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Dear Friends and Members of TFAS,  
మీ అందరికీ సంక్ర ంతి శుభాక్ంక్షలు.  As many of you aware, TFAS conducted 2015 Sankranti 

Celebrations on January 25th 2015 at the Bridgewater Temple as a main youth event. 
Entire executive committee worked hard in making the event successful! Everyone 
enjoyed full day program with over 400 people attending the event.  Over 200 children 
and adults participated in a variety of programs. We conducted competitions in TELUG 
speaking, poem recital, reading, Rangoli, Bommala Koluvu, Vantakaalu, Posters, Fancy 
dress and many more. Many youth volunteers have enthusiastically participated and 

helped in conducting this program. I want to thank everyone who helped us in making this program successful!! 
 We are also in the midst of planning for couple of events. Auditions for E-Tv, Paadutha Teeyaga, to be 
conducted on March 14th, the annual Thrimurty Day (a classical musical event) on March 15th in partnership 
with the Bridgewater Temple. Enrollment details for these events will be published on our website, 
www.tfas.net. We are also busy working on 30th anniversary celebrations around Memorial Day.  
 
I am looking forward to seeing you all at our next programs. Please visit www.tfas.net for updates and look 
forward for your participation and support.  Again, Thank you for your continued support in making TFAS 
programs successful!                                                                                                                     Yours sincerely, 

Srini Gandi 
President TFAS 
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తెలుగు పాట 
డా. వడడేపలి్ల కృష్ణ   

డా. దాశరథ ి (1927–1987): నిజ్ ం నిరంకుశతాానిి పద్ాోగ్ిి 
ధారతో నిరసించిన ద్ాశరథి గ్ారు తదుపరి ‘రుదరవీణ’ ను మీటారు. 
అనకే పదోకావ్ాోలతో పాటు ‘గ్ాల్లబ్ గ్తీాలు’నూ అనువద్ించారు.   
అయితడ  ‘గ్ాల్లబ్ గ్తీాలు’ తడట గ్ీతులే.  కానీ గ్ేయాలు కావు.  
కావున వ్ాటనిి సపృశంచకుండా ఆ తరవ్ాత వ్లెువరించిన ‘నవ 
మంజ్రి’ (లల్లత గ్ేయాల సంపుట)ి ని మాతరం విపులంగ్ా పరశిీల్లం 
చడం జ్రగి్ింద్ి. ముందుగ్ా పదో, గ్ేయ సమిిళితమ ైన ‘రుదరవీణ’ 
లోని గ్ేయాలనువివరిస్ాా ను. ఇందులో ‘రానునిద్ి’ అనే గ్యేంలో  

‘రానునిద్ి యిేద్ ినిజ్ం? 
అద్ ివ్ొకటే, స్ో ష్ల్లజ్ం! 
కలపండోయ్ భుజ్ం భుజ్ం  
కదలండోయ్ గజ్ం గజ్ం  
అడుగడుగున యిదెనతెుర   
మడుగులుగ్ా నిలవండోయ్!  

అంటూ రానునిద్ి సమసమాజ్ భావ్ాలతో కూడుకుని స్ో ష్ల్లజ్ 
మని, అద్డ నిజ్మని నొకకి చపెాపరు.  ఆ స్ో ష్ల్లజ్ం స్ాా పన కోసం 
భుజ్ం-భుజ్ం కల్లపి, అడుగు,అడుగు ఎడంతో పరుగులా పదమం 
టూ యువతకు ద్ారచిూపారు.  ‘గజ్ం గజ్ం’ అనే పదం ‘భుజ్ం 
భుజ్ం’ పరా సగ్ా పరయోగ్ించినా శబ్దంతో పాటు అరామూ రటెిటంపవు 
తుంద్ి. 
 నీలో ద్పీం వ్లె్లగ్ించు  
 నీవ్ే వ్లెుగ్ెై వ్ాోపించు! 
 శాంతి మంతరమున పరరమ తంతరమున  
 జ్నకలాోణము స్ాధించు 
 ద్ెైనోము మాని ధాోనము పూనీ  
 ద్ెైవ సనిిధిని జీవించు! 
 హృదయములో అమృతముతో  
 సదయుడవ్ెై విహరించు 
అని ద్పీం వ్ెల్లగ్ించుమనడమ ేగ్ాకుండా, ఆ వ్లెుగు నీవ్ేయిె ైవ్ాో 
పించమనడం అదుుతంగ్ా ఉంద్ి.హృదయంలో దయామృతం 
కల్లగ్ి జీవించమనడం శాంతి పరరమలను స్ాా పించమనడం  ఈ 

గ్ేయం పరతడోకత.అనేకస్ారుి  ఆకాశవ్ాణ ి ద్ాారా పరస్ారమ ై శరో తల 
మనినలందుకుని లల్లతగ్తీమిద్ి. భారతీయతను గరాంగ్ా గ్ా 
నం చడసరం దుకు అలి్లన ‘భారత జ్ తి’ గ్ేయంలో (పుట: 16 ) 

భూధరమో స్ాగరమో  
భూతలమో ఆకసమో  
భరత ధరణ ినా గృహం  
భరత జ్ తి నా అహం  ||భూ||  
మహా బ్ో ధి నీడలోన  
మహిమగనిన గ్ౌతముడు  
అనిి ద్డశముల యందున  
అందరిలో పిరయతముడు   ||భూ|| 
అహింసతో హృదయాలను  
అవలీలగ జ్యించిన  
మహాతుిడడ ద్డశానికక  
మహనీయ దయాజ్యోతి   ||భూ|| 

అని తిరశగోతిలో భరతభూమిని తన గృహంగ్ా, భరతజ్ తిని తన 
అహంగ్ా చాటుకునాిరు. రామునితో, అరుు నునితో భారతం పరసి 
ద్ిి  కెకిగ్ా గ్ౌతముడు అహంిసతో ఖండాంతర ఖాోతి గ్ాంచి 
నటుి గ్ా, మహాతాిగ్ాంధీ ద్డశంలో దయాజ్యోతిగ్ా వ్ెలుగ్ ంద్నిటుి  
అభివరిణంచబ్డని ఈ గ్ేయం అనేక స్ారుి  ‘లల్లత సంగ్ీతం’లో పరస్ార 
మ ైంద్ి. ద్ాశరథి గ్ారు ‘వద్ని’ , వనరాణి’ గూరిి  గ్యేాలు అలి్లనటేి  
తన రాణి గురించి కూడ గ్యేరచన చడశారు. ‘నా రాణి’ గ్యేంలో 
(పుట:25 ) 

తలనిండ పూదండ ద్ాల్లిన నా రాణి  
మొలక నవుాలతోడ మురిపించబో్ కే  
నీ మాట బ్ాటలో నిండడ మంద్ారాలు  
నీ పాట తోటలో నిగ్డిడ శృంగ్ారాలు  
నీ మేనిలో పచి చడమంతి అంద్ాలు  
నీ నీలవ్ణేలిో నిల్లచడ ఆకాశాలు   ||త|| 

అని మొలక నవుాల తన రాణి తలనిండా పూదండతో మాట-
పాటలోి  మ ైమరపిింప చడసుా ందని వరిణంచారు.  ఆమ  మాటలోి  
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మంద్ారాలు, పాటలోి  శృంగ్ారాలు నిండినటుి గ్ానూ వ్ెలిడించారు.  
పసడిరింగు మనేిని చడమంతులతో, నీలవ్ణేిని నీలాకాశంతో మనో 
హరంగ్ా పో లాిరు. ఖండగతిలో కమనీయంగ్ా స్ాగ్ిన గ్యేమిద్ి.  
కావున ఘంటస్ాల గళంలో ఎల్.పి. రికారుే గ్ానూ మారుమోగ్ింద్ి. 
మామిడి మలలి కు గల పరరమను నిరాచిసూా  అలి్లన ‘మామిడి – 
మలలి ’ అనే గ్ేయంలో (పుట: 29 ) 

మామిడి కొమాి మలి్లయ రమెాి  
మంతన మాడనెద్డ! 
కోయిల కొమాి మన చిలుకమాి  
పాటలు పాడెనిద్డ ! 
................................................ 
యువతీ యువజ్న నవ హృదయముిల  
పరవిమల రాగమద్డ! 
నవ కకస్ాలముల మధు రస్ాలముల  
వసంత యాగమిద్డ! 

అని మామిడనిి పరరమికుడిగ్ా, మలలి ను పరరయసిగ్ా కల్లపి మంతనా 
లడనిటుి  వరిణంచారు. కోయిల–చిలుక పాటలు పాడనిటుి గ్ా ఊహిం 
చారు. కాననకాంత కంఠంలో కాంచనమాలలు ధరించి మని 
ధరాజుతో కల్లస ి విచడి సరా  పరకృతి స్ాాగతం పల్లకకనటుి గ్ా చమతి 
రించారు. లేతఎరుపు మావిచిగుళళలా యువతీయువకుల హృద 
యాలోి  రాగ్ోదయం జ్రిగ్నిటుి గ్ా భావించారు.  ఇద్డ గ్తీానిి 
సాలప మారుపలతో ‘రాము’ అనే చలన చితరంలోనూ వినియో 
గ్ించారు. రెైతుకు అగోస్ాా నం కల్లపసూా , సరదోం చడద్ాద ం రమింటూ 
ఎలుగ్తాెిన గ్తీం ‘కాహళం’ (పుట: 35 ) 
 ఒతావ్ోయ్ కాహళం – ఎతావ్ోయిా హలం 
 దునివ్ోయిా పొ లం – శోమయి ేమన బ్లం   ||ఒతా || 
 రెైతుద్డ ఈ ద్డశం, వినుమాతని ఆద్డశం  
 మానవ్ోయి ఆవ్శేం, ఇద్ె గ్ాంధీ సంద్డశం ||ఒతా || 
కషిటంచి పండించడ కరషకులద్డ ఈ రాజ్ోమంటూ శంఖానిి పూరించి 
నాగల్లతో దుకకి దునిి, దుుఃఖానిి పారద్ోలాలంటూ, కోపావ్శేాల 
తో కొటాి టలకు తావీయకుండా, గ్ాంధీ శాంతి సంద్డశంతో జీవించా 
లంటూ ఎలుగ్తాెి చాటనిద్ ీగ్తీం.  ఈ గ్తీం కూడా బ్ృందగ్ానంగ్ా 
‘ఆకాశవ్ాణి’ లో అనేకస్ారుి  పరస్ారమ ైంద్ి. ఇలా కవితాశరథిగ్ా 

పరసది్ిికెకకిన ద్ాశరధి గ్ారు అనేక లల్లత గ్తీాలను కూడ రచించి  
లల్లత గ్తీ విస్ాా రానికక కృషి చడశారు.   
డా. సి నారాయణరెడడి  (1931 - ): ఆధునికాంధర స్ాహితాోనిి 
మథించి ‘డాకటరటే్’ పటాట ను పొ ందడమే కాకుండా ‘నాగ్ారుు న స్ాగ 
రం’, ’కరపపరవసంతరాయలు ‘ ,’విశానాథ నాయకుడు’ మొదలు 
పరర ఢ కావ్ాోలను గ్ేయంలో రచించి, పద్ాోనికక గ్ేయమే మాతరం 
తీసపిో దని డా. సి. నారాయణరెడిే  గ్ారు నిరపపించారు. ‘అజ్ంతా 
సుందరి’, ’వ్ెనిలవ్ాడ’, మొదలలైన గ్యేనాటకిలను అధుుతంగ్ా 
రపపొ ంద్ించారు. ‘నవాని నవుా’ మొదల్లడి జ్ ా నపీఠ’ పురస్ాి 
రానిి స్ాధించి పటెిటన ‘విశాంభర’ వరకు అనకే కావ్ాోలను వ్లెువ 
రించారు.  నవోగ్యే కవిచకోవరిాగ్ా గ్యేం విలువపెంచారు.  నారా 
యణ రడెిే  గ్ారు తొల్లనాళళలో రాసని గ్యేాలోి   ‘ఎలోి రా గుహలు’ 
శీరిషకన అలి్లన గ్యేం పరర ినదగ్ింద్ి. 
 శలలో మృదుజీవ కళలు నింపని శల్లప  
 ఈవ్ె రపపొ ంద్నిా వ్లెోి ర గుహలలో  
 మందహాస తుషార స్రందరో వరాష ల  
 ఎటుల కురపిించినా వ్లెోి రా గుహలలో  
 ....................................... 
 గ్ాల్లతాకకడ ిచడత – కంద్డ కపో లాల  
 ఎటుల చకెకితివయో ఎలోి ర గుహలలో  
 నలి నలిని రాతి కళళలో నునుసిగుు   
 నెటుల చింద్తిివయో ఎలోి ర గుహలలో 
అని ఖండ గతిలో ఎలోి ర గుహలలో గ్ాల్లతాకకడిక ేకంద్ిపో గల కోమ 
ల్ల చకెకిళళను, నలి రాతి నాతి కళిలో కదలు సిగుు  ద్ ంతరలను 
మనోహరంగ్ా చెకకిన శల్లపని మనస్ారా కొనియాడారు. శలలో 
జీవకళలను పల్లకకంచిన శల్లప ఉల్లని పరసుా తించారు. కుల మతాల 
ను ఎంచడ కుమతులను ఆ నాడడ విమరిిసూా  అలి్లన ‘ఓ మనిషి’ 
గ్ేయంలో – 
 వరామాన వలయంలో  
 చికుిపడే ఓ మనిషీ ! 
 భవితవోపు సుడిగుండం  
 బ్ారనిుంచి తపరపవ్ా? 

కులమతాల తరా సులోన  
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తెల్లవిని తూచడ కుమతీ ! 
జ్యోతిలాంటి ఉరుమేథల  
నీ తరాజు తూచడనా?  

అని కులమతాల కుటిలాతుిలను నిలద్సీి పరశించడమే గ్ాకుం 
డా బ్ండలను భగవంతుడని నమిించి మోసగ్ిసుా నాిరంటూ 
పుజ్ రినూ మందల్లంచారు. నిజ్ ం నిరంకుశపాలన నుంచి బ్యట 
పడ ి విశాలాంధరలో తెలంగ్ాణా విలీనమయాోక ఆనందంతో అలి్లన 
‘రాషాట ా వతరణం’ గ్ేయంలో  

ఆందరరాష్ట  ామవతరించనెోహో  ! 
అంధయుగం బ్ంతరించె నోహో ! 
నలువ్ెపైుల చీకట ినా  
గులు పరా కకన, ద్డాష్ విష్  
ముిలు దూకకన, నీల నిశా  
నిలయంలో నటేి కుష్ 
సుులు లేచనెహో ! సుమన  
సుులు పూచె నహో హో  ! 

అని అంతులేని ఆనంద్ానిి పద్ాోల వంటి వింత వింత విరుపుల 
నడకలతో గ్ేయానిి నడిపారు.  చీకట ి అంతరించి ఆందర రాష్ట  ా
అరుణోదయం అవతరించినటుి  తలె్లపారు. 

నాగ్ారుు న కొండలలో  
రాగధునులు జ్ లువ్ార ె
అమరావతి గుండెలలో  
అమర కళలు సరదద్ీరె  ||నా|| 

అన ే శలపసంపదలలైన నాగ్ారుు నకొండ, అమరావతిని, స్ాహితీ 
మూరుా లలైన ననియాదులను, కృషాణ -గ్ోద్ావరి నదులను కొని 
యాడారు. మంద్ారంలా తెలుగుమాట వికసించినటుి  వరిణంచారు. 
మంద్ారం పూద్డనె మధురమ ంైద్ి. మిగతా పూలకంటే విరవిిగ్ా వి 
చుికునదే్ి. కాబ్టిట  అటువంటి మంద్ారంతో తలెుగు భాషా వికాస్ా 
నిి పో లిడం అందంగ్ా, ఔచితోం ఉంద్ి. ‘వ్ెనెి ల వ్ాడ’, ‘అజ్ంతా 
సుందరి’,’సుగ్ాతిర’ మొదలలైన గ్ేయ నాటికల లోో మధురమ ైన 
గ్ేయాలు చోటు చడసుకునాి పరసుా తాంశమ నై లల్లత గ్తీాల్లి దృషిట  
లో పటెుట కుని వ్ాటిని సపృశంచడం లేదు. 1955 లో ‘నారాయణ 

రెడిే  గ్యేాలు‘ గ్ా వ్లెువడిన సంపుటలిో ‘పరకృతి లోని పరణయిని’ 
అన ేగ్ేయంలో –  

చుకిలతో నొకిస్ారి  
సూచింతును నా కనిియ  
నలిని వ్ాలుడల సందుల  
మలి్లయలలై మొలవ్ాలని  

అని చివరకు పరకృతినే తన పడతి మారిపొ మిని పరా రిాంచడం ద్నీి 
పరతడో కత.తలిెని చుకిలను తన పరరయసి జ్డలో మలలి లుగ్ా, నలిని 
మబ్ుులను ముంగురులుగ్ా, శూనాోకాశానిి నచెెిల్ల ననెిడు 
ముగ్ా, ఎగ్సిర సురగంగను కొంగుగ్ా మారిపో వ్ాలని భావించడం 
మనోహరంగ్ా ఉంద్ి.  ఈ గ్యేమే తరువ్ాత ‘ఏకవీర ‘ చితరం లో 
సినీగ్ీతంగ్ానూ రాణించింద్ి .‘హేమంత విరహిణి’ (పుట: 22–25 ) 
గ్ేయంలో  

నేట ిచల్ల వ్ళే న – 
నేిల విద్లి్లంచితివి  
జ్ ణతనమా సఖీ ! 
ఓ నా పరాజాుుఖీ! 
................... 

అని అల్లగ్ిన పరరయసిని హేమంతపు చల్లలో ఏకాంతం మాని, వ్ెచి 
ని తనకౌగ్ిల్లలో కరగి్ి పొ మిని పరా ధడయ పడటం చకిగ్ా రచిం 
చారు. ‘మిసిమి వలపు’ (పుట: 26) అనే మరోగ్యేంలో  

పృథు పయోజ్ భారము కం  
పించిన సహయిింతుగ్ాని  
పలుచని నడుమలాి డగ  
భరయిించగలేను సఖీ! 
.............................. 

