 
www.gcglobal.in/common-mistakes to read an elaborate version. 
 
1. Buying a Site or Flat with whatever money you have in your pocket or whatever amount you are 

willing to spare at that point of time & that too tending to invest only in your home town v/s at-
tractive opportunities in other major cities of prosperity. 
 
This is one of the biggest & most common mistakes made by NRIs round the world, particularly 
when they get started in investments in real estate. 
 
They do not leverage their loan eligibility to buy an asset with 20% from their pocket & 80% from 
home loan and even if they do, they buy to keep the flat or rent out at a meager 2% return where-
as G&C has made a big difference to 100s of NRIs by making them invest only to resell before reg-
istration & roll over to make 50% to 300% capital gains once in 2 to 3 years. 
 

2. I already have a site or flat in my hometown & hence not interested in investing further. 
 
Purchasing a flat or site in your hometown and then constructing a big house or villa, only to 
struggle later in finding a tenant for good rental income (where one cannot earn more than 2% to 
3% ROI v/s the 7% to 8% that can be earned from an FD without any monitoring and with highest 
safety) is one of the biggest mistakes you may make. 
 

3. I already own a flat or villa that is earning rental income. 
 
This is the universal mistake done by biggest of achievers as they can not spend time to go deep 
into matter as they are busy in their professional life. What one may not realize in this case is that 
your ROI will only be a miniscule 2% to 3% p.a. through such rental income. 
 
Whereas you can earn over 30% to 50% and more p.a. by simply reselling all such assets as above 
and investing that money in much more lucrative assets in major cities as explained in the G&C 
Model Portfolio (of course if that villa or flat is clearly meant for their end use then it is fine). 
 

4. I did not have a good experience with my 1st investment in India & hence I’m no longer interested 
as investing in India is risky & not worth it. 
 
India is a ONE WAY GROWTH STORY for the next 10 years and hence you should not miss out on the 
new wave of wealth that can be made in the coming years. 
 

5. I want to invest in my hometown. 
 
Why invest in your hometown when it comes to multiplication of wealth instead of going to cities 
where your money can multiply much faster & to a much greater extent? 
 

6. I am not sure when I will relocate and hence will decide after 5 years or more (VETERANS who de-
cide to settle down in USA/other countries have infact closed their minds totally to the idea of 
investing in India even though good opportunities exist, due to fear of NON-REPATRIABILITY). 
 
Since repatriation of any amount is now possible, you can invest and keep multiplying your wealth 
as you can repatriate your wealth in India at any point of time. 
 
 
Continued on next page…. 
 
 
 

Message from our Grand Patron 



Patrons, Sponsors & Donors 

For TFAS 30 Year Celebrations 

SPONSORS (up to $500.00) 
 

Biryani Pot 

Bharatavarapu, Srinivas     Bupathi, Bhaskar  

Bupathi, Kishore      Chandra, Ramesh  

Chatakondu, Suresh & Priya   Cheruvu, Srinivas   

Chintamani, Balaji      Gopu, Praveen  

Gopu, Kishore      Jayaraman, Bala 

Karamsetty, Ravi     Maruwada, Raj 

Myneni, Mohan & Aruna     Nemana, Satya & Padma 

Neppalli, Rao     Paluri, Anand 

Peddi, Ravi & Kavitha    Pogaku, Mahesh  

Seethala, Rama Krishna    Sriramaneni, Arun 

Suwarna, Pradeep      Uppala, Anantha Sudhaker & Shailaja  

Vemparala, Sujatha 

Donors ($250.00) 
 

Bhargava, Manju     Chintawar, Prashant & Saritha 

Eleswarapu, Rama Krishna    Kommidi, Balwant 

Maganti, Ramesh     Presingu, Hemant 

Puskar, Ravi & Jamuna    Velishala, Naga Mahender & Rani 

Vinjamuri, Ramesh 



7. I may relocate in 2 years & hence want to buy a flat or villa for my stay on return. 
 
Many NRIs dump their life savings just to acquire an asset in India 1 or 2 years prior to their reloca-
tion back to India only to discover upon arrival that what they bought is no longer suitable to their 
current standard of living and particularly from their children's school access angle. 
 

8. I already have my parents’ / Inlaws’ house & hence not interested to invest any further. 
 
But why lose the opportunity of earning 50% to 300% ROI once every 3 years? 
 

9. I am not aware that I can take a home loan in India while living abroad. 
 
With just Rs.20 lakhs, you can buy property worth Rs.1 crore, and when this becomes Rs.2 crore, 
you make a killing. 
 

10. I don’t want to bother my old parents or oblige my relatives & hence will not invest although I may 
miss good opportunities. 
 
The G&C team has replaced the role of parents/relatives/friends and can do the same for you too. 
 

11. Consulting colleagues / friends / neighbours / relatives even after listening to the best experts in 
the industry (like G&C or any such professional experts) & finally not taking a decision in time & in 
the bargain totally losing out on best opportunities of life at their own cost. 
 

12. My money is invested in FDs and I don’t want to break them because I may have to pay a penalty 
or lose interest benefit. 
 
Breaking an FD and losing 1% interest in the bargain is peanuts compared to the 50% legally guar-
anteed returns that you can earn in 18 months. 

 
All the above common mistakes can be rectified by adopting the world famous  

G&C MODEL PORTFOLIO @ www.gcglobal.in/mp 
 
Message To Readers: 
Readers are welcome to contact the author via mail or over the phone for free advice as support to 
the TFAS community. 
 

 
 
 
 
 
 
Article Authored By 
 

A.V.R.Chowdary 
Founder Chairman – G&C Global 
 
Email : avrc@gcglobal.in  
Mobile : +91 9980380000 



 

 

Best wishes from 

 

 

 

Bhaskar Bupati 

& Family 

With Best wishes 

Suresh Chatakondu & Family 



 

 
Best wishes from 

With Best wishes 

Hemanth Presingu & Family 

With Best wishes 

Naga Mahendar Velishala & Family 

Prashanth Chinthawar & Family 

Best wishes from 

Raj Kothamasu & Family 



 

 
Best wishes from 

With best wishes 

Ram Vedantham & Family 

Best wishes from 

Sudhin Baru & Family 
Kishore Gopu & Family 



With Best wishes 

Kishore Bupathi & Family 



 

 
Best wishes from 

With Best wishes 

Rami Reddy Malladi & Family 

Ramesh Maganti & Family 



 

 

Best wishes from 

Mahender Musuku & Family 

With Best wishes 

Ravi Peddi & Family 



 

 
With best wishes, 

With Best wishes 

Srinivas Cheruvu & Family 

Balaji Chinthamani & Family 



 

 

With Best wishes 

Pradeep Suwarna & Family 

With best wishes, 

Srinivas Bharatavarapu & Family 



 

 
With best wishes, 

Krishna Rani & Family 

With Best wishes 

Santhosh Pathuri & Family 



With Best Wishes 

Praveen Tadakamalla & Family 



 

 

With Best wishes 

Purnachander Rao Sirikonda & Family 

Best wishes from 

Mahesh Pogaku  

& Family 



With Best Wishes 

Sai Nanduri & Family 



 

 

 

CONGRATULATIONS 

TELUGU FINE ARTS SOCIETY 

CELEBRATING 30 YEARS 

AND THANKING HUNDREDS OF VOLUNTEERS 

WHO HELPED THE ORGANIZATION GROW 

 

Rajeswara R and Vindhya Vasini Maruvada 
 

RAJ MARUVADA & ASSOCIATES, P.C 
Providing wide range of accounting, Tax and Financial Planning Services 

 

   Ph: 856-346-7141   Fax: 856-309-3500  

www.cparaj.com 

http://www.cparaj.com


 

 

Edison Mirchi : 1 877 964 7244 

For catering please contact Ravi at 919 670 6640 



 

 
Congratulations to Telugu Fine Arts Society for 30 years of bringing 

arts and culture to the new and next generation! 

 

Ravi S. Chennapragada, MD, FAAP 
Board Certified in Pediatrics 

Experienced and individualized care 

 

Daytime, evening, and weekend appointments available 

On call 24 hours a day, 7 days a week for emergencies 

Free pre-natal consultation 

Most insurance plans accepted 

Attending pediatrician at: 

Robert Wood Johnson University Hospital-New Brunswick and Somerset 

St. Peter’s Medical Center * JFK Medical Center  

 

*Two convenient locations* 

676 Route 202-206 North, Building 2    904 Oak Tree Road, Suite P 

Bridgewater, NJ       South Plainfield, NJ 

           (908) 927-1155 



 

 



తెలుగు కళా సమితి ప్రతిభ 

30 వసంతాల ప్రత్యేక సంచిక  1 

 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, అతిధులకు, రచయిత 
లకు తెలుగు కళా సమితి 30వ వార్షికోతసవ సందరభంగా శుభా 
కంక్షలు. అమెర్షకలో మన సంసకృతి చిరకలం వరి్షల్లాలి అనే 
ధ్యుయంతో తెలుగు కళా సమితిని జనవర్ష 1984లో ప్రారంభం 
చారు. తొలి అధ్ుక్షులు శ్రీ జొన్నాడ రామకృష్ణ నంచీ, ప్రస్తుత అధ్ు 
క్షులు శ్రీ గండి శ్రీనివాస్ దాక మన సంసథ దినదిన్నభవృదిి సాధిస్ుం 
దంటే దానికి మన సభ్యుల సహకరమే ప్రధాన కరణం. ఈ సంద 
రభంగా వారందర్షకీ తెలుగు కళా సమితి తరఫున, తెలుగు జ్యుతి 
తరఫున మా ధ్నువాదాలు.  
 తెలుగు కళా సమితి మూడోతరం ఈన్నటి సంబరాలాో 
పాలుపంచుకోవడం మనకి గరవ కరణం. మాతృభూమికి స్తదూర 
తీరాన వున్నా మన భాష్, మన సంసకృతి మన తరవాతి తరాలకి 
అందించడంలో చూపిస్తునా చొరవకి మీ అందర్షకీ మరో మరు మా 
ధ్నువాదాలు.  
 తెలుగు కళా సమితి 30 వ వార్షికోతసవ సందరభంగా 
తెలుగు జ్యుతి సంపాదకవరగం తరఫున మీకు ఈ జ్ఞాపిక “ప్రతిభ” ని 
సమర్షిస్తున్నాం. వువధి తకుకవయిన్న తమ అమూలు రచనలని 
పంపిన  రచయితలకు మా కృతజాతలు. ఈ జ్ఞాపిక మీ అందర్ష 
మనానకీ పాత్రమవుతందని మేం ఆశిస్తున్నాం. 
 పదుం తెలుగు భాష్ సొతు. తెలుగుకి మాత్రమయిన 
ప్రత్యుకమయిన పదుం ఆదరణకి నోచుకోక మరుగున పడిపోవడం 
శోచనీయం. న్నలుగు పాదాలాో నవరసాల్నా అందించిన గొపి 
కవులందరో ఈన్నటికీ వున్నారు. మరుగున పడుతనా పదాునిా, 
పదు సాహితుం గొపితన్ననిా మీకందించాలనే ఆశయంతో ఈ 
సంచికలో మహా కవులు పోతన మర్షయు శ్రీన్నధుడి రచనలనంచి 
మేలి ముత్యుల్లాంటి పదాులిా వాటి సొబగుల తీరు తెనాలిా మీ 
ముందంచడానికి చినాప్రయతాం చేసాం. అల్లగే “నితు జీవితంలో 
పదుం” , అమెర్షకలో వునా రచయితల పదాులూ మీ కందిస్తున్నాం. 
“అమ్మో పదుమే ... మనకం అరిమవుతం”దనకునే వారందర్షకీ 
తెలుగు పదాులు చదవాలనే ప్రేరణ కలిగిత్య మా ప్రయతాం సఫలత 

చందినటేా.  
 అల్లగే గత ౩౦ సంవతసరాలాో తెలుగు కళా సమితి ప్రగతి, 
చర్షత్ర గుర్షంచి అమూలుమయిన చిత్రాలతో , వివరాలు, విశేషాలన  
సంపుటీకర్షంచిన పూరవ అధ్ుక్షులు డా. భావరాజు మూర్షు గార్షక , శ్రీ 
ఊటుకూర్ష విజ్ఞాన్ కుమార్ గార్కక, వార్షకీ సహకర్షంచిన వారందర్షకీ 
పేరుపేరున్న మా కృతజాతలు.  
 ఈ సందరభంగా గురుు చేస్తకోవలసిన మరో వుకిు శ్రీ 
తరగా చలం. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా గత మూడు దశాబా్దలుగా 
మన తెలుగు జ్యుతికి అనేక ముఖచిత్రాలు, మన సావనీరాలో కధ్లు, 
కవితలకు బొమోలు వేసిన శ్రీ చలం గారు “మన మనిషి” - మహా 
మనీషి. ఈ జ్ఞాపిక “ప్రతిభ” కి కూడా అడిగిన తక్షణమే ముఖ చిత్రం 
తో బ్దటు, లోపలి బొమోలు గీసిచిిన శ్రీ చలంగార్షకి మా సంపాదక 
వరగం తరఫున, తెలుగు కళా సమితి తరఫున హృదయ పూరవక 
ధ్నువాదాలు. చంద్రునికో నూలుపోగుల్ల ఆయన గుర్షంచి ఒక 
చినా పర్షచయ వాుసానిా ఈ సంచికలో అందిస్తున్నాం.  
 ఈ జ్ఞాపిక తయారుచేయడంలో న్నకు సహాయం చేసిన 
మా కమిటీ సభ్యులు శ్రీమతి భారతి భావరాజు, మూర్షు భావరాజు, 
డా. అపరణ యేలూర్షపాటి, ఊటుకూర్ష విజ్ఞాన్ కుమార్, శ్రీమతి 
శాుమల్లదేవి దశిక, శ్రీమతి రాధ్ కశీన్నథుని, డా. వైదేహి శశిధ్ర్, 
పుసుకనిా అందంగా తయారు చేసిన శ్రీ స్తధాకర్ ఉపిల, ఈ 
ప్రచురణకి ప్రాణవాయువుల్లంటి ప్రకటనలిా సమకూర్షిన ట్రసీ్ట శ్రీ 
వసంత్ గార్షకీ, కోర్ కమిటీకి మాకు వారధిల్ల పనిచేసిన మరో ట్రసీ్ట 
శ్రీ మధు రాచకుళ్ళ గార్షకీ న్న హృదయ పూరవక ధ్నువాదాలు.   
 ఈ మా ప్రయతాంలో దోషాలు జర్షగిత్య పెదా మనస్తతో 
క్షమిసాురని, మీ అభప్రాయాలిా tjsouvenir@gmail.com దావరా 
తెలియజేసాురని ఆశిస్తు       

భవదీయుడు 
దివాకర్ పేర్ష 

మా మాట  
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డా. భావరాజు మూరిి  మరియు శీ్రమతి భార్తి భావరాజు  

మూర్షు భావరాజు, వార్ష శ్రీమతి భారతి భావరాజు నూుజెర్షసలో 50 సంవతసరాలుగా 
నివసిస్తున్నారు. మూడు తరాలుగా తెలుగు కళా సమితితో దగగర సంబంధ్ం. మూర్షు 
భావరాజు తెలుగు కళాసమితి కి 1989-1993 అదుక్షులు గాన, 2003-2013 తెలుగుజ్యుతి 
సంపాదకులుగా వున్నారు. మూర్షు, భారతి భావరాజు తయారుచేసిన “తరతరాల తెలుగు 
చర్షత్ర” 25 పోసీర్స  ప్రదరశన న తెలుగు కళా సమితి కరుక్రమాలలోనూ, అటా్ంట్ (1991), 
నూుయార్క (1993) జర్షగిన ‘త్యన్న’ సభలలో ప్రదర్షశంచారు. భారతి భావరాజు 1989-1993 
సంవతసరాలలో తెలుగు కళాసమితికరుక్రమాలలో మిత్రుల సహాయంతో విందభోజన్నలు 
సమకూరాిరు. 1990 నండి తెలుగుజ్యుతి పత్రిక టైపింగ్, కంతకలం పత్రిక ప్రచురణ, పోసీ్ 

లో పంపడానికి సహాయం పడడం ఒక ప్రత్యుకత. అమాోయిలు రజిత, వస్తధ్ కూడాతెలుగు కళా సమితి కరుక్రమాలలో పాల్గగనడం, 
తెలుగుజ్యుతి పత్రికలో వాుసాలు వ్రాయడమే కక కంతకలం యువతకు ఉపయోగపడే "A Step in the Right Direction"అనే శీర్షికని 
నడిపారు. ప్రస్తుతం మనమరాలు అంజలి తెలుగు కళా సమితి కరుక్రమాలలో పాడుతంటుంది. 
శీ్రమతి రాధ కాశ్రనాథుని  

ఎనభైలాో అమెర్షకలో అడుగుపెటిీన్న కరణంతరాల వలా తెలుగు సమితలు, సంఘాలతో పర్షచయం 
తొంభైల నంచి.  మొదటి పర్షచయం అపిట్లా ‘తెలుగుజ్యుతి’ ఎడిటర్  శ్రీ కిడాంబి రఘున్నథ్ గార్షతో అది 
కూడా ఫోన మీద.  ఆ రోజు ఆయనతో సంభాష్ణ చేస్తునాపుిడు  భవిష్ుతులో  ‘తెలుగు జ్యుతి’  అనే ఈ 
పత్రికకి సహాయ సంపాదకురాలిని అవుత్యన – అని నేన ఊహించ లేద.   ఇది న్న జీవితంలో ఒక 
ముఖుమైన మలుపు అని చపాిలి.  దానికి కరణం న్నతో కలిసి పనిచేసే న్న తోటి సంపాదకులు.  మంచి 
మనషులతో పర్షచయం, సేాహం ఇంత స్తలువుగా లభంచడం అదృష్ీం.  ఏన్నడో రాత కోతలకు పుల్ సాీప్ 
పెటిీన నేన, అపిటినంచి తెలుగు జ్యుతి, ఈ మాట, కౌముది, వంగూర్ష ఫండేష్న్ వార్ష పుసుకలు, పుసుకం 

డాట్ నెట్ – వీటికి  వాుసాలు, కధ్లు రాయడం జర్షగింది.   ఇక ‘తెలుగు కళాసమితి’తో న్న సంబంధ్ం.  2000 నంచి 2003  దాక 
తెలుగు కళాసమితి కరువరగసభ్యురాలిగా పని చేశాన.  ఆ రోజులాోనే ‘తెలుగు జ్యుతి’ సంపాదక వరగంలో భాగంగా కవడం జర్షగింది.  
న్నటి నంచి నేటి వరకు, ‘తెలుగు జ్యుతి’ కూడా న్నకుటుంబంలో ఒక పుసుకంగా కద ఒక వుకిుగా అనకోవడం అలవాటు 
అయిపోయింది.  ప్రచురణకు వచిిన వాుసాలు చూడడం, టైపు చేయలేని వార్షకి సహాయం చయుడం ఒక అలవాటుగా మార్షంది.   ఏం 
చేస్తున్నాననాది కద, ఎవర్షతో కలిసి చేస్తున్నాననా విష్యం తలుచుకునాపుిడు న్నలో ఒక చినాగరవరేఖ తళుకుకమని మెరుస్తుంది. 
డా. వెవ దేహి శశిధర్  

తెలుగుజ్యుతితో న్న అనబంధ్ం మొటీ మొదట సార్ష సవర్కగయ కిడాంబి రఘున్నథ్ గార్షని 1998 లో 
కలిసినపుిడే మొదలయిుందని చపాిలి . ఎపుిడు కనబడాా ఆపాుయంగా పలుకర్షంచి  న్న కవితలు తెలుగు 
జ్యుతి కి ఇవవమని అడిగేవారు . అపిట్లా రెసిడెనీస లో ఉండి సమయం లేక వారు అడిగినంత తరచుగా 
రాయలేకపోవటం న్నకు ఇపిటికీ లోటే . 2001 లో ఫిలడెలిియా లో జర్షగిన 13 వ త్యన్న  కనిరెన్స లో 
“స్తరభ” జ్ఞాపిక వెలువడినపుడు నూుజెర్కస నంచి కిడాంబి రఘున్నథ్ గార్ష  సారధ్ుం లో ఔత్యసహికులం 
కందరం ఆ స్తవనీర్ బోయీలవడం ఇంక గురుు.ఇకపోత్య తెలుగు జ్యుతి పటా వార్ష ప్రేమ, తపన,అంకిత 
భావం ఎపిటికీ మర్షి పోలేనివి .వార్ష ఆకసిోక మృతి తరావత సంపాదక వరగ బ్దధ్ుతలు స్టవకర్షంచిన  భావరాజు 
మూర్షు గార్ష ఆహావనం మేరకు నేన సంపాదకవరగం లో చేరటం జర్షగింది . మూర్షు గార్ష సారధ్ుం లో దాదాపు 

పదేళుళ ఒక కుటుంబం ల్లగా కలిసి పనిచేస్తు స్తహృదాభవ వాత్యవరణం లో చరిలు, సంఘీభావం తో నిరణయాలు తీస్తకుంటూ  “ప్రేమ” , 
“ప్రగతి” జ్ఞాపికలు తీస్తకురావడం మరువలేని జ్ఞాపకం.అదే సంసకృతిని కనసాగిస్తు తెలుగుజ్యుతి  ప్రతి సంచికన శ్రదాిసకుుల తో 
రూపందిస్తునా మిత్రులు, ప్రస్తుత సంపాదకులు దివాకర్ గార్షతో  ,న్న సహ సంపాదకుల తో కలిసి  “ప్రతిభ” జ్ఞాపిక రూపందించటం 
మరొక చకకని అనభవం . 

 

తెలుగు కళా సమితి - తెలుగు జ్యోతి తో నా అనుబంధం  
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శీ్రమతి శ్యోమలా దేవి ద్శిక  

ఇండియాలో  న్న చదవు పూర్షు అవుతూనే 1976 లో నేన ఇకకడికి అంటే నూుజెర్కస కి  రావడం జర్షగింది.  1984 
లో ఇకకడ వునా తెలుగువార్షని దృషిీలో పెటీుకుని  తెలుగు కళాసమితి ఏరిడటం దానిలో భాగంగా తెలుగు 
జ్యుతి పత్రిక ప్రారంభంచటం న్నకు తెలుస్త. అపిట్ల ాఆ తెలుగు జ్యుతి కోసం ప్రతి నెల్ల  ఉత్యసహంగా ఎదరు 
చూస్తుండే దానిా. కిడాంబి రఘున్నధ్ గార్ష ఎడిట్లర్షయల్ న్నకు చాల్ల నచేిది. న్న రచనలకు నేన శ్రీకరం 
చుటిీంది తెలుగు జ్యుతి లోనే. 1992 లో తెలుగు జ్యుతి నూరవ సంచికలో న్న కధ్ ప్రచుర్షంచపడటం న్నకు బ్దగా 
గురుుంది. ఇపుిడు నేన ఆ తెలుగు జ్యుతి పత్రిక సంపాదక వరగంలో ఉండటం, మూడు ప్రత్యుక సంచికల 
ప్రచురణలో పాల్గగనడం అనేది గొపి అవకశంగా భావిస్తున్నాన.  తెలుగు కళా సమితికి పున్నది వేసి సంసథ 
అభవృదిికి కరకులైన భావరాజు దంపతలు, ప్రభా రఘున్నద్ గారు, చలికండ రామకృష్ణ గారు, బండారు 
రాజ్ఞరావు గారు మాకు ఎంతో ఆతీోయులు. సంపాదక వరగంలో చేర్షన తరావత రామకృష్ణ స్టత్యల, దాము గేదెల, 
ఆనంద్ పాలూర్ష, మంజు భారగవి గారాతో పర్షచయం ఏరిడింది. 2014 లో తెలుగు కళా సమితి  ప్రస్తుత 

కరువరగం బ్దధ్ుత చేపటిీన వెంటనే అందర్షని ఆహావనించి  చకకగా పర్షచయం చేస్తకోవటం. అనిా కరుక్రమాలాో తెలుగు జ్యుతి 
సంపాదకులిా కూడా భాగసావములుగా చయుడం వలన, వుకిుగతంగా  తెలుగు కళాసమితితో న్న అనబంధ్ం మర్షంత పెర్షగిందని 
చపిచుి.  శ్రీని గండి గార్ష సారధ్ుంలో తెలుగు కళాసమితి 30 వ వార్షికోతసవం జరుపుకుంటునా సందరభంగా వార్షకి ఇవే న్న 
శుభాభనందనలు !    
అనంత స్సధాకర్ ఉపెల  

తెలుగు జ్యుతి , తెలుగు కళా సమితితో గత పదిహేన సంవతసరాలకు పైగా అనబంధ్ం ఉంది. కళా సమితి 
కరుక్రమాలాో , తెలుగు జ్యుతి ప్రచురణలో  ఉత్యసహంగా పాల్గగనటం, తగిన సహాయం చయుటం న్న అభరుచి. 
గురువరుులు సవర్కగయ కిడాంబి రఘున్నథ్ గార్షతో పర్షచయం 1999లో జర్షగింది. అపిటి నండి ఇపిటి వరకు 
తెలుగు జ్యుతితో అనబంధ్ం కనసాగుతోనే ఉంది. తెలుగు జ్యుతి కూరుి, సాంకతిక సహకరం, అడపా 
దడపా ఆరీ్షకల్స వ్రాయడం మర్షయు ఈ పత్రికన 'ఈ' పత్రిక (అంతరాాలం)గా కూడా పెటీడం నేన చేసిన/
చేస్తునా పనలు. ప్రత్యుక సంచికల (ప్రేమ, ప్రగతి, ప్రతిభ వగైరా) కూరుి న్నకు నచిిన పని. తెలుగు కళా సమితి 
కరువరగంలో 5 సారుా పనిచేసాన. ఉపాధ్ుక్షుడిగా, IT Services ట్రసీ్ట గా, membership ట్రసీ్టగా,annual events 
ట్రసీ్ట గా పనిచేసాన. 30 వసంత్యల పండగ ఘనంగా నిరవహిస్తునా తెలుగు కళా సమితి కరు వరాగనికి హారా్షక 

శుభా కంక్షలు. 
దివాకర్ పేరి 

ఈ దేశం విదాురా్షగా 1990 లో వచిిన న్నకు కిడాంబి రఘున్నథ్ గార్షతో పర్షచయం, తెలుగుకళాసమితి, 
తెలుగు జ్యుతి తో న్న అనబంధానికి న్నంది. తెలుగు జ్యుతి, తెలుగు కళా సమితి దావరా అనేకమంది పెదాల 
పర్షచయం జర్షగింది. ఆన్నటినండి 2003 వరకూ రఘున్నథ్ గార్ష సారధ్ుంలో తెలుగు జ్యుతి, తెలుగు కళా 
సమితితో కలసి పనిచేస్తు తెలుగు కళా సమితి కుటుంబంతో మమేకం కవడం జర్షగింది. శ్రీ కిడాంబి 
రఘున్నథ్ గార్ష  హట్నోరణంతో  తెలుగు జ్యుతి కి దూరం కవడం, భావరాజు మూర్షు గారు 2010 లో   
తెలుగు జ్యుతి కి పని చయుమని అడగడంతో, అపిటినంచి మళ్ళళ పూర్షు సాథయిలో పని చయుడం జరుగు 
తోంది. ప్రస్తుతం తెలుగు జ్యుతి ఎడిటర్ గా వున్నాన. 2001 లో ఫిలడెలిియా లో జర్షగిన 13 వ త్యన్న  
కనిరెన్స లో “స్తరభ” సావనీర్ కమిటీ లో కో చైర్ గా, ఇపుిడు తెలుగు కళాసమితి 30 వ వార్షికోతసవం 

సావనీర్ “ప్రతిభ”  కమిటీ చైరోన్ గా తెలుగు వాళ్ళకి సేవ చేసే అవకశం వచిింది. తెలుగు వాడిగా పుటీడం - తెలుగు కళా సమితి, 
తెలుగు జ్యుతి కి పనిచేయాడం న్న అదృష్ీంగా భావిస్తున్నాన. తెలుగు సాహితుం చదవడం, చదివించడం, సాటి తెలుగు వాళ్ళలో 
సాహిత్యుభల్లష్ పెంచడం,  సామరియం  వునావాళ్ళతో తెలుగులో  రచనలు చేసేల్ల ప్రోతసహించడం న్న ప్రవృతిు.  తెలుగు కళాసమితి 30 వ 
వార్షికోతసవం జరుపుకుంటునా సందరభంగా వార్షకి మా తెలుగు జ్యుతి సంపాదక వరగం తరఫున  శుభాభనందనలు !    

తెలుగు కళా సమితి-తెలుగు జ్యోతి తో నా అనుబంధం  
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 ఈ రచనకి, ‘తెలుగుజ్యుతి’ పత్రికలో “అమెర్షక ఇల్లాలి 
ముచిటాు” రచనలకి ఏదో సంబంధ్ం ఉందని అనమాన పడుత 
న్నారా? ఎందకు లేదూ? ఉంది. ‘అమెర్షక ఇల్లాలు’ అమెర్షక 
శ్రీవార్ష మీద ఎపుిడూ ఎనోా ఫిరాుదలు చేస్తుంది. ఆ రచనలని 
చదివిన పిటినంచి అమెర్షక శ్రీవార్ష ఇకకట ా గుర్షంచి చపాిలని 
అనకుం టూనే వున్నాన. ఆ ప్రయతామే ఇది. 

నేన రాస్ునా విష్యాలవలన న్నకు వచేి ప్రమాదాలు, ఇబబం 
దలు తెలియక కద, అయిన్న సాహసిస్తున్నా! ఉదాహరణకి, 
ఈరోజు రాత్రి న్నకు భోజనం ఉండకపోవచుి. 

సరే ఎకకడ, ఏవిష్యాలు మొదలు పెటీ్లి? పెళ్ళయిన 
కతులోన్న? పిలాల పెంపకమా? పిలాల పెళ్లాళాళ? మనవల హడా 
విడా? ఇవనీా కకుండా వయస్త వస్తున్నా ఇంక ఉదోుగం 
విరమించక పోవడం వలా వచేి బ్దధ్ల్ల? ఇవనీా మొతుం రాసేసేు 
ఇది ఒక నవల అయిపోతంది. 
ఇపుిడు అనిా విష్యాలు రాయ 
డానికి న్నకు, చదవడానికి మీకు 
కలం సర్షపోద. అందకని, కనిా 
ముఖుమయిన విష్యాలే మీతో 
పంచుకుంట్న. 

*** 
ఇది మా శనివారం సమసు. 

అమాోయిలు పెళ్లళళ్ళయి, ఇలాు విడి 
చి, వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళాళరు. పాత కల 
పు ‘శనివారం’ ల్లగా పిలాల కరుక్రమాలు, అదేవయస్త పిలాల 
తలాిదండ్రులని భోజన్ననికి పిలవడం, లేక వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళడం 
ఇపుిడు లేవు. ల్లన్ మ్మవింగ్, షాపింగ్ ల్లంటి పనలు కూడాలేవు 
ఇపుిడు టౌన్-హౌస్ కి మారడం వలన. ఐద రోజులు కష్ీపడి 
ఆఫీస్త పనలు చేస్తకున్నాక శనివారం కోసం ఎంతో ఆశగా 
చూసాున. అమెర్షక ఇల్లాలు ప్రొదానేా లేచి ఏదో కంప మునిగి 
నటీు, ఇదారూ గుడికి వెళ్లళ దేముణ్ణణ తెలావారకుండానే “స్తప్రభాతం” 
తో లేపిత్య “ప్రశాంతంగా” ఉంటుంది అటుంది. ఆవిడ గుడికి వెళాళక 
మర్షకంచంసేపు నిద్రపోయి, నెమోదిగా కఫీ త్యగుతూ,ఈ-
మెయిల్స చూస్తకుంటే “ప్రశాంతంగా” ఉంటుందని అమెర్షక 
శ్రీవారు అనకుంట్రు. ఈదేశంలో చర్షికి వెళ్ళళ భకుుల ల్లగా 
నెమోదిగా తోచినపుిడు వెళ్ళచుిగా గుడికి. అపుిడు దేముడు 

కూడా పెందరాళ్ళ లేవనకకరలేద మన దరశన్ననికి. 
*** 

టౌన్ హౌస్ కి వచాిక హోమ్ డిపో కి వెళ్ళళ అవసరం తగిగంది. 
కనీ కసీ్ కో, అపాా బజ్ఞర్ తపిలేద. ఈ ప్రదేశాలకి వెళాళలంటే 
శ్రీవార్షకి ఇషీ్ం ఉండద. అందచేత, అమెర్షక ఇల్లాలికి పూర్షుగా 
సేవచఛన, క్రెడిట్ కర్ా న ఇచిి మర్క పంపిసాురు ఈ షాపులకి 
శ్రీవారు. ఆ ‘సేవఛ్ి’ వలన కబోలు కరు నిండిపోయిననిా వస్తువులు 
వసాుయి ఇంటికి. కసీ్ కోలో అసలే పెదా పేకజిలు, అదేకక రెండు 
కంటే ఇంక చవక అని అమెర్షక ఇల్లాలు న్నలుగు పేకజీలు 
కనడం జరుగుతంది. అవి ఇంటా్ల పెటీడానికి చోటుండద. 
వంటగది చినాది, కబినెటాు ఎకుకవ లేవు. టౌన్-హౌస్ కి 
రాకముంద “మనమునా ఇంట్లా బోలడు చోటు ఉండేది” అని 
మళ్ళళ అమెర్షక శ్రీవారు వినవలసి వస్తుంది. “అసలు కసీ్ కో 

లేకపత్య మనమంత్య ఇంక చినా 
ఇళ్ళకి మారవచుి, ఎనరా్క వాడుక 
తగిగంచ వచుి కూడా!” అని శ్రీవార్ష 
జవాబు. 
ఇక అపాా బజ్ఞర్ నించి తెచుికునే 
వస్తువులు అనేక రకలు. నేన 
ఇండియాలో ఎపుిడో చూసిన త్యగలు, 
వేపపువేవ కక అరటిదూట, అరటి 
పువువ ల్లంటి కూరగాయలు, జ్ఞమ, 
పనస, స్టత్యఫలం ల్లంటి పళుళ, ఊర 

గాయలు, రకరకల చిరుతిండి. వండిన పదారాథలు కూడా ఉంట్ 
యి. అవి తినేముంద మైక్రో-వేవ్ లో వేడిచేస్తకోవడమే. అమెర్షక 
ఇల్లాలు రెండు నెలలు ఇండియా వెళ్ళు శ్రీవారు పస్తుండనవసరం 
లేద. 

*** 
ఈమధ్ునే ఒక Financial consultant డబుబ, ఇనెవసీ్-మెంట్స, 
ర్షటైరెోంట్ పాానింగ్ గుర్షంచి మాటా్డడం జర్షగింది, తెలుగు 
‘స్టనియర్స’ సమావేశంలో. ఆయన ఆడవాళ్ళ వేపు చూసి, మీరంత్య 
పది, పదిహేన సంవతసరాలు ఒంటర్షగా ఈ పనలు 
చూస్తకోవలసిన అవసరం రావచుి ముంద ముంద అన్నారు. 
అదివిని నేన అమెర్షక ఇల్లాలివైపు తీక్షణంగా చూశాన. 
ఎందకంటే, ఆవిడకు ఇవేవి పటీవుగా! బ్దుంకు అకౌంట్స, క్రెడిట్  

అమెరికాలో శీ్రవారి ఇకకట్లు  
డా. భావరాజు మూరిి   
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కర్ ా బిలా్్, ఇనూసరెన్స పాలస్టలు, ట్క్ససస్ ఇవనీా అమెర్షక శ్రీవార్ష 
బ్దధ్ుత. ఏదైన్న ఫారం మీద సంతకం పెటీమంటే, న్నమీద 
నమోకంతో వెంటనే పెటేీస్తుంది, అసలు ఆ ఫారంలో ఏముందో 
చూడకుండా. అది డైవోర్స అగ్రిమెంట్ అని నేన జ్యక్ చేస్తుంట్న. 

ఆ Financial consultant చపిిన సమసుకి కరణం ఆడవాళ్ళ 
జీవిత పర్షమాణం (life expectancy) 
మగవాళ్ళ జీవిత పర్షమాణం కంటే కనిా 
సంవతసరాలు ఎకుకవట. మన 
దేశాచారంలో శ్రీవారు శ్రీమతి కన్నా కనిా  
సంవతసరాలు పెదా అయి ఉండాలిట. ఈ 
సమసుకి న్నకు తోచిన స్తలభమైన 
పర్షషాకరం ఏమంటే, పెళ్లళ చేస్తకునాపుిడు 
శ్రీమతి కంటే శ్రీవారు కనిా సంవతసరాలు 
చినాయి ఉంటే సర్షపోతంది. అల్ల ా
అయిత్య ఇదారూ కలకలం కలిసే ఉండచుి. 

*** 
కంపూుటరుా వచిిన కతులో (1990’s) 

కుటుంబ్దనికక ఈ-మెయిల్ ఖాత్య ఉండేది. శ్రీవారే ఇంట్లా 
సెక్రటర్కగా పనిచేస్తు అమెర్ష క ఇల్లాలికి, పిలాలకి ఈ-మెయిల్ 
వారులు చపూుండేవారు. తరువాత ‘కబుల్’ వచాిక (2000’s) 
కుటుంబంలో ఒకకకకళ్ళకి ఒకట్ల, రెండో ఈ-మెయిల్ ఖాత్యలు 
ఏరాిటు  చేస్తకోవడం మామూలయిపోయింది. అమెర్షక ఇల్లాలికి 
కూడా ఒక ఈ-మెయిల్ ఖాత్య వెలిసింది. దీని వలన వచిిన శ్రీవార్ష 
ఇకకటాు మరొకరకం. ఉదాహరణలు: 

ఒకరోజు మిత్రుడు స్తబ్దబరావు ఫోన చేసి అడిగాడు, “మీరు 
మాఇంటికి భోజన్ననికి వస్తున్నారా ఇవావళ్” అని. “న్నకు తెల్నదే 
మీరు భోజన్ననికి పిలిచినటీు” అన్నాన. స్తబ్దబరావు వెంటనే 
“మాఆవిడ మీకు పంపిన ఈ-మెయిల్ అందలేదా?” అనడిగాడు. 
న్నకు ఈ-మెయిల్ రాలేద కనక మా అమెర్షక ఇల్లలాిని అడిగాన 
తనకు వచిిందేమ్మ ఆ email. “న్నకం తెలుస్త, రెండు వారాల 
యింది  నేన కంపూుటరు దగగరకి వెళా్ల” అంది మా ఇల్లాలు. "పోనీ 
ఇపుిడన్నా చూడు” అని అడిగాన. "మర్ష న్న పాస్-వర్ా 
మర్షిపోయాన; రెండు వారాలయిపోయింది కంపూుటర్ ముటీుకు 
ని” అంది. “నవువ పాస్-వర్ా తెలుగులో రాస్తకున్నావుగా కగితం 
మీద ఎకకడో తెలుగు దంగలు ఉండరనే ధైరుంతో!” అన్నాన. 
”నిజమే కనీ, ఆ కగితం ఎకకడ పెటీ్నో కనిపించడం లేద...” 
ఇల్లా జరుగుతంది మా సంభాష్ణ. 

మరొక సంఘటన: “ఏమండీ, మొనా మాతముోడు 
పంపించిన ఫోట్ల న్న కంపూుటర్ లో సేవ్ చేశాన. అది ఎకకడా  
కనిపించడం లేద,” అంది మా అమెర్షక ఇల్లాలు. ”ఎకకడ సేవ్ 
చేశావో గురుు పెటీుకో లేదా?” అనడిగాన. “కంపూుటర్ 'సేవ్' 
అనగానే నొకకశాన. ఎకకడ 'సేవ్' అయి ఉంటుందో చూసి 

పెటీండి,” అని జవాబు. ”పోనీ మళ్ళా డౌన్-
లోడ్ చేస్తకో. ఎకకడ సేవ్ చేశావో 
గురుుంచుకో ఈమాటు,” అన్నాన. ఇంటి 
పర్షశుభ్రతకి అలవాటు పడి మా అమెర్షక 
ఇల్లాలు, వాళ్ళ తముోడి ఈ-మెయిల్ చూసిన 
వెంటనే కంపూుటర్ లోంచి పెరోనెంట్ గా 
తొలగించేసిందట. 
మరోమాటు: స్టతగారు ఫోన చేసి చపాిరు 
"మీ ఈ-మెయిల్ అందింది మీ అమాోయి 
బేబీష్వర్ కి ఆహావనిస్తు. కనీ మేము 
రాలేము," అని. ఫోన పెటేీశాక అడిగాన 
మా అమెర్షక ఇల్లాలిని స్టతగార్షని ఎందకు 

పిలిచావని. "అయోు నేన పిలవలేద," అని గెసీ్ లకి పంపిన ఈ-
మెయిల్ చూస్తకుంది. స్టత గార్షకి వెళ్లళంది ఈ-మెయిల్. ఆలోచిసేు 
తెలిసిన విష్యం ఎమిటంటే ఆ స్టత గార్ష ఇంటిపేరు 'అ' తో 
మొదలౌతంది. అడ్రస్ బుక్ లో ఆవిడది మొదటి పేరు.  మా 
అమెర్షక ఇల్లాలు అనకోకుండా ఆవిడకి చాల ఈ-మెయిల్స 
పంపుతందట.   

ఇల్లాంటివి రాస్తు పత్య చదివాక నిజంగానే మా ఆవిడ 
ఈపూటకి వంట మానేసే ప్రమాదం ఉంది! 

*** 
ఒక కంపెనీలో 35 సంవతసరాలు పనిచేసి ర్షటైర్  అయాుక, 

మరొక కంపెనీ పిలిచి న్నకు ఉదోుగం ఇచిింది. ఒకట్ల, రెండో 
సంవతసరాలు పని చేదాాంలే అనకునా నేన పదేళ్ళ తరువాత 
ఇంక అకకడే పని చేస్తున్నాన. “న్నకు నవువ నచాివు” అని మా 
బ్దస్ సినిమా డైల్లగ్ చపుుంట్డు న్నతో. అయిత్య ఉదోుగం చయు 
డం శ్రీవార్షకి సమసు ఎల్ల అవుతందంట్రా? ఇదీ కధ్. వినండి. 
అమెర్షక ఇల్లాళుళ కబురుా చపుికుంటూనాపుిడు, కంతమంది 
తమ శ్రీవార్షతో ఎనిా ప్రదేశాలకి వెళుుంట్రో, ఇండియా వెళా్ల ఎనిా 
నెలలున్నారో, తోచినపుిడల్లా రెసాీరెంట్ లో ఎనిాసారుా భోజనం 
చేశారో, కలసి ఎనిా షాపింగ్ లకి వెళాురో గొపిగా చపుికుంట్రు. 
రాత్రి ఎంత లేటుగా పడుకుని, ఎంత లేటుగా లేసాురో చపాురు. 
అవనీా వింటుంటే మా అమెర్షక ఇల్లాలికి మా చడా  ‘అస్తయ’.  
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"మీరు ఉదోుగం విరమిసేు మనం కూడా ఇవనీా ఎంజ్ఞయ్ 
చయువచుి కదా," అంటుంది. శ్రీవారు అంట్రు, వయస్త 
వస్తున్నా ఉదోుగం చేస్తుంటే శర్కరానికి, మెదడుకి ఆరోగుం. 
ఎకుకవ డబుబ అంత పెదాగా అవసరం లేకపోయిన్న, వచేి డబుబ 
ఎపుిడూ ఉపయోగమే. పెదా విరాళాలు ఈయవచుి, పిలలాకి, 

మనమలకి  బహుమానంగా ఇవవవచుిు. కని ఈ మాటలు 
అమెర్షక ఇల్లాలికి పటీవు. అమెర్షక శ్రీవార్ష ఇకకటాు ఇపిట్లా తగేగ 
స్తచనలు లేవు. మచుికు చపిిన న్న ”ఇకకటాు” ఓపికతో 
చదివినందకు న్న ధ్నువాదాలు. వీలయిత్య మీ ఇకకటాు కూడా 
చపుికోండి తెలుగు జ్యుతి  వచేి సంచికలో! 

ఇది వసంతం కద  
ఈ చిగుళ్ళనీా ఎపుిడో గటిీ పడాాయి .  
 
ఇది గ్రీష్ోమూ కద  
త్యపాగిా కీలలు ఈ శర్కరానిా  
సంపూరణంగా  దహించలేక పోతన్నాయి  
  
వరాిరువమసల కద  
కషాీల కర్ష మబుబలూ కనీాళ్ళ కుండపోతలూ  
ఈ కళ్ళకి అలవాటైపోయాయి  
 
ఇది శరతు కద  
నిర్షాపుత నీడలు మనస్త లోని  
వెనెాలలన మింగేస్తున్నాయి  
 
పోనీ హేమంతమూ కద  
చలిరాత్రి దపిటా్ల ఒకకడినే ఉన్నా  
నిద్ర పటేీస్తునే ఉంది  
 

అల్లగని శిశిరమూ కద  
పంచప్రాణ పత్రాలు  ఈ కట్టీని ఇంక  
గటిీగా పటీుకునే ఉన్నాయి  
 
మారుతనా కలంతో బ్దహుశర్కరం మార్షన్న  
లోపల మాత్రం సిథతప్రజాతో ,చిరకల జడతవమ్మ 
ఏదో తెల్నని భావం సిథరంగా పేరుకు పోతంది  

నడివయస్సు  
          - ఫణి  డొకాక     
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 పండకిక న్ననామోగార్షంటికి  వెళుున్నాడు చారుకశ. 
ఎపుిడో స్తకలోా ఉండగా ఇల్ల సెలవులకి అమోమోల ఇళ్ళకీ, 
న్ననామోల ఇళ్ళకీ వెళ్ళళవాడు. ట్టన్ు పూరుయిన  ఏడాది నండీ ప్రతి 
సెలవులకీ ఏదో ఒక కోచింగ్ ఉండటంతో కుదరనేలేద. మళ్ళళ 
ఇపుిడు, పీజీలో చేరాక పదిరోజులు సెలవులు వచేిసర్షకి ఎల్లగై 
న్న వెళాాలని తీరాోనించుకున్నాడు. 

 న్ననామో, త్యతగారు, త్యతమో ఎంతో ఆపాుయంగా 
పలకర్షంచారు. అందరు మనవలతో గోరుముదాలు తినిపిస్ుంది 
న్ననామో రోజూ. చినాన్నటి రోజులనీా తిర్షగి వచిినటాుంది 
చారుకశకి. కకపోత్య  ఇపుిడు తన ఇదివరకటిల్ల ఆడి పాడి 
చిందలు వేయలేడు కదా?  పైగా తన ఈడు వాళుళ ఎవరూ 
ఇకకడ లేరు. అందక బ్దబ్దయిల పిలలాతో కసేపు క్రిక్సట్ ఆడిన్న, 
వాళుళ దాగుడుమూతలు ల్లంటివి ఆడుకుంటుంటే చూస్తు 
సంతోషిస్తున్నాడు. కసేపు త్యతగార్షతో చస్ ఆడుతూ, ఇంక 
సేపు త్యతమోతో కబురుా చపూు, మర్షకసేపు న్ననమో వంట 
చేస్తుంటే రుచులు చూస్తు, కసేపు ఏదో పుసుకం చదవుతూ, 
కసేపు టీవీ చూస్తు కలక్షేపం చేస్తున్నాడు. ఒకరోజు పిలాల అలార్ష 
ఆపట్నికి త్యతమో కథ చపాు రమోని పిలిచింది. అందరూ ఆవిడ 
చుటీూ చేరారు. అకకడే పుసుకం చదవుతూ కూరుినా చారుకశ 
కూడా కథ విందామని పుసుకం మూసేశాడు. 
 ఆవిడ మొదలుపెటిీన కథ చినాపుిడు తన వినాదే. 
"అనగనగనగనగనగనగా ఒక ఊళ్ళళ ఒక రాజుకి ఇదారు భారులు 
ఉన్నారుట. పెదారాణ్ణకి ఒకక వెంట్రుక, చినారాణ్ణకి  రెండు వెంట్రు 
కలు ఉండేవిట. అందకని రాజుకి చినారాణ్ణ అంటే ఎకుకవ ప్రేమ 
ఉండేదిట. చినారాణ్ణ రాజుతో చపిి పెదారాణ్ణని బైటకి గెంటే 

సిందిట. పెదారాణ్ణ ఏడుస్తు బ్దధ్గా వెళుుంటే, ఒక సన్నుసి 
ఎదరొచిి "ఎందకమాో ఏడుస్తున్నావు? ఇకకడ ఒక నది ఉంది. 
అందలో మూడుసారుా మునిగిత్య జుటీు వచేిస్తుంది" అన్నాడుట. 
ఆవిడ అల్లగే చేసేసర్షకి మ్మకలు వరకు  పడవైన  జుటీు 
వచేిసిందిట. ఆవిడ మళ్ళళ రాజు దగగరకి వెళ్లళందిట. రాజుగారు 
ఇపుిడు చినారాణ్ణని బైటకి గెంటేశాడుట. ఆవిడ కూడా ఏడుస్తు 
నడుచుకుంటూ వెళుుంటే,  మళ్ళళ అదే సన్నుసి కనిపించి "ఎంద 
కమాో ఏడుసాువ్? ఈ నదిలో మూడుసారుా మునిగిత్య జుటీు 
వచేిస్తుంది" అని చపాిడుట. చినారాణ్ణకి కూడా అల్లగే జుటీు 
వచేిసిందిట. అపుిడు చినారాణ్ణ "మూడుసారుా మునిగిత్యనే ఇంత 
జుటీు వచిింది అంటే న్నలుగు సారుా మునిగిత్య ఇంక్సంత జుటీు 
వస్తుందో" అనకుని మళ్ళళ మునిగిందిట. అపుిడు మొతుం జుటీం 
త్య పోయిందిట. ఇదివరకు ఉనా రెండు వెంట్రుకలు కూడా 
పోయాయిట. అందక దరాశ, అస్తయ పనికి రావు." అంటూ 
కథ ముగించింది త్యతమో. 
 చినాపుిడు ఈ కథ వింటే నవ్వవచేిది. తరువాత 
కన్నాళ్ళకి రకరకల సందేహాలు పుటీుకచేివి. 
 "అసలు అల్ల ఒకక వెంట్రుక, రెండు వెంట్రుకలు 
ఎవర్షకైన్న ఉంట్యా?" 
 "నదిలో మునిగిత్య అంత జుటీు ఎల్ల వచేిస్తుంది?" 
 "రాజుకి కంచం తికకఏంటి? లేకపోత్య అసలు ఒకటీ-
రెండు వెంట్రుకలు ఉనావాళ్ళని ఎందకు పెళ్ల ా చేస్తకున్నాడు? 
మళ్ళళ ఎందకు గెంటేశాడు?"సమాధాన్నలు లేని ఇల్లంటి ప్రశాలు 
వేసేవాడు. 
 కనీ ఇంకసు పెదాయాుక ఇల్లంటి కథలని 'పెదార్షకం' గా 
చూడటం అలవాటయిుంది. "పిలాలకి నీతి చపిటం కోసం రకర 
కల కథలు అలాేవారు పూరవకలం వాళుళ. ఇందలో మనం 
ఈకలు పీకకకరేాద. పిలాలు న్నలుగు మంచి విష్యాలు నేరుికుం 
టున్నారు కదా?"  అనకునేవాడు. కనీ విచిత్రంగా ఈసార్ష కోపం 
వచిింది. దగగర దగగర రకుం ఉడికిపోయినంత పనయిుంది. పిలాలు 
అందరూ నవువతంటే తనన చూసి నవువతన్నారేమ్మ అనిపించి 
మొహం ఎర్రబడిపోయింది. 
 ఎందకంటే, చూస్తుండగానే గత రెండేళుాగా నెమోది 
నెమోదిగా తన బుర్ర పైనంత్య ఒక మైదానం ఏరాిటు అయిుంది 
మర్ష. ఆ కథలో రాణులకీ తనకీ పెదా త్యడా ఏమీ లేద ఇంక. ఐత్య, 
అల్ల ఉపాయాలు చపేి సన్నుస్తలూ, జుటీుని పుటింీచే నదలూ 
లేవాయే! ఎవరు అరథం చేస్తకుంట్రు తన ఇబబంది? అమో-న్ననా 
అయిత్య "అవనీా పటిీంచుకోకు, చదవు మీద ధాుస పెటీు" అనే 

బురీ్లందు బటట బురీ్లు వేర్యా! 
అనుపమ గుళ్ళపల్లు , హెవ ద్రాబాద్ (ఇండియా)       
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అంట్రు. త్యతగార్షకి చపేునేమ్మ "న్న పోలికరా నీది" అంటూ 
ముర్షసిపోత్యరు. ఆయనకి న్ననామో సపోర్ీ. "మీకు యాభయిులో ా
వచిింది, న్నకు ఇరవయిులాోనే వచిింది సావమీ" అని చపేు మాత్రం 
ఏం ఒపుికుంట్రు? అనాయు మాత్రం ఏదో ఒక పాయింటులో ఆ 
'పోలిక' తపిించుకునాటాున్నాడు. నడుస్తుంటే ఎగిరెగిర్ష పడే 
హెయిర్ సెటీల్ వాడిది. తనక గనక శాపం పెటే ీపవరుంటే ఎపుిడో 
పెటేీసేవాడు 'అనాయుకి న్నలుగు వెంట్రుకలే మిగులుగాక' అని. 
అసలు తన మంచివాడు కబటిీ ఆ న్నలుగు వెంట్రుకలైన్న 
ఉండనిసాున అంటున్నాడు.  మర్ష వాడు కటేీ బడాయి అంత్య-
ఇంత్యన్న? కఫీ త్యగుతన్నా అదాం ముందే, చదవుకుంటున్నా 
అదాం ముందే, ఫోన్ మాటా్డుతన్నా అదాం ముందే ఉంట్డు ఆ 
కశసంపదని దవెవనతోనో, వేళ్ళతోనో సర్షచేస్తకుంటూ. తన 
రోజు మొతుంలో ఒకసార్ష తల దవావలన్నా దవెవన కూడా 
బదికిస్తుంది "ఇంతోటి  తలకటీుకి కూడా నేన కవాల్ల" అనా టాు. 
వీటనిాటికీ తోడు ఈమధ్ు 'ఫోట్లఫోబియా' ఒకటి మొదల 
యిుంది. లైటునా చోట నంచుంటే నెతిు మీదనా ఖాళ్ళ 
నిగనిగల్లడుతూ ఎకకడ బైటపడుతందో అని! 

నిజ్ఞనికి తన చపుికోదగిన అందగాడే. కనీ ఈ రెండేళ్ాలో 

అంత్య మార్షపోయింది. అందరూ అంటునాటీుగా రేపు పెళ్లా 
అవవటం, అవవకపోవటం మాట అటు ఉంచిన్న, మామూలుగా 

రోడాు మీద నడుచుక్సళాళలి అంటేనే ఆలోచిస్తున్నాడు...ఒక రకంగా 
చపాిలి అంటే తపిించుకుని తిరగాలని చూస్తున్నాడు. బైటికి వెళ్ళు 
అందరూ తన నెతిునే చూస్తునాటాు అనిపిస్ుంది. పైన ఉండాలిసనది 

కూడా  లేకపోయిన్న "శిరోభారం" ఎకుకవైపోతోంది. కనీసం 
"చారుకశ" అనా పేరు పెటీుకునాందకైన్న ఆ మరాుద నిలపలేద 

తన జుటీు! 
ఇల్ల ఇకకడే కూరుింటే ఇంక చిరాకు పెర్షగేటటాు ఉంది 

చారుకశకి. అల్ల గోదావర్ష వరకు వెళా్లవదాామని పాలేరు సైకిల్ 

తీస్తకుని బయలేారాడు. గోదావర్ష గటీున ఒకక అరగంట 

కూరుింటే చాలు...  ఎవర్షకైన్న ఎల్లంటి చిరాకులున్నా 
ఇటేీ  పోత్యయి. తనకి చినాపిటి నండి అలవాటుగా ఉనాదే 

గోదార్షతో ఈ సేాహం. పిలాగాలికి సల్లం కటి ీ పకకకు తపుికునే 

సిపాయిల్లా గోదావర్ష అలలు, ఆ చలాదన్ననికి వేసవి పగటి వేడి 

నండి మేము విముకిు పందామని ప్రకటిస్తునా పక్షుల గొంతలు, 
నీళుళ ముంచుకు తీస్తకుపోవట్నికి వచిిన ఆడవాళుళ, ఈత 

నేరుికోవట్నికి వచిిన పిలాగాళుళ, వాళ్ళకి నేరిట్నికి వచిిన 

తండ్రులు-త్యతలు, ఊస్తల్లడుకోవట్నికి వచిిన జంటలు, ఊర్షక 

గాలి పీలుికోవట్నికి వచిిన పెదావాళుళ, ఈ చుటీ్లందర్షనీ పలక 

ర్షంచట్నికి పైకి వచిి మళ్ళళ లోపలకి మునగుతనా చేపపిలాలు... 
అంత్య ఒక అందమైన చిత్రం... చిత్రమైన అందం. 

ఎపిటా్గే పది నిముషాలో ాకోపం, చిరాకు పోయి, మనస్త 

నిరోలంగా తయారయిుంది. ల్లంచీ అవతలి ఒడాుకి వెళ్ళట్నికి 

బయలేారుతోంది. గబగబ్ద మెటా మీద నండి లేచి వెళా్ల ల్లంచీ 

ఎకకడు. అది ఒక సరదా ప్రయాణం, పని ఉన్నా లేకపోయిన్న 

ల్లంచీ లో అవతలి ఒడాుకి వెళా్లవసేు ఆ ఇదే వేరు. ల్లంచీలో ఎకిక 
చలాగాలి పీలుికుంటూ ఉండగా గమనించాడు. ల్లంచీ చక్రం 

తిపుితనా కుర్రాడికి ఒక కలు, ఒక చయిు లేవు. అనీా బ్దగునా 
వాళ్ళక ఇది చాల్ల కష్ీమైన పని. అల్లంటిది తన ఎల్ల అంత 

సమరథవంతంగా తిపేిస్తున్నాడో! అడిగిత్య అలవాటైపోయింది 

బ్దబుగారూ అన్నాడు హుషారుగా. ఏ పని చేయాలన్నా కలు, 
చయిు చాల్ల అవసరం కదా? అంతెందకు? ఒకక వేలుకి దెబబ 
తగిలిత్యనే మనం విలవిలల్లడిపోత్యము. ఈ కుర్రాణ్ణణ చూసేు చాల్ల 

ఆశిరుం కలిగింది. కదిాగా సిగుగగా కూడా అనిపించింది. తనకి 

లేనిది జుటీు మాత్రమే. కలూ, చేయీ కూడా లేని ఆ కుర్రాడే 
"అలవాటైపోయింది" అంటూ ఉత్యసహంగా గడిపేస్తున్నాడు. 
ఆలోచించే కదీా ఏదో ఉత్యసహం పెర్షగింది.  

ల్లంచీ ప్రయాణం ముగించి సైకిల్ మీద ఇంటికి 

బయలాేరాడు. అసలు బటీతల శాపం కద సర్షకదా బోలడంత 

పెదా వరం అనకున్నాడు. ఆలోచిస్తునా కదీా బటీతల యొకక 
ల్లభాల లిస్తీ పెర్షగిపోయింది.  

బటీతల ఉంటే నూనె ఖరుి తగుగతంది, షాంపూ కరుి 
తగుగతంది. రకరకల ట్లపీలు పెటీుకునే అవకశం ఉంటుంది. 
జుటీు చర్షగిపోయిందేమ్మ అని కంగారు పడి అసుమానం దవవ 
కకరేాద. హెలోట్ పెటీుకుంటే జుటీు చరుగుతందనే భయం 

అసలే అకకరలేద. జేబులో దవెవన మ్మయకకరేాద. అదో అడాం 

కదూ? అందరూ తనని తెలివైన వాడిగా చూసాురు. పెదామనిషిగా 

గౌరవిసాురు. సలహాలూ అవీ అడగటం మొదలు పెడత్యరు. 
బస్తసలాో రైళ్ళలో స్తలభంగా స్టట్ దరుకుతంది. తన పకకననా 
కురాళుళ అలార్ష చేసేు తనని కూడా కలిపి తిటీటం ఇక ఉండనే 

ఉండద. రేపు చదవయాుక ఉదోుగం ఇంటరూవయలకి వెళ్ళు తన 

మీద పడే "మేధావి", "మెచూుర్"ా అభప్రాయాలు బ్దగా 

ఉపయోగపడచుి. అందర్షలోనూ మనలిా గురుుంచుకోవడానికి ఒక 

మాంచి కరణం ఉంటుంది జన్ననికి. రేపనా రోజున తెలా జుటీు 

వసేు ఉనాటీుండి ముసలి వాలకం రాద. బుర్ర  వెనక నలా జుటీు 

ఉన్నా తెల ా జుటీు ఉన్నా ఒకటే కదా? ఇనిా ఉపయోగాలు ఉనా 
బటీతల మీద ఇన్నాళ్ళళ ఏహు భావం పెంచుకున్నాన్న? 
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అనకున్నాడు చారుకశ. కుదరద గానీ ఒకకసార్ష ఆ ననాటి 

బటీతలకి స్తత్యరంగా ఒక ముద ాఇచుికోవాలి అనిపించింది. ఈ 

నూతనోత్యసహంతో సైకిల్ వేగం పెంచుతూ ఇంటికి చేర్ష రామాయ 

ణం చదవుకుంటునా త్యతయు బటీతలకి ఒక చినిా ముద ా పెటి ీ

స్తనిాతంగా నిమిరాడు.  ఎపుిడూ లేని ఈ సనిావేశానికి 

నివెవరపోయి చూశారు త్యతయు, న్ననామో.  

వరస వీడోకళ్ా పిదప 
వెనదిర్షగి మెలాగా లోపలికి 
చలిగాలినీ, చీకటినీ బయటే వదిలేసి 
 
మెచుికోళుళ స్తటివీ వంకరవీ 
నవువలు పాపలవీ పెదాలవీ 
ఇంక తలలో గాలాో తచాిడుతూ 
 
పిలాలిా కవివంచి కవివంచి 
కపుికు చేర్షన గాలిబుడగలనీా 
డసిస నేలపై వెలాకిల్ల పడి 
 
అలసి బొమోలాో బొమోలలే ా
పిలాలు పడి నిద్రపోతూ 

ఏం చేయాలో తెల్నక తెలామొహాలేసి 
కగితపు రుమాళుళ ఎకకడివకకడే  
అకకడకకడా వదిలిన  
సగం నీరూ సగం తిండీ 
ఒకదానొాకటి ఓదారుికుంటూ 
 
అజీర్షుతో త్యపుతూ చతు డబ్దబ 
తొటిీలో ముకుక మూస్తకుని 
కడగని గినెాలూ, ఎంగిలి కంచాలూ 
 
శుభ్రపర్షచే భద్రపర్షచే 
రెండు చేతల కోసం ఎదరుచూస్తు  

చివరికి 
చందీ్  కన్నెగంటి  

నగరాలు నవువతన్నాయ్  
తమని చుటీుముడుతనా  
కలుషాునిా చూసి 
పెర్షగే కరుా  
తర్షగే ఇంధ్నం 
ఊరంత్య పగ  
పెరుగుతనా జనం  
నగరాలు నవువతన్నాయ్ 
పగ మింగుతూ  

పెరుగుతనా జన్నభాని చూసి 
 
నదలు నవువతన్నాయ్ 
తమలో కలిసే  కలుషాునిా చూసి 
ఫాుకీర్కలు వదిలే వేస్తీ  
జనం కడిగే డస్తీ  
నదల అపవిత్రతకది ఫీస్త ీ
పెర్షగే మాలిన్నులకవి హోస్తీ  
 

నదలు నవువతన్నాయ్ 
తమ మాలిన్నునిా కడుకోకడానికి  
తమలో మునిగే పాపులిా చూసి 
పాపాలు చేస్తు 
పెరుగుతనా జన్నభాని చూసి 

సివిలిజేషన్  
దివాకర్  పేరి  
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 పిలాలు  పెదావాళ్ళయి పెళ్లళళుళ చేస్తకుని వాళ్ళ వాళ్ళ 
ఇళ్ళకి వెళ్లళన తరావత ఎపుడైన్న వాళ్ాకి అవసరం వసేు తలాితండ్రులు 
వాళ్ళ దగగర్షకి వెళా్ల వాళ్ాకి సహాయం చేయటం మన సంసకృతిలో 
చాల్ల సహజమైన విష్యం. కనీ ఆ పిలాలు విదేశాలలో ఉంటే 
మాత్రం పెదావాళ్ళకి కంచం చికుక సమసేు ఎదరవుతంది. 
ఎందకంటే టిక్సకటీు కనకుకని బస్తసలోనో ,రైలులోనో గభాలున 
వెళ్ళళ ప్రదేశం కద. పోనీ చుటీం చూపుగా వారమ్మ పదిరోజులో 
ఉండి కవాలంటే మళ్ళళ వదాాములే అనకుని వెనకిక వెళ్ళగలిగే 
ప్రదేశం కూడా కద. విమానంలో ఎగిర్ష వెళ్దామనకున్నా రెండు, 
మూడు  గంటల ప్రయాణం అయిత్య ఫరవాలేద కనీ ఎకుకవ సేపు 
ఆ విమాన్నలలో కదలకుండా కూరుిని ఎగరాలంటే కూడా 
పెదావాళ్ళకు కష్ీమే. కళుళ,నడుములు పటేీసి పాదాలు వాచే 
ప్రమాదం ఉంది. ఇక ఎయిర్ ప్రెష్ర్ లో త్యడా వలన 
గొంత,చవులలో వచేి నొపుిలు సరే సర్ష. ఇంక మన రోజులు 
సర్షగా లేక కనెకిీంగ్ ఫాయిట్ మిససయాురంటే ఇంక  వాళ్ళ 
ఇబబందలు ఇంత్య అంత్య  కద .ఖరో కదీా వార్షకి ఇంగీాషు రాక 
పోయిన్న, వార్ష వెంట ఎవరూ లేకపోయిన్న, ఆ ఒంటర్ష ప్రయాణం 
లో వారు పడే బ్దధ్లు ఆ దేవుడిక తెలుస్త . 

 ఇనిా కషాీలు పడి గముం చేరాక ఎదరయేు కషాీలు 
మరోరకం. సాధారణంగా తలాిదండ్రులు, అతుమామలు వార్ష వార్ష 
పిలాల పుర్షటి సమయంలో సహాయం చేయట్నికి విదేశయానం 
చేసాురు. ఇల్లంటి అవసరాలలో ఆడవార్షకి చేతి నిండా పని 
ఉంటుంది . కనీ మగవార్షకి చేయట్నికి ఏ పనీ లేక కలం 
గడవటమే కష్ీం గా ఉంటుంది. అందక ఇకకడకు వచిిన తరావత 
ఆడవార్షకంటే మగవారే వెంటనే వెనకుక వెళా్లపోత్యమని మనస్త 
మారుికుంట్రు. ఇక వయస్త దాటిన తరావత పెదావాళుళ పిలాల 
దగగరనండి ఏమీ ఆశించరు. కసు మనస్త విపిి ప్రేమగా వార్షతో 
మాటా్డిత్య చాలు, ఇక వార్ష ఆనందానికి అంత్య లేద . కనీ ఈ 
విదేశీ జీవనంలో మాటా్డటం సంగతి దేవుడెరుగు ,కనీసం 
నిలకడగా న్నలుగు నిముషాలు నిలోిడానికి కూడా సమయం 
ఉండద .అందక పాపం పెదావారు కబురుా చపేి తోడు కోసం 
ఎదరు చూసాురు. ఇండియాలో అయిత్య ఇంటి నిండా జనం, 
బయటి క్సళ్లత్య ఇరుగు-పరుగు. పలకర్షంచి కుశలం కనకోకవ 
ట్నికి అపుిడపుిడూ వచేి సేాహితలు, బంధువులు ఉంట్రు. 

కనీ ఇకకడెవరుంట్రు? బయటివాళ్ళ సంగతి సరే, ఇంట్లా వాళ్ళళ  
ఎపుిడో ఉదయం ఆఫీస్ కి వెడిత్య మళ్ళళ రాత్రికి కనీ ఇంటికి రారు. 
పిలాల చదవులు, వార్ష ఇతర వాుపకలు చూడట్నిక టైం చాలద, 
ఇంక అశ్రది చేయకుండా ప్రత్యుకంగా పెదావాళ్ళతో కబురుా చపేి 
టైం ఎకకడ ఉంటుంది? విస్తగొచిి వాళ్ాకి ఇండియా మీద ధాుస 
మళుళతంది మర్ష. ఇంటరెాట్, టి.వి.లతో ఎంత కలం పద ా
పుచుిత్యరు? సాయంత్రం పూట  ఇండియాలోల్ల కసు అల్ల 
షికరుకు వెళ్ళట్నికి ఉండద, ఎవరైన్న తీస్తక్సళాళలి . వీక్సండ్ లో 
పారీ్కలు ఉంట్యి కని అవి అందర్షకీ నచివు .ఆ పారీ్కలలో ఎవర్ష 
గొడవ వార్షదే.  వీర్ష తో పని కటీుకుని ఎవరు మాటా్డత్యరు? పైగా 
ఆ పార్కీలలో డ్రంక్స, డాన్స వీర్షకి నచిక పోవచుి కూడా . 

 ఇక ఇంట్లా పిలాలతో కుల్లసాగా కలక్షేపం చేయాలన్నా, 
కబురుా చపాిలన్నా, ఇంకో రకమైన ఇబబంది . ఆ పిలాలకి తెలుగు 
రాకపోత్య ఇక ఇంగీాషు ఒకటే మారగం . కనీ ఆ పెదావాళ్ళకు 
ఇంగీాషు రాకపోత్య వాళుళ ఎంత ముచిట పడిన్న కమూునికష్న్ 
ఉండద. ఆ చిటిీ చిన్నారులకు తమ చేతలతో రకరకల పిండి 
వంటలు చేసి పెడదామనా కోర్షక కూడా వార్షకి తీరద. ఇకకడి 
ఫుడ్స తపి మన భోజనం, మన వంటకలు ఆ పిలలాకి నచికపోత్య 
ఇక తినబండారాల దావరా వాళ్ాకి దగగరయేు అవకశం  కూడా 
ఉండద. వాళుళ విజిట్ చేస్తునా ఊరు చినాదైన్న పెదాదైన్న ఏదో 
ఒక చికుక ఉండనే ఉంటుంది. పెదావూరయిత్య వెళాళలిసన ప్రదేశాలు 
చాల్లనే ఉంట్యి. కనీ తీస్తక్సళ్ళళవారే కవాలి .ఒకక మాటలో 
చపాిలంటే అనీా అందబ్దటులో ఉంట్యి కనీ అందకునే 
అవకశమే ఉండద .ఏ పండగ రోజ్య గుడికి వెళ్దామనకుంటే 
చినా ఊళ్ాలో గుడులు కూడా ఉండవు. సేాహితలు నలుగురూ 
కలిసి ఏ పండగో చేస్తకున్నా, ఏదో కలిసి భోజనం చేయడం, ఆ 
తరావత సరదాగా పాటలు పదాులు పాడుకోవటం తపి 
ఇండియాలో ఉండే పండగ సిిర్షట్ ఇకకడ ఎంత ప్రయతాం చేసిన్న 
రాద . పెదా ఊళ్ాలో గుడులయిత్య చాల్ల ఉంట్యి, ఏ దేవుడిని 
చూడాలో మనమే ఎంచుకోవచుి. కనీ ఆ గుడి దాక వెళ్ళటమే 
కష్ీం. అందక ఏదైన్న విదేశ పరుటన చేయాలంటే ముందగా 
గురుు పెటీుకోవలసినవి రెండు. ఒకటి డ్రైవింగ్ వచిి ఉండటం, 
లేకపోత్య కళుళ కటేీసినటాయి సావతంత్రుం పోయినటావుతంది. 
డ్రైవ్ చేయాలన్నా , పోనీ ఆ విదు నేరుికోవాలన్నా వయస్త   

అమ్మో! విదేశయానమా ? 
- నోరి  రాధిక 
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విష్యం కూడా ఆలోచించాలి మర్ష ! సరే రెండో విష్యం 
ఇంగీాషు మాటా్డగలగటం. భాష్  రాకపోత్య ఇక కమూునికష్న్ 
ఉండద . సవంత మనషుల వదా కూడా మౌనమే శరణుం! 
అల్లగే భారాు భరులిదారూ ఉదోుగం చేస్తునాటాయిత్య పగలంత్య 
ఈ పెదావారు ఇంట్లానే ఉండాలి. ఇరుగు-పరుగుతో 
ఇండియాలో మాదిర్ష పర్షచయాలు సేాహాలు ఉండవు. 
హట్తుగా ఏమైన్న మెడికల్ ఎమరానీస వచిిన్న కూడా పలిక 
దికుక ఉండద. ఇంక ఆ భారాు భరులకు ఆఫీస్తలో శాంతిగా పని 
చేస్తకోవటం కూడా కష్ీమే. మెడికల్ ఇనసరెన్స విష్యానికి వసేు 
అదక విష్వలయం. విజిటర్ ఇనూసరెన్స లు ఎంత మంచివి 
తీస్తకున్నా, ఖరో కదీా ఏదైన్న అవసరం వచిి వాడాలిసన దసిథతి  
వసేు వాటి అసలు బండారం తెలుస్తుంది. చినాది పెదాది అనే త్యడా 
లేద. ఏ అవసరం అయిన్న, అది ఏ కరణం అయిన్న అది ప్రీ 
ఎగిాసీింగ్ కండిష్న్ అని కవర్ చేయరు. ఈ మాయాజ్ఞల్లనిా 
ఛేదించటం ఏ మాంత్రి కుని వశం కద . కలం కలిసి రాక ఏ 

సరార్కనో చేయాలిస వసేు ఇక ఆ పిలాలకి ధ్రోసంకటమే! ఈ 
ర్షస్తకలకి కూడా సిదిపడి తమ వయస్తని, ఆరోగాునిా ఇంక 
అనేక రకలైన ఇబబందలని కూడా లకక చేయకుండా పాపం, 
మన తలాితండ్రులు, అతుమామలు ఇకకడకు వసాురు. మనకు, 
మన పిలా లకు సహాయం చేయట్నికి సేవలు చేయట్నికి 
వెనకడకుండా. వార్షని అల్ల ఉపయోగించుకోవడం ఎంత 
వరకు న్నుయం?  కనీ పర్షసిథతల ప్రభావం వలా ఒకకకకసార్ష 
తపిద.  

 అమాో-న్నన్నా, అత్యు,-మామా, మమో లిా, ఈ మీ పిలలాిా 
క్షమించండి. మా సావరాినిా మనిాంచండి . మీరు మాకు చేస్తునా 
దాంట్లా వెయోు వంతైన్న మేము మా పిలా లకు చేయగలమ్మ లేదో 
తెలియద. అయిన్న మీ స్తిర్షుతో మా బ్దధ్ుతలన మేము 
చకకగా నిరవహించాలని, మా పిలాలిా మంచి పదితిలో పెంచగలగా 
లని మమోలిా దీవించండి . 

డిపీ్రషన్  
పాలపరిి   ఇందీ్రణి   

స్టత్యకోక చిలుకలు  
చిలుక ముకుకల్లాంటి  
చిగురుట్కులు  
ఇళ్ళపై కపుిల మీదగా    
త్యలిపోతూ చిరునవువల నరగలు   
అనీా అకకడే ఉన్నాయి 
అందకోలేన.     
దిగులు పరదాల  
చింతల మందిరాన     
బందీని   
విచారాల కందకలని  
దాటుకు వచిి   
విడిపించవూ  
నేనూ. 
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 మా అబ్దబయి చపిినటీు మా కోడలు శాసాాలాో పూర్ 
కద కనీ, పురాణలాో బ్దగా సారంగ్. ఆ అమాోయికి చినాపుిడు 
వినా కథలు కూడా బ్దగా గురుుంట్యి.  పైగా వాళ్ళమోగార్ష 
నంచి, అమోమో నంచీ టీవీలాో వచేి ప్రవచన్నలు వినడం 
అలవాటు అయిందిట. చాల్ల పురాణకథలు, సథలపురాణలు కూడా 
చపేిస్తుంటే, ఇవనీా “ఈ అమాోయికి ఎల్ల తెలుసబ్దబ!” అని న్నలో 
నేన ఆశిరుపోతూ ఉంట్న.  

 తనకి ఉనా భగవదభకిుకి తోడు పురాణలు, ఇతిహాసాలు 
వింటే పిలాలకి మంచి గుణలు అబిబ ప్రహాాదడిల్లంటి పిలాలు 

పుడత్యరని నమోకం. శాుమలగార్షని “ ఏమండీ … గజేంద్ర మ్మక్షం 
తెలుగు అరాిలతో ఉనా ప్రతి మీ ఇంట్లా ఉందా?” అని అడిగిందట 
గుళ్ళళ కలిసినపుిడు. ఆ విష్యం న్నతో చపుతూ, “గజేంద్రమ్మక్షం 
చాల్ల గొపి గ్రంధ్ం  అతుయు గారూ! అందలో ‘సిర్షకిన్ చపిడు ... 
పదుం శ్రీరాముడే సవయంగా రాశాడట” అంది. నేనకూడా చినా 
పుిడు ‘పోతన ఒక పదుం విష్యంలో ఎల్ల రాసేు బ్దగుంటుందా 
అనీ, ఎంత అందంగా రాయాల్ల అనీ రాత్రంత్య ఆలోచిస్తు, 
పదానేా సంధాువందన్ననికి వెళ్ళగా శ్రీరాముడే సవయంగా వచిి ఆ 
పదాునిా పూర్షంచాడు’ అని విన్నాన కని, అది ఈ పదుమ్మ, కదో 
న్నకు గురుు లేద.  చపిదూా ... 

 అల్లగే, ఇదే పదుం చదివిన శ్రీన్నథుడు “ఏమిటీ? 
గజేంద్రుడు వేడుకుంటే, శ్రీమన్నారాయణుడు ఉనావాడు ఉనా 
టీుగా వెళ్లళపోయాడా రక్షంచడానికి!” అని వెటకరం చేసేు, అది 
వినా పోతన్నమాతుని కడుకు ఒక పెదారాయిని బ్దవిలో పడేసి, 
“మామయాు, మీ అబ్దబయి బ్దవిలో పడిపోయాడు” అని చపిగా, 
ఆయన కంగారుగా బ్దవి దగగరకు పరుగు పెటీ్డనీ, “మర్ష బ్దవిలో 

పడావాడిని పైకి ల్లగే సాధ్న్నలేమీ లేకుండా, ఉనావాడివి 
ఉనాటీుగా పర్షగెతుకుని ఎల్ల వచాివు మామయాు”! అని అనేసర్షకి, 
తన పోతన పదాునిా వెటకరం చేసినందకు క్షమించమని 
పోతనన వేడుకున్నాడనీ విన్నాన.  