భూగ్ోళం లాంట ిగుండరని భారమ ైన పరరయసి వక్షోజ్ లు కంపించినా 
సహించగలను గ్ాని సనిని నడుము అలాి డితడ భరించ లేనని, 
పద్ాిలాి  పగలంతా విపాపరిన నతేరా ల్లి చూతుగ్ాని, రాతిర పడక 
గద్లిో కోపంగ్ా వ్ాలుచూపు విరసితిడ నిమిష్మ ైనా నిలువలేనని 
నాయకుడు నాయికతో వ్ాపో వడం , తన మిసిమి వలపుల్లి 
వ్ెలిడి చడయడం కొతాగ్ానే గ్ాక మతుా గ్ా ఉంద్ి.      (ఇంకా వుంద్ి)
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కధలూ – కబురలూ  
డా. వ్ెై. వి. రమణ, గుంటూరు (ఇండయిా)  

"నానోియ్! ఆకల్ల. నూడలి్ు. అరుంట్." మా అబ్ాుయి 
బ్ుడుగు ఆరానాదంతో ...నూోస్ పరపర్ చదువుతూ, పాకకస్ాా న్ 
రాజ్కీయాల గూరిి తీవరంగ్ా ఆలోచిసుా ని నేను ఉల్లకకిపడాే .  
మావ్ాడికక గుండెపో టులాగ్ా 'ఆకల్లపో టు' అనే రోగం ఉనిటుి ంద్,ి 
హఠాతుా గ్ా ఆకల్ల కకేలు వినిపిస్ాా డు. నా భారోకక నెటై్ డూోటీ. 
వంటావిడ ఇంకా రాలేదు.'ఖరిరా బ్ాబ్ు!' అని సణుకుింటూ 
నూడలి్ు-గ్ా పలివబ్డుతుని వ్ానపాముల వంట ిపద్ారి తయా 
రీ కారోకోమం మొదలలటాట ను. నాకు రెండడ వంటకాలు వచుి. ఒకట ి
నూడలి్ు, రెండు ఆమ ి ట్. దశాబ్ాద లుగ్ా అనకే వంటకాలు రుచి 
చూసుా నాిను గద్ా. మర ి ఇంతకాలం వంట ందుకు నేరుికోలేక 
పొ యాోనబ్ాు! ఆలోచనలో పడాే .  వ్ెంటన ే అనుబ్ంధ పరశి. 
అనకేరకాల రచనలు చదుతునాిను గద్ా, మరి ననేు రచయితని 
ఎందుకు కాలేకపో యాోను? ఇద్డద్ో  తీవరంగ్ా యోచించవలస ి
యునిద్ి.  కథలు రాయాలంటే, ముందుగ్ా మంచికథలు 
పుంఖానుపుంఖాలుగ్ా చద్ివి, ఒక గ్ పప అవగ్ాహనతో మాతరమ ే
రాయాలని పదెదలు వ్ాకృచాిరు కద్ా. మర ివంట బ్ాగ్ా చెయాోలం 
టే అనకే రకములలైన రుచులు తలె్లసి ఉండాలా? ఏమిటో అంతా 
గజిబిజి గందరగ్ోళం! మంచి కథకుడు కావ్ాలంటే ముందు పరపంచ 
స్ాహితాోనిి మధించాలని చపెాపడు శోీశోీ. ఆమధించడ పో ర గ్ాో ంలో 
మనం ముసిలాళళయిపో వటం మాతరం ఖాయం. మంచి తలెుగు 
రాయాలంటే మంచి ఇంగ్ీిష్ు పాండతిాోనిి సంపాద్ించమని కూడా 
రావిశాసిా కిక సలహా ఇచాిడు!  శోీశోీద్డం పొ యిోంద్,ి హాయిగ్ా 
గుపిపడి బిగ్ించి గుపుపగుపుపమంటూ దముి కొడుతూ 
ఎనియినా సలహాల్లస్ాా డు. ఆ తరవ్ాత చదవలేక చచడి ద్ ి
మనమే కద్ా! ఒకవ్ేళ చచీిచడెీ చద్విినా, 'చదవ్సేరా  ఉని మతి 
కాస్ాా  పో యిందట' అని స్ామ త నిజ్ం కాదనే గ్ాోరంటీ లేదుగద్ా! 
మంచి పాఠకుడు మంచి కథకుడు అవటం కష్టం. అలాగ్ే మంచి 
కథకుడు మంచి పాఠకుడు అయిన ఋజువు కూడా లేదు.  
'ఏమిటి మాక ీ శక్ష? ఏద్ో సరద్ాగ్ా నాలుగు ముకిలు చద్విి 
పో ద్ామని వసరా  ... రాజ్కీయనాయకుడి పరసంగంలో మాటలాి  అరిం 
కాకుండా, అరింపరిం లేకుండా ఈ పచిిి మాటలేంటి?' అంటునాి 

రా? చితాం. నాకూిడా అలాగ్ే ఉంద్లిేండి. నా మధేావితాానిి 
కొంచెం తగ్ిుంచుకుని, మీకు స్ామానుోలభాష్లో చపెపటానికక 
పరయతిిస్ాా ను.అందుకొరకు మీకో సింపుల్ ఈకేాష్న్ ఇసుా  
నాిను. 
వంట = కథ. 
మంచి వంట = మంచి కథ. 
చెతా వంట = దరిదరపుగ్ టుట  కథ. 
వంటవ్ాడు = రచయిత. 
భ ంచడయువ్ాడు = పాఠకుడు. 
తిండ ిపుషిట  గలవ్ాడు = విపరతీంగ్ా చద్వి్ే అలవ్ాటు గలవ్ాడు. 
తిండిపో తు = ఏద్ిబ్డతిడ అద్ ిచద్విి బ్ురో పాడుచడసుకున ేఅజ్ ా ని. 

పరసుా తానికక కథలు, రచనలు పకినబ్ెటిట  వంట గూరిి  
మాటాి డుకుంద్ాం. మీకు వంటంటే ఇంటరెస్ట ఉంద్ా? వంట చయెో 
టం మొదలలడాద్ామని అనుకుంటునాిరా? అయినచ  ో మినిమం 
కొనిి రుచులు తెలుసుండాల్ల.  ఉద్ాహరణకక గుతాివంకాయ కూర 
(ఇద్ ినాకు అతోంత ఇష్టమ నై కూర కావున, ఇవ్ాాల్లటకక ఇద్డ ఉద్ా 
హరణ).  అసలు గుతొా ంకాయ కూర రుచి తలెీకుండా గుతొా ంకాయ 
ఎలా చడస్ాా రు? చెయోలేరు. కాబ్టిట  ఆ గుతొా ంకాయని కనీసం 
గ్ానయినా తిని ఉండాల్ల. తినాిరు గద్ా. రుచి తెలుసుకునాిరు 
గద్ా. ఇహనేం! ఆలశోం చెయోకుండా వ్ెంటనే గుతొా ంకాయ వంట 
ఉపకోమించండి. ఇపుపడు మీకాివలసని నవనవలాడడ పొ టిట  
వంకాయలు, సెనగ పొ డ,ీ పచిి మిరిి, ఉపూపకారం వగ్ెైరా సమ 
కూరుికోండి. ముందుగ్ా వంకాయలకక నిలువుగ్ా నిక్ ఇచిి, 
సెనగ పొ డి కూరండి. సటవ్ వ్ెల్లగ్ించండి. బ్ాండలీో నూనె వ్సేి బ్ాగ్ా 
మరిగ్ించండి. ఇపుపడు వంకాయల్లి నూనెలో వ్సేి ద్ోరగ్ా వ్యేిం 
చండి. తరవ్ాత ఉపూపకారం చలిండి. అంతడ! గుతొా ంకాయకూర 
రెడ!ీ ఇపుపడు కూరని పొ యిో మీద నుండ ి ద్ించండి. కొతాిమీర, 
కరవి్ేపాకు వ్యెోండి. రుచి చూడండి. రుచిగ్ా లేద్ా? ఆయురేాద 
మందులా ఉంద్ా? డోంట్ వరీో! అధెరైో పడకండి. గ్ పపగ్ పో పళళ 
వంట మొదటోి  ఇలాగ్ే తగలడుతుంద్ి! వండగ్ానే పండగ కాదు. 
ఇపుపడు మీరు మీ వంకాయల్లి రుచి చూడమని చుటటపకాిలనీ, 
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ఇరుగమి పొ రుగమిలీి, ద్ారినపో యి ే ద్ానయోలీి.. ఇలా కని 
పించిన వ్ారందరీి  రకిెాస్ట  చయెోండి. అవసరమ తైడ బ్రతిమాలండి, 
వీలయితడ బ్లవంతం చెయోండ,ి కుద్రితిడ బ్దె్ిరించండి. తపుప 
లేదు. మీ హింస భరించలేక చచిినటుి  అందరప మీకు ఫడీ్ బ్ాోక్ 
ఇస్ాా రు.  'గుతొా ంకాయ రుచి కుద్రిింద్ ిగ్ానీ.. కొంచెం గటిటగ్ా ఉంట ే
ఇంకా బ్ాగుండడద్ి.' అనే మొహమాటపు మరాోద కామ ంటినీ, 
'నీబ్ ంద. ఈ  ఫెవికాల్ పరసుట ని గుతొా ంకాయ అనికూడా ఈమధో 
అంటునాిరా?' అన ే శాపనారాి ల కామ ంటిని చిరునవుాతో 
సీాకరించండి. తపుపలు, పొ రబ్ాటుి  నోట్ చడసుకోండి. ఈస్ార ి
వండనిపుపడు మాతరం గుతొా ంకాయ కూర ఇంతకు ముందుకనాి 
బ్ెటర్ గ్ా ఉండాలని గురుా ంచుకోండి. ఇటాి  వచీిరాని వంట 
మొదలలటటడం వలి మనకో గ్ పప మలేు చడకూరుతుంద్ి. ఈరోజు 
నుండ ి మీపరరు కూడా వంటవ్ాళళ ల్లసుట లో నమోదయిపో తుంద్ి.  
కావున మీ దృషిటకోణం మారుతుంద్ి. నినిటది్ాకా ఇతరుల వంట 
తిని ఎంజ్ య్ చడశారు. ఇపుపడు మీ ఆలోచన 'ఈ వంకాయకూర 
నా కూర కనాి బ్ాగుంద్ి. ఈ వంటవ్ాడి కకటుకు ఏమ ై ఉంటుం 
దబ్ాు!' అంటూ స్ాటి వంటవ్ాళళ ఫారుిలా గూరిి  సరీియస్ గ్ా 
ఆలోచించటం మొదలలడతారు. ఈ జిజ్ ా సర భవిష్ోతుా లో మిమిల్లి 
మంచి వంటగ్ాడగి్ా నిలబ్డెుతుందని గురుా ంచుకోండి. స్ో  - మీ 
పరయాణం గుతొా ంకాయతో మొదలలై.. పుల్లహో ర, ఉపాిపెసరటుట  
మీదుగ్ా పెరుగ్ావడలు ద్ాటుకుంటూ 'ఎకిడకిో వ్ెళిళపో తుంద్ి.' 
మీ విజ్యానికక కారణం? ఒక స్ాధారణ వంటకంతో మొదలలటిట , 
ఏకాగోతగ్ా ద్ానేి ఇంపోర వ్ెజై్ చడసూా , తపుపలు రపిటీ్ చయెోకుండా, 
అందరి వంటకాలని రుచి చూసూా , తద్ాారా మీ వంటకానిి 
మ రుగు పరుచుకోవటం.  ఇద్ి చాలా సింపుల్ పిరనిుపుల్! ఈ పది 
తడ ఫాలో అవుతూ ఇంకొనిి వంటకాలు నేరుికోవటం ఇపుపడు 
సులభం. ఇకిడో  ముఖోమ ైన పాయింట్ - బ్ేసకి్ు తలెుసుకుని 
తారగ్ా మీ వంట మీరు పరా రంభించాల్ల. బ్సె్ట  ఆఫ్ లక్. ఇంకో 
సలహా. కొనిి దుష్ట గోహాలకక దూరంగ్ా ఉండండి. ఈ గోహాలు మంచి 
రుచులు తలె్లసిన తిండపిుషిట  గలవ్ారు. మీచడత అనేకరకాల 
వంటకాలు తినిపిస్ాా రు. హ దైరాబ్ాద్ బిరియాని, మొఘలాయ్, 
తండూర,ి చటెిటనాడ్, చెైనీస్.. ఇటాి  అనేకరకాల, అతోంత 
రుచికరమ నై వంటలని, ద్ ిబ్సె్ట  రెస్ాట రెంటిలో తినిపిస్ాా రు. ద్ ిబ్సె్ట 

చెఫ్ లని పరచియం చడస్ాా రు. ఆ వంటకాల గూరీి, ఆ వంటోళళ 
గూరిి మీకు కథలు కథలుగ్ా చెబ్ుతారు. వంట చయెోటం ఎంత 
పవితర కారోమో, ఎంత నెపైుణోం కావ్ాలో మీకు రామాయణ 
భారతాలుగ్ా వరిణస్ాా రు. తతఫల్లతంగ్ా మీకు వంట పటి అపార 
భకకాపరవృతుా లు కలుగుతాయి. అందువలి మీరు కనీసం వంటిలుి  
వ్ెైపు కనెితాి చూడాలనాి వణికకపో తారు. ఒకవ్ళే వ్ళెిళనా, గ్ాోస్ 
సటవ్ వ్లె్లగ్ించటానికక కూడా భయం. ఇంకా మొండిగ్ా గుతొా ం 
కాయకూర వండుద్ామని ఉపకోమించినా ... అపపటకిే మీమీద 
బ్లంగ్ా పనిచడసుా ని సాద్డశీ, విద్డశీ వంటల పరభావం వలి మీ 
గుతొా ంకాయకూర కాస్ాా .. ఏ 'వంకాయ తండూరి గుతాి చౌచౌ కూర' 
గ్ానో రపపాంతరం చెందుతుంద్ి. దుష్టగోహ స్ావ్ాసం మూలంగ్ా 
మీకు రుచులు తెలుసు కాబ్టిట , మీకూరకక మీరే సునాి మారుి 
లు వ్సేరసుకుని, ఇంకపెుపడూ వంట చెయోరాదని తీరాినించడ 
సుకుంటారు. ఇందుమూలంగ్ా ఈ సమాజ్ం ఒక వంటవ్ాడిని 
కోలోపతుంద్ి. అదనిమాట ... స్ో  తస్ాిత్ జ్ గోతా ! 

ఇపుపడు మనం ఈ వంటల చరిని తెలుగు కథలు, 
రచయితల మీదకక మళిళద్ాద ం. నాకు హ సైూిల్ రోజుల నుండ ి
తెలుగు పతిరకలు చద్వి్ే అలవ్ాటుంద్ి.  థాంక్ు టు చందమామ, 
ఆంధరపతిరక అండ్ ఆంధరపరభ. ఈఅనుభవంతో చినిపుపడు సరిహ ి
తులతో కల్లస ిఒక వ్రా తపతిరక నడపిాను. వ్లె ఐదు పెసైలు. మా 
ఫణ ి తండిర వ్ారణాసి సుబ్రహిణోంగ్ారు ఇండియన్ ఎక్ు పెరస్ 
రిపో రటర్. ఆయన ట ైపు మిష్నోి  వ్ాడి పడడసని కారున్ పరపరిని డస్ట 
బిన్-లోంచి సరకరించి, చడతులు నొపపెటాట లా(వ్లె్లసిపో యిన కారునుి  
కావున పెనిుల్లి ఒతాిపటిట  రాయాలసుచడిద్ి) ఠావుల నిండా కథలు 
రాస,ి ఆ కాపలీని ఇళళలోి  పెదదలకక అమేి వ్ాళళం (అంటగటేట  
వ్ాళళం).  మా రచనా బ్ాధితులు మమిల్లి 'ఒరే! ఇంత చిని 
వయసులోనే ఇంత జ్బ్ుపుషిటతో కథలు రాసుా నాిరు. పదెదయాోక 
చాలా గ్ పపకథలు రాస్ాా రు.' అని ద్వీించడవ్ాళళళ. ఐదు పెైసల 
పతిరకపెై వచిిన లాభాలతో పులి ఐస్ కొనుకుినవే్ాళళం. 
ఆవిధంగ్ా చినితనంలసనే వంట పరా రంభించాను, లాభాలు 
గడించాను! పదెదయాోక - గుంటూరు మ డకిల్ కాలేజీ మాోగజ్ెైన్ 
కోసం 'పరరమ పిచిిద్ి ... గుడిేద్ ి ... కుంటది్ి ...’అని ఒక కథ 
వ్రా శాను. అయితడ అపపటకిే తలెుగు కథ మీద నాకు గ్ౌరవం  
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పెరగి్ిపో యి, 'ననేు ఏ కథా రాయక పో వటమ ే తెలుగు స్ాహతిాో 
నికక నేను చెయోగలసరవ' అనే నిరణయానికక వచడి శాను. కానీ, 
మాోగజ్ెైన్ కోసం కథ రాయక తపపలేదు. ఈ కథాకమామిష్ు 
తరవ్ాత రాస్ాా ను. రాజును చూసని కళళతో మొగుణిణ  చూడలేం 
గనుక, నా కథ నాకు మొగుళాళ కనిపిసుా ందని ముంద్డ తలెుసు 
గనుక, అచుిలో పడే నాకథని నేనింతవరకూ చదవలేదు. అసలు 
పటిటంచుకోలేదు. కారణం, 'కథలని చదువుటలో ఉని హాయి, 
రాయుటలో లేదని, నినినే నాకు తలె్లసింద్ ి...' అని బ్ుద్ిిమంతు 
డులో నాగ్శేారాో వులా పాడుకుంటుని కారణాన! మరి నాకళళకక 
కనిపించిన రాజు ఎవరు? ఏమీ తలెీని రోజులోి నే కటటల కొద్ీద  
కాగ్తిాలు ఖరాబ్ు చడసని ననుి, కాగ్తిం మీద కలం పటెటటానికక 
కూడా చల్లజ్ారం వచిినవ్ాళాళ వణికకపో యిేటుి  చడసని ఆ పెదద  
మనిషి ఎవరు? ఇంకవెరు! రాచకొండ విశానాథశాసిా !ి కాబ్ో యి ే
గ్ పపవంటవ్ాడిని కేవలం రుచులని ఆస్ాాద్ించువ్ాడిగ్ా మారేి 
శాడు! ఈ రావిశాసిా  ి అతోంత నిరదయుడు, స్ాారిపరుడు. తలెుగు 
కథలని వ్యెిోకకలోమీటరి ఎతుా కక తీసికళెిళ, వ్ేరవెారప తన 
దరది్ాపులకక కూడా రాకుండా, చుటూట తా పదెద  కంచెని వ్సేరసు 
కునాిడు. నావంటి అరుకులు ఆ ఎతుా , ఆ కంచె చూసి జ్డుసు 
కునాిరు! మ డసిని్ చద్ివ్వే్ాళళకక స్ాహతిాోభిలాష్ ఒక లకుర.ి 
ఎంట రనోలో చచీిచడెీ సటీు సంపాద్ించాం కనుక కొంచెం రలిాక్ు 
అవుద్ాం అనుకునేలోపుగ్ాన,ే ఎనాటమి అన ే ఒక దుష్టదురాిరు 
పరకీ్ష వచడిసుా ంద్ి. అటు తరవ్ాత పెథాలజీ అనే ఒక రాక్షసి 
వసుా ంద్ి. ఇటాి  రకిసుల సంతతి మనమీద విడతలుగ్ా ద్ాడచిడసి, 
మనలో గుజుు  లాగ్సేి ట ంకని మిగులుస్ాా యి. చాలాస్ారుి  'ఎవర ి
కోసం? ఎవర ికోసం? ఈ పాపషిిట  బ్రతుకు! ఈ నికృష్ట జీవితం ...' 
అని పాడుకోవలసి వచడిద్ి. పరరమనగర్ సినిమాలో నాగ్శేారాో వు 
పాడంగ్ాన ేవ్ాణశోిీ వచిింద్ి. నాకు మాతరం పిశాచ పరీక్షలసచడివి! 
ఈ పడీన, ఈ బ్ాదరాయణం లేని నా ఆర్ట్ సబ్ెుకుట ల సరిహతిులు 
తీవరమ నై రాజ్కయీ స్ాహతిో చరిలు చడసుా ండడవ్ాళళళ. వ్ాళళమధో 
'మౌనమే నీ మూగభాష్ ...’ అంటూ పాడుకోవటం నాకు ఇబ్ుంద్ి 
గ్ా ఉండడద్ి. వ్ాళళళ పొ దదసామానం ఒకపరరు పరస్ాా వించడ వ్ాళళళ. 
ఆపరరు రావిశాసిా .ి అసలు ఈ శాసిా  ిసంగతడంటో తడలాిలని నిరణయిం 
చుకునాిను. నారు పో సరవ్ాడడ నీరు పొ యాోల్ల. అంచడత వ్ాళళదగుర ే

రావిశాసిా  ి 'బ్ాకీ కథలు' బ్ాకగీ్ా తీసుకునాిను. 'ఎవడు వీడు? 
ఎచటివ్ాడు? ఇటు వచిిన శాసిా వి్ాడు.' అనుకుంటూ రావిశాసిా  ి
పుసాకం తెరచిాను. ఒక కథ చదవంగ్ానేి  ద్ిమి తిరిగ్ి మ ైండ్ 
బ్ాి ంక్ అయిపో యింద్ి. కథ అంటే ఇలా కూడా ఉంటుంద్ా! తలెుగు 
ఇలాకూడా రాస్ాా రా! కొనిిసంవతురాలుగ్ా రుచీపచీ లేని 
మజిుగనిం తినవే్ాడికక.. హఠాతుా గ్ా పుల్లహో ర, గ్ారలెు, ద్ోస్ావ 
కాయతో భ జ్నం రుచి తగ్లి్లతడ ఎలా ఉంటుంద్?ి అపుపడు నాకలా 
అనిపించింద్ి. అనిి కథలు చకచకా చద్ివిన తరవ్ాత పుసాకం 
మూసి ఆలోచనలో పడాే ను. అపపటది్ాకా తెలుగులో నే చద్విింద్ ి
అరట,ి ఆవు కథలని అరిమ ైంద్ి. ఈ రావిశాసిా  ి విసీి తాగుతాడు. 
మనకక తన 'రచనలు' అని విసీి పో స్ాా డు. ఆలిహాల్ ఎడిక్షన్ 
లాగ్ాన ే రావిశాసిా  ి రచనలు కూడా ఒక ఎడకి్షన!ే ఆలిహాల్లి 
మానిపించటానికక సెకైకయాటిరసుట లు ఉనాిరు. ఈ రావిశాసిా  ిఎడకి్షన్ 
కక డ-ీఎడకి్షన్ ఫసెలి్లట ీలేదు! 

తిరపతి లడుే  తినివ్ాడికక ఇంకే లడూే  రుచిగ్ా ఉండదు. 
బ్ెజ్వ్ాడ బ్ాబ్ాయ్ హో టలోి  ఇడీి  తిని తరవ్ాత ఇంకకెిడా ఇడీి  
నచిదు. ఈ రుచులు ఎంత కమిగ్ా ఉంటాయంటే, మనం వండ 
టానికక పరయతిం చయెాోలనాికూడా భయమసేుా ంద్ి. వ్రె ీ
డిసిరజేింగ్ (నిరుతాా హం), కొండకచ  ఇంటిమడడటింగ్ (భీతి). ఈ 
అల్లటమటే్ రుచులు టసే్ట  చయెోనివ్ాడు అదృష్టవంతుడు. 'తావల 
చింద్ ి రంభ! తామునిగ్ింద్ ి గంగ!' అనుకుంటూ ఏద్ోకట ి
వండుతూనే ఉంటాడు. అలా వండగ్ా వండగ్ా వ్ాడడ ఓ గ్ పప 
వంటోడు అవాచడి మో! తినగ తినగ వ్మేు తియోగ్ానుండు! ఏద్ో 
ఒకట,ి కథలు రాసరీాస ీ వ్ాడడ గ్ పపరచయిత అవ్ొాచుిగద్ా! 
కాబ్టిట-కథలు రాయడం మొదలలడద్ామనుకున ే మితరో తాము 
లారా! అనుభవంతో చెబ్ుతునాిను. మీరు రావిశాసిా నిి, కుటుంబ్ 
రావుని చదవకపో వటమే మంచిద్ి. వీళళళ చాలా డడంజ్రస్ రచయి 
తలు. అటిని అసలు చదవకుండా ఉండ దుద . ఏద్ో  స్ాాతి, జ్యోతి 
లాి ంటి స్ాధారణ పతిరకలు ఫాలో అవాండి. సరిపో దనుకుంటే 
యండమూర,ి మలాి ద్ిలాంటి వ్ాళళళ విచిలవిడిగ్ా రాసపిడడసని 
పల్ప ఫకి్షనుి  కొనిి చదవండ.ి చాలు. అసలేం చదవకపో యినా 
కొనిి పరమాద్ాలు సంభవించవచుి. ఫిజిక్ు అసులు తలెుసు 
కోకుండా పరయోగ్ాలు చడసరా .. నూోటన్ సూతరా లు, ఆరిిమ డసి్  
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సిద్ాి ంతాలేి మళ్ళళ కనిపెటేట  డడంజ్రపాయం ఉంద్ి! అటులనే స్ాహ ి
తోంలో నిరక్షరాశ్యోలమ తైడ, కనాోశ్యలాినిి (ఆలలరడీ గురజ్ డ 
రాశాడని తెలీక) మళ్ళళ రాసర పరమాదం ఉంద్ి, జ్ గోతా! 

"నానోియ్! ఎంతసరపు? నాకు ఆకలేసుా ంద్ి." బ్ుడుగు 
గ్ావుకేక. "బ్ుడుగమాి! వచెివచెి, ఇద్ిగ్ో నీ నూడిల్ు." 
అంటూ నూడిల్ు సర్ా చడశాను. ఉఫ్! అలవ్ాటు లేని పని. పూ 

రిాగ్ా అలసిపో యాను. మీకో రహసోం చెబ్ుతునాిను, పరపంచంలో 
అనిిపనులోి కలాి  కష్టమ నైద్ ి నూడలి్ు వంటకం! ఇపుపడు నాకో 
మంచి కాఫీ తాగ్ాలనిపసిుా ంద్.ి ఖరిఖరి! ఈ వంటావిడ ఇంకా 
రాలేదు. అవునేి ండ,ి వంట నరేుికోవ్ాల్లున రోజులోి  కడుపు నిండా 
తినడం మించి ఏమీ చయెోలేదు. హాయిగ్ా తిని పడుకోవ్ాల్లున 
రోజులోి  వండుతునాిను, ఆ మాతరం కష్టంగ్ా ఉండదూ మర!ి 

 

పరిష్ాారం 
                                                                              మంధా భానుమతి 

తలుపు చపుపడువిని కళళళ నులుముకుంటూ లేచి తలుపు తీసిం 
ద్ి వసంత. మధాోహిం రెండయింద్ి. కాల్లంగ్ బ్లె్ సిా ఆ ఆఫ్ 
చడసింద్ి, కాసరపు పడుకుంద్ామని. “హాయ్! అమిమాి” అంటూ 
లోపల్లకక వచాిడు వినయ్. “తాతయో పడుకునాిరా” అంటూ 
గద్లిోకక వ్ెళిళ కంపూోటర్ ఆన్ చడస్ాడు. వినయ్ హాసటలోి  ఉండ ి
ఇంటర్ చదువుతునాిడు. డిలిీలో ఉని కూతురిి, అలుి డిి 
అడగి్ింద్ ివసంత, మా ఇంటోి నే ఉంచచుి కద్ా అని. “మీకెందుకు 
లేనిపో ని ట నషన్” అనాిరు ఇదదరప. వినయ్ ఎపుపడెనైా, పరీక్షలు 
లేకపో తడ వసుా ంటాడు.”అనిం పటెటమనివ్ా?” లం ఆ అయాోక 
బ్యలేద రాను అమిమాి! వదుద  కంపూోటర్ కసేి తిరగి్ి అనాిడు 
వినయ్. పళ్ళం నిండా కారపూపస తచెిి వ్ాడ ిముందు పటెిట  తమ 

గద్లిోకక వ్ళెిళంద్ ివసంత. నిదరని మళ్ళళ ఆహాానించడానికక. అద్డమ  ై
నా సరిహితురాలా పలివగ్ాన ే రావడానికక! కళళళ గటిటగ్ా మూసు 
కుంద్ి. వసంత, సుబ్ాురావుల్లదదరప పరభుతోాద్ోోగం చడసి రిట రై 
యాోరు అయిద్డళళకకోతం. పలిిల్లదదరప దూరానఉనాిరు. అబ్ాుయి 
అమ రకిాలో,అమాియి ఢిలిీలో. రటి ైర్ అయినపపటనిుంచీ విశాో ంతి 
కరువ్ెనైటినిపించింద్ ివసంతకక. అలా అని పదెదగ్ా చడసని పనీ కని 
పించదు.తీరకిా వుండదు. పొ దుద ని లేచి వీధ ి తలుపు తియో 
డానికే పాతిక స్ారుి  తిరగ్ాల్ల. పో నీ తలుపు తీస ి పడెద్ామా 
అంటే....”ఒంటరిగ్ా ఉని రటి రైయిన దంపతుల హతో....రంెడు 
లక్షల చోరీ” అంటూ పరపరోి  వ్ారా హృదయ విద్ారకంగ్ా వినిపసి్ాా డు 
సుబ్ాురావు. నపేధో సంగ్తీం ఒకిట ే తకుివ. తన వయసు 
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వ్ాళళళ చాలామంద్కిక లాగ్ా బీ.పీ..ష్ుగరు లాంటి చుటాట లు రాలేదు 
తనకక. కానీ నిదర పటేట  సమయానికక ఏద్ెైనా శబ్దం అయింద్ో  ... 
ఇంక అంతడ సంగతులు. అద్డం శాపమో కానీ పగలూ, రాతీర కూడా 
సరగి్ాు  కళళళ మూతలు పడుతునిపుపడడ ఫో న్ మోగడమో, 
కాల్లంగ్ బ్లెోి , ఏద్ ీ లేకపో తడ ఎపార్ట-మ ంట్ పారిింగ్-లాట్ లో 
రివర్ు గ్ేర్ హారన్ లో ఒకటమేిట ి ... నగరంలో శబ్ాద లకేం లోటు? 
ఉదో్ోగం చడసరటపుపడడ నయం. పరతీద్ీ ట ైం పరకారం నడిచి పో యిేద్ి. 
అలసని శరరీం, మనసూ మంచం ఎకిగ్ాన ేవిశాో ంతి తీసుకునేవి. 
అపపడు ఉరుకులు పరుగులు పెటటలేక ఎపుపడపెుపడు రిట రైవు 
తానా, మన ఇష్టం వచిినటుి గ్ా పనులు ఎపుపడు చడసుకో 
గలుగుతానా అనుకునదే్ి. కానీ అనుకునిటుి గ్ా ఏ రోజు లేదు. 
ఇంటోి  ఇదదరే తీరగి్ాు  ఉంటే పరతీద్ీ భూతదదంలోంచి కనిపసిుా ంద్.ి పద్ ి
రోజులు పలిిలు ఫో న్ చయెోకపో తడ ”ఈ పలిిలకక మనం అంటే లక్షోం 
లేదు. వ్ారానికొకస్ారి మాటాి డాే నికక కూిడా కష్టమనేా?” అని 
పిసుా ంద్ి. అమ రికాలో ఉని అబ్ాుయి అయితడ మరీ అపురపపం. 
వ్ాళికక అసలు ఊపరిి తియోడానికక కూడా ట ైం ఉండదట. ఆకాడికక 
అంత దూరం ఎందుకో వ్ెళిడం? ఇండయిాలో కడుపునిండా గ్ాల్ల 
పీలుికోవచుి కద్ా! ఆ పకినించి ఈ పకికక తిరిగ్ి కాళళళ ముడు 
చుకుంద్ి. ఉహూ! లాభం లేదు. చవెులు బ్దదలయిేోలా పాటలు 
ఎకిడనుంచ .ో “ట ీ పెటుట కుంద్ామా?” సుబ్ాురావు లేచి హాలోి కక 
వ్ెళతా  అనాిడు. “ఇద్ో లౌకోం. పడెతావ్ా? అనకూడదూ” 
మనసులోనే విసుకుింటూ లేచింద్ి. తలంతా ద్మిుిగ్ా 
అనిపించింద్ి. అలాగ్ే లేచి ట ీ నీళళళ పొ యిోమీద పటెిట  వచిింద్ ి
వసంత. హాయ్ తాతయాో! వినయ్ వచిి తాతయో దగుర 
కూరుినాిడు. వసంత టీ తీసుకొచిి ఇదదరిక ీ చరెో కపుప ఇచిి 
తనొకట ి తీసుకుని కూరుింద్ి. “పలుకే బ్ంగ్ారం” అనిటుి  
ఉంటాడు వ్ాడు. అడగి్ింద్ానికక సమాధానం చెపాా డంతడ.  “ఏంటరా  
విశేషాలు?” ఉండబ్టటలేక అడగి్ింద్ి. “ఏం లేవు అమిమాి” ఏం 
లేవ్ా? రెలైేా బ్డుట్ చూస్ావ్ా! ఫస్ట కాి సు, సెకండ్ ఏసి తగ్ిుస్ాా రట. 
మేం ఎపుపడూ  పరయాణం చడసర ధరే్ ఏ.సి. అంతడ వుంద్ి. “తా 
దూర సందు లేదు మ డకో డోల”ని బీదవ్ాళళకక ఏసీ బ్ గ్లీట. 
నాలుగు ఏ.సీ. బ్ గ్లీకు బ్దులు ఎనిమిద్ి మామూల్లవి వ్ేసరా  
వ్ాళళని బ్స్ాా లోి  కూరనిటుి  కూరకిరేిదు కద్ా! నువ్ెాపుపడెనైా 

డిలిీ సరటష్న్ లో బీహార్ వ్ళెళళ రెలైు చూస్ావ్ా?’ అలా స్ాగ్ిపో తుని 
సుబ్ాురావు ఉపనాోసంనించి తపిపంచుకోడానికక టీ కపుపలు 
తీసుకుని వంటింటోి కక వ్ెళిళంద్ి వసంత. పొ దుద నిించీ రకరకాల 
స్ామ తలతో, వ్రేేారు ఉద్ాహరణలతో విశేషాలనీి వినడం అయిం 
ద్ి. ఇంక ఓపకి లేదు. వినయ్ ని చూసింద్ి. తల ఊపుతునాిడు. 
కానీ వినడం లేదని వసంత అనుమానం. సుబ్ాురావు చపెూా న ే
వునాిడు. వినయ్ గటిటగ్ా యం. టి. వీ. పటెిట  కాళళతో సెటప్సు వ్ేసుా  
నాిడు. మధో మధోలో తాతయో కసేి తిరిగ్ి తల నిలువుగ్ా 
అడేంగ్ా, గుండరంగ్ా ఊపుతునాిడు. సుబ్ాురావు ఆయాసం 
తీరుికోడానికక కాసరపు  ఆగ్ాడు. ఇద్డ సందని వసంత వచిి 
వినయ్ పకిన కూరుిని అడగి్ింద్ి. ‘హాసటలోి  భ జ్నం అద్ ీబ్ాగుం 
టుంద్ా? కాి సులో పాఠాలు బ్ాగ్ా చపెుా నాిరా? అరిం అవుతు 
నాియా?’ వినయ్ హాసటలోి  చడరి నెలయింద్ి. ఏం కష్టపడ ి
పో తునాిడో  అని తన భయం. ‘బ్ావుంద్ి అమిమాి! లలసన్ు 
ఓ.కె.’ టి,వీ. ఛానెల్ మారుసూా  అనాిడు వినయ్. ‘వ్ాాట్. హాసటల్ 
మ స్-లో  భ జ్నం బ్ాగుండడమా! మేం హాసటలోి  ఉండి చదువు 
కునటేపుపడు పొ దుద నేి పూరీ, బ్ంగ్ాళదుంపల కూర, మధాోనిం 
బ్ంగ్ాళ దుంప ముదద  కూర, ముదురు కూరగ్ాయల స్ాంబ్ారు, 
రాతిర బ్ంగ్ాళదుంపల వ్ేపుడు, పరరు తెలీని పచిడి, నీళళలో 
రంగ్సేిన చారు, మూడు వందల అరవ్ెై నాలుగు రోజులూ అద్డ 
మ నూ. ననేు మ స్ సకోెటరీగ్ా ఉనిపుపడు, వంటవ్ాళితో కూడా 
వ్ెళిళ లేత కూరగ్ాయలు తచెడి వ్ాణినుకో’. ‘మ స్ సకోెటరగీ్ా 
ఎనాిళళి నాివ్ేంటి తాతయాో?’ వినటేి దనుకుంద్ి వసంత. మనవ 
డు. ఘటికుడడ. అషాట వధానం చడస్ాా డనిమాట. “ఎనాిళింట ే ...” 
నీళళళ నములుా ని సుబ్ాురావుకక అంద్ించింద్ి వసంత. “మూడు 
నెలిని చెపాపరుగ్ా”. చూస్ావ్ా! అనిటుి గ్ా కళ్ళగరసేి డి.వి.డ ీ
కాబినటె్ తీస ి కొతా డసి్ి లేమ ైనా ఉనాియిేమో అని చూడ 
స్ాగ్ాడు వినయ్. “కొతావి హారీపాటర్ సీరసీ్ వచాియి, తీసుకో 
లేద్ా” అంటూ “హారీపాటర్–స్ో సర్ు స్ోట న్” ఇరవయోోస్ార ి చూడాే  
నికక డి.వి.డి పరి యర్ లో పటెాట డు. మేం అవ్వేి కొనం కదరా! 
“ఇవ్ెనైా మీ అమి తచెిిపడడసుా ంద్ి” వసంత అంద్ి. ఎపుపడో  వస్ాా  
డు, వచిినపుపడు ఓ మాటామంతీ లేకుండా కంపూోటరో, 
టి.వి.నో, డి.వి.డనిో మనసులో విసుకుింటూనే మనవడి పకిన 
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కూరుింద్ి. వ్ాడ ి ముదుద  మొహం చూసూా . కాసరపు ముగుు రప 
సినిమా చూస్ారు. ఇక సుబ్ాురావు వలి కాలేదు. 
“ఇపుపడడవిటో ఇవనీి పరపంచానిి ఉరపో తలూగ్ిసుా నాియి. కానీ, 
ఎపుపడో మా విఠలాచారో ఇవనీి తీసరస్ాడు. మాంతిరకుడి మాయ 
లు, గురాో లు డాన్ు చెయోడం, మనుష్ులు పక్షులాి  మార 
డం...అసలు ఆ సినిమాలే సనిిమాలనుకో...ఇంకా ఈ ట కాిలజీ 
అద్ీ లేకుండానే, ఎంత బ్ాగ్ా తీసరవ్ాడో ...అసలు అవనీి డి.వి.డ ీ
లు చడసి అముి ... హాట్ కకేులాి  పో తాయి. గురువుని మించిన 
శష్ుోడు, గండికోట రహసోం ... సుబ్ాురావు చడతులు తిపుపతూ 
మొదలు పటెాట డు. రిమోట్ తీసుకుని వినయ్ వ్ాలూోం పెంచాడు. 
వసంత వంటింటోి కక వ్ెళిళపో యింద్ి ఈ గ్ోల భరించలేక. “టఫిెన్ ఏం 
చెయోమంటావురా వినయ్” టి.వి. కంటే పదెద  గ్ ంతు చడసి అరవ 
డంతో వసంత గ్ ంతు జీరపో యింద్ి. “బ్ాగ్ా జీడపిపుప వ్సే,ి అలిం 
పచిిమిరపకాయలు, కరవి్ేపాకు దటిటంచి వ్ెనిలా ఉపాి చయెో 
వ్ోయ్. అసలు ఉపాి రుచి ద్డనికొసుా ంద్ి? ఆబిడ్ు తాజ్ మహలోి  
ఇద్విరకు ఉపాి ఉండడద్ి” సుబ్ాురావు నోరపరిపో యిలేా వరిణసుా ం 
టే, వినయ్ టి.వీ కటేటస ిమళ్ళళ కంపూోటర్ దగురికక వ్ెళిళపో యాడు. 
కాల్లంగ్ బ్ెల్ మోత విని ట ైం చూసింద్ి వసంత, నాలుగు. సరగి్ాు  