 పోతన సహజకవి మాత్రమే కద, భకు కవి కూడా. 
అసలు ననాయాదలు రచించలేద కనకనే, భాగవత్యనిా త్యన 
రచించగలిగే అవకశం వచిిందని పోతన సవయంగా 
చపుికున్నాడు. నిజ్ఞనికి ఆయా కవాులతో పోలిసేు, తెలుగువార్షకి 
చాల్ల దగగరయింది భాగవతం. అందలో కనిా కనిా ఘటీ్లు 
చదివిత్య  కషాీలు తొలగుత్యయనీ, కనిాఘటీ్లు చదివిత్య శుభాలు 
జరుగుత్యయనీ మన నమోకం. ననాయుగారు భారత్యవత్యర్షకలో 
“సారమతిం గవీంద్రులు ...“ పదుంలో తన కవితవంలో కథాకలిత్య 
రథయుకిు, అక్షరరముత, గొపిగొపి స్తకుులు ఉన్నాయని 
పేరొకనాటీుగా, పోతనగార్ష పదాులలో ముఖురసమైన భకిుతో 
పాటు, వరణనలు, అలంకరాలు, నీతలు, లోకర్కతలు ఎనోా 
ఘటీ్లలో కనిపిసాుయి. అదక మహానిధి. కవాల నకునా వార్షకి 
కవాలిసనంత, తీస్తకునా వార్షకి తీస్తకునాంత నిధి దరుకుతంది. 
అందక నేన భాగవతంలోని వరణన్నచాతరాునిా, దృశుచిత్రీకరణ 
విధాన్ననిా వివర్షంచడానికి కనిా పదాులన ఉదాహరణలుగా 
ఎనాకన్నాన ఇకకడ ... 

 ముందగా, ఇందాక చపుికునా గజేంద్రమ్మక్షఘటీమే 
తీస్తకుంటే, గజేంద్రుడు తన పర్షవారంతో సరస్తసలో సాాన్నరథం 
ప్రవేశించడం, ఆ బృందం చేసిన కలకలం ఇల్ల వర్షణం చాడు.  

“ఇభ లోకంద్రుుఁడు హసు రంధ్రముల నీరెకికంచి పూర్షంచి చం 
డభ మారగంబున క్సతిు నికిక వడి స్తడాడాించి పింజింప న్న 
రభటిన్ నీరములోన బెలగాసె నక్రగ్రాహపాఠీనముల్ 
నభమం దాడెడు మీన కరకటములన్ బట్టనీ్ స్తరల్ మ్రానిడన్”. 

గజేంద్రుడు తన తొండంతో నీరు పీలిి, తొండానిా పైక్సతిు ఆ నీటిని 
వదలగా, ఆ నీటిలోనంచి బయటపడిన చేపలు, ఎండ్రకయలు 
ఆకశంలోని మీనరాశిని, కరాకటక రాశిని గురుు తెచాియట. అది 
చూసిన దేవతలు “ఆకశంలో రెండు మీనరాశులు, రెండు 
కరాకటకరాశులు ఉన్నాయేమిటబ్దబ”! అని ఆశిరుపోయారట. ఇకక 
డ అసఖాుకంగా బయటికి రాశులుగా అనానిా రాగలిగాయంటే, 
అసలు ఆ తొండం ఎంత పెదాది,! అందలోనండి నీళుా ఎనిా వచాి 
యి!  అందలో ఈ ప్రాణులు ఎనిా పటీ్యి! అనే   దృశుమే కక 

మనోహర్ దృశో కావోం 
డా. అపర్ణ   యేలూరిపాటి   
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డా, ఆ గజరాజు ఆకశ పరుంతంనీటిని చిమోగలిగినంత శకిు 
కలిగిన వాడనే అరథం కూడా కనబడుతోంది. గజేంద్రుడు 
పర్షవారంతో చేసిన ఆ కలకల్లనికి కోపించిన మకరం గజేంద్రుని 
చేర్ష అతని కలిని ఒడిసి పటిీన సందరభంలో, ‘భానబింబ్దనిా 
కబళ్లంచిన సవరాభనవుల్లగా మకరం కర్షని పటింీది’ అంట్డు పోతన.  
కర్ష-మకరుల పోరు సందరభంలో 

“అలయక సొలయక వేసట, నొలయక కర్ష మకర్షతోడ నదాండత 
రాత్రులు సంధ్ులు దివసంబులు, సలిపెం బోరొకక వేయి                        
సంవతసరముల్”.  

అంటూ, ఆ పోరాటదృశాునిా కళ్ళకు కటిీంచినటీు వర్షణంచాడు. 
ఎన్నాళుళ పోరాడిన్న, ఎంత ప్రయతిాంచిన్న, మకరం బ్దర్షనంచి 
తపిించుకోలేకపోయిన గజరాజు చివర్షకి ఆరుత్రాణ పరాయణు 
డైన శ్రీమన్నారాయణుని గుర్షంచి ప్రార్షథస్తు, 
“లోకంబులు లోకశులు, లోకస్తథలు దెగినుఁ దది న్నలోకం బగు బెం 

జీకటి కవవల నెవవం, డే కకృతి వెలుుఁగు నతని నే సేవింతన్”  
అంటూ పర్షపర్షవిధాలుగా ప్రార్షథసాుడు. చివర్షకి,  

“ల్లవ్వకికంతయు లేద, ధైరుము విలోలంబయ్ుుఁ బ్రాణంబులున్ ఠావుల్ 
దపెిన, మూరఛ వచిుఁ దనవున్ డసెసన్ శ్రమంబయ్ుడున్ ...  

అంటూ ఇంక నీవు తపి మరొక శరణం లేద లేదూ అంటూ  
మొరలు పెటీ్డు. ఆసమయంలో ఆపనాప్రసనాడైన 
శ్రీమహావిషుణవు వైకుంఠపురములో రమావినోదియై పర్షవేషీించి 
ఉన్నాడట. గజేంద్రుని ప్రారథన వినా వెంటనే, త్యననా పర్షసిథతిలోనే, 
వివాదంలో వినోదంకోసం పటిీన లక్ష్మీదేవి చంగున కూడా 
విడవకుండా, ఆమెతో విష్యం చపికుండా, కనీసం గరుడుని 
కూడా పిలవకుండానే బయలుదేరాడట. ఇంక చేసేదేముంది,  

“తన వెంటన్ సిర్ష, లచిి వెంట నవరోధ్వ్రాతమున్, దానివెనకన 
బక్షంద్రుడు ... “అందరూ బయలుదేరారట. మకర్షని ఖండిచడం 
కోసం కరుణసింధుడైన హర్ష చక్రాయుధానిా ప్రయోగించగా, 
“భీమంబై తలద్రుంచి బ్రాణముల బ్దపెం జక్ర మాశుక్రియన్” అల్ల 
చక్రము మకర్షని సంహర్షంచగా, “మకరమొకటి రవి జొచిన, 
మకరము మఱియొకటి ధ్నద మాటున డాగెన్, మకరాలయమున 
దిర్షగెడు, మకరంబులు కూరోరాజు మరువున కర్షగెన్”. ఇకకడ మొదటి 
మకరంలో స్తరుుడు మకరాశిలో ప్రవేశించాడనే అరథం రాగా, 
రెండో మకరంలో విషుణవుకు, శివునకు సఖుడైన కుబేరుణ్ణణ మొసలి 
శరణు వేడిందనే అరథం రాగా, మూడో మకరంలో సముద్రంలో 
ఉనా మిగిలిన మొసళ్ళనీా మహాకూరోరూపంలో ఉనా శ్రీమహా 
విషుణవునే శరణు చొచాియనే అరథం లో వివర్షంచి కర్షకి మ్మక్షణనిా, 
మకర్షకి నిజరూప దరశన్ననిా ప్రసాదించిన ఘటీ్నిా పోతన 
కనాలవింద చేశాడు. 

బలిచక్రవర్షుని మూడడుగులు దానంగా కోర్షన 

మహావిషుణవు త్రివిక్రముడై విక్రమించిన ఘటీంలో –  
ఇంతింతై వటుుఁడింతయై  మఱియు దానింతై నభోవీథిపై 

నంతై తోయదమండల్లగ్రమున కలాంతై ప్రభారాశిపై  

నంతై చంద్రుని కంతయై ధ్రువునిపై నంతై మహరావటిపై 

నంతై సతుపదోనాతండగుచు బ్రహాోండాంతసంవర్షయిై”.  

వామనడుగా ‘ఇంత’ ఉనా హర్ష ఇంతై, అంతై, మర్షంతయై, 
క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఆకశమారగమంత్య నిండిపోతూంటే, 
స్తరుబింబం ఆయనకు గొడుగుగా, శిరోరతాంగా, కరాణలంక 
రంగా, గళ్స్టమలో ఆభరణంగా, వడాాణంగా, కంకణంగా, 
నూపురంగా, పాదపీఠంగా అవుతూంటే, ఆయన బ్రహాోండమంత్య 
నిండిపోయాడట. ఎంత అందమైన కలిన! ఎంత అదభతమైన 
వరణన!  
 అమృతోత్యిదనం కోసం దేవదానవులు క్షరసాగర 
మథనం చేస్తుంటే, ముందగా భయంకరమైన విష్ం ఉదభవిం 
చిందట.  
“ఆలోల జలధి లోపల, న్నలో నహి విడిచి స్తరలు నస్తరలు బరవం, 
గీల్లకోల్లహలమై, హాల్లహలవిష్ము పుట్ట ీనవనీన్నథా”  
అంటూ, హాల్లహాల ఉదభవానిా వర్షణంచిన పోతన, అమృత్యనిా 
తెచిిన దేవ వైదుడైన ధ్నవంతర్షని వర్షణస్తు, 
“భూర్ష యాగ భాగభోకు ధ్నవంతర్ష, యనగ నమృత కలశ హస్తుుఁడగుచు 

నిఖిల వైదుశాస్త్ర నిపుణుడాయురేవది, వేలుి వెజు ాగడలి వెడలి వచి”.  
అమృతం వచిింది కదా అని సంబరపడుతనా దానవులకు  

“ఒకక బొటు ీ చికకకుండగ, సకల స్తధారసము నమరసంఘంబునకుం 
బ్రకటించి పోసి హర్ష దన, స్తకరాకృతి దాలి నమర శూరులు బెడగన్”.  
ఇల్ల ఆ ఘటీ్నిా స్తఖాంతం చేశాడు.  
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కృషాణవత్యర ఘటీంలో కృషుణడు కళ్ళయమరానం చేసే ఘటీ్నిా 
వర్షణస్తు,  “పదాోరాగాదిత ప్రభాసమాన మహిత కళ్లయ ఫణ్ణఫణ 
మండపమున నళ్లనలోచన విఖాుత నరుకుండు, నితు నైపుణుమున 
జేర్షి నృతుమాడె”  అంట్డు పోతన.  
 కృషుణడు గోవరిన గిర్షని ఎతిు, గోపకుల్లనిా ఘోరవరిం 
బ్దర్షనంచి రక్షంచినపుిడు, 
“రాజీవాక్షునిచే నొక, రాజీవము భంగి శైల రాజము మెఱసెన్      
రాజేంద్ర! మీద మధుకర, రాజిక్రియన్ మేఘరాజి రాజిల ా గడున్.” 
అని వర్షణంచాడు. 
 మనా తినా కృషుణని మందలించబోయిన తలాికి తన 
నోటిలో విశావనిా సందర్షశంప చేసినపుిడు ఆమె విసిోతమతియై 
“కలయో వైష్ణవ మాయయో, యితర సంకల్లిరథమ్మ, సతుమ్మ” 
అంటూ మహాశిరాునిా పందిన ఘటీం మనందర్షకీ ఆశిరుకరమే 
కదా! గోపికలు యశోదకు బ్దలకృషుణని అలార్షపనల గుర్షంచి 
ఆరోపణ చేస్తు, “ఒకర్ష ఇంట్లా పాలమీగడలు తినడానికి 
దంగతనంగా ప్రవేశించి, తనకు ఆ ఉటిీ అందకపోవడంతో, రోళుళ, 
పీటలు పోగు చేసి, పైక్సకిక, అయిన్న అందకపోవడంతో ఆ 
కుండకు  పెదా తూటు పెటిీ ఆ పాలన, మీగడన చేరలతో పటిీ 
త్యగాడు అని చపాిరని వర్షణంచాడు. చివర్షకి  “ఓ యమో మీ 
కుమారుడు మా ఇండనా పాలు పెరుగు మననీడమాో, పోయ్ద 
మెకకడి కైనన”  అని బెదిర్షంచారట కూడా ఆ గోపవనితలు. ఈ 
ఘటీంలో కృషుణని చేష్ీలన తమ పిలాల అలరా్ష పనలకు 
ఆపాదించని  తలుాలు అరుదేమ్మ.   
 ప్రహాాదచర్షత్ర ఘటీంలో  ప్రహాాదడు తలాికడుపులో 
ఉండగానే సరవశాసాాలు నేరాిడనీ, పసితనంలోనే భకిుభావంలో 
మునిగి త్యలుతూ, అందర్షనీ తనల్లగే సమానంగా మెలగేవాడనీ, 
పెదాలన చూడగానే సేవకునివలే నమసకర్షంచేవాడనీ, అను 
కంతలు ఎదరైనపుిడు తలాివల భావించి తొలగిపోయేవాడనీ 

వర్షణంచాడు.  
 కృషుణడు అంపశయుపై ననా భీషుోని వదాకు వెళ్ళగా 
ఆయన కృషుణని స్తుతిస్తు, కురుక్షేత్రయుది సమయంలో తన పైకి 
ఆయన చక్రాయుధ్ంల్ల రథచక్రానిా ప్రయోగించబోయిన సందరాభ 
నిా గుర్షంచి చపుతూ వర్షణంచిన పదుం గొపి ఆణ్ణముతుం. 
 “కుపిించి ఎగసిన కుండలంబుల కంతి గగనభాగంబెల ా
గపిికనగ “ అనే పదుంలో ‘కుపిించి ఎగసిన కృషుణల వార్ష 
కుండల్లల కంతి గగనభాగానిా అంత్య  కపిివేసిందనీ, ఆ ఉర్షకిన 
ఉరుకుకు ఆయన గరభంలో ఉనా జగములనీా కదలిపోయాయనీ, 
చక్రానిా చేతపటిీ తనపైకి వేగంగా వస్తుంటే, ఆయన పైబటీగా 
ధ్ర్షంచిన పీత్యంబరం జ్ఞర్ష పడిపోతూ ఉండగా, మా అనాదముోల 
ప్రతిజాలకు భంగం కలిగించవదాని అరుానడు వేడుకంటూండగా, 
ఏనగుపై లంఘంచే మృగరాజుల్లగా గరా్షస్తు, “ఈ రోజు ఈ 
భీషుోని చంపి నినా రక్షసాునని అరుానని నంచి విడిపించు 
కంటూ న్నవైపు వచిిన భగవంతడే న్నకు శరణం” అన్నాడని 
వర్షణంచాడు పోతన.  
 ఇల్ల ఎనోా పదాులు, ఎనోా ఘటీ్లతో నిండిన 
పోతనభాగవత్యనిా తమ సొంతంగా భావించని తెలుగువారు 
ఉండరు. పూరవంరోజులాో పండితలక కక, పనిపాటలు చేస్తకునే 
సామానులకు కూడా చాల్లమందికి ఆయన పదాులు నోటికి 
రావడం కూడా నిజం. దానికి కరణం ఆయన కవితవం 
ద్రాక్షాపాకంలో ఉండడమ్మ, ఆ వరణనలు సహజంగా ఉండడమ్మ, లేక 
అసలు ఎనోా కవాులు రాసి, వేదాలన విభజించిన వాుస్తలవార్షక 
భాగవత రచనతో మానసిక శాంతి కలిగిందనే ఐతిహుమ్మ, లేక 
మరణనికి ఒక వారం మాత్రమే వువధి ఉనా పర్కక్షతు చేత భాగవత 
శ్రవణం దావరా మ్మక్షానిా పందాడని వినా కథలో....  ఏదైన్న, 
భాగవతం మన కవుం, మనోహర దృశుకవుం.   
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 వేసవి కల ప్రభాత్యన చటాకు పైపుతో నీళుళ పోస్తునా 
వస్తధ్ సెల్ ర్షంగవడంతో  పైపుని కబబర్ష చటీు పాదలో ఉంచి 
కల్ ర్షస్టవ్ చేస్తకుంటూ “హలో” అంది. 
“హలో వస్తధ్ గారు! గుడ్ మాణ్ణంగ్. నేన లకీక లక్ష్మిని 
మాటా్డుతన్నానండీ. మా సంసథ “ఇసిునమో వాయనం” గుర్షంచి 
మీకు తెలుసని న్నకు తెలుస్త. ఎందకంటే ల్లసీ్ టైం వాగీశవర్ష 
గారు మిమోలిా మా ప్రోగ్రామ్ కు తీస్తకు వచాిరు”. అంటూ ఒక 
క్షణం ఆగింది. 

 “ఆ, అవునవున గురొుచిింది. “సాహితు కరులకు 
కండంత ప్రోత్యసహం “ మీ ట్ుగ్ లైన్ న్నకు బ్దగా గురుుంది.  
 ఆ మాటన అంది పుచుికుంటూ లకీక లక్ష్మి  “ ఆ , చాల్ల 
కరెక్ీ గా చపాిరు. ఇంతకూ సంగత్యమిటంటే వచేివారం మా సంసథ 
కరుక్రమం ఉంది. ప్రతిసార్ష ఐదేసి పుసుకల ఆవిష్కరణ జరుపు 
తంట్ం. అయిత్య పుసుక పర్షచయకరుగా ప్రస్తుతి గార్షని పిలిచాం. 
కనీ అనకోకుండా వాళ్ళతు గారు బ్దల్ని తనేాశారట. ఆమె రాలే 
నని ఇందాక చపాిరు. వాగీశవర్క ఊళ్ళళ ఉండటం లేదట. మరెల్ల 
అంటే వాగీశవరే మీ పేరు సజెసీ్ చేశారు. మీరు పుసుకభమానలని 
చపిింది. మీరేమీ అనకోకుండా మా కరుక్రమంలో పాల్గగని పుసుక 
పర్షచయం చేయాలి” ఆగింది లకీక లక్ష్మి. 
 “న్నకు పుసుకభమానం ఉనామాట నిజమే కనీ సభలాో 
మాటా్డే అలవాటు అంతగా లేద. అందలోనూ అయిద పుసుకల 
గుర్షంచి మాటా్డాలంటే . . . “ అరిోకిులో ఆగింది. 
 “మాటా్డడానికి అనభవం ఎందకండీ, మైకు పటీుకుం 

టే మాటలవే తనాకుంటూ వచేిసాుయి. ఇంక పుసుకలంట్రా 
ఐద పుసుకలు ఒక లఖాా, నేనివాళ్ళ ఎక్స ప్రెస్ కర్షయర్స దావరా 
పంపిసాున. రేపు మీకు అంది తీరుత్యయి. ఐద రోజుల టైమ్ 
చకకగా సర్షపోతంది. అయిన్న మీరు అక్షరం, అక్షరం ఏం చదవ 
కకరేాద. మెతకు పటీుకుంటే చాలదూ అనాం వుడికిందో, లేదో 
చపిట్నికి? పుసుకలతో పాటే ఇనివటేష్న్ కూడా పంపిసాున. ఇక 
మర్ష కదనకండి. వాగీశవర్ష మీరెంతో మంచి వారని చపిింది” 
ఆగింది  లకీక లక్ష్మి. 
 ‘అంతగా అడుగుతంటే కదంటే బ్దగుండదేమ్మ , తనకు 
పగరనకోవచుి” మనస్తలో అనకుంటూ, “మీరు మర్క మొహ 
మాట పెటేీస్తున్నారు“ అంది వస్తధ్. 
 “ఇపుిడల్ల అంటున్నారు కనీ ముంద ముంద మీకూ 
బ్దగా అలవాటయిపోతంది. అంత దాక ఎందకు, వాగీశవర్ష 
కూడా ఒకపుిడు మాటా్డడానికి మొహమాటపడేది. ఆ తరావత ఏ 
కరుక్రమమైన్న, ముందగా తెలియకపోయిన్న క్షణలాో అలాుకు 
పోయి, మాటలతో మైకున, ఆహుతలిా కూడా అదరగొటేీస్ుంది. 
మీకు ఇంకో సంగతి తెలుసా, ఆవిడ అసలు పేరు వరలక్ష్మి. మేమే 
వాగీశవర్ష అనే బిరుదనిచాిం. అపిటుాంచీ ఆ పేరుతోనే ఆవిడ 
పాపులర్ అయాురు “ చపిింది లకీక లక్ష్మి. మాటా్డుతూనే  అటు 
చూసిన వస్తధ్కి నీళుళ పాద నిండి నేల పైన పారుతూ కనిపించా 
యి. ఉలికికపడి పైపు మరో చటీుకు మార్షి “ సరేలండి, మీరు 
అంతగా చబుతన్నారు. అల్లగే కనీయండి” అంగీకరం తెలియ 
జేసింది వస్తధ్. 
“థాంకూు, థాంకూు “ ఆనందంగా అర్షచినంత పనిచేసి, “ అయిత్య 
ప్రోగ్రామ్ కరుాలో మీ పేరు వేసేసాున. మీ ఇంటి పేరు చబుత్యరా? 
“ అడిగింది లకీక లక్ష్మి. 
“హర్షశింద్రుల “ చపిింది వస్తధ్.      
 “భలేగా ఉందండీ మీ ఇంటి పేరు. అనాటాు మీ పోసీల్ 
అడ్రస్ చపిండి. కర్షయర్ చేయాలి కదా “ అంది లకీక లక్ష్మి. 
వస్తధ్ తమ అడ్రస్ చపిింది. 
 “ఓక అండీ. ఉంట్నిక. చాల్ల పనలున్నాయి. వన్స అగైన్ 
థాంకూు “ అంటూ ఫోన్ పెటేీసింది. 
“పుసుకలు చదవటం వేరు, వాటి గుర్షంచి మాటా్డటం వేరు. క్షు 
ణణంగా చదివి, పాయింటాు నోట్ చేస్తకని, వాటి గుర్షంచి చకకగా  

పం (ఫన్) చ ర్త్నాలు  
జె. శ్యోమల , హెవ ద్రాబాద్ (ఇండియా)       
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మాటా్డి నలుగుర్షనీ మెపిించాలి “ మనస్తలోనే అనకుంది వస్తధ్  

*** 
 మరాాడు మధాుహా సమయంలో కర్షయర్ రానే 
వచిింది. సంతకం పెటి ీ కర్షయర్ మనిషిని పంపించేసి, 
కుతూహలంగా ఆ కవర్ న తెర్షచింది. స్ఫాలో కూరుిని ఒకకకక 
టీ పర్షశీలించసాగింది. 
 మొదటిది ‘లేఖాయణం’ అని త్యటికయంత అక్షరాలతో 
ఉంది. దాని కిందే కిటుకుల కుమార్ష అని ఉంది. ఆ రచయిత్రే 
కబోలు ఉతురాలు రాస్తునాటాుగా ఒక ఫోట్ల. ‘ఇదేం రామాయ 
ణం?‘ అనకుంటూ పుసుకం వెనక అటీన చూసింది. మళ్ళళ 
దానిమీద రచయత్రి పెనాని బుగగకు ఆనించుకుని ఆలోచి 
స్తునాటాుగా పోజు పెటిీన ఫోట్ల, కింద ఆమె వివరాలు, భరు., 
కడుకు, కోడలు, కూతరు, అలాుడు, మనమలు వగైరా అందర్ష 
పేరుా, డిగ్రీలు, ఉదోుగ వివరాలు. . . ఆమె రాసిన రచనల వివరాలు, 
వాుపకలు, ఇషీాలు, వగైరా. ఇంతకూ ఏం లేఖలో అని లోపలి 
పేజీలాోకి తొంగి చూసింది. వివిధ్ పత్రికలకు కధ్లన 
మెచుికుంటూ, వాుసాలన మెచుికుంటూ క్రమం తపికుండా 
రాసిన ఉతురాలు. ఆ తరావత ఆ ఉతురాలు చదివినవారు ఆమెతో 
పర్షచయం కోరుతూ ఆమెకు రాసిన ఉతురాలు, ఆమె ఉతురాలాోని 
సారాంశంతో ఏకిభవిస్తు, ఆమెన పగుడుతూ రాసిన ఉతురాలు 
కనిపించాయి. హితకమ్ అనే ఆయన ముందమాట రాస్తు 
అసలు ఆ ఉతురాలు చూసేునే ఆమెకు సాహితుం మీద ఎంతటి 
అభమానం ఉందో అరిం చేస్తకోవచిని, ఈ పుసుకం వెనక ఏళ్ళ 
తరబడి ఆమె చేసిన కలం కృషిని హృద యంతో అరిం 
చేస్తకోవాలని తెగ మెచుికుని ఆశీస్తసలందించాడు.  
 వస్తధ్ ఒకక క్షణం ఆలోచనలో పడింది. ‘ ఈ పుసుకం 
చదివి పాఠకులు ఏం తెలుస్తకోవాలి? పత్రికలకు ఏన్నడో రాసిన 
ఉతురాలన పదిల పరచుకని వాటనిాటినీ పుసుకంగా వేయడం 
వెనక పరమారిమేమిటి? దీని గుర్షంచి త్యనేమి చపిగలద? ‘ అనా 
ప్రశాలు తలతిు వస్తధ్కు ఎకకడలేని నీరసం ముంచుకచిింది. ‘సరే 
దీని సంగతి అల్ల ఉంచుదాం. ఇంకో పుసుకం చూదాాం’ అనకని 
మరో పుసుకం అందకుంది. 
 దాని పేరు ‘ నిశిత నేత్రం‘ సమీక్షల సంపుటి. ఓ తీక్షణమైన 
కనా పెయింటింగ్ బొమో, దానికింద రచయిత పేరు భూతదాం 
వామనరావ్. ‘భూతదాంలోంచి చదివే సమీక్షలు రాశాడేమ్మ’ అన 
కుంటూ లోపలి పేజీలు తిరగేసింది. అవనీా కూడా కనిా సంవతసరా 
ల తరబడి వివిధ్ పత్రికలోా రాసిన కాుపు సమీక్షలు. ముందగా 
ఆపువాకుం చదివింది. . . . .  ‘ పేరుకు వామనరావే అయిన్న ఆయన 

సమీక్షలకు బ్రహో వంటి వాడని, సమీక్షలు రాయడమంటే మాటలు 
కదని, అందన్న ఎంత పెదా పుసుకలకైన్న ఓ పేరాలో సమీక్ష 
రాయడమంటే వామనరావ్ కుశాగ్రతన మెచుికోకుండా ఉండలే 
మనీ, ఈయన సమీక్షలతోనే ఆయా రచయితలు మర్షంత వాసిక్స 
కకరని, సమీక్షలు రాయాలనకునేవారు ముందగా ఈ సమీక్షలు 
చదవాలని, వరిమాన సమీక్షలకు ఇదక బ్దలశిక్ష వంటిదని, 
అక్షులునా ప్రతి ఒకకరూ ఈ సమీక్షలన సాకలుంగా చదవాలని, 
ఇంక చపాిలంటే పుసుకనికి నిశితనేత్రమనే పేరు చకకగా 
కుదిర్షందని రాస్తకచాిడు.  
 ఇదెకకడి గొడవ? వివిధ్ రచయిత్రుల, వివిధ్ పుసుకలపై 
ఈ పేరా, పేరా సమీక్షలన సంకలనంగా తెచిినందవలా పాఠకుల 
కు ఏం ఉపయోగం?  కనీసం ఓ పెదా రచయిత పుసుకలనిాటి పై 
సమీక్షలన ఒక పుసుకంగా వేశారంటే అది సదరు రచయిత 
రచనలపై అవగాహన కలిగిస్తుందనకోవచుి. కనీ ఈ పుసుకం 
అల్ల కదే అనకుంటుంటే వస్తధ్కు కళుళ నొపుిలుగా 
అనిపించాయి.  ఒకక క్షణం కళుళ మూస్తకుంది. వెంటనే చినా 
కునకు పటేీసింది. 
ఓ అయిద నిముషాలు గడిచాయో లేదో, సెల్ మ్మగింది. ఉలికికపడి 
సెల్ అందకుంది వస్తధ్. చూసేు లకీక లక్ష్మి నంచి కల్. 
‘ హలో’ అంది వస్తధ్. 
“వస్తధ్ గారూ ! నేన లకీక లక్ష్మిని. పుసుకలందాయా? “ 
“ఇందాక అందాయండి “ అంది వస్తధ్. 
“ ఇంకం మర్ష. మీరు వాటి పనిలో ఉండండి “ 
“ఆ, ఆ . . . ఇపుిడే చూస్తున్నాన “ అంది ఏమన్నలో తోచక. 
 “గుడ్. చాదసుంగా ఏం కష్ీపడకండేం. ఉంట్న మర్ష. 
రెండ్రోజులాో ఇనివటేష్న్ కూడా పంపిసాున. సరేన్న” అంది లకీక 
లక్ష్మి. 
“సరేనండి “ అంది వస్తధ్. 
“ రైట్ మర్ష “ లకీక లక్ష్మి ఫోన్ పెటేీసింది. 
 “చూసిన పుసుకలు రెండు  ఇల్ల ఉన్నాయి. మిగత్య వాటి 
సంగత్యమిట్ల చూడాలి “ అనకుంటూ లేచి మంచినీళుళ త్యగొచిి 
మరో పుసుకం అందకుంది.  
 పుసుకం పేరు ‘మా ఇంటి పేరు కవిత‘.  ‘ఓరాాయనో’ 
అనకుంటూ చూపులు సార్షంచింది. కవి కలం పేరు పెన్ గన్. 
బ్రాక్సట్లా అసలు పేరు తపాకుల హనమంత. ఒక స్త్రీ సగం 
ముఖం, కంటినంచి కరుతనా కనీాళుళ ... కింద నీళుళ ... అది 
కనీాళ్ళ చరువనకోవాలేమ్మ. అందలో ఓ రాక్షసి చేప వికృతంగా 
పైకి చూస్తునటాుగా బొమో.  ‘ఇది కవితవమా, కపితవమా’ అనకుం  
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టూనే చూడసాగింది. అది నూట పది పేజీల పుసుకం. అందలో 
మొదటి పేజిలో ఆ పుసుకం అచేియడానికి ఆరి్షక సహాయం చేసిన 
పెరుమాళుళ గార్ష పెదా ఫోట్ల ఉంది. దానికింద నవనీతంల్లంటి 
ఆయన మనస్తన, సాహితుం పటా ఆయనకునా మకుకవన పగు 
డుతూ ఓ న్నలుగు లైనా ... శిరసా, మనసా, వచన్న ... నమ్మ 
వాకలు ... మీ తపాకుల హనమంత. ‘బ్దగుంది’ అనకుంటూ 
మరో పేజీ తిపిింది. పెన్ గన్ కవితవమెంత గొపిదో వివర్షస్తు 
అభయేశవర్ష అనే ఆవిడ తెగ పగిడేసింది. ‘హతోసిో’ అనకుంటూ 
మరో రెండు పేజీలు తిపిింది.  కవి త్యత, న్ననమోల ఫోట్లలు, ఆ 
తరావత పేజీలాో కవి అమాో, న్ననాల ఫోట్లలు, ఆ తరావత తన 
చినాపిటి గురువుగార్ష ఫొట్ల. అందర్షకీ వందన చందన్నలు. ఆ 
తరావత ‘న్నలోని కవి నిద్ర మేల్గకనా వేళ్’ అంటూ తొలిసార్షగా 
బ్దలుంలో, హోమ్ వర్క చేయలేదని స్తకలోా పంతలు బెతుం 
దెబబలు వేసినపుిడే తన మనస్తలో పంతళుళ కద, పిశాచాలం 
టూ తనలోని కవి మేల్గకన్నాడని, అది మొదలుగా ఎనోా భావాలు 
అలల్లా ఎగసిపడిన్న, ట్టన్ు కాస్ స్తకలో ా మేగజైనో ా రాసిన కవితతో 
అసలైన న్నంది పలికనని చేంత్యడంత జ్ఞబిత్య ఇచాిడు. ఆ 
తరావత ... ఆకశానికి చిలుాపడింది, కోపం వచిిన స్తర్కడు, చలి 
చంపేస్తుంటే, బూజుకర్ర, చతుచేట, పేలిన బెలూన, చిలకమో జ్ఞత 
కం, కుల్లసా బిచిగాడు, సతుగినెాలో వెనెాల ... ఏమిటేమిట్ల 
శీర్షికలు. చివర్షగా ‘కవిత్య న్న సరవసవం’ అనే కవిత.  అందలో... 
విపర్కతంగా ఆకలేసింది.. టిఫిన్ చేశాన.. ఉహూ ఆకలి తీరలేద. 
....కవిత రాశాన ... కడుపు నిండిపోయింది. ... మళ్ళళ రాత్రి  . . . 
ఎంతకూ నిద్ర రాదే ... లేచాన ... లైటేశాన ... కలం అంద 
కున్నాన ... కవిత గిలికశాన ... ఇంకముంది ... నిద్రమో 
కరుణ్ణంచింది. ఆకలి తీర్షిన్న, నిద్రబుచిిన్న అది కవితక సాధ్ుం. 
కవిత్య ... న్న కవిత్య ! “  
 కవితలంటే ఇల్ల కూడా రాసాురా అనకుంటూ మరో పేజీ 
తిపిింది. తన కుటుంబంలోని అందర్ష ఫుల్ సైజు ఫోట్లలు, వారం 
త్య ఎకకడెకకడ ఉనాదీ, ఏం చేంస్ుందీ, వారందిస్తునా ప్రోత్యసహం, 
పెదాయాుక కవినవుత్యనని మనమడు చపిిన మాట, తన మనస్తస 
ఆనందంతో పరవళుళ తొకకడం, మళ్ళళ జనోంటూ ఉంటే కవినే కవా 
లనా తన సిథర మనోవాంఛ్  ... ఇల్ల ఏమిటేమిట్ల ఉన్నాయి. 
 ‘భగవంతడా! న్నకు ఇదేం శిక్ష’ అనకుంది వస్తధ్. ‘ఓ 
కపుి కఫీ పడాలిసందే’ అనకుని వంటింట్లాకి వెళ్లళ అరెాంటుగా కఫీ 
కలుపుకని త్యగడం మొదలుపెటిీంది.  ‘తన నేరకపోయి 
ఒపుికుందేమ్మ. మూడు పుసుకలు తనకు రుచించలేద. ఇంక 
రెండున్నాయి. కనీసం అవైన్న కసింత చదివి, మాటా్డగలిగేవిగా 

ఉంట్యో, లేదో’ అనకుంటూ కపుి తొలిచి, సింకులో పెటేీసి 
మళ్ళళ వచిి ఇంకో పుసుకం అందకుంది. ‘మరుగునపడా మన 
కథలు. ... పాటలు’  
 టైటిల్ కింద రాజకుమారుల బొమో ఒకటి, ఆ పకకనే 
చందమామ బొమో ఒకటి. ఆ కింద భోషాణం భద్రావతి అని 
రచయత్రి పేరు. ‘బ్దగుంది, బ్దగుంది. ఈ కథలనీా ఏ భోషాణం 
లోంచి తీసిందో’ అనకుంటూ పేజీ తిపిింది. ‘న్న మాట’ లో మనకు 
ఎంతటి విలువైన సాహితుమ్మ ఉందని, ఎనోా పిలాల కథలు, 
పాటలు ఇపిటివార్షకి తెలియకుండా పోయాయని, వాటనిాటిని 
తిర్షగి వెలుగులోకి తీస్తకురావాలని తన ప్రయతామని, తన అమో 
మో, న్ననమో, అతు, పెదామో, పినామో, పకికంటి ముసలమో, ఇంక 
వార్షని, వీర్షని అడిగి వాటనిాటిని త్యన రాస్తకని, అందర్షకీ మేలు 
చేయాలని ఈ పుసుకం ప్రచుర్షంచానని చపిింది. ఇంక ముంద 
పేజీలు తిపిిత్య ... రాజుగారు – ఏడుగురు కడుకులు, ఏడు చేపల 
కథ ; ఇంకో కథ ’అనస్తయమో అలాుడు’ ... ‘చదవురాని అలాుడు 
ట్టలిగ్రాం చదవలేక కనీాళుళ పెటీుకోవడం, అందరూ ఎవరో పోయా 
రని అపారిం చేస్తకోవడం ... తీరా పకికంటి పిలావాడు వచిి అది 
శుభవరుమానమే అని చపిడం. అదీ కథ. మ్మసం చేసిన మిత్రుడు, 
చాకలి – గాడిద . . . .ఇల్లంటివే కనిా కథలున్నాయి. అవనీా 
చాల్లవరకు అందర్షకీ తెలిసినవే. అయిత్య అవనీా త్యన సేకర్షంచి 
నవని రచయత్రి నిజ్ఞయితీగా చపుికోవడం మాత్రం కంతలో 
కంత మేలనిపించింది.  
 ‘సరే, ఇక ఒకకటే మిగిలింది. అదీ చూదాాం ‘ అనకుంటూ 
చివర్ష పుసుకం అందకుంది.  ‘వహవ – జిహవ’ రచయత్రి పాకం 
అనాపూరణ. కవర్ పేజీపై చూడగానే తిన్నలనిపించే రకరకల 
ఆహారపదారాిల ఫోట్ల మాత్రం బ్దగుంది. అయిన్న వంటలంటే 
తనకు పెదాగా ఆసకిు లేద. పాకం అనాపూరణ ‘తినబోతూ రుచి. 
...అని రాస్తు, అందలో తనకు పెళ్ాయేున్నటికి వంటలో ఏమాత్రం 
ప్రవేశం లేదని, తన వంటల గురువు పతిదేవుడేనని, అల్ల తనకు 
వంటల మీద ఆసకిు ఆయనవలేా కలిగిందని, అయిత్య ఇపిటికీ 
తనతో పోలిసేు శ్రీవార్షదే వంటలాో అందెవేసిన చేయి అని, 
గురుభకిుతో, పతిభకిుతో ఈ ‘వహవ – జిహవ’ న ఆయనిక అంకితం  
ఇస్తున్నానని రాసింది. 
 పకకపేజిలో అనాపూరణ భరు స్తబ్దబరావు ‘అరాంాగికి 
అభనందనలు’ అంటూ ఒక పేజీ రాశాడు. తన పెళ్లనా్నటికి గంట్ట 
అంటే ఏమిట్ల, గినెా అంటే ఏమిట్ల తెలియని తన ఇల్లాలు అనా 
పూరణ అంతకంతకూ ఎదగడం తనక్సంతో సంతోషానిాచిిందనీ , 
అయిత్య వంటలిా లోకమంతటికకీ పర్షచయం చేయాలనా బృహతుర  
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బ్దధ్ుతన తీస్తకుని కలం చేతబటిీందని, ఆమెకు అండదండగా 
ఉండాలని త్యన గంట్టన విడవకుండా అల్లగే పటీుకున్నానని,  
ఆతీోయులకు వండడంలో ఉనా ఆనందమే వేరని, ఏమైన్న ఇన్నాళ్ళ 
కు అనాపూరణ రచయిత్రి కవడం, త్యన రచయత్రి భరున కవడం 
అంత్య ఆ సరసవతీదేవి కట్క్షమని ఏదేదో రాశాడు. పుసుకంలో 
అచుిలు, హలుాల క్రమంలో ఆహారపదారాలి తయార్క ఉంది. అ – 
అనాం దగగరనంచి హ – హల్లవ వరకు ఎనెానోా పదారాిలు.  ఇవ 
నీా చదివి చపేిందకు ఏముంటుంది. పుసుకం మాత్రం ఇంత 
ల్లవున ఉంది. ప్రతి పదారాినికి దాని బొమో, కవలిసిన వస్తువులు, 
చేసే విధానం, దాని ప్రత్యుకత, నిలువ ఉంచే పదితి. ... ఏమిటేమిట్ల 
ఉన్నాయి. దీనిా గుర్షంచి తన గొపిగా ప్రసంగించేందకు, 
పర్షచయం చేసేందకు ఏముంది? వస్తధ్కు ఎకకడలేని నీరసం 
వచిింది. ఇంతలో వస్తధ్ భరు సమరి రానే వచాిడు.  
‘”ఏంట్లయ్ వస్త ! ఎందకంత దిగులుగా ఉన్నావు?” అడిగాడు. 
“చపాులండి. ముంద మీరు ర్షఫ్రెష్ అయి రండి. కఫీ త్యగుతూ 
మాటా్డుకుందాం’” అంది. 
“చితుం” న్నటకీయంగా అంటూ లోపలికి నడిచాడు మిష్ీర్ సమరి. 
వస్తధ్ ఈ లోపల కఫీ కలిపి డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి వచిి కూరుిం 
ది. సమరి వచిి కఫీ కపుి అందకుని “ఇపుిడు చపివోయ్” అన్నా 

డు. వస్తధ్ పుసుకల సంగతంత్య వివర్షంచి “లకీక లక్ష్మికి మాటిచాి 
న. ఇపుిడు తపుికోవడానికి లేద. ఇందలోంచి బయటపడడ 
మెల్లగా? ఈ ఒకకసార్షకి ఎల్లగో నెగిగత్య, ఇకముంద చసేు 
ఒపుికోన” అంది. “పిచిి వస్త! ఇదో పెదా సమసాు? నీకకవాలంటే 
ఈ పుసుకల గుర్షంచి నేన చదవకపోయిన్న రాసివవగలన. 
ఈసార్షకి ఇల్ల కనిచేిసెయ్ సరేన్న” అన్నాడు. 
“హమోయు, ఎంత మంచివారండీ. నిజంగా మీరు సరవసమరుిలు” 
అంది మెచుికోలుగా. 
‘ఇన్నాళ్ళకు ననా గుర్షుంచావు.’ కినకగా అన్నాడు సమరి. 

*** 
అనాటాుగానే సమరి పుసుక పర్షచయాలు రాసిచాిడు. వస్తధ్ వాటిని 
చదివి, ఈ అరింలేని పగడులనీా సభలో చదవాల్ల అనకుని, తపేి 
దేముంది అని ధైరుంగా ఆ కరుక్రమానికి వెళ్లళ ఆ పుసుక పర్షచయ 
ప్రసంగం చేసేసింది. వస్తధ్కు ఓ పుష్ిగుచఛం, శాలువా అందిం 
చారు. కరుక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. లకీక లక్ష్మి ఎంతో 
ఆనందించింది. వస్తధ్ సెలవు పుచుికోబోతంటే “ మాటా్డటమే 
తెలియదన్నారు. అమోదంగా, ఇకనంచి మా కరుక్రమాలాో మీరు 
శాశవత ప్రసంగకరుగా ఉండాలిసందే” అని బ్దంబు పేలిింది. 

వస్తధ్ అవాకకయింది. సమరి చిలిపిగా నవావడు!!       

విశాల నేత్రాలలో  
ఆశల్లంటి ఎండ మెరుపు  

నిమేష్ మాత్రం  
 

నలాని కురులన విరబోస్తకని  
చలాని నీడల సిరశతో  

ప్రవేశిస్తుంది సాయంసంధ్ు  
 

నిద్ర పటీని రాత్రి  
నీ సవరమే  వినిపిస్తుంది. 

మేఘాల మధ్ు  
మెరుపు తీగల్ల  

నీ సవర్ం  

ఒకక పూవు రాలింది  
మెర్షసే కనీాటి చుకక  

 
తడిపేసిన వాన  
తడిచి వెళ్లళంది  

వీధులన  
 

గోధూళ్ల వేళ్ 
పారే నీటిలో  

సాగే స్తరుబింబం  
నీ జ్ఞాపకం 

నీ జా్ఞపకం  

భూషణ్  తమిోనేని  
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ఈ ఏటికి మన “తెలుగు 
కళాసమితి”, దానికి జంట 
అయిన “తెలుగు జ్యుతి” 
ప్రారంభమయి ౩౦ సంవ 
తసరాలు అయింది. “Do not 
judge the book by its cov-
er”  అనామాట ఎనోా సారు ా
మనం అందరం విన్నాము, 
అన్నాము. కనీ కనిా సారు ా

ముఖచిత్రంమే  పుసుకం చదవాలనా కుతూహల్లనిా రేక్సతిుస్తుంది. 
అందమైన ముఖచిత్రం సాధారణంగా పుసుకనికి అందం, చందం, 
ఆరవ ప్రాణం  కూడా అవుతంది.    

కనేాళ్ళ పాటు మాసపత్రిక గాన, అటుతరువాత దెటవమాస 
పత్రిక గాన వస్తునా మన అందాల ఈ తెలుగుజ్యుతికి ముసాుబులు 
చేసిన వాళ్ళలో హైదరాబ్దద నివాసి  శ్రీ తరగా శేషాచలం ఒకరు.  
స్తదూరాన ఉంటూ కూడా ఈ సంసథన, పత్రికన ఎంతో ఆతీోయం 
గా తనది అనకునా నిజమైన తెలుగువాడు చలం.  త్యన అందిం 
చిన  సేవకు ప్రతిఫల్లనిా ఆశించని చలం, ‘సొంత ల్లభం కంత 
మానకు పరుగు వాడికి’ తోడుపడాలని పాటుపడే వార్షలో 
ఒకరు.  

తెలుగు కళాసమితి  వార్ష రజితోతసవ సంచిక “ప్రగతి” కి 
తెలుగు తలాిని, అమెర్షక దేశపు సేవచాఛసావతంత్రాులకు గురెటున 
‘సాీటూు-ఆఫ్-లిబరీ్క’తో కలిపి చకకని ముఖచిత్రానిా సమ 
కూరిడంతో బ్దటు, అందలోని రచనలకి కూడా చిత్రాలు వేశారు. 
ఈ ముఫ్టి వసంత్యల సంచిక “ప్రతిభ”కు కూడా ముచిటైన 
ముఖచిత్రం, లోపలి పుటలాో ఉనా చిత్రాలు  వీర్ష కలినలే.  ఇవే 
కకుండా ఇంత కుముంద మన సంచికలు మరో 45 కూడా 
ఈయన గీసిన బొమోలతో ముసాుబు చేస్తకున్నాయి. మనకు 
ఇంత ఆతీోయుడైన తరగా చలం గుర్షంచిన విశేషాలన ‘తెలుగు 
కళాసమితి’ చర్షత్రలో ఒక  మైలురాయి అయిన ఈ ప్రత్యుక సంచిక 
లో భాగంగా ప్రచుర్షంచడం మనకు, చలం గార్షకి కూడా గరవ 
కరణం అయిన విష్యం. 

శ్రీ తరగా చలం బొంబ్దయిలో బహుకలం నివసించి 
ప్రస్తుతం హైదరాబ్దదలో సిథరపడాారు.  విదాుభాుసం బొంబ్దయి 

లో. అకకడ చలం కమర్షియల్-ఆర్ీ లో డిపామాని  ప్రతిషా ీతోకమ 
యిన జె. జె. స్తకల్ ఆఫ్ ఆర్ీ్ నంచి,  ‘Advertising and Mass 
Communications’ లో డిపామాని  సిదాార్ ాకలేజీ నంచి పందా 
రు.  అటు తరువాత పోలిడోర్ (తదపర్ష  మూుజిక్ ఇండియా 
లిమిట్టడ్ గా మార్షంది)  లో 22 ఏళ్ా పాటు పనిచేశారు.  
చలం గారు  పందిన అవారులాు: 
 Directorate of Advertising & Visual Publicity 

(D.A.V.P) – 4 times 

 President award from Govt. of India for designing 
and printing techniques. 

 
 వీరు చాల్ల గ్రామ్ ఫోన్ ర్షకరుాలకు, ఆడియో కసెట్ 
లకు, సి.డి. లకు కవర ా చిత్రీకరణ సమకూరాిరు.  వీర్ష చిత్రకళా 
ప్రదరశనలు, బొంబ్దయి, హైదరాబ్దద, తెలుగు కళాసమితి కరు 
క్రమాలలో (నూుజెర్కస) జర్షగాయి.  

 బొంబ్దయిలో ఉండగా న్నటకప్రదరశనలలో భాగంగా 
ఉండి, రంగాలంకరణలు చేయడమే కకుండా ప్రత్యుక సంచికలన  
కూరుి చయుడంలో కూడా పాల్గగన్నారు. ఆంధ్ర మహాసభ, తెలుగు 
మహాసభ వంటి ప్రముఖ సంసథలలో చిత్రకళా ప్రదరశనలు జరపడమే 
కకుండా ‘వివాహ వేదిక’, ‘విజ్ఞాన పీఠం’, ‘సాహితు వేదిక’ వంటి 
సభలన ప్రారంభంచారు. వీర్షకి చిత్రలేఖనంపటా ఎంత ప్రీతి ఉందో  
సాహితుం మీద కూడా అంత్య మకుకవ ఉంది.   సవయంగా 
కవితలు,గేయాలు రచిం చారు.  అవధాన కరుక్రమాలాో పాల్గగ 
న్నారు.   

హైదరాబ్దద చేరుకునా తరువాత  “ప్రభవ” అనే అడవర్ 
టైజ్ మెంట్ కంపెనీ దావరా శ్రీ దాసర్ష న్నరాయణరావు గార్ష ‘మేఘ 
సందేశం’ , ‘బొబిబలి పులి’ సినిమాలకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం 
హైదరాబ్దదలోనే ఉంటూ, సవచిందంగా చిత్రలేఖన్నలు చయు 
డం, పుసుకలకు బొమోలు వెయుడం, కరుీన్ బొమోలు వెయుడం 
చేస్తున్నారు.   
”Creativitea Is My Cup of Tea!  Please order now to taste 

it!” అని సగరవంగా, భావోదేవగంతో చపుికునే తరగా చలం అనా 
ఈ మంచిమనిషి మన తెలుగుకళాసమితి సభ్యులందర్షకి మిత్రుడు, 
ఆతీోయుడు. ఈ సందరభంగా తెలుగుజ్యుతి సంపాదకవరగం తరపు 
న తరగాచలంగార్షకి శుభాకంక్షలు, శుభాభవందన్నలు.  

మన మిత్రు డు త్రర్గా శేషాచలం  

 ‘తెలుగు జ్యోతి’  
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1987 తెలుగు కళా సమితి - తురగా చలం ఆర్్ట ఎక్జిబిషన్ 

వసంత్ననికి స్వవగతం  
కోవెల  వస్సధ  

వసంతమా ఏం మాయ చేసిందో నీ రాక 
మంచులో కపుికనిపయిందీ నేల  
నినామొనాటి దాక 
మబుబచాటున ఉదయభానడిపుద పెందరాళె 
తొంగిచూస్తున్నాడిక  
మగతగా ఉనా ప్రపంచం ఉరకలు పెడుతూ పరుగెడుతోందిక  
వసంతమా నీకు సావగతం, అందకో మా స్తసావగతం! 
తెలావార్షందనా స్తచనగా వినిపించే పక్షుల కిల్ల కిల్ల రావాలు  
గడాకటీుకనిపోయినది  కసు కర్షగి  
గల్ల గల్ల పారే సెలయేళుళ  
చలితో ముడుచుకుపోయినవి మెలాిగా విచుికని  
చిగుర్షంచే లేత చిగుళుళ 
మొడువార్షన భూమంత్య చినకుతో చేర్ష పచిగా మార్షన 
పచిికబయళుళ  

వసంతమా నీకు సావగతం, అందకో మా స్తసావగతం! 
 ఊత్యసహంతో ఉరకలు వేస్తు చిందలు తొకుకతనా 
చిన్నారులు 
పడుచుపిలాలతో పటీ పడుతూ చిరుగాలిని పలకర్షస్తునా 
పూలమొకకలు 
చిగురాకుల చిగుళ్ళన తినేస్తు తొంగి తొంగిచూస్తునా  
జింకపిలాలు  
ఆకు కనిపించకుండ చటీునిండా విరబూసి అలర్షంచే 
చర్రీపూలచటాు 
వసంతమా నీకు సావగతం, అందకో మా స్తసావగతం! 
వసంతమా ఏం మాయ చేసిందో నీ రాక తెలిసాక 
వడివడిగా సాగె పైరగాలితో ప్రకృతి పాడుతోంది ఆనంద గీతిక!! 
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జయ చికగోలో వునా కూతర్షంటి కచిి ఆరెాలుా అవుతోంది. 
మనమరాలు ఒళుళ చేసి బొదాగాఉంది. సెటకప్ లో సేాహితరాలు 
స్తబబలక్ష్మితో మాటా్డి మనమరాలిని చూపించింది జయ. సేాహి 
తరాలు స్తబబలక్ష్మి ఇంట్లా ఓ రోజు ఉండి, నూుయార్క నంచి 
ఇండియా వెళ్లళ పోవటం అని నిశియించుకునా జయ, ప్రయాణని 
కి సిదిమయిపోయింది. 
ఎయిర్ పోర్ీ క్సళ్లళ సేాహితరాలిని ఇంటికి తీస్తకచిింది స్తబబలక్ష్మి. 
భోజన్నలు చేస్తు సేాహితరాళ్లాదారూ 
ఎనోా కబురుా చపుికున్నారు. 
విజయనగరం కలేజీలో చదవుకునా 
రోజులిా ... ఎంతమంది సంగీతజుాలు 
అకకడినంచి వచాిరో అని. 
ఘంటసాల గుర్షంచి ... గురజ్ఞడ 
గుర్షంచి ఎనెానోా చపుిక్సళ్లళ పోతనా 
జయ, ఒకకసార్ష స్తబబలక్ష్మి ముఖంలోకి 
చూసింది. తన మాటలు వింట్లందా? 
అసలు తన మాటా్డినదంత్య అరణు 
రోదనమేన్న అనిపించింది జయకి. 
 “నేన విజయనగరంలో 
గురజ్ఞడ ఇలాు, గురజ్ఞడ కుర్కి చూశా 
న” అంది జయ. స్తబబలక్ష్మి వినడం 
లేద. పైగా ఏదో ఆలోచనలో పడిపోయింది.  
“ఏమిట్లోచిస్తున్నావూ” అంది స్తబబలక్ష్మిని కుదపుతూ  
“అదే న్న బ్దధ్” అంది వెంటనే స్తబబలక్ష్మి. 
“ఏమిటీ....గురజ్ఞడ కుర్కి”.....నవివంది జయ. 
“అబ్దబ...అదికద” అంది స్తబబలక్ష్మి. 
“ఏమిటి నీ బెంగ” అంది జయ. 
 “నీకం హాయిగా నీ కూతర్షా నీ తముోడి కిచిి పెళ్లళ చేసే 
శావు...న్న బ్దధ్ నీకం అరిమవుతందే” అంది స్తబబలక్ష్మి ముఖం 
దిగాలుగా ఉంచి. 
 “అరిమయింది నీ బ్దధ్ ... అయిన్న స్తబూబ ఇనేాళుళగా 
ఇకకడున్నా నీ ఆలోచనలు మారలేద. ఎకకడున్నామనాది కద ... 
ఎల్ల వున్నామనాది ముఖుం అనేవారు న్ననాగారు. అయోు! న్న 
మనమరాలు, నేన వునా ఫోట్ల నీ కివావలని బ్దుగ్ లో పెటీ్ 
చూశావా, మతి మరుపు” అంటూ జయ బ్దుగ్ లోంచి మనమరాలి 

ఫోట్లలు స్తబబలక్ష్మి చేతికిచిింది. ఎలుాండీ పాటికి మా ఊరాో 
ఉంట్! ఆనందంగా అని జయ లోపలిక్సళ్లళంది. ఆరాత్రే జయ 
వెళ్లళపోయింది. స్తబబలక్ష్మి కి మనస్త బ్దగాలేదెందకో. 
స్తబబలక్ష్మికి గతం కళ్ళ ముంద కదలుతోంది. 
“అదృష్ీ మంటే నీదేనే స్తబ్దబ” అంది పెదామో కూతరు నీరజ. 
నీరజ ఏం. ఏ పాసయింది, తెలాగా అందంగా ఉంటుంది. ఎందకో 
ఏ సంబంధ్మూ కుదరలేద. “ఆ గొంతెమో కోర్షకలూ” అనేది 

స్తబబలక్ష్మి తలాి. 
 అబ్దబయి అమెర్షకలో 
ఇంజనీరుట. పైగా గ్రీన్ కరుా కూడా 
వచేిస్తుందిట...అదృష్ీమంటే మన స్తబుబ 
దే అన్నారంత్య. 
నిజమే మర్ష...నలాగా పటిీగా ఉండే 
స్తబబలక్ష్మి బి.ఎ పాసైంది. పళాెతూు. 
అతనో... పెళ్లళకడుకు ఆనంద్ పడుగాగ 
తెలాగా వున్నాడు. కకి ముకుకకి 
దండపండంటే ఇదే అనకుంది నీరజ. 
జ్ఞతకలు కుదిరాయట..అదీ! అంది 
పెదామో నీరజతో. మొతుం మీద స్తబబలక్ష్మి 
పెళ్లళ అయిపోయింది...అమెర్షక భరుతో 
వెళ్లళపోయింది. 

 స్తబబలక్ష్మికి ఊపిరాడనంత ఉకికర్షబికికర్షగా ఉంది చాల్ల 
నెలలు ఆ దేశంలో. ఆనంద్ చాల్ల మంచివాడు. చాల్ల ప్రేమగా 
చూసాుడు ... అయిన్న ఏమిట్ల ... స్తబబలక్ష్మి ఈ పెళ్లళ చేస్తకుని ఈ 
దేశం వచిినందకు ఎనోా సారుా బ్దధ్పడింది కూడా. భరుని సాధి 
స్తునే ఉంది. తెలావారకుండానే లేచి ఫ్రిజ్ లో నంచి బ్రెడ్ తీస్తకుని 
పాలలాో కలిపి తినేసి “స్తబూబ తలుపేస్తకో” అంట్డు ఆనంద్. 
 “అయోు నేన ఉపాో చేసి పెడత్య కదండీ” అంటుంది 
స్తబూబ. కరు సాీర్ీ అవుతంది. ఛీ....తనకి కరు డ్రైవింగ్ ఇంక 
రాలేద. చినాపుిడు సైకిలు నేరుికుంట్నంటే “సైకిలేస్తకుని 
రోడాంట తిరుగుత్యవా? ఆడపిలావి మీ న్ననా ఒపుికోరు” అంది 
తలాి! ఉనాటీుండి కరు డ్రైవింగ్ వచేిస్తుందా? ఈ ఫ్రిజ్ ఓ పెదా సైజు 
బీరువా అంత. ఓ చినా సైజు స్తపర్ మారెకట్ అది. అనీా 
అందలోనే!! కతిుమీర తెచుికుందకని ... నిమోకయలు కనకోక  
  

అద్వ వతం  
డా. ముక్తి వి భార్తి , హెవ ద్రాబాద్ (ఇండియా)       
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వాలని హాయిగా రోడాుమీద కచేి తన ఇల్ల పంజరంలో ఉండి 
పోయింది. 
 ఆ రాత్రి స్తబబలక్ష్మి ఆనంద్ పకకన కూరుిని “ఓ మాట 
వినండీ” అంది. “చపిండీ” అన్నాడు చేతిలో ర్షమ్మట్ తగులు 
తంటే.“మనం వెళ్లళపోదామండీ” ఉలికికపడాాడు ఆనంద్ వెళ్లళపో 
వటమేమిటీ? ఎకకడకీ ? “ 
“అదే మన ఊరువెళ్లళ పోదాం ఇకకడ నేనండలేన బ్దబూ” 
 ఆనంద్ ఓ క్షణం ఆగి “అల్లగే, ఓ ఏడాది అయాుక 
వెళ్లళపోదాం...న్నకూ అల్లగే అనిపిస్ుంది. మన కనకదరగమో గుడి, 
మన బెంజి సర్షకల్, మన కృషాణనది మన కూరగాయల మారెక 
ట్...ఓహ్! స్తబూబ నిజంగానే ఓ ఏడాది ఓపిక పటీు అంత్య!!” 
 స్తబబలక్ష్మి భరు మాట నమిోంది! ఇంకకక రెండేళాాగు 
అన్నాడు ఆనంద్. స్తబబలక్ష్మి అమోమో చేసే రోటి కంది పచిడిని ... 
పినిా మేడమీద పెటేీ వడియాలిా తలుికుంటూ ఈ ఏడాది అవగానే 
వెళ్లళపోత్యం అనకునేది. పోసీ్ పోన్ చేయడం గొపి రాజనీతి అని 
నవువకుంట్డు ఆనంద్! 

*** 
కలం పర్షగెతిుంది ...  స్తబబలక్ష్మి, ఆనంద్ ల కూతరు సతు 
ఎదిగిపోయింది. ఓ కంపెనీలో ఉదోుగం చేస్తునా సతు, తండ్రల్ల 
చాల్ల అందంగా ఉంటుంది. ఆ పిలాని చూస్తుంటే ఇటు ఆనందం 
అటు భయం రెండూ ఒకసార్ష కలుగుత్యయి. ఆడబిడా కడుకు 
చంద్రం వున్నాడు. అతనంటే సతుకి ఇషీ్మని కూడా స్తబబలక్ష్మికి 
తెలుస్త. కనీ ఆ పిల ా పటి ీ ల్లగు ... చిటిీగౌనలు అవే కోపం 
తెపిిసాుయి ఆడబిడాకని లోపల భయం స్తబబలక్ష్మికి. 
 “మమీో”....ఉలికికపడాది స్తబబలక్ష్మి. “నేన ఊరెడుతన్నా” 
అంది సతు ఫ్రిజ్ లోంచి కోక్ తీస్తకుని బలాదగగర కచిి. 
“ఊరేమిటీ” అంది 
 “విజయవాడ” అంది సతు. స్తబబలక్ష్మికి తెలుస్త ఈ మధ్ు చంద్రం 
అదివరుకుల్ల సతుతో చాటింగ్ లు...ఈ మెయిల్ లో...సెటకప్ లో 
కనిపించట్లు తగిగంచేశాడని...నిజ్ఞనికి స్తబబలక్ష్మికి ఓ విధ్ంగా 
ఇది బ్దవుంది...అయిన్న బయట సంబంధ్ం కుదిరేదా! స్తబబలక్ష్మి 
పిలా పెళ్లళ విష్యం అనకుంటుంది కనీ ఆనంద్ ఆ విష్యమే 
పటిీంచుకోడు! అదో బ్దధ్ స్తబబలక్ష్మికి!! ఇల్లంటివనీా బ్దధ్లే 
స్తబబలక్ష్మికి. “మమీో” సతు తలాి వైపు చూసింది. 
“చంద్రం ఇకకడే వున్నాడు. ఏదో ఆఫీస్త పనిమీద వచాిడు. రెండు 
రోజులాో వెళ్లళపోత్యడుట”. అంది స్తబబలక్ష్మి. 
“ఏమిటీ” అర్షచింది సతు. “మీ న్ననా చపాిరు” అంది స్తబబలక్ష్మి. 
“ఊళ్ళళకచిి ఫోన్ చేయక...మెసేజ్ ఇవవక”... సతు ముఖం 

కోపంతో కందిపోయింది. గబగబ్ద కరు సాీరుీ చేసింది సతు. 
“ఎకకడిక్సడుతందో చపిదగా... న్న ఖరో ఇంత్య. ఆన్నడు 
రెండేళ్ళవగానే వెళ్లళపోదాం అంటే విన్నారా?” స్తబబలక్ష్మికి ఎపుిడు 
ఎవర్షమీద కోపం వచిిన్న ఈ మాట తపికుండా అనకుంటుంది 
మనస్తలో!! 
ఆ రాత్రి సేాహితడింటా్ల వునా చంద్రం మనస్త సర్షదిదా 
కోలేకపోయాడు. సేాహితడు రాజు అతని గర్ా ఫ్రెండ్ ఎలిజిబెత్ 
లివింగ్ టుగెదర్ ... “అంత్యరా చంద్రం ఒకకమాట విన, అకకడ 
పుటిీపెర్షగిన అమాోయిలిా ఇకకడ మనవాళుళ పెళ్లళ చేస్తకుని 
హాయిగా ఉంటున్నారు. కనీ”... గాాస్తలో ఐస్ ముకక వేస్తకుంటూ 
“... కనీ”...రాజు ఆగాడు. “ఏమిట్ల చపుి” అన్నాడు చంద్రం. 
అపిటిక చైలా్ మదర్స...అబ్దరినస...డైవోరుసలు ల్లంటివి విని 
విస్తుబోయాడు కూడా. చంద్రం “చపిరా ఏమిటి కనీ” అని 
రెటిీంచాడు.  
“ఏముంది....ఇకకడ అమాోయిలకు బోయ్ ఫ్రెండ్స...డేటింగ్ చాల్ల 
చాల్ల కమన్. బోయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోత్య అది నూునత్య. ఆఫ్ కోర్స 
డేటింగ్ అనేది కూడా” ఏదో చపూు గాాస్తలోది నోట్లా పోస్త 
కున్నాడు రాజు. చంద్రం ముఖంలో కళ్ మార్షంది. అంటే సతుకి 
కూడా బ్దయ్ ఫ్రెండు...డేటింగ్, చంద్రం కనబొమోలు చిటిాంచాడు. 
ఆ తరావత రాజు అమెర్షక ఎలక్షనా గుర్షంచి షేర్ మారెకట్ గుర్షంచి 
చాల్ల విష్యాలు చపిిన్న చంద్రం మనస్తకి ఒకకటీ ఎకకలేద. 

***  
రెండేళుా గడిచిపోయాయి. సతు తనతో పని చేసే అమెర్షకన్ 
కుర్రాడిని పెళాళడింది. చంద్రం విజయవాడలో తలాి చూపించిన 
మంచి సంబంధ్ం చేస్తకున్నాడు. “ఎంతో బుదిామంతరాలు 
చంద్రం భారు” అంది స్తబబలక్ష్మి పెదామో. స్తబబలక్ష్మి సేాహితరాలు 
జయ కూతర్ష పుర్షటికి మళ్ళళ అమెర్షక వచిింది. “ఈ మాటు నవేవ 
రావాలి ఇకకడికి” అంది జయ స్తబబలక్ష్మి తో . ఆ మాట్ ఈ మాట్ 
అయాుక ఓ ముఖు విష్యం చపాిలనకున్నా ఏమిట్ల 
మతిమరుపు...విన విన చంద్రం భారు గుర్షంచి విన్నావా? అంది. 
“ఆ. బంగారు తలాటగా. అతుని మామని మొగుడిా చకకగా 
చూస్తకుంటుందటగా” అంది స్తబబలక్ష్మి. 
జయ గలగల్ల నవివ “ఆ తరావత విష్యం చపాు...చంద్రం భారు 
అతనొాదిలేసింది. విడాకులు కూడా అయాుయి”. 
“అయోుపాపం” అంది స్తబబలక్ష్మి. 
“అయోు ఏమిటీ ... ” అని అదే చంద్రం భారు మళ్ళళ పెళ్లళ చేస్తకుంది 
అంది జయ. స్తబబలక్ష్మి చేతిలో ఫోన జ్ఞర్షపోయింది. ముఖాన 
చమట పటిీంది. “ఎకకడున్నామనాది కద, ఎల్ల వున్నామనాది   
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ముఖుం స్తబూబ, ఏ దేశంలో వున్నా ఆనందంగా బతక గలగాలి” 
అని ఎనిాసారు ా ఆనంద్ అన్నాడో తలుికుని ఏదో తపుి చేసినటీు 
బ్దధ్ పడి పోయింది స్తబబలక్ష్మి.  

*** 
ఆరెాలాయింది. స్తబబలక్ష్మి ఒడిలో అమెర్షకన్ మనమడు నిద్ర 
పోతన్నాడు. ఆ పసివాడి బ్దాండ్ హెయిర్...ఎర్రని పెదాలు చూస్తు 
ఎంత ముదాగా వున్నాడో అని ముర్షసిపోయింది స్తబబలక్ష్మి. సిోత 
వారం రోజులుగా అంటీ! వసాునని ఫోన్ చేయడం స్తబబలక్ష్మి 
రేపురా అనడం అయాుక సిోత ఇవాళ్ వచేిసింది. స్తబబలక్ష్మి మేషాీర్ష 
మనమరాలు సిోత. పెళ్ాయి అమెర్షక వచేిసి ఆరెాలాయింది. 
ఇకకడ  తెలిసిన పెదా దికుక స్తబబలక్ష్మి. “నేనికకడుండలేన్నంటీ..న్నకు 
భయమేస్ుంది. ఈ దేశంలో మాత్రం నేన పిలాని కనన అంటీ ... 
హమ్మో!! మన ఊరెళ్లళ పోత్య...మా ఆయన చూదాాంలే..చూదాాంలే 
అంట్రు. నేనికకడ ఇమడలేన ఆంటీ! “ కళుళ తడుచుకుంది సిోత. 
 స్తబబలక్ష్మికి పాతికళ్ళన్నటి గతం కళ్ళ ముంద కదిలింది. 
జీవితం ఒక ప్రవాహం....అల్ల సాగిపోతంది. “ఆంటీ ... మీరైన్న 
ప్రసాద్ కి చపిండి. అకకడ మా న్ననాది పెదా నర్షసంగ్ హోం, 
ఈయన అకకడే డాకీరుగా ఉండచుిగా” అంది సిోత. 
స్తబబలక్ష్మి పాతికళ్ళ న్నటి తననే ఈ రోజు సిోతలో చూస్ుంది. 
“చపిండి అంటీ ప్రసాద్ రాకపోత్య నేన వెళ్లళపోత్యనంత్య” అంది 
సిోత. స్తబబలక్ష్మి ఓ నిముష్ం మాటా్డలేద. ఒళ్ళళ వునా పసివాడు 
వాడి ఎర్రటి పెదాలు ... వాడి నీలికళుళ ... అల్ల చూస్తు పకపక 
నవేవసింది స్తబబలక్ష్మి. సిోత విస్తుపోయింది. తనింత కష్ీం 
చపుికుందకసేు నవువతందేమిటీ? “ఒకక నిముష్ం... వసాు“ 
అంటూ పిల్లాడిని లోపల పడుకోపెటి ీ పూజ గదిలో క్సళ్లళ దేవుడి 
ముంద నిలిింది స్తబబలక్ష్మి. ఎనిాసారుా ఈ దేశం వదిలి 
వెళ్లళపోదామని తన భరున బ్దధించిందో. అతన ఎంతో ఓరుితో 
తనకి సరా్షచపాిడో అనీా ఒకటొకటీ గురొుచిి. ఆనంద్ ఓరుితో  
తనని అరిం చేస్తకున్నాడు కనక తన కపరం నిలబడింది. 
ఒకవేళ్ ఈ ప్రసాద్ కోపంతో “సరే వెళుళ” అని ఉండుంటే ...  
బ్దబోయ్! భయపడిపోయింది స్తబబలక్ష్మి. ఈ పిల ా మనస్త మరో 
రకంగా మరల్లిలి అనకుంది. ఉపాయంగా ఏదో చేయాలి 
అనకుంది స్తబబలక్ష్మి. “నవువ కూడా త్యగు” అని ఫ్రిజ్ లో నంచి 
కోక్ తీసి ఇచిి సిోత పకకగా కూరుింది స్తబబలక్ష్మి. 
 “నేవెళ్లళ పోత్యన్నంటీ” అంది సిోత. స్తబబలక్ష్మి గొంత 
మార్షింది. “న్నమాట శ్రదిగా విన. మీ అంకుల్... అదే ఆనంద్! పెళ్లళ 
చేస్తకుని ననా ఇకకడికి తీస్తకచాిరా! మా వాళుళ అదృష్ీం అంటే 
స్తబుబదే.. అమెర్షక వెళుతోందని ముర్షసిపోయారా! తీరా 

మావారు ఉనాటీుండి,స్తబూబ, ఇకకడ న్నకు బ్దగాలేద – 
వెళ్లళపోదాం మనవూరు” అని రోజూ గోలే అనకో.” ... ఆగింది 
స్తబబలక్ష్మి . 
“అంకుల్ వెళ్లళపోదామన్నారా? ... మీరన్నారు అనకుంటున్నా” 
అంది ఇంకం చబుతందో విందాం అని ఆసకిుగా సిోత.. 
“నేనెందకంట్న – ఈ దేశంలో అడుగు పెటిీనపిటిాంచీ ఎంత 
ఆనందంగా వున్నానో, అసలు న్న వూరు న్నకు గురుు రాలేదంటే 
నముో. ప్రతి ఏడాది మావార్షతో గొడవే – ఉదోుగం మానేస్తున్నా, 
వెళ్లళ పోదాం అని” స్తబబలక్ష్మి సిోత ముఖం లోకి చూస్ు. 
“మీరెల్ల వ్వపిించారాంటీ ? “ అంది సిోత . 
“ భూదేవంత ఓరుి మర్ష  - బతిమాలి, ముదాచేసి...గారాబం చేసి 
అల్ల కరులో రెసాీరెంటాకి తీసిక్సళ్లళ – ఒకట్ – ఇకకడ ఆనందంగా 
హాయిగా ఉనావాళ్ళని చూడు అని నేన ఎనిా అగిా పర్కక్ష 
లదరుకన్నానో.” 
“అనిా పర్కక్షల్ల ఆంటీ ? “  
“అల్లంటివే – ఓ రోజు ఫ్టాటు టిక్సకటీు కనకుకందకు వెడుతన్నా 
అన్నారు. ఇంకముంది, ఆయనకకడా-నేనికకడా న్న కనీాళాళ 
గలేదంటే నముో సిోత్య “ . 
ఇల్ల అలాి అలాి చపుుంటే, గదిలో వునా ఆనంద్  వింటూనే వున్నాడు.  
“అవున సిోత్య, మీ ఆంటీ చపుునావనీా అక్షరాల్ల నిజం – లేకపోత్య 
నేన మా ఊరాో, మీ ఆంటీ అమెర్షకలో ఉండేవాళ్ళం.” ఆనంద్ 
వచేి నవువ ఆపుకుంటూ నోటికి చయిు అడాం పెటీుకున్నాడు. 
స్తబుబ వంక చూస్తు. ఆనంద్ మీ ఆంటి చపుునవనిా నిజమే 
అనాటాు నవివ. “పాతికళ్ళయి పోయాక ఇపిడు విజయగరవం. నవేవ 
మర్ష “ అంది భరుకు వినిపించేల్ల స్తబబలక్ష్మి. 
ఈ ఆంటి దగగరకచిి తన బ్దధ్ చపుికో బటేీ కదా పెదా ఆపద 
తపిిందనిపించి సిోత మనస్త త్యలికైంది. ఎనోా రకరకల 
ఆలోచనలతో మనస్త ఉకికర్ష బికికర్ష అవుతంటే తల వంచుకుని 
చేతి గడియారం చూస్ుంది.  
“అబదాిలు కూడా ఇంత తియుగా ఉంట్యా స్తబూబ?” అన్నాడు 
రహసుంగా ఆనంద్!  

***  
రెండు రోజులయింది. “మా సేాహితడి భారుది మీ వూరే. వాళ్ళ 
న్ననాగార్ష ష్షీిపూరుట. ఓ వారం రోజులాో వచేిస్తుంది. నినా 
ఆమెతో మీ వూరు పంపేస్తున్నా”.  “ఉలికిక పడింది” సిోత! 
“నినా అంత బ్దధ్ పెటిీ ఇకకడ ఉంచిత్య న్నకు మహా పాపం కూడా 
వస్తుంది. ఒకకర్షువీ వెళ్ళలేవని ఆవిడతో పంపిస్తున్నా. నేన టిక్సకటీు 
కనడానికి వెళాళలి.” అన్నాడు గడియారం చూస్తకుంటూ ప్రసాద్. 
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సిోత గలగల్ల నవివ భరు భ్యజంపై చయేుసి “చాలాేండి! అలన్నడు 
స్టతమో తలాి ఏం చపిింది” అంది వాలుజడ ముందకస్తకుని. 
“న్నతో ఏం చపిలేద” అన్నాడు ప్రసాద్ వాచ్ చూస్తు గంభీరంగా. 
“న్నతో చపిింది లేండి, తన భరు శ్రీరామచంద్రుడు అడవిలో ఉంటే 
అదే తన అంతఃపురం అని. నేనూ.. అంత్య! మీ ఫ్రెండ్ భారుని ఒకకర్షు 
నీ వెళ్ళమనండి” అంది కళుళ తిపుితూ. తన స్తబబలక్ష్మి ఆంటీ దగగర 

క్సళ్లళ ఏడవటం తన భరు ప్రసాద్ కి తెలియద కదా అనే ధైరుం తో 
సిోత. కనీ ప్రసాద్ అనా, ఆనంద్  ప్రాణ సేాహితలని ఈ న్నట 
కంలో ప్రధాన స్తత్రధార్ష తన భరేునని  ఎపిటికీ తెలుస్తకోలేద 
తన  ఇల్లాలు అనే విజయగరవం ప్రసాద్ కళ్ళలో తొణ్ణకిసల్లడింది 
ఆ క్షణం.  