నాలుగ్ింటకిక ఎదురింట ి రామారావు, పెై అపార్ట మ ంట్ లోని 
వ్ెంకటరా వు గ్ారు వస్ాా రు. ముగుు రప కాఫ ీతాగ్ి కాసరపు విహారానికక 
వ్ెళాా రు. ఇంకొంచెం ఎకుివ నూక వ్ేస ి ఉపాి చయెోడానికక మర ి
కాసాంత నూనె, పో పు వ్సేింద్ి. హలోి  నుంచి గటిటగ్ా మాటలు 
వినిపిసుా నాియి. సుబ్ాురావు  కంఠం మరింత పెంచి మాటాి డడసుా  
నాిడు. స్ాా నబ్ల్లమి కద్ా మర.ి “ఏమిటండ ీఈ మాయలు మంతరా  
లు...టి.వి.లోచూస్ారా? ల్లంగ్ోదువం! వ్ెంటన ే మ జీషియన్ చడస ి
చూపసిుా నాిడు. అసలు ఇలా మ సిరెజై్ చడసుా ంటనేే వ్రెిోజ్నం 
వ్ెంటపడుతుంటారు”. “మరీ అలా అనకండి సుబ్ాురావు గ్ారు..ఏ 
పుటటలో ఏ పాముంద్ో ... కొందరు ద్ెవై్ాంశ సంభూతులుంటారు” 
వ్ెంకటరా వ్ గ్ారు సరదబ్ో యారు. వసంత నతాెి కొటుట కుంద్ి లోపల. 
వ్ెంకటరా వ్ గ్ారు పుటటపరిా బ్ాబ్ా భకుా లు,సుబ్ాురావ్ మరిి పో యి 
నటుి నాిడు, రచెిిపో తునాిడు. “ఏం లేదండీ! అంతా టరా ష్ డబ్ుు 
సంపాదనకక ఇద్ో  సులభ మారుం. నాలుగు ముకిలు నేరుికుని, 
పద్మింద్ి శష్ుోల్లి వ్ెంటబ్ెటుట కుని పరా పగండా చడసుకుం 
టూ.”...ఇంకెకిడికక వ్ెళిళపో తుంద్ో  అని వసంత గబ్గబ్ా ఉపాి 
పరి టిలోి  సరిద తీసుకొచిింద్ి. “చాలా థాంక్ుఅమాి! అనవసరంగ్ా 
శోమ తీసుకునాివు” వ్ెంకటరా వుగ్ారు జీడపిపుప నోటోి  వ్సేుకుం 
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టూ అనాిరు. సుబ్ాురావు వ్ాక ర్వ్ాహానికక ఉపాి ఆనకటట 
వ్ేసింద్ి. “అమియో, రటి ైరయాోక మగవ్ాళళకక నోరప, ఆడవ్ాళళకక 
పనీ ఎకుివవుతాయి” అనుకుంద్ి వసంత స్ాానుభవంతో. 
పొ దుద ని అయిదు గంటలకక లేచినపపటినుంచీ మొదలవుతుంద్ ి
వసంతకక వంటింటోి  పని, సుబ్ాురావుకు హలోి  పని. జియోరు 
స్ాామిగ్ారివి, ష్ణుిఖశరిగ్ారివీ....అందరివీ పరవచనాలు కోమం 
తపపకుండా వినడం, వింటూ వ్ాోఖాోనం చెయోడం...పరపర్ క్షుణణం 
గ్ా చద్విి ఆ వ్ారాల్లి గటిటగ్ా కామ ంట్ చడసూా  వినిపించడం....ఆ 
రోజుకక ఏం వండాలో పాి నింగు...ఇద్డనా రిట రేై్ జీవితం? కాసా 
ఆధాోతిిక మారుం వ్ెైపుకక వ్ళెళి ద్పెుపడు? వసంతకక 
విసుగ్ చడిస్ోా ంద్ి. హాయిగ్ా ఏ పలలి టూరో వ్ెళిళ పరశాంతంగ్ా 
ఉండచుి కద్ా! ఎనోిస్ారుి  అడగి్ింద్ ి సుబ్ాురావుని, పాలవ్ాడ ి
కాల్లంగ్ బ్లెోా  కాకుండా పక్షుల కకలకకలారావ్ాలోా  లేవ్ాలనుంద్ి” 
అని. “మరి పాలేి కపో తడ కాఫీ ఎలాగ్ోయి” మాట పూరిాకాకుండాన ే
తడల్లి పడడస్ాా డు సుబ్ాురావు. వసంత ఆలోచనలోి  ఉండగ్ాన ే
వినయ్ వచాిడు. “పకోడలీు చడస్ాా వనుకునాి నమిమాి! “మర ి
ముంద్డ చపెపచుి కద్ా!” “ఏద్ీ, తాతయో చపెపనిసరానా!” ఉపాి 
పరి టు సింకులో పడడసి, నే వ్ళెళా నాి అంటూ వ్ెళిళపో యాడు. రాని 
పనిమనిషనిి తిటుట కుంటూ గ్నిెిలనీి తోముకుని, రాతిరకక వంట 
మొదలు పటెిటంద్ి. ఏద్ెైనా లలైట్ గ్ా టఫినె్ తింద్ామంటే కుదరదు. 
చారు అనిం, మజిుగ్ా అనిం తినకపో తడ నిదర పటటదంటాడు 
సుబ్ాురావు. చచిినటుి  రెండుపూటలా వంట, ఒక పూట టిఫనె్ 
చెయోవలసింద్డ. పనంతా అయి, మొహం కడుకుిని కూరోిగ్ాన ే
వచాిరు, ఎపుపడో కాని కనిపంిచని సరి హతిురాలూ ఆమ  భరాా , 
లేని ఓపిక తెచుికుని, ట ీ ఇచిి మాటాి డుతుంట ే వచాిడు 
సుబ్ాురావు. వసంత, సరిహతిురాలు మాటాి డుతుంటే...”హలో” 
చెపుపకుని మగవ్ాళిిదదరప మాటలు రానటేి  కూరుినాిరు. నాన్ 
స్ాట ప్స గ్ా మాటాి డడ సుబ్ాురావు పరపరు పద్ోస్ారి సీరయిస్ గ్ా 
చద్వి్సేుా ంటే, సరిహతిురాల్ల భరా మూోట్-లో ఉని టి.వీ. 
చూసుా నాిడు. ఓ గంట అయాోక “వ్ెళాద మా” అంద్ి సరిహితు 
రాలు. సి ర్ంగ్ లా లేచిన భరా ఒకి అంగలో వీధలిో ఉనాిడు. 
సుబ్ాురావు ఆనందంగ్ా కకంద్ివరకు వ్ెళిళ షరక్ హాోండ్ ఇచిి 
వచాిడు.  తరాాత వసంత ద్బె్ులాటకక ద్ిగ్ింద్ి. “నా ఫెరండ్ు 

ఎవరెనైా వసరా  ఎందుకు మాటాి డరు? మొదటుించీ చూసుా నాి 
కద్ా మీ వరస. అనరుళంగ్ా ఏ టాపకి్ ఇచిినా మాటాి డడ వ్ాళళళ 
నా కోసం ఎవరెనైా వసరా  నోటకిక ఎందుకు బిరడా వ్ేస్ాా రు? “అద్డం 
లేదు. ఇంద్ాక వచిినాయన చాలా మంచివ్ాడు”. “అంట ే చడేె 
వ్ాళళతో కానీ మాటాి డారా?”  “భలే జ్యకులేస్ాా వ్ోయ్! ఆహాహా!” 
జ్యకు కాదు సరీియసరు తీక్షణంగ్ా చూసూా  అంద్ి వసంత. 
“అద్కిాదు, ఏం అడిగ్నిా ఒక మాటలో సమాధానం చెపుా ంట ే ఏం 
మాటాి డతాను? ఉద్ాహరణకక, కుశల పరశిలయాోక ...” ఏం 
పరపరు తపెిపస్ాా రు? ... ”ట ైమ్సు ఆఫ్ ఇండయిా”. “ధరలు 
చూస్ారా? ఎలా మండిపో తునాియో?”... ”నాకు తలెీదు. అంతా 
మా ఆవిడ చూసుకుంటుంద్ి” “ఏమిటోనండ ీఈ టరా ఫిక్ రోజు రోజుక ీ
ఎలా పరెిగ్ిపో తోంద్ో  చూస్ారా? ఇద్విరకు గంటలో వ్ెళళళద్ ి
ఇపుపడు గంటనిర పడోా ంద్ి. ఎకిడా పారిింగ్ ద్ రకటేి దు”... 
”అవును”. ఈ సనిిమాలు చూస్ారా...ఎంత అరిం పరిం లేకుండా 
తీసుా నాిరో. అసలు ఆ పాటలేమిట ీఆ డానుులేమిటీ? ... “నేను 
సినిమాలు చూడను”.”టి.వీ. లో సరీియల్ు చూస్ారా? ఎంత 
భయంకరంగ్ా ఉంటునాియో” ... “నిజ్మే”....ఇలా ఉంట ే ఏం 
మాటాి డమంటావు చపెుప.” వసంతకు నవ్ాాగలేదు. “ఇనాిళళకక 
మిమిల్లి మాటాి డకుండా ఎలా ఉంచాలో తెల్లసింద్ి. ఆయనకక 
థాంక్ు చపెుపకోవ్ాల్ల.” “ఎంత డామజేింగ్ గ్ా మాటాి డుతునాివు? 
అంత బ్ో ర్ కొడాా నా!” మాటాి డకుండా వ్ెళిళ రెండు కంచాలోి  అనీి 
పెటిట  డెనైింగ్ టేబిల్ దగుర పెటిటంద్ి. రెండు కపుపలోి  మజిుగ, 
చారప...మారు వ్సేుకోకుండానే సరిపో తుంద్ి. సుబ్ాురావు బిగు 
సుకుపో యి అనిం తినసేి, అతాా  కోడళళళ సీరయిల్ చూడేం 
మొదలుపెటాట డు. “బ్ాగ్ా కోపం వచిింద్ి” అనుకుంద్ి వసంత. 
“కాసరపు కారే్్ ఆడద్ామా?” శాంతి జ్ెండా ఊపింద్ి. “ఓ యస్. 
పద, పూల్ ఎంత వ్ేసుకుంద్ాం?” వసంతకు సుబ్ాురావులో నచడి  
అంశం అద్డ. ఎంత కోపం వచిినా మాట మారుసరా  చినిపలిిలాి గ్ా 
మరిిపో తాడు. పరకాట అయి పడుకుని కళళళ మూసుకుంటే, 
మామూలుగ్ా మోగ్ింద్ి ఫో ను. “అమాి! ఎలా ఉనాిరు?” 
నూోజ్రెీు లో ఉని కొడుకు. వ్ాళికక ఆద్ివ్ారం పొ దుద ని కద్ా! 
తీరుబ్డగి్ా లేచి బ్ేరక్ ఫాస్ట తిని, తాపగీ్ా కాఫీ తాగ్ి చడస్ాా డు ఫో న్. 
కొంచెం ముందు చెయోచుి కద్ా! ఏమ నైా అంట ే ఆ కాస్ాా  
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చెయోరేమోనని భయం వ్సేి మౌనంగ్ా భరసిుా ంద్ ి వసంత. 
మూసుకుపో తుని కళళని తరెుసూా  కారే్ లలస్ ఫో న్ చవెి దగుర 
పెటుట కుని చలినినీళళతో మొహం కడుకుిని వచిింద్ి. “బ్ాగు 
నాిం నానాి! మీరలెా ఉనాిరు?” “ఫెనై్. డాడీ అపుపడడ డీరమ్సు 
లోకక వ్ెళిిపో యారా?” ట ైం చూసింద్ి వసంత. పదకొండు..రాతిర 
పదకొండింటికక నిదర పో తుంట ే వ్ేళాకోళం. “ఆ! స్ాయంతరం మా 
ఫెరండ్ు విజిట్ కక వచాిరు. ట ైర్ అయిపో యి పడుకునాిరు. “మీకు 
వీలవుతుంద్ో  లేద్ో  చపెిప వచాిరా? ఎవరు వ్ాళళళ?” నీకు 
తెలీదులే! చెపరప వచాిరు. సతీ, పలిిలూ బ్ాగునాిరా? బ్ుజిుగ్ాడడం 
చడసుా నాిడు? ఎందుకెనైా మంచిదని మాట మారేి సింద్ి. లేకపో తడ 
ఇండయిాలో ఎలా మానర్ు పాటించరో, అమ రకిాలో అపాయింట్ 
మ ంట్ తీసుకుంటనేే కానీ తలి్లదండుర లు కూడా పిలిల దగురికక ఎలా 
వ్ెళళరో... అరిరాతిర వరకూ స్ాగుతాయి బ్ో ధలు. “ఓహ్ బ్ుజిు ! స ఆ 
ఎ సీాట్ ఫెలో మమీి...యు నో తన పనులనీి తనే చడసుకుంటా 
నంటాడు. ఇవ్ేళ లాన్ మో చడస్ాా నని పరచీ పడెుా నాిడు. వ్ాడికక 
హాండిల్ అందదు కద్ా! ననేు ఎతుా కుని వ్ాడడ చడసుా నిటుి  చయెాో 
ల్ల. ఇంక పింకీ అయితడ అన్ బిలీవబ్ుల్...” మనవల ముచిటినీి 
కళళళ పదెదవి చడసుకుని వింద్ి వసంత. పటెటబ్ో యిే సమయం 
వచిినపుపడు అడగి్ింద్ి, “సతీ ఏం చడస్ోా ంద్?ి” “సతీూ! మామ్స 

వ్ాంట్ు టు టాక్ టు యు.” “వసుా నాి”! హలో సతీా ఎలా 
ఉనాిరమాి? “బ్ాగునాిం. అతాయోగ్ారు! మీరెలా ఉనాిరు?” 
“పింకీకక మాటలేమ నైా వచాియా? తనిి చూడాలని మనసు 
పీకుతోందమాి! అద్ి పుటాట క చూడలేదు కద్ా! కంపూోటరోి  వచడి  
ఫో టోలు తపప.....”మాటలేం రాలేదండి. మీ అబ్ాుయి 
మాటాి డతారట” టపీమని ఫో ను అబ్ాుయికకచడిసింద్ి. అమాి! 
ఇంకేంటి విశేషాలు? నానితో మాటాి డనే లేదు. మళ్ళళ 
చడసనిపుపడు మాటాి డతాలే. ఉంటా. ఆరోగోం జ్ గోతా” కారే్ లలస్ 
పకిన ఉని ట ీ పాయ్ మీద పడడస ి మంచం మీద వ్ాల్లంద్ ి
వసంత. గుండలెో ఏద్ో  ఖాళ్ళ అయినటుి గ్ా అనిపించింద్ి. కళళళ 
మూసుకుంటే తడల్లపో యిన నిదర కోపం వచిి ఎకిడకిో 
వ్ెళిళపో యింద్ి. ఇంక ఇవ్ళే అంతా జ్ గ్ారం అనుకుని లేచి 
కూరుింద్ి. ఏమిట ి ద్ీనికక పరిషాిరం? కంటి నిండా తృపిా గ్ా 
నిదరపో యి ఎనాిళ్్ళంద్ో! చపెుపకుంద్ామంటే ఎవరప లేరు. 
సుబ్ాురావుకక నిదర పటటకపో వడం అనదే్ి ఒక పరా బి్ం లా 
అనిపించదు. అదంతా ఇమాజినేష్న్, కళళళ మూసుకుని 
పడుకోడానేి “నిదర” అంటారు, అని కొటిటపడడస్ాా డు. రేపు డాకటర్ 
దగురికక వ్ళెాళల్ల అనుకుంటూ హాలోి కక వ్ళెిళ పుసాకం తీసింద్ి. 
చదువుతుంటే ఎపపటకిో, ఏ రెండింటకిో కునుకు పటిటంద్ి. 
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“అలాి హో  అకుర్ ...” మ కైులోంచి గటిటగ్ా అలాి ని పలివ డమ ే
కాకుండా ఒక అరగంటసరపు భజ్నలు. ఉల్లకకిపడ ి లేచింద్ ి
వసంత. ట ైము నాలుగునిర. నాలుగ్ళిళ అవతల ఉని మసీదు 
లోంచి రోజూ వచడి మేలుకొలుపు. ఎవరెనైా ఏమ నైా అంట ే “మీ 
వినాయకచవితికక పెటటటేి ద్ా మ కైులు” అంటారు. నిశిబ్దంగ్ా పరా రిిసరా , 
అలాి కక కానీ వినాయకుడకిక కానీ వినిపించద్ా! కాళళళ స్ాగద్ీసు 
కుంటూ లేచింద్ి వసంత. కాఫీ డకిాక్షన్ వ్యెోడానికక. కాల 
కృతాోలు తీరుికుని కాఫీ కలపడానికక పాలు తీద్ాద మని ఫిరజ్ 
తీసింద్ి. లోపలుించి స్ాంబ్ారు గ్నిెి పిలి్లమొగులేసుకుంటూ 
కకంద్కిక దూకకంద్ి. చయెిో నుద్ిటకిానించి “అయోో” అనుకుంద్ ి
వసంత. నిని మధాోహిం పొ రపాటి స్ాంబ్ారు గ్నిెి ఫిరజ్ లో 
పెటటమని సుబ్ాురావుకక చపెపింద్ి. హాండిల్ ఉని కాపర్ బ్ో టమ్స 
గ్ినెి  అలాగ్ ేపటెేటశాడు. హాండలి్ తలుపులో చికుికుపో యి తనతో 
గ్ినెి ని కూడా లాకుింద్ి.  వసంతకక గటిటగ్ా ఏడవ్ాలనిపించింద్ి. 
కానీ, మర ీఈ వయసులో ఏడుసరా  బ్ాగుండదని, నడుం పటుట కుని 
వంగ్ి అంతా బ్ాగుచడసింద్ి. అంతా అయి పాలు పొ యిో మీద 
పెడుా ండగ్ా మొదలయాోయి, హలోి  సుబ్ాురావు టీ.వీ. చపుపడు, 

రోడుే  మీద కారుి , ఆటోల హారన్ చపుపళళళ....పకి ఎపార్ట మ ంట్ 
వ్ాళళ రడేియో, ఎదురు కుండా వ్ాళళ టపే్స రికారేర్...లాభం లేదు, 
ఈవ్ళే తాడో , పరడో  తడలాిల్లుంద్డ. కాఫీ కపుపలు తీసుకుని హాలోి కక 
వ్ెళిళ టీ,వీ. కటేటసింద్ి. “ఏంటోయ్ సంగతి? ఇవ్ళే వ్ాతావరణం 
అంత బ్ాగునిటుి  లేద్డ!” “నాకు స్రండ్ పొ లూోష్న్ తో, ఇంట ి
చాకకరతీో పచిెికకిపో తోంద్ి. ఏద్ెైనా ఉపాయం ఆలోచించండి. ఇంక 
నావలి కాదు. ఇద్విరకు కోడళళళ చడతిలో పనందుకునే వ్ారు. 
పెదదవ్ాళళళ మనవళళతో కాలం గడుపుతూ పురాణాలకక వ్ెళతా  
కాలక్షపేం చడసరవ్ారు. ఇపుపడు...ఇలా మనిదదరం, ఎనిి రోజులు 
అనిి పనులూ చడసుకుంటూ గడపాల్ల?” వసంతకక ఏడుపుతో 
గ్ ంతు పూడుకు పో యినటియిపో యింద్ి. రాతిర కొడుకు, కోడలు 
మాటాి డాక మరీ అలజ్డిగ్ా అయిపొ యింద్ ిమనసు. “ఎకిడకిెైనా 
వ్ెళిళపో ద్ాం, ఫో ను, కాల్లంగ్ బ్లె్ లేని చోటికక”. “అలాగ్.ే 
విజ్యవ్ాడ హ వై్లేో ఏద్ో ఆశమోం ఉందట. ఇవ్ళేళ వ్ెళిళ చూద్ాద ం. 
వంట అద్ ీ మొదలు పటెటకు.” సుబ్ాురావు అంత సులభంగ్ా 
వ్ొపుపకుంటాడని అనుకోలేదు వసంత. ఆనందంగ్ా లేచి తయా 
రెైంద్ి. కారులో ఆశోమానికక వ్ెళళడానికక రెండు గంటలు పెైన 
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పటిటంద్ి. ద్ారలిో టరా ఫకి్ జ్ ం రంెడుచోటి. అలాగ్ే అడేద్డేింగ్ా వచడి  
వ్ాళళని తిటుట కుంటూ ఎలాగ్ెతైడనేం ఆశోమం ముందు కారు పార్ి 
చడస ి ద్ిగ్ారు. ఒక పకి కొండలు, ఇంకో పకి చటెుి , ఎంతో 
ఆహిాదంగ్ా ఉంద్ి వ్ాతావరణం. అకిడకిడ చిని చిని కాటజేీ 
లు, కాటజేీల ముందు బ్ులి్ల బ్ులి్ల గ్ారెేనుి ...లోపల్లకక వ్ళెతా న ే
సంబ్రపడిపో యింద్ ి వసంత. “అబ్ు! అచుి ననేు కలలోి  
ఊహించుకునిటేి  ఉంద్ి.” సుబ్ాురావుకక కూడా నచిింద్ి. ఫో న్ 
చడస ి వ్ళెాళరెమో, కారు ఆగగ్ాన ే మనేేజ్ర్ వచడి స్ాడు. “రండ ి ... 
రండి, వ్లెిం టు అవర్ ఏంజ్ల్ు హోం” హడావుడగి్ా వ్ాళళని 
లోపల్లకక తీసుకుని వ్ళెాళడు. “ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, కూల్ 
డిరంక్ ...” “కాఫీ తెపపించండి” రెండు గంటలు టరా ఫిక్ లో పడ ి
వచడి సరకిక తల నొపపి పటుట కుంద్ి వసంతకక. మానజే్ర్, వ్ాళళ 
ఆశోమం గురించి ఆపకుండా అనరుళంగ్ా మాటాి డుతునాిడు. 
ఫుల్ స్ాట ప్స, కామాలు అవతల్ల వ్ాళళళ పటెుట కోవలసింద్డ. “కాఫ ీ
ఏమిట?ి అద్ోరకంగ్ా ఉంద్ి!” ఏద్ో  తెల్లయని వ్ాసన వ్సేింద్ి. 
ఏద్ెనైా బ్లి్ల కానీ పాలలోి  పడలేదు కద్ా. వసంతకక భయం వ్ేసిం 
ద్ి. కాఫ ీ బ్ెటైకిక వచిినంత పనెైంద్ి. మన బ్ాడకీక అవసరమ నై 
అమ నైోయాసడి్ు ఎకుివగ్ా ఉంటాయని గ్ రెో పాలు వ్ాడతాం. 
అందుకని మీకు కొతాగ్ా ఉండచుి”. మానజే్ర్ గ్ రెో పాలు ఒంటికక 
ఎంత మంచివ్ో, ద్ాని మూలాన ఎ ఆ.డి.యల్ కొలలసటరాల్ ఎంత 
పెరుగుతుంద్ో , ఎల్.డి.యల్ కొలలసటరాల్ ఎలా తగుు తుంద్ో , తల 
వ్ాచడలా చెపాపడు. వసంతకక తలనొపిప పద్ి రటెుి  ఎకుివ్ెంైద్ి. 
సుబ్ాురావుకక ఆ బ్ాధ లేదు. చిద్ానంద పురుష్ుడు. తనకంట ే
ఎకుివ మాటాి డడవ్ాళళళ ఎదురు పడడా  వ్ెంటనే విత్ డరా  అయిపో యి 
అద్ో లోకంలోకక వ్ెళిళపో తాడు. “ఒకస్ారి చూద్ాద మా?” ఎలాగ్ో వీలు 
చూసుకుని అడగి్ాడు సుబ్ాురావు. కాటజేీల దగురకిక వ్ళెాి రు. 
ఒకోి కాటేజ్ లో రెండు భాగ్ాలునాియి. మొదట ి కాటజే్ లో 
డెబ్ెుైఏళళ రావుగ్ారునాిరు. ద్ానిి అనుకుని ద్ాంటోి  ఇంచు 
మించు అద్డ వయసు దంపతులునాిరు. మానజే్రిి చూస ి
తగులుకునాిరు రావుగ్ారు. “ఏంటండ?ీ టీ.వీ . లో అనిి 
ఛానల్ు రావటేి దు...యం.టి.వి. నాకెంతో ఇష్టం. అద్డమో బి్రే్ గ్ా 
వస్ోా ంద్ి. హ  ఆ.బి.ఓ. అసలే లేదు. యు నో వియ్ ఆర్ పరయింగ్ 
తూర  అవర్ నోస్....” “వసుా ందండీ, రపేటికక తపెిపస్ాా ”. పకి కాటేజ్ 

లో దంపతులూ చిని పిలిలాి  ద్ెబ్ులాడుకుంటు నాిరు.  ఆవిడ 
చెరగి్ేస్ోా ంద్ి. “మీకు తలెుస్ా...నాకు తెలుస్ా యాభె ై అయిద్డళళ 
అనుభవం. తడల్లగ్ాు  తీస ిపారేస్ాా రేంట?ి” “ఏమిట ేనీకు తలె్లసిం ద్ి ... 
అసలు నీకు వంట వచాి? అనాిళళళ ఎలా తినాినో ఆశిరోంగ్ా 
ఉంద్ి. ఎపుపడెనైా తినిగ్ా ఉపుప, పులుపు వ్సేి ఏడచిావ్ా?” 
ఆయన గ్ ంతు ఇంకా పెంచాడు. “మంచిద్ి. అందుకే ఇకిడ 
రుచిలేని చపపిడికూడు అఘోరసిుా నాిం.” “ఏమ ైందండీ? మానేజ్ర్ 
కంగ్ారు పడూా  అడగి్ాడు. “నిని ఆనపకాయ కూర అలిం వ్ేస ి
వండారంటాను నేను, కాదు నూపిండి దటిటంచారంటుంద్ ి మా 
ఆవిడ. ఎంచకాి అలిం వ్ాసన ఘుమాయిసుా ంటే అడేంగ్ా 
వ్ాద్ిస్ోా ంద్ి. ఈస్ార ి డాకటర చిినపుపడోస్ార ి ద్నీి ముకుి 
చూపించాల్ల. అనిటుి , డాకటరెపుపడు వచాిడు ఈ మధోన 
కనిపించలేద్డ?” “ఎకిడా! పద్హిేను రోజులలైంద్ి” నిష్ూట రంగ్ా అంద్ ి
ఆవిడ. ఉనిటుి ండ ిఆదరి దంపతులలై పో యారు వ్ాళళళ. ఇదదరప 
కల్లసి మానజే్రిి పావుగంట ఏకేస్ారు. “నిని ఈనాడు పరపరు 
వ్ెయోలేదు. మొని మజిుగ మరీ నీళళలా ఉంద్ి. నాలుగు 
రోజుల్లించీ బ్ాతూర ంలు కడిగ్ ే వ్ాడు రావటేి దు....ముకుి 
బ్దదలయిేో కంపు.” “ఎందుకొచాింరా బ్ాబ్ు! అనుకుంటూ 
మానజే్ర్ బ్ెైటకిక నడచిాడు. వ్నెకాలే వసంత, సుబ్ాురావు. ఇంక 
కాటజేీలకక తీసుకళెళళ ధెైరోం చయెోలేదు మానజే్ర్. కామన్ హాలు, 
కకచన్, లలైబ్రరీ, గుడి చూపించాడు.  

తరువ్ాత బ్ాగ్ా పెరిగ్ని తోటని గంటసరపు చూపసిూా  
వ్ాళళ ఆశమోం గురించి చెవులు గళళళ పడడలా వివరించి, భ జ్నాల 
హాలుకక తీసుకళెాళడు. హాలంతా నిండిపో యింద్ి. ద్బె్ులాడుకుని 
దంపతుల బ్లి దగురే రెండు ఖాళ్ళలునాియి. ఓడిపో తామని తెల్లస ీ
యుదిం చయెోక తపపని సెనైికుడలిా మొహం పటెిట , అకిడిక ే
తీసుకళెాళడు మానజే్ర్, తచెిి పెటుట కుని నవుాతో. పదె్ాద విడ 
వీళళని చూడగ్ానే నవుాతూ ఆహాానించింద్ి. అనీి పింగ్ాణ ీ
పళాళలు, గ్ాజుగ్ాి సులు...శ్యభరంగ్ానే ఉనిటుి  అనిపించింద్.ి 
పద్ారాా లు కూడా ఫరవ్ాలేదనిటుి నాియి. తింటూ పకాివిడిి  
కద్లి్లంచింద్ి వసంత. “ఇకిడ పకిన ే హ వై్ే ఉంద్ి కద్ా! గ్ డవ 
చాలా ఉంటుంద్ా!” “అబ్ో ు అడకిండి, రాతిరళళళ నిశిబ్ద  వ్ాతావర 
ణంలో లార ీహారన్ లు మరీ భయంకరంగ్ా వినిపసిుా ంటాయి.  
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తెలివ్ారుి  విరామం లేకుండా వ్ళెళా ంటాయి.” “పెనషన్ బ్ెనిఫిట్ు 
అనీి ఇకిడ పెటాట ం కనుక ఇకిడ ఇరుకుిపో యాం. మాకు 
పిలిలేి రు. ఎకిడెతైడ ఏం లే అనుకునాిం. కానీ ఇకిడా పాల్లటికేు” 
ఆవిడ భరా అనాిడు. “పిలిలుంట ే మాతరం ఏంలే” అనుకుంద్ ి
వసంత. “మేడం! బ్యలుద్డరద్ామా? మనేజే్ర్ వచడిశాడు. 
ఆఫసీు రపంకక వ్ళెతా  అడిగ్ింద్ి వసంత “ఇకిడికక దగురోి  ఏద్ెనైా 
హాసిపటల్.” సరిగ్ాు  పద్ిహనేు కకలోమీటరి దూరంలో, కామినేని 
సూపర్ సెపషాల్లటీ ఉంద్ి మేడం.. అకిడ లభోమయిేో సరవలనీి 
ఆ హాసిపటల్ పి. ఆర్. ఓ. లా వివరించాడు. “ఎంత కటటవలస ి
ఉంటుంద్ి?” మనేేజ్ర్ చపెిపన అంక ె చూసరా  గుండె ఆగ్నింత 
పనెైంద్ి. అంతా డాలరిలో ఉంద్ ివోవహారం. “మళ్ళళ కలుస్ాా ం” అని 
చెపపి బ్యటపడాే రు వసంతా, సుబ్ాురావు. తిరగి్ి వచడి టపుపడు 
మరీ కష్టమ ైంద్ి. చాలా దూరం రోడుే  మూసరస్ారు. అపపటకిపుపడు 
అనుకుని రపిరర్ మొదలు పటెిటనటుి నాిరు. మధోలో మామూలు 
గ్ా టరా ఫకి్ జ్ మ్స. కామినేనికక చడరసేరకిే రెండు గంటలు పటిటంద్ి. 
ఎమరెునీు వసరా  అంతడ సంగతులు అనుకుంద్ ివసంత. ఇంటకిక చడర ి
తలుపు తియోగ్ానే గటిటగ్ా ఊపరిి పీలుికుంద్ి. లోపల్లకక వచీి 
రాగ్ాన ే వ్ెంకటరా వుగ్ారు, రామారావుగ్ారు తయారు. వ్ాళళని 
చూడగ్ానే పరా ణం లేచ చిినటుి  అలసట మరిి పో యి వ్ాకకంగ్ కక 
వ్ెళిళపో యాడు సుబ్ాురావు. డికాక్షన్ వ్సేుకుని కమిట ి కాఫ ీ
తాగ్ి వంట పరయతింలో పడంిద్ి వసంత. సుబ్ాురావు వసూా న ే
ఒక ముపపయి ఏళళ సీా నిి తీసుకొచాిడు. “వసూ! ఈ అమాియి 
పరరు లక్షిి. పొ దుద ని, స్ాయంతరం వంటచడస ి వ్ెళళా ంద్టి. జీతం 

పద్హిేనువందలు. రేపో పదుద నిించీ రమినాిను. సతోం గ్ారింటోి  
రెండడళినించీ చడస్ోా ంద్టి. వ్ాళళళ అమ రికా వ్ళెళా నాిరు. “ఎవరెైనా 
ఉనాిరా?” అని అడగి్ారు సతోంగ్ారు. ఆ అమాియికక మూడిళళ 
లోి  పనిచడసరా గ్ాని గడవదట. బ్ాగ్ా చడసుా ంద్టి” వసంతని 
అడగకుండానే కుద్రిేిస్ాడు. నమస్ాిరం పెటిట  వ్ెళిళపో యింద్ ి
లక్షిి , మరాిటనిుంచీ వస్ాా నని. వంట ముగ్ించి రాగ్ాన ేవసంతతో 
అనాిడు సుబ్ాురావు. “స్ారీ వసూ! నువుాకూడా రటి ైరే్ లలైఫ్ లో 
విశాో ంతి కోరుకుంటావని ఊహించలేకపో యాను. రేపటుించీ 
మనిదదరం టి.వీ. చూసూా  పరకాడుకుంటూ హాయిగ్ా గడుపుద్ాం. 
ఎకిడుంటే అకిడడ మనశాింతిని వ్తెుకోివ్ాల్ల. మనం 
పడుకునటేపుపడు “డోంట్ డిసటర్ు” బ్ో రే్ పెటేటద్ాద ం. కొతాలోి  బ్డాయి 
అనుకునాి అద్డ అలవ్ాట ైపో తుంద్ి. రాతిర పూట ఫో ను తీస ి
పకిన పటెేటద్ాద ం. ఎవరెనైా మనం మ లకువగ్ా ఉనిపుపడు 
చెయోవలసింద్డ. అంత దూరంలో ఆశోమాలలో మనం ఉండలేం 
వసూ. స్ాయంతరం పకినుని గుడికక వ్ెళళళ. కావలసనింత ఆధాో 
తిికత, పరశాంతత. వీలలైనంత వరకు పని తగ్ిుంచుకో. కావ్ాలంట ే
ఇంకో పనిమనిషిని పటెుట కుంద్ాం. ననేుకూడా డెైవిరిి పటెుట కుం 
టునాిను. ఈ వయసులో మనకక మనుష్ులు కావ్ాల్ల చడయూ 
తకక. అంతడ కానీ ఎకిడికో పారిపో లేం. ఇపుపడు ఎనోి ఏజ్నీుల 
వ్ాళళళ ఏ సరవలకక కావ్ాలనాి సహాయం పంపుతునాిరు. ఇద్డ 
మన సమసోకక పరషిాిరం. ఏమంటావు?” సుబ్ాురావు మాటలకక 
మూతి మూడు వంకరలు తిపపింద్ి వసంత, కళళలోి  నవుా 
కదలాడుతుండగ్ా.        