నిజమే స్తమా 
నిసిసగుగగా వపుికుంటున్నాన 
ప్రేమించేశాన 
అమితంగా నినా 
 
న్నకోసమే  
నవువ సృషిీంచిన  
ప్రత్యుక నందనవనం 
ఆహా, ఇక ఎపిటికీ న్నదే  
ఈ చినిా ప్రపంచం 
అయిన్న 
ఎంతకీ అందదే ఆ మెతుని పువువ 
 

న్న రెకకలకింద గాలివనకుని 
ఎంత ఎగిర్షన్న 
అవే కోావర్ పూలు, గడిాపోచలు 
మధ్ు  
గాజువలయంలో 
నేన 
 

నేలబ్దరు కలుపుమొకకలే 
మహావృక్షాలని మనసావాచా నమిో 
ఇంకఎంతకలం గడిపేసాుననకున్నావో 
 

న్నకు నేన  
మిగిలిన ఒక ఒకక క్షణన 
ఆకశానిా కలగంటునా తెలాని నీడనై  
త్యలిపోయినపుిడు  
అదాటుగా స్కిన వెచిని కిరణనిా 
అనభవించేశానిక 
 

మెలమెలాగనే, అపుడపుిడూ  
కతిుర్షంచేశావనకునా రెకకలపై కతు 
మెరుపులు 
ఎందక్సందకని  
నోరెళ్ళబెటిీన నినా చూసి 
ఇపుిడిక 
నవ్వవస్ుంది 
పగిలి పగిలి 

కొతత  మెర్పులు  
కె.  మమత  
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 ఏ భాషా సాహితుంలో నైన్న కంతమంది ప్రసిది 
రచయితలుంట్రు. వార్ష పేరు వినగానే వార్ష పుసుకం ఒకటి 
ప్రత్యుకంగా స్తిర్షస్తుంది. కలివృక్షం వంటి కవాునిా వ్రాసిన 
విశవన్నధ్ అనగానే చాల్ల మందికి గురుు వచేిది “వేయిపడగలు”. 
కళ్ళపటాం అనగానే గురుుకు వచేిది ‘యజాం”. అల్లగే కడవటి 
గంటి  అనగానే గురుుకు వచేిది వార్ష నవల “చదవు “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
క.కు. న్నలుగు వందల పైగా కధ్లు,ఎనభై దాక గలిికలు, ఏడు 
వందలకు పైగా  వాుసాలూ, ఇరవై నవలలు, వంద రేడియో న్నటక 
లు అనీా కలిపి  అచుిలో  పదహారువేల పేజీలకు పైగా వ్రాసినవా 
రు. ఇంత విసుృతంగా రాసిన రచనలలో ఒక ఫల్లన్న రచన  
ప్రత్యుకంగా ఆ రచయిత పేరుతో ముడిపడట్నికి కరణం  ఏమి 
టి? ఒక రచయిత త్యలూకు సాహితుంలోక్సల్లా ఆ రచన ఉతుమ 
సాథయి కలిగి ఉండటమా? లేక మిగత్య రచనలలోక్సల్లా  ఆ రచన 
ఎకుకవ ప్రాచురుం పందటమా? మనందర్షకీ తెలిసిన విష్యం 
ఒక రచయిత వ్రాసిన పుసుకలలో ప్రాచురుతలో త్యడా ఉండటం. 
అల్లగే ఒక రచయిత త్యలూకు రచనలాో  సాహితు సాథయిలో త్యడా 
లు ఉండటం కూడా అసాధారణం కద .అయిత్య ఈ సాహితుంలో 
సాథయీ  భేదాలకి, ప్రాచురుతలో సాథయీ భేదాలకి  ఉనా సంబం 
ధ్ం ఏమిటి? అనలోమమా? విలోమమా? అసలు సంబంధ్మే 
లేదా? ఇవనీా చదవు నవల చదివాక న్నకు కలిగిన సందేహాలు .  
అయిత్య వార్ష మిగత్య నవలలు అనీా నేన చదవలేద కబటిీ తల 
న్నతోకంగా  చదవుకి, ఆయన ఇతర రచనలకి సాహితు సాథయిలో 
కనీ, ప్రాచురుతలో కనీ ఉనా వుత్యుసాల గుర్షంచి  నేన  చర్షించ 
బోవటం లేద. చదవుని ఒక సాహితు రూపంగా పర్షగణ్ణంచి 

నపుడు ఈ నవల చదివాక న్నలో కలిగిన అభప్రాయాలు,ఈ నవల 
లో ఉనా ఏ ప్రధాన లక్షణల వలా ఈ నవల ఇంతగా ప్రాచురుం 
పందింది అనా విష్యంపై  న్న పర్షశీలన ఈ వాుసం లోని ప్రధాన 
విష్యాలు.ముందగా చదవు గుర్షంచిన కనిా విశేషాలు .చదవు 
రచన్న కలం  1952. సవర్కగయ చక్రపాణ్ణ సారధ్ుం లో  వెలువడిన 
ఆంధ్రజ్యుతి మాసపత్రికలో స్టర్షయల్ గా వచిింది. ఇది నూట 
డెబభయి అయిద పేజీల నవల.  క.కు. నవలలలో ఇది   పెదాది. 
1969  లో సృజన కిచిిన ఒక ఇంటరూవయ లో ఆయనే ఇది స్టర్షయల్ 
గా రాకపోత్య ఇంత పెదాది అయేుది కదనీ స్టర్షయల్ గా రావటం 
వలా పడిగించాలిస వచిిందనీ చపిటం జర్షగింది. కధాకలం 1915
-1935  మధ్ు .అంటే రెండు ప్రపంచ యుదాలి మధ్ు కలం. మన 
దేశ రాజకీయ చర్షత్రలో చాల్ల ముఖుమైన కలం. కధ్ంత్య ప్రధాన 
పాత్ర స్తందరం చుటీూ అలాబడుతంది. అయిదేళ్ళ స్తందరం కు 
అక్షరాభాుసం చేసి చదవు మీద శ్రదిన కలిగించి, అతన బ్దగా 
చదవుకోవాలనే అతని తలాి తపనతో  మొదలైన ఈ కధ్, వీధి బడు 
లలో స్తందరం అనభవాలు, చేద జ్ఞాపకలు, తండ్ర మరణంతో 
త్యరుమారైన ఆరి్షక పర్షసిథతిలో హైస్తకల్ చదవు, పరోక్షంగా దేశ 
రాజకీయాలతో  పర్షచయం, బ్దలువివాహం,కలేజీ విదు, యూనివ 
ర్షసటీ  మూతబడటం, ఆరి్షక సంక్షోభం వలా, అపుిల పాలవటం వలా 
చదవు మధ్ులో ఆగిపోవటంతో, మూడవతరమైన తన న్నలుగేళ్ళ 
కడుకు అక్షరాలు నేరుికుంటుంటే  స్తందరం ముచిట పడటం 
తో ముగుస్తుంది.  ఒక రకంగా చూసేు  ఇందలో సృజన్నతోక నైపు 
ణుంతో  కధ్న కనసాగించటం, న్నటకీయతతో  చమకుకమని 
పించి  పాఠకులని తన కధ్న ప్రవాహవేగంతో  ఉకికర్ష బికికర్ష చేయ 
టం, ఒక ఉదేవగపూర్షత రచన్ననభావానిా మనకివవటం జరగద. 
అయిత్య అది క.కు. పదితి కద కూడా.  కధ్కుడిగా ఆయన లోని 
బలం, బలహీనత కూడా ఇదే. గొపి ఆకరిణీయంగా కధ్ చపాిలని 
ప్రయతిాంచక పోవటం వలా ఎఫ్కీ్ కోసం అనవసర ప్రయాసపడి 
కృతకంగా ఉండటం లేద . నింపాదిగా, సరళ్ంగా, ఉదేవగరహితం 
గా ఆయన కధ్నం సాగుతంది . ఇది ఆయన శిలిం మలిచే తీరు, 
శైలిలో లక్షణం. ఆయన సాీంప్, ఒకరకంగా ఆయన కధ్నంలో 
ఆకరిణ కూడా. బలహీనత అని ఎందకన్నానంటే చదివినపుిడు 
గొపి ఉదేవగానికి గురై కళుళ చమరిటం, ఒక బలమైన 
రసానందానికి లోనవటం, పదేపదే చదవాలనిపించటం ,పదిసారుా 
ఒక సంఘటన ని గురుు చేస్తకోవటం వంటి అనభవాలు ఈయన  

చదువు (ఒక పరిశ్రలన)  
డా. వెవ దేహి శశిధర్       
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రచనలతో సాధ్ుం కద కబటిీ. అయిత్య చకకటి వచనంలో 
సాఫీగా, సరళ్మైన భాష్లో కధ్ చపేి అవకశం  ఉనా  కధా 
వస్తువున ఎనాకోవటంలో కూడా ఆయన ప్రతిభ ఉందని 
ఒపుికోక తపిద. చదవులో కధావస్తువు అటువంటిదే. ఈ కధ్కు 
బల్లనిాచిి, ఈ నవల ప్రాచురుం పంద ట్నికి ఈ కధాకలం 
1915-1935 దోహదం చేసిందని న్న  నమోకం. మనదేశ చర్షత్ర 
లోనే  ఉజవలమైన జ్ఞతీయోదుమ కలం లో జర్షగిన కధ్ పై  ఉండే 
సహజమైన  ఉతకంఠ, పరాధీనమైన దేశ పర్షసిథతి పటా దఃఖం, 
అంతలోనే మన సావతంత్రోదుమ స్తిర్షు పటా గరవం మనందర్షకీ 
ఉంట్యి. ఆ రకంగా ఈ కధ్కు ఒక ఎవర్-గ్రీన్ అపీిల్  
ఉంటుంది. ప్రపంచయుదాానంతరం  డిప్రెష్న్, జ్ఞతీ యోదుమం 
త్యలూకు సాంఘక, ఆరి్షక, రాజకీయ ప్రభావాలు, పర్షణమాలు, 
అవి మధ్ుతరగతి కుటుంబ్దలలో తెచిిన మారుిలు, ఘరిణలు 
అనీా అప్రయతాంగా కధ్లో భాగమయేుటాు చేయటం, 
కధాగమన్ననికి అడాుపడకుండా కధ్లో  చొపిించటం కవలం 
రచయిత నేరుి, ప్రతిభ మాత్రమే. అయిత్య కంతమేరకు ఆయన 
ఎనాకునా కధావస్తువున బటిీ ఇది స్తలభమయి ఉండవచుి. ఇదే 
కలంలోని ఓ  ప్రేమకధ్ని వ్రాసి, ఆ కధ్ మధ్ులో ఈ విష్యాలన 
కధాగమన్ననికి అడాు రాకుండా చొపిించటం కష్ీమైనపనే అయి 
ఉండేది. ఎంతో శిలివైవిధ్ుం ఉంటే తపి. 
 ఇకపోత్య నవలలో కనిా విశేషాలు చూసేు నవలలో 
యుదిం గుర్షంచి స్తకల్ పిలాలు మాటా్డుకునే సందరభం ఒకటి 
ఉంటుంది. చాల్ల తమాషాగా. బ్రిటీష్ వాళ్ళ దగగర ఉనా బంగారు 
కండ కోసం జరోనీ వాళుళ యుదిం చేస్తున్నారని, జరోనీ వాళుళ 
కోడిలో బ్దంబులు కూర్ష పంపిసేు అవి పేలి బ్రిటీష్  వాళుళ 
చనిపోయారని ఒకరు, జరోనీ గెలిసేు బ్రిటీష్  వాళుళ ఇండియా 
వదలి వెళా్ల పోత్యరని ఒకరు, అపుిడు ఇంగీాష్ బదలు అందరూ 
జరోన్ నేరుికోవాలిస వస్తుందని మరొకరు  మాటా్డుకుంటూ 
ఉంట్రు. ప్రపంచ రాజకీయాలిా  పిలాల మాటల లో చబుతనాపుి 
డు, వార్ష అమాయకతవం, తెలిస్ట తెలియని జ్ఞానం, పిలాలకు 
సహజమైన అతిశయోకుుల దావరానే  దేశంలో యుదికలంలో 
వునా పర్షసిథతలు, ప్రజల న్నడి చకకగా చపిటం జర్షగింది. అల్లగే 
కరువు కలంలో అందరూ ఇళ్ాలో కూరగాయలు పండించటం 
వంటి చినా విష్యాలన కధ్లో చొపిించటం నండీ జ్ఞతీయో 
దుమంలో భాగంగా ఉనావారు కూడా సంఘానికి వెరచి పనెాండే 
ళ్ళ లోపు ఆడపిలాలకి పెళా్ల చేయటం, అదికూడా డబుబ లేకపోయిన్న 
అపుిచేసి అయిద రోజుల పెళ్లళళుళ చేయటం, న్నటకలని 
వినోదాతోక సాధ్న్నలుగా మాత్రమే కకుండా కళారూపాలుగా 

పర్షగణ్ణంచటం వంటి విష్యాలననీా నవలలో ప్రసాువించటం  వలా 
అపిటి సాంఘక, ఆరి్షక పర్షసిథతలపై  కంత అవగాహన  కలుగు 
తంది. కధాకలం న్నటి పర్షసిథతలన ప్రతిబింబించటం సాహితుం 
చేయవలసిన ముఖుమైన పనలలో  తపినిసర్షగా ఒకటి.  
 అల్లగే సహాయ నిరాకరణోదుమ సమయంలో సాథనికు 
లైన పోల్నస్తలు ఆరాభటంగా పర్షగెటీుకు వచిిన్న, ఉదుమకరులిా 
అరెస్తీచేయట్నికి మనస్త రాక “వెళా్ల పండి బ్దబూ“ అని ఉదుమ 
కరులిా చేతలు జ్యడించి ప్రాధ్యయపడటం దావరా ఉదుమస్తిర్షు  
అనిా వరాగల వార్షనీ ప్రతుక్షంగానే కక, పరోక్షంగా కూడా ఎల్ల 
త్యకిందో  చపికనే చపిటం జర్షగింది. విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ 
సమయంలో గుమికూడిన బీదా బికీక  ఆ బటీలు కలేిసే బదలు 
తమకివవమని బ్రతిమిల్లడినపుడు  చాల్ల ఆర్రారంగా అనిపిస్తుంది . 
సహాయనిరాకరణోదుమం సమయంలో జర్షగిన వాలంటర్క అరెస్తీ 
ల గుర్షంచి , అవి ఒక తంతల్ల జరపటం గుర్షంచి ప్రసాువన కూడా 
నవలలో ఉంటుంది. ఎంతో ఉనాత లక్షయం కలిగిన   ఉదుమంలో 
నైన్న నిబదిత, వివిధ్వుకుులలో  వివిధ్సాథయిలలో ఉంటుందనా 
సామాను  విష్యం మనకరిమవుతంది.  మరొక చోట విధ్వా 
పునర్షవవాహాల గుర్షంచి ప్రసాువన ఉంటుంది. స్తందరం తన చలాలి 
సేాహితరాలి భరు  చినావయస్తలో చనిపోయినపుడు ఆమె 
పునర్షవవాహం విష్యం గుర్షంచి స్తముఖంగానే ఆలోచించిన్న 
తన తలాి ని మళ్ళళ వివాహితగా, పూలు, రంగు చీరలలో ఊహించు 
కుని కలత చందత్యడు. అతనికి శర్కరమంత్య కరం రాస్తకు 
నాటావుతంది. అంటే ఒక సాంఘక మారుి ఎంత అవసరమైన్న, 
ఆదరశప్రాయమైన్న, అనివారుమైన్న తొలిన్నళ్ళలో ఆ మారుిని తమ 
విష్యంలో అంగీకర్షంచట్నికి సంఘజీవులైన మానవులు పడే 
సంఘరిణని ఆ ఒకకమాటలో క.కు. స్తచించారు .  
 న్న ఉదేాశుంలో కధాపరంగా లోపం ఏంటంటే నవలలో 
సగభాగం పైగా స్తందరం బ్దలుం గుర్షంచి వ్రాసి మిగత్య సగభాగం 
లో అతని ఎదగుదల, కీలకమైన కలేజీ, యూనివర్షసటీ చదవు, 
వివాహం వంటి విష్యాలని కుదించటం. బహుశా దీనికి కరణం 
విసుృతిని తగిగంచటమే అయిన్న అందవలా నవలలో సంతలనం 
తగిగనటానిపించింది. ఇకపోత్య ఈ నవలలో కకు మరొక సందరభం 
లో అంట్రు “విదు అంటే జ్ఞాన సముపారాన. జ్ఞానం రెండు 
రకలు. పుసుక జ్ఞానమూ, అనభవ జ్ఞానమూ. ఈ రెండు రకల 
జ్ఞానమూ విదు దావరా లభుం కవాలి” అని. కనీ ముఖు పాత్ర 
అయిన స్తందరానిా విశేాషిసేు ఈ రెండు రకల జ్ఞానమూ అతన 
సంపాదించినటాు మనకు అనిపించద. ఎమేో ఎలాల్నబ  చేయాల 
నాది అతని ఆశయం.  అయిత్య ఈ ఆశయసాధ్నకు  అతన  
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ప్రత్యుకంగా చేసినది ఏమీ లేద.  మిగిలిన ఆసిు ఒకకటొకకటిగా అమిో 
తలాి తనన చదివిస్తు “నీకు ఉదోుగం వచిినపుడు అపుిలు 
తీరత్యయి కదా న్నయన్న“ అని ఆరాటపడాపుిడు దానికి సమాధా 
నం చపిటం కనీ ఆమె ఆరాట్నిా చూసి చలించటం కనీ లేక 
పోగా, ఆమె ఆరాట్నిా ఉపశమించట్నికి ప్రయతిాంచడు కూడా. 
తన చదవు ఆగిపోత్య తలాి మీద, బంధువుల మీద కినక వహిసాు 
డు చదవు ఉదోుగం కోసం కద అని 
అభప్రాయపడత్యడే కనీ, ఏ జీవనోపాధి 
లేని తనకి  భారాుబిడాలన పోషించ 
ట్నికి  తగిన ఉదోుగంలో సిథరబడటం 
కనీస బ్దధ్ుత అనా ఆలోచన కూడా 
అతనికి తటీద.  పైపెచుి తన కశీ 
వెళుుంటే కళ్ళనీళుళ పెటీుకునా భారుతో 
“న్నకు ఎమేో ఎలాల్నబ  వస్తుందని నీకు 
విచారమా అంట్డు, ఆమె హృదయానిా 
అరిం చేస్తకోనకుండా. చార్షత్రకంగా, 
రాజకీయంగా ఒక ఉజవలమైన కలంలో 
పుటిీ,  ఏ ఉనాతమైన జ్ఞతీయోదుమ 
ప్రభావానికి పూర్షుగా లోనవవక, మదాత 
నివవక, తలాి కష్ీనషాీల గుర్షంచి 
ఆలోచించక, భారు ప్రేమన అరిం చేస్తకోలేక కవలం తన చదవు, 
డిగ్రీల  మీద మాత్రమే జీవితమంత్య దృషిీ పెటిీన స్తందరం పాత్రలో 
అనభవజ్ఞానశూనుత మాత్రమే కద, ఒక రకమయిన నిరాయ, 
సావరిం, మానవ సంబంధాల పటా కరుణ లేకపోవటం 
కనబడుతంది. ఈ నవల ఉదేాశుం ఏమిటి? డిగ్రీల వెనక 
పరుగులత్యు మన విదాువిధానం లోని లోపాలిా చూపటమా?లేక 
స్తందరం వంటి వాళ్ళ వుకిుతవ లోపాలిా చూపటమా? బహుశా 
రెండూనేమ్మ. 
 కధాగమన్ననికి, పాత్ర చిత్రణకి ఏ మాత్రం సంబంధ్ం లేక 
పోయిన్న ఈ నవల మొదలైన తీరు పటా న్నకు కంత అసంతృ పిు 
ఉందని చపిక తపిద. “ఆడవాళ్ళ ముచిటాన మగవాళుళ ఎనాటికీ 
అరిం చేస్తకోలేరు. నూటికీ కోటికీ గాని ఇలాు దాటిపోలేని స్టతమో 
లు, స్తబబమోలు, మాచమోలు, కూచమోలూ రోజూ అంతంత సేపు 
ఏం మాటా్డుకుంట్రు? ఎంతో ఆపాుయత గల సేాహితలన్నా 
ఉంటే పోనీ అనకోవచుి. కనీ ఈ ఆడవాళ్ళ లో అవీ కనిపించవు. 
వాళుళ పెదా సేాహాలు చేయకుండానే  రోజూ ఒకర్షకకరు అంత 
లేని విష్యాలు చపుికుంట్రు. ఏమిటీ విష్యాలు? ఇవి తమకు, 

తమవార్షకీ సంబంధించినవి కవచుి. ఇతరులకు సంబంధించినవి 
కవచుి . ఈ ఆడవాళుళ ఇలాు దాటకపోయిన్న పై వాళుళ ఇంటికి 
వసాురు. వాళుళ ఏవో వారులు తెసాురు. ఎపుడైన్న ఓ ఉతురం ఎకకడి 
నంచైన్న రావచుి. వీటిని గుర్షంచి ఎన్నాళ్ళయిన్న మాటా్డు 
కోవచుి. కలక్షేపానికి నితుమూ కతు విష్యాలుండాలని కూడా 
లేద. చపుికునా విష్యాలే  మళ్ళళ మళ్ళళ చపుికోవచుి. ఈ చపుి 

కోవటం ఆడవాళ్ళ జీవిత్యలకూ వుకిుత్యవలకు 
ఎంతో ముఖుం .ఇది వాళ్ళ  చదవు. వాళ్ళ 
సాహితుం, వాళ్ళ తతవజ్ఞానం, వాళ్ళ తపస్తస. 
న్నలుగు రోజులపాటు వాళ్ళన కలవ 
కుండా చేసేు త్యము ఎటువంటి బ్దనిసతవం 
లో ఉనాదీ, కూపసథ మండూకల్లా  ఎటా్ 
జీవిస్తునాదీ వాళ్ాకి తెలిసివస్తుంది”. ఈయన 
చపిిన విష్యంలో కంత సతుం ఉన్నా ఈ 
పేరా న్నకు నచికపోవట్నికి రెండు  
కరణలు . 
 ఒకటి–సవయంగా అభ్యుదయ 
వాది, మార్షకసీ్ మేధావి అయిన కకు తనకు 
నిబదిత ఉనా సిదాింత మూల్లలకి 
వుతిరేకంగా చేసిన వాుఖు. ఎందకంటే 

త్యడిత, పీడిత, అణగ ద్రొకకబడిన  వరాగలతో పాటు, సాంఘకంగా, 
ఆరి్షకంగా, విదాు విష్యాలాో కనిా తరాల పాటు నిరాక్షయం 
చేయబడా స్త్రీలన కూడా పర్షగణ్ణంచి మార్షక్సీ్ లు  స్త్రీల పట ా
చూపించా లిసంది కరుణ కదా? స్త్రీ ఉదిరణకు మారాగలు వెతకలి 
కనీ అపహాసుం చేయకూడదకదా. అందలో ఇటువంటి వాుఖు  
చేసింది ఏ ఛందస సన్నతనవాదో కద, క.కు. వంటి గొపి 
నిబదిత ఉనా అభ్యుదయ, ఆధునిక మేధావి అవటం కదిాగా 
ఆశిరుమే . 
 రెండు - ఈ పేరాలోనే ఉనా వైరుధ్ుం –చివర్ష న్నలుగు 
లైనా. అంటే కలవకపోత్య  వాళుళ కూపసథ మండూకల్లా ఉంట్రని 
ఆయన ఉదేాశుమే కదా? అటువంటపుిడు ఆడవాళుళ కలవటం 
పటా అపహాసుం చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి?   
 అయిన్న చదవు తపినిసర్షగా చదవవలసిన నవల. మన 
దేశచర్షత్ర లోనే ముఖుమైన జ్ఞతీయోదుమ కలంలో తెలుగు గడాపై  
సామాజిక, ఆరి్షక, సంఘ జీవన్ననిా గుర్షంచి  నిరాడంబర వచనం 
లో  ఆకరిణీయంగా ఎల్ల వ్రాశారో  తెలుస్తకోవట్నికి,  ఈ 
పుసుకం తపిక చదవాలి. 
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 త్యవో త్య చింగ్ (TAO TE CHING) చైనీయులకు భగవదీగత 
ల్లంటిది. గీత ల్లగే సవచఛందంగా అనేక భాష్లాోకి అనూదితమైంది.  
ఆంగాంలో వందల్లది అనవాదాలు లభుమవుతన్నాయి.  
పండితలు పామరులు ప్రతి ఒకకరు ఈ గ్రంధానిా అనవాదం 
చేదాామని ఉబల్లటపడేవారే.  దానికి కరణం గ్రంధ్ం చినాది 
కవడం  (81 పదాులు) కవచుి.  వేదం ల్లగే 
వాుఖాునం లేకుండా చదవడం అంత స్తలభం 
కద. సాయణ భాష్ుం ల్లగే పేరు పందినది 
మూడవ శత్యబాం న్నటి వాంగ్ బి వాుఖాునం. 
తొలిన్నళ్ళలోవచిిన అనవాదాలు వాుఖాున్నల 
న  పటిీంచుకోలేద.  దానికి కరణం అనవాద 
కులు అసలు సిసలు ప్రతి చేతిలో పడిత్య 
అనవాదం చేసి వేయగలమని భావించడమే. 
అనవాదకులు పాశాితుసంప్రదాయం నంచి 
వచిిన వారు కవడం వలా, బైబిల్ అనవాదాలాో 
పాటించిన పదితలే (వాుఖాున్నలన పటిీంచు 
కోకపోవడం, ఎకుకవ సారాు వాటిని అపనమో 
కంతో చూడటం, అవి సతుశోధ్నకు గుదిబండలని భావించడం)
ప్రామాణ్ణకమని భావించారు. ఈ ధోరణ్ణ వల ా  వాుఖాున్నలు 
అందించే విలువైన విష్యాలన వీరు తమ అనవాదాలాో 
వినియోగించుకోలేక పోయారు. జరోన పర్షశోధ్కులు ఈ లోటు 
పూర్షంచే ప్రయతాం చేశారు, రుడాల్ి వాగార్  వాంగ్ బి 
వాుఖాున్ననిా ఆధారంగా చేస్తకని ఎంతో శ్రమకోర్షి గొపి 
అనవాదానిా వెలయించడమే కకుండా, వాుఖాుతగా  వాంగ్ 
బి  ఘనతన ఉగగడిస్తు మరో రెండు గ్రంథాలన  ప్రకటించాడు. 
ప్రాచుదేశాల వాుఖాున సంప్రదాయానిా  చకకగా అరథం చేస్తకని  
వాటిని అనవాదంలో వాడుకనా తీరు శాాఘనీయం. వేయి 
పుటలాో  పరచుకనా వీర్ష కృషి పర్షశోధ్కులన అబుబర పరచక 
మానద. వాంగ్ బి  ననెాచోడుడు ల్లంటివాడు , విలక్షణ ప్రతిభ్య 
డు. అంత్య గాక అల్లియుషుకడు.  అతన మరణ్ణంచే న్నటికి అతని 
వయస్త పాతిక లోపే .    
 త్యవో  త్య చింగ్ కు వచిిన ఇరవైయువ శత్యబిా తొలి 
దశకంలో (1913) వచిిన ప్రామాణ్ణక అనవాదాలాో ఎనాదగినది 
పాల్ సారస్ అనవాదమే.  ఇందలో ఫ్రెంచి పర్షశోధ్కుడు Prof. 
Paul Pelliot (T’oung Pao, 1912 pp. 351-430) ప్రసాువన ఉంది. 

ఇతని పర్షశోధ్నలో త్యలిన విష్యం. మగధాధీశుడు హరిశీల్లది 
తుని సామంతడు -అసాసము పాలకుడు, కుమారకుని కలువులో 
అనవాదం జర్షగింది.  చేసినవాడు హూుయన్ త్యసంగ్ (ఇంతవర 
కు అది అనపలబిము). ఇతనే బౌది గ్రంథాలననేకం సంసకృతం 
నండి చైనీస్ లోకి పర్షవర్షుంచాడు. ఇతన రాసిన యాత్రా చర్షత్ర 

ప్రసిదిి గాంచింది.  
 త్యవో త్య చింగ్ అనవాదంలో ఆది 
లోనే హంసపాద ల్లంటిది త్యవో  శబామే.  
నూటికి తొంభై తొమిోదిమంది త్యవోన 
త్యవో గానే పెటేీసి బండి నడిపించారు. కనీ, 
త్యవో  అనా శబాం క్రియా రూపం తీస్తకునాపుి 
డు వస్తుంది చికుక.  సంసకృత కృతి మీద న్నకు 
ఆసకిు కలగడానికి ముఖు కరణం, త్యవో అనా 
పదానిా ఇరు భాష్ల లోతలు  తెలిసిన అనవా 
దకశ్రేషుుడు ఎల్ల అనవదించాడు ? ఆయన 
అనవాదానికి ఆధారమైన ప్రతి ఏమిటి ?? 
వాంగ్ బి  వాుఖాున్ననిా , భాషాునిా అనసర్షం 

చాడా? లేదా సవతంత్రధోరణ్ణ అవలంబించాడా? ఆయన 
వాుఖాునంలో బౌది ప్రభావం ఉందా ?  ఇల్ల ఎనోా చికుక ప్రశాలు 
విడి పోత్యయి. ఆ అనవాదం దర్షకిత్య.  
 త్యవో  అనగా-దార్ష,  తోవ,  పథం, మారగం;. త్య 
అనగా గుణం.  చింగ్  అనగా గ్రంథం .  
త్యవో  త్య చింగ్ ఎపిటిది ?  ఏ  కల్లనికి చందినది ?   
క్రీ . పూ 168 న్నటి ప్రతలు రెండు ( పటీు వస్త్రం మీద రాసినవి ) 
1973 లో ఒక సమాధిలో దర్షకయి.  వీటిని దర్షకిన ప్రాంతం 
పేరు మీదగా మా వాంగ్ తయి ప్రతలుగా వువహర్షసాురు. ఇవే 
ప్రాచీనమని తలచి వీటి మీద ఎంతో పర్షశోధ్న  జర్షగిన పిమోట 
1993 లో తూరుి చైన్నలో క్రీ.పూ 300 న్నటి ప్రతి ఒకటి ( వెదరు 
మీద రాసినది ) సమాధిలో లభంచింది.  దీనిా గోడియన్ ప్రతిగా 
వువహర్షసాురు. రెండు వేల  సంవతసరాలు సమాధులోా మగిగ మళ్ళళ 
మన చేతలాో పడటం కన్నా అదభతం ఏముంది ? ఈ ప్రాచీన 
ప్రతల మీద ఎంతో కృషి చేసి పర్షషాకర పాఠం వాుఖాున 
సహితంగా ప్రకటించిన వాడు రాబర్ీ  హెన్రిక్స అనా పండితడు.
( ఇతని పుసుకం చూసిన తరావత్య న్న ఆసకిు మర్షంత పెర్షగింది).   
త్యవో  త్య చింగ్  కరు  ల్లవోజు ( క్రీ. పూ  ఆరవ  శత్యబాం)  బుదాని   

త్నవో తే  చింగ్ (道德經 ) 
తమిోనేని యదుకుల భూషణ్        

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%81%93
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%BE%B7
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%B6%93
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సమకలికుడిగా  భావించడం చైనీస్ సంప్రదాయం, కనీ అతని 
గుర్షంచి తెలిసినది అతి తకుకవ.  అతన సర్షహద ాదాటి భారత దే
శంలో ప్రవేశించే ముంద ఈ పుసుకం రాసి అకకడి కవలివానికి ఇ
చిి వెళాళడు అని ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది.   
 ప్రాచీన చైనీస్ అనవాదంలో ఎదరయేు చికుకలు బహు
ళ్ం , అవనీా దాటుకని అనవాదానిా నిరవహించటం కతిు మీద సా

ము. ఇబబడి ముబబడిగా వచిిన అనవాదాలాో పండిత పాఠాలన 
ఓపిగాగ చదివి ఆకళ్లంచుకని ముగుగలోకి దిగే వారు తకుకవ.  
ఎకుకవ మంది పండితలకు విష్య సంగ్రహణ చేయడం, 
చార్షత్రకంశాలు తదితరాల మీద ఉనా పటీు అనవాదానిా 
కవితవంగా మారిడంలో లేద. కవున మధ్యుమారగంగా వచిిన 
అనవాదాలు చాల్ల తకుకవ అని చపాిలి. 

ఎందకో ఎకకడా ఆగబుదీా కద 
అల్ల అని అంత్య వదిలేసి వెళాళలనీ ఉండద.. 
లేతకంతి చినాగా కుదిపి లేపడంతోనే 
ఆకశం ఆట మైదానం అవుతంది. 
గెలుపు అవసరం లేని నింపాది పరుగులు మొదలవుత్యయో లేదో 
వేధించే దాహాలనీా దార్ష తపుికుంట్యి! 
 
కింద నించి చేతలు జ్ఞచి పిలుస్తునా 
పాపాయి నవువలనీా  
మెతుటి మటిీ వాసనని మ్మస్తకచిినపుిడల్ల ా
ఇక ఉండలేక మహా ఇష్ీంతోనే దిగి వసాున.. 
తెలాటి గోడలమీదనో, పెరటి మొకకల మధ్ునో 
ఎంతో కంతసేపు సావకశంగానే గడుపుత్యన కనీ 
అకకడా ఆగలేన.. 
ఒక అనుమసకపు క్షణం చివరాో తట్లున లేచివెళ్ళక ఉండలేన! 
 
గోపురం గూడులో మునగదీస్తకుంటూ 
దమూో దమారమూ దాటేస్తుంట్న.. 
విసిరేసే ముస్తరొకటి వచిినపుిడే  
గుబురుకమోల చటొీకటి ఆసరా ఇచిింది. 
గూళుళ కటీుకునా జంటల గుర్షంచీ, 
వాటిని వదిలి వెళ్లళన గువవల గుర్షంచీ 
చమోగిలాిన కధ్లనోా చపిింది. 
ఇపిటివో, గతజనోవో తెలుికోలేని జ్ఞాపకలలో 

కర్షగీ, కదిల్న వెకిక వెకిక ఏడేిశాననకుంట్ 
మెతుని ఆకుల మధ్ులోకి హతుకుంది! 
ఎపిటి అసహన్నలూ, అయోమయాలో 
వేకువఝాము వెలుతరులో వదిలించేస్తకుంటూ 
గడిాపూల మైదాన్నల మీదగా గిర్షకీలు కడుతంటే.. 
వీచే గాలుల మధ్ు చినాగా చలించే లేత అకులూ, 
చటీంత్య అలుముకునా గోరువెచిని శాంతీ గురుుకచాియి. 
ఎందకో అంత్య వదిలేయాలనిపించింది.. 
అకకడిక వెళ్లళపోవాలనీ తెలిసిపోయింది! 
 
ర్షవువన తిర్షగివెళాళన్న.. 
వేల కనరెపిలై కపాడిన పచిదనం 
ఖండాలుగా కటిీవేయబడి కనబడింది! 
విర్షగిన నీడలేమ్మ బుగగలు తడుచుకుంటున్నాయి!! 

గుబురు కొమోల  చెట్లట   
నిషిగంధ   
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 “ఎంత అన్నుయం“  నవేవమ్మ మంచి తెలుగు రాస్తు 
ఉంట్వు.  వీళ్ళకు ఒకక ముకక చదవడం రాద.  మాటా్డడమూ 
అంతంత మాత్రమే. ఇది చాల్ల అన్నుయం.  వీళ్ళకు తెలుగు నేర్షిం 
చక పోవడం నీదే తపుి” మందలింపు సవరంతో అంది అమో - 
ఇరవై ఏళ్ా  క్రితం.  అపిటిక మేము  ఢిలా్నలో ఉండటం మొదలటిీ 
ఇరవై ఏళుళ అయిపోయింది . పిలాలిదారూ అకకడే పుటిీ పెర్షగారు. 
నవేవసి ఊరుకున్నాన.   

“హైదరాబ్దదలో పుటిీ పెర్షగిన మాట నిజమే గానీ – 
ఏదీ, వీళ్ళ చదవులనీా ఇంగీాషులోనే. బ్దవుంటుంది గదా అని 
కంద్రీయ విదాులయంలో న్నన్న తంట్లు పడి చేరాిం. అకకడ 
అంత్య హిందీ మయం.  తెలుగు ఏదో మొకుకబడి.  చూసేు ప్రాణం 
ఉస్తరు మంట్లంది “. ఓ రచయిత మిత్రుని ఆవేదన.  

చిరునవేవ న్న సమాధానం. 
*** 

 న్న వరకూ నేన తెలుగు చదవుకనాది చాల్ల తకుకవ.  
హైస్తకలు.  పీ.యూ.స్ట . ఆ తరావత తెలుగు కనీసం ఒక  సబాక్సటీన్న 
గాద.  కనీ బెజవాడ స్టవీయార్ స్తకలాో  1962 -67  హైస్తకలు 
రోజులాో తెలుగుతో అవిన్నభావ సంబంధ్ం ఏరిడిపోయింది. 
ననాయు ఉందంకోపాఖాునం నంచి కరుణశ్రీ పుష్ి విల్లపం 
దాక, చినాయస్తర్ష పంచతంత్రం నంచి ముదా కృష్ణ వైత్యళ్లకులు 
ముందమాట దాక – అదో సమ్మోహన సంబంధ్ం. అల్ల ఏరిడిన 
భాషా సాహిత్యునబంధ్ం ఏభై ఏళుాగా కనసాగుతూనే ఉంది .  
 ప్రపంచంలోని వెయిు మంది తెలుగు భాషాభమానల 
పటిీక వేసిన పక్షంలో అందలో నేన ఉండి తీరుత్యనని న్న గటిీ 
నమోకం. చదవులోనూ, ఆఫీస్తపనలాోనూ, ఇతర దైనందిన కరు 
క్రమాలాోనూ తెలుగు ప్రమేయం పూజుమే అయిన్న ఆ భాష్ అంటే 
న్నకు వలా మాలిన అభమానం.  శృతి మించని ప్రేమ .  
 మన పిలాలకు తెలుగు రాకపోత్య విచారంగా ఉండదా ? 
బ్దధ్గా ఉండదా? అన్నుయం అనిపించదా? మన వైఫలుం అని 
పించదా? విచారమా? బ్దధా? అన్నుయమా? వైఫలుమా? ఎంద 
కూ? న్నకు ఏమాత్రం ఈ భావాలు కలగనే కలగవు. 

*** 
 అసలు భాష్ అంటే ఏమిటి? ఎల్ల పుడుతంది? ఎల్ల 
మనగడ సాగిస్తుంది? ఎల్ల వికసిస్తుంది? భాష్ ప్రయోజనం 
ఏమిటి? - భాష్ మనిషికి ప్రాధ్మిక అవసరం. సమాచారానిా, 

అనభవాలనూ, ఆలోచనలనూ, భావాలనూ ఒకర్షకి మరొకరు ఇచిి 
పుచుికునే సాధ్నం. ప్రాధ్మిక అవసరాల సాథయి దాట్క - సాంఘ 
క, ఆరి్షక, రాజకీయ, భౌగోళ్లక కరణల పుణుమా అని కనిా కనిా 
భాష్లు మహా అభవృదిా చందత్యయి.  గుంపు, ప్రారంతం,రాష్ట్రం, 
దేశం పర్షథులిా దాటుకుని ‘ఎదిగి’ అంతరాాతీయ భాష్లుగా 
రాణ్ణసాుయి.  సంసకృతికీ, సాహిత్యునికీ పటీుకమోలు అవుత్యయి. 
కోటా్దిమందికి మాతృభాష్లవుత్యయి. మర్షకనిా కోటామందికి 
మాతృభాష్ కన్నా ఎకుకవవుత్యయి.  
 మర్షకనిా భాష్లు – అనేకనేక కరణల వలా ఎదగవు.  
నశించిన్న  నశిసాుయి.  అదో విషాదం గావచుి.  కనీ అనివారుం 
అనకంట్న. గత అయిదారు వేల సంవతసరాలలో ఎనెానిా భాష్ 
లు అంతర్షంచాయో, ఎల్ల అంతర్షంచాయో అందలో అనివారుత 
ఏమిట్ల – అదో గొపి ర్షసెర్ి అంశం.  

*** 
 తెలుగు వికసిత భాషా – అంతర్షస్తునా భాషా?  
నేన భాషా నిపుణుడిని గాద. – అంచేత ఖచిితమైన అభప్రాయం 
చపిలేన.  కనీ, న్న తెలుగు అభమాన్ననిా పకకన పెటిీ చూసిన్న  - 
సంగీత సాహిత్యుల పరంగానూ, తెలుగు భాష్కునా విసుృత ప్రాచు 
రుం దృషాీయనూ (పనెాండు కోటా మంది తెలుగు మాటా్డుత్యరు 
గదా)- వికసిత భాష్ అనే అన్నలి. మర్ష మన పిలాలకు – మన తెలు 
గు పిలాలకు –తెలుగు రాకపోవడం దౌరాభగుం కదా? అది మర్క 
పెదా మాట. పెదా మాటవాడిన్న, స్తనిాతంగా చపిిన్న – న్న సమా 
ధానం మాత్రం ‘కనే కద’. మర్ష మన పిలాల విష్యంలో అది 
కలం చలాిన భాష్ ఎందకు అవుతోంది? అల్ల అయినపుడు ఆ 
విపర్కత్య నికి  మనం ఎల్ల సమాధానం చపుత్యం?  
అసలు అంతకు ముందగా మనం వేస్తకోవలసిన ప్రశా – 
మనకు తెలుగు మాతృభాష్ ఎల్ల అయింది?  
భగవంతడి వరం వల్లా? పూరవజనో స్తకృతం వల్లా? 
న్న వరకూ నేన తెలుగు వాడిగా పుటీడం ‘ కవలం యాదృచిికం’ 
అనకంట్న. నేన తెలుగు వాడిగా పుటీడానికి ఎంత సంభా 
వుత-ప్రాబ్దబిలిటి ఉందో, ఒక తమిళుడిగానో, ఫ్రెంచి మనిషిగానో, 
జపనీయుడుగానో, ఉగాండా మనిషిగానో, అమెర్షకన్ నేటివ్ ఇండి 
యన్నగనో, జులు తెగ మనిషిగానో, సంథాల్న భాషీయుడిగానో పుట ీ
డానికి అంత్య సంభావుత ఉందని నముోత్యన.  
 తెలుగులో కకుండా సంథాల్నలలోనో, అండమాన్ జ్ఞతి  

మనము  - పిలు లు  - భాష...  
ద్రసరి అమరందీ్  (ఇండియా) 
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వార్షలోనో పుటిీన్న ఆయా భాషా సంసకృతలన ఇంతగానూ అభ 
మానించి ప్రేమించి ఉండే వాడిననే విష్యంలో న్నకు అనమానం 
లేద. ఆయా భాష్ల వికసానికి ఉడత్య భకిుని తపిక పనిచేసి 
ఉండేవాడిని. అది అతి సహజమైన మానవప్రకృతి అని న్న గటిీ 
నమోకం.  

*** 
 మళాళ ’మనము – భాష్ – పిలాలు ‘ అనా విష్యం 
దగగర్షకి వసేు వెయిు సంవతసరాల చర్షత్ర (రెండు వేల్ల?) ఉనా 
తెలుగు భాషా కుటుంబంలో మన పిలాలు పుటీ్రు – నిజమే. 
 ఒక గొపి వారసతవ సంపద వార్షకోసం ఎదరు చూస్ుం 
ది – అదీ నిజమే.  అందకు ఎవరైన్న, ఏమైన్న కరణలు కవచుి. 
పిలాలు మాత్రం కరణం కదని నేననకుంట్న. ఎవర్షకైత్య తెలుగు 
రావడంలేదని మనం బ్దధ్ పడుతన్నామ్మ – వాళుళ పుటిీ పెరుగు 
తనాది తెలుగు భాష్ పర్షమళ్లస్ుందని మనం భావించే గ్రామ 
స్టమలాో గాద – హైదరాబ్దద వంటి భాషాపరంగా పరాయివైన 
నగరాలాో బొంబ్దయి, ఢిలా్నల్లంటి పరాయి రాష్ట్రపు ఊళ్ాలాో.  సిడీా, 
పార్షస్, నూుయార్క ల్లంటి విదేశప్రాంత్యలాో. పైగా వాళ్ళన అల్ల 
భాష్కు దూరం  చేసింది మనం. మనందరం. ఆ ఊళా్ళ తెలుగు 
నడవద – ఉరూానో, హిందీనో, ఫ్రెంచో, ఇంగీాషో. ఇంట్లా నడిచే 
పక్షం లో పిలాలకు కష్ీం మీద తెలుగు మాటా్డటం వస్తుంది. మర్ష 
బయటకు అడుగు పెడిత్య తెలుగు భాష్ – ఆమాటకసేు తమిళ్, 
మళ్యాళ్, కనాడ, ఒడియా – ఆయా భాష్లనీా ‘నిరుపయోగం’ .   
కిరాణ షాపుల దగగర్షాంచి, ఆట్ల ట్కీసల దగగర్షాంచి, స్తకళ్ా 
దగగర్షాంచి , ఆఫీస్తల దగగర్షాంచి – అంటూ అకకడి సాథనిక భాషో 
లేదా అందర్షకీ అనసంధాన మయేు అంతరాాతీయ భాషో. మన 
మాతృ భాష్ మర్ష అకకడ చల్లమణీ అవవద.  
 మర్ష పిలాలకు తెలుగు ఎల్ల వస్తుంది? పోనీ పటిీ బల 
వంత్యన నేర్షిన్న – నేరుికున్నా – ఆ నేరుికునాది బతికి బటీగటిీ 
ఎల్ల మనగడ సాగిస్తుంది? అకకరకు రాని చుటీ్నీా, భాష్న – 
గ్రకుకన గాక పోయిన్న-ఎపిటికయిన్న విడవంగ వలసి వస్తుంది 
గదా. మనం విడిచి పెటీకపోయిన్న అదే మెలాగా  విడిచిపెటి ీ

వెళ్లళపోతందిగదా ... విడిచి పూర్షుగా  వెళా్లపోకపోయిన్న ఆ భాష్ 
మనం వాడనపుడు–వాడలేనపుడు–పదన కోలోియి తపుి 
పటిీపోదూ? 
 అదే జర్షగింది–జరుగుతోంది – మన పిలాల విష్యంలో. 
అందక ఈ విష్యంలో న్నకు చీమ కుటిీనంతయిన్న చింత లేద. 
“నీ మాట నిజమే అనకుందాం.  అయిన్న తెలుగులో ఉనా అఖండ 
సాహితీ సంపద పిలాలకు అందకపోవడం ...” అంట్రు మీరు. 
ముందే అనాటీు తెలుగు భాష్లో ఉనా అనేకనేక సంపదల మీద 
న్నకు ప్రేమ, శ్రది, భకిు, గౌరవం ఉన్నాయి. కనీ అల్లంటి సంపద 
ఇతర భాష్లాోనూ  పుష్కలంగా ఉంది కదా ? తమిళ్ంలో ఉంది. 
కనాడంలో ఉంది. బెంగాల్న, మళ్యాళ్, మరాఠ, హిందీ , రష్ున్, 
జరోన్, ఫ్రెంచ్ ... ఎనోా ఎనెానోా భాష్లలో ఉంది.  తెలుగు సాహితీ 
సంపద అందకోలేక పోయిన్న హిందీ, ఇంగీాషులలో అందకుం 
టే చాలదా? చాలడమేమిటీ–ఎకుకవ గాదూ? అసలు మనం వేస్త 
కోవలసిన మరో మౌలిక మైన ప్రశా ఉంది.  
 ఏభాష్లో చదవుతన్నామనాది ముఖుమా–ఏం  చదవు 
తన్నా మనాది ముఖుమా? న్న వరకూ నేన తెలుగు శృంగార 
కధ్లు చదవడంకన్నా  హిందీ యశపాల్ నూ, ఇంగీాషు హేమింగేవ 
నూ చదవడానిా ఇషీ్పడత్యన. తమిళ్ంలో స్తలోచన్నరాణ్ణ, 
యండమూర్షలన చదవడం కన్నా మైథిల్న సంథాల్నలలో కడవటి 
గంటిని చదవమని చబుత్యన. సిడీాషెలాన్ కన్నా స్మరెసట్ మామ్ 
న చదవమంట్న . 
 న్న వరకూ న్నకు ‘ ఏం చదవుతన్నాం’ అనాది ముఖుం. 
ఏ భాష్లో అనాది అంత ముఖుం కద. మా పిలాలు ప్రేమ్ చంద్ 
న చదివారు. హెమింగేవ నూ, ఖాలిద్ హుసేసన్ ని చదవుతన్నారు. 
అది చాలు–వాళుళ కకున చదవలేక పోతన్నారనా ‘నిరాశ’న 
జయించడానికి. అంచేత వాళుళ అపార తెలుగు సాహితీ సంపదకి 
దూరమవుతన్నారనా చింత లేద.  ఇహ న్న పుసుకలు చదవడం 
సంగత్య ... 

నవ్వవస్తుంది.. అందకు బ్దధ్ పడే వాళ్ళన చూసేు ! 
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 ఇటీవల ఒక ఫోట్ల చూశాన. పాతకలంలో బ్దటసారుల 
కోసం నిర్షోంచిన సత్రాలూ, బ్దవులూ, ఇంక అకకడకకడా అవశేషా 
ల్లా ఉనా ఊరుా! మా చినాతనంలోనూ ఇల్లంటి సత్రాలు ఊర్ష 
బయట ఒకటి రెండు కనిపించేవి. ఇపుిడు పర్షసిథతి పూర్షుగా మార్ష 
పోయింది. ఊళ్ళలో అనీా నక్షత్ర కంతల ల్లడీాలే కనిపిసాుయి. 
చినా చినా ఊళ్ళలోనూ చినోా చితకో ల్లడీాలే ఉంట్యి తపి, 
ఉచితంగా బ్దటసారులన సేద తీరేి సత్రాలు కనిపించనే 
కనిపించవు. 

ఆ ఫోట్లలు చూస్తుంటే, ‘గాథాసపుశతి’ లోని అచిమైన 
పలా వాత్యవరణం, బ్దటసారులన గ్రామస్తులు ఆదర్షంచే పదితీ, 
వార్ష ముచిటగొలిపే సంప్రదాయాలూ, వార్ష నమోకలూ ఇవనీా 
గురొుచిి కళుళ చమర్షంచాయి. 

మా అయుగారు పుటీపర్షువార్ష వదా మూడువందల గాథల 
దాక న్నకు  పాఠం  అయిుంది - 1973-1974 ప్రాంత్యలలో. వార్ష 
దగగర పాఠం అంటే, కతిు మీద సామే. నినా చపిిన పాఠం  ఈరోజు 
అపిజెపిి తీరాలిసందే! ఏమాత్రం త్యడా వచిిన్న తిటాు తపివు. అయు 
కోపానిా తటీుకోవటం చాల్ల కష్ీం. ఏదో పడుతూ లేస్తు, కనిా 
గాథలు పూర్షు చేస్తకోగలిగాన కనీ, ఆగిపోయిన తరువాత 
తెలిసింది ఎంతగా నష్ీపోయానో. ఏదో నేన్న తరువాత, మర్షకనిా 
చదివిన్న, అపిటి అనభవం ముంద, ఇవనీా దిగదడుపే! మా 
అయుగారు చూపిన మారగంలోనే నడుస్తు, వారు చపిిన నేన 
గమనించిన న్నటి గ్రామజీవితం గుర్షంచి కనిా సంగతలివిగో 
మీకోసం ... 

అసలు, గాథాసపుశతి మొతుం అమూలు మౌకిుకరాశి. 
ముకుకలంటే, వేటికవే సంపూరాణరథం కలిగి, చదవరులన 
ఆహాాదపరచే రసగుళ్లకలు. భామహుని దృషిీలో అనిబది కవుం 
ముకుకం. అగిాపురాణకరుని దృషిీలో 'చమత్యకర సృషిీలో 
సామరథయం ఉనా శోాకమే ముకుకం. లోచనకరుడంట్డూ 
'పూరావపర నిరపేక్షణపి,యేన రసచరవణ  క్రియత్య తదేవ ముకుకం' అని! 
మొత్యునికి, వుంజనతోపాటు రససృషిీలోనూ సామరథయం గల 
ముకుకనిా ‘సరస ముకుకమ’నీ, కలినతోపాటు నీతినీ గంభీరంగా 
ప్రతిపాదించే ముకుకనిా ‘స్తకిు’ అనీ అంట్రు. చమత్యకరం కూడా 
లేని ముకుకనిా ‘వస్తుకథన ముకుకం’ అంట్రు. గాథాసపుశతిలో 
ఇవనీా ఉన్నాయనే చపాిలి. 

డా.జ్ఞన్ డ్రంగావటర్ దృషిీలో, మనిషిలోని మానసిక శకిు 

న్నలుగు విధాలు. 1. పూరణనియంత్రణతిోక బౌదిిక దృషిీ (Profound 
Intellectual control of material) 2. పూరణ భావాతోక చేతన 
(Profound emotional Sensitiveness to material), 3. నైతికత 
(Energy of Morality) 4. కవితవ శకిు. (Poetic energy) 

వీటిలో-మొదటి రెండింటినీ సంఘటిత శకిు, సహృదయ 
త అనవచుి. మూడవది మనకు తెలిసినదే! న్నలుగవదైన 
కవితవశకిుని అనిాంటిలోనూ శ్రేష్ుమైనదంట్రాయన! (Poetic en-
ergy is the witness of the highest urgency of individual life 
of all things, the most admirable and great.)        
 ఈ నేపథుంలో, గాథలోా న్నటి  గ్రామీణ వాత్యవరణం 
ప్రతిఫలించే కనిా ముకుకలలోని మధుర్షమలన ఆసావదిదాాం. 
ఇకకడొమాట చపుికోవాలి. గాథాసపుశతి నిండా శృంగారమే 
చిపిిలాుతూ ఉంటుందనీ, మర్ష ఇతర వుకీుకరణలే ఉండవనీ ఒక 
అభప్రాయం ఉంది. ఆమాటకసేు, మన జ్ఞనపదసాహితుంలో 
శృంగారానిక పెదాపీట కదా! కనీ, వానిలోని భాష్ అందర్షకీ 
అరథమయేుది కబటీీ, కసు అందబ్దటులో ఉంది కబటీీ, జ్ఞనపద 
సాహిత్యునిా మర్షంతగా వెలికి తీసి, అందలో ఉనా ఇతర 
విష్యకలైన గేయాలన విశేాషించి, జ్ఞనపదసాహితు హృదయా 
నిా శాాఘస్తున్నారు. కనీ, హాలుడు తనకి ఇషీ్మైన అపిటి కనిా 
గాథలన మాత్రమే  సమీకర్షంచాడు. ప్రాకృతసమాజ్ఞనిా అధ్ుయ 

నం చేయట్నికి  అవే మనకు ఇపిటికి  దార్షదివెవలు.అంతమాత్రం 
చేత, ఆన్నటి సమాజ్ఞనిా విశృంఖల శృంగారభర్షతం అనటం సబ 
బు కదేమ్మననిపిస్తుంది. ఉనాంతలో, వాటిని విశేాషిసేు, ఒక 
విష్యం బోధ్పడుతంది. గాథాసపుశతి లోని శృంగారగాథలనీా 
మేలిమి ముత్యులరాశులు. మధ్ులో వెలుగులు విరజిముోతూ, మన 
లిా ఆకర్షించే మేలుజ్ఞతి మరకతమణులూ, పచిలూ - అందలోని 
గ్రామీణ జీవన చిత్రణలు. 
 ఇపుిడిక అసలు విష్యంలోకి ప్రవేశిదాామా! ఊర్ష 
ముంద ఒక పెదా మర్రిమాన, దాని చుటూ ీఅరుగూ కూడా  ఉంటే, 
బ్దటసారులకు ఎంత అనకూలంగా ఉంటుందో కదా! గాథా 
కరుడదే అంటున్నాడు. 

స్తఅణో జం దేస మలంకరేఇ తం విఅ కరేఇ పవసంతో,  
గామాసణుణమూోలిఅ మహావడట్ణీ సార్షచిం. (1-94)  
వటవృక్షం ఊర్ష పలిమేరలో ఉంటే, ఊళ్ళళ సతిరుషుడు  ఉనాటేా. 

             

‘గాధాసపత శతి’ లో  గీామజీవనం 
డా. పుట్ట పరిి  నాగ పదిోని, హెవ ద్రాబాద్  (ఇండియా) 
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అంత్య సంతోష్ంగా, శ్రీరామరక్షగా ఉంటుంది. అదే ఆ సతిరుషు 
డు పోత్య, ఊరంత్య పాడైపోయినటే!ీ మర్రిచటీు కూలిపోయిన్న, 
ఊర్షపలిమేరంత్య బికుకబికుకమనాటీు ఉంటుంది.  మర్రిచటీున 
సతిరుషునితో పోలిటం గాథాకరుని గొపిదనం కదూ!  

మర్రిచటీున దాటి కసు ఊర్షలోకి వెళ్ళు, అకకడొక కుండల 
కపిల కనిపించింది గాథాకరునికి! దాహం వేసింది. మంచినీళుళ 
త్యగాలనిపించింది. కుండలతో నీళుళ చేదకునే సమయంలో ఒక 
సంగతి గురొుచిిందతనికి. కుండలకపిలన చూసేు  దషుీలు గురొు 
చాిరట పాపం! ఎల్ల? ఖాళ్ళగా ఉనాపుడు త్యలికగా, ముఖం వేళాళ 
డేస్తకుని ఉండే కపిలలు, బ్దవిలోకి వెళ్లళ నీళ్ళతో నిండి బయటికి 
వచేిటపుిడు నీలుగకుంటూ, గొపిగా, గరవంగా బయటికి వసాుయట! 
దషుీలూ అంత్య! తమ అవసరం వచిినపుిడు వినయంగా వెళాురు. 
పని ముగిసిన తరువాత పెడమొగం పెడత్యరు. ఆ గాథఇదీ!   
        ఉఅఅం  లహిఉణ  ఉత్యుణ్ణఆఅణ  హోంతి క  వి  సవిసేసం  
         ర్షత్యు ణమంతి  స్తఇరం  రహటు  ఘడిఅ  వవ  కపుర్షసా..(5-90)  
నీళుళ త్యగి, కసు సేదదీర్ష, ఊళ్ళళకి అడుగులు వేశామ్మ లేదో, మళ్ళళ 
నోరెండుకు పోతోంది. ఏమి ఎండలండీ బ్దబూ! ఎండలు ఎంత 
తీవ్రంగా ఉన్నాయంటే, ఇదిగో ఇల్ల!  
        థో అం పిణ ణీసరయీ మజఝణ్ణణ ఉహ సర్కరతలలుకక 
        ఆఆవభఏణ చాఈ వి పహిఆ త్య కిం ణ వీసమసి (1-49)  
'అబబబ్దబ! ఈ ఎండ ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, చటీునీడ కూడా 
భయపడి చటీుకిందే దాకుకంది’. చూశారా! గాథాకరుని అతుకిు 
అమ్మఘంగా లేదూ? సాధారణంగా మిటీమధాుహాం ఎండ చటీు 
కిందే పడుతంది. ఆ వాసువానిా ఈ ముకుకంలో ఎంత బ్దగా వుకీు 
కర్షంచాడో! నీడకు భయానిా ఆపాదిస్తు 'చటీుకిందే తలదాచు 
కుంది పాపం' అనటంలోనే ఉంది ప్రజాంత్య! 

అదిగదిగో! అకకడొక చలివేంద్రం ఉనాటీుందండోయ్! 
బ్దగానే గుంపు కనిపిస్తునాది. అమోయు ... దగగర్షకచేిశాం. అరెరే! 
బ్దటసారుల దోసిళ్ళలో చంబుతో నీళుళ పోస్తునా అందగతెున 
చూస్తుంటే మతి పోతోందే! ఏమి అందం ! ఏమి అందం !  
       ఉదచిోి పిఅయి జలం జహజహ విరలంగల్న చిరం పహిఓ  
       పావాలిఆ వి తహతహ ధారం తణుయిం పి తణుయేయి. (2-61) 
ఆ చినాది బహు వయాురంగా నీళుళ పోస్తుంటే, అదిగో ఆ 
యువకుడు దోసిలితో పటిీ త్యగుతన్నాడు ఆ అందగతెున తదేకం 
గా చూస్తు! అరెరే! ఎంతకీ దోసిలి నిండదేమిటి? పైగా నీళ్ళనీా 
ఓవైపు కర్షపోతన్నాయి కూడా! తలతిు ఆ చినాదాని అందం 
త్యగుతన్నాడా అనాటీుగా ఉంది తపి, దాహం తీరుికుంటునాటేీ 
లేద. ఆ వయాుర్షకూడా తకుకవేమీ తినలేద లండి. నీళ్ళధార బ్దగా 
తగిగంచి మర్క పోస్తునాది ఆ యువకుని దోసిలిలో! ఇదార్షకిదారే! 

అందక కబోలు ఇకకడింతమంది గుమిగూడారు! వీళ్ళ కథ 
ఇపుిడపుిడే ముగిసేటీులేదలండి. మరేదో ఒక మారగం చూస్త 
కోవాలిక!  

అదిగదిగో! అకకడేదో మంచినీటిచరువు ఉనాటేీ ఉంది. 
పక్షులు ఎగురుతన్నాయకకడ! హమోయు! చూశారా! వచేిశాం..  
ఎంత నిశశబాంగా ఉందికకడ! అరెరే! చరువు ఎంత నిశిలంగా 
ఎవరో ఆకశానిా నీళ్ళలాో పదిలంగా తలాక్రిందలుగా పెటిీనటేీ 
లోపల ప్రతిబింబిస్తు  ఉందే! అదిగో! ఆ... నెమోదిగా అడుగులు 
వేదాాం.. చూశారా! అంత పెదా ఆకశం మీద పడిన్న ఒకక కమల 
మూ నలగ లేద. ఒకక హంసా ఎగిర్ష పోలేద..   
         కమల అరాణ మలిఆ హంసా ఉడావాిఆ ణ అ పిఉచాిా  
          కణవి గామ తడాయే అంభం ఉత్యుణఅం వూవఢం (2-10)  
అదిగదిగో! ఇంకో చిత్రమూ చూడండి..  
         ఉఅ ణ్ణచిల ణ్ణపిందా భసణ్ణ పతుమిో రేహయి బల్లఆ  
         ణ్ణమోఅ మరగఅ భాఅణ పర్షటిుఆ సంఖ స్తతిువవ (1-4) 
అదిగో, అదేమిటీ? మేలుజ్ఞతి మరకతమణులు త్యపించిన పాత్రలో 
చందనమదీ ఉంచేందకు పెటిీన శంఖ నిర్షోతమైన భర్షణెల్ల 
అందంగా కనిపిస్తునాదేమిటబ్దబ? అరెరే! శంఖం కదండీ.. విచిిన 
త్యమరల మధ్ు నిశిలంగా కూరుిని ఉనా కంగ స్తమా! ఏమా 
శిరుం! అంటే ... చాల్లసేపటినంచీ ఇకకడిక్సవరూ రానేలేదనా 
మాట!  భలే బ్దగుంది కదూ.. ఇది ఇకకడి ప్రేయస్టప్రియులకు 
చకకటి సమాగమప్రదేశంల్ల ఉంది. ఎవరూ రారు అంతగా మర్ష.. 
మనమేదో బ్దటసారులం. నీళుళ వెదకుకంటూ వచాిమంత్య కనీ 
ఊళ్ళళ వాళ్ళకి ఇకకడేం పనీ? పదండి.. మనమూ నీళుళ త్యగి మన 
దార్షన మనం పోవాలి.. " 
 బ్దటసారుల అనభవాలల్ల ఉండేవో మచుికు కనిా 
ఇవనామాట!  అపిటి గ్రామాలాో, వర్షచేలు బ్దగా ఉండేవి. (4/30, 
7/91) చరుకుపంట గుర్షంచే కక, చరుకు తీయట్నిా కూడా 
వర్షణంచారు గాథాకరులు. ఇంక జొనాలూ, రాగీ,  పతీు, నవువలూ, 
కకరా, దోస మొదలైన పంటల గుర్షంచిన ముకుకలూ కనిపి 
సాుయి. పతిుని ఆడా మగా కలిసి ఏరేవారటకూడా! (2/77)  మామిడి 
తోపులు పలాలాో బ్దగానే ఉండేవట! (1/62, 2/43) మామిడి 
తోపులలో ప్రేయస్టప్రియులు కలుస్తకోవటం గుర్షంచి వరణనలు 
ఎకుకవగానే ఉన్నాయి. అంత్య కద. మామిడితోరణలతో  ఇంటిని 
అలంకర్షంచటమూ ఉండేది.  
        సా తహ కయేణ బ్దల్ల అ అణ్ణసం ఘరదార తోరణ అణ్ణసణణ  
        ఓససయీ వందణ మాలి అ వవ ది అ హం వి అ వరాయీ (3/62) 
దూతిక ఒక యువకునితో అంటునాది - 'ఆ అమాయకురాలు  
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మమిడితోరణంల్ల నీకోసం పవలూ రేయీ పడిగాపులు కస్తు 
అల్లగే వేచి ఉంది. కసు కనికర్షంచు.' అంటే, నిరంతరమూ అల్ల 
నిలుచునే ఉంటుందనామాట ఆగంతకుడి కోసం! మామిడి తోర 
ణం ఎపుిడూ ఎదరు చూస్తునాటీుగానే, ఆ అమాోయీ ఎదరు 
చూస్తు, వాడిపోతోందని అరథం. అంటే, హాలుని కలంలో మమిడి 
తోరణలు ఇంటిగుమాోలకు కటేీ ఆచారం ఉండేదని సిష్ీంగా 
తెలుస్తునాది. ఇంక ఇల్లంటి ఎనోా ఆచారాల గుర్షంచి, గాథల 
రూపంలోనే హృదుంగా వర్షణంచారు కవుల్న గాథలాో.  
ఇంక నేరేడు (2/80), బిలవం (9/19), మాలతి (1/92), వకుళ్ (1/63), 
కుంద (5/26), కదంబ (1/37), శిర్కష్ (1/55), పార్షజ్ఞత (5/12) 
వృక్షాలన ఇళ్ళలాో పెంచుకునేవారట కూడా! గ్రామాలకు దగగరగా 
ఉనా అడవులాో, వేప (1/30) వట (1/7) మొదలైన వృక్షాలు ఉండేవట! 
ఇంత చకకటి వాత్యవరణంతో అలరారు తనా పలాపటీులాో ఆన్నటి 
ప్రజలు ఎంత నెమోదిగా, ఆనందంగా జీవనం సాగించేవారో కదా... 
అనిపించదూ మనకు? నేడు నగరాలకూ, పలాపటీులకూ, పెదాగా 
త్యడా ఉండటమే లేదనిపిస్తునాది. ఎటుచూసిన్న కంక్రీటు అడవులే 
కదా దరశనమిస్తున్నాయి మనకు. పలాటూళ్ళలోనూ వేగ న్నగర్షకత 
ఛయలు కనిపిస్తునే ఉన్నాయి కదా మర్ష.  
 గాథాసపుశతి లోని స్త్రీలు మనల్ల శిరోజ్ఞలంకరణకు మలా 
లు, జ్ఞజిపూలూ, కనకంబరాలు వాడడమే కక, నేరేడు చివుళుళ 
కూడ వాడేవారట! (2/80) మగవాళుళ కూడా కరాణవతంసాలు 
పెటీుకునేవారట! మామిడి పూగుతులు (4/31) పాద్రి పూలూ (5/69)
కూడా ధ్ర్షంచేవారని కనిా గాథలాో ఉంది.  

బ్దటసారులకు ఇళ్ళబయట పడుకునేందకు అనమతిం 
చటంతోపాటూ, తలకిందికి గడిామ్మపుకూడా సరఫరా చేసేవాళ్ళట! 
(4/79) బ్దగుంది కదూ! సరే! పడుకునేందకు ముంద బ్దటసారు 
లకు కసు ఉబుస్తపోక కబురుాకూడా కవాలి కదా మర్ష! ఒకత 
నన్నాడూ, క్రితంసార్ష త్యన ప్రవాసానికి వెళ్లళనపుిడేమైందంటే, 
త్యన ఊర్ష చరువులో సాాన్ననికి వెళాళడట! తీరా వెళ్ళళసర్షకి అకకడ 
ఆడవాళుళ కూడా జలకల్లడుతన్నారు. త్యనూ నీళ్ళలో దిగాడు. 
ఇంతలో ఏమైంది? 
           పిస్తణ్ణంతి కమినీణం,జలలుకక పిఆవ ఊహణ స్తహేలిాం 
           కణఇాఅ కవోలుతిల ాణ్ణచిలచీియిం వఅణఇం.(6/58) 
ఎవరో తన కళుళ ల్లగుతన్నారట! చచేి భయంవేసింది. కంపదీసి 
మొసలి కదకదా? భయపడి గటిీగా అర్షచేసర్షకి, చుటీుపకకల 
వాళుళ నీళ్ళలోకి వంగి విడిపిస్తుంటే ఏమైంది? ఎవరో యువకుడు 
తన ప్రియురాలనకుని, తనకళుళ పటిీ ల్లగాడనా మాట! అందరూ 
ఒకటే నవువలు! అతని మాటలు విని తకికన ఇదారూ కూడా 

కిస్తకుకన నవావరు.  
మర్షపుిడు రెండవ బ్దటసార్ష తన అనభవం ఇల్ల 

చపాిడు. అది చలి కలం. ఒక ఊర్షలోని దేవాలయం దగగర 
మునగదీస్తకుని పడుకున్నాడు. చలి పడుకోనీయటమే లేద. అకక 
డా ఇకకడా గడీా గాదమూ ఏరుకచిి, నెగడు వేస్తకున్నాడు. అవి 
ఒకసారే అంటుకుంట్యా మర్ష? ఒక పటీ్న రాజుకోవటమే 
లేద. ఊదీ ఊదీ, తన బటీలూ పిడకల కంపు కడుతన్నాయి. 
అంత్యన్న! ఒకటే పగ! పిడకలూ, గడీా ఎగదోస్తు కూరుిన్నాడు 
రాత్రంత్య! నెగడున కర్రతో క్సలుకుతూ ఉంటే, లోపల ఏదో ఎర్రగా 
కనిపిస్తుంది. ఆర్షపోత్య నలగాా పెదా రాసి. ఎలుగుబంటిల్లగే 
ఉందట ఆ రాశి! నెగడున కుళ్ళబొడుస్తుంటే, ఆ ఎలుగుబంటి 
పటీ చీలుస్తునాటేీ అనిపించిందట తనకు! అల్ల, రాత్రంత్య 
ఒంటర్షగా గడిపానని చపుికచాిడతగాడు! తకికన ఇదారూ జ్ఞలి 
పడాారు అతగానిపై! ఆ గాథ ఇదీ.. 
        ఫాలేయి అఛ్ఛ భలంా వ ఉఅహ కుగాగమ దేవుల దారాే  
         హేమంత ఆల పహిఓ విఝాఝఅంతం పల్లలగిగం. (2/9)  
ఇపుిడిక మూడవ బ్దటసార్ష అందకున్నాడు. క్రితం సార్ష త్యనొక 
ఇంటిముంద ఇల్లగే పడుకున్నాడు. రాత్రి బ్దగా పదా పోయిం 
ది. అందరూ గాఢనిద్రలో ఉన్నారు. ఒకకసార్షగా ఇంట్లాంచి ఒకటే 
ఏడుపులూ పెడబొబబలూ! ఇంటి ఇల్లాలు ప్రసవవేదన పడుతనా 
టీుంది. చాల్లమంది ఆడవాళుళ ఆమెన సముదాయిస్తున్నారు. 
కసు వేడి నీళుళ త్యగించండి అని ఎవరో అంటే, 'ఏమీ వదా 
అంటూంది ఆమె. 'అసలేమీ వదాంటే ఎల్లగే తలా్న' అన్నారెవరో! 
'అమో న్నయనో! ఓర్షదేవుడో! ఇంత కష్ీపడాల్ల పిలాలిా కన్నలంటే? 
మొగుడూ వదూా, మొదాలూ వదా. న్నకు పిలాల్గదారో దేవుడా!' 
అని ఆ గృహిణ్ణ ఒహటే ఏడుపు! 'దీనేా అంట్రు ప్రస్తతి వైరా 
గుమనీ!' అంటూ భళుళన నవేవస్తున్నారట చుటీూ చేర్షన ఆడాళుళ! 
బయట పడుకునా తనకీ పటీరానంత నవువ వచిిందట! ప్రపంచం 
లో కపురాలనీా ఇల్లగే సాగుతంట్యి మర్ష! (2/26) 
 మన నితుజీవితంలో పాదకునిపోయి ఉనా కనిా 
నమోకలకు, ఆచారాలకు మూల్లలు కనిా గాథలలో కనిపించటం 
మనలిా ముగుిలన గావిస్తుంది. పలంపనలు మొదలు పెటేీట 
పుిడు మడకపై శుభసంకతంగా సవసిుక గురుునంచటం(2/61), 
బంగారం 'శాుమ శబల వ్రతం' చేయటం వలాే, అందమైన ఆడవార్ష 
ఆభూష్ణంగా మార్ష, వార్ష అందమైన శర్కరాలన అంటిపెటీుకునే 
భాగాునిా పందిందనటం (3/11), కోపకరణంగా పగలంత్య భరుతో 
మాటా్డకపోయిన్న,  రాత్రిమాత్రం అతని పాదాల వదే ాభారు  
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పడుకుందనటం (7/27), ప్రియునికి లేఖ వ్రాస్తు, ముందగా 
'సవసిుశ్రీ' అనా కుశల స్తచక పదానిా వ్రాసిందనటం (3/44) - 
ఇల్లంటి వరణనలతో, గాథాసపుశతి - 'ఇది మన జీవిత్యల దరిణమే' 
ననిపిస్తుంది.  ఇంక - శకున్నలు, పెళ్లళసంబరాలు, పెళ్లళపాటలు, 
స్తరునమసకరాలు, సంధాువందన్నలు, గుపునిధులు, సతీసహగమ 
న్నలతో పాటు, ఎలుగుబంటాు, నెమళుళ, జింకలు, సాలపురుగులు, 
బర్రెలు మనలన తమతో నడిపిసాుయి. ఇంద్రధ్నస్తసలు మనలిా 
ముర్షపిసాుయి.   
 క్రీస్తు శకం 6-7 సంవతసరాల మధ్ువాడైన  హాల చక్రవర్షు 
సంకలనం చేసిన మహారాష్ట్రీప్రాకృతంలోని ఈ గాథాసపుశతిలో 

గోదావర్ష, నరోద, రేవా నదల ప్రసకిుతోపాటు కందరు తెలుగు 
కవుల గాథలూ, అత్యు (అతు), అదాాయే(అదాం), తపి(నేయి), రంప 
(రంపపుపటీు), మయిల(మైల), చోజాం(చోదుం) వంటి తెలుగు 
పదాలు ఉండటంవలా తెలుగుభాష్ ప్రాచీనతకు ప్రామాణ్ణకత 
చేకూర్షన తృపీు దకుకతంది. 

ఇనిా విశేషాలునా గాథాసపుశతికి, కవలం శృంగార 
శతకంగానే ముద్ర వేయటం అంత భావుం కద సర్షకదా, 
ఇపుిడు, మనలిా మళ్ళళ పలాలవైపు నడిపించే శకిు కూడా యీ 
గాథలకు ఉందంటే అది అతిశయోకిు కదేమ్మకూడా!       

నదీమతలాి అని ననా మీరు తలక్సతుకున్నా 
పిలా-ఏరు అని మీ చంకనేస్తకున్నా 
సదా సంతోష్ంతో ఉపింగిపోతూనే ఉన్నాన 
 
నది ఒడాులే న్నగర్షకతలు వెలాివిర్షసేందకు  
న్నంది పలికయని తెలిసి నదినైనందకు 
గరవంగా అలలగస్తకుంటుంట్న 
 
జల జీవాలకు ఆవాసమైనందకు 
జన జీవనం న్న పర్కవాహానిా ఆసరాగా  
బతకుతనాందకుచర్షత్యరి్షననకుంట్న 
 
ఆనకటీల కడ ఆగి కలవల ఎడ చీలి 
పరుగు పరుగులుగా ప్రవహించి 
పంటపల్లల ఆకలి తీరుితనాందకు  
పండగ చేస్తకుంటూ ఉంట్న 
 
మీ దాహాలకు సాాన్నలకు 
పడవలయే మీ ప్రయాణలకు 
మీ ఆకళుా తీరేిచేపల వలలకు 
మిమోలిా వెలిగించి నడిపించే విదుచికిు కీ 
విభనా రూపాలలో అనేకలుగా  

అజరామరమౌతనాందకు నితుం 
న్నట్ులు చేస్తు పులకించిపోతంట్న 
 
అంత సంబరానీా ఒక మధుర గతముగా  
మాత్రమే మారేిసి,మీ వురాలికు 
 మీ పాాసీిక్ వురాిలకు,మీ కరాోగారాల వురాలికు 
చతు తొటిీగా ననా మార్షినపిటి నండీ 
మనషులంటే పరమ అసహుంగా ఉంది 
 
అంతలంతలౌతనా న్నలోని మనిషి విష్ం 
న్న నది సహజ్ఞనిా చర్షపేసి 
మీ కలుష్ు కసార ముద్ర వేస్ుంది 
 
ఆఖర్షకి దాచుకునా న్న ఇస్తకనీ 
దోచేస్తునాందకు తొలిచేస్తునాందకు 
తరలించేస్తునాందకుప్రతిఘటన తొనే 
నీటి దార్ష నండి  శాప దార్షకి సాగుతన్నా 

ఒక నది సవగతం  
డా. నారాయణ గరిమెళ్ళ    
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 తిరుమలరావుకి తెలుగు భాషాభమానం మెండు. ఆయన 
పిలాలు ఆంగాము నేరుికునాటేీ తెలుగున కూడా నేరుికున్నారు. 
బడిగంటలు అయిన తరువాత మరో తెలుగతన వార్షకి రోజూ 
తెలుగు నేరేివారు. ఇంట్లా మాటా్డుకోవడం  తెలుగులో చేసేవారు 
కనీ తెలుగువ్రాత మటుకు మూలపడింది. అతన, అతని భారాు 
మణ్ణ అయిన చారులత వార్ష పటీు వదలలేద. తెలుగులిపిలో 
వ్రాస్తకనేల్ల ‘లిపికర్’ అనే సాధ్న్ననిా సహాయంగా పెటీుకని 
వ్రాయడం నేరుికున్నారు పిలాలు.  ఎకకడున్నా దానితో ఆంగాకీలక 
ఫలకములోని ఆంగాాక్షరములతో తెలుగులిపి వచేిల్ల వాడి, వ్రాత 
మూలంగా సంభాషించుకునేవారు. పెదాకడుకు రాజు ఓ రోజు 
న్ననాగార్షతో నస్తగుతూ అన్నాడు, “న్ననాగారూ, తెలుగుభాష్లో 
మనలో మనం మాటా్డడమూ, వ్రాతలూ చేస్తున్నాము కదా, ఇది 
అంతకంతకూ కష్ీం అవుతోంది...” అని. 
 “ఎందకని?” అని తిరుమలరావు కంచం కోపంగా 
అన్నారు. మన భాష్ని వాడడానికి వుతిరేకంగా ఎవరేమన్నా అతని 
కి కోపమే!  
 “మనం రోజూ వాడే కనిా ఆంగాపదాలకి తెలుగులో ఏమ 
ని అన్నలో తెలియడం లేద న్ననాగారూ! మీరే చపిండి, ‘కంపూు 
టర్’, ‘కీ బోర్ా’, ‘ఇంటరెాట్’, ‘రోబో’, ‘కోాన్’, ‘స్తన్నమీ’, ... ఇల్ల 
చపుికుపోతూ ఉంటే చాల్ల పదాలున్నాయి మర్ష. ఏం చేయాలో 
చపిండి?” 
 “ఆంగాభాష్ నంచయిన్న మరే భాష్ నంచయిన్న ఆయా 
పదాలన తెలుగులోకి లేదా తెలుగుపదాలన ఆయా భాష్లాోకి 
అనవాదం చేసే సాధ్న్నలున్నాయి...” 
 “ఎకకడ?. . .” అని ఎదరు ప్రశా వేశాడు రాజు. 
 “రోజూ వాడత్యవు కదా? అంతరాాలకం, దానితో వెతకి 
చూడు మర్ష” 
 “అంతరాాలకమా? నేన రోజూ వాడత్యన్న? అదేమిటి?” 
ఆశిరుపోయి రాజు అడిగేడు. 
 వచేి నవువన్నపుకుంటూ, “మన తెలుగుపదాలని మనమే 
వాడకపోత్య అల్లనే ఉంటుంది మర్ష. క్రొతుగా, ఇంకంతమందికి 
వెకకసంగా ...” తిరుమలరావు రాజుని వెకికర్షంచాడు. ఆ తరువాత 
వార్షంటిలో ఈ సమసు కంతమటీుకి తీర్షంది. కనీ, చినావాడైన 
మ్మహన్ తిరుమలరావుతో ఓన్నడిల్ల అన్నాడు, “న్ననాగారూ, మీరు 
చపిినటేీ తెలియని పదాల కోసం నిఘంటువులో చూస్తున్నాము. 

కనీ అకకడ కూడా అపుిడపుిడు చుక్సకదరే అవుతనాదండీ! 
శబాకోశములో లేదనో, లేదా అదే ఆంగాపదాలన తెలుగులో 
వ్రాసేయడమ్మ జరుగుతోంది. అల్ల అయిత్య ఎల్లగండీ?” అని 
ప్రశిాంచేడు. 
 “ఇల్ల జరగడం సాధారణమే. ఆంగా పదాలని కనిాంటిని 
మన భాష్ లోనికి దిగుబడి చేస్తకని అంతరా్కనం చేస్తకున్నామనా 
మాట...”  
 తిరుమలరావుకి ఈ సంభాష్ణ అకకడితో తెగేది కదని 
తెలుస్తన. న్నగర్షకతతో బ్దటు ఉదభవించిన ఆంగా పదాలకి తెలు 
గులో ప్రత్యుమాాయం లేక అవే పదాలని వాడేస్తున్నాము ... 
నిజ్ఞనికి అవనీా దిగుబడి చేస్తకునాటీ్? జపానవారు వార్ష 
భాష్లో క్రొతు పదాలని సృషీించడానికి చాల్ల ఖరుి పెడత్యరట 
మన భాష్కో. మనం ప్రత్యుకంగా వనరులు వెచిించగలిగిన 
పర్షసిథతిలో లేమే మర్ష!  