పరసాదింటలూ  పిడుగుపడడంది 
డా. చింతపలి్ల గ్రిజి్  శంకర్ 

పరస్ాదూ, సుమా ఆవూర చిి పద్ ి ఏళళయింద్ి. ఇదదరప డాకటరుి . 
వ్ాళళకకదదరు పలిిలు, కృష్ణ ఎనిమిద్,ి రమో అయిదు. పెదదయాోక 
వ్ాన పరసాంలో "రమాో కృషాణ " అనుకుంటూ కాలం వ్ెళళ 
బ్ుచివచిని ఆ పరరుి  పెటుట కునాిరు. పరస్ాద్ చాలా అడావుడ ి
మనిషి. ఎపుపడూ అరవ్ెై మ ళైళ సీపడులో వుంటాడు. ఎలలకాటా నిక్ు 
అంటే చాలాయిష్టం. ద్డశంలో కొతా ఎలలకాటా నిక్ గ్ాడెుట్ు రావడం 
ఆలసోం వ్ెంఠనే రాతిరకక రాతిర, అవసరమ తైడ లలైనోి  నించ ని కొను 
కుింటాడు. అలాగ్ ే టి.వి లూ, మిగ్ిల్లన గ్ాడెుట్ు. మరెపుపడు 

ట ైముంటుంద్ో , యు-టూోబ్ లో ఎకిడలేని వింతవ్ారాలనీి 
చూస్ాా డు. మళ్ళళ ఎపుపడుచూసనిా హడావిడడ! తీరకిలేనటుట  చక 
చకా వ్ెళిళపో తుంటాడు. ఇటాి ంట ినూోస్ యూ-టూోబ్ లో చూటాట  
నికక ఎపుపడు సమయం చికుితుంద్ో  పదెద  రహసోం. ఇంకొక 
పాష్న్ అతనికక యూ-టూోబ్ లస ట రయిన్ు చూటటం. ఇంటికవె 
ర చిినా వ్ాళళకవి చూపిస్ాా డు. అతని బ్ెరయిన్ ఒక ఎనెైుకోి పీ 
డియా.అతని బ్ురో నిండా గ్ేోమాటరే. మ మొర ీ అతోదుుతం. 
ఏవిష్యమడిగ్నిా అనిి పూరాాపరాలతో సహా చెపాా డు.  
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సుమ నమెిదసుా రాలు. నిమికు నీరతాెినటుట  నిండుగ్ా హ ంద్ాగ్ా 
ఉంటుంద్ి. ఇతనిి చ కాి పటుట కొని లాగుతూ స్ోి  డౌన్ 
చడసుా ంటుంద్ి. ఈయనకుని హ ైపరాకకటవ్ పరునాల్లటకీక ఒక అనూ 
హోమ నై హాబీ వంటచెయోడం. అద్మిటుకు బ్ాఘా ఎంజ్ య్ 
చడస్ాా డు (పలిిలు ఎంజ్ య్ చయెోకపో యినా) చాలామంద్ి ఫెరండ్ు 
అతని వంటని మ చుికుంటారు. కానీ, సుమా, పిలిలూ మాతరం 
అంత గ్ పపగ్ా పొ గడుర .  ఒచిిన కొతాలోి  వ్ాళళకొక ఫఫి్ీట  ఇం ఆ లార్ు 
రియర్ పొ ర జ్కె్షన్ టవిి వుండడద్.ి అతనికక టివి చూటటం, ద్ానికనిి 
రకాలలైన గ్ాడెుట్ు తగ్లి్లంచడం, స్రండ్ ససిటం ఇతాోద్ ిచాలా అరాు 
టాలు పెటిట  టవిి చూటటం సరద్ా. ద్ానోి  కకోకెట్, ట నిిస్ అవీ చూస్ాా  
డు. బ్ాగ్ా ఆనంద్ిస్ాా డు అవి చూసూా . యూటూోబ్ సరసేరి. సుమ 
టివి చూడదు. చినిపలిిలకక డాన్ు నరేుపతుంద్ి. ఇంటోి ని "బ్య 
ట" పనుి , అంట ే పిలిల్లి అకిడిక ీ ఇకిడకి ీ తీసకిెళళడం, వ్ాళళ 
సూిల్ విష్యాలు ఇలాటివనీి చూసుా ంటుంద్ి. పలిిల్లి ట నిిస్ 
గ్ేంస్ కక ఇంకోవూరికక తీసికళెళడం గూడా తనే. పరస్ాద్ హోం బ్ ండ్. 
హాబీస్ వంట చయెోడం, యూటూోబ్ు. వ్ాళిళంటచిుటూట  చాలా 
పెదద  పెదద  నీడనిచడి చెటుి   మొతాం ఇరవ్ెదై్ాకా ఉనాియి. చాలా 
నీడగ్ా ఎండాకాలంలో చలిగ్ా వుండి, AC బిలుి  తకుివగ్ా వుండడ 
టుట  చూస్ాా యి. ఒక రాతిర పెదద  థండర్ స్ాట ర్ి వచిింద్ి. (గ్ాల్లవ్ాన) 
పెదద  పెదద  మ రుపులూ, ఉరుములూ, పిడుగులూ, వడగళళవ్ానా... 
అందరప అపపటకిే నిదరపో తునాిరు కాబ్టిట  ఇంకా ముసుగు తనిి 
ముడుచుకు పడుకునాిరు. అయిద్డళళ రమోకక భయం పుటిట  
అమిపకిలో జ్రేింద్ి. తలిెవ్ారపి  వరషం పడుతూనేవుంద్ి. మూడు 
గంటల ట ైంలో పదెద  ఉరుములతో కుండపో తగ్ా వరషం విజ్ృంభిం 
చింద్ి. దరది్ాపులోి  పడిుగులు పడాే యి. కరెంట్ పో యింద్ి. ఒక 
అరగంట తరవ్ాత కరెంటొచిింద్ి. అలాగ్ ేనిదరపో యారు. మామూ 
లుగ్ా ఆరింటకిక అలారం మోగ్ంిద్ి. అందరప లేచారు. పరస్ాద్ కక 
పొ దుద నేి  కాఫీ తాగుతూ టవిి లో నూోస్ చూటటం అల వ్ాటు. ఆన్ 
చడసరా  టివి పంజ్ేయలేదు. బ్ెడూర ం లో టవిి ట ై ిచడశాడు. అద్ ిబ్ాగ్ాన ే
వుంద్ి. ఆ స్ాయంతరం రపిరర్-మన్ ని పలి్లచాడు. వ్ాడ చిి, అవీ 
ఇవీ చూసి లలైట్-నింగ్  డామాజ్ వచిిందనీ, రిపరర్  ట ై ిచడసరా  400 
డాలరి వుతుందనీ, గ్ారంటీ ఇవాలేననీ చెపాపడు.   

ఒకవ్ళే తనను కునిద్డ అయినా ఆ పార్ట ఇంకా 400 అవు 
తుందనీ...మొతామీిద తడసిమిోపెడనుకునాిడు పరస్ాదు. అద్ ి
వ్ాయిద్ావ్సేి ఇనూు రనె్ు వ్ాళళకక ఫో న్ చడశాడు. వ్ాళళళ లలైటిింగ్ 
డామాజ్ కాబ్టిట  కవర్ అవుతుందని చెపాపరు. సరే ఫారాలనీి 
పూరిాచడశాక ఒకానొకనాటికక అతనికక ఇనూురనె్ు వ్ాళళళ రి ఇంబ్ర్ు 
మ ంట్ చకె్ పంపించారు. తనకక చాల సంబ్రమసేింద్ి. తనుకొనిద్ ి
పాతికవందల డాలరికక, వ్ాళిళచిింద్ి రెండువ్లే డాలరుి . అపపటిక ే
అద్ ికొని నాలుగ్ళేళయింద్ి. ఆ మరాిడు బ్ెస్ట-బ్ెై  కక వ్ళెిళ రంెడు 
వ్ేల-డాలరికక ఇంకా పదెదద్ి, ఎల్లుడ,ి లేట స్ట, వ్ాల్-మౌంట్, ఇంత 
కుముందునిద్ానికనాి అనిివిధాలా నవోమ నైద్ి, కొనుకుి 
నాిడు. ఎలలకాటా నిక్ు పరతీ సంవతురం చవకవాడం తనకక లాభ 
స్ాటనేనుకునాిడు. అంతడకద్ామరి. చడతిలో పెసై పటెటకుండా, 
ఇనూురనె్ు ఇచిిన డబ్ుుతో ఇంకా బ్టెర్ టివి కొనుకోిగల్లగ్ాడు 
కద్ా. ఇంటకిక వచిిన ఫెరండ్ు అందరిక ీ చూపించడవ్ాడు గరాంగ్ా. 
లాటరీలో మిల్లయన్ డాలర ి చిిన ఆనందం అనుభవిచడి వ్ాడు. 
ఇంటకిొచిిన ఫెరండ్ు అతని టవిి చూసి, "మాగూు డా లలైటిింగ్ వసరా  
బ్ాగుంటుందయాో. మేంగూడా ఇంకా పదెద  టవిి కొనుకుింద్ా 
మనుకుంటునాిం" అని జ్యకేవ్ారు. ఇలా నాలుగ్ేళళళ గడచిి 
పో యాయి. కృష్ణకక పనెి ండడళళళ, రమోకక తొమిిద్.ి ఇదదరప ఇపుప 
డు మిడలి్-సూిల్ లో వునాిరు. కృష్ణ ఎపుపడపెుపడు 
పెదదవ్ాణణవుతానో, ఎపుపడు తను డెైవి్ చడస్ాా నో అని తగె తహతహ 
లాడిపో తునాిడు. తన బ్ెడ్ రపంలో ఒక టవిి వుంట  బ్ాగుణణ  
నుకోటం మొదలలటాట డు. పరస్ాద్ తమ బ్డెూర ంలో టివి వ్ాడికక 
చాిడు. చాలా పాతద్,ి చినిద్,ి పాత మోడల్. కృష్ణకక నచిలేదద్ి. 
పరస్ాద్ ఇంకో కొతాద్ి కొంటానికకష్టపళళళదు. ఇంతలోకీ కృష్ణ  పుటిటనరో 
జ్ొచిింద్ి. ఆరోజ్ందరప గుడికళెాళరు. అరిన  చడయించారు. 
అందరప భకకాగ్ా దణాణ లు పటెిట , గుంజీళళళతీస,ి పరా రానలు చడశారు. 
అయిపో యాక పరస్ాదడిగ్ాడు కృష్ణని, "ఏం కోరుకునాివు 
ద్డముణిణ?" కృష్ణ సమాధానం, "మనింటోి  మళ్ళళ పిడుగుపడి నా 
టివి పాడయిపొ  వ్ాలనీ, అపుపడు ఇనూురనె్ు డబ్ుుతో కొతా టివి 
కొనుకోివ్ాలనీ కోరుకునాిను."  

పరస్ాద్ గుండలెలో పిడుగు పడంిద్ి!  
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సమయోచితం 
శీ్రమతి భావరాజు భారతి 

“నేను మళ్ళళ మా ఇంటకిక వస్ాా నా?”, “నువుా ననుి అకిడ 
చూడడానికక వస్ాా వు కదూ?”, “ఇంకా ఎంత కాలమో ఇలాి  బ్రతక 
డం?” “అసలు భగవంతుడు నాకు ఎందుకకలా చడశాడు?” అని 
86 సంవతురాల వయసుని కమలమిగ్ార ిపరశిలు వినిపుప 
డు, మనసులో ఎద్ో  తలె్లయని కలవరమేరపడింద్ి. ఆవిడ ఎంతో 
ఆరదాతతో అని మాటలనిపించింద్ి. ఆమ  పరశిలకక ఏవిధమ ైన 
సమాధానం చపెపలేని పరిసిాతిలో ఉని నాకు మాట రాలేదు. 
నిజ్మే, వృద్ాి పోంలో, తనకు తానుగ్ా జ్ గోతా తీసుకోలేని 
సమయమొసరా  వృద్ాి శోమానికక పంపాలని పలిిలు నిరణయం తీసుకు 
నిపుపడు, అద్ ి తన మంచికనేని కమలమిగ్ారికక తలె్లసినా, 
ఆమ  మనసుు ఒపుపకోలేదని నాకు అరిమయింద్ి.  

కమలమిగ్ారకిక, నాకు చిరకాల పరిచయం. భరా పో యిన 
వ్ెంటన ే గత పదహారు సంవతురాలుగ్ా ఆమ  కొడుకు, కోడలు, 
మనుమలతో అమ రికాలో వుంటునాిరు. వయసుుతో బ్ాటు 
కమలమిగ్ారి ఆరోగోంలో కొనిి మారుపలసచాియి. మందులు, 
ఆహారంలోని మారుపలతో రోజులు గడుపుకొసుా నాిరు. ఒక 
సంవతురంగ్ా ఆమ కక చూపు తగుడం, కాలకోమణేా అసలు కనిపిం 
చకపో వడం ఆమ కే కాక కుటుంబ్ంలో అందరిక ీబ్ాధ కల్లగ్ించింద్ి. 

కమలమిగ్ారకిక ఎనభయ్ సంవతురాలు నిండడం, ననేు 
ఉదో్ోగం వదల్లపటెటడం ఒకే సంవతురంలో జ్రగి్ాయి. ఆరు సంవ 
తురాలుగ్ా పరతి మంగళవ్ారం కాసరపు కమలమిగ్ార ిఇంటకిెళిళ, 
దగుర కూర ిని, క్షేమ సమాచారాలు మాటాి డుకుని, జ్రిగ్ని వ్ారం 

లోని కబ్ురుి  చెపుపకునేవ్ాళళం. మిగత సమయంలో భగవద్ీు త, 
సుందరకాండ, గజ్ేందర మోక్షము ఇలా ఏవ్ో కమలమిగ్ారికక 
నచిిన పుసాకాలు చదువుతూ గడపిరశాము. పరతి వ్ారం తనకోసం 
వసుా నిందుకు సంతోష్ం కమలమిగ్ారికక, మా అమిలాంట ి
కమలమిగ్ారనిి ఆమాతరం సంతోష్ పరుసుా నాిననే తృపిా  నాలో 
ను వుండడవి. కొో తాలో ఆవిడ నాతో కూడా చద్వి్ేవ్ారు. సంవతురం 
నుంచి కళళళ సరగి్ా కనిపంిచక పో వడంతో, కమలమిగ్ారు 
చదవడం లేదు సరకిద్ా కోమంగ్ా మాటలు కూడా తగ్ిుంచడశారు. 
మాటాి డిన కాసరపు మనసులోని గుబ్ులు, బ్ాధ కొంతవరకు చెపరప 
వ్ారు. రోజులు గడపడమలేాగ? ఒకరమిీద ఆధార పడడం అలవ్ా 
టు లేని మనిషి తను. పద్ిమంద్ికక ఇటేట  వండి పటెటగల్లగ్ే సతుా వ, 
నాలుగు భాష్లు క్షుణణంగ్ా(తలెుగు, తమిళం, హింద్ి, ఇంగ్ీిష్) 
మాటాి డడ నరేపరి తను, ధెైరోంగ్ా గ్ ంతతాెి పద్మింద్ి ముందూ పాడ 
మనగ్ానే పాడడం. ఇవ్ ే కాక, హ ైసూిల్ చదువుతో ఆపరసినా 
పటుట దలగ్ా ఇంగ్ీిష్ నేరుికోవడమకేాదు, ఆడవ్ాళళకక ఎకుివ అవ 
కాశాలు లేని తన చినితనంలో చసె్ు, బిరడ్ు , కుటూి , అలి్లకలాి ంట ి
చడతి పనులు ఎనోి నరేుికునాిరు. అలసట, బ్దికం తెలీని 
మనిషి. పక్షవ్ాతం వచిిన భరాకు ఆఖరి ఊపరిి వరకూ సరవ చడశా 
రు. ఇలాి ంటి మనిషి చివరకక కంటి చూపుకక దూరమ ై, తనక ేహాని 
కల్లగ్ించుకున ేపరసిిాతి కొచాిరంటే ఆవిడకక, కుటుంబ్ానికక, చూసుా  
ని మాకు బ్ాధడ. చూసుా ండగ్ానే ఆరోజు రానవేచిింద్ి. కమలమి 
గ్ారు వృద్ాి శోమం (నరిుంగ్ హో మ్స) కక వ్ళెళళరోజు. ఆముందు 
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రోజున నేను వ్ళెళా  కమలమిగ్ారకిక చాలా పరశిలునాియి కానీ 
నాకు చపెపడానికక జ్వ్ాబ్ులు లేవు. కమలమిగ్ారు ఆరోజ్నిద్ ి
మాతరం నా మనసులో హతుా కుంద్ి.  “నా జీవిత నాటకంలో ఇద్ో 
ఘటటం. చూద్ాద ం ఎలా ముగుసుా ంద్ో ” అని ఆవిడని చూసుా ంటే 
జ్ ల్ల వ్సేింద్ి. ఆ రాతిర నాకు నిదర పటటలేదు. 

కమలమిగ్ారు వృద్ాి శమోానికక వ్ెళాళక, రోజులు వ్ారాలుగ్ా, 
వ్ారాలు నలెలుగ్ా మారి, కమలమిగ్ారతిో ఫో నులో మాటాి డు 
తూ, అపుపడపుపడు వ్ళిెి కబ్ురుి  చెపుపతుంట ే ఆవిడ కొంత 
కాలానికక అకిడి వ్ాతావరణానికక అలవ్ాటు పడుతునాిరన ే
ధెైరోం వచిింద్ి. కొడుకు, కోడలు, మనవలు కూడా తరచూ వచిి 
పో తూండడం, మిగత బ్ంధుమితుర లు వ్ళిెి చూడడంతో కమలమి 
గ్ారలిో కోమేణా కొంత విచారం తగ్ిుంద్డమో ననిపించింద్ి. అకిడు 
ని సదుపాయాలకక అలవ్ాటు పడి, పరిచరోలు చడసరవ్ారతిోను, 
మిగత వృద్ాి శోమ వ్ాసావుోలతోను కల్లవిడగి్ా మాటాి డడం కొంత 
మారుపగ్ానే  కనిపించింద్ి. తనకు తానుగ్ా పాటలు పాడుతు 
నాిరని తెల్లసింద్ి. అనిింటకినాి తలెుగు తపప రాని తోట ి సీా ,ి 
సీతమిగ్ారకిక తలెుగు, హింద్,ీ ఇంగ్ీిష్ వచిిన కమలమిగ్ారు 
“మిగతావ్ారికక అరిమయిేోలాగ అనువ్ాదం చడసునాినని” గరాంగ్ా 
నాతో అనిపుపడు, నాకు అనిపించింద్ి, చూపు లేకుండా చడసని 

ఆ భగవంతుడడ తనకు ఈవిధంగ్ా మర కరికక సహాయం చయెోమని 
ద్ారి చూపించి, కమలమిగ్ారలిో మారుప తచెాిడని. 
అందుకేననుకుంటా ఆరోజు రాతిర నాకు తృపిా గ్ా నిదర పటిటంద్ి. 

మన పరా చీన సంపరద్ాయం పరకారం, పదెదవ్ాళళళ వయసుు 
పెరగి్ినకొద్ీద , మానసకింగ్ా, శారరీకంగ్ా, ఆరోగోం బ్ాగుండక, 
డబ్ుుఖరుిల వోయ పరయాసలకక తటుట కోలేని పరసిిాతులలో 
చివరి శాాశవరకు తమ కొడుకుల ఇళళలోి  గడపడం వినాిం. 
ఇపపటిక ీ కొనిి కుటుంబ్ాలలో ఈ పధి్తి వుంద్ి. పదెద 
కుటుంబ్ాలలో కొడుకుల దగుర కుదరకపో యినా, కొందరు కూతురి 
దగురుండడం వినాిము. అయితడ, కాలకోమేణా కుటుంబ్ాలు 
చినివయి, పలిిలు దగురలేకనో, వునాి, వ్ార ిఉద్ోోగరీతాో కుదర 
కనో, మరో కారణాలవలినో, తలి్లతండుర లని వృద్ాి శమోానికక పంపడం 
అవసరమవుతోంద్ి. ఈరోజులోి  అమ రికాలోనే కాక, మన ద్డశంలో 
కూడా ఇలాి ంటి మారుపలు వచాియి. ఇదంతా మనందరకీ తెల్లస ి
న విష్యమే. కమలమిగ్ార ి లాంట ి సీా లిే కాదు, పురుష్ులు 
కూడా ఎంతోమంద్ి వృద్ాి శమోాలలో చడరుతునాిరనిద్ి వింటూన ే
ఉనాిం. అమ రికాలో వివిధ పరా ంతాలోి  మన ద్డశ సంపరద్ాయం, 
సంసిృతి, భ జ్నం, వ్ాతావరణానికక దగురగ్ా వుండడ వసతులతో 
వృద్ాి శమోాలు, నరిుంగ్-హో మ్సు చాలా వ్లె్లశాయి. కొో తావి వసుా  
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నాియి. తలి్ల తండుర ల క్షేమం కోర ి వృద్ాి శమోానికక పంపుతుని 
పిలిలు తాము తపుప చడసుా నాిమని భావము తెచుికోవడం 
సహజ్ం. పదెదతనంలో తలి్లతండుర లకు శారీరకింగ్ా, మానసకింగ్ా 
వచిిన మారుపలు, గడుే  సమసోలను సాగృహంలోన ేవుంచుకొని 
సరెనై జ్ గోతాలు తీసుకో లేనపుపడు, వృద్ాి శోమానికక పంపడం 
ఉచితమ నై నిరణయమ ే కాదు అవసరం కూడా. ఇలాి ంటి మారుప 
తమ తలి్లతండుర లకక మానసికంగ్ా ఏవిధమ నై పరభావం చూపు 
తుంద్ో  అని పలిిలు జ్ గోతాగ్ా అలోచించాల్ల. అలవ్ాట నై పర ి
సరాలు, బ్ంధుమితుర లని వదల్ల పదెదవయసుులో ఈ కొో తా మలు 
పులో, కొో తా ఇలుి , పరిసరాలు, ఆచారవోవహారాలు, కొో తా 
మనుష్ుోలు వుని మర క చోటకు మారడం మానసకింగ్ా ఆ 
తలి్లతండుర లకెంత అసాసాతో గురిాంచాల్ల. సమయనుకూలమ ైన 
చరిలతో ఈ విష్యంలో సరెనై నిరణయం తీసుకో గలుగుతారు. 

తలి్లతండుర లు కూడా తమ పనులు, తమ జ్ గోతాలు తీసుకో 
లేని పరిసిాతులలో తమకు తామే హాని కల్లగ్ించుకున ే సమయం 
ఆసనిమయినపుపడు వృద్ాి శమోానికక మారడం సమాయోచితమ ే
అని తెలుసుకోవ్ాల్ల.  కొో తా వ్ాతావరణం లోను, కొో తా మనుష్ుోల 
మధో కొో తా జీవితంలోను, వసుా ని మారుపలని అరించడసు 
కోవడమే కాదు, మనుఃసూపరిాగ్ా ఆచరించడానికక పరయతిిస్ాా  
మనడంతో, పలిిలకక కొంత ఉపశమనం వసుా ంద్ి. ఎంతవరకు 
మారుపలకక అలవ్ాటు పడతారో కానీ ఆ మాటలకక పిలిలు, తాము 

చడసుా ని పని తలి్లతండుర ల మంచికోసమే నని భావంతో వ్ార ి
జీవితం గడపగలరు. ఇక పొ తడ, అలాి ంట ి సమయంలో, ఆ 
కుటుంబ్ాలలో బ్ంధు మితుర లు, తమ చుటూట  వుని సమాజ్ము 
పరసిిాతిని అరిం చడసుకుని, వీలయితడ చడయూతనివ్ాాల్ల. పలిిలు 
తాముగ్ా చడయ లేని సరవ చడసర మనుష్ుోలు, సదుపాయాలుని 
వృద్ాి శమోానికక తమ తలి్లతండుర లని పంపారని విష్యం సంఘం 
అరిం చడసుకోవ్ాల్ల. రానుని మారుపలను ఎదురోివలసని 
పిలిలను, ఏమి చడయలేని పరసిిాతులు ఎదుర ింటుని 
తలి్లతండుర లను, “అయోో! పాపం” అంటూ పలిిల తరఫునో లేక 
తలి్లతండుర ల తరఫునో మాటాి డుతూ మరనిిి కలతలు కల్లగ్ించక, 
మధోవరుా లగ్ా మాటలతో, చడతలతో సహాయం చడసరా  అసలలైన 
ఉపకారమవుతుంద్ి. అమ రికాలో నివసిసూా , భవిష్ోతుా లోకక తొంగ్ి 
చూసుా ని మనలాంటి వ్ారికక ఈవిష్యం గురించి ఆలోచించ 
వలసని బ్ాధోత ఎంతెనైా ఉనిద్ి. వీలునిపుపడు ఆరోగో 
పరసిిాతులు మారుపల గురించి మన పలిిలతో చరిించడం, వ్ాటికక 
తగు కొనిి పరిషాిరాలు ఆలోచించడం కూడా అవసరం.  

ద్ానివలి కుటుంబ్ంలో అందరకక కొంత మనుఃశాంతి 
కలుగుతుంద్ి. అపుపడు వృద్ాి పోంలోని మారుపలు తటుట కోగల 
శకకా, స్ామరియము, ధెరైోము కుటుంబ్ంలో అందరలిోను వసుా ందన ే
నమికం వుంద్ ినాకు.  
కమలమమగార ివంటి వయోవృద్ధు లంద్రికి నా ఈవ్ాాసం అంకితం.

బీద్రికపు నిరలమలనకు అభివృదిుయే మారగమా? 
                                   డా. గవరస్ాన సతోనారాయణ  

 భారతద్డశములో, 2014 సంవతురములో, అభివృద్ిి  చడస్ాా మని 
చెపపి కొతాపరభుతాము వచిింద్ి. భారతద్డశములో ఎనోి ఇబ్ుం 
దులు ఉనాియి. అందరిక ీ పనిలేకపో వటం (నిరుద్ోోగం), 
బీదరకిం తాండవించటం, రోగులకు తగ్ని వ్ెదైోం లభించక 
పో వటం, శ్యద్ిిచడసని నీరు లభించక పో వటం, పరిసరాలు శ్యభరము 

గ్ా లేకపో వటం, చదువు లేకపో వటం, ఇలా ఎనోి ఇబ్ుందులు 
పరజ్లను పడీిసుా నాియి.  అభివృద్ిివలన ఈ ఇబ్ుందులు పో తా 
యా? ఇనిిసమసోలు ఉనాి, బీదరకిము పో వ్ాలని పరభుతాము 
పలు పధకాలను పరవ్ేశపటెిటంద్ి. బీదరికము మీద దృషిట  పడె 
ద్ాము.  బీదరకిము అని ద్ి ఈనాటి మాట కాదు. వ్దేకాలము  
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నుండ ిబీదరికము ఉనిద్ి. ఋగ్ేోదములో పలు చోటి బీదరికపు 
పరసకకా ఉంద్ి. మతము పరరుతో బీదవ్ారుగ్ా ఉండడవ్ారు ఉనాిరు. 
హిందువుల సమాజ్ములో నాలుగు వరాణ లుతో పాటు 
పంచములు (దళితులు) ఉనాిరు. ఇపపటిక ీ ఈ కుల వోవసా 
సజీవముగ్ా ఉంద్ి. పరజ్ సూతరా ల పరకారము పరభుతాము 
ఏరపడనిపుడు, అధిక సంఖాోకులలైన కులసుా లకు పరిపాలన 
అధకిారము చడతికక చికుితోంద్.ి  భారతద్డశమునకు బిరటిష్ురాజుల 
పాలన 1947లో  పో యింద్ి. పరజ్ స్ాామోము ఏరపడింద్ి. బీద 
పరజ్లను బీదరకిము నుండి తపపించాలని, ఆనాటి నుండి పరభు 
తాాలు కృషచిడసుా నాియి. ఆకృషివలిన బీదలు తగ్ాు రు కాని పూరిా 
గ్ా బీదరకిము పో లేదు. నేను చూసని విష్యాలను పరస్ాా విస్ాా ను. 
నా చినిపుపడు, ఏడవ తరగతి చదువుతునిపుడు (1947లో), 
గ్ లిపో ర లు ఊరిలో సంతరపణ చడసినపుడు వలంటరీ్ గ్ా పని 
చడస్ాను.  ఊర ిబ్యట ఉని ఒక రెసైు మిలుి లో సంతరపణ పెటాట  
రు. కులాల వ్ారగి్ా భ జ్నములు పటెాట రు. దళితులకు (మాల 
వ్ారకిక, మాద్గిలకు) కలపి భ జ్నమును పటెాట రు. ఒక మాద్ిగ 
చరుో న 'ననేు మాల వ్ాడి పరకిన కూరోినూ' అని లేచిపో యాడు. 
సుమారు రెండు వందల మంద్ి దళితులు సంతరపణకు వచాిరు. 
అమ రకిా నుండ ి వచిిన తరువ్ాత, 1975 సంవతురములో,  
గ్ లిపో ర లులో పరా కీటసు చడసుా నిపుడు, లయనుు కిబ్ుు పో ర తాు 

హముతో, బీదపరజ్లకు సంతరపణ ఏరాపటు చడస్ాము. ఆశి 
రోము! దళితులు రాలేదుగద్ా,  పటుట మని పద్ిమంద్ి భిక్షకులు 
వచాిరు. బీదరికము తగ్ిుంద్ ిఅనటానికక ఇద్ి నిదరినం కావచుి.  
మరోస్ారి 2006వ సంవతురం అనుకుంటాను, గ్ లిపో ర లు 
(సాగ్ాో మము) వ్ళెిళనపుడు, మా దగ్ిుర పనిచడసని ధరియో-మేర ీ
ల కుమారెా పెళిళకక పలి్లసరా , వ్ారి ఇంటికక శోీమతి, నేను కలస ి
వ్ెళాళము. వ్ారదిదరు దళితులు. వ్ారి ఇంటోి  పెళిి భ జ్నానికక 
వ్ెళాళము. ఘమఘమలతో వ్ేడగి్ా ఉని కోడపిులావు, కోడ ి
కూరలను వడిే ంచారు. తింటూ  'ఈకూరలు చాల బ్ాగునాియి, 
ఎలా చడయించారు?' అని అడిగ్ాను. ద్ానికక సమాధానం: 
'డబిుచిి కాపులను పనివ్ాళళగ్ా పటెిట  వండించాము.' గతములో 
దళితులు కాపుల పొ లాలలో పనిచెసరవ్ారు, ఈనాడు దళితుల 
ఇళళళళళ కాపులు వంటవ్ారుగ్ా పనిచడసుా నాిరు. బీదరకిము 
తగ్ిుంద్ి అనటానికక మర క నిదరినము. పాి నింగు కమిష్ను 
పో యి, ఇపుడు నీతి ఆయోగ్ వచిింద్ి. నీతి ఆయోగ్ వలిన బీద 
రికము తగుు తుంద్ా?  పాి నింగు కమిష్ను మొదటిరోజులోి  నిపు 
ణులు చపెిపంద్డ వ్దేం అని బీదరకిపు నిరపిలనకు కారోకోమాలు 
రపపొ ంద్ించారు. అవీ పనిచడయకపో తడ 'గరిబి హటావ్ో' అన ే
నినాదంతో బీదరికమును పో గ్ టాట లని పరయతిించారు. 
బీదరకిము అనిద్ానికక సర ి అయిన నిరాచనములేదు. గతము 
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లో భారతపరభుతాము 2400 కేలరలీ కని తకుివ ఆహారము 
తీసుకునివ్ారిని బీదవ్ారిగ్ా గురిాంచారు. (అయితడ ఈ రోజులోి  
బ్రువు, ఊబ్కాయం తగుటానికక డబ్ుుని వ్ాళళళ కూడా 
ఇంతకని తకుివ కలేరలీ భ జ్నం చడసుా నాిరు.) వరలుే  బ్ంేకు 
వ్ారు రోజుకక $1.25 (అంటే రోజుకక  75 రపపాయలు) 
కనితకుివ ఆద్ాయము ఉనివ్ారు బీదవ్ారుగ్ా గురిాంచారు. 
వరలుే  బ్ేంకు వ్ారి లలకిల పరకారం పరపంచములో  87.23 కోటుి  
ఉంట ేభారతద్డశములో 17.9 కోటి  బీదలు ఉనాిరు.   
     ధనికద్డశమ ైన అమ రికాలో బీదవ్ారు లేరా? నాలుగు కోటి 65 
లక్షల మంద్ి బీదవ్ారు అమ రకిాలో ఉనాిరని, అంట ేవందమంద్ ి
జ్నాభలో నూటికక 15 బీదలు ఉనాిరని చపెపవచుిను. ఇటవీల 
చెైనాద్డశము పరపంచములోన ే ధనిక ద్డశముగ్ా పరగిణినింప 
వచుినని నిపుణుల అభిపరా యము. గ్లేప్స పో ల్ పరకారం చెనైాలో, 
2012 సంవతురములో, నూటికక 27 మంద్ి బీదవ్ారుగ్ా తడల్లంద్ి. 
బ్ెరజిల్, రషియా, ఇండియా, చెనైా ద్డశాల అభివృద్ిి  వలిన పరపంచ 
ద్డశాల జిడపిి (GDP)అనే సూచిక మ రుగుపడింద్ి. ఈ ద్డశాలలో 
బీదరకిము లేద్ా?  బ్ెరజిల్ ద్డశములో నూటికక 21.4 శాతము, 
రషయిాలో నూటికక 13 శాతము (కోట ి ఎనభె ై లక్షల మంద్ి), 
భారత ద్డశములో నూటకిక 38.2 శాతము, బీదలు ఉనాిరని  

తడల్లంద్ి. లలకిలు కటిటన సంసాలు వ్ేరు అవటము వలిన అంకలెలో 
కొంచం హ చుి తగుు లు కనిపిస్ాా యి. ఏద్ి ఏమ ైనా, బీదవ్ారు 
అనీిద్డశాలలోను ఉనాిరు.  నేడు బీదలుగ్ా ఉనివ్ారు రేపు 
ఉనివ్ారుగ్ా (ధనికులుగ్ా) కనిపిస్ాా రు. నేడు ధనికులుగ్ా ఉని 
వ్ారు బీదలుగ్ా తయారౌతునాిరు. కారణమమేిటి? దూోక్ 
(అమ రకిా) విశావిద్ాోలయములో అచారుోలుగ్ా ఉని అనిరుది్ 
కృష్ణన్ గ్ారు మూడు రాషాట ా లలో ఉని 107 గ్ాో మాలలో పరిశరధన 
చడస,ి 'కొంతమంద్ి బీదరకిపు ఊబిలో చికుికుంటూ ఉంట,ే మర ి
కొందరు బీదరికపు ఊబినుండ ి బ్యట పడుతునాిరు' అని 
చెపాపరు. రోగ్ాలవలిన, శకకాకక మించిన ఖరుి చడసి అటటహాసముగ్ా 
పెళిళళళళ చడయటం, మొదలగు కారణాల వలిన ధనికులు బీద 
వ్ారుగ్ా తయారవుతునాిరు. గవరిమ ంటు ఉద్ోోగము, వోవస్ా 
యము చడయుటకు తగ్ిన నీరు లభోమవటము, అద్ాయానిి 
పెంచడ వృతుా లను చడపటటటము వలిన కొంతమంద్ి బీదరకిము 
నుండి బ్యట పడగలుగుతునాిరు.  బీదరికము పో వ్ాలంట ే
పలు కారోకోమాలు పరభుతాము చడపటటవలస ిఉంటుంద్ి. పరతి జిలాి  
లోను బీదరకపు నిరపిలన కారోకోమము తయారుచయెాోల్ల. 
కారోకోమము తయారు చడసర ముందు ఆయా జిలాి  కాలేజీలోి  చదు 
వుతుని విద్ాోరుా లచడ బీదరకిముపె ైపరశిరధనా పతరా లు తయారు 
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చడయించాల్ల. ఆకారోకోమముల వలిన ఎంతవరకు బీదరికపు 
నిరపిలన జ్రగి్ింద్ో  ఐదు సంవతురాలకు ఒకస్ారి అంచనా 
వ్ెయాోల్ల. మొనిటవిరకు పాి నిింగ్ కమిష్ను వ్ారు ద్డశము 
మొతాా నికక వరిాంచడ పధకాలను చడపటాట రు. ఇపుడు నీతి అయోగ్ 
వచిింద్ి. బీదరకిపు నిరపిలను నీతి అయోగ్ వ్ారు జిలాి  పరా తి 
పద్కిగ్ా తీసుకుని బీదరకిపు నిరపిలనకు కృషచియెాోల్ల.  
తకుివధరకు బియోము వగ్ెైరా 'పబిికు డసిిట బా్ూోష్న్ సిసటం'  
ద్ాారా సరఫరా చడసుా నాిరు. ఎకిడెతైడ  బీదపరజ్లకు లబిద  సమ 
కూరుతుంద్ో  అకిడ రాజ్కీయ నాయకులు, చౌకధరల డిపో వ్ారు 
కలస,ి తకుివ ధరకు వచిిన వసుా వులను ద్ారమిళిళంచి, డబ్ుు 
చడసుకుంటునాిరు.  'పబిికు డిసిట బా్ూోష్న్ ససిటం' అవినీతిమయం. 
ద్ీని నుండి తపిపంచుటక,ే మదోవరిా లేకుండా బీదలకు 

చడరవలసని స్ొ ముిను డెైరక్ట-గ్ా బ్ేంకులో జ్మచడయటం. బీద 
వ్ారకిక బ్ేంకులోి  డబ్ుు ద్ాచుకొవటం అనిద్ ి కొతా విష్యం. 
మోద్ీ పుణోమా అని 'పరధాన్ మంతిర ధన్ యోజ్నా'  ద్ాారా బీద 
లకు బ్ేంకు ఎకౌింటు సంపరా పామ నైద్ి. 'పరధాన్ మంతిర ధన్ 
యోజ్నా' అనిద్ి కొతావిష్యము కాదు. అమ రికా అధోక్షుడు 
ల్లంకను గ్ారు 'ఫీరడ్ మ న్ బ్ూోరౌ ఆక్ట ఆఫ్ 1865' ద్ాారా 
సాతంతుర లలైన నలివ్ారికక బ్ేంకు సదుపాయము కల్లపంచాడు. ఇద్ి 
కారోరపపము ద్ాలిక ముంద్డ హతమయాోడు. పరభుతాము 
చడసుా ని పని పరజ్లకు తెల్లయచడయాల్ల.  పరజ్ల మనుసులలో 
మారుప రావ్ాల్ల. అందరకిీ పని కల్లపంచాల్ల. అందరకూ చదవటం, 
రాయటం రావ్ాల్ల. అందరు ఆరోగోముగ్ా ఉండాల్ల. అవినీతిని 
అంతమొంద్ించాల్ల.  