*** 
 ఆ రోజు ముంద గదిలో అందరూ కూరుిన్నారు. “ఏ 
సినిమా కవాలి?” అని చారులత అడిగింది. 
 “న్నకు క్రొతు సినీమాలేవీ వదా. అందరం సరదాగా 
మాయాబజ్ఞరు సినిమా చూదామాా?” అని ఉబల్లటంగా తిరుమల 
రావు అన్నారు. “మీరు మర్కనూ! అంత పాత సినిమా మనవాళ్ళకి 
నచుితందంట్రా?” 
 “చినావాళుళ, వాళ్ళకి నచికపోవడ మేమిటి? అదీకక 
తెలుగు బ్దగా వచుి కదా? సినిమాలోని పాటలు, సంభాష్ణలు 
వాళ్ళని అదరగొడత్యయి” 
 తిరుమలరావు అంచన్న తపుి కలేద. ఒకమారు చూసిన 
వాళుళ మళ్ళళ చూసాుమన్నారు. మరాాడు ఆదివారమవడంతో 
అందర్షకీ ఖాళ్ళయే! సంతోష్ంగా మళ్ళళ వేసింది చారులత. 
ఘట్లతకచుడు, అతని చినా పర్షవారానిా పరువేక్షస్తునా సందరభ 
మది.....  
“త స మ దీ యు లు....” అని పర్షవారములోని వాడొకడు అంటున 
న్నాడు. "త స మ దీ యు లు” విచిత్రంగా నవువతూ, “పదాలు 
మనం పుటిీంచకపోత్య ఎల్ల వసాుయి...” అని తన నటన్న 
చాతరుంతో అదరగొడుతూ నటిస్తునా ఎస్టవయారాగరు, 
ఘట్లతకచుని పాత్రలో అన్నారు. చినావాడు అన్నాడు, “ అమాో, 
న్నన్నా, మర్ష మనకి ఇపుిడు లేని పదాలని పుటిీంచవచుినగా. 

ఏ దేశమేగినా ... 
పంత్రల నారాయణ రావు  
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 చినావాడు అన్నాడు, “ అమాో, న్నన్నా, మర్ష మనకి 
ఇపుిడు లేని పదాలని పుటిీంచవచుినగా, ఆంగాపదాలు 
వాడకుండా ఉండేల్ల?” అని అదేదో చినాపనిల్ల అమాయకంగా 
అడిగేడు.  
“నిజమే, కని అది అంత చినా పనేమీ కదమాో! ప్రభ్యతవము వారు 
చేపటీ వలసినది అది....” 

*** 
రోజూ ఉదయమే లేచి ఓ రెండు మైళుళ నడవడం అలవాటు, 
తిరుమలరావుకి. కని ఓ వారంరోజుల క్రితమేమయిందంటే, ముం 
దకి అడుగు వేస్తునా ఆయన గబికుకన బోరుగిల్ల పడిపోయారు. 
అసలు పడుతన్నాననైన్న ఆయనకి తెలియలేద. అసంకలిిత 
ప్రతీకరచరుల్ల అతని చేతలు వెళ్లళ ముందనా గచుిపలకని 
త్యకయి. కలి మ్మచిపికీ, చేతి దగగరా అకకడా చకుకకు పోయింది. 
ఎల్ల పడాాన్న అని వంగి చూశారు. ఒక గచుి పలక సమతలంలో 
లేకుండా మీదకి లేచి ఉంది. ‘దాని అంచుని తనాకుని పడాాన’ 
అని అపుిడు గ్రహించారాయన. తరువాత వారం పదిరోజులు 
నడుస్తునాపుిడు ఆయన కంచం జ్ఞగ్రతుగానే చూస్తకుంటూ 
అడుగు తీసి అడుగు వేస్తున్నారు. తెలిసినదేమిటంటే, ఎనోాచోటాలో 
ఈ రకపు ఎగుడుదిగుళుళ ఉన్నాయని. కని నడిచేవార్షకి వాటి 
వలన ఇబబంది కలగకుండా ఉండడానికి, పలకల రెండువైపుల 
అంచులనూ ననాగా కలిపి గచుి అనిాచోటా్ చేశారు. ‘ఆహా! ఎంత 
శ్రధి్ మన ఊర్ష పురపాలక సంఘం వార్షకి’ అని అనకుని 
ముందకు నడుస్తున్నారాయన. కంచందూరం పోయే సర్షకి, 
ఆయన కన్నాళ్ళ క్రిందట పడిపోయిన చోటు వచిింది. చూసేు, ఆ 
గచుిపలకలు చకకగా అంచుల దగగర సిమెంటుతో పూడిి బ్దగుచేసి 
ఉన్నాయి. మెచుికోలుగా తల పంకించి ముందకి కదిలేరు.  

ఇంకంచం ముందకు వెళ్లళన తిరుమలరావుకి ఒకటి, 
రెండు గచుిపలకల మీద బొమోలు చకికనటాు కనబడాాయి. అవి 
చినాపిలాలకి బ్దగుండే బొమోలు. వాటికి రంగులు కూడా వేశారు. 
ఎంతోమంది ఏళ్ళ తరబడి నడుస్తున్నా, ఆ బొమోలు చకుకచదర 
కుండా ఆ గచుిపలకల మీద నిలచి ఉన్నాయి. ‘పిలాల వేస్తకనే 
బొమోలు కనక, ఏదో సాధ్నం స్తలభంగానే వాడి, ప్రకకనే ఉనా 
ఇంటివారు, గచుి మీద ఇల్ల చేసి ఉంట్రు’ అని అనకుని 
ముందకి నడవబోయిన తిరుమలరావుకి బుర్రలో ఓ ఆలోచన 
మెదిలింది. ‘తనకూకడా వాళుళ వాడిన సాధ్నం తపికుండా కవా 
లి, ఎల్ల?’ అని అనకుంటునా అతనికి పందికగా, అందంగా 
అమర్షినటీునా ప్రకక ఇంటి ఆవరణలో మొకకల దగగర కలుపు తీస్తు 
గడిాలో చతికిల పడి కూరుిని ఉనా తెలా అమాోయి కనబడింది. 

చొరవ చేస్తకుని, ఆ అమాోయికి ‘శుభోదయం’ అని ఆంగాములో 
చపాిరు. ఆమె కూడా ముకుసర్షగా కనటీుగా, ప్రకశంగా నవువతూ 
నే ‘శుభోదయం’ అని ఆంగాములో జవాబు చపిింది. ‘ఫరావలేద, 
ఇంకంచం మాటా్డవచుి’ అని అనకని, “మిస్! ఈ బొమోలు 
ఎల్ల వేశారు? మీ ఇంట్లా వారు వేసినవేన్న, ఇవి?” అని అడిగారు. 
ఆమె సరదాగా చపిింది, “న్న పాపతో ఆడుతూ ఉనాపుడు నేన 
చేశాన. ‘కస్క’లో ఈ చినాసామగ్రి మూటని కన్నాన. మర్క 
ఎకుకవ ఖర్కద కూడా కద. దీనిని ‘ఛకిట్ ఔట్’ అంట్రు.....” అని 
ఉత్యసహంగా చపిిందామె. ఆమెకి ధ్నువాదములు చపిి తిరుమల 
రావు ముందకి సాగారు.  

ఇంటికి చేర్షన తరువాత ఆయన పెదా కడుకుతో ‘కలి 
బ్దట మీద ననా గతకులన నగర పాలక సంసథ వారు ఎంత 
బ్దగా బ్దగుచేశారో!’ అని మెచుికున్నారు. వాడు నవివ అన్నాడు, 
“ఇది పెటీుబడిదార్కవువసథ అని మరచిపోతన్నారు, న్ననాగారూ!” 
అని తన కచిిన ర్కతిలో ‘చిన చేపన పెద చేప, పెద చేపన పెన 
చేప... ఇది సావహా! అది సావహా.. ఇది సావహా!.....అది సావహా’ అని 
నవువతూ పాడుతూ, “వాళుా వెంటనే ఎందకు బ్దగుచేశారంటే, 
అల్ల చేయకపోత్య ఆ ఎగుడు దిగుళ్ళన తనాకు పడిన వారు వేసే 
నష్ీ పర్షహారపు దావాలలో పెదా ఎతున జర్షమాన్నలు చలాించు 
కోవలసి ఉంటుందని. సంసథలు అనీా ఇల్లంటి పర్షధులలోనే పని 
చేసాుయి. డేగల్లా ఎవర్ష అవకశం కోసం వారు కచుకని 
ఉంట్రు. ఎవరు తపుి చేసేు వార్షని పడుచు తినడానికి సిధి్ంగా 
చాల్లమంది పంచుకని ఉంట్రు.” ఇల్ల చపుికుపోతనా వాడి 
ని చూసి తిరుమలరావు అచిరబోయారు. నిజమేనేమ్మననా భావన 
కూడా కలిగింది. 

*** 
ఆ రోజు రాత్రి వారంత్య దూరదర్షశని ముంద సమావేశ 

మయాురు. క్రొతుగా విడుదల అవుత సినిమాల పర్షచయం. ఈ 
కరుక్రమంలో ఆయా చిత్రాల నిరాోతలు, దరశకులు, నటీనటులు 
వగైరా అందరూ చిత్రం గుర్షంచి వార్ష అభప్రాయాలని వెలాడి చేస్తు 
న్నారు.  

మొదట ఆ సినిమా నిరాోత మాటా్డారు. “ఈ సినీమా 
తీయడానికి హెలుి చేసిన హోల్ ఇండస్టరకి న్న థంకుస. న్న ఫ్రండ్ 
హర్కష్ గార్షకైత్య మెనీ మెనీ థంకుస. ఎంతగానో హెలుి చేశారు. ఈ 
సినిమాలో ఫ్రెష్-గా ఒక నూు హీరోని ఇంట్రడూుస్ చేస్తున్నాం, 
డిన్.ర్ గార్షని. వీర్ష మీద ఓ ఫీలింగ్ న్నకుంది. మన యూత్-కి  
సర్షగాగ ఫిట్ అవుత్యడని. మర్ష మీ ఫీలింగేమిట్ల మా సినిమా ర్షల్నజ్    



తెలుగు కళా సమితి ప్రతిభ 

30 వసంతాల ప్రత్యేక సంచిక  40 

తరువాత చూసి చపిండి.....” ఇల్ల సాగుతనాది అతని సంభాష్ 
ణ....వింటునా అందరూ కడుపుబ్దబ నవువకున్నారు.  

నవువతూనే పెదావాడన్నాడు. “న్ననాగారూ! ఇదేమి 
వైపర్కతుం? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉనావారే మనకన్నా అధావనాంగా 
తెలుగుమాటా్డుతన్నారేమిటి? ఆయన మాటా్డే మాటలలో సగం 
పైగా ఆంగా పదాలు దరాుతన్నాయే! ఆయన వాడే ఆంగా పదాలేమీ 
ప్రత్యుకమైనవీ కవు. చకకగా త్యట తెలుగులో మాటా్డవచుినగా?” 
“అవున, నిజమే బ్దబూ! నవేవ కనక అవే మాటలు మాటా్డవలసి 
వసేు ఎల్ల మాటా్డుత్యవు?” కుతూహలంగా అడిగింది అమో. 
“చపిమంట్రా?” అని ఏకసంథాగ్రాహి అయిన వాడు తడుము 
కోకుండా ఇల్ల చపాిడు: 
 “ఈ సినీమా తీయడానికి సహాయం చేసిన పర్షశ్రమల 
వారందర్షకీ న్న ధ్నువాదాలు. న్న సేాహితలు హర్కష్ గార్షకైత్య 
చాల్ల చాల్ల ధ్నువాదాలు. ఆయన న్నకు ఎంతగానో సహాయం 
చేశారు. ఈ సినిమాలో త్యజ్ఞగా ఒక క్రొతు ముఖు నటుడిని 
పర్షచయం చేస్తున్నాం డిన్.ర్ గార్షని. వీర్ష మీద ఓ భావన న్నకుంది. 
మన యువతరానికి బ్దగా నచుిత్యడని. మర్ష 
మీరేమనకుంటున్నారో మా సినిమా విడుదలయిన తరువాత 
చూసి చపిండి.....”  
 అందరూ మెచుికోలుగా చపిటాు కటీ్రు. మర్షంత 
ఉత్యసహంతో పెదావాడు అన్నాడు, "న్ననాగారూ! మీకకయన 
ఇవాళ్ దూరవాణ్ణ (ట్టలిఫోన)లో సందేశము ఉంచారు. విన్నారా?" 
"అదేదో నవివంచేదే అయివుంటుంది! నవేవ చపుి" అని తిరుమల 
రావు అన్నారు.  
 "సార్కరా, బిస్టగా ఉండి నినా 'కల్' చేయలేక పోయాన. 
నవివపుిడింట్లా ఉనాటీులేద. మళ్ళళ మారు చేసాున" అని పక పక 
నవువతూ పెదవాడు చపాిడు. అందలో అంత నవవతగగ విష్యమే 
మిట్ల తెలియక వాళ్ళంత్య తెలామొహాలేశారు. పెదబ్దబు చినా 
బోయి, "తిర్షగి గబగబ్ద చబుత్యన, ఈ మారు జ్ఞగ్రతగా వినండి. . 
. 'సార్కరా! బిస్టగా ఉండి నినా కలేియ లేకపోయాన ...."తిరుమ 
లరావు నవువతూ, "వాడెవుడు ననా కలిడానికి . . ." అని అన్నారు. 
అందరూ హాయిగా నవేవరు.  
 “చూశారుగా, మన భాష్కునా అందం! ఆంగాము, తెలుగు 
కలుపకుండా అనీా తెలుగుపదాలనే వీలయినంత వరకు వాడిత్య 
అదే సంభాష్ణ ఎంత వీనలవిందగా ఉందో మర్ష? నీకు తెలుగు 
బ్దగా వచిిందిరా! కల్ను లేకుండా అల్లనే మాటా్డట్నికి ఎపుిడూ 
ప్రయతిాస్తునే ఉండు!” అని ప్రోత్యసహపూర్షతంగా అన్నారు. 
 “న్న తెలుగు కూడా చాల్ల బ్దగుంటుంది. వినండి.... 

ఇపుిడు మాటా్డుతనా వార్ష మాటలు. అవి బ్దగులేకపోత్య వాటిని 
నేన సర్ష చేసాున.” అని చినావాడు అన్నాడు, తనేమీ తకుకవ కద 
నాటాు. అందరూ శ్రధి్గా దూరదరశని వేపే చూస్తు వింటున్నారు. 

ఒక నటుని సంభాష్ణ వస్ుంది ..... “ఈ సినీమాలోని న్న 
రోలు న్న ఎనెటీర్ క్సర్కర్ లోనే హూుజ్ హిట్. దీని వలన న్న ఇమేజి 
సెనేసష్నల్-గా అయి న్న ఫేనస ననా సెటక మీదకి ఫ్టా అయేల్ల 
చేసాురని బిల్నవ్ చేస్తున్నాన...” ఇల్ల సాగుతనాది అతని వాకిటి! 
“దీనిా సర్షగాగ తెలుగులో మాటా్డిత్య ఇల్ల ఉంటుంది” అని గరవంగా 
మొదలుపెటీ్డు చినావాడు. వాడికీ జ్ఞాపకశకిు బ్దగా ఉంది. దీటు 
గా చకకగా ఇల్ల అన్నాడు: “ఈ సినీమాలోని న్న పాత్ర ఇపిటిదాక 
న్న యావతు వృతిులోనే బ్రహాోండమైన సఫలత. దీనివలన న్న 
గుర్షంచి సంచలన్నతోకంగా అనకుంటునా న్న అభమానలంద 
రూ ననా ఇంక ఆకశం మీదకి ఎత్యుసాురని అనకుంటున్నాన...”  
 “చాల్ల బ్దగా చపాివు. అదీ సిష్ీంగా అనవాదం చేసి! 
అసలు మనం భాష్ని ఎందకు గౌరవించాలో చబుత్యన, వినండి. 
మన మనస్తసకి ప్రతిధ్వని మాట. ఆ వాకుక అనేది దేవుడు మన 
షుులకు మాత్రమే ఇచిిన ఓ పెదా శకిు. అసలు శబాం ఓంకరము 
నంచి పుటిీనది కనక భగవంతనితో సమానం. అందక కళ్ల 
దాస్త “వాగరాథవివ సంపృకౌు వాగరథః ప్రతిపతుయేI జగతః పితరౌ 
వందే పారవతీపరమేశవరౌII” అన్నాడు. అంటే, శబ్దానిా అనసర్షంచి 
అరథం, అరాథనిా అనసర్షంచి శబాం ఉంట్యి. అంటే మనం మాటా్ 
డే మాటలో, మాటా్డేదాని బటిీ దేముడు కని దెయుం కని 
త్యండవం చేస్తుందంటే ఆశిరుం లేద. ఇక మన తెలుగుభాష్ 
గుర్షంచి కంత మాటా్డుకుందాం .ప్రథమ న్నర్ష అయిన పరాశకిు 
పూజకి తెలుగులిపి వాడారు. మన భాష్ శివోహం. సంసకృత 
పండితలైన అయుప దీక్షతలు కూడా మన భాష్ని పగుడుతూ 
అన్నారు: “ఆంధ్రతవ మాంధ్ర భాషా చ న్నలిసు తపసః ఫలమ్” 
అంటే ఎంతో తపస్తస, పుణుం చేస్తకుంటేనే ఈ భాష్ని మాటా్డగ 
లిగిన అదృష్ీం కలగదని. భాష్న నిరోలంగా ఉంచుకోవలసిన 
బ్దధ్ుత మనందర్షపైన్న ఉంది. మనభాష్ మనకి సంపద. ఈ 
సంపదని తపినిసర్షగా కపాడుకోవాలి. ముఖుంగా బహుళ్ంగా 
మాటా్డే సినీమా కరుకరులు, నటీనటులు మొదలైనవార్ష వాకుక 
అందరూ వినేది. అంతెందకు దేశాంతరములలో ఎకకడో ఉనా 
మనం కూడా వింటున్నాం కదా? భాష్ ఒక దైవశకిు కనక దీనిని 
కపాడవలసిన ధ్రోమూ, విధీ ప్రతిమనిషికీ ఉన్నాయి. ఇవి 
నేనంటునా మాటలే కవు ప్రముఖ రచయిత, సినిమా రంగానికి 
మంచిమాటలు,  పత్రికపాఠకులకి మన సంసకృతి గుర్షంచి తన 
రచనలదావరా బ్దగా తెలియజేసిన శ్రీ వకకంత స్తరు  
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న్నరాయణరావుగారు. ‘మన అక్షరమాలని మంత్రమనకుంటే, అక్ష 
రాలనీా బీజ్ఞక్షరాలే! మాట సజీవంగా ఉండాలంటే పలుకు పటిష్ీం 
గా ఉండాలి. పలిక విధానం మాటకి ప్రాణం పోయాలి ...’ అన్నారు. 
మర్ష ఇల్ల వ్రాసిన ఆ మహనీయుని తోటి సినిమా వారు గుర్షుంచి 
ఆయన చపిినది ఒకికంత విన్నలి....” భావావేశంతో చపుికు పోత 
నా తిరుమలరావు మాటలిా కుటుంబ సభ్యులంత్య శ్రధి్గా విన్నారు. 
“మర్ష దీనికి మనం ఏం చేయగలం? చూస్తు ఊరుకోడమేన్న?” 
అని అందరూ అన్నారు. 

 “ప్రస్తుత్యనికి అంత్య! నేన చపిినది గురుుంచుకని 
ముంద ముంద మీకు పెళ్లళళ్ళయి, మీ పెళాళలవరైన్న సరే, మన 
భాష్ని సవఛ్ఛంగా ఇంట్లా వాడత్యమని న్నకు మాట నివవండి. అదే 
పది వేలు”  
 న్ననాగార్షకునా ఉదేవగమే వార్షలోకూడా కలిగి ఇదారూ 
ఉకుకమోడిగా మాటిచాిరు, “అల్లగే!” అని. 

 

మనిషిక్సవరు ప్రాణం పోశారో తెలియదగాని, 
మనషులు చేసిన ఈ బొమోలో 
మనషులే దేవుడికి ప్రాణం పోస్తున్నారు. 
 
మాటవినే లోహంతో 
మలచిన ఈ మౌనమూర్షుకి 
జగన్నాటకనిా నడిపించే 
దరశకతవం ఇస్తున్నారు. 
 
చదిర్షన ధాునం నంచి 
కనలు తెర్షచిన ఈ ప్రతిమకు 
కట్క్ష వీక్షణలు నేర్షిస్తున్నారు 
ఆచంద్రారాకమూ అల్లగే ఉండమని ప్రారి్షస్తున్నారు. 
 
తొలి చూపుకు త్యమే అరుులమని 
చమీక ముస్తగుల చాటున చిన్నార్ష కనెాపిలాలు 
ముసిముసిగా నవువతన్నారు. 
మొదటిరోజు బడిలో చేరే కుర్రవాడిని 
బుజాగించి ముసాుబు చేసినటీు 
మొదటిసార్ష గుడిలో అడుగుపెటిీన దేవుడికి  
 
 
 

సకలోపచారాలూ చేస్తున్నారు 
పవిత్రజల్లలతో, మంత్రించిన సంసకృత పదాలతో 
సకల శకుులిా ఆవాహన చేస్తున్నారు 
తమ జీవిత్యలిా ఆపాత మధురం చయుమని 
మధురసాలతో అభషేకిస్తున్నారు. 
 
తెర తొలగింది . 
తొలి దరశనంతో అందర్కా పునీతలిా చయుట్నికి 
కలువు తీరాడు దేవుడు. 
మొదటిసార్ష విధి నిరవహణ  చయుబోతనా 
శస్త్రకరుని చేతి కతిుల్లగా 
ఆయన చేతిలో వేణువు 
కనపడకుండా కంపిస్ుంది. 

పీ్రణ పీతిషఠ  
వినెకోట్  ర్విశంకర్  
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 ఈ వాుసానికి ‘సినిమాలు’ లేక ‘చలనచిత్రాలు’ అనే శీర్షిక 
పెటీ్లనకున్నాన. కనీ సినిమా అనగానే చలన చిత్ర పర్షశ్రమ, 
చర్షత్ర, సినిమా తయార్క, నటులు ఇల్ల చాల్లనే పర్షశోధించి రాసేు 
కనీ ఆ శీర్షికకి న్నుయం చయులేన. అందక ‘జ్ఞాపకలు’ 
అనడంలో న్న ఉదేాశుం ‘సినిమాలు ... న్న 
అనభవాలు’’ అనామాట. 

సినిమాకి వెళా్ల (అంటే సినిమా హాల్ 
లో సినిమా చూసి అని అరిం) చాల్ల 
సంవత్యసరాలయి పోయిందని అనేవాళుళ 
చాల్లమందే వున్నారు. కనేాళ్ళగా 
సినిమాలు ఇంట్లానే తెలుగు టి.వి. లోనో, 
కంపూుటర్ లోనో చూస్తు ఉంట్ం అనే 
ఈన్నటి వాళ్ళకి కూడా మన చినాపిటి 
అనభవాలో, లేక మన పెదావాళుళ చపిిన 
కధ్లో వింటే, చలనచిత్రాల వంద సంవ 
తసరాల చర్షత్రలో (న్నకు వందేళ్ళ వయససని కదస్తమా!) సినిమా 
క్సళ్ళడం, ఆ అనభవం మంచి జ్ఞాపకలు. మా న్ననాగారు తన 
చినాతనంలో చూసిన టూర్షంగ్ ట్కీస్త సినిమాలు, డేరా సినిమా 
లు, నేల టికకటూా, బెంచి టికకటూా గుర్షంచి చపేివారు. నేన 
పెర్షగింది బొంబ్దయి మహానగరంలో. హిందీ, ఇంగీాష్ సినిమాలు 
మాత్రమే చూసేవాళ్ళం. న్న చినాపుిడు ఆంధ్రా నించి, సంవతసరం 
క్రితం విడుదలయి, పేరందకుని, వంద రోజులు పైగా ఆడిన 
సినిమాలు, బొంబేలో హాలు నిండే జనం వసాురని నమోకం వునా 
పాత సినిమాలు మాత్రమే నెలకక ఆదివారం ప్రొదానా 8 గంటలకి 
ఒకకటే ఆట వేసేవారు. 11:30 కల్లా మళాళ యధాప్రకరం, హిందీ 
సినిమా మొదలయేుది. అపిట్లా ఎవరన్నా “సినిమాకి వస్తున్నారా” 
అంటే, “స్తరు ట్కీస్” క అని వేరే చపికకరలేద. ఎందకంటే 
అకకడ మాత్రమే చూపించేవారు తెలుగు సినిమా. 15రోజులు 
ముందగా, ఇంట్లా ఫామిల్న మీటింగ్ పెటీుకుని, ఎవరెవరు ఆ 
సినిమాకి వెళాళలో నిశియించి, మాలో ఒకరు, రెండు వారాల 
ముందగానే “స్తరు ట్కీస్” క్సళ్లళ అడావనస టిక్సకటాు కన్నాక 
‘ఫల్లన్న ఆదివారం, ఫల్లన్న సినిమా’ చూడబోతన్నాం అనా 
ప్రోగ్రాం. అమో ఆ ఆదివారం, ప్రొదాటే 5 గంటలకి నిద్రలేచి, 
తెలుగు సినిమాకి వెళ్ళాముంద మేమంత్య తినే బ్రేక్-ఫాసీ్ , సినిమా 
చూసి కష్ీపడిన మాకందర్షకీ ఇంటికచేిసర్షకి భోజనం తయా 

రుచేసి బయలుదేరేది. అంత కష్ీపడి 15 రోజుల ప్రయతాం 
తరువాత, ‘అసలు’ సినిమా చూపే ముంద వచేి అరగంట వారులు, 
ట్రైలర్స మిస్ అవవడం అమోకి ఇషీ్ం లేకనకుంట్, మమోలిా 
పండుగ రోజుల్లగే, ప్రొదానేా నిద్రలేపేసి, తయారయాుక, అందర్షకి 

టిఫినా అందించి, తనూ బయలుదేరేది. 
నిజం చపిదూా, అంత హడావుడి 
అమోదే! ఇకకడ మరొక విష్యం చపాిలి 
మీకు. ఎపుిడో చూసిన బంధుమిత్రు 
లందరో కలిసేవారు “స్తరు ట్కీస్” లో. 
ఇంక అమో ఆనందం చపికార లేద. 
తన ప్రొదాటే లేచి పడిన కష్మీంత్య 
మరచిపోయి, సంతోష్ంతో సినిమా 
మొదలయేుదాక, చినా గుంపుగా మిగత్య  
అమోలకకలతో కబురాలోకి దిగేది.  
న్నకు తరవాత తెలిసిన అసలు విష్య 

మేమంటే, ఈ బొంబ్దయి ‘అమోలు’ ముఖుంగా అదే తెలుగు 
సినిమాకి వచిిన బ్రహోచారులు అంటే పెళ్లళకి రెడీగావునా అబ్దబయి 
ల గుర్షంచి మాటా్డుకునేవారట! మర్ష ఈ బ్రహోచారులు తెలుగు 
సినిమా చూడడానికి వచేివారో, తెలుగు అమాోయిలని చూడడా 
నికి వచేివారో! అసలు సంగతి ఇపుిడు చపెియువచుి మీకు. 
మాఅమో మాఆయనిా మొదటిసార్ష చూసింది, కృష్ణకుమార్ష, 
జగగయు నటించిన “ఉయాులజంపాల” సినిమాకి వెళ్లళనపుిడుట! ఆ 
తరువాత ఎల్లా పెళ్లా కుదిర్షంది అనే వివరాలు ఇపుిడు అప్రస్తుతం . 

న్నకు గురుునాంత వరకు న్ననాగారు మాత్రం తన స్టటులో 
సెటిలయిపోయి, సినిమా ఎపుిడు మొదలవుతందా అని ఎదరు 
చూసేవారు. న్న చినాతనంలో సినిమా మొదలయిన తరువాత 
న్ననాగార్ష ప్రకకనే కూరుినా నేన కధ్ అరింకక, మాటిమాటికీ 
న్ననాగార్షని ప్రశాలతో వేధించడం ఎల్ల మరచిపోగలన! 

 సినిమా మధ్ులో “విశ్రంతి” అని పావుగంట సేపు సినిమా 
ఆపడం, లైటాు వెలగడంతో, స్డాలు, సమ్మసాల ల్లంటి చిరు 
తిండాు అమోకనికి రావడం, అమోని నేన కనమని వేధించడం, 
ఆ తరువాత అమో సంచిలోంచి, తన చేసిన జంతికలు, చేగోడిలు 
బయటకు తియుడం, నేన అమో కననివవకపోవడంతో మొహం 
ముడుచుకని కూరోివడం గురుుకస్తున్నాయి. జీవితం అంటే , 
స్తఖాలే కద, కనిా నిరాశలు కూడా ఉంట్యని  న్న చినా  

జా్ఞపకాలు  
భార్తి   భావరాజు  
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తనంలో తెలుస్తకున్నాన. ఎన్.టి.ఆర్., అంజల్నదేవి సినిమా 
“లవకుశ”, న్న అభమాన నటులంత్య నటించిన “గుండమోకధ్” 
సినిమాలకి, అడావనస టిక్సకటాు కన్నలని ఉత్యసహంగా వెళ్లళన న్నకు, 
“హౌస్ ఫుల్” బోర్ా చూసి బోలడు నిరాశపడిన రోజులు కూడా 
వున్నాయి. అనకోకుండా బోనస్ గా “గుండమో కధ్” మరోవారం, 
మరో ఆట వేసాురని తెలిసి, ముందగానే వెళా్ల “అడావన్స” టికకటాు 
తెచుికునా రోజు, అసలు 
ఈ జనోలో “గుండమోకధ్” 
చూడలేనేమ్మ అనకునా 
న్నకు విజయం సాధించినం 
త ఆ ఆనందం ఒక మధుర 
సోృతి.  

సినిమా పూరుయాుక 
హాల్ బయటకి రాగానే కన 
పడేది, అపుిడే చూసివచిిన 
సినిమా పాటల పుసుకలు అమేో అబ్దబయి. అమో ఇంటిక్సళ్ళళ హడా 
వుడిలో ఉండగా, రెండణల పాటల పుసుకం కనమని గొడవ 
చయుడం న్న చినాన్నటి జ్ఞాపకలలో భాగమే. మరో సినిమా, మరో 
పాటల పుసుకం వచేింతవరకు అవే పాటలు నోటిలో ఆడుతండేవి. 
పాటల పుసుకలు కనిా చేరాక, వాటిని ఒక పుసుకంగా బైండ్ 
చేయించి పదిలంగా ఉంచుకునేదానిా. వీలునా పుిడల్లా న్నకు 
నచిిన పాటలిా పుసుకం చూస్తకుంటూ న్నలో నేన పాడుకుని 
ముర్షసిపోయేదానిా. పాటల పుసుకలే కద, చూసిన సినిమాల 
టికకటాు కూడా గురుుగా దాచుకునేదానిా. ఈన్నడు ఆ రోజులు 
తలుచుకుంటే చరగని ముద్రలవి. 

నేన బొంబ్దయి వదిల్లక అకకడ చాల్ల మారుిల్గచాియి. 
తెలుగు జన్నభా ఎకుకవ అవవడంతో, ఆంధ్రదేశంలో విడుదలయి 
నటేీ బొంబ్దయిలో అదే సమయానికి విడుదల చేసే తెలుగు సిని 
మా హాల్స, వారమంత్య రోజుకి న్నలుగు ఆటలతో, ఇపుిడు అకక 
డునా మా బంధుమిత్రులకి తెలుగు సినిమా చూడటేాదనా కరత 
పోయింది. 

బొంబ్దయి నించి వేసవి సెలవలకి ఆంధ్రదేశంలో అమోమో 
త్యతగార్షంటికి వెళ్లళనపుిడు తెగ సినిమాలు చూసేవాళ్ళం. అకకడ 
తమాషా ఏమంటే, హిందీ, ఇంగీాష్ సినిమాలకి వెళ్లళనపుిడు, న్నక 
యిత్య అరిమయేుది కనీ హిందీ, ఇంగీాష్ రాని వార్షకోసం సినిమా 
హాల్ ఉదోుగి కుర్కి ఎకిక, రేకుతో చేసిన మెగాఫోన్ లో గటిీగా 
సినిమాలో జరుగుతనా సంభాష్ణలు అనవాదం చేస్తు, తనకి 
తోచినటీు సవంత కవితవం, జ్యకులు చపిడం గురుుకస్ుంది. 

ఆపైన అతన నవివత్య అరిమయిన్న కకపోయిన్న ప్రేక్షకులు నవవ 
డం న్నక్సంతో తమాషాగా అనిపించేది. నేన చపేిది ఇతర భాష్ల 
సినిమాలకి ‘సబ్ టైటిల్స’ చూపే రోజులు రాకముంద అనభవం 
అనకోండి!  

సినిమాకి వెళ్ళడం అనేది ఒక అనభూతి. సినిమా చూసేది 
ఎవర్షకివారే అయిన్న, అందరం కలసివెళ్ళడం ఒక సరదా. ముఖుం 

గా పెళ్లళళ్ళకి, వేడుకలక కక 
వేసవి సెలవలలో అందరం 
కల సినపుిడు ఇంటిలిాపాదీ 
సిని మాకి వెళ్ళడం మరపురాని 
సంఘటన. ఏ సినిమాకి వెళాళ 
మ్మ, ఎవర్షతో వెళాళమ్మ, ఏ 
వూళ్ళళ ఎపుిడు కలిసినపుిడు 
ఎంతమంది వెళాళమ్మ, ఎవర్ష 
ప్రకకన కూరుిన్నామ్మ, ఇంక 

పోత్య ఆరోజు వరింలోనో, మండుట్టండలోనో వెళ్ళడం అవి కూడా 
విశేష్మే ఈన్నడు తలుచుకుంటే! 

అమెర్షక వచాిక, 1970 లలో అమెర్షకలో సినిమాల గుర్షంచి 
చపాిలి. సినిమా హాల్స ఎనిా వున్నా, అపిట్లా డ్రైవ్-ఇన్ సినిమా 
లుండేవి చాల్ల చోటా. అంటే మన కరులో వెళా్ల, విశాలమైన 
మైదానంలో స్టికర్ ఉనా చోట కరు ఆపుకని, కరులోనే కూరొిని 
సినిమా చూడడం అనామాట. పెదా తెర, ఓపెన్ ఎయిర్ లో చూపిం 
చేవారు సినిమాలు. మనిషికక టికకట్ బదలు, కరుకక టికకట్ 
అనామాట. కరులో ఎంతమంది వున్నా పటిీంచుకోరు. చిరుతిండి 
కూడా కరు దగగర అమోడంతో కరులోనే సినిమా చూస్తు తినే 
వాళ్ళం. వరిం వసేు ఆరోజు సినిమా ఉండద. ఇండియానండి 
అమెర్షక చూడాలని వచిిన బంధు మిత్రులకి అదక క్రొతు అన 
భవం ఆరోజులాో. 1980లలో డ్రైవ్-ఇన్ సినిమాలు క్రమేణ తగిగ 
పోయి, మలీి-పెాక్స సినిమా హాల్స చాల్ల వెలిశాయి. అంటే, ఒక 
చోట చాల్ల సినిమాలు చూడవచినామాట. వాటితోబ్దటు ఇంట్లా 
విడియో పేాయరాలో సినిమాలు చూడడం కూడా ఉండేది, 1990ల 
లో డి.వి.డి.లు, డి.వి.ఆర్.లు వచాియి. అమెర్షకలోనే కద, ఇండి 
యాలో కూడా ఈ పర్షకరాలు రావడంతో, సినిమా హాల్స కి వెళ్ళళ 
జన్నభా తగాగరా అనిపించేది.  

ఇంక 21వ శత్యబాం వచాిక, చలనచిత్ర పర్షశ్రమలో మారుిలు 
మనందర్షకీ తెలిసినవే. ఒకకసార్షగా సాంకతిక పర్షజ్ఞానం ఎకుకవ 
యిు కంపూుటరు,ా అంతరాాలం(ఇంటరెాట్) దావరా, తలచుకనా 
సినిమా ఇటేీ చూడగలుగుతన్నాం. ఇంటా్లనే కద, కరులో, రైలాో,  
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విమానంలో ప్రయాణలు చేస్తు సెల్ ఫోనా, ఐ-పాడాు, ల్లప్-
ట్ప్స వంటి పర్షకరాలు వాడుతూ, ‘నెట్ ఫాిక్స’, ‘యూటూుబ్’, 
‘హులూ’ ల సహాయంతో సినిమాలు చూడగలుగతన్నాం. ఇక 
వందలకదీా కబు ల్ ఛనెల్స తో ఒక ఇంట్లా ఉంటూ, ఎవర్షకి 
తోచిన సినిమా వారు తల్గక రూమ్ లో చూడగలుగుతన్నాం 
అంటే ఆశిరుం లేద. “ఎవర్షకీ వారే యమున్నతీరే” అనామాట! 
కుటుంబలో అందరం కలిసి సినిమాహాలు కద మనింట్లా ఒక 
గదిలో, ఒక సినిమాచూసే భాగుం కూడా పోయిందనకోండి. మా 
మనవలతో అపుిడపుిడు పిజ్ఞా, పాప్ కర్ా తో ‘మూవీ నైట్’ అని 
శుక్రవారం సాయంత్రమ్మ, సెలవలాోనో మావారు, నేన, వాళ్ళకి 
నచిిన సినిమాలు చూస్తుంట్ం. ఇక పత్య, న్నలుగు 
అంగుళాలునా సెల్-ఫోన్ స్క్కరన్ (తెర) నించి, వంద అంగుళాల 
హోమ్ థియేటర్ తెరతో మనకి ఏ నటుల ని ఏ సైజు లో 
చూడాలనిపిసేు ఆ సైజు లో చూసి తృపిు పడవచుి ఈన్నడు. ప్రత్యుక 
కళ్ళజ్యడు వేస్తకుని ఇంటినించి కదలకుండా చూసే 3డి 
సినిమాలు వునా ఈరోజులాో సినిమా హాల్స గత్యం కనూ 
అనకుంటున్నారా? ఎనిా మారుిలోచిిన్న, సినిమా వెండితెరపై 

ఈన్నడు కూడా సినిమాహల్స కి వెళ్ళళ జన్నభా వృదిలిోనే ఉందని 
చపాిలి. ఇంకపోత్య, స్డా, చిప్స, పాప్ కర్ా తింటూ సినిమా 
చూసే రోజులు ఈన్నడూ ఉన్నా, డినార్ థియేటరుా చాల్ల 
వెలుస్తున్నాయి. సినిమా హాల్ లో పడకుకర్కి ల్లంటి స్ఫాలు, ప్రకక 
టేబుల్స తో బ్దటు, టేబుల్ లైట్స. అంటే, మనింట్లా లివింగ్ రూమ్ 
లో కూరుినాటీనామాట! సినిమా చూస్తుండగానే, మెనూు చూసి 
డినార్ ఆరరా్ చేసి, తెపిించుకుని, తింటూ తృపిుగా సినిమా చూడ 
డం మరో అనభవం ఈ రోజులాో. ఎటొచిి, ఒకసార్ష నేన వెళ్లళన 
డినార్ థియేటరోా తీరా నేన డినార్ తినబోయే సమయానికి, ఆ 
సినిమా స్టన్ లో తిండిలేని బీదవాళ్ళని చూసే సర్షకి స్ఫాలో 
కూరుినా న్నకు తిన్నలనిపించలేద,  

ఏది ఏమైన్న, చివరగా నేన చపేిదేమంటే, మన చలనచిత్ర 
పర్షశ్రమ మేటి నటీనటులతో, క్రొతు పోకడలతో, సాంకతిక పర్ష 
జ్ఞానం (ట్టకాలజీ), పర్షశోధ్నలతో, ఎపిటికీ తరతరాలుగా జన్ననిా 
అలర్షస్తు, మనందర్షనీ వినోదపరుస్తునే  ఉంటుదనడానికి 
ఏమాత్రం సంకోచం లేద. దీనికి నిదరశన్నలే ఈన్నటి ఆసాకర్, ఫిల్ో 
ఫేర్ పురసాకరాలు!  

“మనోధ” ఉగాది 

క. మనకీ దినమున నతి నూ 
     తనమౌ ధ్ృతి కలుగ”మనోధ్కు”కు న్నహావన 
    ముోన, సరవ దిశలు క్రమోగ, 
     ననిరవచనమైన సొంపు, హాయి తలిరిన్ 
 
ధ్ృతి = సంతోష్ం; తలిరిన్ = అతిశయించగ; అనిరవచనము = మాటలేని 

  

 

 

 

 

 

 

తెలుగు పలుకు 

గీ. తెలుగులో నొక ప్రాంతము పలుకు వరుస 
     వేరు వరుస కకింతగ విడిగ తోచు 
     అయిన జనముల కలయిక కగునే బెడగు  
     క్రొతు వైవిధ్ుములు బ్దసకున్ కలుగవె? 
 
బెగడు = భయము; విడిగ = ప్రత్యుకము; వరుస =క్రమము, విధ్ము; కలయిక = 
సంగమము 
 

గీ. దూరదేశములోననా వార్ష కలము 
     తలాి పలుకల గర్షమ సంఫుల ాకరణ్ణ 
     నందరకు తెలిగలుగట యంత స్తలభము 
     మా, అయిన నిరువరకు శ్రేయ మగున కదే! 
గర్షమ = గొపితనము; సంఫులా సరణ్ణ = చకకగా విర్షసిన వరుస 
 

                    వేమూరి వేంకట్ రామనాధం 
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“అంబేదకర్ గుర్షంచి తెలియకుండా మాటా్డుతన్నారు” 
అన్నాడు గటిీగా ఆవేశపూర్షతంగా మారకండేయ శరో. అపిటిదాక 
హాలులో రకరకల సాథయిలో, వేరేవరు గుంపులలో సాగుతనా చరి 
లు ఈ మాటలతో ఒకక కుదపుతో ఆగిన బస్తసల్ల ఆగిపోయాయి.   

దీపావళ్ల రోజు. బయట మంచు పడుతనాది.  నూుయా 
ర్క వాత్యవరణంలో దీపావళ్ల న్నడు మంచు పడటం ఆశిరుం. కని 
మంచు పడుతన్నా మా ఇంటికి స్తమారు పిలిచిన వారందరూ 
రావడం చాల్ల ఆనందంగా ఉంది. ఆ ఆనందం ఇచిినశకిు తో 
వచిినవాళ్ాకి కవలసిన ద్రవ, ఘన పదారాిలని అందిస్తు అందర్ష 
మధాు తిరుగుతన్నాన. వచిినవాళ్ళలో అతి చినా ఉదోుగం 
చేస్తునా వాళ్ళ నంచి పెదా కంపెనీలు నడుపుతూ గణనీయంగా 
గడించిన వాళుళ ఉన్నారు. ఇవాళ్ విశేష్ం ఏమిటంటే డబుబ, బంగా 
రం గుర్షంచి కకుండా ఇండియాలో వాళ్ా వాళ్ా ఊరుల గుర్షంచి, 
తెలుగుభాష్ గుర్షంచి చరిలు చినా చినా గుంపులలో జరు 
గుతన్నాయి. అందర్ష ఉదేాశుం ఒకటే. ఇండియా అమెర్షకల్ల 
అయిపోవాలని, అందరూ హాయిగా బతకలని. చాల్లమంది అన 
కునేది ఏమిటంటే ఇండియన్ బుర్ర చాల్ల గొపిదని ప్రపంచ 
మంత్య గుర్షుంచాలని; తెలివితకుకవ తెలావాళుళ ఇది గుర్షుంచి, 
వేదాలు, రామాయణ, మహాభారత్యలు చదవాలని. అల్ల మొదలైన 
కబురుా, వాడి వాడి మాటలన వేడివేడిగా వాడి తమ తమ తెలుగు 
భాషా పర్షజ్ఞాన్ననిా, వాదన్న పటిమని, తరక సామరాథయనిా చమత్యకర 
ప్రతిభని చూపిస్తు, నీకంటే ఒక ఆకు ఎకుకవే చదివాన తెలుసా 
అని చపికనే చపుతూ కోల్లహలంగా వాదించుకుంటున్నారు. 

గాంధీ అంత గొపివాడు ప్రపంచంలో పుటీలేదని ఒకరం 
టే, అంత మొండివాడు ఇంక మరెవరూ లేరని కంతమంది... అస 
లు దేశంలో అనిా సమసులకి ముసాిమ్స కరణమని కందరు, ఈ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

కషాయం వాళుళ దేశానిా వెయేుళుళ వెనకిక తీస్తకని వెళా్ల 
పోతన్నారని మర్షకందరు... తెలుగు చచిిపోతనాదని కందరు, 
లేద లేద ప్రభ్యతవ విధాన్నల వలా కనిా కోటా నిరక్షరాస్తు 
లున్నారని, వాళ్ళవల ా తెలుగు మర్షకనిా వందల ఏళుళ బతిక 
ఉంటుందని మర్షకందరు... ర్షజరేవష్న్ వలా దేశం పాడైపోయిం 
దని ఒకరు వాదిసేు, బ్రాహోణులే తరతరాలుగా తెలివంత్య 
దాచేస్తకుని మిగిలినవాళ్ాని తొకకశారని మర్షకంతమంది. మరో 
పదేళ్ళలో ర్షజరేవష్న్ వలా స్టటాు తెచుికుని, ఉదోుగాలు తెచుికుని 
అధికరంలోకి వచిిన కతు బ్రాహోణులు మిగిలినవాళ్ళని ఎల్ల 
అణగదకకసాురో మర్షకందరు... ఇల్ల రకరకల విష్యాలన 
ఒకర్ష మీద ఒకరు పోటీ పడి వాదించుకోవడంతో హలాో వాత్య 
వరణం, డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉనా ఆహారపదారాథల కంటే వేడిగా 
ఉంది.  
 అనిాటికంటే ఎకుకవగా, గటిగీా వాదించుకుంటునా విష్ 
యం కుల్లల మీద. ఇది జ్యరుగా సాగుతనాదని దూరం నంచి 
వినా న్నకు తెలుస్తునాది. వాళ్ాకి కవలసినవి అందించడానికి వెళా్ల 
వస్తునాపుిడు వినా మాటల వలా కనిా విష్యాలు సిష్ీంగా 
తెలుస్తున్నాయి. నరకస్తరుడు దళ్లతడని, కృషుణడు, సతుభామ 
అగ్రవరణస్తులని, అంచేత నరకస్తరవధ్ని దీపావళ్ల జరపడం దళ్ల 
తలకి అవమానమని వచిిన వారులని చదివినవాళుళ ఈ కుల 
చరిని మొదలుపెటీ్రు. వచిిన యాభైఅరవైమందిలో కుల చరిలో 
పాల్గగనా వాళ్ళ సంఖు ఎకుకవ. కులపిచిి, కులగజాి, కులత్యమర, 
కులమేహం, కులపోటుకి అమెర్షక వాళుళ ఇంక ఏ మందూ 
కనిపెటీలేద. ఆయురేవదం, యున్ననిలలో ఉన్నా అది బ్రాహోలది, 
ముసాింలది కబటిీ వాడకూడద. అంచేత ఇంక చాల్ల మంది ఈ 
కుల రోగాలతో బ్దధ్పడుతన్నారు.    

థంక్సు ట్ల అంబేదకర్  
డా. కలశపూడి  శీ్రనివాస రావు   
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అపిటికి మూడుసారుా భోజన్ననికి పిలుపు వచిిన్న 
వాదించుకోవడంలో మునిగిపోయిన వాళుళ ఒకకరూ కదలలేద.  
వీళ్ళ వాదనలని ఆపించి, హాలోా వాత్యవరణనిా చలాబర్షచి, వేడి వేడి 
భోజన్ననికి పంపవలసిన బ్దధ్ుత ఉంది.  గత పది నిమిషాలుగా 
ఈ విష్యమే ఆలోచిస్తున్నాన. అదిగో అపుిడు –  

“అంబేదకర్ గుర్షంచి తెలియకుండా మాటా్డుతన్నారు” 
అన్నాడు గటిీగా ఆవేశపూర్షతంగా మారకండేయ శరో. అపిటిదాక 
హాలులో రకరకల సాథయిలో, వేరేవరు గుంపులలో సాగుతనా చరి 
లు ఈ మాటలతో ఒకక కుదపుతో ఆగిన బస్తసల్ల ఆగిపోయాయి.   

అపుిడు న్న మెదడులో మేల్గకనా ఒక జ్ఞాపకం మెరుపుల్ల 
మెర్షసింది.  వెంటనే, ”థాంక్స టు అంబేదకర్” అన్నాన గటిీగా, 
అందర్ష వైపు చూస్తు. 

“ఎందకూ” స్తమారుగా అందరూ ఆశిరుంతో. 
“ఎందకంటే అంబేదకర్ వలాే నేన ఇకకడ ఉన్నాన.  నేన 

ఇకకడ ఉండబటేీ మీ అందర్షకీ ఇవాళ్ లంచ్ ఇవవగలుగుతన్నాన.  
అంచేత ఒక విధ్ంగా ఇవాళ్ లంచ్ కి మీరందరూ అంబేదకర్ కి 
కృతజాతలు చపుికోవాలి.” అన్నాన. న్నకు చినాపుిడు బ్దగా 
పర్షచయమునా మిష్నర్క భాష్ యాసలో. 

“మీరు కని క్రిసీియన్ ... చర్షి...” మాంసాహారం చూస్తునా 
శాకహార్షల్ల ననా చూస్తు అడిగింది ఒకవిడ. 

“అవునండి, నేన చర్షి వీధిలో పుటీ్న, చర్షి ఎదటే 
పెర్షగాన, చర్షి స్తకలోా చదివాన “ అన్నాన. ఇంటిలిాపాది నిశశబాం 
గా విన్నారు, మా మాటలని. 

అపిటిదాక జర్షగిన వాదనలు అందరూ మర్షిపోయారు.  
వాళుళ ఇపిటిదాక వాదించుకునా వాదనలలో అనా మాటలలో 
వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచిన ననా తపుిగా ఏమైన్న అన్నారా అనా 
మీమాంసలో పడాటీున్నారు.  

ఇదే అదన అనకుని మళ్ళళ అందర్షనీ భోజన్ననికి 
పదమన్నాన.  అందరూ లేవబోతూ ఉంటే, కుతూహల్లనికి మారు 
పేరైన కంట్టకోణంగి కోమలి ”థాంక్స టు అంబేదకర్” అని 
ఆయనల్లగే మమోలిా తపుి త్రోవ పటిీంచి భోజన్ననికి పంపు 
త్యరా?  వీలేాద. ఎందకల్ల అన్నారో కని, దాని వెనక కధ్యంట్ల 
చపాిలి” అంది.  మారకండేయ శరోకి జవాబు చపిలేక కబోలు. 

 “అంబేదకర్ కథ చపాిలి” అన్నారు అందరూ కోరస్ గా.  
“మీరందరూ మీ పేాటాలో భోజనం తెచుికని తింటూ 

ఉండండి.  మీరు తింటూ ఉంటే నేన చపుత్యన” అన్నాన. 
అందరూ గబగబ్ద వెళా్ల భోజనం తెచుికోవడంలో మునిగి 
పోయారు. అందరూ మళ్ళళ ఎవర్ష కుర్కిలో వాళుళ కూరుిని ‘చపిం 

డి” అన్నారు కోరస్ గా. 
“మాకుటుంబ్దలాో పుటిీన తరావత స్తకలుకు వెళ్ళడం 

ఎంత సహజమ్మ, స్తకలోా చదవైన  తరావత రైలేవ ఉదోుగానికి 
వెళ్ళడం అంత్య సహజం.  అంచేత డిగ్రీ అవవగానే నేన ఒక రైలేవ 
ఉదోుగం ఇంటరూవయ కి వెళాాన.  ననా ఇంటరూవయ  చయుడానికి  
అయిదగురు కూరొిని ఉన్నారు.  ననా ఎగాదిగా చూసి ఎదరు 
గా ఉనా ఒక చినా కుర్కిలో కూరోిమన్నారు. ముంద ఏవేవో 
ప్రశాలు వేశారు. అవి అనీా ‘త్రీ ఇడియట్స’ సినిమాలోల్ల న్న 
చదవుకి కనీ, నేన కవాలనకుంటునా ఉదోుగానికి కనీ ఏమీ 
సంబంధ్ం లేనివి. నేన వెంటవెంటనే సమాధాన్నలు చపు 
తన్నాన. వాళుళ త్యపీగా ఏవేవో రకరకల ప్రశాలు అడుగు 
తన్నారు.  ఇల్ల పాసింజరు రైలుల్ల సాగుతనా న్న రైలేవ ఉదోుగం 
ఇంటరూవయలో ‘ఇండియన్ కన్ సీిటూుష్న్  రాసిందెవరు?’ అనా 
ప్రశా వేసి, ఎక్స ప్రెస్ ట్రైన్ ని లూప్ లైన్ కి ష్టింగ్ చేసిన సేీష్న్ 
మాసీర్ ల్ల ఒక చిరునవువతో చపుి చూదాాం అనాటీు చూశాడు 
ఒకతన. 

“‘ఇండియన్ కన్ సీిటూుష్న్ ఒక నవలో న్నటకమ్మ 
కద, ఒకకతన వ్రాయడానికి” అని ఆగాన.  ప్రశా అడిగిన ఆయన 
గాబరాగా కుర్కిలో కదిల్లడు.  ఇంటరూవయ చయుడానికి కూరుినా 
మిగిలిన వాళుళ బిగుస్తకుపోయారు.  న్న వైపే అందర్ష దృషీి.  
న్నకు కకపోత్య ఈ ఉదోుగం ఇంక్సవర్షకి ఇసాురు అనా ధీమా న్నకు 
ముందనంచీ ఉంది. దాని బలం వలాే న్న మాటలు త్యపీగా, 
ధ్ృఢంగా వస్తున్నాయి. 

బహుశా భీమ్ రావు రాంజీ అంబేదకర్ వ్రాశాడని నేన 
అంట్న అని అనకన్నారు కబోలు” అన్నాన, అది సరైన 
జవాబు కదనాటీు తల ఊపుతూ. “1946లో మన కన్ సీిటూుష్న్ 
నిరాోణం కోసం 299 మందితో  కన్ సీిటూుష్న్ అసెంబీా ఏరి 
డింది.  అందలో 17 కమిటీలు ఉన్నాయి.  ఆ 17 కమిటీలోా కన్ 
సీిటూుష్న్ డ్రాఫిీంగ్ కమిటీ ఒకటి.  ఈ కమిటీకి  మాత్రమే డా. 
అంబేదకర్ చైరోన్.  ఈ కమిటీ రెండేళ్ళ పదకండు నెలల పదిహేడు 
రోజులు పనిచేసి రాజ్ఞుంగానిా రూపందించింది. ఈ కమిటీ 
పనితీరు మీద ఎనోా విమరశల్గచాియి. నతు మీద అంబేదకర్ 
కూరుిని ఉంటే నెహ్రూ కరడాతో కడుతనా శంకర్ వీకీా కరూీన్ 
ఆయన పనితీరుకి ఒక చమత్యకరం” – అంటూ న్నకు తెలిసిన 
విష్యాలనిాంటినీ ఒక వడగళ్ళ వానల్ల వాళ్ళ మీద కుర్షపించాన.  
ఒకకసార్ష చపిడం ఆపి వాళ్ళ మొహాలాోకి చూసాన. నిశశబాం.  
వాళ్ళ స్టర్షయస్ నెస్ చూసి ననా ఇక లే, వెళుళ, చేసిన ఇంటరూవయ 
చాలని అంట్రు అని అనకున్నాన.  అల్ల అనలేద.  
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అంత్య లేచి నిలుచున్నారు బెరుకు బెరుకుగా. నిలుచునావాళుళ 
‘సర్ ..సర్..” అంటున్నారు.  ఎవర్షన్న? అని వెనకిక తిర్షగి చూసేు ఒక 
పెదాాయన నిలుచున్నారు.  పంచ కటీుకుని, పైన ఖదారు చొకకతో 
చాల్ల హుందాగా కనిపించారు.  నేన కూడా మరాుద కోసం లేచి 
నిలుచున్నాన. 
“నీ పేరేమిటి?” అని అడిగారు. 
చపాిన. 
“ఏఊరు?”చపాిన. 
  “ఎవరబ్దబయివి” 
చపాిన. 
“ఏం చదివావు? “ 
చపాిన. 
“ ఈ ఇంటరూవయ కి ఎందకు వచాివు?” 
“ఉదోుగం కవాలని.” 
“ఉదోుగానికి ఎందకు వచాివు?” 
“డబుబలు... జీతం కోసం..” అన్నాన 
నిశియంగా, ఇంటరూవయ చేస్తు నావాళుళ 
ఏమీ  మాటా్డలేద.  లేచి నిలబడే 
ఉన్నారు.  అంటే ఈ ప్రశాలు వేస్తునా 
ఆయన వీళ్ళ  పైన అధికర్ష 
అయివుంట్రని  తోచింది. 
 “జీతం కోసం అయిత్య ఈ 
ఉదోుగానికి ఎందకు అపెటా చేశావు? 
ఇంతకన్నా మంచిది, ఎకుకవ జీతం వచేి 
ఆపరేటింగ్ ఉదోుగానికి ఎందకు అపెట ా
చయులేద?”అన్నారు. 
 “నేన అపెటా చేసినపుిడు 
కమర్షియల్ పోస్తీలు మాత్రమే అడవర్ 
టైజ్ చేశారు సర్ “ అన్నాన.  అపిటికి న్నకు తెలియకుం డానే 
న్నమాటలలో వినయం ఉలాిపరకగితంల్ల ప్రతీ మాటని 
చుటీుకుని వస్తునాది. 
 “సరే, ఇతనిా ఆపరేటింగ్ పోస్తీ కోసం కంటి పర్కక్షకు 
పంపండి” అని ఇంటరూవయ చేస్తునావాళ్ళకి చపాిరు.  
 ‘ఎస్ సర్” అన్నారు అందరూ ఒకకసార్ష. 

“థాంక్స సర్” అన్నాన నేన ఆయనకి నమసాకరం కూడా 
పెడుతూ.   

“ఈ ఉదోుగం వసేు, నీకు ఒక పాస్ పంపుత్యరు.  అది 

తీస్తకుని జ్ఞయిన్ అవవడానికి రమోంట్రు.  జ్ఞయిన్ 
అవవకముంద వచిి ననా కలువు” అని కదలబోయారు. 

“మీరు, మీ పేరు...” ఇంతకీ మీరెవరు, మిమోలిా ఎల్ల 
కలవాలి అనా భావంతో. 

“నేన సర్కవస్ కమిష్న్ చైరోన్ ని” అన్నారు.  
“తపికుండా వచిి కలుసాున” అన్నాన.   
అని చపిడం ఆపాన.  మా ఇంట్లా భోజనం చేస్తునా 

అందర్ష వైపు చూశాన.  
“ఉదోుగం వచిిందా? రైలేవ పాస్ వచిిందా? ఆయనిా కలి 

శారా? రైలేవ ఉదోుగం లో జ్ఞయిన్ అయాురా?” భోజనం మధ్ులో 
ఆపి  అడిగారు కుతూహలం ఆపుకోలేని వాళుళ. 

“ఉదోుగం వచిింది.  వచిిన మూడు నెలలకి పాస్ కూడా 
వచిింది. ఆ పాస్ పటీుకుని ఆయనిా 
కలవడానికి వెళాాన.  దరక లేద. 
మూడుసారుా ప్రయతిాంచాన. ఈ లోగా న్న 
ఎమెోస్టస కూడా అయిపోయింది.” 
“మర్ష రైలేవ ఉదోుగం?” ఆతృతగా అడిగారు. 
“అమెర్షకలో పి.హెచ్.డి అడిోష్న్ సాకలర్ 
షిప్ తో సహా వచిింది.  అమెర్షక వచేిశాన, 
ఓ ఇరవై ఏళ్ా  కిందట” అన్నాన, నేన 
కూడా ఆ జ్ఞాపకలలోంచి బయటపడుతూ. 
“అయిత్య  అంబేదకర్ కి థాంక్స ఎందకు?” 
అని అడిగా రు ఒక ప్రొఫ్సర్ గారు.  ప్రతి 
మెదడూ ఒకోక విధ్ంగా పనిచేస్తుంది అని 
నిరూపించడానికనాటీు. 
“రాజ్ఞుంగం ప్రశా లేకపోత్య, అంబేదకర్ 
జవాబు లేద.  అంబేదకర్ జవాబు లేకపోత్య, 
ఇంటరూవయ మామూలుగా అయేుది, 

మామూలుగా అయిత్య, సర్కవస్ కమిష్న్ చైరోన్ ఆగేవారు కద, 
ఆయన ఆగకపోత్య, ననా వచిి కలవమని చపేివారు కద,  
ఆయనిా కలవడమనాది లేకపోత్య ఉదోుగంలో జ్ఞయిన్ అయి 
పోయే వాడిని, ఉదోుగంలో జ్ఞయిన్ అయిత్య ఇక అమెర్షక 
రావడం ఉండేది కద.  అమెర్షక రాకపోత్య మిమోలిా కలిసే 
భాగుం ఉండేది కద, మిమోలిా కలిసే భాగుంలేకపోత్య ఇవాళ్ 
మీతో కలిసి భోజనం చేసే అవకశం ఉండేది కద.  అంచేత 
అంబేదకర్ కు థాంక్స చపుికోవాలి” అన్నాన. 
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సర్షగాగ సమయానికి వచాిరు చేతలు 
కడుకుకరండి.. ప్రసాదం తీస్తకుందరు 
గానీ !  
ఏమిటీ.. కళుళ అంత పెదావి చేస్తకుని 
అల్ల చూస్తున్నారూ? ఇనిా పిండివంట 
లు, పలహారాలు చేశా నన్న ? ఈ రోజు 
శ్రవణ శుక్రవారం కదా? పూజ చేస్తకు 
న్నాన. అమో వార్షకి నైవేదుంగా ఇవనీా 

చేశా న.ఇన్నాళ్ళకు కధ్లో చపిినటీు ఇరవై ఒకక రకలు చేశాన 
చూశా రా ! 
 కసు పాయసం, న్నలుగు బూరెలు చయుడానికి, న్నన్న హైరాన్న 
పడిపోయే నేన ఉనాటీుండి ఇనిా పిండివంటలు ఎల్ల చేశాన్న 
అని ఆశిరు పోతన్నారుకదూ? ఇదంత్య అమోవార్ష మహిమ 
అనకుంటున్నారేమ్మ. కదండీ బ్దబు అంత్య తెలుగు బులాితెర 
మహిమ! 
ఈ నెలంత్య లేడీస్ నోములు, వ్రత్యలతో వూపిరాడనంత బిజీ, 
బిజీగా ఉంట్రని “ శ్రవణమాసం సెిష్ల్ “ అంటూ “ఆ“ టీవీ లో 
ప్రత్యుకమైన వంటల ప్రోగ్రాం పెటీ్రు. పూజలు, పునసాకరాలు 
చేస్తకునే న్నల్లంటి ఆడవాళుళ గంటలు తరబడి వంటలు చేస్తు., 
టైము వేస్తీ చేస్తకోకుండా నిమిషాల మీద రకరకల నైవేదాులు 
ఎల్ల తయారు చయుచోి చూపించారండీ! 
“ఆ” టీవీ ఏమిటీ అంట్రా? మీకు ఏమి తెల్నద.. ఆ టీవీ అంటే 
ఆడవాళ్ళ టీవీ అని అరిం. ఆ ఛనల్ లో అనీా ఆడవాళ్ళకు 
సంబంధించిన కరుక్రమాలే వసాుయి. 
ఆ వంటల షో చూశాక తెలిసింది-పిచిిమొహానిా ఇన్నాళుళ అనీా 
యధావిధిగా చేస్తు అనవసరంగా శ్రమపడాానని! 
ఏమిటీ.? టీవీలో చూపించేవనీా ఎడిట్ చేసి చూపిసాురంట్రా? 
సడేలేండి.... సంబడం! అదేదో మీకకకళ్ళక తెలిసినటీు... ఆ సంగతి 
న్నకూ తెలుస్త! కనీ ఈ కుకింగ్ షో అల్ల కద. సీవ్ వెలిగించి 
నపిటినంచీ., చేస్తునా వంటని పేాట్లాకి తీసేంత వరకు ఖచిితంగా 
ఎంత టైం పడుతందో టైమర్ పెటిీ మర్క చూపించారు. 
టైమర్ పెటిీ చూపించడం ఏమిటీ అంట్రా? 
అబబ చపాిన కదండీ. ఇది మామూలు వంటల ప్రోగ్రాం కదనీ. 
అనిా షోలాో ల్లగా వంటలు ఎల్ల చయాులో చూపించే కరుక్రమం 
కదది. ఓ పిండివంట ఎల్ల చయాులో చూపించటం గొపి కద. 

దానిా ఎంత తకుకవ టైములో చేసాురనాది పాయింటు. ఏ అయిటం 
చేసిన్న ఏడు నిముషాలు దాటిందంటే ఎలిమినేట్ అయిపోత్యరు. 
పోవమో మహాలక్ష్మీ.... పోవమాో... అంటూ పంపించేశారు తెలుసా! 
వంటలాో చయిుతిర్షగిన వనితలు కందరు మూడంటే మూడు 
నిమిషాలోా ఇటేీ స్టవటాు.. అటేీ హాటాు చేసేసి పటీుచీరలు, 
పాపిడిబిళ్ళలు గెలిచేస్తకున్నారు! కనిా స్టవటా కైత్య సీవ్ కూడా ఆన్ 
చయుకకరాా. మైక్రోవేవ్ లో ఇల్ల పెటిీ అల్ల తియుడమే. ఇవాళ్ 
నేన చేసిన ఈ పిండివంటలనీా ఆ షో లో బహుమతలు 
గెలుచుకునావేనండీ! 
ఏమిటీ.? మూడునిముషాలోా.-ఐద నిముషాలోా పిండివంటలు 
పూర్షుచయుడం వింతగానూ విడూారంగానూ ఉంది అంట్రా? 
వింత్య మర్ష! అంత్య కదండోయ్ ! ఆ కదిా పాటి టైములో కూడా 
వంటమీద శ్రది పెటీ్లిసన పని లేదట. చాల్ల మంది ఓ పకక వంట 
చేస్తునే యాంకర్ అడిగే ప్రశాలకు చకచక సమాధాన్నలిస్తు... 
పాటలు పాడుతూ... డాునసలు చేస్తు పూర్షు చేశారు. నిజ్ఞనికి అది 
వంటల పోటీ కమ్ ట్లంట్ షో అనకోండి !  
వంటలకు...డానసలకు సంబంధ్ం ఏమిటీ అంట్రా?  
ఏం చచుి ప్రశా అండీ బ్దబు! ఏ కలం లో ఉన్నారు మీరు? అంద 
క తెలుగు ఛనల్స చూడండీ. కసు తెలివి పెరుగుతందీ అంటే 
వినిపించుకోరాయే. అసుమానం హిసీర్క ఛనలుస...ట్రావెల్ ఛనలుస 
ఈరెండు కకపత్య నూుస్ ఛనల్ చూసే మీకు లోకజ్ఞానం 
తెలివిత్యటలు రమోంటే ఎల్ల వసాుయి?  
ఇపుిడు పాటలు, డాునసలు బులాితెర వంటలాో భాగాలు అయి 
పోయాయి. చేసే వంటలో ఉపుిలు కరాలు వేసిన్న వెయుక 
పోయిన్న ప్రేక్షకులు ఏమీ పటిీంచుకోరు. కనీ ఆటలు....పాటలు 
లేకపోత్య అమ్మో ! ఇంకమైన్న ఉందా?! “ఆడుత, పాడుత పని 
చేస్తుంటే ... అలుపు సొలుపే ఉండద” అని ఆన్నడే మన కవులు 
పాటలు కూడా రాశారు కదా. అల్ల ఓ పకక వంట చేస్తు మరో పకక 
పాటలు పాడుతూ..డాునసలు చేస్తుంటే శ్రమే తెల్నదట. ఈ రోజులాో 
“అసలు పని” మాట ఎల్ల వున్నా ఆట్ పాట్ వసేు చాలు ఇటేీ 
ష్యిన్ అయిపోవచుి! 
గొపివాళ్ళ దగగరనంచీ న్నల్లంటి వాళ్ళతో సహా బులాితెర మీద 
కనిపించాలంటే ఈ రెండూ వచిితీరాలి. ముఖుంగా ఎగరటం 
అదేనండీ గంతలేయడం కంపలసర్క గా రావాలి. నేన  చినాపుిడు 
రేడియోలో సినిమా పాటలు వింటూ న్నకు తోచినటాు డానస   

శీ్రవణమాసం స్పెషల్  
శ్యోమలాదేవి  ద్శిక  
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చేస్తుండేదానిా. న్న డానసని ఎవరూ మెచుికోక పోగా ఇంట్లా 
అందరూ “నీకు కళుళ చేతలు కుదరుగా ఉండవు కదా? ఏమిట్ 
పిచిి గంతలు” అంటూ అసుమానం 
కోపిడేవారు. ఆ పిచిి ఎగురుళ్ళళ ఈ రోజులాో 
ఓ పెదా సెటీల్ అయిపోయింది! ఏ వంటల 
ప్రోగ్రాం అయిన్న “ఇపుిడు ఫల్లన్న వారు 
మనకి ఓ కతురకం వంటకం చూపిసాురు“ 
అని అంట్రే కనీ, అసలు వంట కంటే 
ముంద, వాళుళ వగలు పోతూ మనకు 
చూపించేది వాళ్ళ చీరలు, నగలు..డానసలే!   
ఏమిటీ? ఈ వంటలు చూస్తుంటే నైవేదుం 
కోసం చేసినటీు లేవంట్రా? పారీ్కలాోన, 
రెసాీరెంట్ లో చేసే ఐటమ్స ల్ల వున్నాయి 
అంట్రా?  
అయోురామ! మీకు ప్రతీదీ విడమర్షచి చపాి 
లి. ఇపుిడు రోజూ మనం తినే వంటలాో మారుి వచిినటేీ దేముడికి 
పెటేీ నైవేదాులాో కూడా బోలడంత కతుదనం వచేిసిందండీ! 
పాతవస్తువులిా ఆటక మీదకు ఎకికంచేసినటీు పాత నైవేదాులిా 
అందరూ పకకన పెటేీస్తు న్నారు. ఇపిటి కలం అమోవారుా ఆ పాత 
పరమాన్నాలతో, పులిహోరలతో, అపాిలతో ప్రీతి చందరుట్. 
మనం ఎనిా కతు రకలు చేసేు దేవతలు అంత సంతోషించి అంత్య 
తవరగా మన కోర్షకలు తీరుసాురుటండీ! అందక ఇవావళా-రేపు 
దేవుళ్ళకు “కంటినెంటల్ టైప్ నైవేదాులు” కమన్ 
అయిపోయాయి. 
గుల్లబ్ జ్ఞమ్ తో కర్రీ చేస్తకోవచినీ....పనీర్ తో పచిడి చయుచి 
ని.... మష్రూమ్స తో మాగాయ పెటీచిని  “ శ్రవణమాసం సెిష్ల్ ” 
షో చూసిన తరావత్య తెలిసింది! ఒకవేళ్ మన చాదసుం కదీా సాంప్ర 
దాయకమైన నైవేదాులే పెటీ్లనకున్నా... పూరవంల్లగా వంటక 
లనీా ఆరోజే చయుకకరలేదట. క్రితం రోజే పిండిరుబుబకుని రెఫ్రిజి 
రేటరాో పెటేీస్తకోవడం, స్టవట్ మర్షంత రుచిగా ఉండట్నికి తవరగా 
అయిపోవడానికి చకకగా బజ్ఞరులో దర్షక కోవా కనకకచిి 
వేసెయుడం, కూర మగిగపోగానే వెంటనే రెడీ మేడ్ సాస్ వేసి కలిపె 
యుడం ల్లంటి చిట్కలు చాల్ల...చాల్ల చపాిరు!! 
 ఏమిటీ అమోవారు ఎపిటిల్ల కకుండా అదోమాదిర్షగా ఉం 
దేమిటీ అంట్రా? అమ్మో ఫరవాలేదే.....న్న అమోవారు కతుగా ఉం 
దని కనిపెటేీశారే! ఇపిటి ఫాష్న్ కు తగినటీుగా అమోవార్షని ఎనిా 
రకలుగా అలంకర్షంచుకోవచోి కూడా చూపించారు. అందక 
ఈసార్ష నేనూ, న్న వరలక్ష్మి అమోవార్షా కతు సెటీల్ లో 

అలంకర్షంచుకున్నా. పెళ్లళళ్ళకు “వెడిాంగ్ పాానర్స” ఉనాటేీ ఇపుిడు 
నోములు వ్రత్యలు చేస్తకునే వాళ్ళకోసం “పూజ్ఞ పాానర్స” అని 

ఉన్నారుటండీ. అల్లంటివాళుళ ఈ 
”శ్రవణమాసం సెిష్ల్” షో కి వచిి ఇల్లంటి 
అకష్నాకు ఎల్ల ప్రిపేర్ అవావలో నేరాిరు. 
ఇండియాలో ఇపుిడు ఈ ప్రొఫ్ష్న్ కు 
బోలడంత డిమాండుటండీ! ఈ రోజులాో 
మొగుళ్ళ కంటే ఎకుకవ సంపాదిస్తునా 
ఆడవాళ్ళకు, పిలాలిా పెంచే టైము, 
వంటింట్లాకి వెళ్ళళ ఓపిక ఉండటం లేద. 
ఇంక పూజలకు-పునసాకరాలకు టైము 
ఎకకడ ఉంటుందీ? అందక ఈతరం పిలాలు 
పూజ్ఞపాానర్స-ని బుక్ చేసేస్తకుంటున్నా 
రుట! వ్రత్యనికి కవాలిసన వస్తువులకోసం 
పనికటీుకుని కటీు-కటీుకు తిరగకకర 

లేకుండా అనీా వాళ్ళళ పటీుకసాురు.  
న్న చినాపుిడు మా అమో “వరలక్ష్మీ వ్రతం” రోజున ఎంత శ్రమ 
పడేదో. ఓ పకక వంట చేస్తు..మరో పకక పిండితో అమోవార్షా 
తయారుచేస్తకుంటూ., పూజకు కవాలిసనవి సిదిం చేస్తకుంటూ 
ముతెటుదలకు ఇవావలిసన వాయన్నలు సరుాకుంటూ న్నన్న హైరాన్న  
పడిపోయేది. ఇపుిడు ఆ బ్దధ్లేమి లేకుండా పూజ్ఞ పాానర్స కు 
కంట్రాక్ీ ఇచేిసేు అనీా వాళ్ళళ చూస్తకుంట్రు. అమోవార్షా అలంక 
ర్షంచడం దగగరనంచి ... వచిిన ఆడవాళ్ళకు త్యంబూలం ఇవవడం 
దాక అంత్య వాళ్ళదే పూచీ. మన బడెాట్ కి అనకూలంగా, మన 
అభరుచికి అనగుణంగా మనకు ఎల్ల కవాలంటే అల్ల సిదిం 
చేసాురు. అమోవార్షా కూడా మనకు ఏ సెటీల్ లో కవాలంటే ఆ సెటీల్ 
లో తయారుచేసాురుట. 
దేవుళ్ళకు సెటీల్ ఏమిటీ ....అంట్రా? 
మీకు అనీా పూసగుచిినటీు చపేు కని అరింకద కదా? సెటీల్ 
అంటే ట్ల్నవుడ్ సెటీల్ లోన్న, బ్దల్నవుడ్ సెటీల్ లోన్న...ఈ రెండు కక 
హాల్నవుడ్ సెటీల్ లోన్న అని అరిం! 
శ్రవణమాసానికి ముంద ఏ సినిమా అయిన్న స్తపర్ డూపర్ 
హిట్ అయిత్య ఆ సినిమా హీరోయిన్ సెటీల్ పాపులర్ అయి కూరుిం 
టుందిట. ఇంక ఆ సెటీల్ లో వునా అమోవార్షని చూడాానికి ఎకకడె 
కకడి లేడీస్ వసాురుట. 
మా పెదా అకకయు చపోుంది. కిందటి ఏడాది పెళ్లళ చేస్తకునా దాని 
ఆఖర్ష మనవరాలు లిపిసక,  హైదరాబ్దద్ లో  హైట్టక్  సిటీలో  
ఉంటుంది. అది మొదటిసార్ష వరలక్ష్మీ వ్రతం చేస్తకుంట్లందని మా    
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అకకయు పాపం...... అన్నతవరం నంచి అవసథ పడుతూ వెళ్లళందిట. 
పేరంట్నికి వచిిన ఆడపిలాలందరూ మా లిపిసక ల్లగే సాఫ్ీ వేర్ 
ఇంజనీరుాట! అమాోయిలందరూ మూవీ సాీర్స ల్ల తయారయి, 
వస్తునే హాపీ ఉగాది... హాపీ దివాల్న అని చపుికునాటీు “హాపీ 
వరలక్ష్మీ... హాపీ వరలక్ష్మీ” అంటూ ఒకళ్ళ కకళుళ హై ఫైవ్ లు 
ఇచుికున్నారుట్! 
“యువర్ వరలక్ష్మీ లుక్స వెర్క సాోర్ీ..... యువర్ వరలక్ష్మీ లుక్స వెర్క 
గాామరస్” అంటూ లిపిసకన పగిడేస్తుంటే మా అకకయుకు అంత్య 
అయోమయంగా అనిపించిందిట. 
 మా అకకయు కోడలు శ్రీదేవి మాత్రం, లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళ 
అమాోయి.. అసలు పూజ అంటూ చేస్తకోవడమే తన భాగుం 

అనాటీు కూతర్షా చూస్తకుని ఒకటే ముర్షసిపోయిందిట!  
ఇన్నాళుళ “అమెర్షక” అంటే ఆధునిక దేశం అని, న్నగర్షకత అంత్య 
ఇకకడే ఉందని అనకునేదానిా. తెలుగు చానల్స చూసిన తరావత 
తెలిసింది-ఆధునికతలో అమెర్షక ఎకకడో ఆమడదూరం వెనక 
తల ఉందని! 
 ఏమైన్న ఈ సార్ష “శ్రవణమాసం సెిష్ల్“ పుణుమా అని అససలు 
శ్రమే అనిపించలేద స్తమండీ !   
ఇంతకూ న్న సర్షకతు వంటలు... నైవేదాులు... ఎల్ల ఉన్నాయో 
చపాిరుకద. అదేమిటీ మొహం అదోల్ల పెటి ీఅల్ల బ్దత్రం వైపు 
పర్షగెడుతన్నారూ? ఇంక పదిరకలు వున్నాయి తవరగా 
వచేియండి ఇదిగో మిమోలేా ...   

కల్లనిా కలుస్తు 

పచిలిా పరుస్తు 

నీల్లలిా ఏరుకోవడానికి 

నది  దాక నడిచే దారులాో 

కోయిల్గకటి సవరాలిా న్నటుకుంట్లంది. 

నిశశబాంలోంచి కోల్లహలంలోకి చేసే ప్రయాణం 

పంటకచిిన పాటతోనే మొదలవుతంది కదూ! 

సవపాాలిా శపిస్తు 

గాఢతని తపిస్తు  

నిద్రని వశపరుచుకోవడానికి 

చీకటితో చలిమిచేసే సమయంలో 

మిడతొకటి రహసాులిా పలవర్షస్ుంది 

వెలుగులోంచి చీకటిలోకీ 

మెలకువలోంచి నిద్రలోకీ 

నడవాలిసన వంతెన  

ఆ రహసాుల చిరుకంతిలోనే నిర్షోతమవుతంది కదూ! 

నవువలిా కూడుకుంటూ 

వేదనని తీసివేస్తు 

గణ్ణతశాస్త్రంతో జీవిత్యరాిలిా సవర్షంచుకునే వేళ్లో  

స్తన్నా మౌనంగా ఉండిపోతంది.  

విధి వికట్టీహాసాలకి   

పల్లానికి ప్రవహించేటపుిడు  

ఆ స్తన్నాయే దోసిలిగామార్ష మరో మలుపుకి మొదలవుతంది 
కదూ.  

ఎపిటికైన్న 

చీకట్లాకి పార్షపోయే వెలుగూ 

నిశశబాంలోకి ముడుచుకుపోయే పాట్  

పర్షచయమవడం మాత్రమే జీవితం కద.  

గమనించంగానీ 

రాత్రి తొడిమెకి విచుికునే పగలూ   

శబ్దాలాోకి లయమయేు సవరమూ  

లోపలి పంజరంలో మేల్గకనే ఉంట్య్.   

లోపల వెలిగే దీపం  
పీసూన  ర్వందీ్న్    
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 “ప్రళ్యభీకరమైన తఫానొచిి వెళ్ళాక మీ విశాఖ ఎల్ల 
ఉందో చూడాలనంది...” అంటూ ఫోనేిసింది స్తశీల్ల న్నయర్. 
ఈవిడకీ వైజ్ఞగు పిచిి ఏమిట్ల న్నకరథం కద. ఆ మాటే ఆమెతో 
అంటే, బొంగురు గొంతతో గలగల్ల నవివంది.  
“నీకు లేదా నీలి సముద్రం పిచిి? పిచిివాళ్ాకు తమ సంగతి తమకు 
తెలియదట. అల్లగే ఉంది నీ వువహారం కూడా..” అంది. ఆవిడ 
మాటలాో నిజమెంతో తెలుస్త కనక నేనూ నవేవశాన. 
“అయిన్న ఎవరైన్న అందమైన ప్రదేశాలన మంచి వాత్యవరణ 
పర్షసిథతలు ఉనాపుిడు చూదాామనకుంట్రు. మీరేంటండి 
బ్దబూ... తఫాన తరావత, భూకంపాల తరావత, వరదల తరావత... 
అంటూ చూడాానికి వెళుతంట్రు.. ఇది మాత్రం కచిితంగా 
పిచిిపనే... ఇపుిడేంటంట్రు?” అనడిగాన. 
“ప్రకృతిని, పచిటి పర్షసరాలన గమనించడం, అందమైన దృశాుల 
న, సథల్లలన న్న క్సమెరాలో బంధించడం... ఇంక ఎంతోమందిలో 
చూడాలనా తపన కలిగేల్ల వాటి గుర్షంచి రాయడం.. ఇదంత్య న్న 
వృతిు. కదనన. కనీ గిర్షక, నవెవపుిడైన్న ఆలోచించావా.... 
భూమీోద పుటిీనపిటి నంచి మనషులు ఎంత పని చేస్తున్నారో... 
ఎంత శ్రమిస్తున్నారో? భౌతిక సదపాయాలన కలిించుకోవడం 
కోసం, జీవిత్యనిా స్తఖవంతం చేస్తకోవడం కోసం, తెలియని 
విష్యాలన తెలుస్తకుంటూ ముందకు సాగుతనా ఈ 
ప్రయాణనిా గమనిస్తుంటే న్నకు గొపి ఆశిరుంగా ఉంటుంది 
తెలుసా?” 
ఈ మాటలంటునాపుిడు కళుా సగం మూస్తకుని, తృపిు అనే మాట 
కు పరాుయపదంగా నిలబడే ఆవిడ ముఖం ఎల్ల ఉంటుందో 
ఊహించగలిగానేాన.  

“ఏదైన్న విధ్వంసం - అది ప్రకృతి సృషిీంచిందా, మనషులు చేసిం 
దా అని కద.. ఏదైన్న సరే, దానితరావత మనషులు, ప్రకృతి - ఒకక 
మాటలో చపాిలంటే తమనత్యము మళ్ళా నిర్షోంచుకునే ప్రయతాం 
చేసాురు చూడు.. దానిా న్న కళ్తాో చూడాలి, న్న మనస్తసతో అరథం 
చేస్తకోవాలి. ఆ ప్రయతాంలోని జీవనకంక్ష, క్రియేటివిటీ న్నకు 
అతుదభతమైన ఏదో సత్యునిా తెలియచపుతనాటీు ఉంట్యి...” 
అందావిడ. 
“అబ్దబ.. అంత పెదా విష్యాలన నేన ఆలోచించలేనండి. మనిషి 
ప్రయాణం ముందక్సళుతోందో, వెనక్సకళుతోందో, దానికి వాళ్ాన 
పుర్షగొలేివేమిట్ల, అందలో వాళుా చూపించే క్రియేటివిటీ... ఇవనీా 
న్నక్సందకు? మీ ప్రయాణం సంగతి చపిండి ముంద? ఎపుిడొ 
స్తున్నారు, ఎకకడెకకడికి వెళ్త్యరు? ఇవి చపిండి చాలు...” 
అన్నాన. అంత విస్తకుకన్నా, ఆవిడ పర్షశీలనలో నేనూ భాగమవు 
త్యనని ఆవిడకీ తెలుస్త. అందక త్యలిగాగ నవివ ఆ వివరాలనిాటినీ 
చపిింది. 
చపిినటీుగానే విశాఖనగరానికి చేరుకుంది.  
ఆమె మధాుహాం రెండు గంటలకు విమానం దిగుతూనే ఛిన్నా 
భనామైన ఎయిర్ పోరుీన చూసి ఆశిరుపోవడం మొదలటిీంది.  
“వైజ్ఞగ్ ని సా్టపింగ్ సిటీ అని ఎందకంట్రో న్నకిపుిడు 
అరథమవుతోంది స్తమా.... ఇంత చినాదానిా మళ్ళా కటీడానికి 
ఆరెాల్లా....” అంటూ నోరు తెర్షచేసింది. 
“కూలిపోయినవాటిని బ్దగుచేస్తకోవడంలో మనషుల ఆశ, క్రియే 
టివిటీ బయటపడత్యయి... వాటిని నేన చూడాల్న... అన్నారుగా. 
అసలు ఇకకడి వాళ్ాకు అల్లంటి లక్షణలుంటే కదా బయటపడేవి. 
మా ఊరు సా్టపింగ్ సిటీ, మా జన్నలు సా్టపింగ్ బూుటీలు.. వాళుా  

పునరిార్మోణం 
అరుణ పప్పు  
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నిదారాేచి ఇవనీా సరుాకునేదాక ఇకకడే ఉండండి.” అని ఆట పటిీస్తు 
కరు పార్షకంగ్ వైపు కదిల్లన. 
అకకణుాంచి ఇంటిక్సళ్ళాదాక దార్షకిరువైపుల్ల కూకటివేళ్ాతో పెకలిం 
చుకుపోయి కూలిపోయిన మహా వృక్షాలనీ, నేలకు జీరాడేల్ల 
వంగిపోయిన చటానీ, ఆకనాదే లేకుండా మ్మడువార్ష పోయిన 
వాటినీ చూస్తు నిశశబామయిపోయింది స్తశీల్ల న్నయర్. 
నేనేం కదిలించలేద. కరు ఎన్ఏడీ జంక్షన్ దాటి, ఎన్ఎస్ టీఎల్ 
గేటు దగగరకు రాగానే “కరాపు కరాపు” అని గోలచేసింది. 
ఆపగానే క్సమెరా తీస్తకుని దిగింది. ఎన్ఎస్ టీఎల్ ప్రహర్కగోడకు 
అటువైపు భవన్నలునాటేీ తెలియనివవకుండా అంతెతున పెర్షగిన చ 
టాు తఫానకు నేలకూలిపోయాయి. దాంతో బటీలేాకపోత్య బిడియ 
పడుతనా చినాపిలాల్ల కనిపిస్ుంది లోపలి భవనం. ఈవిడ క్సమెరా 
అటు తిపుితంటే న్నకు భయమేసింది. అసలే అది నేవీ వాళ్ా 
ప్రయోగశాల. ఇల్ల ఫోట్లలు తీస్తునాటీు తెలిసిందంటే అకకడే పటీు 
కుని చితగొగడత్యరు. కని స్తశీలగార్ష క్సమెరా గోడకు ఇటువైపునే, 
పేవ్ మెంట్ పకకక, నేల మీదకు ఫోకస్ అవడం చూసి హమోయు 
అనకున్నాన. 
చూసేు... అకకడ పడిపోయిన ఒక పెదా రావిచటీుకు చినాచినా లేత 
చిగుళా్లస్తున్నాయి. వాటి పచిదనం ఎంతందంగా ఉందో మాటలాో 
చపిలేన. కండం నంచి చినాగా వస్తునా వాటిని తన క్సమెరాలో 
బంధించడం పూరుయాుక ఆమె మొహంలో మొదటిసార్ష నవువ 
మొలిచింది. 
“ఇదే ప్రకృతి. ఇదే జీవితం. చబిత్య విన్నావా? ఈ లేత చిగురున 
చూసిన ఆనందం ముంద మరేదీ సాటిరాద కదా అని గెంతిన 
టీుగా కరాోకి దూకి కూరుిందావిడ. నవివ కరున ముందకు 
పోనిచాిన. 
“సిటీ దరశనం అయాుక ఈసార్ష బ్దవికండకు మరోసార్ష వెళాాలి 
గిర్షక” అనాది. 
సాయంత్రం విష్యం చబిత్య “ఎన్నాళ్ాబటీీ అనకుంటున్నానో... 
బ్దవికండ చూడాలని... నేనూ వసాునవోయ్...” అంటూ రామి 
న్నయుడు కూడా ఉత్యసహపడాారు.  
“మా మళ్యాళ్ళ మేడమ్ కి వచిిన తెలుగే అంతంత మాత్రం. మీ 
శ్రీకకుళ్ం వెటకరం ఆవిడకి అరథమవద.”అని జ్ఞగ్రతు 
చపాినేాన.  
“అచిిచీి... నేనెంత బుదిామంతణోా నీకు తెలుసగదేటి. ఎకకణుాంచో 
ఒచిినోళ్ాతో మనకటి ఎటకరాలు చపీో” అనేసి ఫోన 
పెటేీశాడాయన. రెండో రోజు ఉదయానేా బ్దవికండకు మా 
ప్రయాణం మొదలైంది. 

దార్ష పడుగున్న ఈవిడ బౌదిం గుర్షంచి న్నకు బోధ్ చేస్తునే 
ఉంది. నేన మాత్రం పెదాగా వాటిని చవినేస్తకోకుండా... రోడాుకిరు 
వైపుల్ల కోతకచిిన వర్ష పల్లలన, అకకడకకడా ఉనా చరుకు 
పంటనూ చూస్తు ఊకడుతన్నాన. చుటీూ మావిడిచటాు, అశోక 
చటాతో ఉనా ఒక తోట వంటి ప్రదేశం వచిింది. అకకణుాంచి బ్దవి 
కండ పైకి మెటాున్నాయి.  
“బ్దవులు, అదే, స్తుపాలు స్తడాలంతె మెట్టకాిక ఎలావలిసిందే. 
టిక్సకటీుగిక్సకటీు ఏటీనేద...” అంటూ అకకడ చీపురుతో ఎండు 
ట్కులన శుభ్రం చేస్తునా ఒకమె చపిింది. 
ఆమె తపిిత్య అకకడ మరో మనిషి అలికిడి లేద. 
“ఇకకడ అపినా ఉండాలి కదా.. ఆమె ఏదీ?” అడిగానేాన కుతూ 
హలంగా. 
“అపిన్నా, అది మా అపేి. మా గుంటణ్ణా స్తకలుకి పంపీసి ఒసాుది. 
అపినొాచేిక న్ననెలిపోత్యన. మీకది తెలుసేటి?” అడిగిందామె 
అంత్య ఆసకిుగా మమోలిా చూస్తు. 
తెలిసేు ఎల్లగ తెలుస్ చపాిలి. అది న్నకిష్ీం లేద. 
“సరేలే, కండమీదిక్సళ్లాసాుం...” అని పైకి దార్ష తీశాన. స్తశీల్ల 
న్నయర్, రామిన్నయుడు ననా అనసర్షంచారు. 
బుదిడి శర్కరంలోని ఎముకనొకదానిా భర్షణలో పెటిీ బ్దవికండ 
స్తథపంలో భద్రపర్షచారని, దాంతో పాటు ఎనోా ఏళ్ా కిందటి మటిీ 
పాత్రలు దర్షకయని చపిింది అకకడ భారత ప్రభ్యతవం ఏరాిటు 
చేసిన పెచుిలూడుతనా బోరుా. అంతకుమించి ఆసకిుకరమైన వివ 
రాలేమీ లేవకకడ. మెట్టాకకసర్షకి ఆయాసమొచేిసింది. స్తశీల్ల 
న్నయర్ మాత్రం తన గునా శర్కరానిా పిచికల్లగా గెంతలేయించి 
చకచక తిరుగుతూ ఫోట్లలు తీస్తకోవడంలో ములిగిపోయింది. 
అకకడ ఒక గుహలో బుదిడి విగ్రహం ఉంది, దాని ముంద మటిీ 
ప్రమిదలాో నూనె పోసి ఎవరో వెలిగించిన దీపాలు రెండు మినకు 
మినకుమంటూ వెలుగుతన్నాయి. విగ్రహానికి పస్తపూకుంకుమా 
పూసి ఉన్నాయి. 
“ఈ విచిత్రం చూసేవా? ఏ బుదిడైత్య విగ్రహారాధ్న వదాని చపాిడో, 
జీవితమంత్య దానిా నిరసించాడో ఆ బుదిడిక విగ్రహం 
ఉండటం? పైగా దానికి పూజలు...” అంటూ గలగల్లాడింది స్తశీల. 
“అదేదో మా వైజ్ఞగువాళా్లకకళ్ళ ా చేసినటీు నవువత్యరేంటి? 
అపఘనిసాున్ మొదలుకని అనిాచోటా్ బుదిడికి నిలువెతు 
విగ్రహాలున్నాయి. పైగా రకరకల భంగిమలాో. చైన్న బుదిడికి చినా 
కళుాంట్యి, జపాన్ లో బుదిడు పటిగీా ఉంట్డు... ఏ దేశానిక 
బుదిడనా మాట...” ఉడుకుకంటూనే, ఏదో కనిపెటేీసినటీు నవావన 
నేన. “బుదిడే కద, ఏ గొపి వుకిుకైన్న ఇది తపిదనకుంట్న.  
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వాళుా చపిిన మారగంలో నడవడానికి మనక్సనోా అడాంకులుగాని,  
బొమో పెటిీ పూజచేసి, అవతలివాళ్ాన భగవంతణ్ణా చేసెయు 
డానికి మనం సిదింగా ఉంట్మనకుంట్...” అనాదావిడ. 
మా రామిన్నయుడు ఇవనీా పటిీంచుకోకుండా దేనోా చినాగొంత 
తో పాడుకుంటూ ఆ స్తథ పాల చుటూీ తిరుగుతన్నాడు. 
బ్దవికండ పైనంచి చూసేు చుటీూ ఎనోా ఎకరాల మేర విసుర్షం 
చిన పంటపల్లలు కనిపించాయి. చాల్లవాటిలో కోతలు జరుగు 
తన్నాయి. కూల్నల కోల్లహలం, ట్రాకీరు చపుిళు ా కండ మీది 
నిశశబ్దానిా అపుిడపుిడు పగలగొడుతన్నాయి. 
పౌష్ుమాసపు ఉదయం పదిగంటల వేళ్ ఎండ, గొడుగుల్లంటి 
ఆకశం, చుటీూ ఆవర్షంచిన వర్షచేలు, దూరాన నలగాా కనిపిస్తునా 
కండలు, ఎదరుగా స్తథప శిధిల్లలు.... ఒక పెదా రంగుల చిత్రంలో 
నేనూ ఒక పిక్ససల్ నయిపోయినటీు అనిపించింది న్నకు.  
అంత్య తిర్షగి వచిిన స్తశీల్లన్నయర్ నిశశబాంగా న్నపకకన 
కూరుింది. 
“గిర్షక, ఇల్లంటి ప్రదేశాలకు ఎందకు వెళాాలో ఎపుిడైన్న 
ఆలోచించావా? 
నేనేం మాటా్డలేద. సమాధానం ఆవిడే చబుతందని తెలుస్త. 
“చినా ప్రదేశాలాో, ఇరుకిరుకు ఆలోచనలాో పడి 
కటీుకుపోతంట్ం మనం నితుం. అపుిడపుిడూ ఇల్లంటి 
చోటాకు వచిినపుిడు మనం గొపి విష్యాల గుర్షంచి 
ఆలోచించడం, వాటిలో ఎంతోకంత భాగం కవడం 
జరుగుతంది. సముద్రం ముంద నిలుినాపుిడు నీకిది 
అనభవానికి రాలేదూ? శాశవతమైనవి ఏవో, కనివేవో 
మనకిల్లంటి సందరాభలాో బోధ్ పడుతంది కదా...”  
అవుననాటీు తలూపాన నేన. 
రెండు గంటల తరావత మేం కిందకచేిసర్షకి ఇదివరకు ఆ ప్రాంగ 
ణనిా శుభ్రం చేస్తునా ఆడమనిషి మరో మూల ఇంక తడుస్తునే 
ఉంది.  
“నీలుాగాని కవాలేటమో త్యగన్ననికి?” అనడిగింది పకకననా 
కుండని చూపిస్తు. వదాన్నానేాన. “అయిత్యవూరునించి ఒచిిన్నర 
మో...” అని మరో ప్రశా వేసింది. 
“నేనికకడే వైజ్ఞగునించి. ఆ సంచి పటీుకున్నాయనది శ్రీకకుళ్ం. 
అదిగో ఫోట్లలు తీస్ుంది చూడు.. ఆవిడది మాత్రం బెంగుళ్ళరు... 
ఫోట్లలు తీసి, ఈ ఊరు గుర్షంచి పెదాపెదా పత్రికలాో రాస్తుందా 
విడ...” అని చబుతూ ఉండగా అపినా రావడం కనిపించింది. 
“ఎవలితో మాటా్డుతనావే ఓలమిో...” అంటూ వచిిన అపినా 
మమోలిా చూసి ఒకక క్షణం అల్ల నిలబడిపోయింది. అంతలోనే 

త్యరుకుని “బ్దగున్నారా అమోగోరూ...” అంటూ పలకర్షంచింది. 
అంతగా ప్రసిదిిక్సకకని బౌదిక్షేత్రాల గుర్షంచి పర్షచయం చయాులనా 
తలంపుతో తిరుగుతూ కిందటి వేసవిలో స్తశీల్లన్నయర్ ఇకకడికీ 
వచిింది. 
ఆరోజు న్నకింక గురుుంది. 
అపుిడు మేం వచేిపిటికి ఆమె ఆ తోటన శుభ్రం చేస్ుంది, 
పదాాలుగేళ్ా పిలా ఒకతిు ఎగిరెగిర్ష దూకుతూ మావిడికయలు 
తెంపడంలో బిజీగా ఉంది. అపుిడు మేం వచిినపుిడు మంచినీళ్లా 
చిి, ఆ పిలా మావిడికయలిచిింది. 
“పైక్సల్లాలంటే మెటాున్నాయి. ఇకకడ గేటు త్యల్లలు తియుడానికి 
మరో పదినిమిసాలు పడుతంది. అందాక ఇకకడ కూచోండి.. 
అదయాుక శివుడి గుడికీ ఎల్లాలి... కవాలంటే నేనూ ఒచిి 
చూపిసాు...”అని చపిింది. 
స్తశీల్లన్నయర్ “చదవుకుంటున్నావా? అయిత్య నీ గుర్షంచి నవువ 
ఇంగాీషులో చపుి...” అనడిగిత్య తడుముకోకుండా “మై నేమీజ్ 
కండతలాి. ఐయామ్ సీడీయింగ్ ట్టంత్ కాసిన్ గవరామెంట్ 
హైస్తకల్. నౌ కమింగ్ టు ఇంటర్కోడియ్ట్. మై మదర్స నేమీజ్ 
అపినా, మై ఫాదర్స నే మీజ్ చలాయు. దే ఆర్ కూల్నస్....” అని గడ 
గడా చపేిసింది. 
“హౌ సాోర్ీ షీ ఈజ్...” అని న్నతో అంటూ ఇంక స్తశీల ఏదో 
అడగబోతోంది, పైకి వెళ్దామని చపాీ మీద నంచి లేచాం. అంత్య 
చటీు పైనంచి సర్షగాగ కండతలాి మీదకు ఒక పెదా పాము పడింది! 
పామని తెలుస్తకుని విదిలించేలోపే ఆ పిలా తల మీదా, నదటి 
మీదా రెండుసారుా కటేసి జరజరా పాకి కిందకచిి మాయమై 
పోయింది. 
నేనూ స్తశీల్ల కీచుగా అర్షచాం. కండతలాి “అమాో... ఓలమాో... 
పాము కర్షస్టసిన్నదే అమాో....” అంటూ విరుచుకు పడిపోయింది. 
అపినా చీపురు పారేసి వచిింది, ముగుగరం సాయం పటిీ పిలాన 
కరాోక్సకికంచి దగగరాోని ఆసిత్రికి తీస్తక్సళాాం. 
అనకపలాి ఊళా్ళకి పది నిమిషాల ప్రయాణం... కండతలాి గొంత 
లోంచి వెలువడుతనా గురక ల్లంటి శబాం, అపినా భయంకర 
మైన ఏడుపు, స్తశీల చమటాతో కరు నిండిపోయి ఊపిరాడ 
నటీనిపించింది. 
డాకీరు చూసి పెదవి విర్షచేశాడు. మరో అరగంటలోపే ఆ పాప శర్క 
రం రంగు విర్షగిపోయింది, వేడి చలాబడిపోయింది. కబురు 
తెలిసిన వెంటనే వాళ్ా బంధువులు, వీధిలోని ఇరుగూపరుగూ ఓ 
యాభైమంది వరకూ పరుగులు పెడుతూ వచేిశారు. వాళ్ా ఏడుపు 
లూపెడబొబబలతో దదార్షలాిపోయింది ఆసిత్రి. మా ప్రమేయం ఏమీ  
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లేని సిథతిలో ఇంటిక్సల్లగ వచిిపడాామ్మ మాక తెలియలేద. 
మరాాడు స్తశీల్లన్నయర్ ప్రయాణమై వెళ్లాపోయింది. 
మళ్ళా ఇదిగో... ఇపుిడొచిింది! 
మమోలిా చూడగానే ఏడాది కిందటి విషాద సంఘటన అపుిడే 
జర్షగిందనాటీుగా అపినా మొహంలో ఒక దఃఖప్రవాహం పంగిం 
ది. ఇక నిలబడలేననాటీుగా ఆమె నేల మీద గొంతకిల్ల కూరుిండి 
పోయింది. 
“ఒకకగానొకక పిలామో... ఎంత ఒదానకున్నా దకకమొచేిసే...” 
అంది.  
మళ్ళా సరుాకుంది. 
“ఎల్లగున్నావు అపిన్నా...” అడిగింది స్తశీల గొంత పెగులుికుని. 
“ఏదో ఇల్లగున్నావమో. ఏటి సెయుగలవమో మావు? మావని 
కద, అసలు ఎవులైన్న ఏటి సెయుగలరు? మృతుదేవత ఎవులికై 
న సెపిసాుదేటి? దానికలగ ఒచిిన్నది. ఎంత్యడిచిన్న న్న కూతరు 
మలా్న ఒసాుదేటమాో. మా కండ మీద దేవుడి కత ఒకయన 
సెపిిన్నడు. ఒకవిడ న్నల్లగా సచిిపోయిన కడుకున బతికిం 
చమని ఆయనిా అడిగిందట. సావు లేని ఇంటి నంచి గుపెిడు 
గింజలు పట్రామన్నాడట ఆ దేవుడు. అవి తెసేు మంత్రమేసి బతికి 
దావన్నాడట. సావు లేని ఇలాకకడుంట్దమో. ఆయమో త్యలేక 
పోయిందట. అందర్షంట్లానూ సావుంట్దని అరథం సేస్తకున్నాదట. 
ఇల్లంటి కతలు ఇనాపుిడు మనస్త త్యలికవుదామో” అంటూ 
దీరఘంగా ఊపిర్ష తీస్తకుంది. 
తరావత తలతిు కళుా చిత్రంగా తిపిింది. 
“కండతలాి మా ఇంట్లా పుటిీందిగానమో, అసలుకి మా దగగర పెరగ 
వలిసన పిలా కదమో. అందక దేవుడు బేగా తీస్తక్సలిపోయేడు. 
ఇంక్సకకడో, మీల్లంటి పెదా అమోగారు,ా అయుగారా్షంట్లా ఈపాటికి 
పుటిీంచీస్తంట్డు. ఆలయిత్య బ్దగా చూస్తకుంత్యరు. మీల్లగా 
ఇంగిల్నస్త మాటా్డిపిత్యురు, మంచిమంచి గవునేాసి కరాల ా

తిపుిత్యరు...” అంటూ అదంత్య త్యన కళెాదరుగా చూస్తునాటే ీ
చిరావువ చిందించింది. 
అటువంటి అందమైన దృశుమేదో చూస్తునాటేీ అనిపించింది 
మాకూన. 
“పోయినోలకోసం పోగలవేటమో. ఇదిగో ఇది మా సెలాలు. దీనికి 
మతి సర్షగనేదని చపిి మొగుడొగీగసిన్నడు. దీని కడుకునిపుిడు 
పెంచుతనాన. ఆడింక రెండో తరగత్య. అయిత్య మాత్రం, బలే 
సదవుత్యడమో...” అంటూ చపుికుపోయింది. 
ఎంత వదాంటున్నా వినకుండా ఆమె చేతిలో కనిా నోటాు కుకికంది 
స్తశీల్లన్నయర్. 
మా కరు వెనకిక విశాఖపట్ానికి బయలేార్షంది. 
"....జీవితంపు చికుకముడులు విడవెంతగ సడలించిన 
జడిగొలేి దఃఖంలో తడవకుండ గొడుగులేద 
మనజునిలో మరణ భీతి, మదిలో దఃఖానభూతి 
ఆలోచనలనిాటికీ ఆంతరుంలో పున్నది 
ఈ సృషిీకి ఏమిటరథం, మానవునికి గముమేది....”” 
త్యన తరచూ పాడే శ్రీశ్రీ కవితనొకదానిా రామిన్నయుడు తన 
గొంతలో శృతి చేసి పాడటం మొదలుపెటీ్డు. 
“అరథం అయీకవడం లేద, కంచం వివరంగా చపుి...” అనాది 
స్తశీల్ల న్నయర్. 
నేన చపాిన. అది శ్రీశ్రీదని చపికముందే “సృషిీకి అరథం ఏమిటని 
పాడుతన్నాడా....” అని అడిగిందావిడ. 
“అపినాన, బ్దవికండనూ, ఇపుిడు కతు చిగుళ్ళాస్తునా విశాఖ 
పట్ానీా చూసేక కూడా ఆ ప్రశా ప్రశాగానే ఉందా ఆయనికి?” అని 
కూడా అడిగింది. 
ముంద స్టట్లా కూరుినా రామిన్నయుడు వెనకిక తిర్షగి మా ఇదార్ష 
వైపూ చూసి నవేవడు!! 
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"హలో - ఎవరూ నేన భారతిని మాటా్డుతన్నాన ...." 
"హలో, అమాో! నేన - సృజన్ - కలర్ ఐడీ చూడలేదా?" 
"నవావ? కళ్ళజ్యడు పెటీుకోలేదరా! ఏంటి విశేష్ం? అంత్య 
బ్దగున్నారా?" 
"బ్దగున్నామమాో, విశేష్మంటే విశేష్మే! ఆ మధ్ు ఇండియాలో 
వారసతవంగా న్నకచేి ఇలూా పలం న్నకవసరం లేదని చబిత్య 
నవేవమన్నావో గురుుందా?" 
"ఈ వారసత్యవనిా వదలుకోవడం వలా పేదవాళ్ళకి సాయం చేయొు 
చిని మెచుికున్నాన. కనీ మన సంప్రదాయం మాత్రం వదలకూ 
డని వారసతవమని కూడా చపాిన" 
"అదే చబుతన్నా! మొనా హార్షసబరుగలో తెలుగువాళ్ళం మీట్ 
పెటీుకున్నాం. అకకడ ఫుడ్-కోర్ీ్ లో జయ బొబబటాు పెటిీంది. 
ఏకగ్రీవంగా నెంబర్ వన్ ఐటంగా సెలక్ీ అయింది . క్రెడిట్ న్నది 
కద, రెసిపీ మా అతుయుదని చబిత్య అకకడ నీ పేరు మ్మగిపో 
యిందనకో"  
"జయ బొబబటాు చేసిందా? అందకు నవ్వవపుికున్నావా? నేనకకడి 
కచిినపుిడు సంక్రాంతి కి బొబబటాు చేసేు ఔట్ఫ్ డేట్ పిండివంట 
ని మీర్షదారూ ననీాడిిపారేశారు కదరా!"  
"నవువ మర్కనమాో! పిలాలకి పీజ్ఞలూ, కకులూ ఇషీ్మన్నాం, అది 
ఈడిిపారేయడమా?" 
"చపేిల్ల చపిత్య పిలాలకి మాత్రం ఎందకు నచివు? అసలవి 
ముంద మీక నచివు. ఇంతకీ నీకు తెలుసా? ఆ రోజు మీరు 
బయటిక్సళ్ళళక పిలాల్గచిి ననాడిగి ఒకకకకళుళ రెండేసి బొబబటాు 
తిన్నారు. మీకు చపిదాని బ్రతిమాల్లరు. ఎందకో మీరు చపాిలి 

మర్ష! మన వంటలు, సంప్రదాయం - వీటిని మర్షిపోవడానికకద, 
మీరకకడిక్సళ్లళంది? హార్షసబర్గ లో సమావేశం పెటిీ, మీకీ విష్యం 
గురుు చేసిన వాళ్ళకి న్న అభనందనలు"  
"ఐత్య నవువ ననాభనందిచాలిసన విష్యం కూడా ఒకటుంది. నవవ 
నేదానివిగా, భాష్ంటే అమో, సాహితుం ఆ అమో ఉండే మేడా అని! 
ఆ ప్రేరణ తోనే వచేి నెలాో బ్రిడిావాటరాో తెలుగు లిటరర్క మీట్ ఒకటి 
ప్రపోజ్ చేశాన, అంత్య ఒపుికున్నారు".  
"ఏంటీ, సాహితీ సమావేశం నవువ ప్రతిపాదించావా? నమోడం 
కష్ీం. అది వేరెవర్ష ఘనతో అయుుండాలి. నిజం చపుి" 
"అదేంటమాో అల్లగనేశావ్! ఇండియాలో నేనెనిా తెలుగు పుసు 
కలు చదివానో నీకు తెల్నదా?" 
"ఆ చదివావులే న్న బలవంతమీోద! ఒకసార్ష అలవాటయేుక నీ 
పిలాలు బొబబటా మీద మనస్త పడాటేా అపిట్లా నవూవ వెతకుక 
వెతకుక చదివిన మాట నిజమే! కనీ అమెర్షక వెళ్ళళక ఏదీ, నవువ 
చదివిన తెలుగు పుసుకం ఒకటి చపుి!"  
"ఒకటి కద, వందన్నాయి, ముందసలు నేన చదవననా అన 
మానం నీక్సందకచిిందో చపుి" 
"చపిడానికముందీ - నీ పిలాలిా చూస్తున్నాగా, ఒకక తెలుగు ముకక 
రాద. వరసలు కూడా అమోకి మమీో, న్ననాకి డాడీ, న్ననమోకి 
గ్రానీ, న్న వరకు చూసేు - మీ పకికంటి అమెర్షకన్ పిలాలకీ, వీళ్ళకీ 
త్యడాలేద. మనవాళుళ మనవాళుళ అనిపించడానికి రకు బంధ్మేన్న, 
భాష్ కూడా ముఖుం!"  
"ననేాడిపించాలని అల్లగంట్వు గానీ, ఇపుిడు అకకడి పిలాలే 

తెలుగు మాటా్డాంలేదని నీకు తెల్నదా? మేమిదారం పదానానగా    

వేదికలు - ప్రదుకలు  
వస్సంధర్   
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వెళ్లళ, రాత్రికి ఇంటికసాుం. పిలాలకి స్తకలోా ఇంగీాషు.. చుటీు పకక 
లంత్య ఇంగీాషు… వాళ్ళని చూస్తకునే న్ననీ ఇంగీాషు… షాపులాో 
ఇంగీాషు. మధ్ులో తెలుగు మాటా్డిత్య, మేమిదారం వాళ్ళకి పరాయి 
వాళెటళపోతన్నాం. అందక ఈ పర్షసిథతి వచిిందితపి మాకు తెలుగు 
మీద ప్రేమ లేక కద..." 

"నవివల్లగంటున్నావు. మర్ష మహానభావుడు ఆ ఎస్టి బ్దల 
స్తబ్రహోణుం, ఎకకడా తెలుగు లేనటాు పాడుత్య తీయగా కరు 
క్రమం కోసం అకకడికచాిడు. అమెర్షక పిలాలు కదా వీళ్ళ తెలుగు 
వినేదెల్లగరా బ్దబూ అని హడిలి చచాిన. కనీ ఒకక పలాు మాట 
లేకుండా, ఉచాిరణలో చినా దోష్ం లేకుండా చవులు తపుి వదిలే 
మధుర గాత్రాలతో, తపుిలనాలేని సంగీత సవరజ్ఞానంతో ఆ పిలాలం 
దరూ ఎంత బ్దగా పాడుతన్నార్రా? ఇకకణ్ణణంచొచిిన్నయనే కసేపు 
వాళ్ళతో గడిపి ఇంత సాధిసేు నవేవమిట్రా, రోజంత్య పిలాలోు ఉంటూ 
ఏవో కధ్లు చబుత్యవు! తపుి పిలాలిది కద, వాళ్ళకు ప్రేరణ కలేని 
మీదే. ముంద మీకు సంప్రదాయం మీద అభమానం, గౌరవం 
ఉండాలి" 

"నీకల్ల ఎందకనిపించిందో కనీ, సంప్రదాయం న్నప్రాణం. 
అపుిడే ఎవర్ష దగగరా అనకు - తవరలో నేనికకడ మన ఆరువేల 
నియోగి బ్రాహోలందర్షనీ కూడగటిీ ఓ సాహితీ సంసథ ప్రారంభం 
చబోతన్నాన"  
"ఏడిసినటాుంది. సంప్రదాయమంటే కులం, మతం ప్రాంతం వగైరా 
కద. వాటికి అతీతమైన భాష్, సాహితి, సంసకృతలది, ఏ భాషా 
సంసెటథన్న - భాష్తో మాత్రమే ముడిపడుండాలి. ఈ శత్యబాంలో 
నవవనాల్లటి సంసథ ప్రారంభసేు నలుగురూ ముఖం తగలేసాురు"  
"నేనల్ల దరకనమాో! ఆసంసథ పేరు సాాట్. అంటే సెకండ్ టు నన్ 
అస్సియేష్న్ ఆఫ్ తెలుగూస్ (ఎస్ ఎన్ ఎ టి ఎ). దాని గూఢారిం 
తెలుసా? సెకండ్ టు నన్ అంటే ననాయు తరువాతి వాడనీ అంటే 
తికకనని, తికకన ఆరువేల నియోగి కదా, అదనా మాట"  
"ఓర్షనీ మనం ఆరువేల నియోగులమని ఇకకడునా నేనే మర్షి 
పోయాన. నవవకకడిక్సళ్లళ గురుుంచుకునా గొపి సంప్రదాయం 
ఇదనా మాట! పైగా గొపిగా చపుున్నావ్! ఇకకడైత్య పేదర్షకం పేర్షట 
కందరూ, కులం పేర్షట కందరూ బ్దగా వెనకపడాారు. అందకని 
కుల ప్రసాువన కంత అవసరపడిందని సర్షపెటీుకోవచుి. అకకడం 
త్య ఒక ల్లగున్నారుగా, డబుబతో మూలుగుతన్నారుగా - మీక్సంద 
కురా ఈ కుల్లలూ శాఖలూనూ..."  
"ఏమ్మనమాో! కలిసి పని చేయడానికి ఇకకడ కూడా అవే ప్రేరణ 

ఔతన్నాయి. మనం ఫలిత్యనిా చూడాలి కనీ, మిగత్యవి 
పటిీంచుకో కూడద. ఒకపుిడికకడి జనం ఇండియా అంటే 
ఎకకడుందీ అనే వారు. ఇపుిడు తెలుగంటే - ఏ జిల్లా, ఏ త్యలూక 
అని అడుగు తన్నారు. అపిటా్ల మన గుడి అనగానే, పిట్స బర్గ అనే 
వారు. ఇపుిడు ఊరూరా ఓ గుడి. అపిట్ల ా వెజిటేర్షయన్ అంటే 
నవేవవారు. ఇపుిడెకకడ చూసిన్న దోశా ఎక్స ప్రెస్తసలూ, ఉడిపి 
హోటళ్ళళనూ. సబీామండీ ఇంగీాషు పేరైపోవడమే కద తెల ా
అమెర్షకనాకీ షాపింగ్ సెంటరైంది. థియేటరాో తెలుగు సినిమాలు 
వేస్తున్నారు"  
"ఇవనీా అకకడికచిినపుిడు న్నకు చూపించావుగా! అపుిడు 
నయాగరా జలప్రాంతం దగగర తినా మసాల దోశ రుచి కూడా ఇపి 
టికీ గురుుంది. నేనంటునాది మీ దైనందిన అవసరాలు తీరేి వాటి 
గుర్షంచి కద. సాంసకృతిక సంప్రదాయ అవసరాల గుర్షంచి... "  
వాటికి మాత్రం ఏం లోటమాో! పండితలిా రపిించి అవధాన్నలు 
చేయిస్తున్నాం. జ్ఞానలిా రపిించి ప్రవచన్నలు చపిిస్తున్నాం. 
ఇకకడా, అకకడా కథల పోటీలు పెటిీ రచయితలిా ప్రోతసహిస్తున్నాం. 
వివిధ్ రంగాలకు చందిన కళాకరులిా ఏటేట్ సతకర్షస్తున్నాం. 
సాహితీ పత్రికలు నడుపుతన్నాం..."  
"ఆగరా బ్దబూ నవువ చబుతనాది మీ సంసథల గుర్షంచి. తలాి 
భారతిని అదభతంగా సేవించడానికి ఆ సంసథలు ఏరిరుస్తునా 
వేదికల గుర్షంచి! ఆ వేదికలకు ప్రపంచం నలుమూలల నంచీ న్న 
బోటి వారందరూ జ్యహారులర్షిస్తున్నారు. ఇపుిడు నేనంటునాది ఆ 
వేదికల దాక నడిచి వెళ్ళళ పాదకల గుర్షంచి." 
"పాదకలంటే మేమే కదా! మేము మా సాహితీ పర్షజ్ఞాన్ననిా 
పునశిరణ చేస్తున్నాం. పిలాలకు తెలుగు పదాులూ పాటలూ నేర్షి 
ప్రదరశనలిపిిస్తున్నాం. మన కటూీబొటూీ తెలిసేల్ల విచిత్ర వేష్ధార 
ణ చేయిస్తున్నాం, బుఱఱకథలు హర్షకథలు చపిిస్తున్నాం. న్నటకలు 
వేయిస్తున్నాం. మావంత మేంచేయకుండా ఆ వేదికలల్ల అరథవంత 
మౌత్యయి? వాటి సాఫలుం వెనక మా అవిరళ్ కృషి ఉంది" 
"ఉందనకో, కనీ నవేవ అన్నావుగా - చేసిందంత్య వేదికల కోసమే 
నని! భాష్ంటే అమోరా! ఆ అమోని అపుిడపుిడూ వేదికనెకికంచి 
గౌరవించడం బ్దగానే ఉంది. కనీ ఇంట్లా కూడా ఉంచుకోండిరా. 
లేకపోత్య ఖర్కదైన వృధాిశ్రమాలకీ ఆ వేదికలకీ త్యడా ఉండద.." 
అమో గొంత మూగవోయినట్టటాంది. నేనేదో అనే లోగా - "డాడ్, 
మాం ఈజ్ కలింగ్" అనా మా అబ్దబయి మాటతో అపిటికి ఫోన్ 
కట్ చేయాలిస వచిింది. 
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తెలుగువాళ్ాకి కవులు అనగానే రెండు గురుుకసాుయి. ఒకటి వాళుళ 
రాసిన కవితవం, తరావత వాళ్ళని పోషించిన రాజులు. తెలుగులో 
పేరునా కవి-రాజు జంట తెన్నలి రామకృషుణడు – శ్రీకృష్ణదేవ 
రాయలు. వీళ్ళ ఛ్లోకుులూ, సమసాుపూరణలూ “తెన్నలి రామకృష్ణ” 
సినిమాలో చూపించారు. పూరవం రోజులాో సంసకృతంలో ఇల్లంటి 
కవి-రాజు జంట ఉండేది. కళ్లదాస్త-భోజుడు. వాళ్ళ గుర్షంచిన 
కనిా కథలు సంసృతంలో భోజప్రబంధ్ం నంచీ, తెలుగులో భోజ 
రాజీయం నంచీ తీస్తకుని ఇకకడ 
చపుికుందాం.  

* * * 
భోజుడి ఆసాథనంలో ఉనావాళ్ళలాో కళ్ల 
దాస్త అందర్షకనా గొపి వాడు. దాంతో 
అతనికి భోజుడు చాల్ల సేవచఛనిచాిడు.  
ఒకసార్ష భోజుని భారు ల్నల్లవతి చలికతెు 
తో ఏకంతంగా ఏదో మాటా్డుతోంది. 
భోజుడు అదేం పటిీంచుకోకుండా వాళ్ళ 
దగగరకి వచేిస్తుంటే చలికతెు వెళ్లళ 
పోయింది. వెంటనే ల్నల్లవతి నవువతూ 
“రండి మూరుాలవారూ!” అంది. భోజుని 
మనస్తస చివుకుకమంది. కని “ల్నల్లవతి పండితరాలు. ఆ మాట 
అనడంలో ఏదో అంతరారిం ఉంది” అనకుని అదెల్లగైన్న 
తెలుస్తకోవాలని, మరాాడు సభకి వెడు తూ, కనిపించినవాణణల్లా 
“అరే మూరాా! ఎల్ల ఉన్నావ్” అనడం మొదలుపెటీ్డు. అందరూ 
విస్తుపోతన్నారు కనీ మారుమాటా్డే ధైరుం లేద. భోజుడు 
కళ్లదాస్త కనబడగానే మళ్ళళ అల్లగే పల కర్షంచాడు. దానికి 
కళ్లదాస్త చిరునవువ నవివ 
ఖాదనా గచాఛమి, హసనా జలేి, గతం న శోచామి, కృతం న మనేు| 
దావభాుం తృతీయో న భవామి రాజన్! కిం కరణం భోజ! భవామి 
మూరఃా?|| 
అని అడిగాడు ( ఓ భోజరాజ్ఞ! నేన తింటూ నడవన. నవువతూ 
మాటా్డన. నష్ీపడాదానిా గుర్షంచి ఏడుస్తు కూరోిన. నేనే అంత్య 
చేశానని అనకోన. ఇదారు మాటా్డుకుంటూంటే వెళ్లళ చొరబడ 
న. నేన మూరుాణ్ణణ అనడానికి కరణం ఏమిటి). రాజుకి పెళాళం 
ఎందకల్ల అందో బోధ్పడింది. “ఇది ఒక సమసుగా ఇచాి. బ్దగా 
పూర్షంచావు” అని కళ్లదాస్తని సతకర్షంచాడు. 

* * * 

భోజుడు అనిా వృతులాో ఉనావాళ్ళకీ సాహితుంలో ప్రవేశం కలిగి 
ఉండాలనే ఆశతో సాహితుంలో కృషిచేసే వాళ్ళందర్షకీ బహుమా 
న్నలిచేివాడు. ఒకరోజు కువిందకవి అనే గొపి పండితడొచిి 
భోజుణ్ణణ మెపిించాడు. భోజుడు అతణ్ణణ తన రాజధాని ధారానగరం 
లోనే అటేీపెటీుకోవాలని నిశియించుకుని, తన మంత్రిని పిలిచి, 
కువిందకవికి ఒక ఇలాు ఏరాిటు చయుమన్నాడు. ధారానగరంలో 
ఎవడైన్న మూరుాడుంటే, వాణ్ణణ ఊర్ష బయటకి పంపించేసి కువింద 

కవిని ఆ ఇంట్లా పెడిత్య రాజు ఏమీ 
అనడుగదా అని అనకుని 
అల్లంటివాడికోసం వెతికడు మంత్రి. అల్ల 
వెతకుతూంటే, ఒక బటీలునేసే సాలవాడు 
కనిపించాడు. అతనిా చూసి ‘చదవులేని 
వాడే అయుంట్డులే’ అనకుని ఇలా్గదిలి 
పమోన్నాడు. ఆ సాలవాడికి కోపం వచిి 
భోజుడి దగగరకి వెళ్లళ “కులవృతిు చేస్తకుంటు 
న్నా గాబటిీ నేన మూరుాణణన కుంటున్నా 
వా?” అని ఒక శోాకం ఆశువుగా చపాిడు. 
కవుం కరోమి న హి చారుతరం కరోమి, 
యత్యాతకరోమి యది చారుతరం కరోమి| 

భూపాలమౌళ్లమణ్ణరంజితపాద పీఠ! హే సాహసాంక! కవయామి, 
వయామి, యామి|| 
(సామంతరాజులచేత మొకకబడే పాదాలునా భోజరాజ్ఞ! ఓ తెంపర్క! 
ఇపిటికిపుిడు కవుం చపిగలన. కని అది అందంగా రాద. 
కదిాగా ఆలోచించి కవుం చపాినంటే మనో హరంగా చపాున. 
నేన కవితవం వ్రాయగలన. నేత నేయగలన. వసాున శెలవ్) ఇల్ల 
చపిగానే భోజుడికి కోపం వచిి “కవితవం బ్దగానే ఉంది. కని నీకు 
మరాుద తెలిసినటీులేద” అన్నాడు. భోజుని కోపం చూసి 
సాలవాడు మళ్ళళ అన్నాడు.  
బ్దలేు స్తత్యన్నం స్తరత్యంగన్నన్నం స్తుతౌ కవీన్నం సమరే 
భట్న్నం| 
తవంకరయుకు హి గిరః ప్రశసాుః కసేు ప్రభో! మ్మహభరః? సోర 
తవమ్!|| 
(పసితనంలో పిలాలు, సంభోగసమయంలో కమికులు, పగడులాో 
కవులు, యుదింలో భటులు వాడే “నవువ” అనా సంబోధ్న అంద 
రూ ఒపుికునేదేగా! ప్రభూ! ఇదెకకడి అఙ్ఞానం? ఆలోచించి చూడు)  
భోజుడు వాణ్ణణ సతకర్షంచి “నవువ ఇల్గాదకకరేాదలే” అన్నాడు  

ర్మజు - కవి  
డా. భాసకర్  కొంప్రలు     
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నవువతూ.  
* * * 

ఒకరోజు భోజకళ్లదాస్తలిదారూ వీధిలాో నడిచివెడుతూ శృంగారం 
కలిసిన కవితవం గుర్షంచి చర్షించుకుంటున్నారు. ఇంతలో అరుగు 
మీద శిషుులకి పాఠం చపుతనా పండితడింటి వదాకి రాగానే 
“అణో రణీయాన్ మహతీ మహీయాన్” (అణువులో పరమాణువు, 
మహతులో గొపిమహతు) అనే వేదపాఠం వినిపించింది. రాజు 
మాటల్లపి నిలబడాాడు.  ఇంకో వైపునా ఇంట్లాంచి “యఙ్ఞాపవీతం  
పరమం పవిత్రం” (యఙ్ఞాపవీతం మికికలి పవిత్రమైనది) అని 
వినిపించింది. ఇంతవరకూ శృంగారం గుర్షంచి ముచిటిస్తునా 
రాజు ఈ వేదమంత్రాలు విని గంభీరంగా మార్షపోతూంటే, కళ్ల 
దాస్త అతనిా రసికప్రపంచంలోకి వెనకిక త్యవడానికి ఇల్ల అన్నాడు.  
అణో రణీయాన్ మహతీ మహీయాన్ మధ్ుం నితంబశి 
యదంగన్నయాః| 
తదంగన్నలింగన కుంకుమార్రారం యఙ్ఞాపవీతం పరమం పవిత్రం|| 
(ఏ అమాోయి యొకక నడుము అణువులో పరమాణువో (అంటే 
మహా సనానిదో), ఏ అమాోయి పిరుద మహతులో క్సల్లా 
గొపిమహతోు అల్లంటి అమాోయిని కౌగిలించుకునాపుిడు 
అంటుకునా కుంకుమ తగిలి తడిసిన యఙ్ఞాపవీతం మికికలి 
పవిత్రమైనది.) భోజుడు విని ఇహలోకంలోకి వచిి ఆనందంతో 
కళ్లదాస్తని అభనందించాడు.  

* * * 
ఒకసార్ష భోజరాజు తన చచిిపోయింతరావత అందరూ ఏమన 
కుంట్రో అని కుతూహలం పుటిీ, కళ్లదాస్తని పిలిచి “నేన 
చనిపోత్య నవేవమనకుంట్వ్” అని అడిగాడు. కళ్లదాస్త 
చపినన్నాడు. భోజుడు కోపం నటించి “న్న ఉపుి తింటూ న్న ప్రశా 
కి సమాధానం చపివా? న్నకు మళాళ కనిపించకు” అని వెళ్లళ 
పోయాడు. చేసేదిలేక కళ్లదాస్త ధారానగరం వదిలేసి దూరంగా 
మరో ఊళ్ళళ ఉండడం మొదలుపెటీ్డు. చారుల దావరా కళ్లదాస్త 
అకకడ ఉన్నాడని తెలిసి భోజుడు మారువేష్ంలో ఒక యోగిల్ల ఆ 
ఊరు వెళ్లళ కళ్లదాస్తని కలిసి “కవీంద్రా! మీరెంత కవులో న్నకు 
తెలుస్త, ధారానగరంలో మిమోలిా చూశాన. ఎల్ల ఉన్నారు” అని 
అడిగాడు. అతడు ధారానగరం నంచి వచాిడని తెలిసి, కళ్లదాస్త 
“మా భోజరాజు క్షేమమేన్న?” అని అడిగాడు. దానికి యోగి 
(భోజుడు) “ఇంక్సకకడి భోజరాజు? మీరు వెళ్లళపోయిన కదిారోజుల 
క మంచం పటిీ చనిపోయాడు” అన్నాడు. కళ్లదాస్తకి ఒకకసార్షగా 
దఃఖం ముంచుకచిి  
అదు ధారా నిరాధారా నిరాలంబ్ద సరసవతీ| 

పండిత్యః ఖండిత్యః సరేవ భోజరాజే దివంగత్య|| 
(ఇపుిడు ధారా నగరం ఆధారానిా కోలోియింది. భోజరాజు చని 
పోవడం వలా చదవులతలాి సరసవతి ఆసరాలేనిదిగా అయిపోయిం 
ది. పండితలందరూ నర్షకివేయబడినట్టటా పోయారు.) ఆమాట విన 
గానే యోగి రూపంలో ఉనా భోజుడు తటీుకోలేక సిృహతపిి పడి 
పోయాడు. వెంటనే కళ్లదాస్తకి ఆ యోగి భోజుడేనని తెలిసింది. 
మెలాగా అతని చవిలో ఇల్ల అన్నాడు 
అదు ధారా సదాధారా సదాలంబ్ద సరసవతీ| 
పండిత్యః మండిత్యః సరేవ భోజరాజే భ్యవంగత్య|| 
(భోజుడు భూమి మీదకి రాగానే ఇపుిడు , అతని ధారానగరం 
గొపి ఆధారం కలదిగా అయింది. సరసవతికి గొపి ఆసరా లభం 
చింది. పండితలందరూ అలంకర్షంచ బడాారు). భోజుడు లేచి 
కూరుిని కళ్లదాస్తని బ్రతిమాలి ధారానగరానికి తీస్తక్సళాళడు.  

* * * 
ఒకసార్ష సభలోకి వస్తునే “టంటంట టంటం టటటంట టంటం. 
ఈ సమసునెవరైన్న పూర్షంచండి” అన్నాడు కవుల్నా, సభకుల్నా 
ఉదేాశించి. సభలో వాళుళ ఆలోచిస్తుండగా, తలంటు పోస్తకుని 
ఉనారాజుని చూసిన కళ్లదాస్త లేచి పూర్షంచాడు.  
రాజ్ఞుభషేక మదవిహవల్లయా హసుచుుతో హేమఘట్ల యువత్యుః 
స్పానమారేగన కరోతి శబంా టంటంట టంటం టటటంట టంటం 
(రాజుకి తలమీద నీళుళ పోస్తుండగా అతని అందానికి పరవశతవం 
పందిన ఒక యువతి తన చేతిలో ఉనా బంగారు గినెాని ఒదిలేసిం 
ది. అల్ల ఆ యువతి చేతిలోంచి జ్ఞర్షన గినెా మెటామీదనించి 
దరాుతూ టంటంట టంటం టటటంట టంటం అని శబాం 
చేస్ుంది) కళ్లదాస్త పర్షశీలనకీ, ఊహకీ రాజు ముగుడియాుడు.  

* * * 
భోజకళ్లదాస్తలిదార్షకీ విల్లసవతి అనే ఒక సేాహితరాలు ఉండేది. 
సంగీతం, నృతుం, స్తరాపానంల్లంటివి కలిసి చేసేవారు. విల్లస 
వతి ఇదార్కా ఒకసమయంలో ఇంటికి రానిచేిది కద. ఇదార్షతో 
విడివిడిగా గడిపేది. దాంతో భోజుడికి “ఈ కళ్లదాస్తకి న్నతో 
సమానమైన ఆదరణ ఏమిటి?” అని ఉడుకుమ్మతునం వచిింది. 
“ఈసార్ష కళ్లదాస్త ఇంట్లాకి రావాలంటే అమవాసున్నడు గుండు 
గీయించుకుంటేనే ఇంట్లాకి రానిసాునని చపుి” అని విల్లసవతికి 
ఉతురువ వేసాడు. “సరే” అంది విల్లసవతి.  
ఈ విష్యం అడగాగనే కళ్లదాస్త విల్లసవతితో “శాస్త్రప్రకరం 
అమవాసున్నడు శిరోముండనం నిషేధ్ం. కని నీకోసం ఏదైన్న 
చేసాున. న్నకోసం నవువ కూడా ఒకటి చయాులి. ఈసార్ష భోజుడు 
వచిినపుిడు అతనిా గాడిదల్ల ఓండ్ర పెడిత్యగాని ఇంట్లాకి రానివవన  
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ని చపుి” అన్నాడు. విల్లసవతి అతని అస్తయకి ఆనందపడి 
“సరే”నంది. భోజుడు కూడా విల్లసవతి సహవాసం వదలేాక గాడిద 
ల్ల ఓండ్రపెటిీ విల్లసవతి ఇంట్లా ప్రవేశించాడు. అదంత్య ల్నల్లవతి 
చేసే సరసంలో భాగం అనకున్నాడు భోజుడు.  
 అమావాసు మరాాడు కృష్ణపక్ష పాడుమిన్నడు కళ్లదాస్త 
గుండుతో ఎదరుపడాాడు భోజుడికి. భోజుడు పర్షహాసంగా  
“కళ్లదాస కవిశ్రేషాు! యత్ర పరవణ్ణ ముండనం?” (మహాకవి కళ్ల 
దాసా? ఏ పక్షంలో గుండు గీయించడం?) అని అడిగాడు.  
“గారభిాః యత్ర గాయంత్య తత్ర పరవణ్ణ ముండనం” (గాడిదలు ఏ 
పక్షంలో పాటలు పాడత్యయో ఆ పక్షంలో గుండు గీయించడం ).  
అని బదలిచాిడు కళ్లదాస్త. భోజరాజు ఖంగు తిన్నాడు.  

* * * 
 ఒక చిత్రకరుడు భోజుడి దగగరకచిి “రాజ్ఞ! న్నకు ఒక 
వుకిులో ఏదైన్న ఒకకభాగం చూపించండి చాలు. నేన్న వుకిు పూర్షు 
చిత్రం గీసేసాున” అన్నాడు. రాజు వాణ్ణణ పర్కక్షంచాలని రాణ్ణ 
ల్నల్లవతి తల వెండ్రుక తెపిించి వాడికిచాిడు. పదిరోజులాో 
బొమోగీసి తెమో న్నాడు. చిత్రకరుడు బొమో ఒకరోజులోనే పూర్షు 
చేసాడు. కని, ఒక సమసు వచిి పడింది. వాడు రాణ్ణ చిత్రంలో 
నదిటికి తిలకం దిదిా నపుిడల్లా ఒకచుకక కుంచనంచి జ్ఞర్ష ఆమె 
కుడితొడమీద పడు తోంది. బొమో ఎనిాసారాు గీసిన్న ఇదే వరస. 
కళ్లదాస్త వాడి బొమో ఎల్ల తయారవుతోందో చూదాామని 
వచాిడు. చిత్రకరుడు వాడి గోడు అంత్య వెళ్ళబోస్తకున్నాడు. “ఆ 
చుకక అల్లగే వదిలయ్. ఆవి డకి అకకడ పుటీుమచి ఉందేమ్మ” 
అని కళ్లదాస్త వెళ్లళపోయాడు.  
 
భోజుడా బొమోచూసి “ఆ మచేిమిటి” అని మండిపడాాడు. 
చిత్రకరుడు జర్షగిందంత్య చపాిడు. “ఆ పుటీుమచి రాణ్ణ 
ల్నల్లవతికి ఉందని కళ్లదాస్తక్సల్ల తెలుస్త? ఆమెకీ, కళ్లదాస్తకీ 
ఏదో సంబంధ్ం ఉందేమ్మ” అనకుంటూ, కళ్లదాస్తని పిలిచి, 
కరణమేమీ చపికుండా అతనిా రాజుం వదిలిపమోన్నాడు. రాణ్ణ 
ల్నల్లవతిని కలవడం మానేశాడు.  
 
కళ్లదాస్త విల్లసవతి ఇంటికి వెళ్లళ “రాజుం వదలి పోతన్నా” 
అన్నాడు. “ఇల్ల పమోనావాడు మళ్ళళ ఎల్లగూ రమోంట్ళ్ళళ” అని 
నచిచపిి విల్లసవతి కళ్లదాస్తని తన ఇంట్లా భూగృహంలో 
(బేస్ోంట్) అనిా సౌకరాులూ ఏరిర్షచి దాచిపెటిీంది.  
 

కదిారోజులకి రాణ్ణకీ, కళ్లదాస్తకీ ఏ సంబంధ్ం లేదనీ, 
కళ్లదాస్తకి అంగసాముద్రిక విదు తెలుస్తగాబటి,ీ రాణ్ణ పదిోనీజ్ఞతి 
స్త్రీ గనక ఆమెకి అకకడ పుటీుమచి ఉండవచిని కళ్లదాస్త ఊహిం 
చాడనీ భోజుడికి అరిం అయింది. కళ్లదాస్తని తిర్షగి తనదగగరకి 
తెచుికోవాలనకుని, కళ్లదాస్త ఎకకడున్నాడో విల్లసవతికమైన్న 
తెలుస్తనేమ్మనని ఆమెని అడిగాడు. విల్లసవతి తనకమీ తెలియ 
దంది. భోజుడు నమోలేద. అందవలా ఆమె ఇంట్లా గోడమీద  
“కుస్తమే కుస్తమ్మతితిుః శ్రూయత్య న చ దృశుత్య” (పువువలో పువువ 
పుటీడం అనాది వినబడ లేద, చూడవడలేద) 
అని వ్రాసి “ఇది పూర్షంచిన వాళ్ళకి అరిరాజుం ఇసాునని ప్రకటించా 
న” అని చపిి వెళ్లళపోయాడు. రాత్రివేళ్ భూగృహంలోంచి 
పైగదలాోకి వచిిన కళ్లదాస్త దానిా చూసి, విల్లసవతితో  
“బ్దలే! తవ ముఖాంభోజే దృష్ీమిందీవరదవయం” (ఓ బ్దల్ల! నీ 
ముఖమనే పదోంలో రెండు కలవపూవులు కనబడుతన్నాయి)  అని 
అరిం వివర్షంచి చపిి తిర్షగి వెళ్లళపోయి నిద్రపోయాడు. తన 
ముఖం అనే పదోంలో రెండు కళ్ళనే కలువలు పుటీ్యని చపిిన 
ఆ పూరణ వినగానే విల్లసవతి ఇదే భోజుడు ఆశించే సరైన పూరణ 
అని అరిం చేస్తకుని, అరిరాజుం మీద ఆశతో కళ్లదాస్తని కతిుతో 
పడిచి చంపేసింది. మరాాడు రాజసభకి వెళ్లళ “రాజ్ఞ! నేన దానిా 
పూర్షంచా వినండి” అని వినిపించింది.  
కుస్తమే కుస్తమ్మతితిుః శ్రూయత్య న చ దృశుత్య | 
రాజే! తవ ముఖాంభోజే దృష్మిందీవరదవయం|| 
భోజుడు వినా వెంటనే, ఆ “రాజే” అనాపదం తపిిత్య మిగిలినదంత్య 
కళ్లదాస్తది. అతనిా ఎకకడ దాచావో చపుి అని గదమాయించి 
అడిగాడు. (ఎందకంటే సంసకృతంలో రాజన్ అనే పదమే వాడాలి. 
రాజే అనాపదం లేద. విల్లసవతికి సంసకృతం బ్దగా రాద. ఆ 
రోజులాో ఆడవాళుళ ప్రాకృతంలోనే మాటా్డేవాళుళ.) కళ్లదాస్త 
మరణ్ణంచిన విష్యం తెలుస్తకునా భోజుడు కృంగిపోయాడు. 
కదిా రోజులాోనే అతనిపై బెంగతో మరణ్ణంచాడు. 
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 పండగ పూట శెలవే కదా.. 'పనీ పాట్' ఉండద కదా 
బ్దరెడు పదెాకక దాక పకక వదలకుండా ముస్తగు దనిా తనివి 
తీరా పడుకోవచిని, మెలకువ్వచిిన్న కూడా మెదలకుండా 
పడుకున్నాన. 'త్యనొకటి తలిసేు తన భారొుకటి తలుస్తుందనాటాు’ 
న్న స్తఖానికి ఆదిలోనే హంసపాద పడింది. హంసపాదో, 
దోసపాదో ఏదయిత్యనేం న్న నిద్ర కసాు పాడయిుంది. 
 న్నకు పనీ తపి లేద, మా ఆవిడ పాట్ తపి లేద. న్నకు 
అపిజెపాిలిసన పని మర్షచిపోకుండా ఉండగలందలకు గానూ 
మా ఆవిడ ఓ అరగంట క్రితం నంచీ, పని చేస్తకుంటూ—ఒక 
పాట పాడుతూనే ఉంది. న్నకు నిద్రా భంగం కలిగించే పని మా 
మనవరాలికి అపిగించింది చాలక, తన వంత ప్రయతాంగా తన 
పాటకు 'లయబధి్ంగా' గుండ్రాయి పెటిీ కుంకుడుకయలు కట ీ
డం ప్రారంభంచింది. 
 మా ఆవిడ పాట హోరూ, గుండ్రాయి దెబబల హోరూ మా 
మనవరాలి దపిటి ల్లగుడు హోరూ కలిసి వెరశి న్న నిద్ర కసాు  
చట్టీకకసింది. ఆవిడ ర్షపీట్ చేస్తునా పాట కూడా చట్టీకకడం 
గుర్షంచే. 
చటునీెకక గలవా? ఓ నరహర్ష పుటలీకకగలవా?  
చటునీెకిక ఆ చిట్రు కమోన 'పూత’ కోయగలవా?   
వేపూిత కోయగలవా? యాపూిత కోయగలవా? అని యాపూిత్య 
మిటీ నీ దంప పిలక్సయు .. పండగ పూట్ అందన్న తెలుగు సంవ 
తసరాది న్నడు ఇల్ల ఉఛఛరణ దోష్ంతో పాట పాడిత్య ఇంకమైన్న 
ఉందా? సంవతసరం పడుగూత్య 
ఇల్ల 'దోష్ భూయిష్ుమైన పాటలే  
విన్నల్గసస్తుందీ అని అందామనకు 
న్నాన. కనీ ఆవిడ న్నకన్నా పండి 
తరాలు గనక, వేపూిత అనే పదానికి 
వికృతి యాపూిత్య అనాదంటే నేన 
చేయగలిగిందేమీ లేద కనక, పదా 
నేా ఆవిడలో తపుిలనిా పేచీకి దిగిత్య 
భంగపాటే కకుండా సంవతసరమంత్య 
కలహాల కపురం వెలగబెటీ్ల్గసస్తుం 
దని భయపడి అల్ల అనడం మానే 
శాన. ఈ మనోధ్ న్నమ సంవతసరం 
న్నడు ననా యువకుణ్ణణ చేయాల 

నకుంది కబోలు వేపచట్టీంకించి, న్న చేత చిట్రు కమోన ఉండే 
సవఛ్ఛమైన వేపూిత కోయించడం, నేన లేచే దాక శ్రోతలు కోరని 
పాట కరుక్రమం కనసాగిస్తునాదనామాట. తనకిష్మీైన పనలు 
సాధించుకోవడం కోసం అపుిడపుిడూ ననా మాటలాో పెటిీ 
మునగ చట్టీకికంచడం ఆవిడకు మామూలే. సరే! న్నకు కూడా 
ఆవిడక్సదరు చపిలేక, చపిిన్న కుదరద కనక మునగ చట్టీకకసి 
ముందకు పడిపోయి ముంద జేబులో పరుస రాలగొటీుకోవడం 
మామూలేననకోండీ!  
 అయిత్య ఈ సార్ష ప్రత్యుకించి గురుు పెటీుకుని మర్క ననా 
చట్టీకికంచాలని మా ఆవిడ పడుతనా త్యపత్రయానికి న్నకకసు 
కోపమొచేిసింది. అయిన్న మొగుడు గార్ష కోపం మొదలుకు చేట 
న్నారు కదండీ మగవాళుళ. పెళాళం కోర్షక పెడచవిన పెడిత్య తిండి 

స్తఖం తిరుపతిక్సళ్లళనటేాగా. అయిన్న మనస్తరుకోక మానవ ప్ర 
యతాంగా మగ ప్రయతాంగా ఇదిగో చూడూ!  నవువ చేసి పెటేీ 
ఇంతోటి పచిడి కోసం అలాంత చట్టీకికంచడానికి ఇంత పంతం 

దేనికి చపుి, నేల రాలిన పూత చాలదా? దలుపుకుని 

కలుపుకోవచుి కదా. పైగా నేల కూడా శుభ్రమైన గచేిన్నయ్ అని 

చపిి చూశా. దాంతో ఆవిడ ”చాలాేండి! చాదసుపు మొగుడు  
చబిత్య వినడూ గిలాిత్య గిలగిలల్లడుత్యడనాటాుంది మీరు చపేిది. 
నేల రాలిన పూత ఊళ్ళళ వాళ్ళకివ్వవచిని దాచాలేండి. సొంత 
చటీుండ గా, చటీంత మొగుడుండగా రాలిన పూత వాడాలిసన ఖరో 
మనకం పటిీందీ?” అని చవి కర్షకి మర్క చపిింతరువాత .. 

చపిినటాు విని చట్టీకకక తపుితందా? 
ఆ మాట్ నిజమే మర్ష. ఊళ్ళళవాళ్ళ 
మీద కసి తీరుికోడానికిదో చకకటి 

అవకశం. లేకపోత్య ఒకసార్ష కష్ ీపడి 

చట్టీకికత్య దిగనిసాురా ఊళ్ళళవాళుళ? 
ఎపుిడు చట్టీకుకత్యన్న అని 

ఎకకణుణంచి నకిక చూసాురో ఏమ్మ. 
ఎకీక ఎకకగానే బిల బిలమంటూ చటీు 

కింద జేర్ష మాకక సుంటే మాకకసునీ 

ఇదిగో కసునీ ఇంకసునీ అవసరానికి 

మించినంతగా పూతతో పాటు 

కమోలు గూడా రాలగొటిీంచేదాక 

ననా వాయగొటిీ  

వేపపూత  - కోయిల కూత  

ద్రాా  బాబూ రావు  
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గాని వదలరు. పైగా మా వేపచటీు వీధి మీదికి ఉండడంతో దార్ష న 
బోయే దానయులు కూడా ననా పలకర్షంచే నెపంతో ఏమిటి 
మాషాీరూ? మీరే సవయంగా చట్టకీకరూ, కుఱ్ఱఱళ్ళకి చపిత్య కోసి 
పెటేీవాళుళగా అంటూ ఎగత్యళ్లగా నవివంది చాలక ' ఏదీ ఆ చేతోు 
మాకో న్నలుగు పులాలు కోసి పడెయుండి’ అంటూ మొహమాట 
పెటేీసాురు. 
 కనీ మా ఇంటిగుటీు వాళ్ళకం తెలుస్త? మా ఆవిడ 
ననా తపి మరొహణ్ణణ  ఆ చట్టీకకడం మాట దేముడెరుగు కనీసం 
త్యకన గూడా త్యకనివవద. పోనీలే సంవతసరానికకసారే కదా 
అని సర్షపెటీుకుందామనకున్నా, చుటీు పకకల షుగర్ పేష్ంటాు 
కూడా చీటికీ మాటికీ ననా చట్టీకికంచి వేప చిగుళుళ కోయిస్తుం 
ట్రు. అవి మేసేు వాళ్ళ వాుధి నయమవుతందని వాళ్ళ భ్రమ. ఆ 
వాుధి నయమౌతందో లేదో గానీ 'వేప చిగుళుళ మేస్ట మేస్ట వాళుళ 
మామూలు మాటలు మానేసి 'కోయిల కూతలు కూసాురేమ్మనే అని  
మా ఆవిడతో అంటే ఛీ ఛీ! కోయిల కూసేది వేప చిగుళుళ తిని 
కదండీ, మామిడి చిగుళుళ తిని. దానికో సినిమా పాట కూడా 

ఉంది.. అంటూ పాటందకుంది. 'మావి చిగురు తినగానే కోయిల 
కూసేన్న’ అని. చాలాే ఆపు.. నీ సినిమా పర్షజ్ఞానం, సంగీత జ్ఞానం 
న్నక్సకకడిది కనీ పాటలు పాడి ననా హింసించకు పండగ పూట 
అన్నాన. ఆవిడకి విపర్కతమైన కోపం వచిి విస విసా 
వెళ్లళపోయింది. న్న అనమానం ఏమిటంటే కోయిల గాయనీ 
గాయకులు మామిడిచిగురు తినాపుిడు హుషారుగా డూుయ్టాూ, 
వేప చిగురు తినాపుిడు స్లోగా విషాద గీత్యలూ ఆలపిసాురని. 
అసలు అపుిడపుిడూ మా చటీు మీద వాలేవి కోయిల పిలాల్ల? 
కకి పిలాల్ల? అని న్నలో నేన తర్షకంచుకుంటుండగా తలంటి 
పోసాున రండని కోపంగా కకసిందావిడ.  
 గాజుల చేతోు తలంటించుకోవడం ముచిటే గానీ మా 
ఆవిడ చేయి కసు బరువూ చురుకూ కూడాన. పైగా కోపంగా 
కూడా ఉంది, ఆవిడ చేత పాట ఆపించిన పాపానికి. తల బ్దదడికి 
తల ఒగిగ తగిన శిక్ష అనభవించక తపిద కదా. ఐత్య కుంకుడు 
కయలు బ్దది బ్దది 'జబబ సతువ కసు సనాగిలాి ఉంటుందనే 
ధైరుంతో ఇదగో వస్తున్నా' అంటూ తల్గగిగ కూరుిన్నా. 

యతల జతల అలజడుల  
పారే గోదార్ష గలగలల  
తెలుగమాోయి ! 
నిండుదనం  సంప్రదాయం 
బంధాలు  బ్దధ్ుతలు  
నడుమ ఒదిగిన తెలుగమాోయి ! 
మామిడి పిందె లోని  వగరు 
మలాపూవులోని స్యగం  
సొంతం చేస్తకునా తెలుగమాోయి ! 
బ్దపూ బొమో ఏడుమలాల అందగతెు 
పదహారణల పడుచుపిలా 
తెలుగమాోయి ! 
తళుకుమనే త్యరలకు కనాకుటి ీ
నేలలోని జ్ఞబిలివి నవవంటూ 
నీ చంత చేరత్యమంటూ మారాం చేసేు  
అది తెలుగమాోయి ! మన తెలుగమాోయి ! 

తెలుగమాోయి  

మనోహర్ బోగా 
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 ఇపిటికి న్నలుగు సారుా ఫోన్ 
చేశాన శాండ్రాకి. ఫోన్ తీయద. మెసేజ్ 
లకు, ఈ మెయిల్స కి రెసాిన్స ఇవవద. 
వాటసప్-లో కనిపించద. ఏమై ఉంటుం 
ది? శాండ్రా కూతరు మేగన్ స్తకలుకు 
మూడురోజులుాంచి రావటేాదని మావాడు 
చపాిడు. ఆ పిలాకు తరచూ అన్నరోగుం 
చేస్తుంది. అల్ల ఏమైన్న అయుుం 
టుందా? 
 ఇటు చూసేు స్తకలోా టీచర్స 
అప్రీసియేష్న్ వీక్ వచేి వారమే! టీచరు ా
అందర్షకీ సరెట రిజులు ఏరాిటు చేసే బ్దధ్ు 
త శాండ్రానే తీస్తకుంది. మొతుం ప్రోగ్రాం 
తయారు చేసింది. నేన కవలం అసిసెీంట్ ని మాత్రమే! ఏం చేయా 
లో తెల్నడం లేద. మళ్ళళ ఫోన్ చేశాన న్నలుగో సార్ష! ఊహూ.. 
వాయిస్-మెయిల్ కి వెళ్ళుంది. భరు తో విభేదాలున్నాయని తెలుస్త! 
తనే చపిింది న్నకు! ఏమైన్న గొడవలు అయాుయేమ్మ అని కంగా 
రుగా ఉంది ! కసేపు తోటలోకి పోయి పని చేసేు కంత శాంతిగా 
ఉంటుందనిపించి గుల్లబీ పద కమోలు కట్ చేయడం మొదలు 
పెటీ్న. ఇది న్నకు శాండ్రా ఇచిిందే! ఎంత తవరగా పెర్షగిందో! 
అసంఖాుకంగా పూలు! 
ఫోన్ మ్మగింది.! సిోత! 
"ఇంట్లా ఉన్నావా? నీతో మాటా్డాలి, రాన్న ఇపుిడు?" 
"రా, ఇంట్లానే ఉన్నా! వచేిపుిడు మీ ఇంట్లా కంచం పెరుగు ఉంటే 
పట్రా! రాత్రి పాలు తోడుకోలేద  " 
పదిహేన నిమిషాలోా నీలిమ, ధ్రణ్ణలతో కలిస వచిింది సిోత ! 
డబ్దబడు పెరుగు తెచిింది. "ఇంతెందకూ" సంతోషిస్తునే అన్నా 
న! అలాం టీ పెటీుకుని తోటలో కూచున్నాం అందరం !  
“శేవత్య, మా చలాలి కపరం ఏమీ బ్దగాలేద. అతన కటీడం 
కూడా మొదలు పెటీ్డట" అంది నెమోదిగా! 
ఆశిరుం వేయలేద కనీ కంచం చివుకుకమంది. తీవ్ర విభేదాలు 
కటేీ సాథయికి చేరడానికి ఎంతో కలం పటదీేమ్మ అనిపించింది. 
సిోత చలాలు విర్షత సంగతి న్నకు తెలుస్త. అతనికి త్యగుడు, 
జూదం  ఇతర అలవాటాు ఉన్నాయి. డబుబ చాలద. ఇదారు పిలాలు. 
 విర్షత ఉదోుగం చేస్ుంది కబటిీ బండి నడిచిపోతోంది. ఇదారూ 

సంపాదిస్తున్నారు కబటిీ మాక్సందకు 
పెటీరని గోల చేసే ఇదారు ఆడపడుచులు 
ఇండియాలో ఉన్నారు. సహజంగానే త 
ముోడిని సపోర్ీ చేసాురు. వాళ్ళ పెటీుపో 
తలనీా ఇకకడి నంచే సక్రమంగా జరపాలి 
విర్షత! త్యడాల్గసేు చుటీ్లాో ప్రతొకకర్షకీ 
చతు ప్రచారాలు! ఈ విష్యాల గుర్షంచి 
ఇంట్లా గొడవలు మామూలే! అతన ఈ 
మధ్ు క్సస్టనో(casino)లాోనే ఎకుకవ కలం 
గడుపుతూ డబబంత్య తగలేస్తున్నాడు. అడ 
కూకడద. ప్రశిాంచకూడద. గటిీగాప్రశిాసేు 
చివర్షకి కటేీ సాథయికి చేరాడు.  
"మరెల్ల? ఏం చేయాలనకుంటుంది 

విర్షత?"  
"ఏం చేస్తుంది? ఎల్లగో సరుాకుంటుంది.ఇకకడి వాళ్ళ ల్లగా గముో 
న విడాకులు పారేసి ఇంకోడిని చేస్తకోలేదగా! పిలాల గుర్షంచి 
ఆలోచించాలిగా! మై ఛయిస్ అనేస్తకోడానికి అందరూ దీపికల 
వుత్యరా ఏమిటి?" ఇదే సమసు సిోత తో! క్షణలాో జడిామెంటాు చేసి 
పారేస్తుంది!  
"ఇకకడి వాళుళ అకకడి వాళుళ ఏమీ లేద సిోత్య! ఆడవాళ్ా సమసులు 
ఎకకడైన్న ఒకటే! విడాకులు పారేయడం అనేది ఎవర్షకైన్న చివర్ష 
ఆపినే! పిలాల గుర్షంచి ఆలోచించడం అనేది కూడా అనిా రకలుగా 
నూ జర్షగాక విడాకుల దాక వెళాురెవరైన్న "అన్నాన కఠినంగానే. 
"అల్ల ఏం కద. ఇకకడ తీస్తకునాంత తవరగా మన ఇండియాలో 
అయిత్య విడాకులు తీస్తకుంట్రా ఆడాళుళ? పిలాల గుర్షంచి ఎంత 
మంది పడి ఉంటున్నారో తెల్లస? కవలం పిలలా జీవితం డిసీర్బ క 
కూడదని." కోపం తెచుికుంది. సిోత ఒపుికోద. 
"నిజమే! పిలలా గుర్షంచి ఎంతో మంది పడి ఉంటున్నారు. అకకడే 

కద, ఇకకడ కూడా!" అన్నాన. 

మా వాడి సాకర్ కోచ్ మాటలు గురొుచాియి.ఆయన భారుతో విడి 

పోయి సెపరేట్ గా కడుకుతో కలిస ఉంటున్నాడు. భారాు కూత 
రూ వేరేగా ఉంట్రు.  
"రోజూ గొడవలు పడి, పోటా్డుకుని ఒకర్ష గుణల్గకరు బయట 

పెటీుకుని, ఇంక ముదిర్షత్య కటీుకుని, ఒకర్ష మీద ఒకరు పిలాలకు 

చాడీలు చపిి ఇల్ల ఇదార్ష వుకిుత్యవల మీదా పిలాలకు దేవషాలు   

తూర్ెయినా - పడమర్యినా  

స్సజ్ఞత  
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పుటిీంచడం కంటే విడిపోయి ఇదార్ష మధాు ఉనా కదిాపాటి సేాహా 
నిా కపాడుకోవడం బెటరేమ్మ కదా! పిలాలు కనీసం ప్రశాంతంగా 
పెరుగుత్యరు" అన్నాడాయన! 
"నీతో ఏకీభవిస్తునే విభేదిస్తున్నాన కోచ్" అన్నాన. నవావడాయన 
"న్నకరథమైంది లే! పిలాలకు ఇదారూ ఉండొదాా అనే పాయింట్ దగగర 
ఆగిపోయావు నవువ" అన్నాడు. 
ఆ సంగత్య సిోతకు అరథమయేుల్ల చపిడానికి ప్రయతిాంచాన.  
మర్ష కసేపు విర్షత కపురం గుర్షంచే మాటలు సాగాయి. పేరుకు 
తగగటేీ పువువల్ల ఉంటుంది. అతనూ అందగాడే! పిలాలిదారూ బంగా 
రు బొమోల్లా ఉంట్రు. పాపకి పదేళుళ, బ్దబుకి ఏడు. వీళ్ళ గొడవ 
ల మధ్ు పాపం వాళుళ నలిగిపోతన్నారు. 
ఫోన్ మ్మగింది. - శాండ్రా!  
గబుకుకన ఫోన్ తీస్తకుని "పది నిమిషాలు ..."అన్నాన అందర్ష 
వైపూ చూస్తు లోపలికి నడవబోతూ! 
ఫోన్ లో మాటా్డి వచాిక "ఎవరూ" అంది సిోత ! నేన ప్రైవేట్ గా 
మాటా్డాన అని తెలిసి కూడా ! "శాండ్రా ... న్న ఫ్రెండ్ " అన్నాన 
కాుపుంగా  
"మేగన్ వాళ్ళ అమేోన్న ? వాళ్లళంట్ల ా ఏదో గొడవగా ఉందిటగా ! 
వాళ్ా డర్క మావాడి కాసేగా-వాడు మొనా ఒకరోజంత్య మా 
ఇంట్లానే ఉన్నాడు " అంది  
తెలాబోయాన. ఈ సంగతి సిోతకు తెలిసిపోయిందా ? ఇహ 
కమూునిటీ అంత్య తెల్నడానికి ఆటేీ టైము పటీద  
"ఏముంది, ప్రతి ఇంట్లా ఉండే గొడవలే! ఇదార్షకీ పడటంలేద" 
అన్నాన కుాపుంగా 
సిోత వెటకరంగా నవివంది "ఏముందిలే రేపో మాపో విడాకులు 
పడేస్తకుని మళ్ళళ చరో పెళ్ళళ చేస్తకుంట్రు. విడిపోయిన్న "సేాహి 
తలమే" అని చపుికుంటూ!" నీలిమ, ధ్రణ్ణ గొలుాన నవావరు. 
"ఎవర్ష పర్షసిథతిని బటిీ వాళుళ నిరణయాలు తీస్తకుంట్రు. మనం 
విని వదిలేదాాం!" అన్నాన చిరాకుని అదిమి పెడుతూ 
"సరాే, విర్షత నీకు ఫోన్ చేస్తుందేమ్మ, కసు సరుాకోమని చపుి ఇదార్ష 
కీ! మాఅమో చాల్ల బెంగ పెటీుకుంది. ఏమిట్ల? " లేచింది సిోత. 

*** 
ఇడీా తినడం ముగించి కఫీ తీస్తకుంది శాండ్రా! శాండ్రాకి నేనే ఇడీా 
అలవాటు చేశాన. బ్దగా ఇషీ్ంగా తింటుంది. కఫీ త్యగి కదిాగా 
త్యరుకుంది."ఏం చేయాలో తెల్నడం లేద. సీ్టవ్ వెళ్లళ పోయి మూడు 
రోజులైంది. మేగన్ కమన్ ఏర్షయాలో కూచుని ఒకటే ఏడుస్తుంది. 
నినాంత్య ఉబబసంతో బ్దధ్పడింది. డర్క దానిా సముదాయి 
స్తున్నాడు కనీ పాపం వాడి వయసెంతని? వాడు అరథం చేస్తకో 

గలుగుతన్నా, వాడికీ భయంగానే ఉంది." అంది దిగాలుగా! 
"తండ్ర ఇలాు వదిలి వెళ్లళపోవడం చినావిష్యమా ఏమిటి మర్ష" 
అన్నాన సానభూతిగా! ఇల్లంటి పర్షసిథతిలో అవతలి వాళుళ ఏం 
చపిిన్న అవున అనడం తపి ఏ ఒకక మాట ఎకుకవ మాటా్డిన్న 
అది తీరెటి  కూచుంటుంది. "ఎలుాండి మేగన్ ని మీ ఇంట్లా వదిలి 
పెటీన్న? నేన మా అమో వెళ్లళ సీ్టవ్ తో మాటా్డాలి అనకుం 
టున్నాం. సీ్టవ్ మీ వెనక లైనోానే అపారీెమంట్ లో చేరాడు" అంది 
వీడి దంప తెగా, అపుిడే ఇలాు కూడా తీస్తకున్నాడా! 
"దానికం భాగుం? అల్లగే వదిలి పెటీు" అన్నాన. శాండ్రా ఒక 
మెటీు దిగి సీ్టవ్ తో మాటా్డాానికి వెళుుందని నేన అనకోలేద. 
తండ్రని వదిలిఉండలేక దిగులుతో ఏడుస్తునా మేగన్ ఒక కరణ 
మేమ్మ! 
మరాాడు వెనక రోడోాంచి వస్తుంటే సీ్టవ్ కరు ఎదరైంది. ననా 
చూసి స్ా చేసి చయిు వూపాడు. పకకనే మేగన్ ! చేతిలో సాీర్ బక్స 
హాట్ చాక్సాట్! కనీ ఆ పిలా మొహం లో సంతోష్ం లేద. 

*** 
శాండ్రా పుటీుకతో ఇట్లియన్! హైస్తకలు వయస్తలో కుటుంబం 
తో అమెర్షక వలస వచిింది. అవడానికి ఇపుడు అమెర్షక పౌరు 
రాలే అయిన్న అమెర్షకకి ఒక ‘కలిర్’ లేదని చినా చూపు శాండ్రా కి! 
ఇదారూ హారవర్ా యూనివర్షసటీలో కాస్-మేట్స. ప్రేమించి పెళ్లళ చేస్త 
కున్నారు. బ్దగా విదాుధికులు! ఆరీ్షస్తీలు. అందకనేమ్మ ఇదార్షకీ 
ఒక ఇంచి కూడా తగగని ఈగో. మాకు మంచి సేాహితలు. 
వాళ్లాదారూ న్న ముంద ప్రైవస్ట ఫీల్ కకుండా చచేిటీు వాదించుకు 
ని పోటా్డుకునా సంఘటనలు అరుదేం కద! 
ఈగో తగిగంచుకోవాలని సలహాలు ఇతరాకు చపిడం చాల్ల చతు 
పని! అహానిా జయించడం ఎవర్షకి సాధ్ుం? ఇంటికి వచిిన కసేప 
టికి సీ్టవ్ ఫోన్ చేశాడు.  
"ఒకక అయిద నిమిషాలు టైముందా? మీ ఇంటికి రావ్వచాి" 
వచాిడు. ఐద నిమిషాలనా వాడు అరగంట సేపు శాండ్రా గుర్షంచి 
మాటా్డాడు. పూర్షుగా తన వెరిన్ శాండ్రాకి పగరు. ఎకుకవ సంపా 
దిస్ుందనీ , అందగతెు అనీ గరవం కూడా ఉందిట! గాయని అనా 
పేరుతో తన కోసం ఎవరెవరో వస్తున్నారట...ఇక సహించడం తన 

వలా కదట. తనే అనకుంటే తమతో పాటు ఉంటునా శాండ్రా తలాి 

ని భర్షంచడం మర్క కష్ీంట. అసల్లవిడే అగిాకి ఆజుం పోస్తుందిట. 
తన తలాిదండ్రుల్లాగే ఆవిడ వేరేగా ఉంటే సహం గొడవలు తగుగత్య 
యట. ఇహ వాళ్లళదార్కా భర్షంచడం తన వల ా కదనీ, విడాకులు 
కవలిసందేననీ సారాంశం. శాండ్రాది కూడా దాదాపు ఇదే వాదన! 
ఫిమేల్ వెరిన్! "విడాకుల్ల! అపుిడే నిరణయించుకునేశావా? ఇహ  
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ఇహ మాటా్డుకోడాలేావా! ఒకసార్ష పిలాల గుర్షంచి ..” "అబబ ఆపు 
శేవత్య" మరాుదగానే విస్తగు ప్రదర్షశంచాడు సీ్టవ్. "డర్క కి ఇపుిడు 
పదహారేళుళ. పదిహేడేళ్ళ నంచీ ఇల్లగే ఉంది మా కపరం. ఇంక 
బ్దగు పడుతందనా నమోకం ఉందా నీకు?" 
"ఎనిా గొడవలు పడుతన్నా మీ ఇదార్షకీ ఒకరంటే ఒకర్షకి ఎకకడో 
ఇషీ్ం గౌరవం ఉన్నాయి సీ్టవ్. అందక పదిహేడేళుగాా గొడవలు 
వస్తున్నా సరుాకుపోగలుగుతన్నారు..." న్న మాటలు న్నక పేలవం 
గా అనిపించి ఆపేశాన. 
"రేపు శాండ్రా నీ ఇంటికి వస్తుందట మాటా్డాానికి. తెలుస్తగా?"  
"యా..యా తెలుస్త" 
"ట్రై టు వర్క ఇటవుట్ సీ్టవ్! జీవితం మళ్ళళ సాీర్ ీఓవర్ అంటే ఎంత 
సెరస్ నెతిుక్సతిుకోవడమ్మ తెల్లస?" అన్నాన. 
"న్నకు తెలుస్త! కనీ న్న వలా కవడం లేద. సరే, వెళాున. మళ్ళళ 
కలుసాులే" మెటాు దిగాడు సీ్టవ్. 
నేన పెదాగా ఏమీ చపిక పోయిన్న.. చపిిన కంచమూ సీ్టవ్ కి 
రుచించలేదనకుంట్. సలహా ఆశించి వచిిన వాళ్ళకి తమ వెరిన్ 
ని బలపర్షచే మాటలే తపి నిజ్ఞనికి కవలసింది సలహా కనే కద.  

*** 
ఫోనోా విర్షత చాల్లనే చపిింది. మధ్ు మధ్ులో కదిాగా ఏడిింది 
కూడా! ఎవర్షతోనో ఒకర్షతో చపుికోకపోత్య ఒతిుడి భర్షంచలేనని 
ఫోన్ చేసిందని అరథమైంది. అమాో,న్ననా, అకక అందరూ ఎల్లగో 
సరుాకుపమోని సలహా చపుున్నారట. పోనీ ఇండియా వెళ్లళ పోదా 
మంటే అతనొపుికోవడం లేదట. తనొకకత్య పిలాలతో ఇండియా 
వచేియడానికి అమాోన్ననాలు, అతుమామలు ఒపుికోడం లేదట. 
"ఎల్లగోల్ల" అతగాడిని దార్షకి తనే తెచుికోవాలని అంటున్నారట 
అతుగార్షంటా్ల. నిజ్ఞనికి వాళ్ళ ఇంట్-వంట్ అల్లటి అలవాటాు 
లేవట. ఎవరో సేాహితలే అమాయకుడైన తమ పుత్రుడికి ఈ అల 
వాటాు పటిీంచారని అభప్రాయ పడుతన్నారట. 
"పిలాలకు ఈ విష్యాలు ఎంత దాచిన్న అరథం కకుండా ఉండవు 
కదండీ! పెదాది నిండా పదేళుళ లేవు. అది ననా ఓదారుస్తుంది. అది 
కలేజికి వచేి దాక ఆగిత్య అది కూడా ఏదో ఒక ఉదోుగం చేస్తుం 
దట. అపుిడు మేము హాయిగా ఉండొచిట. అది చపుుంటే న్నక 
జ్ఞలేసింది"  
కలమే ఏదో ఒక దార్ష చూపిస్తుందని ఎదరుచూడంా తపి అత 
నాంచి విడిపోయే పర్షసిథతి లేదని దిగాలుగా చపిింది విర్షత. అల్ల 
టి మనిషిని ఇంట్లా భర్షంచడం ఎంత అసహుంగా ఉన్నా, పిలాలతో 
సహా అదే ఇంట్లా ఉండాలిస రావడం ఎంత దససహంగా ఉందో ఆ 
పిలాకి.  

శాండ్రా , విర్షతల గుర్షంచి ఆలోచిస్తుంటే అశాంతిగా అనిపించింది. 
ఇల్లటి వాటిని భర్షంచగల శకిు ఎల్ల వస్తుందో ఆడవాళ్ాకి? ఈ 
గొడవలు పిలాలకు తెల్నకుండా ఎంతవరకూ ఉంచగలరు. అల్లటి 
ఒతిుడిలో ఆ అశాంతిలో పెర్షగే పిలాలు ఎల్ల తయారవుత్యరు? 
 మరో పకక శాండ్రా చపినే చపిింది. చర్షించుకుని సాల్వ 
చేస్తకోడానికి సీ్టవ్ ససేమిరా అంటున్నాడట. నిజ్ఞనికి కలిస ఉండ 
టం శాండ్రాకీ ఇషీ్ం లేద. ఆ రోగిషీి పిలా మేగన్ తండ్రకి దగగర 
కబటిీ దానికోసమే ఒక మెటీు తగిగందట కనీ లేక పోత్య ఈ "ఫకుు 
అమెర్షకన్“ మొగుడితో నిజంగా తన వాదించదలుికుంటే తల 
ఎకకడో పెటీుకోవాలిస వస్తుందట అతడు. 
 న్నకు శాండ్రా యురోపియన్ కలిర్ భజన వినాపుడల్లా 
అడగాలనిపిస్తుండేది . "సీ్టవ్ జ్ఞతి వివరాలు తెలిసే చేస్తకున్నావ్ 
గా! ఎందకు మాటిమాటికీ ఆ సంగతి ఎతుత్యవ్ తలా్న" అని! 
నిజ్ఞనికి వాళ్లళదార్ష మధాు జర్షగే గొడవలాో దూషించుకోడానికి ఇద 
క పాయింట్ మాత్రమే! సీ్టవ్ ని తకుకవగా అంచన్న వేయడానికి 
వీలేాద. శాండ్రా మూుజిక్ కనసర్ీ్ జర్షగినపుడల్లా ఏదో ఒక గొడవ. 
ఎవరెవరో శాండ్రాతో కంట్క్ీ లోకి వచాిరనీ! 
తన ఈమెయిల్స, ఫోన్ మీద కూడా నిఘా ఉంటుందని అనాది 
శాండ్రా ఎంత వరకూ నిజమ్మ! 
ఏ గొడవా లేకుండా ప్రపంచంలో ఏ మూల్ల ఏ కపరమూ ఉండ 
దేమ్మ! ఎనిా కౌనెసలింగ్ సెంటరుా ఉన్నా మనిష్నావాడు ఆడైన్న 
మగైన్న అవమానమూ, బ్దధా, అహమూ విడిచిపెట్ల,ీ మర్షిపోయో 
బతకలేడుగా!  
"మామ్, అల్ల కూచున్నావేంటి? తినవేం?" న్న కడుకు గొంత 
వినపడాంతో ఉలికికపడి చూసేు చయిు ఎండిపోయి ఉంది. 
మనస్తలో ఏదో ఖాళ్ళ తనం! విర్షత, శాండ్రాల గుర్షంచిన బ్దధ్తో 
నలతగా అనిపించింది. వాళ్లళదార్షతో కూచుని వాళుళ చపేిదంత్య, 
గంటల తరబడి మాటా్డిన్న సరే వింటూ ఉండిపోవాలనిపించింది.  
మర్షహ తినబుదిి కక చేయి కడిగేస్తకున్నాన.  
విర్షత, శాండ్రా ఇదారూ న్న మెదడుని వారం రోజులుగా వదలక 
ఆక్రమించారు. శాండ్రా, సీ్టవ్ విడాకులకు కోరుీ ప్రొస్టడింగ్స సిదిం 
అవుతన్నారట. శాండ్రా తలేామ్మ భరణం విష్యాలిా సీ్టవ్ తో మా 
టా్డాలని తెగ ఉత్యసహ పడుతోందట. వాళుళ నివాసముండే పాలస్ 
ల్లంటి ఇలాు వదలుకోవాలని ముసల్లవిడకు ఎంతమాత్రమూ 
లేనటీుంది. అయిదేళుళగా తెలిసన ఒక కుటుంబం ఇల్ల కలహాలతో 
విడిపోయేదాక రావడానిా ప్రతుక్షంగా చూస్తున్నాన! కదిా రోజు 
లాో శాండ్రా, సీ్టవ్ చరోచోట్ ఉంట్రు. పిలాలిదారూ వీక్సండ్స తలాితో 
నో , తండ్రతోనో ఎల్ల పాాన్ చేస్తకోవాలో ఆలోచిస్తు ... 
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ఆ ఒతిుడిని మ్మసాురా? మేగన్ ఆరోగుం సంగత్యమిట్ల! విడిపోయా 
క ఎల్లటి కమిట్టోంటూస లేని త్యలికదనంతో ఇదారూ సేాహితల్ల ా
ఉంట్రా? ఉండగలరా అల్ల?  
నిజంగా సిోత అనా మాటలాో నిజముందా? పిలాల విష్యంలో 
‘మనవాళుళ’ ఆలోచించినటీు ‘వీళుళ’ హృదయంతో ఆలోచించలేరా? 
ఎనోా బ్దధ్లు పడుతూ దెబబలు తింటూ, 
చేతి నిండా సంపాదన ఉండి కూడా విర్షత 
ఎందకు సహిస్ుంది? ఆ పిలాలిదార్ష 
కోసమేగా! 
శాండ్రా, సీ్టవ్ ల ఆలోచనలో తపుిందా? 
శాండ్రా ఒక మెటీు దిగి వచిిన్న సీ్టవ్ సిదిం 
గా లేడు. విర్షత భరుకి విర్షత వెళ్లళపోదని 
పెదా నమోకం! అల్లటి ఆలోచనే చేయదని 
మితిమీర్షన ఆతో విశావసం! 
వాళ్లళదార్ష సంగత్యమ్మ గానీ న్న బుర్ర మాత్రం 
వేడెకిక పోతోంది. 

*** 
మధాుహాం ఆఫీస్ లో ఉండగా శాండ్రా 
నంచి ఫోన్! నిజ్ఞనికి నేనే చేదాామన 
కుంటున్నా! కోరుీ ప్రొస్టడింగ్స గుర్షంచి! "గెస్ వాట్?" అంది 
చినాగా నవువ దాచుకునా గొంతతో!  
"కివజొాదా! పనోా ఉన్నాన, కివక్ గా  విష్యం చపుి" అన్నా న 
"డైవోర్స అయిడియా డ్రాప్ చేస్తకున్నాం. సీ్టవ్ వచేిస్తున్నాడు 
ఇంటికి" అంది. న్న చవులిా నేనే నమోలేక పోయాన "ఎకకడున్నా 
వు?" అన్నాన. 
"ఇంట్లానే" అంది నవువతూ “వస్తున్నా ఉండు" కరు త్యళ్ం తీస్తకు 
ని బయటపడాాన. 
శాండ్రా నవువతూ తలుపు తీసింది."కఫీ?" అంది కిచన్ లోకి 
నడుస్తు 
"కఫీ లేద గీఫీ లేద. ఏమైందో చపుి? ఎల్ల జర్షగింది?" అన్నాన 
స్ఫాలో కూలబడి. 
కఫీ తీస్తకచిి కూచుని కాుపుంగానే చపిింది! ఎందకో గానీ 
ఒకసార్ష ఫైనల్ గా ఈ ఇంట్లా కలిస మాటా్డుకుందామా అన్నాటీ 
సీ్టవ్. విడాకుల తరావత ఇలాు తనకి అకకరేాదని చపేిసిందిట శాండ్రా 
ముందగానే! 
ముంద పోటా్డుకున్నారట యధావిధిగా! ఆ తరావత కోపం 
చల్లార్ష మాటా్ట లోకి దిగారట. మేగన్,డర్క ఇపిటిక చాల్ల నలిగా 
రని ఇదార్షకీ ఎంచేతో మర్ష జ్ఞానోదయం ల్లంటి ఫీలింగ్ కలిగందట. 

ఆ ఇంట్లా ఇదారాో ఎవరు లేకపోయిన్న పిలాలు లేకపోయిన్న రెండో 
వాళ్ాం ఉండలేమని అనిపించిందట. 
ఇంకకక చాన్స తీస్తకుని చూదాాం అనిపించిందట ఇదార్షకీ! (బెటీు 
సర్షగా శాండ్రా చపిటేాద కనీ తనే ప్రపోజ్ చేసి ఉంటుందని న్నక 
నిపించింది). అట్ర్కా తోనే మాటా్డి విష్యం సెటిల్ చేస్తకున్నార 

ట. అంత్య! కథ స్తఖాంతం! 
హాయిగా వెనకిక వాలి "అమోయు" 
అన్నాన తెలుగులో పైక. 
"వాట్? ఏమన్నావూ"అంది శాండ్రా చిగుళ్ళ 
నీా కనిపించేల్ల తన మారుక నవువ నవువతూ 
ననా కవిలించుకుంటూ!  

*** 
"అసలు ఎల్ల సాధ్ుమైంది విర్షత్య ఇది? నీ 
సహనం లవెల్స చూసి, పిలాల కోసం అతని 
తోనే ఉంట్వనకున్నాం అంత్య" 
నవివంది విర్షత! 
"నేన పిలాల కోసమైన్న సరే అతనితోనే 
పడి తనాలు తింటూ ఉండాలని ఎపుిడూ 
అనకోలేదండీ! ఒకసార్ష తెగిత్య తిర్షగి అత 

కోకద కబటిీ కనిా చాన్స లు ఇచాినంత్య! పిలాల కోసం అంటూ 
ననా బ్దాక్ మెయిల్ చేసింది మా అమాో, పినిా, అకక వీళ్ళళ! ఇహ 
అతని వైపైత్య అసలు అతని తపేి లేదని వాదించిన వాళ్ళళ అంత్య! 
"ఏదో మగాడనా తరావత ఏదో ఒకటి చయుకుండా ఎల్ల 
ఉంట్డు. మనమే చూస్ట చూడనటీు వదిలే యాలి" అని వాగారు. 
ఇవనీా వింటూ కూడా అతనికి చాన్స లు ఇస్తు వచాిన. నిజంగానే 
న్న సహన్ననికి న్నక ఆశిరుం వేస్ుంది. చాల్ల రోజులు ఏడాిన. 
ఇక న్నకు ఏడవడం ఇషీ్ం లేద. ఆ రోజు అతన ననా, పిలాలిా 
కూడా కటీడంతో మాకు కమూునిటీలో కూడా సపోర్ీ దర్షకింది. 
లేకపోత్య సరుాకో అని చపిినవాళ్ళళ ముంద అంత్య! కిషోర్ అని 
ఒకయన అతనిా చంపేసాుడేమ్మ అనకున్నా నిజంగా. "ఇంక ఒక 
దెబబ ఆ పిలా మీద పడిందంటే చసాువ్" అని ఆయనే పోల్నస్తలకు 
ఫోన్ కూడా చేశారు" 
విర్షత అందగత్యు అయిన్న ఆమె మొహం అంత మెర్షసిపోతూ 
ఎనాడూ కనిపించలేద న్నకు. 
"న్నకు ఉదోుగం ఉండబటిీ ఆ పగరుతో ‘ఇంత పని’ చేశానని 
అందర్షతో చపుున్నారట అతని తలాిదండ్రులు, అకకచలాళ్ళళ. న్నకు 
ఉదోుగం లేకపోయిన్న ఇదే పని చేసేదానాండీ! ఇండియా వెళ్లళ 
పోయి ఏదో ఒక చినా ఉదోుగమైన్న వెతకుకని పిలాల కోసం బతిక  
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దానిా! పిలలా కోసం అతనితో ఉండాలని అందరూ సలహాలిచాిరు 
న్నకు. కనీ నేన న్న పిలలా కోసమే అతనికి దూరంగా వచేిశాన. 
అల్లటి మనిషితో అల్లటి ఇంట్లా న్న పిలాల్ల? వదా! ఎల్లగూ పిలాల 
కసీడీ అతన కోరుకోడు. ఎందకంటే అతనికి బ్దధ్ుతలు వదా. 
పంతం కదీా అతన కోర్షన్న అపుిడే ఏదో ఒకటి చేసాున. చపిండి, 
నేన చేసింది తపాి?" విర్షత మొహంలో ప్రసనాత మాయమై 
గొంతలో మేఘాలు కముోకున్నాయి. 
"తపాి రైట్ ఎవరు నిరణయిసాురు? నీ లైఫ్ కి ఏది మంచిదనిపిం 
చిందో అది నవువ చేశావు. నీ జీవితం నీ ఇషీ్ం" అన్నాన. 
"విడిపోయి సేాహితల్లా ఉండమని కందరు చపాిరు. వ్వదాండీ, 
న్నకు అతనితో ఇక సేాహం కద, అతన ఒకపుిడు న్న జీవితంలో 
ఉన్నాడని గురుుంచుకోవడం కూడా న్నకు ఇషీ్ం లేద" విర్షత 

మాటలకు న్నకూకడా కళ్ాలో నీళ్లళచేిల్ల ఉన్నాయి. 
*** 

"ఏంటీ? శాండ్రా డైవర్స తీస్తకోలేదా? సర్షపోయింది. ఆ అయిన్న 
ఈ భాగుం ఎన్నాళ్ళళ? చూసాుంగా! మనమూ ఇకకడే ఉంట్ం, 
వాళ్ళళ ఇకకడే ఉంట్రూ...” “ 
మర్ష వాడల్ల పిలాలిా కూడా కటిీ ప్రాణలు తీసేస్తుంటే ఎన్నాళ్ళని 
పడి ఉంటుంది విర్షత మాత్రం? బతికుంటే బలుసాకు తినొచినీ... 
పిలాలకోసం కలిసి ఉండాలిసన మనిషా వాడు!? అల్లటి వెధ్వ 
మనిషి దగగర పెరగాలిసన పిలాల్ల వాళుళ? పిలలా కోసమే విర్షత 
పోటా్ట ఎల్లగో పాపం దాని బతకు అది బతకుతంది" 
ఈ రెండు వాుఖులూ సిోతవే!  

సిోత అల్ల మాటా్డక పోయుంటే నిజంగా ఆశిరు పడేదానేా! 

ఒకకకకరూ వెళ్లాపోతన్నారు. 
పిలిచి పిలిచి అలసి పోతన్నావు. 
కంటి నండి ఒకకకక చుకక రాలి, పెనీాటిలో కలిసిపోతనాది. 
ఇకకడంత్య బ్దగుందని అననందకు, సాక్షయం చపినందకు 
మనషులు ఒకకకకరొక రాతి కనా విసిర్ష వెళ్లపోతన్నారు 
దూరం జరుగుతూ ఏవేవో ఓడలు, రంగు రంగుల తెరచాపలు 
మాటలకు అందని దూరం.  
నడి సముద్రం, చేతలకు గడిాపోచ అందద 
అరవకు, మునిగిపో  
నీలోపలికి నవువ,  
నీ లోపలి మనషుల మిగుళ్ా లోనికి నవువ 
 ప్రతి అబదాినీా కదనడం కుదరుా 
కదంటే, ఒకోక నిజం ఒక వుర్ష త్యడవుతంది 
నీళుా, శీత జల్లలు, మూస్తకుంటునా వల త్యళుా, చీకటి అలలు 
ఊపిర్ష తీస్తకో, దరుకుతందేమ్మ కసు విశ్రంతి, దర్షకిత్య 
తీస్తకో 
అర్షచేతలు తెడాు, దేహమొక న్నవ; పద పద, పద పద, పద 
తర్షంచు సముద్రానిా, దరకబుచుికో ఊపిర్షకి ఊపిర్ష పోసే 
తీరానిా 
ఇది ఎపుిడూ ఇంత్య 
అబదిం వదానకుంటే, 
ఏ అబదాినికీ ఎవరూ బలి కవ్వదానకుంటే, 

ఎవడికైన్న ఎపుిడైన్న ఇంత్య, బహుశా, ఎకకడో 
రుత్యనృత్యల మధ్ు ఒక తటసథ భూమి, కతు 
దీవి.... .... నీ కోసం ఎదరు చూస్తునాదేమ్మ; 
భయం?... ఉండనీ!  చీకటి?.. అదీ ఉండనీ!  
ఈద, ఈద. ఈదగలవు నవీవ సముద్రానిా 
ఈదడానిక పుటీ్వు, దనాడానికి పుటిీన రైతవి 
ఎకకడి నంచో ఒక పక్ష అరుపు. 
ఎకకడి నంచో ఒక అలుపు పాట. 
అలల మీద త్యలుతూ ఎకకడిదో ఒక ఎండుట్కు. 
ఎకకడో ఉంది నిన సేద తీరేి తడి ఇస్తక,  
ఒకట్ల రెండో ఎనోా మనస్తసలు. 
భయం... ఉండనీ. చీకటి... ఉండనీ.  
ఆర్షుని వినని ఓడలు,  
వాటి రంగు రంగుల తెరచాపలూ ఉండనీ 
వెనెాల మరకలు పడిన చీకటి,  
చీకటి కనాల వల నక్షత్రాలు,  
సిగుగ పడే చంద్రుడు.. సైతం ఉండనీ   
ఇది సముద్ర మనకుంట్వు నవువ  
కద. ఇవి ఉమో నీటి క్సరట్లు. 
నవ్వవక పుటీ్లిస ఉనా పాపాయివి 
పుడుతనాపుిడు ప్రతి ఒకకరూ ఒకకరే.  

సముదీం  
హెచ్చారక  
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 Do the youth need advice? They need advice 
when they choose a new school or university. They go to 
schools or universities to see them first hand. When they 
do go to India to visit relatives or just see places, they 
need advice. Why should one go to India? 
 
 As mentioned, the visit could be to see the rela-
tives. One has to know about the old civilization. There 
are continuously living cities in India since the times of 
Vedas. This could be 3,500 years before. Imagine going 
to Kashi (now known as Varanasi)! Do you know that 
Kashi is the oldest continuously living city in the world? 
Jericho is another (not the one in New York state) city. 
Do you know where Jericho is located? 
 
 India is known as the spiritual country. When 
you visit now, materialism is seen everywhere in India. 
Then why call India, spiritual? If someone wants to be-
come immersed in spirituality, one has to go to India. 
How anyone can stay, with no money, in India? Do you 
know the meaning of “Athithi devo bhava” ? 
 
   One has to go to villages to find out. My grandsons, do 
not wish to visit India, because it is dirty. True, India is 
dirty. The present Prime Minister of India has launched 
a program 'Swatch Bharat' to keep India clean. Lots of 
young people signed up to keep India 'clean.'  
 
    You have go to a village to see real India. Usually 
everyone has roots in a village. There are people in cities 
like Bombay, Delhi, Kolkata and Chennai who have 
never stepped out of the cities they live in. They do not 
know the difficulties of the villagers.  
 
    It is not enough if you go and visit a village, render 
some service that would remain forever. Any service is 
remembered, not the money donated. People outside 
India think they can abolish all the problems of the vil-
lagers if they donate money. This could be true, where 
large amounts of money is needed to start a service pro-
ject. Let the villagers come out with a solution that is 
plaguing them. This is usually solved by a people's rep-
resentative, like MLA or MP. Since solving a problem of 
the villagers will not bring votes, the people's represent-
atives do not pay attention. That is where you come in. 
 
    There are many problems that villagers face. The ad-
ministration does not know many things. You can en-
lighten them with statistics. For example there is power 
cut faced by the villagers. You can enumerate those 
houses that do not have electricity connection. There are 
many small businesses in the village, like workshops 
with lathes, carpenters using power tools. Even banks do 

not operate as they are linked with internet. Can you of-
fer a solution? Can the local people offer a solution? 
 
   Lack of toilets in the villages is a big problem. I 
worked on this problem in a village called Pulimeru in 
east Godavari district many years ago.  Twenty toilets 
were constructed in the village as there was some help 
from the government. When I went canvassing for build-
ing of toilets in the village, men folk did not agree. 
Women, who faced the difficulty in doing natural func-
tions, readily agreed. 
 
     In America, anyone without a house is known as 
'homeless.' In India, one without a house usually finds a 
house to stay, usually a relation's. The concept of 
'homeless' is not known. But there are many elderly men 
and women who are deserted by their sons and daugh-
ters. For them, old age homes are the places to stay. 
Even these old age homes are not there everywhere. You 
can write the names and addresses of these old people 
and send the same to the concerned authorities. 
 
    Digital governance is a pet topic of the new PM of 
India. He wants all the papers needed by a citizen can be 
obtained by computer. India is known all over the world 
as it has exported expertise in digital technology. The 
fact remains, that India has not used its expertise in com-
puters locally. As you are aware of the use of computers, 
you can suggest new ways of obtaining information in 
India through computers. 
 
    'Make in India' is another pet project. As you are 
young and looking for a job in the US, you can get it 
here as the unemployment rate is low. If one has to ob-
tain a job in India, one has to use connections, money 
and influence. The jobs are not plenty and the people 
(young ones) are many. So the PM thought that the best 
way to employ these young people is to manufacture in 
India and then export to other countries. 
 
    Smart cities is another concept that is gaining atten-
tion. The present set up shows that the people who live 
in the cities are not happy with transport, livelihood and 
a place to live. There are many slums in the cities. In 
order to build new cities with all needs of the people, 
smart cities are planned. 
 
   Health and education are the bed-rocks of progress. 
You can help document incidence of disease among the  

My advise to Youth  
Dr. Gavarasana Satyanarayana   
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villagers.  The education field needs your help: you can 
teach the high school students English and math. As you 
may come to know that the teachers in the village rarely 
come to the school to teach. The government uses them 
in myriad ways. They are used to take census, record all 
kinds of things needed by the government. The teacher's 
unions do not protest, as teachers get paid extra.  

 My request to you is to document everything. 
Report the same to the District Collector as he or she is 
the local government. One can also send an email to the 
PM with your suggestions. Make sure that the writings 
are published, so that others can do better. 

శ్రీవాణ్ణయు, శ్రీగిర్షజయు  
శ్రీవేంకటన్నథు సతియు - సిరు లిచిి సదా   
దీవింతరు మనలన, జడ  
పూవుల చలువములతోడుఁ, - బూల నగవులన్ - 1  
 
అష్వీిధ్ న్నయికల జడలు -  
 
నీకోస మలంకరము  
నీకోసమె విరుల సిరులు - నీకై జడలున్  
నీకోసమె గంధ్ముోలు  
నీకలయిక న్నద గుర్షయు - నీవే య్లాన్ - 8    
(న్నయకునితో కలయికకై అలంకర్షంచుకని వేచియుండే 
వాసకసజికా తలపులు)  
 
తీవెలుఁ బూవులు పిలిచన 
పూవుల నంచంగ జడన - మ్మహన లేవే   
యీ విరహము గాలిన నన  
రావా ముదాాడ ననా - రమణ భ్రమణ - 9   
(వియోగముతో బ్దధ్పడే విరహోతకంఠిత తలంపులు)  
 
కపుించి జలక మాడితి 
నిపుిడు కురు లలా న్నకు - నిటునటు జెదరెన్  
గుపిల సిర్ష యిది గొపిది  
చపుిన రావేల వచిి - జడ నలాు ప్రియా - 10    
(పతిని బ్దనిసగా చేసికనా సావధీనపతిక ఆజా)  
 
కలహము పడిన్న నెందల  
కలుఁకలతో నిటుీ లింద - నలరక, న్న యీ  

వలపుల జడ విర్ష వాడెన  
తలుఁపులు నీదయ్ు నెడుఁద - తలుపులు తియరా - 11    
(కలహము పిదప న్నయకునితో తగవుల్లడిన కలహాంతర్షత మనస్త)  
 
ఖండించి ననా నీ వే  
ముండ జడలుఁ బూల నంచి - ముర్షసిన పిదపన్  
నిండుగ నవువల వసిువి  
దండింతన నినా రాకు - దర్షదాపులకున్ - 12   
(న్నయకునిపై కినక వహించిన ఖండిత తిటుీలు)  
 
వతున స్తఖ సంభోగ- 
మిోతున నముోమని జెపిి - య్టు వెళ్లతాివో  
చితుము నీకై వేుఁగెన  
మతుగు జడపూలు వదా, - మండనము లిుఁకన్ - 13   
(న్నయకునిచే మ్మసపోయిన విప్రలబి వలపోత)  
ఏడ దనన్నాుఁడో బ్ద- 
వేడ నతుఁడు చపిరేల - వేడెద జ్ఞడన్  
వాుఁడే లేనపుిడు జడ  
న్నడెడు పూలేల న్నకు - నరుసము లేలన్ - 14    
(దీరఘకల ప్రవాసములోననా న్నయకుని తలబోయు ప్రోషితభరుృక 
విరహము)  
 
జడలోుఁ బూవులు రాలన్  
వడివడిగా వనమునంద - వరిములోనన్  
పడగల పాముల దాటుచు  
స్తడిగాలిన్ జనెన స్తదతి - చూడుఁగుఁ బ్రియునిన్ - 15   
(ప్రియుని సంధించుటకోసము వెళా్ళ అభసార్షకోత్యసహము)  

జడ (అషట విధ నాయికలు ) 
డా. జెజా్ఞల కృషణ  మ్మహన రావు 
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 "వేదో~ఖిల ధ్రోమూలం" మానవజీవితంలో ఆచర్షంచా 
లిసన అనేక ధ్రాోలన వేదం చబుతోంది. పెదాలన ఏ విధ్ంగా అన 
సర్షంచాలో, వారు చపిిన విష్యాలన ఏ విధ్ంగా ఆచర్షంచాలో, 
పిలాలతో  ఏ విధ్ంగా నడుచుకోవాలో, వార్షకి ఎల్ల  ఆదరశవంతం 
గా ఉండాలో, గురువులన ఎల్ల గౌర 
వించాలో,  వార్షకి ఎల్ల మంచి పేరు 
తెచేిల్ల జీవితం గడపాలో, సమాజం 
లో సేాహబ్దంధ్వాులన ఎల్ల పెం 
పందించుకోవాలో మొదలైన విష్ 
యాలన వేదం తెలియచబుతోంది.  
 ఉదాహరణకు "మాతృదేవో 
భవ, పితృదేవోభవ, ఆచారు దేవోభవ, 
అతిథి దేవోభవ" అంటూ, తలాిదండ్రు 
లన, గురువులన గౌరవించాలి, అతి 
థి అభాుగతలన ఆదర్షంచాలి ల్లంటి 
ఎనోా విష్యాలన వేదంచబుతోంది. 
ఐత్య, ఇవనీా మంత్రరూపంలో ఉన్నా 
యి. సామాను ప్రజలకు వాటి అరథం 
తెలియద. అందకని 'వాల్నోకి మహ 
ర్షి' వేదంలో చపిబడిన అనేకధ్రాోల 
న సామాను ప్రజలకు తెలిసే విధ్ంగా, అపిటి ప్రజలు మాటా్డు 
కనే సంసకరుభాష్ (సంసకృతం)లో శ్రీమద్రామాయాణంగా 
భారతీయ సంసకృతీ సంప్రదాయాలన, కుటుంబవువసథన అదాం 
పటేీ విధ్ంగా మనకు అందించారు.  
 అల్లగే, వేదం ఆదేశిస్తుంది. తపినిసర్షగా చేసి తీరాలి అని 
నిరేాశిస్తుంది. అల్ల నిరేాశించినందవలా అందర్షకీ ఆచర్షంచాలని 
అనిపించకపోవచుి. అందక, అందర్షకీ అరథమయేు విధ్ంగా 
వేదాలలో చపిబడిన ధ్రాోలనిాంటినీ ఏవిధ్ంగా నిజజీవితంలో 
ఆచర్షంచవచోి మనకు రామకథలోని శ్రీరామ పాత్ర దావరా నిరూ 
పించి చూపించారు.  
 రామాయణం నంచి మనం ఏవిష్యానాయిన్న నేరుికో 
వచుి. మనకు కవలసిన ఏ సమాచారమైన్న రామాయణం నండి 
లభస్తుంది. శ్రీమద్రామాయణం-ఒక ధ్రోశాస్త్రం, అలంకరకశాస్త్రం, 
నీతిశాస్త్రం, జ్యుతిష్శాస్త్రం, మనసుతవశాస్త్రం, న్నుయశాస్త్రం, సామా 
జికశాస్త్రం, వాస్తుశాస్త్రం, జీవనశాస్త్రం, ఆధాుతిోకశాస్త్రం, యోగ 

శాస్త్రం. ఇల్ల రామాయణం ఎవరు ఏ దృషిీతో చదివిత్య, వార్షకి ఆ 
విధ్ంగా గోచర్షస్తుంది. అందక, రామాయణనిా నిదానంగా పలు 
మారుా చదవాలనీ, చదవుతనా కదీా క్రొతుభావాలు తెలుసాుయనీ, 
చదివేవార్ష వయస్తసన బటీీ, వార్ష గ్రహణశకిుని బటీీ అరథమవు 
తందని, ఆయా ఘటీ్లలో, సందరాభలలో ఎనోా సంప్రదాయాలు, 

ఆచారవువహారాలు తెలుసాుయనీ 
అంట్రు. రామాయణంలోని ప్రతీ 
పాత్ర, మనకు ఆదరశప్రాయమే. ప్రతి 
పాత్ర మనం నేరుికోవాలిసన ఎనోా 
విష్యాలన చబుతంది. ఉదాహర 
ణకు, హనమంతని పాత్ర. హనమం 
తడు చకకని కరుసాధ్కుడు. మొటీ 
మొదటి శ్రీరామ-హనమత్ సమా 
గమ సమయమందే, హనమంతని 
వాకితరుం, కరుసాధ్కతవ లక్షణ 
లన చూచి శ్రీరాముడు ముగుిడై ఇల్ల 
ప్రశంసిసాుడు.  
"ఏవం గుణగుణైరుుకః యనుస్తుః 
కరుసాధ్కః,  
తసు సిదయింతి సరావరాథ దూతవాకు 
ప్రబోధిత్యః"  

నవవాుకరణ పండితడైన హనమంతని సంభాష్ణ చాతరాునిా  
చూచిన శ్రీరాముడు-"లక్షమణ! ఇనిా శుభగుణలతో కూడిన కరు 
సాధ్కుడయిన ఒకకదూత చాలున, అతనిచే ఆ యజమానికి 
సరవవిధ్ కరుములు నెరవేరగలవు" అని ప్రశంసిసాుడు. 
ఇకకడ, భవిష్ుతులో స్టత్యనేవష్ణ మహాకరుసాధ్కుడు ఇతడేనని 
రాముడు స్తచించాడు. తదనగుణంగానే శ్రీరామ-స్తగ్రీవ మైత్రిని 
చేకూర్షి తన యజమానికి రాముని దావరా రాజ్ఞునిా ఇపిించాడు 
హనమంతడు.  
మనధ్రోశాస్త్రంలో దూత గుర్షంచి ఈ విధ్ంగా చపిబడింది. 
"అనరకుః శుభారథజాః,  సోృతిమాన్ దేశకలవిత్।   
వపుషాోన్ వీత భీరావగీో, దూతో రాజాః ప్రకీరుయత్య॥  
పర్షశుదిమైన మనస్తస కలవాడు, లౌకిక వువహారం తెలిసినవాడు, 
వాకితరుం కలవాడు అయిఉండాలి దూత. ఈ లక్షణలనీా సర్షగాగ 
సర్షపోయినవాడు హనమంతడు! 

కార్ో స్వధక లక్షణం  
ఆకెళ్ళ  బాల భాను , భట్ెవిల్లు   (ఇండియా)  
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అందక, 'స్టతన వెతికడం, రావణ నివాసానిా తెలుస్తకోవడం 
అనేవి ప్రధాన కరువాులుగా స్తగ్రీవుడు కిషికంధ్లోని వింధ్ుపరవతం 
నంచి కోటా్ది అనచరగణనిాచిి, ఆయా దిశా విశేషాలు చపిి 
ఒకక మాసం వువధి పెటిీ నలుదికుకలకు వానరులన పంపాడు.  
అల్ల పంపినవార్షలో అంగదని న్నయకతవంలో జ్ఞంబవంత, హన 
మదాది వీరులు దక్షణ దికుకగా వెళ్లళన్న, తూరుి, పడమర, ఉతుర, 
దక్షణ దికుకలకు పంపబడిన అనేక సంఖాుకులైన వానరులలో ఒకక 
ఆంజనేయునకు మాత్రమే ఆనవాలుగా ముద్రికన స్టవర్షంచాలనే 

ఆలోచన వచిింది. అపుిడే శ్రీరామునికి నమోకముంది - హన 
మంతడు స్టత జ్ఞడన తెలుపగలడని. ఎనోా ఆటంకలన ఎద 
రొకని, కష్ీనషాీలకోర్షి సాగరలంఘనం చేసి శతృదరేభదుమైన 

లంకలో ప్రవేశించి, స్తక్షమబుదితిో, స్తక్షమశర్కరం ధ్ర్షంచి లంకలో 
స్టతన వెదకిన్నడు హనమంతడు.  
చివరకు అశోకవనంలో స్టత్యదేవిని గుర్షుంచాడు. రావణుని చేత 
బంధింపబడిన స్టత ఎనిా కషాీలు పడుతోందో, రాక్షస స్త్రీల చేత 
ఎనిా మాటలు పడుతోందో అనీా గ్రహించాడు. బ్దధ్పడుతనా 
స్టతన ఓదారాిడు. రామముద్రికనిచిి, చూడామణ్ణని గ్రహించాడు.  
"కరేు కరోణ్ణ నిర్షషి్:ీయో బహూనుపి సాధ్యేత్  
పూరవ కరు విరోధ్యన సకరుం కరుుమరుతి"   
"వచిినపని పూర్షు అయిననూ, దానికి భంగము కలిగించని ఇతర 

కరుములన చుటీబెటీుట ఉతుమదూత లక్షణం" అందక 
అంతటితో వచిిన పని అయిపోయింది. కనీ శతృవుకు బలమెంత 
ఉందో పర్కక్షదాామని అశోకవన్ననిా ధ్వంసం చేశాడు. రావణుడు 
పంపిన ఎనభైవేల మంది రకకస మూకలన చండాడాడు. ఆ పై 
వచిిన జంబుమాలిని, కంతమంది సేన్నపతలన, మంత్రిపుత్రుల 
న కూడ సంహర్షంచాడు. తరువాత రావణునకు హితబోధ్ చేయా 
లనే ఉదేాశంతోనే ఇంద్రజితుకు పటీుబడినటాు నటించాడు!    
జయతుతి బలో రామ్మ లక్షమణసు మహా బలః  
రాజ్ఞ జయతి స్తగ్రీవో రాఘవేణభపాలితః  
 మా సావమి రఘురామ ప్రభ్యవు మహా బలశాలి. ఆయన 
తపిక లంకన న్నశనం చేయగలడు. నేనొకకడిని వసేునే ఇల్ల 
ఉంది. న్న ల్లంటివారు కోటా్నకోటామంది ఉన్నారు. అని 
రావణుని భయ పెటిీ, లంకకు నిపుి పెటీ్డు. శతృవయిన 
రావణుణ్ణణ మానసికంగా, ఆర్షథకంగా, కృంగదీశాడు, న్నలుగో వంత 
సైన్నునిా సంహర్షంచడం దావరా క్షణబలుణ్ణణ చేశాడు. ఇల్ల, 
దూతగా తన పాత్రన చకకగా నిరవహించి,  తన సావమికి 
మహోపకరం చేశాడు. అల్లంటి కరు సిదిడైన హనమంతణ్ణణ 
మనం కూడా ఆదరశంగా తీస్తకోవడం, సమయోచిత ప్రవరునతో 
కరుసాధ్న కవించడమే రామాయణం ముఖు ప్రబోధ్ం.  

నా ద్వ వం 
జయ రాయపూడి  

 

నీవే న్న రాగం ,అనరాగం , గానం ,ఆధారం ! 
నీవే న్న ధైరుం ,అ-భయం, జీవనం ,న్న ప్రాణం! 
నీవే న్న అందం ఆనందం న్న నమోకం  
న్న ఈ పయనం లో  నీడగా నిలిచి  చూపుమా గముం ! 
ఈ సంసార సాగరం లో నీ తలపే ప్రేమమయం ! 
 
 ఈ నేలపై నీవు న్నకిచిిన సమయం కవలం  న్న భాగుం ! 
నిన పూజించిన జీవితం ధ్నుం,ఇది సృషిీంచిన నీక అంకితం! 
ఇది మరువలేని అనబంధ్ం , ఎదలో నింపుకుని దైవం  
నడచుకో నితుం !తెలుస్తకో సతుం! జీవితపు పరమారంి !  
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 బ్దపూగార్ష చివర్ష చిత్రం శ్రీరామరాజుం చూసినపుిడు 
న్నకక విష్యం కటొీచిినటాు అనిపించింది. ఆ సినిమాలో ఒకక 
టంటే ఒకక పదుం కూడా లేద! బహుశా పదాులు లేని ఒక ఒక 
తెలుగు పౌరాణ్ణక చిత్రం అదేనేమ్మ. ఈ విష్యం న్నకు పెదా 
ఆశిరాునిా కలిగించలేద కనీ, పదుంపై న్నకునా మకుకవ, కసుంత 
చింతని మాత్రం మిగిలిింది. తెలుగువాళ్ళ జీవితం నంచి పదుం 
జ్ఞర్షపోయిందనా చేదనిజం సిషీ్ంగా తెలిసింది. బహుశా ఇపుి 
డు తెలుగుపదుం బడిపిలాల పుసుకలలో మాత్రమే మిగిలింద 
నకుంట్న. అకకడయిన్న ఉందో లేదో న్నకు అనమానమే. 
 పదుం అనేది కవలం రాజ్ఞసాథన్నలకూ, కనిా వరాగల ప్రజ 
లకూ మాత్రమే పర్షమితం అనా అభప్రాయం ఒకటి ప్రచారంలో 
ఉంది. ఆ మాట పాక్షక సతుమే తపి పూర్షు నిజం కద. కవులన 
తమ ఆసాథన్నలలో పోషించి వార్ష కవాులన రాజులు అంకితం 
తీస్తకనా మాట వాసువమే. అయిన్న మరొక పకక, ప్రజల నితు 
జీవిత్యలలో భాగంగా కూడా తెలుగుపదుం కనసాగుతూ వచిింద 
నా మాట కూడా అంత్య వాసువం. మంచి భోజనం దర్షకినపుిడు, 
దరకనపుిడు, దపిిక కలిగినపుిడు, తగువులు పడినపుిడు, ఆనం 
దంలోనూ, ఆగ్రహంలోనూ, ఒకటేమిటి, జీవితంలో  ప్రతిసనిా 
వేశానీా పదుం పర్షమళ్లంపజేసింది. యుదిం నండి పార్షపోయి 
వచిిన ఒక సైనికునికి అతని తలా్న పెళ్ళమూ వాడిగా వేడిగా బుది ి
చపిడానికి కూడా పదుం ఉపయోగపడిందంటే, పదుం తెలుగు 
వార్ష జీవిత్యలతో ఎంతగా పెనవేస్తకనిపోయిందో ఊహించ 
వచుి. ఖడగతికకనకు సంబంధించిన ఆ కథా, పదాులూ, తెలుగు 
వాళ్ళకు బ్దగా పర్షచితమే. స్త్రీలుకూడా నితుజీవితంలో అలవోకగా 
పదాులు చపేివారు అనడానికి అది మంచి ఉదాహరణ. పదుం ఒక 
వరాగనిక పర్షమితమయిందని చపిడానికి కూడా వీలులేద.  

పచిగడిమా్మపు పాకలో వేయించి 
పెరటితలుపు మూయ మరచిపోయి 
మాటల్లడుచుండె మా త్యత అవవతో 
మేకలంత మ్మపు మేసిపోయ్ 
ఆటల్లడమాని అపుిడు నే వచిి 
కథలు చపుిమింక కథ లటంచు 
త్యత చుటు ీచేర్ష తపిటుకాటగీా 
తగిల నొకక చరుపు దవడ మీద 

ఒక చినా తమాషా సంఘటనని చిత్రించే యీ త్యటయిన ఆటవెలది 
పదాులలో రైత జీవితం గుబ్దళ్లంచడం లేదూ! ఇల్ల నితుజీవితం 

లో సందరాభనసారంగా ఒక పదుమ్మ, పదుభాగమ్మ, తెలుగువార్ష 
నోటినండి జ్ఞలువారడం బహుశా పందమిోదివందల డెబెటభల 
దాక కనసాగిందనకంట్న. "కమిగాక మ్మక్షగామి కడు", 
"ఊరక రారు మహాతోలు", "బ్దవా ఎపుిడు వచిితీవు" వంటి 
మాటలు అల్ల ప్రజల నోళ్ళలో న్నని న్నని న్ననడులైపోయాయి! 
మా పలాటూర్షలో, మా అమో వంటచేస్తు ఉంటే పకికంటి పినిాగారు 
వచిి, "అమో, నీ చేతి త్యలింపు కమోదనము, భరతదేశాన ఘుమ 
ఘుమ పర్షమళ్లంచ" అంటూ ఆపాుయంగా పలకర్షచేవారట.  
 పదుం అనేక రూపాలలో మారాగలలో తెలుగువార్ష జీవితం 
లో సాథన్ననిా ఏరిరచుకంది. వాటిలో ముఖుమైన రూపం చాటువు. 
సంసకృత, తెలుగు, తమిళ్ భాష్లాోని చాటువులన ఇంగీాషులోకి 
అనవాదం చేసిన వేలేిరు న్నరాయణరావు, డేవిడ్ ష్లోన్ లు, 
దానికి "A Poem At The Right Moment" అనే చకకని 
అరథవంతమైన పేరు పెటీ్రు. ఒక సందరాభనికి తగగటీుగా ఝటితి 
స్తిర్షుతో చపేి, చపుికనే పదుమే చాటువు. "ఒక భోగి చేత సతక 
ర్షంపబడినపుడో, ఒక లోభచేత ఛీతకర్షంపబడినపుిడో, అందమైన 
దృశుం కనబడినపుడో, డెందం గాయపడినపుడో, అనిషీ్ం తొంగి 
చూసినపుడో, హాసుం ల్లసుం చేసినపుడో, అనేక సందరాభలాో చిత్ర 
మైన చితువృతులాో ఛ్ందోరూపంలో జుమోని చిముోకని వచేి కవి 
త్యరూపాలే ఈ చాటుపదాులు" అని సి.న్న.రె.గారు చపిిన మాటలు 
చాటువుకు నితుజీవితంతో ఉనా పెనవేతని సిష్ంీ చేసాుయి. 
చాటుపదుం ఏ ఒకక కవి సొంతమూ కద. ఒక సందరభంలో  
ఒకర్ష చేత చపిబడిన ఒక చాటువు, ఆ తరావత అనేకులచేత అనేక 
మారుా, అల్లంటి సందరభంలోనో వేరు సందరాభలలోనో చపిబడు 
తూ ఉంటుంది. సందరోభచితంగా పుటీడమే కద సందరాభన 
సారంగా వాుపిుకూడా చందతందనామాట చాటువు. అల్ల అది 
నితుజీవన వువహారంలో భాగమవుతంది. ఉదాహరణకు:  

కలన్నటి ధ్నము లకకర  
గలన్నటికి దాచ కమలగరుభని వశమే 
నెలనడిమిన్నటి వెనెాల 
అలవడునే గాదెబోయ అమవసనిసికిన్ 

పెదానగార్ష పేరు మీద చల్లమణీ అయిన యీ చాటువున ఎంత 
మంది ఎనిామారు ా తమ పర్షసిథతికి అనవయించుకని చపుికని 
ఉంట్రో కదా! 
తరతరాల తెలుగువార్ష నితుజీవితంలో  భాగం కవడం వలానే,  

నితో జీవితంలో పదోం  
భవ ర్వభట్ు  కామేశవర్రావు   
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చాటువులు వందల యేళుళగా కలంతో పాటు ప్రయాణం చేశాయి. 
ఒక రకంగా, చాటువులు పదురూపంలో ఉనా జ్ఞతీయాలూ సామె 
తలూ అని అనకోవచుి! చాటుకవితవం కోవకి చందినవే శతక 
పదాులూన. "ఆకనా కూడె అమృతము", "చితుశుదిి లేని శివ 
పూజలేలయా", "తలలుబోడులైన తలపులు బోడుల్ల", "గంగిగోవు 
పాలు గంట్టడైనన చాలు" వంటి శతకపదు పాదాలనోా నితు వువ 
హారంలో న్ననడులుగా మార్షపోయాయి.  
 చాటువులే కకుండా, భారత భాగవత్యలలో పదాులు 
కూడా తెలుగువార్ష జీవిత్యలలో భాగమయాుయి. ముఖుంగా 
పోతన పదాులన తెలుగువారు తమ గుండెలకి గాఢంగా హతు 
కున్నారు. గజేంద్రమ్మక్షణం, రుకిోణీకల్లుణం, ప్రహాాదచర్షత్ర - ఇల్ల 
ఒకటీ రెండూ కద, ఎనెానోా రసవతుర ఘటీ్లలో పదాులు 
తెలుగువార్ష ఇంటింటి పదాులయాుయి. ఉదాహరణకు, మునపటి 
రోజులాో ఈ పదుం తెలియని తెలుగువాడు లేడంటే అది 
అతిశయోకిు కద: 

వార్షజ్ఞక్షులంద వైవాహికములంద 
ప్రాణవితుమానభంగమంద 
చకితగోకుల్లగ్రజనోరక్షణమంద 
బొంకవచుి నఘము బొంద దధిప 

పూరవకలంలో పురాణప్రవచన్నలు, హర్షకథలు, బుర్రకథలు మొదలై 
న ప్రక్రియలు పదు ప్రచారానికి ముఖుసాధ్న్నలుగా ఉండేవి. ఆధుని 
కయుగంలో, జనరంజకమైన న్నటకలు పదుప్రచార సాధ్న్నల 
యాుయి. పలా ప్రజలు సైతం "చలాియొ చలాకో", "జెండాపై కపి 
రాజు" అంటూ తమ పనిపాటలోా పదాులన పాడుకనేల్ల చేసిన 
ఘనత తిరుపతివేంకట కవులది. ఆ తరావత విజృంభంచిన సినిమా 
లు సైతం ఎంతో కంత పదాునికి సాథనమిచాియి. పౌరాణ్ణక 
చిత్రాలలో పదాులు సరేసర్ష, సాంఘక చిత్రాలలో కూడా అకకడకకడ 
సరసమైన పదాులు సందరోభచితంగా తళుకుకమనేవి. కులగోత్రాల 
సినిమాలో పదోన్నభం మామగార్ష మీసంపై చపిిన స్టసం ఇపిటికీ 
చాల్లమంది పెదావాళ్ళకు గురుుండే ఉంటుంది. 
 ఇల్ల మన జీవితంలో భాగమైన మనదైన పదుం ఇపుిడు 
మనది కకుండా పోడానికి కరణమేమిటి? ఇది సహజ పర్షణమ 
మా? పరాయి సంసకృతి ప్రభావమా? కలం చలాిపోయిందా? 
గొంత నలిమేయబడిందా? ఇవనీా సాంఘకశాస్త్రవేతులూ సాహి 
తుచర్షత్రకరులూ ఆలోచించాలిసన ప్రశాలు. అదంత్య విదాువిష్య 
కమైన చరేి తపి సామాను ప్రజకు పెదాగా ఉపయోగం ఉండకపో 
వచుి. ఈ వాుసంలో ఆ విష్యాలన చర్షించడం న్న ఉదేాశం 
కద. అయిత్య, ఈ కలంలో రోజువార్క జీవితంలో పదాునికునా 

ప్రాసంగికత ఏమిటి? ఇపిటికీ నితువువహారంలో ఒక భాగంగా 
పదాునిా ఉపయోగించుకోవచాి? ఈ ప్రశాలకు స్దాహరణంగా 
సమాధాన్నలు చపిడానికి ప్రయతిాసాున. పదుమంటే పండితలకి 
మాత్రమే పర్షమితమైన ఒక కళారూపమనా అపప్రథని తొలగించ 
డం న్న యీ ప్రయతాం వెనకననా ప్రధాన లక్షయం. 
 నితుజీవితంలో అడుగడుగున్న అలవోకగా చపుికనేం 
దకు బోలడంత పదుసంపద మనకుంది. అందర్షకీ బ్దగా తెలిస్త 
నా పదుంతో మొదలుపెడదాం. మీ యింటా్ల వంకయకూర చేసిన 
రోజు, వేడివేడి అనాంలో దానిా కలుపుకంటూ చకకగా యీ 
పదాునిా తలుచుకోవచుి: 

వంకయవంటి కూరయు 
పంకజముఖి స్టతవంటి భామామణ్ణయున్ 
శంకరునివంటి దైవము 
లంకధిపు వైర్షవంటి రాజున గలడే! 

అల్ల చదవుకని తిని చూడండి, వంకయకూర ఇంకసు రుచిగా 
ఉంటుంది! వడిాస్తునాది మీ భారు అయిత్య, రెండో పాదానిా "పంకజ 
ముఖి! నినా మించు భామామణ్ణయున్" అని మార్షి ఆమెని ఉదేాశి 
స్తు చదవండి. ఆ తరావతనంచీ ఎపుిడు చేసిన్న వంకయకూర 
మర్షంత రుచిగా ఉండకపోత్య ననాడగండి! 
 మీకు వంకయ కన్నా కకరకయకూర యిష్ీమైత్య, అది 
చేసినపుిడు చదవుకోడానికి కూడా పదుం ఉంది: 

వేయారు వగల కూరలు 
కయలనేకములు ధాత్రి కలవందలలో 
న్నయకములురా కకర 
కయలు మర్ష కుందవరపు కవిచౌడపాి! 

ఇల్ల భోజనం చేసేటపుిడు చదవుకోడానికి కవలసిననిా పదాులు 
న్నాయి! భోజనం దాక ఎందకు, మీరు పదానేా కఫీ పడందే ఏ 
పనీ చేయలేని కఫీదాస్తలయిత్య, మహాకవి శ్రీశ్రీ అంతటివాడు మీ 
కోసం చికకని ఫిలీరు కఫీల్లంటి పదుం ఒకటి రాసాడు చూడండి: 

ఎపుిడుపడిత్య అపుిడు 
కపుిడు కఫీనొసంగ గలిగిన స్తజనల్ 
చొపిడిన యూరనండుము 
చొపిడకునాటి ీయూరు చొరకుము మువావ! 

 అల్లగే కిళ్ళళ ప్రేమికులకు త్యంబూలసేవనం చేస్తు చరవణ 
చేసేందకు ఘుమోనిపించే పదాులనోా మన కవాులలో ఉన్నాయి. 
ఒకోసార్ష ఒకో పదాునిా గురుుకు చేస్తకోవచుి. పెదానగార్ష 
"మృగమద సౌరభ విభవదివగుణ్ణత ఘనసారసాంద్ర వీటీ గంధ్ము" 
చాల్ల ప్రసిదిమే. సరదాగా చిలకలు చుడుతూ మీ ఆయనకో ఆవిడ 
కో చికుకప్రశా వేయాలంటే ఇదిగో యీ పదుం చపివచుి: 
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వండగ నెండిన దకకటి 
వండక మర్ష పచిిదకటి వడి కలినదిన్ 
దిండికి రుచియై యుండున 
మండలమున జనలక్సల ామహిలో వేమా! 

అసలు త్యంబూలమే దరకలేదనకోండి, అల్లంటపుిడు కూడా 
చదవుకనేందకు మంచి పదుం ఉంది: 

పరగడుపున, సభలోపల, 
తరుణులయ్డ, భ్యకుమైన తర్ష, యొక విడెమున్ 
దరకని నరునకు సౌఖుము 
కరువపాి కుందవరపు కవిచౌడపాి! 

సరే యిక తిండిగోల ఆపి ముందకు సాగుదాం. త్యంబూలం సంగ 
తి ఎల్లనూ వచిింది కబటిీ, ఆలుమగల సరస సనిావేశాల వైపు 
చూపు మళ్లళదాాం. వాటికి అనవైన పదాులు మన ప్రబంధాలలో 
కోకలాలుగా ఉన్నాయి. ప్రబంధాలలోనే కద చాటువులాో కూడా 
కవలసిననిా పదాులు దరుకుతన్నాయి. అవి సంసారంలోని శృం 
గారానిా మర్షంత రసవంతం చేస్తకోడానికి ఉపయోగించవచుి. 
ఉదాహరణకు మీ యింట్విడ చిరు అలకతో మొహం తిపుికు 
వెళ్లళపోతోందనకోండి. చకకగా యీ పదాునిా అందకోండి: 

వరబింబ్దధ్రమున్ బయోధ్రములున్ వక్రాలకంబుల్ మనో 
హర లోల్లక్షులు జూప కవవలి మొగంబైనంత నేమాయ్ నీ 
గురుభాసవజఘానంబు, గ్రొముోడియు మాకుం జ్ఞలవే! గంగ క 
దరా్ష మే లిదరా్ష కీడునం గలదె! 

అల్ల మీరు పదుం చపేిసర్షకి అరథమైన్న అవవకున్నా, మీ అరాింగి 
చటుకుకన వెనకిక తిరకక మానద. అపుిడు "ఉదుద్రాజ 
బింబ్దనన్న!" అంటూ ఆ పదాునిా పూర్షు చేసి, అవసరమైత్య దాని 
భావం ఆమెకు వివర్షంచండి. అపుిడామె అలక అటక్సకకక మానద! 
విరహం కూడా శృంగారరసంలో ఒక భాగమే. ఈ కలపు ఉదోుగా 
లు ఆలుమగల మధ్ు మాటిమాటికీ విరహాగిాని పెంచేవే కూడానూ! 
అల్ల ఏదో పనిమీద శ్రీవారు పై ఊరు వెళ్ళవలసి వసేు అతనిా ఊర్ష 
క తలుచుకోడం కక పదాులలో తలుచుకంటే కసుంత ఊరట 
కలుగుతంది. ఎల్ల? అంటే యిల్ల: 

ఆతడు దూరదేశమున కకకట! ఎనాడొ బోయ్, రాడు, నే 
న్నతని బ్దసి మనోథశరాగిా దపించుచు ననాదాన, నీ 
వాతని ననా జూచితి వియతుల మెకిక స్తధాకరుండ! నే 
న్నతనికంట్ట జికికతినొ యాతడె చిక్సకనొ న్నకు దెలుిమా! 

అల్ల చందమామన నిలదీసేు ఆ విరహానిా చూడలేక అతడే 
చికికపోత్యడేమ్మ! మర్ష అల్లంటి సేాహంబ్దంధ్వికి దూరాననా భరు 
ఏం చేసేు మనస్త కసు సేద తీరుతంది? పీన్నసితన్ననికి పోయి 
పటిీపటి ీ మెసేజులు కకుండా, ఎంచకక యిల్లంటి పదాునిా 
ఈమెయిలు చేసేు సర్ష! 

శ్రీమదసతు మధ్ుకున జినిా వయార్షకి ముదలా్లడికిన్ 
సామజయానకున్ మిగుల జకకని యింతికి మేలు గావలన్ 
మేమిట క్షేమ మీవరకు మీ శుభవారులు వ్రాసి పంపుమీ 
న్న మది నీద మ్మహము క్షణంబున దీరద సేాహబ్దంధ్వీ! 

ఇల్ల ఆలుమగల సేాహానికి సౌరభానిా అదేా పదుస్తమాలు 
ఎనాయిన్న చపుికోవచుి! 
 పదాులు పెదాలకు మాత్రమే కద. పిలాల గుర్షంచిన 
పదాులూ, పిలాలతో చపేి పదాులూ కూడా కోకలాలు. 

జ్యజ్య కమలదళ్ళక్షణ!  
జ్యజ్య మృగరాజమధ్ు! జ్యజ్య కృషాణ! 
జ్యజ్య పలవాకరపద!  
జ్యజ్య పూరేణందవదన! జ్యజ్య యనచున్. 

మీ పాపాయిని పోతనగార్ష పదుంతో రోజూ జ్యకటీవచుి. న్న 
చినాపుిడు మా త్యతగారు మమోలిా ఉయాుల ఊపుతో గజేంద్ర 
మ్మక్షణం పదాులు చదవుతూ జ్యకటేీవారట! ఉయాులలో ఊగే 
పసిపాపన చూసేు చటుకుకన జ్ఞషువాగార్ష పాపాయి పదాులు 
గురుుకు వసాుయి. ఒకటి రెండయిన్న కంఠసథం చేసి ఆ సందరభంలో 
పాడుకంటే మన మనస్తకూడా పసిపాపంత సవచఛంగా మార్ష 
పోతంది. మచుికక పదుం: 

బొటవ్రేల ములోకాముల జూచి లోలోన  
ఆనందపడు నోరు లేని యోగి 
తలిాదండ్రుల తనూవలరా్ష దవయికి వ 
నిాయబెటు ీతొమిోదినెలల పంట 
అమృతముో విష్మన వుత్యుస మెరుగ క 
సావదించ చన వెఱిఱబ్దగుల్లడు 
అనభవించు కలంది యినమడించుచు మరం 
దము జ్ఞలువారు చైతనుఫలము 
 
భాష్ రాద, వటి ీపాలు మాత్రమె త్రాగు, 
నిద్రపోవు, లేచి నిలువలేడు, 
ఎవవరెరుగ ర్షతని దే దేశమ్మ గాని 
మొనా మొనా నిలకు మొలచిన్నడు! 

మీ పిలాలతో సరదాగా చదవడానికీ చదివించడానికీ చకకని ప్రాసల 
తో స్తలువుగా నోటికచేి శతకపదాులనోా ఉన్నాయి. ఎపుిడైన్న 
మీ అమాోయో అబ్దబయో కసు బదికంగా పకకపై దరాుతూ ఉంటే, 
కస్తరుకోకుండా ఈ పదుం చదివి వినిపించండి: 

ఎదనాెక్సక శివుడు, గ్రదనాెక్సక విషుణ 
హంసనెక్సక బ్రహో అందముగన 
బదకాంపు మొద ాబలపాై నెక్సకరా 
లలితస్తగుణజ్ఞల! తెలుగుబ్దల! 
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లలితంగా మందలించడానికి యింతకన్నా మంచి మారగం ఏముం 
టుంది చపిండి! అల్లగే, కసు ఎదగుతనా సంత్యనం ఎపుిడైన్న 
కంచం మొండిగా వాదనకు కని దిగిత్య, ఊర్షక బీపీ పెంచు 
కోకుండా యీ పదాునిా వినిపించి ఊరుకోడం ఉతుమం.  

తివిర్ష యిస్తమున తైలంబు దీయవచుి 
దవిలి మృగతృష్ణలో నీరు ద్రావవచుి 
తిర్షగి కుందేటికముో సాధింపవచుి 
చేర్ష మూరులా మనస్త రంజింపరాద! 

సంతోష్ంలోనే కద బ్దధాకర సనిావేశాలలో సైతం మన స్తకు 
కంత ఊరటనిచిి, వచిిన కషాీనిా చిరునవువతో స్టవకర్షంచేం దకు 
పదాులు ఉపయోగపడత్యయి. ఉదాహరణకు, ఏడాది చివర 
సరాకరు వార్షకి పనాకటీ్లిస వచిినపుిడు, మనస్త చివుకుక మనక 
మానద. అయిన్న కటీడం ఎల్లగూ తపిద కబటిీ, అది తపిించు 
కో(లే)(కూడ)నిది కబటి,ీ సరదాగా యీ పదాునిా చదవుకోవచుి: 

తిండి లేనటివీానికి తిండి యిడడు 
తిండి గలవార్ష దగగర తీయు పనా 
ఉర్షవపతి కంటే దంతవైదుండు నయము 
పనాకటునీ లేనటివీాడు చనిన! 

అల్లగే ఇంట్లా చికకులేమైన్న ఏరిడిత్య వాటిని చపుిలో రాయిల్ల 
విదిలించుకనేందకు ఈ పదాునిా గురుుచేస్తకంటే మంచిది! 

చపుిలోని రాయి చవిలోని జ్యర్కగ 
కంటిలోని నలుస్త కలిములు ా
ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత గాదయా 
విశవదాభరామ వినరవేమ! 

ఒకోసార్ష ఏదో జరగాలని ఆశపడత్యం. అది జరగద. మన ప్రయ 
తాలోపం లేకపోయిన్న అది జరగలేదంటే ఆ తపుి విధి మీద నెటేీ 

సి చేతలు దలుపేస్తకోడమే ఉతుమం. దీనికి గాథాసపుశతిలో ఒక 
మంచి పదుముంది. దానికి రాళ్ళపలాి అనంతకృష్ణశరోగార్ష తెలుగు 
సేత మనకోసం: 

హృదయఫలకము మీద నేమేమి మనస్త 
ఆస యనియ్డి కుంచతో వ్రాసికననొ 
నవువచున విధి దాని నంతయున బటి ీ
తడిచివైచుచునండు బ్దలుడున బోల! 

 
 ఇల్ల పదాులన ఎనెటాన్న చపుికంటూ పోవచుి, పెర్షగి 
పెర్షగి చాటభారతం అవుతంది! పదుమంటే నిజంగా యిష్ీ 
పడేవారు, దానిా నితుజీవితంలోకి ఎల్ల సావగతించవచుినో, 
కలుపుకోవచుినో రుచి చూపించడమే న్న లక్షయం కబటిీ యీ ఉదా 
హరణలు చాలుననకంట్న. పైగా అవి ఉండాలిసంది పుసుకలాో 
కద, ప్రజల న్నలకలపైన. ముంద కనిా పదాులతో మొదలుపెటిీ 
దానిలో సావరసాునిా గ్రహిసేు ఆపైన మీకు కవలిసిననిా పదాులు 
దరుకుత్యయి. 
 ఇంతకీ యిల్ల పదాులన మన జీవితభాగసావములుగా 
చేస్తకోడం తెలుగు భాషా సంసకృతలన ఉదిర్షంచడానికో పదాుల 
న బ్రతికించుకోడానికో కద స్తమా! మరెందకంట్రా. మన 
కోసం, మనకంటూ ఒక ప్రత్యుకతన నిలుపుకోడం కోసం, మన 
నలుపు తెలుపు బతకులకి కసినిా రంగులదాడం కోసం, యాంత్రిక 
త అనే భూతం కోరలకు చికకకుండా జీవిత్యనికి కసుంత రససిరశ 
ని అందించడం కోసం. ఒకక ముకకలో చపాిలంటే బ్దపూగార్ష 
సినిమాలో ముళ్ళపూడివారు చపిినటీు: 
"మడిసన్నాక కసింత కల్లపోసనండాల. ఉతిునే తినితొంగుంటే 
మడిసికీ గొడుకాీ త్యడా ఏటుంట్ది!" 
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 ఆ రోజు నూుజెర్కస లో తెలుగు 
కళాసమితి రజతోతసవాల సందరభంగా 
రెండురోజులు అతుంత వైభవంగా 
విందలు వినోదాలు సంగీత, సాహితు 
నృతు కదంబ్దలతో విరజిలుాతోంది. 
కరుక్రమాలనిాటిలోకి లంబ్దడీ డాన్స 
మహా అదభతంగా ఉంది. ఆ డానస చేసి 
న న్నర్కమణ్ణ చకకటి ముఖ సౌందరుమే 
గోకుల్ రెడిా గార్ష కళ్ళముంద మాటి మా 
టికీ సాక్షాతకర్షస్ుంది.  ఆమె పేరు దశమి 
అని తెలిసింది. పేరు మారుికుందా? 
ఎకకడి పాలమూరు? .ఎకకడి నూు జెర్కస? 
అసల్న దేశానికి ఎందకచిింది? 
ఎటా్ వచిిందీ? రెడిా గార్ష మనస్తలో అనీా 
ప్రశాలే. 
 ఆ రూపం, గడాం మీద మూడు 
చుకకలు, పచి బొటీు, అసలు త్యనెటా్ మ 
ర్షఛి పోగలడు! ఆమెతో తన పర్షచయం నలభై ఏళ్ ాన్నటిది కనీ - 
ఆ చకకదనం, ఆ చిరునవూవ, వీణన్నదం ల్లంటి స్తసవరం, అజంత్య
-ఎలాోరాలన తలదనేా సహజ బ్దహు సౌందరుం! త్యన ఆమెతో 
గడిపిన సమయం ... తీగ ల్లగిత్య డొంకంత్య కదలిన చందమైంది 
గోకుల్ రెడిా గార్ష పర్షసిథతి. ఫంక్షన్ నండి ఇంటికి వచిి 
మూడుగంటలైన్న ఆయనకింక ఆ లంబ్దడీ డానస చూస్తునా 
అనభూత్య కలుగుతోంది. కడుకు వచిి”ఇంక నిద్రపోలేదా 
న్ననాగారూ? గుడ్ నైట్ చబుదామని వచాిన” అని చపిిన్న 
కూడా, యధాల్లపంగానే గుడ్ నైట్ చపాిరు కనీ ఆయన మనస్త 
గతంనండి బయటకు రాలేద. తన ఆమెకు న్నుయం చేయలేక 
పోయాడు. కులం అనే కుళుళ, ధ్నం అనే దాహం తనకు 
అడొాచాియి. ఆమెన అనభవించడానికి లేని అడాు గోడలనీా పెళ్లా 
అనే పేరెతుగానే పటిష్ీమైన కంచుగోడలై నిలిచాయి. అయిత్య పైన 
భగవంతడున్నాడు కదా! తన పాపానికి తగిన ప్రాయశిితుం చేశా 
డు. తనకు సంత్యన ప్రాపిు కలుగలేద. చివర్షకి దతు స్టవకరం తీస్త 
కోవలసి వచిింది. నలభై ఏళుళ నిండకుండానే భారు గుండె జబుబ 
తో మరణ్ణంచింది. ఆమెకు వివాహానికి పూరవమే గుండె జబుబందని 
తనక్సవవరూ చపిలేద. తన తలాిదండ్రులకు విష్యం ముందే తెలి 

సిన్న తనెకకడ ఒపుికోడో అని రహసుం 
గా దాచారు. ధ్నదాహం అల్లంటిది. 
ఎంత త్రాగిన్న ఇంక దాహంగానే ఉం  
టుంది, ఎకుకవ భాగం మనషులకు.  ఆ 
కోటా ధ్నమంత్య తనకమాత్రం ఆనందా 
నిా ఇవవగలుగుతనాదీన్నడు? తనకు 
ఆరు పదలు నిండాయి. తన దతుపుత్రు 
డు శ్రీహర్ష తన వరకు ఫరవాలేద, కనీ.. 
వాడికి భారు మీద ఏ మాత్రం కంట్రోల్ 
లేద. ఎనాడైన్న తపిి, దవిర్ష నోరు విపాి 
డoటే చినా సైజు కురుక్షేత్రమే. ఆ జపాన్ 
ముళ్ళకంప వాణ్ణా గుచిి గుచిి రకు స్రావ 
మైత్య గాని వదిలిపెటీద. ఆవిడ గార్షకి 
చీరెలు కని, నగలు చేయించి, ఫరెగట్ 
అండ్ ఫర్ గివ్ అంటూ గుల్లబీలు సమ 
ర్షించుకుని, హోటలిక తీస్తక్సళ్లళ అమోగా 
ర్షా ప్రసనారాలిా చేస్తకుంట్డు. వచిిన 

జీతమంత్య ఆమెగార్ష దోసిట్లా పోసి, తన ఖరుిలకు కూడా 
రాణ్ణగార్ష నడిగి పుచుికుంట్డు. తనకు వేరే గ తుంతరం లేక ఈ 
అమెర్షక అనే పదోవూుహంలో చికుకకు పోయా డు. పోనీ 
అభమనుడి ల్లగా విజయమ్మ వీరసవరగమ్మ అనకుందా మంటే - 
తనకు కడుకు, కోడలుతో అడాసీ్ కవటమే చేత కలేదింతవరకు. 
వచిి అపుిడే దగగర దగగర మూడేళుళ కవస్ుంది.  
  తెలుగు కళా సమితి కరు వరాగనిాఅడిగిత్య ఆ డానసర్ 
చిరున్నమా తెలుస్తుందేమ్మనని శకిు వంచన లేకుండా భావరాజు 
మూర్షు గార్షకి, ఊటుకూర్ష కుమార్ గార్షకి, దశిక శాుమల గార్షకి, 
వైదేహి శశిధ్ర్ గార్షకి ఫోనా చేసి మొతుం మీద ఆమె ఆచూకీ  
తెలుస్తకున్నారు మన హీరో గోకుల్ రెడిా గారు.  
 "కృషితో న్నసిు దర్షభక్షమ్”అనకుని తన ప్రతిభకు తనే ముర్షసి 
పోతూ తృపిుగా నవువకుని, హాయిగా శావస పీలుికుని, ఒక నిరణయా 
నికి వచిినటాు దపిటి కపుికుని పడుకున్నారు. గత కనిా రోజులు 
గా ఏవేవో ఆలోచనాతో సతమతమవుతూ సర్షగాగ నిద్ర పోనం 
దవలా వడి వడిగా నిద్రాదేవి ఒడిలోకి జ్ఞర్షపోయారు.  

*** 
యు.ఎస్. విజిటర్ గా వచిిన తన తలాిని తీస్తకుని మధు సిోత ,  

రెడిి గారి భార్ో  
కొమర్వోలు  సరోజ  
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ఎడిసన్ లో వునా సౌత్ ఇండియన్ రెసాీరెంట్ కి ఆమె భరు 
ఆనంద్ వార్ష అయిద నెలల పాప వచాిరు. గోకుల్ రెడిా గారు 
కూడా వార్ష కడుకు కోడలితో వచాిరు. సాాక్ తిని మెయిన్ కోర్స 
ఆరార్ చేసి సంభాష్ణకు ఉపక్రమించారు. “న్ననాగారు చపాిరు 
విష్యం, మాక్సల్లంటి అభుంతరం లేద, ఆయన సంతోష్మే మా 
సంతోష్ం” చపాిడు శ్రీహర్ష.  
"అవునండీ” కోడలు కమల వంత పాడింది. తొందరాో మామగార్ష 

బెడద వదిలిపోత్య అంతకంటే కోరుకునేదేముంది అనకుంది 

మనస్తలో ."మాకూ ఇషీ్మేనండి” చపాిడు డానసర్ గార్ష అలుాడు.  
"మా అమో ఇషీ్మే న్న ఇషీ్ం, మా అనాయు కూడా అంత్య” కూత 
రు మధు సిోత చపిింది. ఆమె మాత్రం నవువతూ కూరుింది తపి 
ఏమీ చపిలేద.  
"చక్రీ! ఐయాం సార్క…దశమి,”ఫరవాలేదనాటాు సమ్మోహనంగా 
నవివంది. “నేన చేసిన పరపాటు దిదాకోవాలని కంతలో కంతై 
న్న ఉపశమనం పందాలనీ న్న శేష్జీవితం నీతో కలసి బ్రతక 
లని, అపిట్లా నేన నీకు ఇవవలేకపోయిన భారు సాథన్ననిా ఇపుిడు 
నీకు ఇవావలని నేన అభలషిస్తున్నాన, మర్ష నీ అభప్రాయం కూడా 
చబిత్య ......." 
“అరథమయింది, మీ ఆలోచన కూడా మంచిదే! న్న భరు డాకీరాకు 
సాధ్ుంకని జబుబతో తీస్తకుని, తీస్తకుని ప్రాణల్గదిలేసిండు. పో 
యే ముంద ఎవరైన్న మంచి మనిషోసేు మలాి పెళ్లా చేస్తకోమని న్న 
చేత సతు ప్రమాణం చేయించుకున్నాడు. వ్వచేి వారం నేన ఇండి 
యా పోతన్నా. పోయే ముంద ట్టక్స్ పంపిసాు" భోజనం వచేి 
సింది, ఇండియాలో ఇళ్ళధ్రల గుర్షంచి, అమెర్షక వసతలు, 
క్సనడా లో హెల్ు కర్ గుర్షంచీ కబురాు చపుికుంటూ భోజన్నలు 
ముగించారు. మరాుద మాటలయాుక థాంక్స తో బై బై లతో ఎటు 
వాళ్ాటు వెళ్లళపోయారు.  
 గోకుల్ రెడిా గార్షకి ఏడు రోజులూ ఏడు యుగాల్లా అని 
పించి త్యళ్లేక ఫోన్ చేసి రావచాి అని అడగకుండా “వస్తు 
న్నానని” చపిి ట్కీస లో బయలేార్ష వెళ్లళపోయారు. డోర్ బెల్ ర్షంగవ 
గానే చక్రి వచిి తలుపు తీసి కూరోిమని మరాుద చేసింది.  
"కూతరూ, అలాుడూ ఉదోుగాల క్సళ్లళపోయారు. పసి పిలా నిద్రపో 
తనాది. నేన ప్రయాణనికి సిదిమవుతన్నాన" అని లోపలిక్సళ్లళ టీ 
క్సటిల్ ఆన్ చేసి వచిింది. 
“న్న కోరెక తీరిట్నికి నవువ సిదామేగా, అంటే నీ కోర్షక అదేగా!" 
“న్నక కోశాన్న పెళ్లా చేస్తకోవాలని లేద" ఆమె సమాధాన్ననికి 
ఖంగుతిన్నారు గోకుల్ రెడిా గారు. తిర్షగి ఆమే మాటా్డింది. 
”మేము హైదరాబ్దద్ మూవ్ అయాుక అపిట్లా ఎనిా ఉతురాలు వ్రా 

సిన్న మీరు జవాబు వ్రాయకపోగా నేన మర్క బ్దధ్గా వ్రాసేు, పెళ్లా 
చేస్తకనేందకు కుదరద, గర్ా ఫ్రెండ్ గా ట్రీట్ చేసాున" ఉంచు 
కుంట్న” అని జవాబిచాిరు. అపిటిక న్నకు నెల తపిిందని 
కూడా చపాిన. ఐన్న మీలో చలనం రాలేద. మీరు ననా వాడు 
కుని ”వాసాంసి జీరాణని యధా విహాయ" ల్లగే చిర్షగిన చింకి చీర 
మాదిర్ష విసిర్ష పారేశారు. న్న భరు చాల్ల గొపి విశాల హృదయుడు. 
మీరు డబుబనా పేదా బంగాళా వారే కనీ మనస్త మహా ఇరుకు, 
అంతకు మించి సంకుచితం.  
 మా జ్ఞతి కి (ఆరోజులోా గుడిసెలో ఉండేట్లళ్ళం) మాకు 
ఆతో సెటథరుం మస్తు.  నేన బ్రహాోండంగా ఉన్నాన. ముంబైలో పెదా 
అపా ర్ీ మెంట్, వైన్ షాప్. చిలార దకణం, ప్రాణప్రదంగా 
ప్రేమించే కడుకూ,  కోడలూ,  కూతరూ, అలాుడు.  పిలాగానికి 
జరా మీ రూపురేఖల్గచాియి, వానికీ సంగతి ఎర్షక లేద, అవసరం 
పడలేద. మీ పుణుమా అని మీకు ఉతురాలు వ్రాయడానికి చదవు 
కున్నాన. ఎల్లగూ చదవు మొదలుపెటీ్న కదా అని బి.ఎ వరకు 
చదవుకున్నాన. ఆ పీడకల ల్లంటి నిజ్ఞనిా పెళ్లా అనే వలయంలో 
బంధించి న్నజీవిత్యనిా మరొకమారు పణంగా పెటే ీ గొపి త్యుగ 
మూర్షు ని కద నేన. మీ డబుబ న్నకవసరం లేద. న్న వైన్ షాపులో 
నలుగురు కుర్రపిలాలు కలువు చేస్తున్నారు. నేనే పదిమందికి సహా 
యం చేయగలన. మాలంబ్దడీ జ్ఞతివారు ప్రపంచంలోని వేరువే 
రు జ్ఞతలవార్ష కంటే ఏ మాత్రం తకుకవకదని మీరు గ్రహించాలి.  
 మీ భారుగా మీర్షచేి ఆ హోదా న్నకసలే అకకరేాద. మీకు 
మర్క అంతగా పెళ్ల ా కవాలనకుంటే చేస్తకుంట్న న్న భరు అనే 
సాథనంమీకిసాున. అదీ కవలం కంపేనియన్. అంత్య కనీ సంసారం, 
వాంఛ్లు దర్షదాపులాోకి కూడా రాకూడద. ఏడాదిలో న్నలుగు 
నెలలు ఇండియాలోనూ, న్నలుగునెలలు అమెర్షకలోన మిగత్య 
న్నలుగు నెలలు నృతు ప్రదరసనలిస్తు మాతండాలతో కలసి తిర 
గాలి”. అవాకకయారు గోకుల్ రెడిా గారు. కంత సేపయాుక ”చక్రీ! 
తొందర పడకు, బ్దగా ఆలోచించుకో ఎదరుచూస్తుంట్" అని 
చపిి బయటికి నడిచారు గోకుల్ రెడిా గారు.  

*** 
నూవార్క ఎయిర్ పోరుీలో కూతర్షకి చపిింది చక్రి, నేనేదో వంటర్ష 
గా వున్నానని మళ్ళళ న్న పెళ్ళని ఆలోచించకు. నేన చాల్ల స్తఖంగా 
వున్నాన. ఆ రెడిాగార్షకి న్న కంట్క్ీ ఏమీ ఇవవకు, న్నక మాత్రం 
ఇషీ్ంలేద”. ఇంతలో ఫ్టాట్ ఎనౌన్స మెంట్ రావటంతో మనమ 
రాలిా ఒకకసార్ష ఎతుకుని గటిీగా గుండెలకు హతుకుని తన లగేజ్ 
తీస్తకుని గేటు లోపలికి నడిచింది దశమి అని పిలువబడుతనా 

నరుకి చక్రి. 
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 ఏదో పెదాగా చపుిడు అవడంతో, 
నిద్ర లేచి చుటీూ చూశాన. పకక బెరుులో 
పిలాలు, అరాథంగి నిద్రపోతన్నారు. అపుిడు 
అరిమైంది నేన రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నా 
నని. ఏ సి కంపారుీమెంటు వలన కబోలు 
రాత్రి బ్దగా నిద్ర పటిీంది. ఎవరూ నిద్ర లేచి 
నటాులేరు, అంత్య నిశశబాంగా ఉంది కంపా 
రుీమెంటు. మెలాిగా దపిటి తీసి మొబైల్ 
లో టైము చూస్తకున్నాన, ఐదనార 
అయింది. ఇక ఎల్లగూ నిద్ర పటీద కబ 
టిీ, క్రిందకు దిగి కలకృత్యులు తీరుికని, 
కిటికీ పకకన కూరుిన్నాన. పిలాలు ఇంక 
మంచి నిద్రలో ఉన్నారు.  

 బయట ఇంక పూర్షుగా తెలవాార 
లేద. అపుిడే నిద్ర లేచిన పరవత్యలు గంభీ 
రంగా చూస్తున్నాయి. ఉదయభానడు, 
కండలమధ్ు దోబూచులు ఆడుతన్నాడు. ఇతడేన్న ఇంకనిా 
గంటలాో తలమీదికి ఎకిక ఎర్రటి మంటలు కుర్షపించేది? అని అన 
కున్నాన. పక్షులు గూడువిడిచి, పలుదికుకలకు ఎగిర్షపోతన్నాయి 
'ఇంక తిర్షగి రాము' అనా ధీమాతో. పంటపల్లలు న్న రాకకు 
పచిటి పడక పానపులు పరుస్తున్నాయి. ఇరువైపుల్ల వృక్షాలు 
హుందాగా నిలబడి పోటీపడి ఆహావనం పలుకుతన్నాయి. పకకనే 
పోతనా ట్టలిఫోన్ తీగలు పైకి కిందకి పడి లేచి, మానవ జీవన 
విధాన్ననికి అదాం పడుతన్నాయి. 

 స్తరక్ష వలయాల మధ్ు బికుకబికుకమంటూ చేసే విమా 
నప్రయాణం కన్నా, సేవచిగా ఉనా రైలు ప్రయాణం ఎంతో మినా 
అనకున్నాన. గిర్రున తిర్షగే రైలుచక్రాలు న్న ఆలోచనలన వెనకుక 
తిపాియి. స్తకల్ రజతోతసవం కోసం సెలవు పెటిీ సపుసముద్రాలు 
దాటి రావడం, నినా రాత్రి మిత్రులకు వీడుకోలు చపిి రజతోతసవం 
ఏరాిటా కోసం బ్రదాపురం వెళ్ళడానికి  రైలు ఎకకడం అంత్య కళ్ళ 
ముంద కదిలింది. "సర్ టీ" అనా పాంట్రీ బ్దయ్ పిలుపుతో ఈ 
లోకంలోకి వచాిన. టీ తీస్తకని మెలిాగా చపిర్షస్తు ఆలోచించాన. 
సాయంత్రం రైలు దిగి, చినాన్నటి మిత్రులందర్షనీ కలవాలి. 
ఇరవైఐద సంవతసరాల ఎడబ్దటు. ఇల్ల కలవగలమని ఏన్నడూ  

ఊహించలేద. నేటి సాంకతిక విలువలకు 
దరిణం ఈ మా కలయిక. “నభూతో న 
భవిష్ుతి”  అనాటీు... బ్రదాపురం 
అదిర్షపోవాలి. గురువులకూ, గురుత 
లుులకు అసలైన దక్షణ కవాలి మా కల 
యిక. "ఆ అంటే అమల్లపురం, ఇ  అంటే 
ఇచాిపురం ..." పెదోాడు సెట్ చేసిన ర్షంగ్ 
ట్లన్ తో న్న మొబైల్ మ్మగడంతో ఆలోచన 
లకు కళెళం పడింది. ఫోన ఎతిు "హలో" 
అన్నాన, అవతలి గొంతన గురుుపటీ్న, 
"సరే రా, నేన తెస్తున్నాన, మూుజిక్ షో 
కి అడావనసగా ఇదాాం, అవునూ.. , గెస్త ీ
సంగతి ఏమైంది?" అన్నాన . "ఉష్ ఉతప్ 
తో మాటా్డాన, తన ఫంక్షన్ కి, మూుజి 
క్ షోకి వసాున అంది" అవతలి కంఠం. 
"ఓక రా, సాయంత్రానికల్ల ా అకకడ ఉంట్ 

న, వివరంగా  మాటా్డుకుందాం" అని పెటేీశాన. మూుజిక్ షో 
కనివిని ఎరుగని ర్కతిలో అదరగొటీ్లి అనకుంటూ. మొబైల్ తో 
ఆన్ లైన్-బ్దుంకులో కష్ చూస్తకున్నాన. అమౌంట్ చూసి 
అనకున్నాన. "ఎంత ఖరెటిన్న  సరే, మూుజిక్ షోకి మహామహు 
లన త్యవా లి" అని .  

 ఆలోచన మధ్ులో పిలాలు ఎపుిడు లేచికూరుిన్నారో 
తెల్నలేద. "డాడీ మొబైల్ ఇవువ" పెదోాడు మొబైల్ ల్లకుకని, తన ఫేవ 
రేట్ ఆన్-లైన్ గేమ్స ఆడటం మొదలుపెటీ్డు. పెదాచపుిడుతో ట్రైన్ 
ఆగింది. బ్దగా తెలవాార్షంది. సేీష్న్ ఏదని చుటీూ చూశాన, పేరు 
ఏమీ కనపడలేద, "ఏదో చినా సేీష్న్, బహుశా క్రాసింగ్ అన 
కుంట్, కసేపు బయటకు వెళా్ల, న్న దేశపు గాలి పీలుసాున" అన 
కుంటూ బయటకు దిగాన. “ర్షటైరెోంట్” ఎరుగని అవవ కమోరకటీ , 
గాందిగుండు అముోతోంది సేీష్న్ పాాట్-ఫారం మీద. పకకనే 
జనంతో కుకిక వునా జనరల్ కోచ్ నంచి ఏదో గొడవ వినిపిస్ుంది, 
బహుశా స్టట్ కోసం అనకుంట్. ఇది ఏమి తెలియని ఎవరో 
అంధుడు మధ్ులో పాటలు పాడి పైసలు  అడుగుతన్నాడు. గొడవ 
బ్దగా పెదాదై బూతలుగా మార్షంది. సిగాల్ ఇవవడంతో, ట్రైన్ బయ 
లుదేరడానికి సిదిమవడంతో, నేన లోపలికి వెళా్ల, స్టట్లా కూరుిన్నా 
న. కసేపటా్ల ట్రైన్ బయలు దేర్షంది. 

ప్రు ట్ ఫార్ం  
పి.కె.శీ్రనివాస్  
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మొబైల్ తో కుస్టు పడుతనా పెదోాడిని చూస్తు "ఏంచేస్తున్నావు 
రా?" అన్నాన. "మొబైల్ లో "ఫాిప్ కయిన్" ఆన్ లైన్ గేమ్ ఆడు 
తన్నాన డాడీ. ఆసేరలియాలో ఉనా ఒక ఆన్ లైన్ ఫ్రెండ్ తో 
ఆడుతన్నాన, వాడు ఇపుిడు ఫ్టాటా్ల వెళ్ళు న్నతో ఆడుతన్నాడు" 
అన్నాడు బదలుగా.  ట్టకాలజీ న్నకు సర్షగాగ అరథం కలేద, ఆన్నటి 
మా తిపుిడుబిళ్ళనే ఈ ఆట అనకున్నాన. అంతలో ఏదో చపుిడు 
అవడంతో అటు చూశాన. ఆరేళ్ళ కుర్రాడు, గుడాతో , నేల 
తడుస్తున్నాడు, " ఎవడు రానిచాిడు వీడిని ఇకకడికి ?" కోపంతో 
అర్షచింది ఒక కంఠం. నేల తడుస్తు డబుబలు అడుగుతన్నాడు. 
చయిు తన పటీన త్యకుతూ, మెలాిగా న్న  దగగర్షకి వచిి "అయాు" 
అని చయిు చాచాడు. పదిరూపాయల నోటు ఇచిి పకకకు తిర్షగి, 
మా చినా పాప తిపుితనా ఎ , బి , సి డి బుక్ వైపు చూశాన." 
డాడీ , పి యు టి , పుట్ , మర్ష బి యు టి ఏమిటీ ? " అంది. " బ " 
అని నోరు తెర్షచేలోపే " బట్ " అని వినిపించింది వెనక నంచి. 
వెన తిర్షగి చూశాన , చొకక విపిి తడుస్తునా కుర్రాడిదా శబాం. 
ఆశిరుంగా చూశాన ఆ కుర్రాడి గొంతలోకి , అందలో దాగి 
ఉనా సరసవతిని వెదకుతూ. " హాయ్" అంది పాప ! " వాట్ ఈజ్ 
యువర్ నేమ్" అడిగింది. " మై నేమ్ ఈజ్ ఊతపి " మృదవుగా 
పలికడు. ఆశిరుం నంచి వెంటనే త్యరుకుంటూ "ఎకకడ నీ 
అయాు? ఇల్ల వదిలేసాడు " కోపంగా అడిగాన. " అయాు , 
అమాో లేరు సర్" అంటూ వాడు గతం చపిసాగాడు. తన తలాితం 
డ్రులు కటీడాలు కటేీ దగగర కూల్నలని, గత రెండుసంవతసరాలుగా 
ఒక స్తకల్ లో నూతన భవన నిరాోణంలో  అమాో అయాు పని 
చేస్తుంటే , తన కాస్త పకకన కూరొిని, పాఠాలు వినేవాడని, 
ఒకన్నడు, స్తకల్ ట్ుంక్ నిర్షోస్తు అది విర్షగి పడడంతో, ఇదారూ  
చనిపోయారని, ఆ తరువాత తన వరుసకు మామ ఒక అతన 
తీస్తకువచిి,  రైలేవ సేీష్న్ పాాట్ ఫారం  మీద వదిల్లడని చపాిడు. 

 మాటలు పడిపోయాయి న్నకు అది  విని. అది నిజ్ఞమా.. 
అబదిమా?  “నిజమే” బదలుగా అంది న్న మనస్తస. కయలు 
కసి, పండెటా నీడన ఇవావలిసన ఒక వృక్షం, మొగగలోనే 
ఎండిపోతోంది. చంద్రుని త్యకి, అంగారకుడి వైపు పరుగులు 
తీసిన దేశం, రాతి యుగం వైపు చూస్ుంది. వెంటనే న్నకు న్న 
పాఠశాల గురుుకు వచిింది. గురువరుులు గురుుకు వచాిరు, వారు 
న్నకు నేర్షిన సంసకృతి కళ్ళ ముంద కదిలింది. 

 ఇంక ఆగలేద నేన, ఫోన్ తీసి నెంబర్ డయల్ చేశాన 
న్న పాఠశాలకు, "హలో " అంది అవతలి కంఠం. నేన ఫల్లన్న అని 
చపాిన, ఒక అడిోష్న్ కవాలని అడిగాన, "సర్! కాస్తలు ఐద 
రోజుల క్రితమే సాీర్ ీ అయాుయి, ఒకక స్టట్ కూడా ఖాళ్ళ లేద, 
కని... కని.. ఒక ఒక ఎన్ అర్ ఐ స్టట్ ఖాళ్ళగా ఉంది. అది మీకు 
ఇవవగలన, మూడు లక్షలు అడిోష్న్ ఫీజ్" అని బదలిచిింది 
అవతలి కంఠం . వెంటనే మొబైల్ తో ఊతపి ఫోట్ల తీసి, స్తకల్ 
వెబ్ సైట్  ఓపెన్ చేసి, ఆన్ లైన్  అపాికష్నలో ఫోట్ల అప్ లోడ్ 
చేసి, అపాికష్న పూర్షు చేసి , అప్ లోడ్  చేశాన. ఫీజు కటీడం 
కోసం ఆన్ లైన్ బ్దుంకు ఓపెన్ చేసి తగిన ఫీజు పై కికా్ చేశాన, " 
పాీజ్ కనిర్ో " అనాచోట ఆగాన, ఒకక క్షణం ఆలోచించాన, " ఉష్ 
ఉతపాి?,,, ఈ ఊతపాి? " ఇంక ఆగలేద వేళుళ , కిాక్ చేశాయి. 

 "యువర్ అడిోష్న్ ఈజ్ కనిరోడ్" అనా ర్షపెటా చూసి 
తృపిుగా ఊపిర్ష పీల్లిన. సాయంత్రం మిత్రులతో ఏమి సమాధానం 
చపాిలో తెలియక, గుండెలోా ఒక పకక రోజ్ఞ పువువ కింద ములుాల్ల 
గుచుికుంటున్నా... రోజ్ఞ స్తగంధ్ంతో నిండుకునా న్న మనస్తస, 
ఒకకసార్ష తనివితీరా ఊపిర్ష పీలిి ఒక నిటీూరుి విడిచింది. అది 
రైలు శబాంలో కలిసి ల్ననమైయింది. 
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ఆల్లకట్టల్-లూసెంట్ కంపెనీని నోకియా టేకోవర్ చేస్ుంది - ఇది 
నేటి వారు! ఇల్ల ఫల్లన్న కంపెనీ ఫల్లన్న కంపెనీని టేకోవర్ చేస్త 
కంది అనేది ప్రతిరోజూ పేపరాో కనపడే మామూలు వారుయి 
పోయింది. ఏమిటీ టేకోవర్? ఎందకీ టేకోవర్? ఎవర్షకోసమీ 
టేకోవర్? దానికమైన్న ఆదరశ 
స్తత్రాలులున్నాయా?  ఆచరణీయ 
పదితలు ఉన్నాయా? అనసరణీయ మారాగ 
లున్నాయా? మంచి ఉదాహరణలున్నాయా? 
ఆహా బేషుగాగ! ‘రామ స్తగ్రీవ మైత్రి’ చకకని 
ఉదాహరణ.  
ఒక కంపెనీని మరొక కంపెనీ కలిపేస్త 
కోవటం, అదే కనేయటం, ఇదే కదా 
టేకోవర్ అంటే! కనేవాడికి అవసరముంటే 
కన గోలు సాగుతంది. అమేోవాడికి అవస 
రం వచిిపడినంత మాత్రాన కనగోలు  
సాగద. ల్లభాల్లరా్షస్తునా కంపెనీని ఎవడూ 
అముోకోడు-నషాీల్గస్తునా కంపెనీని ఎవడూ 
కనకోకడు. మర్ష టేకోవర్ ఎందకు?  
ల్లభాల్లరా్షంచే అవకశం ఉనాపిటికి, ల్లభా లు తీయలేక పోతనా 
ఓనర్ కంపెనీని ల్లభ సాటిగా వదిలించుకుందామని చూసాుడు! 
ల్లభాలు తీసే న్నయకతవ లక్షణలు ఉనా ఓనర్ అవకశాలునా 
కంపెనీని కలుపుకుని ల్లభాల వైపు పరుగులు తీయిసాుడు! ఇది 
బిజినెస్ మేనేజ్ మెంట్.  
 ఇపుిడు,రాముణ్ణణ-స్తగ్రీవుణ్ణణ రెండు కంపెనీలుగా 
భావిదాాం! రెండు కంపెనీలు కలవాలంటే, రెండిటిలోనూ కనిా 
సమాన లక్షణ లు, లక్షాులు, అవసరాలు, అవకశాలు 
ఉండి తీరాలి. రామునిది ధ్రోసాథపన కోసం పోరాటమైత్య, 
స్తగ్రీవునిది ధ్రోబదిమైన పోరా టం! ఇకకడ ‘ధ్రోం’, సామాను 
లక్షణం. లక్షయం, భారాు రక్షణ!  
రాముడి లక్షయం, రావణది రాక్షస సంహారం, లోకరక్షణం, దైవకరు 
పర్షపూర్షు. దానికి ప్రేరణ, స్టత్యపహరణ జనిత క్రోధ్ం. పున్నది, స్టత్య 
విరహ జనిత దఃఖం!  
స్తగ్రీవుడి లక్షయం వాలి సంహారం, రాజు ప్రాపిు. దానికి ప్రేరణ, రాజు 
బహిష్కరణ జనిత క్రోధ్ం! పున్నది, రుమావిరహ జనిత దఃఖం! 
ఇక వనరులు. రాముడు అసహాయశూరుడు. 14 వేలమంది ఖర 
దూష్ణదలని ఒంటిచేతోు న్నమరూపాలు లేకుండా చేసినవాడు. 

పరాక్రమవంతడు. ధైరుం సెటథరుం అపర్షమిత న్నయకతవ లక్షణలు 
కల మరాుదాపురుషోతుముడు. తనంతటి తముోడు లక్షమణుడు 
తోడుగా ఉనావాడు!  
 స్తగ్రీవుడు అపర్షమిత బలశాలి. బుదిిమంతలు, మేధావు 

లు అయిన హనమ, జ్ఞంబవత్యది పర్షమిత 
పర్షవార సమేతడు. ఇదార్షకీ ఉనాలోటు – 
‘మందిమారబలం’. లోటున గురుుచేస్తకుంటూ 
ఉండటం బలహీనత! దానిని అధిగమించే 
ఉపాయం, మందిని కూడ గటీడమే! రాముని 
వైపునండి ఆలోచిసేు, భూమండలమంత్య ప్రతీ 
అంగుళ్మూ వెదకి స్టత జ్ఞడన కనగొనే 
లక్షల్లది బలగం కవాలి. ఇది నిజ్ఞనికి వాలి 
వదా ఉంది. సఖుం వాలితోనే చేసేు? (ఆ మాట 
చనిపోయే ముంద వాలి అంట్డు కూడా). 
వాలి అధ్రాోనిా అంటి పెటీుకని ఉన్నాడు-
బల, ధ్న, మద గర్షవషిు. వాలితో సేాహం టేకో 
వర్ కద సరెండర్ అవుతంది. ఏ బంధ్ం 
లోనైన్న సరెండర్ అయినవాడి మాట చలాద. 

వాలి ధ్రోం మాటా్డడు, ఆచర్షంచడు. అది తన లక్షాునిక విరుదిం! 
చచేిముంద వాలి, రాముడు తనతో చపిివుంటే - 'రావణు 
ణ్ణణ మందలించి స్టతన ఇపిించేవాణ్ణణ' అంట్డు! బలిష్ీం గా 
బ్రతికివునా రోజులాో నిజంగా రాముడే అడిగివుంటే అల్ల జర్షగే 
దేన్న? వాలి సవభావం, ఆచారణ  తెలిసినవాడెవడూ నమోడు! ఇక 
స్తగ్రీవుడు ధ్రాోతోడు. లేమివలా బలహీనడిగా అగుపించిన్న 
కలిమి కలిగిత్య, వాలికి తీసిపోని బలవంతడు.  
 చడావాడైన బలవంతనితో సేాహం, మన బల్లనిా హర్షం 
పచేస్తుంది. బలహీనడైనపిటికీ, మంచివానితో సేాహం, మన 
బల్లనికి జ్యడవుతంది. స్తగ్రీవుణ్ణణ మొదట బలవంతణ్ణణ చేసేు, ఆ 
బలగం మొతుం తనకు సహకర్ష అవుతంది. అంటే ఇకకడ టేకో 
వర్ అవసరం అయిుంది. 
 రెండు కంపెనీలు విల్ననం అవావలంటే, రెండిటిలో 
కసుంత పెదాది ఏదో, అందలోకి చినాది కలిసిపోతంది. రెండూ 
సమానంగా అనిపిసేు, పెదాదిగా నిరూపించుకునా కంపెనీ, 
న్నయకత్యవనిా తన చేతలోకి తీస్తకోవడం సహజం.  

టేకోవర్ స్సగీ్రవ అండ్ కంప్రనీ  
డా.  యేలురిపాటి ఆంజనేయ శర్ో  
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సపు సాలద్రుమాలు, దందభ కయంతో మొదలుపెటిీ, వాలి వధ్ 
తో ముగించి, స్తగ్రీవునికి రాజ్ఞుభషేకం చేయించి, 'త్యనే పెదా' అని 
నిరూపించడమే కక,  ముంద ఉపకరం తనే చేసి కృతజాతన 
అటు మిగిల్లిడు శ్రీరాముడు. ఇక ప్రతుపకరం మాత్రమే చేయ 
గలగడం స్తగ్రీవుని అనివారుత.  
అంత్య కక, డీల్ చేసేటపుిడు, ప్రపోజల్ చేసినవాడు బేరంలో వెన 
కిక తగగటం సహజం! రాముని దగగరకు హనమంతణ్ణణ ముందగా 
పంపినవాడు స్తగ్రీవుడు. న్నకు ఉపకరం చయిు అని అర్షథంచాడు. 
రక్షంచమని వేడుకన్నాడు. సరెండర్ అయాుడు.  
ఇకకడ శ్రీరాముని విజాత టేకోవర్ చేసే కంపెనీకి ఆదరశం. స్తగ్రీవుణ్ణణ 
చినాబుచిలేద. అవమానించలేద. తనతో సమాన హోదా ఇచాి 
డు. గౌరవించాడు. నీ కష్ీం, న్న కష్ీం అన్నాడు. త్యన కష్ీంలో 
ఉనాపిటికీ ముంద మిత్రుని కష్ీం తీరిడానికి ప్రాధానుమిచాిడు.  
అపుిలాో పడా కంపెనీకి, అపుిలు తీర్షి ఒడాున పడేసి, అపుిడు విల్న 
నం చేస్తకుంటే, బలగం అంత్య సగౌరవంగా, భకిుగా, ప్రేమగా, 

నమోకంగా కలసి వసాురు.  
నమోకనికి మారుపేరు మాటతపినివాడు శ్రీరాముడు అని 
తెలుస్తునే వుంది. స్తగ్రీవుణ్ణణ మాటమీద నిలబెటీడానికి అగిాసాక్షగా 
సేాహం అవసరం అయిుంది. తకుకవసాథయి ఆలోచన్నవిధానం 
కలవాడు కలిమి కలిగిన తరువాత కటీుబడి ఉంట్డని నమోక 
మేముంది? అందక, 'కటీుబ్దటు' అవసరం అయిుంది. దాని 
అవసరం ఉంది కనకనే, లక్షమణుడు వెళా్ల కటీుబ్దటున గురుుచేస్తు 
హెచిర్షంచాలిస వచిింది. ఏమైత్యనేం? టేకోవర్ దావరా ఉభయులూ 
ల్లభపడాారు. అది ఆరోగుకరమైన, ఆదరశవంతమైన టేకోవర్ మర్ష. 
దానికి అందమైన పేరు సఖుం! సఖుం సమానమైన హోదా కలవార్ష 
మధ్యు ఉంటుంది. సమాన హోదా ఇవవడం, కలుపుకుపోతనా 
కంపెనీ ఔదారుం అయిత్య, తన పర్షమితినెఱిగి ప్రవర్షుంచడం, 
కలగలసిపోతనా కంపెనీ విజాత! ఏమైత్యనేం, 'టేకోవర్ స్తగ్రీవా 
అండ్ కో' నేటికీ ఆదరశమే!  

కాల చత్రర్సీం (Times Square - New York) 
- అనంత స్సధాకర్ ఉపెల  

భార్క తెరలపై కదిలే బొమోలు 
అంబర చుంబిత ఆకశ హరాోయలు 
వీధుల పడుగున విదుత్ జిలుగులు 
పగలున మర్షపించే నిశీధి వెలుగులు 
 
స్తటు బూటుల గబగబ అడుగులు 
మతిపోగొటేీ మగువల హొయలు 
మతెుకికంచే సెలబ్రిటీల చిందలు 
పగటి వేష్గాళ్ళ అందచందాలు 
 
ఎనెానోా దేశాల వంటకల హోటళుళ 
నోరూర్షంచే ఘుమఘుమలు, కమోని రుచులు 
మనస్తన దోచే మహతుర న్నటకశాలలు 
అబుబర పర్షచే వీధి విన్నుసాలు 
 
పెంటు హౌస్తలోాన చిందలు, విందలు 
పెంట కుపిలాోన వెదకకనే పేదలు 
 

పాత్యళ్ంలో సబేవ పరుగులు 
వీధుల నిండా వాహన వరదలు 
 
అనిా భాష్లు, అనిా మత్యలు 
ఎనోా వరాణలు, మరెనోా జ్ఞతలు 
అంత్య కలిసి తిర్షగే స్తందర లోకం 
అందరూ చూడాలనకనే కలల నగరం 
 
సంవతసరానిా సావగతించే గోళ్ం 
ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక సంబరం 
తళుకుకమనే క్సమరా ట్రికుకలు,  
తమనే బంధించే సెలిి కిాకుకలు 
 
ఇది ప్రపంచానికి ప్రతిరూపం 
ఇది మనిషి ప్రతిభకు మరో రూపం 
న్నలుగు దికుకల సంగమం 
నవుమైన కల చతరస్రం 
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 వయోవృదిలు ఎకుకవశాతం ఒంటర్షతనంతో బ్దధ్పడుతం 
ట్రు. వయస్తర్కత్యు వచేి అన్నరోగుంతో మందలు వేస్తకుంటూ 
కలక్షేపం చేస్తుంట్రు. తమన పలకర్షంచేవారు లేక, మంచానికి 
బందీలై ఒంటర్షజీవితం గడుపుతంట్రు. దీనికి ఎవర్షనీ తపుి పటీ 
లేము. ఇంట్లావార్షకి పనల వతిుడి వలా, ఉదోుగ ర్కత్యు, చదవుల 
ర్కత్యు ఎవర్ష పనలాో వారు సతమవుతూ వయస్త పైబడిన వార్షని 
పలకర్షంచే తీరుబ్దటు వుండద.  పెదావాళ్ళకి అనిా సదపాయాలూ  
చేశామని వారు తృపిు పడత్యరే కనీ, “అనాం తిన్నావా? మంద 
వేస్తకున్నావా? ఒంట్లా  ఎల్ల ఉంది?  అని అడిగిత్య ఉండే తృపిు 
ఎనిా సదపాయాలు చేసిన్న కలుగద. అల్ల పలకర్షంచేవారు లేక,  
ఒంటర్షవాళ్ళమనా భావన వాళ్ళని  బ్దధిస్తు ఉంటుంది. 
 కనీ ఇపుిడునాసమాజంలో ప్రతి ఒకకరు ఒంటరులే! 
న్నన్నటికీ కతుపుంతలు తొకుకతనా వైజ్ఞానిక వస్తు సముదాయం 
తో, ఆధునిక పర్షకరాలతో  దాదాపుగా అందరూ ఒంటరులై జీవిస్తు 
న్నారు. ఒకపుిడు ఇంటికక “టివి“ వుండేది. ఇంటిలాపాదీ కూరుిని 
కరుక్రమాలు చూస్తు, వాటి గుర్షంచి మాటా్డుకుంటూ ఆనందిం 
చే వాళుా. ఇపుిడు అభరుచులు మార్ష, ఎవర్షకి వారు తమకు  
ఇషీ్మైన కరుక్రమాలు చూడాలనకుంటున్నారు. న్ననాకి వారులు, 
అమోకి స్టర్షయల్స, కడుకిక క్రిక్సట్, కూతర్షకి సినిమాలు, 
త్యత్యన్ననమోలకి భకిుకరుక్రమాలు ఇల్ల అందర్ష అభరుచులకి 
తగినటీు చూడడానికి ఇంటిలో మూడు,న్నలుగు టివిలు  పెటీు 
కుంటున్నారు. ఎవర్ష గదిలో వాళుళ కూరుిని వార్ష వార్ష ఇషీ్మైన 
కరుక్రమాలు చూస్తకుంటున్నారు. అల్ల ఎవర్ష గదికి వారు పర్ష 
మితమైపోవడంతో, ఒకర్షతో ఒకరు మాటా్డుకోవడం తకుకవై 
పోయి కుటుంబం (కుటుంబవువసథ)  ఒంటర్షదయిపోయింది .  

అది అకకడికి ఆగిపోలేద.  “సాోర్ీ ఫోన”ా వచాిక వంట 
గదిలో వునా అమోకి ”అనాంలోకి ఏం చేశావ్” అంటూ  పిలాలు 
మెసేజ్ చేసేు, ”మీ కిష్ీమైన ఆలూ-ఫ్రై  చేశాన“ అంటూ అమో మెసే 
జ్. ఇల్ల వంటగదిలో వునాఅమోకి పిలాలు, పిలాలకి అమో ఫోనాలాో 
మేసేజ్-లిచిి నిశశబాంగా మాటా్డుకోవడంతో, అకకతముోళ్ళ 
పోటా్టలు, గిలాికజ్ఞాలు,  అమాోన్ననాల తీరుిలు, అనాయు అంటే 
నీకు ఎకుకవ ఇషీ్ం అంటూ చలాలి అలక, చలాలంటే ఎకుకవ ఇషీ్ం 
అంటూ అనాయు ఫిరాుద ఇల్ల సందడిగా వుండే ఇలాు ఇపుిడు 
ఇంట్లాని వుకుులు ఒకర్షకకరు మెసేజ్-ల దావరా  పలకర్షంచుకం 
టుంటే, నిశశబాతరంగంగా మార్ష ఒంటర్షదైపోయింది. గుడికీ గోపు 

రాలకీ, పెళ్లళళ్ళకీ పేరంట్లకీ, సినిమాలకీ, బజ్ఞరాకీ వెళ్లళనపుిడు 
తెలిసిన వాళుళ కనపడడం సహజం. ఒకర్షనొకరు  పలకర్షం 
చుకుంటూ, యోగక్షేమాలు కనకుకని, చాల్ల రోజుల తరువాత 
కలిశామని ఆనందంగా కబురుా చపుికోవడం జర్షగేది. కనీ 
ఇపుిడు ఏకరుక్రమాలకి వెళ్లళన్న, ఎవర్షతోనూ సంబంధ్ం 
లేకుండా, మొకుకబడిగా పలకర్షంచుకుని, వాటసప్, ఫేస్ బుక్, 
టివటీరాతో కలక్షేపం  చేస్తు, సమూహంలో ఉన్నా, ఎవర్ష ప్రపంచం 
లో వాళుళ మునిగి పోయి, కబురూా, నవువలూ, కోల్లహలం కరువై 
పోయి సమాజం ఒంటర్షదయిపోయింది .  

ఇదివరకు ఇంటింటికీ ఉతురాలు వచేివి. పోసీ్ మాన్ 
రాగానే అందరూ ఉతురాలకోసం, పిలాల దగగర నంచి వచేి మని 
యారారా కోసం ఎదరుచూస్తు, ఉతురం రాగానే వాటిని చదివించు 
కుంటూ, ఒకళ్ళ ఇంటిలో విష్యాలు మరొకరు తెలుస్తకుంటూ, 
కబురాతో కలక్షేపం చేసేవారు. ఇపుిడు ఈమైల్స వచిి, పోసీ్ మాన్ 
తెచేి ఉతురాల సందడి కనమరుగై ఎవర్ష వుకిుగత సమాచారం  
వార్షలోనే ఉండిపోతోంది. ఎవర్షతోనూ మాటా్డుకుని పంచు 
కోవలసిన అవసరం కనబడడం లేద.  

అంతరాాలం (ఇంటరెాట్) ఆవిరాభవంతో ”ఈమైల్స“ ఉతురా 
లే కకుండా, ప్రపంచంలో జర్షగే వింతలూ విశేషాలనీా క్షణలమీద 
మారుమూల పలాలకి సైతం తెలిసిపోతన్నాయి. ప్రపంచం మొతుం 
అరచేతిలో (చినా సెల్ ఫోన్ లో) ఇమిడిపోయింది. మాటలతో 
పనిలేకుండా సమాచారం ప్రపంచం నలుమూలలకీ బట్వడా అయి 
పోతోంది.  ‘మౌనమే నీ భాష్ ఓ మూగ మనసా’ అనాటీు   సిందన, 
సందడి, చడీ చపుిడూ లేక ఒంటర్షదైపోయింది ప్రపంచం .    

వీటనిాటికీ తోడు ఇంకక సందడిలేని ప్రమాదం 
ప్రపంచానిా ముంచతుతోంది.  సర్షగాగ మాటలు, నడక కూడా రాని 
పసిపిలాలు ఏడుస్తుంటే ఓదారిడాని, వాళ్ళని ఆడించడాని సెల్-
ఫోన్, ట్బాెట్-కంపూుటర్స ఇచేిస్తున్నారు. అమోకి ప్రత్యుమాా 
యంగా వీటిని పిలాలకి ఇచిి పబబం గడుపుకుంటున్నారే కనీ, వాటి 
వలా  వచేి సమసుల గుర్షంచి ఆలోచించడం లేద.  పిలాలు తమ 
చినిావేళ్ళతో బ్రౌసింగ్ చేస్తుంటే ముర్షసిపోతన్నారు. చివరకిపిలాలు 
వాటికి అలవాటు పడి, బయటికివెళా్ల ఆడుకోవడం కూడా మానే 
స్తున్నారు. వీటి వాడకంవలా తెలివిత్యటల మాటేమ్మ గానీ, చినాపుిడే 
కళ్ళజ్యళుళ వచేిస్తున్నాయి. ఎవరేమి చపిిన్న అరిం కకుండా మం 
దకడిగా తయారయేు ప్రమాదమూ లేక పోలేద .  

ఒంటరెవ న పీపంచం 
డా.  క్తతవర్పు  రాజోశీ్ర  
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అయిత్య, న్నణనికి మరో కోణం ల్లగా ఈ వైజ్ఞానిక పర్ష 
కరాల వలా ఎనోా ఉపయోగాలూ లేకపోలేద. గతంలో ఉతురాలు 
రాస్తకుంటే ఒక వారానికి తెలిసే సమాచారం ఇపుిడు క్షణల 
మీద తెలిసిపోతోంది. ఎంత దూరాన ఉనావార్షతోనైన్న రోజూ 
చూస్తకుని మాట్డుకోవచుి. ఏదైన్న ప్రమాదం జర్షగిత్య వెంటనే 
తెలుస్తకోవడానికీ తగిన వైదు సదపాయాలూ అందకోవడానికీ 
వెంటనే వీలు కలుగుతోంది. క్షేమసమాచారాలు, పిలుపులు, 
శుభాకంక్షలు ఒకటేమిటి మనస్తలోకి వచిిన మాట వెంటనే 
పృథివకంత్య తెలుపగలిగే సావకశం కలిగింది. ఫేస్ బుక్ ల్లంటి 
పబాిక్ సైట్స  ఎపుిడో విడిపోయిన సేాహితలన, బంధువులనూ,  
పాత విదాురుిలనూ కలుపుతన్నాయి. మనకు నచిిన, నచిని  
విష్యాలన పదిమందితో పంచుకునే వీలు కలుగుతోంది. 
మనమొక సమసుతో బ్దధ్ పడుతనాపుిడు మనతో బ్దటు చాల్ల 

మందికి ఇటువంటి సమసులున్నాయని, వారు దానిా 
అధిగమించిన తీరు నెట్ దావరా తెలుస్తకుని, ఉపశమనం పందే 
అవకశాలతోబ్దటు అతువసర వైదుసహాయం అవసరం ఐనపుి 
డు వాటసప్, పేస్ బుక్, ఈ-మెయిల్ కూడా చాల్ల బ్దగా ఉపయో 
గపడుతన్నాయి. 

కని, ‘అతి సరవత్ర వరాయయేత్’ అనాటాుగా ఈ వైజ్ఞానిక 
ఉపకరణలనీా సక్రమంగా పర్షమితికి లోబడి ఉపయోగిం 
చుకుంటే, వీటివలా మంచిఫలిత్యలు అందకోవచుి. ఔష్ధ్ం 
అయిన్న మ్మత్యదలో తీస్తకుంటేనే ఉపయోగం. అల్లగే, ఈ 
ఆధునిక ఉపకరణ లన అవే లోకంగా కకుండా, తగుమాత్రంగా, 
అవసరమైనంత వరకు ఉపయోగించుకుంటే సమాజ్ఞభవృదిి, 
విజ్ఞాన్నభవృదీి  జర్షగి ప్రపంచం ఒంటర్షతన్ననిా వదిలి సందడిగా 
కళ్కళ్ల్లడుతూ వుంటుంది .  

వర్ష ం కురిసిన ర్మత్రు లోు  ... 
మానస  చ్చమరిి   

చీకటిని వణ్ణకించే దీపకంతిలో 
అసహనంగా కదలుత్యయ్ పరదాల నీడలు 
ప్రాచీన సవపాానిా పదే పదే గురుు చేస్తు 
ఉండీ ఉండీ గలగలమంట్య్ గాలిగంటలు 
తెర్షచిన కిటికీలాోంచీ చాచిన న్న అరచేతలాో 
చిందలేస్తునా చినకులిా చూస్తు చూస్తునే  
నేన తిరగబడా గొడుగులాో 
పసివాడు వదిలిన పడవనవుత్యన 
వాడి పగడపు పెదవుల మీది నవువనై 
తళ్లళపడత్యన 
చుకకలిా దాచేస్తు రెమోలిా రాలేిస్తు 
దికుకలిా కలేిసే వాననల్ల చూస్తు చూస్తు 
నేన  ముడుచుకునా స్టత్యకోక రెకకలాో 
దాగిపోని రంగుల లోకమవుత్యన 
దాగలేని  సేవచాఛ కంక్షనవుత్యన 
మంత్రజలం చలేాదెవరో 
తెలియరాద కనీ 
వరిం కుర్షసిన ప్రతి రాత్రీ నేన 
నేలన త్యకని చినకునవుత్యన. 
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 ఎనోా ఆలోచనలతో, ఆందోళ్నలతో, భయంతో 
బరువెకికన మనస్తతో ఎయిర్ పోరుీ నంచి ఇంటికి వచాిడు 
నందగోపాల్. అకక రాలేద ఎందకో? ఇంటికి రాగానే ల్లప్ ట్ప్ 
ఆన్ చేసి మెయిల్ తెర్షచి చూశాడు. అనకునాటీుగానే అకక 
దగగరనంచి వచిిన మెయిల్ చదివిన తరువాత అతని మనస్త 
త్యలిక పడింది. 
లండన్ నంచి కనిారోజులు 
బయటపడాలనా ఆలోచనతో 
తముోడికి వస్తునాటీు మెయిల్ 
ఇచాినే కని, తరువాత అది 
మంచి ఐడియా కదనిపించింది. 
అందక ప్రొగ్రాం మార్షందని, ఒక 
వారం రోజుల పాటు ఈజిపీు 
వెళుతన్నానని, అకకడ ఒంటర్షగా 
ఉం డి అనీా ఆలోచించుకుని ఒక 
నిరణయానికి వచిిన తరువాత 
టొరాంట్లకి వసాునని, ఖంగారు 
పడవదాని రాశాన తముోడికి. 
కైరో  ఎయిర్-పోర్ ీ లో నంచి బయటకి వచిి ట్కిస చేస్తకుని, 
కైరో ఇంటర్ నేష్నల్ హొటల్ కి వెళ్లళ న్న పేరు చపిి ర్షజరువ 
చేయించు కునా రూమ్ కీ తీస్తకున్నాన.  రూముకి వెళ్లళ, స్తట్ 
కస్తలు లోపల పెటి,ీ చలాటి నీళ్ళతో మొహం కడుకుకని, బటీలు 
మారుి కుని, కింద వునా రెసాీరెంట్  కి వెళ్లళ ఒక చీజ్  సాండ్ విచ్ 
తిని, వేడి వేడి టీ త్యగి న్న రూమ్ కి వచాిన. 
 చాల్ల కలంగా ఇకకడ నేన చూడాలని అనకునావి 
మూడు ప్రదేశాలు మాత్రమే... గీజ్ఞ" (Giza) లో వునా పిరమిడుస 
సిింకస(Sphinx), కైరో మూుజియం(Cairo Museum),  వాల్న ఆఫ్ ద 
కింగ్స (valley of the kings). మరున్నడు బయలుదేరుతనా 
టూర్షస్తీ బస్ లో స్టటు ర్షజరువ చయుమని ఫ్రెంట్ డెస్క కి ఫోన్ 
చేసి చపిి, వెళ్లళ  పడుకోవట్నికి ప్రయతాం చేశాన!  
 మరున్నడు పదానేా రెడీ అయి సన్ స్క్కరన్  ముఖానికి 
చేతలకి బ్దగా రాస్తకుని, బ్దుగ్ తీస్తకుని కిందికి వెళాళన. 
ఎనిమిదినార కల్లా  ఇంటర్ నేష్నల్  రెప్రెజెంటటివ్  టూర్షస్తీ బస్తస 
వచిింది.  
 గైడు మమోలిా అందర్షని గ్రూపుస చేసి బస్తస లో ఎకికంచు 

కుని పిరమిడుస దగగరగా, ఎకకడైత్య ఒంట్టలు రైడ్ కి రెడీ అవుత 
న్నాయో, అకకడికి తీస్తకుని వచాిడు. “సాయంత్రం 3:30 కల్లా 
వసాున, అందరూ ఇకకడే రెడీ గా ఉండండి,” అని చపిి  వెళ్లళ 
పోయాడు. టూర్షస్తీ గైడు ముందే కనిా ఒంట్టలన మాకు ర్షజరువ 
చేయడంతో  మాకు ఒంట్టల యజమానల వల ా ఏ రకమైన ఇబబం 

దలు రాలేద. “ లేక పోత్య వీళుళ 
తోచనియురు” అని హోటల్ దగగ 
ర కంత మంది ముందేచపాిరు. 
 నేన, ఇంకక అమాో 
యి ఇండియన్ ల్ల ఉంది... పెదా 
వయస్తస కూడా వునాటాు లేద, 
మేము ఇదారము ఒక గ్రూపు. 
రోజంత్య తనతో కలిసి ఉండాలి 
కనక ననా నేన పర్షచయం 
చేస్తకున్నాన," న్న పేరు అమరా 
వతి, లండన్  నంచి” అని. "న్న 
పేరు సత్ వంత్ కౌర్.  టొరాంట్ల 
లో జ్ఞబ్ చేసాున" చపిింది. “మా 

తముోడు కూడా ట్లరాంట్ల లో ఉంట్డు, ఈ ట్రిపుి తరువాత 
నేన అకకడిక వెడుతన్నాన” అన్నాన 
 ఇట్ా మాటా్డుతూ, మేము ఎకకబోయే ఒంట్ట దగగరకు 
వచిి నిలుచున్నాము. వాటి మీద కూరోిట్నికి వీలుగా స్టటుఉంది.  
ఆ స్టటుకి  పడకుండా పటీుకోవట్నికి ఒక పిడి కూడా ఉంది. 
ఒంట్టల మీద రక రకల డిజైనాతో, రంగు రంగుల దపిటాు వేసి 
వున్నాయి. వాటి చివరాో రక రకల, రంగుల కుచుిలు వేళాళడు 
తన్నాయి. ఈ అలంకరణలనీా టూర్షస్తలీన ఆకర్షించట్ని కన 
కుంట్న. 
 నలా కళ్ళదాాలు పెటీుకుని, మళ్ళళ ఒకసార్ష సన్ స్క్కరన్ ముఖా 
నికి, చేతలకి రాస్తకున్నాన."రండి, కూరోిండి" అని అన్నాడు 
ఒంట్ట యజమాని. అందరం జ్ఞగ్రతుగా కూరుినా తరువాత ఒంట్టల 
ని లేపాడు. మేము ఒక చేతోు కుర్కికి వునా పిడిని పడకుండా 
పటీుకుని, ఇంకో చేతోు  క్సమేరాలతో, సెల్ ఫోనాతో ఫొట్లలు 
తీస్తకుంటున్నాము  లకక లేకుండా!  న్న ఇబబందలు అనీా  మర్షి 
పోయి, ఎంతో ఉత్యసహంతో, ఆశిరుంతో  కమెల్ రైడ్ ని 

ఎంజ్ఞయ్ చేస్తున్నాన! ఇవి 8 km పడుగు అట, ఒక కన నంచి  

జెముడు 
కొమర్గిరి  అనంత పీమీలా రాణి  
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ఇంకో కన వరకు! ఇకకడికి రావాలని ఎంత తొందరగా నేన 
నిరణయం తీస్తకుని, దానిా అమలోా పెటీ్నో తలుచుకుంటే 
ఆశిరుంగా, గరవంగా వుంది! న్న ఈ ఎనిమిదేళ్ళ వివాహ జీవితం 
లో కూడా ఇదే విధ్ంగా ఏదో ఒక నిరణయం చేసి ఉంటే ఈన్నడు 
న్న జీవితం వేరుగా ఉండేది కదా అని అనకున్నాన. కనీసం 
ఇపిటికైన్న మేలుకున్నాన అంత్య చాలు. ఒకక రోజులో ఎంత 
మారుి వచిింది న్నలో! 
 ఎకకడ నంచి బయలు దేరామ్మ మళ్ళళ అకకడిక మమోలిా 
తీస్తకు వచాియి ఒంట్టలు.  దిగి బ్దటిల్ లో నంచి నీళుళత్యగి, 
కనిా నీళుళ మొహం మీద చలుాకున్నాన. ఈ లోపల బస్తస మా 
దగగర్షకి వచిి ఆగింది. 
 అమోయు! అనకుని అందరం బస్తస ఎకిక, మా స్టటాలో 
కూరుిన్నాము. ఎ.సి. బస్తస కనక ఆ చలాదనం మాకు ప్రాణం 
పోసినటీు అయింది! బస్తస మెలాిగా బయలుదేర్షంది. దార్షలో  
ఒంట్టల గుంపులు కనిపించాయి. అవి అందిన కమోలిా, ఆకులిా, 
జెముడు చటాని విరుచుకుని తింటున్నాయి.  ముళుళ వున్నా లకక 
పెటీటం లేద. నోటి దగగర రకుం కూడా కరుతోంది. 
 "ఒంట్టలు చాల్ల విచిత్రమయిన జంతవులు.  రకుం వస్తు 
న్నా లకక చయుటం లేద. జెముడు చటాని ముళ్ళతొ సహా తింటు 
న్నాయి, నొపిిగా ఉండదా?” అన్నాన. 
 "ఒంట్టల నోరు విశాలంగా, బలంగా, రబబరు ల్లగా వుం 
టుంది. ఈ ముళుళ వీటి నోటికి గాని, పెదవులకు గాని హాని 
చయువు! ముళుళ గుచుికున్నా, రకుం వచిిన్న వాటికి నొపిి తెల్న 
ద. ఒంట్టలు ఈ ఎడార్ష జీవిత్యనికి అలవాటు పడ ా జంతవులు 
అని, వీటిని చూసి మనం చాల నేరుి కోవచుి" అని చపిి ఆగింది 
కౌర్. 
"వీటిని చూసి మనం నేరుికునేది ఏమిటి?" అడిగాన. 
 “ఉనా పర్షసిథతలన బటిీ మనం ఎటా్ మారాలి  లేదా 
పర్షసిథతలన మనకు అనకూలంగా ఎటా్ మారుికోవాలి అనాది 
వీటి దగగర నంచి మనం నేరుికోవలసినవి. న్నకు పదేళుా  వచేి 
వరకు నేన జైపూర్ లో పెర్షగాన. ఒంట్టల గుర్షంచి చాల్ల విష్ 
యాలు పెదావాళ్ళ దగగర నేరుికున్నాన.  కనిా నేన ర్కసెర్ి  చేసి 
తెలుస్తకున్నా.. న్నకు ఇంటరెసీ్ కనక” అనాది.  
 బస్తస ఒకక కుదపుతో హొటల్ ముందర ఆగటం చూసి 
“థాంక్స ఫర్ ద ఇన్ ఫర్ మేష్న్" అని చపిి మెలాిగా లేచి అందర్ష 
తో పాటు బస్తస దిగాన! బ్దగా అలసిపోయి ఉండటం వలా 
ఎపుిడు నిద్రపటిీందోతెల్నలేద. పదానా స్తరుకిరణలు మొహం 
మీద పడటంతో మెలుకువ వచిింది. బ్దలకనీలో కూరుిని 

ఒంట్టలన చూస్తున్నాన. కౌర్ చపిిన విష్యాలు గురుుకి వస్తు 
న్నాయి. ప్రస్తుతం నేన ఉనా పర్షసిథతలాో  ఏ రకంగా పర్షసిథత 
లన న్నకు అనకూలంగా మారుికోగలన అని ననా నేన 
ప్రశిాంచుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాన.  
 నేన కూడా ననా, న్న మనస్తసన ఒంట్టల నోటి చరోం 
ల్లగా మొదాగా, కఠినంగా, రబబరుల్లగా మారుికోన్న? ఈ రకమై 
న మారుి న్నలో వసేు, జెముడు చటీు ముళ్ళ ల్లగా గుచుికునే 
మాటలు ఎవరైన్న అన్నా మనస్త గాయపడకుండా ఉంటుం 
దేమ్మ! ఏటా్గయిన్న సరే తనతో న్న మనస్తసలాో ననా బ్దధ్ పెడు 
తనా విష్యాల గుర్షంచి మాటా్డి సమసున పర్షషాకరం చేస్త 
కోవాలి అని ఒక నిరణయానికి వచాిన.  
 నేన మానసికంగా హింస పడుతనాంత వరకు మన 
సమసులు పర్షషాకరం కవని, దీని వలా న్నకు, తనకి మధ్ు దూరం 
ఎకుకవవుతందే కని తగగదని, ఇది విడాకులకు దార్ష తీస్తుందని 
చపాిలి. హాసిిటల్ ఎమరెానీస వరుకతో  బిజీ గా ఉండే నేన, ఏదో 
అన్నాన... ఏదో చేశాన.. అని వాళుళ చపి గానే తన నమోటం 
లో అరిం లేదని, తలాి తండ్రుల మాట విని ననా ఫిజికల్ గా ఇమ్మ 
ష్నల్ గా హింస పెడుతన్నావే తపి న్న మంచితన్ననిా ఎందకు 
గుర్షుంచటం లేద అని అడగాలి. 
 అతుమామలన  దగగర ఉంచుకుని... గౌరవించి...అనీా 
సమకూరిటమేన్న నేన చేసిన తపుి? భర్షంచినంత కలం 
భర్షంచాన  ఇక  న్న వలా కదని, లండన్ లో వాళ్ళకి  వేరే వాుప 
కం లేక ఇటా్ ప్రవర్షుస్తున్నారని, వాళ్ళని వెనకిక పంపించి అకకడ 
అనిా సౌకరాులు  చేసేు వాళ్ళకి బ్దవుంటుందని చబుత్యన.        
 ఇష్ీపడి చేస్తకున్నాన కనక ఎవర్షనీ  తపుి పటేీందకు 
లేద. ఈ మారేజ్ నిలపట్నికి ప్రయతాం చేసాున. చయుక పోత్య 
ఎందకు చయులేదా అనా బ్దధ్ జీవిత్యంతం వుండి పోతంది. 
అది భర్షంచడం కష్ీం. 
 నేన ప్రయతాం చయుకుండా విడాకులు తీస్తకుంటే, 
న్న తలాి తండ్రులు ఎంత బ్దధ్ పడత్యరు? ఈ పెదాతనంలో వాళ్ళ 
ని కష్ీ పెటీటం న్నకు ఏ మాత్రం ఇషీ్ంలేద. నేన బ్దధ్ పడత్యనే 
కని వాళ్ళని బ్దధ్ పడనివవన అని నిరణయించు కున్నాన. 
విడాకులు ఇసేు తముోడి పెళ్లళ కవటం కూడా కష్ీం అవచుి. 
నిరంజనరావుని నేన పెళ్లళ చేస్తకుంట్న అని అనాపుిడు 
కదనలేద అమాో న్ననా గారు.  
 ప్రొఫ్ష్నల్ లైఫ్-లో పరసనల్ లైఫ్ లో ఎంతో కనిిడెన్స 
తో అందర్షతో  ధైరుంగా మాటా్డేదానిా.  బయట ఎనోా మెపుిలు 

పందిన నేన ఇటా్ ఎందకు మారాన?  



తెలుగు కళా సమితి ప్రతిభ 

30 వసంతాల ప్రత్యేక సంచిక  85 

ప్రాణలని రక్షంచే నేన.. ఇటా్ న్న ప్రాణం తీస్తకునే పర్షసిథతిలో  
ఎందకు ఇరుకుకన్నాన అని ననా నేన ఎనిాసారుా ప్రశిాంచు 
కున్నానో… కనీ జవాబు దరకలేద.  న్నకు ఇక ఈ సైకల్లజికల్ 
ట్రిర్ భర్షంచే ఓపిక లేద. 
 మూడవ రోజు ఒక నిరణయానికి వచాిన.  ఆ రోజు రాత్రి 
బుజ్ఞల మీద నంచి పెదాబరువు దించినటీు అనిపించింది. మన 
స్తస త్యలిక పడింది దూదిపింజంల్ల! పెళ్లళ అయిన ఎనిమిదేళ్ళ తరు 
వాత మొదటిసార్షగా ఏం చయాులి అనాది కిాయర్ గా కనిపిం 
చింది న్నకు. 
మిగిలిన రెండు రోజులాో, నేన చూడదలుచుకునా వనీా చూశాన. 

సాయంత్రం అందర్షతో షాపింగు కి వెళాళన.  పెరూియమ్ షాప్  కి 
వెళ్లళ లోకల్ గా తయారు చేసిన రెండు సెంటు బ్దటిలుస కన్నాన. 
అందర్షకీ బై చపిి కౌర్ దగగరనంచి సెల్ నెంబర్  తీస్తకున్నాన.  
అనిా జ్ఞగ్రతుగా స్తట్ కస్ లో సరుాకుని, మరున్నటి ప్రయాణనికి  
సిదిం అయాున. ల్లప్ ట్ప్  తెర్షచి తముోడికి ఫ్టాట్ డీట్టయిల్స  
ఇచిి పికప్ చేస్తకోవట్ని రమోని మెయిల్  ఇచాిన.  ఇంకక 
మెయిల్  నిరంజనరావు కి ఇచిి ల్లప్ ట్ప్  మూసి ఎటా్ ఉం 
టుందో తెలియని భవిష్ుతు గుర్షంచి ఆలోచిస్తు బెడ్ వైపు 
నడిచాన. న్న ప్రయతాము నేన చేశాన.ఆ పైన అమోవార్ష దయ!  

వెలుగు చీకటాన త్యగుతూ 
నీడలిాకదిాకదిాగా తింటూ 
ప్రచండ గాలులిా సైతం ధికకర్షస్తు 
నిబబరంగా నిరభయంగా కండ 
  
ఆనందంతోనో బ్దధ్తోనో 
దాని కంటిముంద జరుగుతనా 
అనిాంటికీ మౌన సాక్ష 
  
తవివన్న చకికన్న చీలిిన్న 
గుళా్ళ దేవుళ్ాన చేసిన్న 
అసలు లేకుండానే చేసిన్న 
మూగనోము 
  
బయట్ లోపల్ల 

ఎంత సంపదందో 
తెలియని తెలుస్తకోని మౌని  
  
నీరు సైతం నిరాక్షయంగా 
వెకికర్షస్తు హొయలుపోతూ 
ఎకకడో సముద్రానిా చేరడానికి 
దాటుకుంటూ పోతన్నా 
చకుకచదరని బుదిడు 
  
సరవం ధారబోస్తునో 
ధారబోసేందకు సిదిపడో 
ఏ ధాునంలోనో శత్యబ్దాలుగా 
కదలక మెదలక కూరుినా 
నిరంతర ప్రేమమూర్షు 
నిర్షవకలి సమాధిలోని  స్తఫీ 

బంగారు కొండ  
ముకుంద్ రామారావు   

*** 
విజయవాడలో మంద వేసవిలో ఎండ నిపుిలు చరుగుతనా రోజున విశవన్నధ్ సతున్నరాయణ గారు, ఆయన ఆతీోయ మిత్రులు ధూళ్లపాళ్ శ్రీ రామ మూర్షు 
గారు వాల్నోకి రామాయణంలో  ఋష్ుశృంగ వృత్యుంత్యనిా చదవుకుంటున్నారు. ఉనాటుీండి మేఘాలు కమిో వరిం పడింది. “వేసవిలో వరిమా?” అని ఆశిరు 
పోయారుట ధూళ్లపాళ్ శ్రీ రామమూర్షు గారు. “ఇందలో ఆశిరు మేముంది. పిండాకూడు. మనం చదవుతనాది ఋష్ుశృంగుడి కధ్. అది వాల్నోకి మహతుం.” 
అన్నారట విశవన్నథ. 
కనిా స్టజనా తరవాత మరో మండు వేసవిలో ధూళ్లపాళ్ పరుగున వచాిరట విశవన్నథ వార్షంటికి. “అయాు చూసారా. వరిం పడుతోంది !” అన్నారు శ్రీ 
రామమూర్షు గారు. “అయిత్య ఏమిటట?” అన్నారు విశవన్నథ. “మీ కలివృక్షానికీ ఆ మహతుం వుందండీ! నేనిపుిడు కలివృక్షంలో ఋష్ుశృంగ వృత్యుంతమే చదివి 
వస్తున్నాన!” అన్నారట శ్రీ ధూళ్లపాళ్.                                                                                                          ( గొలాపూడి మారుతీ రావు గార్ష రచన నంచి) 
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“ఫేస్ బుక్”లో ఈ క్రింది (https://www.facebook.com/notes/

great-living/chat-with-god/251299851565841) లోని ఆరీ్షక 
ల్ చదివిన తరువాత, పదురూపంలో ‘గురు-శిష్ు సంవాద ము’న 
వ్రాయాలనే తలపు కలిగి ఈ పదాులన వ్రాయడం జర్షగింది. ఐత్య, 
ఇందలోని పదాలే రచయితకు చందినవి, భావావేశం మాత్రం 
పైన తెలిపిన “ఫేస్ బుక్” పేజ్ వలా కలిగినదిగా గుర్షుంపవలన.   
కం.   సమయాభావ మిష్లుఁ జూ 
       పి, మాయ దర్షుఁజేరు శిషుు వివర్షంచి గురుం  
        డమితోత్యిదకుుఁగ మలుఁచు   
        ప్రమ్మద దీపికలుఁ బఱపు పరమ్మద్రారఢిమన్       
"అనేక వువహారములంద మికికలి సతమతమై ఉన్నాన, కనక 
నేనేమీ క్రొతుపదితలు, ధాున్నదలు చేయబోన" అనే శిషుుణ్ణణ 
గురువులు-గొపి సిథరబుదిితో సన్నోరాగనిా బోధించి, అతణ్ణణ 
నలుగుర్షకీ ఆనందానిా పంచే క్రియాశాలిగా తీర్షిదిదా గలరుస్తమా! 
కం.  "నిససందేహము – బ్రతకిది 
       దససంకట" మనెడు శిషుుుఁ ద్రోవ మరలిన్  
      “థుససన జీవము కఱకై   
      డసిసపడకు మం”చు గురుుఁడు డాంబిక మడుఁచున్  
శిషుుడు : అనేక కష్నీషాలీతో కూడిఈ సంసారం  బహు కిషా్మీు 
గా ఎందకుంటుంది? 
గురుడు : క్షణభంగురమైన ఈ జీవిత్యనిా విశేషాించే ప్రగలభత 
కు ఎందకు పూనకుంట్వు?  అల్ల చేయబటేీ, కిాష్ీముగా అని 
పించుచునాది"  
    “కలుగుఁగ యే యానందము  
    కలవర మెందక”ని చటు ీకరణ మడుగన్  
   “అలవాటుగుఁ దలపోయుట  
   తొలుఁగించన నీద స్తఖము తొలుత”నె గురుుఁడున్ 
శిషుుడు: ఆనందమనే భావం ఏ మాత్రమూ కలుగకుండా, తరచు 
గా తతురపాటు ఎందకు కలుగుతూ ఉంటుంది?"  
గురుడు: ప్రతి విష్యానిా గుర్షంచీ విపర్కతంగా ఆలోచన చేయడ 
మనేది నీకు ఎపిటినంచో అలవాటయిపోయి ఈ విధ్ంగా కలవ 
రం కలుగుతోంది స్తమా! 
శిషుుడు : 
ఆ.వె..  మంచి మనజు నేల క్రంచు*గష్మీనినుఁ 
గురుడు :   బసిుఁడి కగిగ వలన వనెా కలుగు, 
                సానవెట ీమెఱయు మాణ్ణకు - మటులీ  
                 కష్ ీమొదవి నరుని గటిపీఱచు! 

* క్రంచు ('క్రంగు' ధాతవునకు ప్రేరణరథకము) క్రంగించు (క్రంగజేయు) 
అని అరథము) 
శిషుుడు: మంచి మనషులనే, కషాలీు క్రంగదీసాుయి ఎందకని? 
గురుడు: వజ్రాలు, మణ్ణ మాణ్ణకులు సాన పటకీుండా మెరువవు 
కదా! అల్లగే బంగారానికి మెర్షసే గుణం కూడా అగిానండి 
వెలువడిన తరవాత్య కదా కలుగుతోంది? అదేవిధ్ంగా, మానవులు 
కూడా తమకు కలిగిన కష్ీనషాీలనే త్యపానికి తటీుకని 
నిలబడగలిగినపుిడే గొపివార్షగా గుర్షుంపున పందత్యరు!
శిషుుడు: 
త్య. గీ. 'అనభవమెోటులవసర'మనుఁగ - నిలన  
గురుడు :  జీవితోపభోగారథంపు సిదలిల ా    
               నిగుగదేరుఁ బర్కక్షంచి నీకసంగు  
               నతుమ్మతుమ మగునటి ీయొజ ాయదియ్! 
శిషుుడు: మానవులకు కలిగే ఈ అనభవాల వలా ల్లభమేమిటి? 
గురుడు: ముందగా నినా పర్కక్షంచి, నీవా పర్కక్షలో నెగిగనపుిడు 
నీవు జర్షపే నితుకృత్యులు, విశేష్క్రియల యొకక ఫల్లనిా నీకందిం 
చి నీకు పాఠాలన బోధించే గొపి గురువే ఈ అనభవం కూడా. 
శిషుుడు : 
కం.  ‘కూడుచుుఁ గష్ీములనిాయు 
        నోడింపగ నెటులుఁ దెలియు నొరవిల ననుఁగన్ 
గురుడు:          
         చూడక లోకము - దృషినీి   
        జ్యడింపుఁగ డెందమిచుి స్తచన, శిషాు! 
శిషుుడు:  ముసిర్ష వేసి బ్దధ్లకు గుర్షచేస్తునా ఈ కషాీల కలిమి 
లో మాడిపోయే వార్షకి వివిధ్ ర్కతలు, విధాన్నల గుర్షంచి 
తెలుస్తకనే అవగాహన ఎల్ల కలుగుతంది? 
గురుడు : బ్దహుంలో దృషి ీ పెడిత్య, కషాీలు, బ్దధ్లు, ఓడిపోవడ 
ము, మాడిపోవడము ల్లంటివే తోసాుయి. కనీ, అదే దృషీిని  
హృదయము వైపుకు మళ్లళంచినట్టటాత్య, గముమూ గోచరమౌతంది, 
మారగమూ కనిపిస్తుంది, విధానమూ బోధ్పడుతంది స్తమా! 
త్య. గీ.. “’చవట వీుఁ'డంచు జగమెంతొ చాటుఁ దివుర  
            మ్మక్షమారగములో నెటు పోవనగున?” 
గురుడు :            
           “హృదయ మందుఁ దృపిు కలుగ నితరమేల? 
            లోకర్కతి య్టులననారోతయేల?” 
  

గురు శిషో సంవాదము  
అరుణాచల  భార్తం, డలాు స్  (టెకాుస్)   

https://www.facebook.com/notes/great-living/chat-with-god/251299851565841
https://www.facebook.com/notes/great-living/chat-with-god/251299851565841
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శిషుుడు: ప్రపంచము న్న అసఫలతలన, పరాజయాలన బట ీ
బయలు చేసి ననా క్రంగదీస్తుంటే, ఎంత ప్రయతాం చేసిన 
పిటికీ మీరుపదేశిస్తునా ఈ మ్మక్షమారగములోనికి నేనెటా్ వెళ్ళ 
గలన? 
గురుడు: నీ హృదయంలో సంతృపిు భావనలు నిండినపుిడు, ఇత 
రులు ఏమంటే నీ కమిటి? లోకంలోని పోకడలతో నీకు పనేంటి? 
(ఇతరుల కళ్ళతో చూచి-నినా నీవు బేర్కజు వేస్తకుంటే, వారు 
చూపించే పరాజయాలు, అసఫలతలే నీకు కనిపిసాుయి. అల్లకక, 
నీవు సాధించిన లేక నేరుికనా దానితో హృదయంలో నిండిన 
సంతృపిు భావనతో నినా బేర్కజు వేస్తకుంటే, నీకు జయం గోచ 
ర్షంచి ప్రసనాత కలుగుతంది!] 
శిషుుడు: 
కం.  ప్రేరణమెటులగు నేుఁకట? 
గురుడు: 
 సార్షంపుము దృషి ీలబసిాఫలుముపై, 
 చేరని వానిని వెదకుఁగ  
 నూర్షంచడు మాయ విడిచి యొడుపున మనమా! 
ఏకటన్ = దరాశయంద; ప్రేరణ = ఉపాయము; ఎటుల + అగు = 
ఏవిధ్ముగా కలుగున? 
శిషుుడు : మీరు ఎంత చపిిన్న, ఈ కషాలీు ననా మ్మక్షమారాగనికి 
ప్రేరేపించ లేక పోతన్నాయి, యేమి చయుగలన? 
గురుడు : సాధించవలసిన దానిని చూసి చతికిలబడిపోక, సా 
ధించిన దానిపై శ్రదితో ప్రణళ్లకబదింగా ముందకు  సాగిత్య, 
నీవు ఎంతో సాధించ గలుగుత్యవు. అదే నీలోపలి నండి నీకు 
అందే ప్రేరణ! 
శిషుుడు : 
కం.  జనలందన వింత్యమగు? 
గురుడు :: 
             తనకకనిక్స యేల కష్దీశయని తలచున్  
             మనజుం, డేడవుఁడు సంపద  
 లనయంబుగ దర్షనిుఁ జేర నచిరు వెసగన్!  
శిషుుడు: ఈ ప్రజ్ఞనీకంలో మిమోలిా అబుబ పరచే విష్యమేమైన్న 
ఉనాదా? 
గురుడు: దఃఖంలో ఉనాపుిడు "న్నక ఈ దఃఖము ఎందకు 
కలగాలి?" అని ప్రశిాంచే మానవులు, సంపదలు, సౌఖాులు 
కలిగినపుిడు "న్నక ఈ సౌఖుం ఎందకు కలగాలి?" అని 
ప్రశిాంచక పోవడం నిజంగా వింత్య స్తమా! 

శిషుుడు : 
ఆ.వె. సౌఖు జీవనంబు సాగించు ట్టటగాుుఁ? 

గురుడు : 
 దపిిదంపు గతము తలుఁపుఁ బోక  

దీక్షతోడ నిపుడె దృఢవైఖర్షనిుఁ బట ీ 
భయమననదె లేని భవిత గలుగు! 

శిషుుడు : స్తఖమయమైన జీవిత్యనిా ఏ విధ్ంగా పందగలము? 
గురుడు ::గతంలో జర్షగిన తపిిదాలపై దృషి ీపెటి ీకూరుిండిపోక, 
గొపి సంకలింతో ప్రస్తుత్యనిా నడిపించు, భయము-భీతి లేని 
భవిష్ుతు దానంతటదే వచిి చేరుతంది -- అదే స్తఖమయమైన 
జీవితమంటే! 
శిషుుడు : 
కం.  మొరలటు ాతీరు నరులకు? 
గురుడు :: 

ధ్రలో లేదటి ీమ్రొకుక - తలుఁపిడి మరోం 
బెఱుఁగుము, వీడుము బెరుకున్ -  
సిథరబుదినిిుఁ గనగొనెదవు తృపాుంతరతన్    

శిషుుడు: చివర్షగా, ప్రారథనలు తీరుత్యయని అనడానికి ప్రమాణ 
మేమిటి? 
గురుడు: తమకది నిజంగా కవాలో తెలియని మానవులు, క్షణని 
కక ప్రారథన చేస్తు కలక్షేపం చేస్తు ఉంట్రు. అల్లకక, సతసం 
కలిముతో చేసే ప్రారథనలు తీరక పోవడమనేది ఉండనే ఉండద! 
ఇది సృషిీలోని గొపి మరోం! నమోకంతో, సిథరబుదిితో చూసేు, 
గొపి తృపిుతో కూడిన ఆనందము నీకు తపిక సాక్షాతకర్షస్తుంది.  
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మబుబలనీా ఒకకసార్ష చదర్ష  

భగుగమనా అరుణరుణ స్తరాుసుమయానీా  

ఎపుిడు పుటీ్యో కనీ  

తపిలాో తల దాచుకునే స్తనిాతపు నీలం పువువలనూ  

మసక మసక చీకటి వెలుగున  

ఏ దూరతీరాలకో బ్దరులు కటేీ అడవి బ్దతలనూ  

చూస్ట పటిీంచుకోని జనషాంధులిా ఏమనన ? 

భావుకత పలువనెాల పద కదంబమై  

హృదీవధిని వీచిన తిలక్ కవిత్య సౌరభానీా  

హృదయంగమ కధ్నపు కలైడోస్కప్ లో  

చిత్రవిచిత్ర రంగవలాులిా దిదిాన చాస్ వాసువికతనీ  

వందేళ్ళయిన్న నవనవోనేోష్ణం గా ఈ న్నటికీ  

అబుబర పర్షచే గురజ్ఞడ బహుముఖ ప్రజానీ  

ఇంక గుర్షుంచలేని పండితమోనులిా  ఏమనన ? 

 

చదవంత్య చటీుబండలై  

నిరక్షరాసుత్య నయమనిపించే కుహన్న సంసకృతినీ  

పచికగిత్యలు పరమావధి కగా  

ఆటవికత్య మెరుగనిపించే అధున్నతన న్నగర్షకతనీ  

మూరా శిష్ుకోటిని మభు పెటిీ  

అరచేతిలో వైకుంఠం చూపే ఆషాఢభూతలనూ  

అందలమెకికంచే సమాజ వైపర్కత్యునిా ఏమనన ? 

నిజమే , Wordsworth చపిినటాు ,  

The world is too much with us. 

నిర్షవరామ ఘన ధ్న్నరానల యాతనలో సతమతమై  

అరిరహిత సిరిలలో అంధ్భకిు వరదలలో తలమునకలవుతూ  

నితునూతనంగా అన్నయాచితంగా అలర్షంచి హాయినిచేి  

ప్రకృతి అందచందాలకూ సాహితు సిందనలకూ  

అంతరంగ క్షాళ్న చేసే ఆధాుతిోక చింతనకూ  

వువధిలేదనే వురుిలనేమనన ? 

ఏమనను 
జి.వి.ఆర్.కె. శర్ో  
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లోకంలో సాధారణంగా కవి ఒక రాజునో, రాజ్ఞునోా 
ఆశ్రయించుకుని నిలకడగా సాహితు కృషి చయుడం పర్షపాటి. 
కని శ్రీన్నథ మహాకవి అల్లంటి కోవకు చందినవాడు కద. పెద 
కోమటి వేమారెడిా, వీరభద్రా రెడిా, మైల్లరరెడిా, వినకండ వలాభ 
రాయడు, విజయనగర ప్రభ్యవైన ప్రౌఢ దేవరాయలు, రాచకండ 
ముమిోడి (సరవజా) సింగభూపాలుడు వంటి రాజులు, మామిడి 
వేమన, మామిడి సింగనా, బెండపూడి అనాయ వంటి మంత్రులు, 
అవచితిపియు శెటిీ వంటి మిత్రులు - వీరంత్య ఈ కవి కపుికునా 
పటీు కండువా మీద జలత్యరు పువువలై , అతడిని ఒక సారవ 
భౌముని చేసి, సన్నోనించి, ఆంద్ర సాహితుచర్షత్రలో తరతరాలు 
గురుుంచుకునే మహావుకిుగా చేశారు.  

చిన్నార్షపన్నార్షచిరుతకూకటి న్నడు మరుతురాటిర్షత్రతో 
మొదలు పెటిీ, జీవనసంధాుసమయం దాక నిరాటంకంగా కవు 
రచన సాగిస్తునే వచాిడు ఈ మహాకవి. “వచియింత వేముల వాడ 
భీమన భంగి ఉదంాడల్నల నొకకకక మాటు ...” అంటూ ఢంక దెబబ 
కటిీనటీుగా చేపుికోవడమే కద, ఆ చపిిన ఒరవడులని తన 
కవితలో చూపించిన సమరుిడు శ్రీన్నధ్ కవి సారవభౌముడు. 

శ్రీన్నధుని రచనలనీా ఇంచుమించుగా అనవాదాలే 
అయిన్న విదావంస్తలు, విమరశకులు అంత్య శ్రీన్నధుడు కవి సారవ 
భౌముడనాది నిర్షవవాదాంశం అన్నారు. అనవాదం చయుడం 
అనాది పూరవపురోజులాో ఆచరణీయమైన సాంప్రదాయం. ఆ 
మారాగనిా అననసర్షంచి తనకు నచిిన మహాకవాులని ఆంధ్రీ 
కర్షంచాడు. నిజ్ఞనికి అనవాదం అనేది కతిుమీది సాముల్లంటిది. 
మూలంలో చపిిన దానిా అనసర్షస్తు కూడా తనదైన పంథాన 
ఒక దానిా ఆవిష్కర్షంచాలి. అందలోన ఈ కవులు అనవదిం 
చడానికి ఎనాకునేవి మహామహులైన సంసకృత కవీంద్రుల 
కవాులు. వీటిని అనవదించి మెపుి పందటం అంటే సామాను 
విష్యం కద. శ్రీన్నథుడు తన కవాులలో తన జ్ఞతి సంప్రదా 
యాలని, పలుకుబడిని, స్తత్యరాంగా చొపిించి, మూలంలో ఉనా 
పాత్రలని, వాటి పోకడలని కతు పుంతలలో నడిపించి, వాటిని తన 
సొంతం చేస్తకోటం జర్షగింది.  
 ఇపుిడు మనం మాట్లాడుకోబోయేది శ్రీన్నథుని ‘హర 
విల్లసకవు పర్షచయం’. ఒక కవాునిా పర్షచయం చయుడం 
అంత స్తలువైన పని కద. సంక్షపుంగా అనిా కథావిష్యాలన, 
కవి ప్రతిభని, కవికి సంభందించిన ఇతర విశేషాలని కూడా 

చపాిలి. ముందగా శ్రీన్నథుడు ఈ కవాునిా ఎపుిడు రాశాడో, 
ఎందకు రాశాడో,దేనీా గుర్షంచి రాశాడో చూదాాం.  
  శ్రీన్నథుడు రాజుల ప్రాపకంలో రచన్న వాుసంగాలు 
సాగించటమే కకుండా రాజకీయ వువహారాలు కూడా నడిపిన 
వాడు. పెదకోమటి వేమారెడిా ఆసాథనంలో విదాుధికర్షగా ఉండే 
రోజులాో ‘విజయనగర రాజులన మంచి చేస్తకునే కరుభారానిా’ 
కంచిలో ఉండే తన బ్దలు మిత్రుడు అవచితిపియు శెటి ీ
సహాయంతో సాధించడానికి శ్రీన్నథుడు వెళ్ళడం జర్షగింది. ఆ 
సందరభంలో అవచితిపియు శెటిీ కోర్షక మేరకు శైవ ప్రబంధ్ం 
మైన ‘హరవిల్లసకవుం’ సవలి వువధిలో రచించి అతనికి 
అంకితం ఇచాిడు. ఈ కవుంలో మొదటి రెండాశావసాలు చిరు 
తొండనంబి కధ్. దీనికి ఆధారం ఆయన తమిళ్దేశంలో వినా శివ 
కధ్లు, పాలుకర్షకి స్మన్నధుని బసవపురాణం. తృతీయా శావసం 
నంచి త్యరకస్తరవృత్యుంతం, పారవతితపస్తస, గౌర్కకళాుణం 
ఆదిగాకల కధ్లనీా కళ్లదాస్త కుమారసంభవానిా అనసర్షస్తు 
చేసిన అనవాదం. అటు తరువాత దారుకవన విహారం, క్షర 
సాగరమధ్నం ఇది భారతభాగవత్యలలో ఉంది. కిరాత్యరుానీయం 
భారవి న్నటకం ఉన్నా దానిా శ్రీన్నథుడు అనసర్షంచలేద. ఊరవశి 
శాపం, ఇంద్రుని ప్రోదబలంతో అరుానడు నివాతకవచాదలని, 
పౌలోమ కలకయాదలని సంహర్షంచి తిర్షగి భూలోకనికి వెళ్ళ 
డంతో కథ పర్షసమాపుం అవుతంది. వీటనిాటికి భారతంలో ఉనా 
కథనే అనసర్షంచడం జర్షగింది. ఒక రకంగా చూసేు హర విల్లసం 
లో గౌర్కకళాుణం తపి తకికన భాగాలు అనిా సవతంత్రంగా వ్రాసిన 
వే. కథలో కసు హెచుి తగుగలు కనబడిన్న కవిత్య ప్రతిభకు మాత్రం 
తగుగలేద. 
 చిఱతొండ నంబి కథ : ఈ కథ దరావసమహాముని 
తంబురుడుఅనే ప్రమధుడిని శపించడంతో మొదలవుతంది. 
లేళ్ళకు నీవార పాయసాన్నానిా తినిపిస్తునా మునిని, ఆ లేడి పిలాల 
న చూసి ముచిటతో చిటిక వేసాుడు ఆకశాన అటుగా వెళుతనా 
తంబురుడు. బెదిర్షపోయిన లేళ్ళన చూసి ముకోకపి అయిన 
ఆముని ప్రమధుడిని మానవ జనో ఎతుమని శపిసాుడు. అయాు! ”నీ 
సరవభ్యత్యనకంపకు సంతసిలాి చిటీ మిడిచితిని ఇది న్నకు చటీ 
యయ్ు”–అని బ్దధ్ పడాాడు తంబురుడు. అపుిడు ముని 
నొచుికుని “ నవువ అంత తపేిం చయులేదలే కని ఏం చేసాుం.  

శీ్రనాథుని హర్విలాసం 
కాశ్రనాధుని  రాధ , డోవర్  (న్యోజెర్సు ) 
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నీ భారు న్నదగగర ఉంటుంది. నవువ నిద్రపోయి లేచిన వాడిల్ల 
వెంటనే వచియిు” అన్నాడు.. ష్ట్కల లింగారినలు చేస్తు, 
ఏకమ్రన్నథుని ఆరాధించే శుది వీర శైవాచార పరాయణుడైన 
చిఱతొండనంబిగా కంచి పటీణంలో జనిోసాుడు. అనకూలవతి 
అయిన తిరువెంగన్నంచి భారు, ఉతుముడైన సిర్షయాలుడు 
కడుకు.  

 ఒక సార్ష ఒక మిండ జంగముడు ‘పాటి గటీు తూమున 
‘ (చేతోు తిపేి గానగ) పటిీన తూమెడు ఇక్షు రసం హరుడికి 
అభషేకం చేయడానికి కవాలి అని అడిగాడు. సరే ననా చిఱ 
తొండనంబి తన కనా చరుకుగడలన మ్మయలేక పోత్య శివుడు 
అతనికి సాయపడి చమటలు కకుకత్యడు. అపుిడు పైన కైల్లసం 
లో దేవతల,మునల సమక్షంలో అపసరసల న్నటుం చూస్తునా 
శివుడు చాంచలుంతో చమరాిడు అనకుని కలువ పువువతో 
ఒకటి వేస్తుంది పారవతి. దానికి శివుడు చపిిన చకకటి సమాధానం 
చూడండి  

కమల్లక్ష! యిది యేమిగాుఁ దలంచితి విపుి 
 డర ిదేహంబు నీ యదియ కదె ? 
హృదయంబు పరువున హృదయ ముండుట లేదె  
 ఏకీభవించిన యిరువురకున ? 
ఏ భావమైన నీ హృదయంబునకు దాుఁప  
 నే భంగి వచుి హృదయమునకు   

అంటూ అరథన్నర్కశవర తత్యుానిా మర్షిపోయిన పారవతిని అదేం 
ప్రశా అని ప్రశాతో నే జవాబు చపిి, అసలు కథని “జమూబదీవపే 
భరతఖండే ...” అనాటీుగానే పురాణ ఫకీకలో శివుడు పారవతికి 
చిఱతొండనంబి కథ చబుతూ .. “దీవులందెలా నేరేటి దీవి లసస, 
భరతఖండంబు మేల్ ...” అని మొదలు పెడత్యడు. కథ వినా 
ఆదేవి త్యన కూడా ఆభకుుని చూడాలని ముచిట పడుతంది. 
వీళ్ళ ముచిట భకుులకి ఎపుిడూ పర్కక్షే కదా! రాజు తలుచుకుంటే 
దెబబలకి కదవలేదన్నారు. ఈయన రాజశేఖరుడాయే. ఇంద్రుడి 
ని పిలిచి 21 రోజులు వాన కుర్షపించామన్నాడు. ఇంద్రుడు 
“పుష్కల్లవరుకది అంబోధ్రాలని సంకిలియ లూడిి తెపిించి సతవరము 
పంచ కంచీ పురంబునకు” ఇంకముంది ఏనగు తొండాలంత 
ధారలతో వాన కుర్షసింది. వాన వెలిశాక ఉదయం శివారిన చేసి, 
జంగమదేవునికై  ‘బ్రమసి తపిిన పసరంబు నెమకినటు,ా బెరసి చేదపిి 
పడసాొమోరసినటుా’ (తపిిపోయిన పశువునో, పోగొటీుకునా 
స్ముోనో వెతికినటాు) వీధుల,వాడల వెతకటం మొదలు పెటీ్డు 
చిఱతొండడు. ఎవవరు ఎదరుపడలేద. చివర్షకి ఒక ముసలి 
జంగం గుడిాదైన భారుతో కనబడాాడు.  

అతన ‘తల వడంకగ నొయు నీరెలుగు పడుచు, నంబి 
నెమ్మోము త్యరుకనంగ చూచి, బొకకణము లోన ననా విభూతి ఇచిి , 
అతని వదనముచే వెలుగిడి చూచి,’  అనా ఈ వరణన చూడండి. తల 
వణుకుతండగా, చిఱతొండని త్యరుపార చూసి, తన భర్షణలో 
ఉనా విభూతి అందిచి, మొహానికి అడాంగా చయిు ఎతిు పెటి ీ
చూసినటీు చేసిన ఈ వరణన అతుంత సహజంగా ఉంది. “ నేన నీ 
ఇంటికి వసాున కని న్నకు ఒక వ్రతం వుంది. హరుని ఉదేాశించి 
చేసిన న్న ఉపవాస దీక్ష ఇవాళ్ ముగుస్తుంది. దానికి ఉదాుపనగా 
అనిావిధాల్ల శ్రేషుీడైన బ్దలుడిని వండి భోజనంగా పెటీ్లి” 
అంట్డు ముసలి జంగముడు. నంబి ‘సరే న్న కడుకుని భోజ 
నంగా ఇసాున’ అన్నాక కూడా రకరకల ప్రశాలు, పర్కక్షలు పెడత్య 
రు శివుడు, పారవతి.  

“నీకు చంపగవచుిుఁబో నియమ నిష్ుుఁ తలి ా కోరవంగ 
వచుిుఁబో,ధైరు గర్షమ మాకు భ్యజియింప వచుిుఁబో, మనస్త తివుట 
చిఱత వానికి చావంగ నఱిది కద” అంట్డు జంగముడు. తిరు 
వెంగన్నంచితో “ఈ దంగ జంగముని మాట విని నీ భరు నీ 
కుమారుని చంపుత్యనంటున్నాడు వాడు మగవాడో మానో“– అంటుం 
ది పారవతి. అనిాటికి ఓర్షి నియమానిా పాటిసాురు ఆ దంపతలు, 
కుమారుడు. చివర్షకి శివుని ల్నల వలా తలాి పిలువగానే సజీవుడై 
తిర్షగి వసాుడు సిర్షయాలుడు. ప్రతుక్షమై ముకిుని ఇసాుననా శివుని 
తో ‘మా ఏడువాడల వార్షకి కూడా ఇసేునే న్నకు కవాలి. లేక పోత్య 
నీవు ఇచేి మ్మక్షం న్నకు వదా’ అంట్డు. అల్ల తన వారందర్షతో 
మ్మక్షం పందత్యడు చిఱతొండ నంబి. 
 తరువాతి రెండు ఆశావసాలలో కథ త్యరకుడి దండగా 
లు,ఇంద్రాదలు బ్రహోని ప్రార్షథంచడం, మనోధ్ దహనం, పారవతి 
తపస్తస, శివపారవతలకల్లుణం. ఈ భాగం కళ్లదాస్త కుమార 
సంభవానికి అనవాదం. కళ్లదాస్త ముందగా పారవతి జననం 
మొదలు శివుని పర్షచరులకై హిమవంతడు పారవతిని నియోగిం 
చడం దాక ప్రథమ సరగలో చపిి, దివతీయ సరగలో త్యరకుని కథతో 
మొదలు పెటీటం జర్షగింది. శ్రీన్నథుడు ఈ వరస కంచం మార్షి 
త్యరకస్తరుని త్రిలోకధిపతుం,అతని దండగాలతో మొదలు 
పెటీడం జర్షగింది. “శబాంబు అనసర్షంచి, అభప్రాయంబు గుర్షుం 
చి,భావంబు ఉపలక్షంచి ,రసంబు పోషించి, అలంకరంబు భూషించి , 
ఔచితుంబు ఆదర్షంచి,అనౌచితుంబు పర్షహర్షంచియు” అనా అన 
వాద నియమాలన త్యనే నిరణయించుకున్నాడు శ్రీన్నథుడు.  
 ఈ భాగంలో అనవాదంలో ఉనా ఇంపులేమిట్ల, 
సొంపులేమిట్ల రెండు మూడు ఉదాహరణలోా చూదాాం. 



తెలుగు కళా సమితి ప్రతిభ 
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త్యరకుడు ములాోకలన జయించి అందర్షని తనకు సేవకులుగా 
చేస్తకున్నాడు అని చబుతనా సందరభంలో  

జవలనోణ్ణశిఖాశెటి నం  
వాస్తకిప్రముఖా నిశి  
సిథర ప్రదీపత్య మేతు  
భ్యజంగాః పరుుపాసత్య || కుమారసంభవం. దివ.సరగ. శోా. 38 

(తమ తలలపై ప్రకశిస్తునా మాణ్ణకుకంతలు కల వాస్తకి 
మొదలగు న్నగ న్నయకులు వానికి ఆరని మణ్ణ దీపములై 
సేవించుచున్నారు)  దీనికి కవిసారవభౌముని అనవాదం. 
 మ. ప్రకట సేాహ దశా ధురంధ్రత పరవంగా నిశీథంబులన్  
  సకల్లంగంబులు నికిక దీపకళ్లక సుంభంబులై యుంద్రు పా  
  యక చూడామణు ల్గపి రాక్షస్తని శుధాంితంబులన్ శేష్ వా  
  స్తకి కరోకటక తక్షక ప్రముఖ చక్షు శ్రోశరత్ర బృందారకుల్  
    హరవిల్లసం. తృతీయాశావసము. ప. 5 
 రాత్రి వేళ్ల బ్దగా ప్రకటింప బడే ప్రతిభావంతమైన చము 
రుతో తడిసి వెలిగే వతులకంతి, ఆ రాక్షస్తని భవన్నలలో పరచు 
కోగా, శేషుడు, వాస్తకి, కరోకటకుడు, తక్షకుడు మొదలైన ప్రము 
ఖులైన దివు సరాిలు శిరస్తసల మీద ఉనా మణులు ప్రకశిస్తుం 
డగా,ముడుచుకు పోయే తతుాం గల తమ శర్కరాలని నికకబొడిచి 
నిలిి, దీపాలన మ్మసే సుంభాల వల విడువకుండా సేవిస్తున్నారు. 
–దివు సరాిలు అనడం, సకల్లంగములు నికిక పెటిీ నిల బడాారు, 
పాయక యుంద్రు ( విడువక సేవిస్తున్నారు) అనడం చకకని చేరు 
పు, కూరుపు. 
తపో వేష్ ధారణ చేసిన పారవతిని వర్షణస్తు మూలంలో కనిా శోాక 
లలో చపిిన వివిధ్ విశేషాలన, తనకుగా చేర్షిన మర్షకనిాటిని 
కలబోసి చపిిన ఈ స్టసపదుం తనదైన శైలిలో ఊగిసల్లడించాడు 
శ్రీన్నధుడు. 

ముత్యుల మొలనూలి మురువు స్తపెడునటి ీ 
 జఘనంబుపై మౌంజి సవదర్షంచ  
కందక క్రీడ పై గారాబు పచర్షంచు  
 హసాుబాముల బూనె అక్షమాల  
కస్తుర్ష కంగ రాగములతో విలసిలు ా 
 తనవలి ాహతిుంచ ధ్వళ్భూతి  
బొమో పెండిలి పాట ప్రొదపాుచుి నెలుంగు  
 నీల కంఠస్ుత్ర నియతి గూరెి  

... 
పరమ కల్లుణ్ణ గిర్షసారవభౌము తనయ   
 - హరవిల్లసం. చతరిాశావసము. ప.11  

తపోదీక్షలో ఉనా గౌర్షకి, కపట విప్రకుమారునికి జర్షగిన సంభా 

ష్ణ. ఈ సందరభంలో వటుడు పారవతితో అనా మాటలు  
‘కియ చిిరం శ్రముసి గౌర్ష! విదుత్య  
మమాపి పూరావశ్రమ సఞ్చితమ్ తపః 
తదర ిభాగేన లభసవ కంక్షతం  
వరం త మిచాఛమి చ సాధు వేదితమ్ ‘  

కుమారసంభవం. ఐదవ సరగ శోా . 50 
(ఓ గౌర్క! ఎంతకలము తపస్తసచేయుచు కష్ీపడెదవు? నేన 
బ్రహోచరాుశ్రమము నంద తపస్తసన పోగుచేసితిని. దానిలో సగ 
భాగము నీ కిచిదన. దానితో నీ కోరెకన పందము. ఇంతకు 
నేన ఆ వరుడెవరో బ్దగా తెలుస్తకన గోరుతన్నాన.)  
ఇకకడ మాయా వటువు రూపంలో ఉనా శివుని కసు గడసర్ష 
గాన, కంట్టవానిగాన చిత్రించ దలచాడు కవి.  
         ఉ. ఏనన బ్రహోచార్షుఁ దరళ్ళక్షణ! నీవున గను వింతక 
         ల్లనకు నీకుుఁ బెండియా్ ఫలం బగునేని విచారమేల? స  
         మాోనముతోడ ననా మునిమాను వివాహము గముో లముో, క  
         దేనిుఁ దపంబులో సగ మిచిద మాన తపోభమానమున్ . 

హరవిల్లసం. చతరాథశావసము. ప. 25 
ఇంతకల్లనికి నీకు పెండిాయే ఫలము అంటే నీకు వివాహ 
మాడాలని కోర్షక ఉంటే, నేన బ్రహోచార్షని, నీవు కనువు. ఇంక 
ఆలోచన ఎందకు? గౌరవపూరవకంగా ననా వివాహం చేస్తకో. 
కదంటే న్న తపోధ్నంలో సగభాగం నీకు ఇసాున. ఇక ఈ తప 
స్తస చయాులనా కోర్షకన వదిలిపెటీు. – అని శివునిచే పలికించి 
ఆ పాత్రకు మెరుగులు దిదాాడు.  
శ్రీన్నథుడు స్టస పదాులకు చకకటి ఒరవడి పెటీ్డు. దీనికి ఎంతో 
దూరం వెళ్ానకకర లేద. పీఠిక లోనే 

ఏ దేవి తఱము పై నేుఁడు కలము దాకుఁ 
 కస్తగంద కుండుుఁ చంగలువ దండ  
ఏ దేవి సేవింత రేకమ్ర న్నథుండుుఁ 
 గిర్ష గిర్కశవరుడుుఁ కింకరులు వోల  
ఏ దేవి మణ్ణ దివు పాదక యుగళ్ంబు 
 పాత్యళ్ పతి మ్మచు పడగలంద  
అంటూ కమాక్ష దేవి వరణనతో ప్రారంభంచాడు. 

తృతీయాశావసంలో ఇంద్రసభలో ప్రవేశిస్తునా మనోథుని ‘ స్త్రీల నలా 
నివంగిన కనబొమలతో పోటీ పడే పుష్ిచాపంతో , కోకిల గుం 
పులన గుటకలు వేయించే కతుమావి చిగురాకులతో చేసిన 
గొడుగు వేసికని వస్తున్నాడు అంటూ కింది పదుంలో వర్షణన 
సాగుతంది. ... 

కంత్య జనంబుల కర్షవంక బొమలతో  
 ప్రతివచుి పుష్ి చాపంబు తోడ  
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కోకిల వ్రాతంబు గ్రుకికళుళ మ్రంగించు  
 క్రొమాోవి చిగురాకు గొడుగుతోడ  

అల్లగే మాయావటువు గౌర్కవనంలో ప్రవేశించి , ఆమెన కుశల 
ప్రశాలు వేసే సందరభంలో త్రిష్వణ సాాన్ననికి కవలసిన జలం 
సమృదిిగా ఉందికదా? పూవులు,దరభలు స్తలువుగా దరుకుత 
న్నాయి కదా? అంటూ సాగిన ఈ పదుంలో దీరాఘయి త్యక్ష!, 
స్తందరాంగి! వంటి సంబోధ్నలు పాదాంతంలో పెటీడం ఎంతో 
మంది మంది తరువాతికవులుకి మారగం చూపించింది.  

స్ట. సలిలంబు త్రిష్వణ సాాన క్షమం బౌనె  
యంభోజ పాత్ర దీరాఘయత్యక్ష! 

 కుస్తమంబులున నిధ్ో కుశ పలవాంబులు  
స్తలభంబులై యునెా స్తందరాంగి!  

  హరవిల్లసం. చతరిాశావసము. ప.18 
ష్షాుశావసంలో, శపించడం అలవాటుగా పెటీుకునా దరావస 
ముని ఈ మారు- త్యన బహుమానంగా ఇచిిన పార్షజ్ఞతపు 
దండన నిరాక్షయం చేసిన ఇంద్రుడిని శపిసాుడు. దాంతో సముద్రం 
నండి పుటిీన ఐరావత్యది సంపదలనీా సముద్ర గరాభన పడిపో 
త్యయి. శివుని ఆజాప్రకరం క్షరసాగరమథనం చయుడానికి పూ 
నకుంట్రు. దానికి కవలసిన సాధ్న్నలాో ఒకటి అయిన మంధ్ర 
పరవత్యనిా విషుణవు పెకలించి ఎతిున సందరభంలో ఈ పదుం 
వస్తుంది.  

స్ట. అంగదా భరణంబులందుఁ గెలించిన  
వజ్రాల కీలన వదలకుండ  

 వక్షసథలంబున వైచిన నవకంపు  
 తలసి దండకు వాడు దోపకుండ 
 గడునొపిుఁ దీర్షిన కస్తుర్ష తిలకంబు  

చమట బిందల చేతుఁ జెదరకుండ  
 నెట్టంీబు స్తటినీ నెమిో ఫించము దండ  
 కన రేక యొకికంత గుదియకుండ 
త్య. శ్రవణ కల్లుర ముకుళ్ంబు జ్ఞఱకుండ  
 విరుల కీల్గకపుి వదలికై పెకక కుండ, 
 నెతెు శృంగార కందకం బెతిునటు ా 
 కైటభారాతి మందర క్షాోధ్రంబు.  
                హరవిల్లసం. ష్షాుశావసము. ప. 46 

విషుణవు వేస్తకునా ఆభరణలలో ఉనా వజ్రాలు పడిపోకుండా, 
వక్షసథలం మీద ధ్ర్షంచిన నవనవల్లడే కతు తలసిమాల వాడి 
పోకుండా, చకకగాతీర్షిదిదిాన కస్తుర్ష తిలకం చమట బిందవుల 
వలా చర్షగి పోకుండా, కపుిన ధ్ర్షంచిన నెమలి పింఛ్ము దండ 
కటీకన సహితం కుంగిపోకుండా, చవిలో ధ్ర్షంచిన కలువ 
మొగగ జ్ఞర్షపోకుండా పూలతో అలంకర్షంచిన కపుి వదలై జ్ఞర్ష 

పోకుండా, ఇల్ల త్యన చకుక చదరకుండా అతిస్తన్నయసంగా 
కళ్లగా ఆడుకునే బంతిని ఎతిు నటీు కైటభ భంజనడైన ఆ విషుణవు 
మంధ్రపరవత్యనిా ఎత్యుడు. అని భావం. చకకటి సవభావోకిుతో అతి 
స్తందరమై, కృషాణవత్యరంలో గోవరినగిర్షని ఎతిున దృశుం గురుుకు 
వచేి విధ్ంగా వర్షణంచాడు.  

 అపుిడపుిడు అచితెనగు పదాలన వడివడిగా దరా్ష 
స్తు స్టస పదుం అలాడం శ్రీన్నథునికి ఒక అలవాటు. త్యరక 
స్తరుడు పెటేీ బ్దధ్లకు మునలు, దేవతలు ఎల్ల తలాడిలాిపోయా 
రో ఇల్ల చబుతన్నాడు.  

స్ట. అనవు దపిిర్ష, నొచిి,రలసి,రాపద నొంది, 
రదవద లైర్ష, చీకకు వడిర్ష,  

 యంగల్లర్షిర్ష, విచిి,రాఱడిుఁ బొందిర్ష, 
బ్రమసిర్ష , పాఱిర్ష, పలటాిలిర్ష, 

 బెగగడిలిరా్ష,పికపిక లైర్ష, సొలసిర్ష, 
కులకులుఁ గూసిర్ష, కుతిలపడిర్ష, 

 గ్రగుగలక ఱైర్ష,కలుఁగి రోట్ఱిర్ష, 
 వెల ావెల ానైర్ష, నివెవుఁ ఱగు పడిర్ష, 

త్య. యసవుసవులైర్ష, గుజ గుజ యైర్ష,డసిస, 
 రొలుాఁ బోయిర్ష, వెగిగర్ష, తలడాిలిర్ష, 
 సిగుగ పడి, రొచుివడిర్ష, యిసిససిస యైర్ష  
 త్యరకునిచే మునలు బృందారకులున   
 హరవిల్లసం. తృతీయాశావసము. ప. 5 

లోకోకుులన కోకలాలుగా వాడడం శ్రీన్నథునికి వెనాతో పెటిీన 
విదు అనిపిస్తుంది. మారురూపంలో జంగముడిగా వచిిన పర 
మేశవరుడు కడుకున ఆహారంగా ఇవవడానికి సిది పడిన చిఱ 
తొండనంబితో నీకు సమోతమైనన, తలాిప్రేమతో నీ ఇల్లాలు కద 
న వచుిన. ఆమె అంగీకర్షంచిన్న, నీ కుమారునకు ఒపిందము 
కకపోవచుిన. ఎదటి వాని మనస్తలో కోర్షక తెలుస్తకో 
వడమంటే సాధ్ుమా? గిలాి చూడడానికి ఇతరుల మనస్తలు దోస 
కయల్ల? – అంట్డు. “ కుటియీా చూడగ దోసకయల విశుదది 
యశోధ్న అను చితుముల్ “  

కనాకడుకున దంగ జంగముని కోసం చంపుత్యనం 
టున్నాడు నీ మగడు ‘మగవాడో మ్రానో ‘ అన మాట నేటి మాట య్ 
చపుమా – అంటుంది తిరువెంగన్నంచి తో మారువేష్ంలో ఉనా 
పారవతి.  
బ్రహోతో త్యము త్యరకుని వలన పడుతనా బ్దధ్లన 
చపుికుంటూ “పడితిమి కుకకలుం బడని పాటులు”, “పాలలో పడిన 
బలులా కైవడి ఎల ావెంటలం చడితిమి ఏమి సెపి” అంట్రు దేవతలు. 
కిరాత్యరుానీయం కథలో ఇంద్రకీలం మీద తపస్తస చేస్తకుంటునా  
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అరుాననితో వృది బ్రాహోణుని రూపంలో వచిిన ఇంద్రుడు న్నసిుక 
భాష్ణలు చేస్తు, బ్దగుందయాు! విలాముోలు పుచుికని తపస్తస 
చేస్తున్నావు “చంక దడునా శరణర్షయిు’ అనెడు చందము అంట్ 
డు.  
దండకలు,స్ుత్రాలు: 

తృతీయాశావసంలో వచనంలో దేవతలు చేసిన బ్రహో 
దేవుని స్తుతి, పంచమాశావసంలో లింగోదభవ సందరభంలో శివుని 
పై దండకం, సపుమాశావసంలో, అరుానడు శివుని స్తుతించి 
నపుడు సారవ విభకిుక సువము (విభకుులతో సువము), ష్షాుశావసం 
లో క్షరసాగర మధ్న్ననికి ముంద విన్నయక స్తుతి దండకం 
గాన ఇల్ల వీలైననిా సందరాభలలో భగవన్నామ సంకీరునం ఒక 
భాగంగా చేశాడు.  
వచనం: ఈ కవుంలో వచన్ననిా, వరణన చేయడానికి కనిా 
సందరాభలలో, కథన చపిడానికి కనిాసారుా, సంభాష్ణ 
నడిపించడానికి కనిా మారుా చకకగా వాడుకున్నాడు. కనిా చోట ా
గంభీరమైన సమాసాలతో, మర్ష కనిా చోటా అలతి అలతి పదాల 
తోన వచన్ననిా కూరాిడు. దివతీయాశావసంలో కంచిలో కుర్షసిన 
వరి వరణన, తృతీయాశావసంలో పారవతి సౌందరు వరణన, 
రతీవిల్లపం, పారవతీ కపటవటువుల సంభాష్ణ, గౌర్కకళాుణ 
వరణన, క్షరసాగరమథనము–శ్రీన్నథుని చకకటి వచన రచన్న 
చాతరాునికి మచుితనకలు. 
 అతి సవలికలంలో రూపందించిన ఈ హరవిల్లసం 
శ్రీన్నథుని రచనలనిాంటిలో సవతంత్ర పదితిలో వ్రాసిన కవుంగా 

కనబడుతంది. ఇతర కవాులలో ఉనా ప్రౌఢత్యవనికి మారు 
సరళ్మైన శైలి, పదప్రయోగం కనిపిసాుయి. 
 కవి సారవభౌముడై సారసవత సామ్రాజ్ఞునిా ఏలడమే 
కద, భూసామ్రాజ్ఞునిా ఏలే సారవభౌముని ల్లగ భోగభాగాులన 
అనభవించిన వాడు శ్రీన్నథుడు. జీవిత్యవసానకల్లన అదృష్ీం 
వక్రించి బ్దధ్లకు గుర్షఅయాుడు. “కవిరాజు కంఠంబు కౌగిలించన 
కదా పురవీధి నెదరెండ పగడదండ ...“ పనా చలాించని శ్రీ న్నధుని 
కళ్ళకు సంక్సళుళ,భ్యజ్ఞన గుండురాయి, కంఠాన బొగడదండతో 
నిలబెటిీ నపుిడు “యుదమిున పటు ీ వడిన ఒక వీర పురుషుని 
సోర్షంప జేయున”–అని శ్రీ పింగళ్ల లక్ష్మీకంతం గారు అనా 
మాటలు అక్షర సత్యులు. 
  చరమ కలంలో ఇటువంటి దరవసథలో కూడా 
శ్రీన్నథుడు చివర్షగా సోర్షంచినవి, నెమరు వేస్తకునావి, వీరారెడి ా
ఇచిిన రత్యాంబరాలు , మైల్లర విభ్యడిచిిన దినవెచాిలు, రాయలి 
చిిన కస్తుర్ష, విససన మంత్రి పంకిున చేసిన హేమపాత్రాన్నాలు. 
శ్రీన్నథుడు ప్రతిభాశాలి, మహాకవి, లోకవువహార నిపుణుడే కద 
మహాధీరుడు కూడా అందక ... “ఈ క్షోణ్ణన్ నినుఁబోలు సతకవులు 
లేర్క నేుఁటి కలంబునన్ “ అని ఈ లోకంలో సమకల్ననల చేత 
అనిపించుకుని ... 

‘దివిజ కవివరు గుండియల్ దిగుగరనగ అరుగుచున్నాడు 
శ్రీన్నధుడమర పుర్షకి” - అంటూ విజయభేర్షని మ్రోగిస్తు మహా 
నిష్కకరమణం చేశాడు.  



తెలుగు కళా సమితి ప్రతిభ 
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 భావరాజు పరబ్రహో మూర్షు : తెలుగు జ్యుతిలో తరచుగా రచనలు చేసే మూర్షుగారు, 1999 లో “అసలుకంటే ఎకుకవది” అనా స్టవయ కధాసంకలన్ననిా 
ప్రచుర్షంచారు. తెలుగు కళా సమితికి రెండు సారుా ప్రసిడెంట్ గా (1990-91, 1992-93), తెలుగు జ్యుతి కి సంపాదకుడి గా ( 2003-2013 ) పనిచేసారు. 
ప్రతిషాీతోక మయిన “యు.ఎస్. నేష్నల్ అకడెమి ఆఫ్ ఇంజినీర్స” లో మెంబర్, IEEE లో లైఫ్ ఫ్లాో  గా ఎనాకోబడ ా మూర్షు గారు వృతిు ర్కత్యు అయిద 
దశాబ్దాలుగా ఎలకిరకల్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నారు. 

 శ్రీనివాస ఫణ్ణకుమార్  డొకక (ఫణ్ణ): సవసథలం అమల్లపురం, నివాసం అట్ాంట్లో. హైదరాబ్దద సెంట్రల్ యూనివర్షసటీ నంచి ఎం.ఎస్. (సాలిడ్ సేీట్ ఫిజిక్స), 
అట్ాంట్ సేీట్ యూనివర్షసటీ నంచి ఎం.ఎస్. (కంపూటర్ సైన్స).  రచయతగా లబి ప్రతిషుీలయిన ఫణ్ణకుమార్, ఈ మధ్ునే తన స్టవయ రచన “పలాకీ” ని 
చలనచిత్రం గా నిర్షోంచి చిత్ర పర్షశ్రమలో అడుగుపెట్ీరు.  ఈమెయిలు : phanidokka@yahoo.com 

 గుళ్ళపలి ాఅనపమ: హైదరాబ్దద్ లో స్తరు గాోబల్ స్తకల్ లో పనిచేసే గుళ్ళపలి ాఅనపమ గారు బయో తట్టకాలజీ లో మాసీర్స చేసారు. రాయడం , గీయడం , 
రాగం తీయడం తన హాబీలుగా పేరొకనే అనపమగారు ప్రస్తుతం హైదరాబ్దద లో నివాసం వుంటున్నారు. 

 చంద్ర కనెాగంటి: 'వాన వెలిసిన సాయంత్రం' పేరుతో కవితలూ , 'మూడో ముద్రణ' పేరుతో కథలూ  పుసుకలుగా వచాియి. నివాసం సౌత్ లేక్, ట్టకసస్. 
 రాధిక నోర్ష:  అమెర్షకలోని తెలుగు వారందర్షకీ తన సాహితు సంగీత్యల దావరా స్తపర్షచితలయిన రాధిక గారు హైదరాబ్దద్ లో ఆలిండియా రేడియోలో సాీఫ్ 

ఆర్షీసీ్ గా పనిచేసారు. ప్రస్తుతం ఫాోర్షడా లోని ట్లహాస్ట నగరంలో డిపారుీమెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స-పోర్ీ ఇనిరేోష్న్ లో పనిచేస్తున్నారు. సంగీత సాహిత్యులంటే 
మకుకవ చూపించే రాధికగార్షకి తన రచనలాో మనవ భావాలని, సంబంధాలని త్యలికగా అయేు భాష్లో చపిటం ముఖు ఉదాేశుం.  

 అపరణ యేలూర్షపాటి:  తెలుగులో మాసీర్స, Ph.D. చేసిన శ్రీమతి అపరణ ప్రస్తుతం ఇనూసరెన్స కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. గతంలో తెలుగుపండితరాలిగా పనిచేసిన 
వీరు ఆలిండియా రేడియోకి ఎనోా  కథలు, న్నటికలు, వాుసాలు రాశారు. కనిా రేడియో కరుక్రమాలాో పాల్గగన్నారు. ‘శిశువిదు – 1, శిశువిదు – 2, అనే  
చినాపిలాల పాఠుపుసుకలన రూపకలినలో భాగసావముం వహించారు. మంచిసాహితుం చదవడం, సంగీత్యనిా వినడం తన అభరుచులని పేరొకన్నారు.  

 జె.శాుమల:  నివాసం  హైదరాబ్దద్ . 27 ఏళుాగా పత్రిక రంగంలో పనిచేస్తున్నారు.ప్రస్తుతం “వారు” తెలుగు ఆదివారం మేగజైన్ కు ఇన్-చార్ా గా వుంటున్నారు.  
అరవైకి పైగా కధ్లు,కవితలు వివిధ్ అంశాలపై అనేక వాుసాలు,పుసుక సమీక్షలు రాసారు. “పూత” రేకులు, సాధ్న, సాలోచనం అనా శీర్షికలతో కలమ్స నిరవహిం 
చారు. గతం లో  తెలుగు జ్యుతికి ఎనోా ఆర్షీకల్స రాసారు. శాుమల గార్ష అభరుచులు—పుసుక పఠనం, సంగీతం, ప్రకృతి ఆరాధ్న. 

 తమిోనేని యదకుల భూష్ణ్: జనోసథలం త్యడిపత్రి రాయలస్టమ.విజయవాడ సిదారి ి లో ఇంజనీర్షంగ్ చేసారు . కుటుంబం తో కలిసి  ప్రస్తుత నివాసం 
స్మరెసట్ నూుజెర్కస లో .కవితవం ,సాహితుం ,విమరశ అభమాన విష్యాలు మూడు కవిత్య సంపుట్లు ,ఒక కధా సంపుటి ,ఒక అనవాద సంపుటి ,  కవితవ 
విమరశ పై ఒక సంపుటి వెలువర్షంచారు. ప్రముఖ కవి ఇసాోయిల్ గార్ష  సంసోరణరథం ఉతుమ కవిత్యవనికి గుర్షుంపుగా “ఇసాోయిల్ అవార్ా”,సి.పి. బ్రౌన్ సోృతురిం  
అనవాదం, పర్షశో ధ్న, నిఘంటు నిరాోణలాో కృషి కి గుర్షుంపుగా “బ్రౌన్ అవార్ా “ నెలకల్లిరు. 

 ముకువి భారతి: డా. ముకువి భారతి గారు ఉసాోనియా యూనివర్షసటీ లో ఎం.ఎ, పిహెచ్.డి చేసారు. ఆర్.బి.వి.ఆర్.ఆర్. మహిళా కళాశాల, హైదరాబ్దద్ లో 
ముపియి సంవతసరాలు అస్సియేట్ ప్రొఫ్సర్ గా పనిచేశారు. ఆరు సంపుట్లు కధ్లు, ఎనిమిది సాంఘక నవలలు, ఎనిమిది పౌరాణ్ణక నవలలు, చిలకమర్షు 
వార్ష మీద న్నలుగు పర్షశోధ్న్న గ్రంధాలు, అనేక వాుసాలు, ఇలింాదల సరసవతీదేవి, ఊటుకూర్ష లక్ష్మీ కంతమో వంటి ప్రముఖ మహిళ్ల జీవిత చర్షత్రలు రాసారు. 
పదమూడు పురసాకరాలు అందకున్నారు. 2014 అకోీబర్ లో “వంగూర్ష ఫండేష్న్ ఆఫ్ అమెర్షక” డా.ముకువి భారతిగార్షకి జీవిత సాఫలు పురసాకరం ఇచిి 
సతకర్షంచారు.  

 క్స. మమత :  బ్దలుం కరూాలు జిల్లా, నందికటూకర్ త్యలూక లోని మండాెం గ్రామంలో. హైస్తకల్ అటుతరువాత ఇంటర్ హైదరాబ్దదలో చదివిన తరువాత, 
బి.ట్టక్ కరూాలాో.  ప్రస్తుత నివాసం పెనిాంగీన్ నూుజెర్కసలో. 'రంగులు మాయని స్టత్యకోకచిలుక' అనే కవిత్య సంకలనం ప్రచుర్షంచారు. 

 డా. వైదేహి శశిధ్ర్:  సవసథలం గుంటూరు జిల్ల.ామెడికల్ విదాుభాుసం ఆంధ్రమెడికల్ కలేజ్ ,విశాఖ పటాం. వృతిు-ఫిజిషియన్. కుటుంబంతో కలసి నూుజెర్కసలో 
ప్రస్తుత నివాసం. తెలుగు,ఇంగీషాు భాష్లలో కవితవం, వాుసాలూ వ్రాస్తుంట్రు . “నిద్రితనగరం” (2009), పునశిరణం (2014) సంకలన్నలు వెలువర్షంచారు. 
నిద్రిత నగరం- 2009 ఇసాోయిల్ అవారుాని అందకుంది. కవితవం సాహితుం,సంగీతం అభమాన విష్యాలు. 

 నిషిగంధ్: జనో సథలం విజయవాడ. ప్రస్తుత నివాసం ఫోరా్షడా రాష్ట్రంలోని మయామి. విదాుభాుసం: ఇంజనీర్షంగ్. వృతిుర్కత్యు ఐటి ప్రొఫ్ష్నల్. వాుపకలు-
పుసుకలు, పాటలు, సినిమాలు. అతి ముఖుంగా, దగగర సేాహితలతో బోలాంతసేపు మాట్ాడుకోవడం. కవాులూ, కాసికూస ల్లంటివేవీ 
చదవకపోయిన్న,చదవడం అనే అనభ వానిా పర్షచయం చేసినది తన న్ననాగారేనని సాహితుమంటే న్ననేా అని అంట్రు . 

 పుటపీర్షు న్నగ పదిోని:  సరసవతీపుత్ర పుటపీర్షు న్నరాయణచారు, పుటపీర్షు కనకమోగారల పుత్రిక శ్రీమతి పుటపీర్షు న్నగ పదిోని గార్ష విదాురుతలు. ఎం.ఏ., ఎం.ఫిల్. 
పీహెచ్.డీ (హిందీ) ఎం.ఏ.(తెలుగు) పాత్రికయత, అనవాద కళ్లలో పోష్ు గ్రాడుఏట్ డిపామా. ఆకశవాణ్ణ, దూరదరశన్ లలో కరుక్రమ నిరావహకురాలిగా,(35 
సంవ తసరాలు) సాహితు సంగీత,న్నటక విభాగాలలో య్నొా కరుక్రమలు రూపందించారు .సాహితు వాుసాలూ, విమరశలు,కవితలు,లలిత భకిు గీత రచన, 
అనవాదాలు వెలువర్షంచారు.ఉతుమ అనవాదకురాలిగా తెలుగు విశవవిదాులయ పురసాకరం, తో పాటు ఎనోా పురసాకరాలు అందకునా ఆమె పుటపర్షు 
సంపూరణ సాహితు సరవసవ ప్రచురణ సంపాదకతవ బ్దధ్ుత నిరవహించారు. 

ర్చయిత(త్రు )ల పరిచయం 
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 డా. న్నరాయణ గర్షమెళ్ళ: వృతిు ర్కత్యు సైంటిస్.ీ హెరాడన్ వర్కనాియాలో నివాసం. యాభై కి పైగా కవితలు, పనెాండు కధ్లు వివిధ్ వార/మాస 
పత్రికల లోన మర్షయు ఆలిండియా రేడియో విశాఖపటాం నండీ వెలువడినవి.  నదితో కలిసి మెలిసి పెర్షగిన మధురమైన జీవిత నేపథుం న్న 
అదృష్ీం. పాటలు వ్రాయడం/పాడటం, కరు క్రమాలకు వాుఖాుతగా చయుడం మర్షయు నటన న్న సాహితు సాంసకృతిక హాబీలు.  

 పంతల న్నరాయణ రావు : పుటిీనది, కళ్లకు కణచి అయిన విజయనగరంలో. చదవు. పెరుగుదల వివిధ్ ప్రదేశాలలో. ఐ.ఐ.ఎసిస లో  ఎం.ఇ. 
చేసిన తరువాత ఇస్రో , అనబంధ్ సంసథ అయిన INPE (Brazil) లలో ఇరవై ఏళ్ాకు పైగా పని. తదపర్ష క్సనడాలో పైసా కోసమై వివిధ్ సాంకతిక 
విభాగాలలో అవిరామ కృషి. ప్రస్తుతం న్న భారు పంతల భానమతి మొదలు పెటిీన వాుపారంలో సహాయం చేస్తు విరామ సమయాలలో రచన్న 
వాుసంగం కనసాగిస్తున్నాన. శ్రీ ఊటుకూర్ష నరేంద్ర (Houston) గార్ష నిరంతర సహకరం, ప్రోదబలం లేనిచో ఇది ఎపుిడో ఆగిపోయేదే. 

 వినాకోట రవి శంకర్:  జనో సథలం అమల్లపురం. కకిన్నడ, వరంగల్ లో విదాుబ్దుసం. గత పదిహేడు సంవతసరాలుగా సౌత్ కరోల్నన్న రాజధాని 
కలంబియాలో భారు శ్రీకళ్, కూతరు హిమబిందలతో నివాసం. పుసుకలు చదవటం, కవితలు, వాుసాలు రాయటం వాుపకలు. కుండీలో 
మర్రిచటుీ, వేసవివాన, రెండో పాత్ర అనే మూడు కవిత్య సంకలన్నల ప్రచురణ. ఇపిటి వరకు రాసిన వాుసాలతో ఒక పుసుకం త్యవాలని ఆలోచన. 

 భావరాజు భారతి:  పెర్షగింది బొంబ్దయిలో. అకకడే బి.ఎసిస చదివారు. 1965లో శ్రీభావరాజు పరబ్రహోమూర్షుతో వివాహం అయింది. 1987-
2005 వరకు పార్షసపిని హైస్తకల్ లైబ్రర్కలో పని చేశారు. చిత్రకళ్లో ప్రవేశం. తెలుగు, ఇంగాీషులో వాుసాలు వ్రాయడం హాబీ. సంగీత 
సాహిత్యులంటే మకుకవ. ఇదారు కుమారెులు. రజిత, వస్తధ్. అమెర్షకలో పుటి ీపెర్షగారు. వార్ష కుటుంబ్దలతో అమెర్షకలో సిథర నివాసం.  

 వేమూర్ష రామన్నథం: సవగ్రామం చలపాలి.ా ఉనాత విదాుభాుసం ఆంధ్రా యూనివర్షసటీ, లండన్ స్తకల్ ఆఫ్ ఇకన్నమిక్స. ఉసాోనియా యూనివర్షసటీ 
కమర్స బిజినెస్ మానేజేోంట్ శాఖకి డీన్ గా స్తమారు ఇరవై ఏళుళ. UNDP లో ఇంట ర్రీజనల్ నెట్ వర్క కో–ఆర్షానేట్ గా స్తమారు ఇరవై యేుళ్ళ 
పని చేశారు. సాహితురంగంలో విశేష్ కృషిచేసి ‘సావతంత్రు సిదిా’ , ‘రామాయణ సోృతలు’ వంటి అనేక పుసుకలన ప్రచుర్షంచారు.  

 కలశపూడి శ్రీనివాస రావు: జననం బొబిబలిలో, చదవు రాజ్ఞ కలేజి బొబిబలి, ఎ వి న్ కలేజి , విశాఖపటాం, ఆంద్రా యునివర్షసటీ వాలేురు, 
బయోట్టకాలజిలో పిహచ్.డి పార్షస్ యునివర్షసటీ , పార్షస్, ఫ్రాన్స్ లో చేసారు. నివాసం ఫాోరల్ పార్క, నూుయార్క లో, పనిచేస్తునాది ఇండియన్ 
ఇనిస్టూుట్ అఫ్ బయో ట్టకాలజీ లో వ్రుతిు పరంగా, ప్రవృతిుపరంగా-ఎందలో ఏముందో తెలుస్తకోవడం ఇష్ీం. ఆ ఉత్యసహం లో భాగమే జీవ 
శాస్త్ర పర్షశోధ్న , జీవిత్యనిా అనవదించే రచన. 

 శాుమల్లదేవి దశిక : 1976 లో నంచీ భరు రామకృష్ణ తో నూుజెర్కస లో నివాసం. హెల్ు కర్ ఫీల్ ాలో ముపియి సంవతసరాలుగా  పని చేసి 2007 
లో ర్షటైర్ అయి మన వరాళుళ నీన్న, లేఖలతో గడుపుతంట్రు .అమెర్షక ఇలా్లలి ముచిటుా అనా శీర్షికతో “ముచిటుా” రాస్తువుంట్రు. 
అపుిడపుిడు.. కధ్లు రాస్తుంట్రు .ఆమెకి  స్తనిాత మైన హాసుంతో కూడుకునా కధ్లన్నా, ప్రస్తుత సమాజ్ఞనికి చకకని సందేశానిా ఇచేి కధ్లన్నా 
చాల్ల ఇష్ీం. తెలుగుకళా సమితి వార్ష ఆధ్వరుంలో నడుస్తునా తెలుగు జ్యుతి పత్రికకు పదకండు ఏళాుగా అస్సియేట్ ఎడిటర్ గా వున్నారు. 
వీలైనపుిడలా్ల సాహితీ సమావేశాలకు హాజరవడం, వంట చయుడం, మొకకలు పెంచడం, పుసుకలు చదవడం ఇష్ీం . అభమాన రచయిత్రి 
మాలతీచందూర్. 

 ప్రస్తన రవీంద్రన్ : ప్రస్తన్న గారు పుటిీంది, పెర్షగింది పశిిమ గోదావర్ష జిలా్ల లోని నరసాపురంలో. బి.ట్టక్ కంపూుటర్ సైన్స చేసి  ఎనిమిదేళుళ 
సాఫుీవేరు ఇంజినీరుగా పనిచేసి ప్రస్తుతం గృహిణ్ణగా ఉంటున్నారు. వీర్ష  కవితలు, కథలు అనేక  అంతరాాల పత్రికలోా ప్రచుర్షతమవుతూ ఉంట్యి.  
NATS వారు,  వంగూర్ష ఫండేష్న్ వారు నిరవహించిన సాహితు పోటీలోా బహుమతలు  అందకున్నారు . రచన్న వాుసంగం చిత్రలేఖనం ఇష్ీం. 
వీలైనంతవరకూ తన  కవితలకూ, కథలకూ తనే  బొమోలు వేస్తకుంట్రు. బ్దాగు: http://rekkalasavvadi.blogpot.in 

 అరుణ పపి: సవసథలం శ్రీకకుళ్ం జిల్ల.ా ఉసాోనియాలో MSc (Mathematics) చేసారు. వృతిుర్కత్యు ఫ్రీల్లన్స జరాలిసీ్ ఈన్నడు,ఆంధ్రజ్యుతి ల్లంటి 
ప్రముఖ పత్రికలలో పనిచేసారు. వీర్ష కధ్లు, వాుసాలూ అనేక అచుి, అంతరాాల పత్రికలలో ప్రచుర్షతమయిన్నయి. వీర్ష చందనపు బొమో 
కధాసంపుటి కి అనేక పురసాకరాలు లభంచా యి .ప్రస్తుతం విజ్ఞాన్ స్తకల్స కి ఎకాికూుటివ్ డైరెకీర్ గా పని చేస్తున్నారు. భరు తో కలిసి వైజ్ఞగ్ లో 
వీర్ష నివాసం. 

 వస్తంధ్ర:  జొనాలగడా రాజగోపాలరావు గారు క్సమిస్టరలో పిహెచ్ డి చేసి సైంటిసీ్తగా ర్షటైరయాురు. వార్ష భారు రామలక్ష్మి. వీణలో పిజి చేసారు. 
ర్షటైర్ మెంట్ లేని గృహిణ్ణ. వీర్షదారూ కలిసి కనిా దశాబ్దాలుగా రచన్నవాుసంగంలో ఉన్నారు. వస్తంధ్ర వార్ష కలం పేరు. సాహితీలోకంలో వారు 
చేస్తునా కృషి వివరాలు www.vasumd hara.com లో లభసాుయి.  

 భాసకర్ కంపెల:ా పుటిీంది తణుకు, ప.గో.జిలా్ల లో ; పెర్షగింది - విశాఖ, అనకపలాి లలో . యూనివెర్షసటీ ఆఫ్ హైదరాబ్దద్ లో పిహెచ్ డి 
చేసారు .ప్రస్తుత నివాసం - డోయిల్స టౌన్, పెనిసలేవనియా. వృతిు - శాస్త్రపర్షశోధ్న్న యాజమానుం. తెలుగు, సంసకృతంలో కవితవం, ఇంగాీష్ నవల, 
న్నటక సాహిత్యుల పటా అభరుచి. 

ర్చయిత(త్రు )ల పరిచయం 
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 దరాభ బ్దబూ రావు : పుటిీంది బ్దపటా , గుంటూరు జిలా్ల. ఆంధ్రా యూనివర్షసటీ లో పటీభద్రత. వృతిు బ్దపట ా ఆర్ీ సైనెసస్ కలేజీలో వాణ్ణజు 
శాఖాధిపతి.  ప్రవృతిు కళా సంసథలలో క్రియాశీలక పాత్ర  వహించడం, న్నటకలు వ్రాయడం, ఆడటం, రేడియో ప్రసంగాలు. కదిలే రైలోా కధాకళ్ళ 
అనా హాసు ప్రసంగాల సంపుటి ప్రచుర్షంచారు. 

 మనోహర బోగా: సవసథలం ప్రకశం జిల్ల ా లోని ఈపురుపాలం. ఆమె తండ్ర చేనేత కర్షోకులు మాత్రమె కక సాంఘక కరువాది. ఈమె 
విదాుభాుసం చీరాల (B. Com) న్నగారుాన యునివర్షసటీ (M. Com). కుటుంబంతో కలిసి ప్రస్తుత నివాసం ఎడిసన్, నూుజెర్కస. సాఫ్ీ-వేర్ ప్రొఫ్ష్నల్ 
గా పనిచేస్తున్నారు. వీర్షకి సాహితుం, వంట, గారాెనింగ్ లో అభరుచి. వీర్ష రచనలు తెలుగు జ్యుతితో పాటు వివిధ్ అంతరాాల పత్రికలలో 
ప్రచుర్షతమయాుయి . 

 స్తజ్ఞత బెడదకోట :  స్తజ్ఞత గారు వృతిుర్కత్యు జరాలిసీ్, రచయిత్రి.  ఆమె వాుసాలూ కధ్లు అనేక అచుి, అంతరాాల పత్రికలలో 
ప్రచుర్షతమయాుయి. వాకిలి అంతరాాల పత్రిక కు ఒక సంవతసరం సంపాదకురాలిగా పని చేసారు. పుసుకలు చదవటం ఆమె అభమాన విష్యం. 
ఆమె ప్రస్తుతం ఆసీిన్ ట్టకసస్ లో తమ కుటుంబం తో కలిసి నివసిస్తున్నారు. 

 హెచాిరేక: హెచాిరెక అనేది ఈ కవి అసలు పేరుకు యాక్రోనిమ్. పుటి ీపెర్షగింది ఆంధ్రప్రదేశ్, కరూాలు జిల్ల,ా గని అనే వూర్షలో. చాల కలం సిపిఐ 
(ఎంఎల్) లో పూర్షుకలం కరుకరుగా పని చేసి, తరువాత మర్ష చాల కలం ‘ఈన్నడు’లో చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ గా.  కదిా కలం హెచ్ ఎం టీ వీలో 
అసిసీెంట్ ఎడిటర్ గా, ఐదారే ళాు వువసాయ రంగంలో ‘వలంటర్క వర్క’. ఇపుిడు అమెర్షకలో, నూు జెర్కస, పెనిాంగీన్ లో వాళ్ామాోయి దగగరా, 
అల్లగే హైదరాబ్దదలోనూ వుంటున్నారు. 

 గవరసాన సతున్నరాయణ :  వృతిు ర్కత్యు కనసర్ సెిష్లిసీ్ అయిన సతున్నరాయణ గారు తెలుగు జ్యుతి చదవరులకు స్తపర్షచితలే. సవసథలం 
తూరుి గోదావర్ష జిలా్ల గొలాప్రోలు గ్రామం. ప్రస్తుతం ల్లంగ్ ఐల్లండ్ , నూుయార్క. పర్షశోధ్న చేసి సమాజ్ఞనికి అవసరమయిన విష్యాలపై-
సమాజ హితం కోసం రచనలు చయుడం సతున్నరాయణ గార్ష ప్రవృతిు.  

 జెజ్ఞలా కృష్ణ మ్మహన రావు: జననం నెలూరాు (1943). మదరాస్తలో SSLC, తిరుపతిలో ఉనాత విదాుభాుసం. ఐ.ఐ.ఎస్టస,బెంగుళ్ళరులో క్రిసులోగ్రఫీ 
లో Ph.D పట్ీ; 1980 దాక మధురై కమరాజ్ విశవవిదాులయంలో ర్కడర్ గా విదాుబోధ్న; దీరఘకలం గా అమెర్షకలో శాస్త్రజుాలు.  ప్రస్తుత నివాసం: 
ఫ్రెడర్షక్, మేర్కల్లండ్. పాటలు, పదాులు, ఛ్ందస్తస మీద విసాురంగా వాుసాలు రాశారు. అనవాదాలు చేశారు. వీర్ష స్తభాషిత్యల సంకలనం: To-
day’s Beautiful Gem. ఛ్ందశాశస్త్రంలో కృషి, పర్షశోధ్నకు గాన విరోధిన్నమ (2009) సంవతసరపు బ్రౌన్ పురసాకరానిా అందకున్నారు. హాబీలు: 
సాహితుము, సంగీతము, ముగుగలు. 

 ఆక్సళ్ళ బ్దలభాన: తెలుగులో M.A., సంసకృతంలో ఆచారు చేసి, అమల్లపురం ఆదితు జూనియర్ కలేజిలో తెలుగు లకిరర్ గా పనిచేస్తున్నారు. 
నివాసం భటా విలాి, తూరుిగోదావర్ష జిలా్ల. ‘శత్యవధాన శుమంతకమణ్ణ, బ్దల్లవధాని, వనిత్య తిలక’  అనే బిరుదలు పందిన శ్రీమతి  బ్దలభాన 
51 అషీావధాన్నలు, 1 శత్య వధానం చేసి, మొదటి మహిళా శత్యవధానిగా ‘వండర్ బుక్ అఫ్ వరలా్ ర్షకర్ా్’ లో సాథనం సంపాదించారు. 
ఆంధ్రదేశంలో ముఖుమైన అనిా పటీణలోానూ అవ ధాన్నలు చేసి, ఎంతోమంది  పెదాల మెపుిన పందిన బ్దలభాన మర్షనిా శత్యవధాన్నలతో 
తన ర్షకరు ా స్తసిథరం చేస్తకోవడం, విదేశీ వేదికలపై ‘సాహితుంలో తెలుగు మహిళ్ ప్రతిభ’న చాటడం, అవధాన ప్రక్రియలో తనల్లంటి 
మహిళ్లన తయారు చయుడం తన లక్షాులుగా పేరొకన్నారు.  

 జయ రాయపూడి:  జయ గారు ఇండియా, అమెర్షకలలో ఎలిమెంటర్క స్తకల్ టీచర్ గా పని చేస్తున్నారు. భరు స్తధాకర్, పిలాలు, మనవలతో కలిసి 
నూుజెర్కసలో నివాసం. హాబీలు–క్రాఫ్ీ్, సంగీతం, పుసుకలు చదవటం, అపుిడపుిడూ వ్రాయటం. బోర్ ా గేమ్స, టేబుల్ ట్టనిాస్, ఎయిర్ హాకీ, 
మనమలతో సమయం గడపటం, వార్షతో ఆడుకోవటం  ఆమెక్సంతో ఇష్ీమైన వాుపకం. 

 భైరవ భట ాకమేశవర రావు : పుటిీ పెర్షగింది విజయనగరం. ప్రస్తుత నివాసం చనెటా. వృతిు ర్కత్యు సాఫుీవేర్ సంసథలో పనిచేస్తున్నా, ప్రవృతిు ర్కత్యు 
తెలుగు భాషా సాహిత్యుల మీద చాల్ల ఆసకిు. ఆ ఆసకిుతోనే ప్రైవేటుగా తెలుగు ఎం.ఎ. చేసారు. పదుమంటే మకుకవ ఎకుకవ. ఈమాట, 
స్తజనరంజని, పుసుకం.నెట్ మొదలైన ఈ-పత్రికలలో సాహితువాుసాలు ప్రచుర్షంచారు. ప్రస్తుతం ఈమాటలో "న్నకు నచిిన పదుం" అనే శీర్షికన 
పదు పర్షచయం చేస్తున్నారు. తెలుగుపదుం అనే బ్దాగు నిరవహించారు. 

 సరోజ కమరవోలు:  జనోసథలం కడవకుదరు ప్రకశం జిలా్ల. కుటుంబం తో కలిసి ప్రస్తుత నివాసం టొరంట్ల, క్సనడా. తెలుగులో MA చేసారు. 
గత  నలభై ఏళుళ గా 200 కధ్లు వ్రాసారు. రెండు నవలలు, మూడు కధాసంపుట్లు, ఒక కవిత్య సంపుటి వెలువర్షంచారు. తెలుగుతలాి అనే 
పత్రికన సాథపించి  అయిదేళాుగా నడు పుతన్నారు. తెలుగు వాహిని అనే సాథనిక సాహితీ సంసథ నసాథపించారు. క్సనడాలో వంశీ అవారుా, త్యన్న 
నిరవహించిన ప్రపంచ సాహితు సదస్తస లో తెలుగు లిటరర్క అవారుా పందారు. 

ర్చయిత(త్రు )ల పరిచయం 
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 పి.క.శ్రీనివాస్ :  భారత ప్రభ్యతవం లో శాస్త్రజుానిగా పనిచేసే శ్రీనివాస్ గారు , అహోదాబ్దద్ లో నివాసం.    
 యేలూర్షపాటి ఆంజనేయ శరో :  తెలుగు, సంసకృతం, రెలిజియస్ సీడీస్, ఫిల్లసఫీలోా మాసీర్స చేసి, సంసకృతంలో Ph.D. పట్ీన పందిన శ్రీ శరో 

ప్రస్తుతం బ్రిడిావాటర్ వేంకటేశవరాలయంలో మేనేజరుగా పనిచేస్తున్నారు. సంసకృతపండితనిగా పనిచేసే రోజులోా టీవీలో 
మూడుసంవతసరాలపాటు రామాయణనిా ధారావాహికగా ప్రవచనం చేసిన వీరు, ఎనోా రేడియో న్నటకలన, సాహితుకరుక్రమాలన, కథలన, 
సాహితీవాుసాలన వ్రాశారు. ఎనోా సాహితీ సదస్తసలోా పాల్గగన్నారు. అందర్షకీ విదుకోసం ప్రచారం చేసే ‘అక్షరజ్యుతి’ కరుక్రమంలో ప్రముఖపాత్ర 
నిరవహించారు. ‘శిశువిదు – 1, శిశువిదు – 2, అనే చినాపిలాల పాఠుపుసుకలన రూపకలినలో భాగసావముం వహించారు. ప్రచుర్షంచారు. 

 అనంత స్తధాకర్ ఉపిల:  భారు శైలజ , అమాోయిలు ఆలేఖు , అమూలుతో నూు జెర్కస లో నివాసం. వృతిు ర్కత్యు సాఫ్ ీ-వేర్ ఇంజనీర్ (Executive 
Director in Morgan Stanley). తెలుగు సాహితుం అంటే చాల ఇష్ీం. అపుిడపుడు చినా చినా కవితలు, కధ్లు వ్రాయడం చేస్తుంట్రు. 
పదిహేనేళ్ళకు పైగా తెలుగు కళా సమితి, తెలుగు జ్యుతలతో అవిన్నభవ సంబంధ్ం. 

 కతవరపు రాజశ్రీ : కతవరపు రాజుశ్రీ గారు ప్రభ్యతవ ఉపకరుదర్షశగా పదవిని నిరవహించారు. ప్రస్తుతం అనిా కవిత్యప్రక్రియలోానూ కవితలన రాసి 
పుసుకలు ప్రచుర్షంచిన. వీరు ఫ్రీల్లనస జరాలిసీ్తగా కూడా పేరుపందారు. టి.వి. మధ్ుమం లో, సామాజికకరుక్రమాలోా చురుగాగ పాల్గగనే వీరు 
సమాజహితమే లోకహితం అనీ, సామాజికంగా, ఆర్షథకంగా, వెనకబడినవార్షని పైకిత్యవడమే తన ధ్యుయమనీ చపాిరు. వీణ, సంగీతం, సాహితుం 
వీర్ష  అభరుచులు. 

 కోవెల వస్తధ్ :  గత 30 సంవతసరాలుగా వర్కానియా లో నివాసం. చదవటం, వ్రాయటం, కుటుా-అలాికలు,తోటపని హాబీలు. గత న్నలుగేళుళ గా వీణ 
నేరుికుంటున్నారు. తెలుగు భాష్—సాహిత్యులంటే మకుకవ. 

 మానస చామర్షు : జనోసథలం విజయవాడ .సిదారి ిఇంజనీర్షంగ్ కలేజీ లో విదాుభాుసం తరావత గట పదేళుళ గా ఐటి ప్రొఫ్ష్నల్ గా పని 
చేస్తున్నారు . భరు అనిల్ తో కలిసి ప్రస్తుత నివాసం బెంగుళ్ళరు .ప్రముఖ అంతరాాల అచుి పత్రికలలో ఆమె కవితలు వాుసాలూ ప్రచుర్షత 
మయిన్నయి . ఆమె కవితలు,కధ్లు,వాుసాలూ తన  “మధుమానసం” అనే బ్దాగు లో ప్రచుర్షస్తు గత  అయిదేళుళ గా ఆ బ్దాగు నిరవహిస్తున్నారు. 

 కమరగిర్ష అనంత ప్రమీల్ల రాణ్ణ :  జనోసథలం ఖమోం. హైదరాబ్దద్ లో పెర్షగారు.  ఇండియా , బ్రెజిల్, క్సనడాలలో ఉపాధాుయ వృతిు  చేసి ప్రసుతం 
క్సనడాలో సిథర పడాారు . “జెముడు” ఆమె మొదటి రచన.   

 ముకుంద రామారావు:  హైదరాబ్దద్ లో నివాసం. M.Sc, D.I.I.T, P.G.D.C.S చేసారు. పనెాండు కవిత్యసంకలన్నలు, రెండు కధా సంకలన్నలు 
ప్రచుర్షంచారు. వీర్ష వలసపోయిన మందహాసం కవిత్య సంకలన్ననికి శ్రీ రమణ స్తమనశ్రీ పురసాకరం, వచన కవిత్యవనికి తెలుగు 
విశవవిదాులయం కీర్షు పురసాకరం లభంచాయి. ఆంగాం, హిందీ, ఉరాూ, బెంగాల్న, కనాడం, తమిళ్ం, మళ్యాలం, మరాఠీలోాకి ఎనోా కవితల 
అనవాదాలు చేసారు. వివిధ్ సంకలన్నలోా, కవిత్య వార్షికలోా, కవిత్య దశాబి ాసంచికలోా, అనేక వెబ్ సైటాలోా కవితలు ప్రచుర్షంచారు . 

  భారతం అరుణచల శాస్త్రి :  ఆంధ్రాయూనివర్షసటీలో, B.Sc. చేసి, హైదరాబ్దద సెంట్రల్ యూనివర్షసటీలో కంపూుటర్ సైనసలో బి.ట్టక్. చదివి న 
అరుణచలం గారు ప్రస్తుతం ట్టకసస్, డలా్లస్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ రచయిత తన తండ్రగార్షనే కవిత్యగురువుగా స్టవకర్షంచి 
“స్తధామాశతకము” అన శతకమున వ్రాసి ప్రచుర్షం చారు. ఇంక వీరు “మాయాతతుా వివేచనము” అన (అముద్రిత) గ్రంథానిా కుడా 
రచించారు. తనకు ఆధాుతిోక ప్రసంగాలు, అదెటవత్యనభవాలు, రూపరహిత పరమాతో తతుాముపై ధాునము ఇష్ీమని చపాిరు.  

 జి.వి.ఆర్.క్స.శరో :  జనోసథలం శృంగవరపుకోట. తలాితండ్రులు డాకీర్ రామమూర్షు, స్తర్కడమో గారుా. అరాింగి ఉమాదేవి. కుమారెులు డాకీర్స  
మైత్రేయి మర్షయు సౌము. శరో గారు విశాఖపటాం లో మెడిసిన్ ,డిలా్న లో ఎం.డి. చేసి ప్రస్తుతం బోసీన్ లో  కర్షాయాలజిసీ్ గా చేస్తున్నారు. వీర్ష 
ప్రవృతిు తతవ చింతన, కవిత్య రచన. 

 కశీన్నథుని రాధ్ :  డోవర్,  నూుజెర్కసలో నివాసం. శ్రీవారు కశీన్నధుని సాంబశివరావు వృతిు ర్కత్యు ‘ఫారోసిసీ్’,  సాహిత్యుభమాని. ఒక 
అమాోయి,ఒక అబ్దబయి. పూరవం ఇండియాలో ఉండగా కలేజీలో ఉపాధాుయ వృతిు. ప్రస్తుతం వాుసంగాలు ‘తెలుగు జ్యుతి’ సహాయ 
సంపాదకతవం, చినా పిలాలకి తెలుగు నేరిడం. వీళ్ళ కోసం కధ్లు, న్నటకలు రాయడం, వాళ్ళ చేత వేయించడం. మర్షకంత పెదాపిలాలకి ‘ఆన్ 
లైన్ ‘ లో తెలుగు మాట్డాం నేరిడం. రాయగలన అనే సాహసంతో కధ్లు,వాుసాలు వంటివి వ్రాయడం. ‘ సాహితుభారతి’ అనా పేరుతో 
కందరు సేాహితలతో కలిసి ఏడాదికి ఐద,ఆరు సారు ాచకకటి విష్యాలన గుర్షంచిన ఉపన్నుసాలన ఏరాిటు చయుడం. సంప్రదాయ 
సాహితుం అంటే అభమానం. వాలంటీర్ చయుడం అంటే బోలడు సరదా. కలిగిన భావాలన, వచిిన భాష్న, ఒంటా్ల ఉనాశకిుని తోటి వాళ్ళతో 
పంచుకోవడం అంటే ఇష్ీం.  

 ఇంద్రాణ్ణ పాలపర్షు  :  అమెర్షకలో ఇండస్త్రియల్ ఇంజినీర్షంగ్ ల్గ పటీభద్రత. "వానకు తడిసిన పువ్వవకటి(2005)", "అడవి దార్షలో గాలిపాట
(2012)" కవిత్యసంకలన్నలు, "ఱ(2013)" నవలిక ప్రచుర్షంచబడాాయి. ప్రస్తుత నివాసం:మార్షస్ విలా,న్నర్ు కరోలిన్న. 

ర్చయిత(త్రు )ల పరిచయం 





 With best wishes from JSMN International Inc! 
 
JSMN International Inc is a computer consulting company in Jersey City, NJ 07306. We give training 
and placement in  Dot Net & related technologies, JAVA/J2EE & related technologies, Data ware-
housing & Informatica, Oracle Developers, Oracle APS, Oracle DBA, SQL Server 2008 DBA & TSQL 
programming, SAS, Tibco, Weblogic Admin, Websphere Admin, Microsoft Documentum, Business 
Analyst, Sales Force, Micro Strategy, PMP and QA (Manual and Automated Testing) Training and 
100% guaranteed Placement program – with FREE Accommodation. 
 
Guaranteed Placement program – with FREE Accommodation.  

 
Training Highlights: 

 Expert corporate trainer 

 Extensive, hands–on, and job–oriented practical training programs. 

 Attention given to individual student. 

 Domain specific project work. 

 We provide Class Room Training & job assistance. 

 Mock Interviews & doubt clarification sessions 

 Flexible weekends & week days classes 

 Support in resume preparation, technical assistance. 

 Excellent Remuneration 

 Free Training and 100% job guarantee. 

 Free Accommodation 

 We sponsors visa for eligible candidates 

 Excellent marketing team. 

 We are a MWBE certificated/ E-verified company. 
 

Walk in/ Email with your latest resume to talk with us. 
For OPT/ CPT/H1B filings/GC filings. 
 

Contact:  

Ravinder Thota, President 

Cell: 201-927-7547 

Rkumar9@yahoo.com/dkumar@jsmninc.com 
 

We aim to provide complete career service to become an Expert in all Technologies.  

Address 591 Summit Ave, Jersey City, NJ - 07306; Ph: 201-792-6800 Fax: 201-792-6802 

www.jsmninc.com  



 

 



 

 

BALACHANDAR  JAYARAMAN  CPA  LLC 
 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 

BUSINESS CONSULTANT 

719 Inman Avenue, Suite # 201, P.O. Box 117  

Colonia, NJ 07067 

www.jayaramancpa.com 

Email:  Bala@JayaramanCPA.com 

732-943-7605 (Tel) , 732-539-0924 (Cell), 732-909-7122 (eFax)  

Member:  AICPA, NJSCPA             Licensed as CPA in NJ & IL  

Free Initial Consultation          Low Cost / High Quality Service 

Prompt & Individual Attention by a CPA 

On-Time Performance                    High Customer Satisfaction 
 

 Tax Planning, Preparation  and Representation 
 Accounting and Auditing Services 

 New Business Consultation 

 Financial Statements:  Compilations, Reviews & Audits 

 Sales Tax and Payroll Tax Returns 

 Financial and Compliance Services for Government Programs 

For Corporations, Partnerships, Individuals, LLC/ LLP & Non-Profits 

CALL  BALA  JAYARAMAN  CPA @ 732-943-7605 



















 మూడు పదుల తెలుగు కళా సమితి కి శుభాకాంక్షలతో  

Ramesh Vinjamuri, DDS 
Offering services for all phases of 

General Dentistry 

 

Locations: 

Raritan Dental Center 

421 W. Union Ave, 

Bound Brook, NJ 08805 

Tel: 732 356 6500 

 

Family Dentistry 

823 Westchester Ave 

Bronx, NY 10455 

Tel: 718 893 0080 
 

www.raritandentalcenter.com 

Best wishes from 

 With Best Wishes, 

 

 

Roopa Nampally  
Coldwell Banker Broker 

Sales Associate 
50 PrincetonHightstown Road,  

Princeton Junction  

732-397-9185 (Cell), 

E-Mail: nroopa@comcast.net 

Expertise:  

Outstanding Marketing plans, Excellent Negotiation 
Skills, Complementary Market Analysis, First Time 

Home Buying  

Counties serving:  

Mercer, Middlesex, Somerset, Monmouth  
 

 Call for your complimentary Market Analysis today, to 

price your Home to Sell in Today’s Market, your 
complementary staging tips from an experienced decorator 
and professional photographer to promote your home on 

all the major realtor websites.  









Introducing Savitri Special Education Institute  

In June 2015, KDB Inc. opened a college for women interested in earning 
a diploma (D.Ed) in special education. We will continue to expand its 
diploma and degree courses in special needs education in the future 
such as a diploma in speech, language, and physiotherapy. 

Savitri Special Education Institute is the only program in Krishna district 
recognized by the Rehabilitation Council of India offering this diploma. 

Sponsor a 1 Year Scholarship for $500 
Contact Rao at (973) 366-2177 for More Info 

KDB Inc. 
Advancing Education, Health, and Community  
to Support Special Needs Children in Rural India 

Special Needs School Reaches 100+ Families  

The KDB day school offers free, individualized education and health 
services for special needs children and their families in Krishna 
District, Andhra Pradesh. For over 10 years KDB Trust has identified, 
recruited, and nurtured children with mental and physical handicaps 
that cannot be addressed by existing school and health infrastructure 
in rural India. 

Learn How You Can Help 
Contact Rao at (973) 366-2177 

What is KDB? 

KDB Inc. is a non-governmental organization that improves the quality of 
life for mentally handicapped children through education, health, and 
life-skills training.  KDB is committed to mainstreaming differently-abled 
children and providing an equal opportunity for a fulfilling life. 

  

KDB Programs include: 
 

Early detection through prenatal care and preschool  

Complete healthcare including therapy and neurological care 

Life skills training and parent education 