అపుడడ అభివృద్ిితో బీదరకిమును నిరపిల్లంచవచుి. 
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తెలుగు సాహితాంలో స్ర ీ పాతరలు నాడు – నేడు  
డా. ముకేావి భారతి, హ ైదరాబ్ాదు (ఇండయిా)  

(గత సంచిక తరువ్ాయి)  మన స్ాహతిోంలో పరబ్ంధయుగంలోన ే
కాదు, స్ాహితో యుగ్ాలనిిటిలోను సీా లి పాతరలలో ఏద్ో ఒక 
పరతడో కతను కవులు చూపించారు.  దక్షణిాంధర యుగంలో, మధుర 
వ్ాణి, రంగ్ాజ్మిలు గ్ పప కవయితుర లు, విదూషీమణులు.  
సంగ్తీ స్ాహతిో విదోలలో ఆరతిడరినవ్ారు.  కనకాభిషరక గ్ౌరవ్ాలు 
పొ ంద్ినవ్ారు.  వ్ారు సృషిటంచిన సీా  ిపాతరలలో పాతరో చిత భాష్ వ్ాడ ి
న యక్షగ్ానాలలో సీా లిు , నాయిక పాతరలలో సీా లిు ఒక పరతడోక 
స్ాా నానిి పొ ంద్ారు. ఆధునిక స్ాహితోంలో సీా  ిపాతరల సృషిటలో ఒక 
విశషే్ం గమనించాల్ల.  పాశాితో స్ాహతిో పరభావంతో వచిిన రచ 
నలోి  సీా  ి పాతరలోి  ఒక విభినిత కనిపిసుా ంద్ి. భావకవితా యుగం 
లో సీా  ి పాతరలను శృంగ్ార నాయికలుగ్ా కని మనసిానులుగ్ా 
కవులు సృషిటంచారు.  ఊహాపరరయసుల పాతరలకు ఒక స్ాా నం 
కల్లగ్ింద్ి.  కృష్ణశాసిా  ిగ్ార ి ‘ఊరాశ’ సృషిటలో ఒక విలక్షణత వుంద్ి.  
జ్ నపద నాయిక నండూరి సుబ్ాురావు గ్ారి ‘ఎంకక’ పాతర ఎపపటకిీ 
ముగి మనోహరమే.  ఎంకక గ్ పప ఇలాి లు.  గ్ పప పరరయసి.  

‘ఎంకెవారని లోక మ పుడెనై అడిగ్తిడ  
వ్ెలుగు నీడల వ్ెపైు వ్ేలు సూపిసుా  ‘ 
‘ఎంకక వంటి పలిి లేద్ోయ్ లేద్ోయ్ ‘ 
‘ఎనక జ్నిలోన ఎవరమో అంటే  
సిగ్ ు చిి నవిాంద్ ిసలికనా ఎంకక ‘ 

ఎంకక పాతరను నండూర ి సుబ్ాురావు గ్ారు ‘గుండె గ్ ంతుకలోన 
కొటాి డుతాద్ి. కూకుండ నీదురా కూసింత సరపు’ – సరగింగ 
స్ాినాలూ చడసుా ంద్ ి ఎంకక. నాయుడు బ్ావతో భద్రా ద్ిరకక పిలాి డిని 

చంకనసేుకుని వ్డెుతుంద్ి. తలెుగ స్ాహితోంలో గ్ పప పాతర ఎంకక. 
తెలుగు స్ాహితోం అంటే, గురజ్ డ అడుగుజ్ డని తలుి 
కోవల్లసింద్డ. కనాోశ్యలిం నాటకం ఎనిి విధాల గ్ పపద్ో చపెపకి 
రేిదు.  కనాోశ్యలిం నాటకం అనగ్ానే మధురవ్ాణి, గ్ిరశీం , 
బ్ుచిమి, అగ్ిిహో తరా వధానులు, రామపపపంతులు – ఇలా 
చూస్ాా ం.  కానీ, మరుగు పడని పాతర, నాటకగమనానికక మూల 
మ ైన పాతర, అగ్ిి హో తరా వధాని భారో.  కూరలు తరుకుింటూ 
కూరుినే ఇలాి లు వ్ెంకమి అంటే ఆశిరోంగ్ా వునాి, వ్ాసావ 
మని ననేు నముితాను. వ్ెంకటేశానికక ఇంగ్ీిష్ు చదువు 
చెపపించనని తండిర అంటే ‘న ే చపెిపస్ాా ’నని ఎలా అనగల్లగ్ింద్ ి
వ్ెంకమి ఏ ధెరైోంతో అంద్ి? – పుటిటంటవి్ారు పసుపు కుంకాల 
కకచిిన భూమి తనద్ి.  ద్ానిపె ై హకుి తనదని, అద్ ి అమిి 
పిలాి డికక చదువు చెపపిస్ాా నని వ్ెంకమి కని ధెరైోముని 
తలుి లునాిరా?  ఆరిిక బ్లం ఎంత గ్ పపద్ో  ఆ పాతర ద్ాారా 
చెపపించారు గురజ్ డ.  ఆ నాటకంలో అంతరాిటకం నడిపించింద్ ి
కూడా వ్ెంకమి పాతడర. మన స్ాహితోంలో నవలా పరకకోయకక ఒక 
పరతడో క స్ాా నముంద్ి. ఒక కాలంలో నవలామణులు నవలలు 
విసాృతంగ్ా రచించారు. ఇలి్లందల సరసాతీద్డవి , స్ాహితో 
అకాడమీ పురస్ాిర గోహీత (సారణకమలాలు) రచించిన ‘నీ 
బ్ాంచను కాలసికా’ అన ేనవల చాలా విశష్టమ ైంద్ి. ఒక స్ామానో 
గృహణి ి , భరా మరణించా క, ఆరిికంగ్ా ఇబ్ుందులు పడుతూ 
కూడా తుఫాను బ్ాధితుల్లి ఆదుకుంద్ి. ఎలా? రాచిిపపలో 
పులుసు, చాపలపెై అనిం గుండి గలోద్ ిఆరపో సింద్ి.  పులుసు, 
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అనిం ముదదలు చడసి ఆకల్లతో వచిి నిలుిని అందర ి
బ్ చిలలో ముదదలు చడస ి పటెిటంద్ి. ‘నీ బ్ాంచను కాలసికా’ - ఓ 
పిలాి డు, గ్ోచీతో, ఎరోని జుటుట తో ఆ పదెదమి దగుర నిలుచునాిడు. 
‘పో రా, కాశగ్ా” తరిమసేుా నాి రంతా,  కానీ ఆమ  ఆదళిత బ్ాలుణిణ  
చడరద్సీింద్ి.  ఆ కాశగ్ాడనిి పెంచింద్ి.  చద్ివించి డాకటరుని చడసింద్ి.  
డాకటరుని ఇచిి పెళిి చడ సింద్ి.  కాశగ్ాడు డా. కాశీరాం అయాోడు.  
ఈ నవలలో ఆ సీా  ిమూరిా లాట ిపాతరను ఆనాడడ ఇలి్లందల సరసాతీ 
ద్డవి గ్ారు ఎలా సృషిటంచారో ఆశిరోమే.  మానవతాానికక పరతీక ఆ 
సీా  ి పాతర. కధా స్ాహతిోం మనకక చాలా ఉంద్ి.  ఇపుపడు 
వినిపిసుా ని వ్ాద్ాలనీి కధలోి  అంతరాుగమయాోయి.  మొతాం 
సమాజ్ంలో ఎనోిమారుపలోసుా నాియి. పరపంచీకరణ, 
పారిశాో మికకీరణ, పటటణీ కరణ మొదలలైన వ్ాని పరభావం 
కధారచనకు ద్ోహదం చడసాో్ ంద్ి.  దళిత వ్ాదం, సీా వి్ాదం,మ నైారిట ీ
వ్ాదం – ఇలా ఎనెినోి అంశాలు ఆధునిక కధాస్ాహితోంలో 
చోటు చడసుకుంటునాియి.  భావజ్ లంలో ఆలోచనాధోరణులలో 
కొతాద్ారులు కనిపిసుా నాియి. సీా  ివ్ాద రచయితిరగ్ా ఓలాు  రచనలు 
స్ామాజిక వోవసాకు అదదం పటాట యి.  ఆ రచనలోి  సీా  ి పాతరలు 
మనల్లి ఆలోచింపజ్సే్ాా యి.  సరాచఛ గురించి ఒక పాతర 
అనుకుంటుంద్ి.  ఆ అమాియి ఇంటోి  మనేతా వుంద్ి.  అలా 
నడవకు, ఇలా నవాకు అని ఆంక్షలు పడెు తుంద్ి.  ఆ ఇంటోి  
తలి్లని ఏదడగి్నిా, మీ నానినడుగు అనటం, సరిహతిురాల్లతో  

సినిమాకక వ్ళెళవదదనడం – అబ్ు , ఇంటోి  ద్డనికీ సరాచఛ లేదు, 
పెళిళలో సరాచఛ ఉంటుందనుకుని పరరమించి పెళిి చడసుకుంద్ి.  
అందులో సరాచఛ ఉంద్ా?  కాలేజిలో సె్రకై్ లో పాలసు ం ద్ి ఆ 
అమాియి. ‘పరతివ్ాడు నీ భారో ఫో టో పరపరోి  చూస్ా నంటునాిడు 
“ఇక అవి ఆపరయ్’ – భరా గ్ ంతు.  ‘పతిరకకక చంద్ా కటటకిరలేదు’ – 
భరా గ్ ంతు. ఇలా చూసరా  ఏద్ి సరాచఛ? ఎకిడుంద్ి? సరిహితు 
రాలు ఒక వోకతితో సహజీవనం చడసుా ంటుంద్ి.  ఈ సంబ్ంధంలో 
ఎవరపిెనై ఎవర ి అధికారాలు, పెతానాలు వుండవు. ఎవర ి సరా చఛ 
వ్ారది్ి.  ఓ నా సరాచఛ నువ్ెాకిడ? ఆ అమాియి చివరకిక 
కుటుంబ్ం వదల్ల వచడి సరక, సరా చఛ ఒకరిచడి ద్ి, ఒకరు తీసుకునదే్ ి
కాదు, అయినా అందరినీ ఇటు తిపపటం కాదు ననేు 
అనుకుంటునిద్ి, కొందరయినా సరాచఛ గురించి అరించడసుకుంట ే
చాలు.  – ఈ కధలో సీా  ిపాతరలో ఒక చెతైనోం, ఒక ముందడుగు 
చూసుా ంటే, ఆ సీా  ి పాతరని అరిం చడసుకోవ్ాలనే అనిపసిుా ంద్ి.మన 
స్ాహితోంలో కొతా ధోరణులు చాలా వసుా నాియి.  వ్ాటలిో సీా  ి
పాతరల పరా ధానోత ఎకుివగ్ా గ్ోచరిస్ోా ంద్ి.  మారుతుని 
సమాజ్ంతో పాటు సీా  ిపాతర చితరణలో రచయితలు పరతడోకత కనబ్ర 
చటం ఆహాానింపదగ్ిన అంశం. ముంద్డ చెపాపను కద్ా మన 
స్ాహితోంలో సీా  ి పాతరలను గురించి చపెపటం “అమల్లన తారకా 
సముదయంబ్ుల”ను ఎనిటం మంత కష్టమే. అయినా మన 
స్ాహితోంలో సీా  ిపాతరలను అరిం చడసుకోవటం చాలా అవసరం.   
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అంద్రల ఒకేలా ఉండరు 
శోీమతి పరమీల చినిమిగ్ార ి 

ఫో న్ రింగ్ అయింద్ి.”హలోి  స్ాగర్ మాటాి డుతునాిను” అనగ్ాన ే
అవతల్లనుంద్ి “ననేు రాహ ల్ ఫాదర్ రాజ్ రామ్స మాటాి డుతు 
నాిను అబ్ాుయి అమ రికా నుండ ి వచాిడు రపేు సరగి్ాు  పద్ ి
గంటలకు స్ారకిను  చూసుకునెందుకు వసుా నాిము” ఇనఫరేి 
ష్న్ ఇచాిడు రాజ్ రామ్స. “అలాగ్ ే మేము వ్ెయిట్ చడస్ాా  
ము”చెపాపడు స్ారిక ఫాదర్ స్ాగర్ ఫో న్ పెటేటసూా  భారోను కకే ే
స్ాడు ”సమంతా రపేు పద్ి గంటలకు రాహ ల్ వ్ాళళళ వసుా నాిరు 
ఇంటోి కక ఏమ నైా కావ్ాలా?” రమణి కూడా హ షారుగ్ా ”ఎమి 
అవసరము లేదు. అనిివునాియి . ముందుగ్ా అనుకునిద్డగ్ా 
అనిి పిరపరర్ చడసుకునాి” అని విష్యం స్ారికకు చడపిపంద్ి. స్ాగర్ 
సమంతలకు ఒక అబ్ాుయి ఒకమాియి. అబ్ాుయి ఎం.ఎస్. చడస ి
యు.ఎస్. లోఉద్ోోగం చడసుా నాిడు,అమాియి స్ారకి బి.ట క్. చడస ి
ఎం.ఎస్. చడసరందుకు సరటట్ు వ్ళెతానంటే “ స్ాగర్ సమంత ఒపుప 
కోలేదు. పళిెి చడసిపంపతిడ అకిడ ి మిగతా విష్యాలు అలుి డు 
చూసుకుంటాడు అని స్ారిక ఎంత గ్ోల పటెిటనా వ్ాళళళ వినలేదు. 
సూట డెంటుగ్ా పంపితడ అమాియి ఏమికష్టపడుతుంద్ో  అని వ్ార ి

భయము. స్ారిక అని సంద్పీ్స కూడా అమి నానిలకు వంత 
పాడాడు.ఇక స్ారిక చడసరద్ి ఏమిలేక మౌనంగ్ా ఉండిపో ఇంద్ి. 
స్ాగర్ ఫాోమిలీకక మంచిపరరు ఉంద్ి. స్ారిక చాలా అందంగ్ా 
వుంటుంద్ి.స్ాగర్ ఫాోమిలీ తలె్లసనికొందరు స్ారికను చడసుకునేం 
దుకు ఇష్టపడనిా, స్ాగర్-కు కొనిివిష్యాలు నచిలేదు, మర ి
కొందరు స్ాగర్-ని  అడిగ్ేందుక ేవ్నెుకాడారు. ఎలాగ్ెతైడనేమి ఇపుప 
డు రాజ్ రామ్స వ్ాళళ సంబ్ంధంఅందరకికనచిింద్ి. రాజ్ రాంకు 
ఇదదరుఅబ్ాుయిలు, ఒకఅమాియి. అబ్ాుయికక, ఒక అమాి యి 
కక మాోరజే్ అయింద్ి. రాహ ల్ చినివ్ాడు. ఎం.ఎస్. చడస ి యు. 
ఎస్.లో మంచిజ్ బ్ చడసుా నాిడు..అంతా బ్ాగ్ా చదువుకుని  
ఫాోమిలీ.  అబ్ాుయి తండిర రాజ్ రామ్స తలి్ల రమణి. రమణి, 
రాజ్ రామ్స, కూతురు, కోడలు, రమణి చలెలి లు అందరు వచిి 
స్ారికను చూస ీ వ్ళెాళరు. స్ాగర్ రాజ్ రామ్స తో, సమంత రమణ ి
తో “స్ారిక కు పద్ి లక్షలు పడెద్ామనుకునాిము ,పద్ి లక్షలలో 
గ్ోలే్, చీరలు, పెళిి ఖరుిలు అనీి అందులోనే.  గ్ోలే్ , చీరలు 
తకుివపటెిట  పళెిళ సింపుల్ గ్ా లేద్ా రజిిసటర్ మాోరజే్ చడస ి కాష్  
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ఎకుివ ఇవామనాి ఇస్ాా ము, కానీ అంత కంట ే ఏమి ఎకుివ 
ఇవాము”  అని కకియర్ గ్ా చపెాపరు. అందుకు రాజ్ రామ్స ఫాోమి 
లీ సంతోష్పడి అమాియి ఫో టో తీసుకొని రాహ ల్ ఫో టో ఇచిి 
వ్ెళాి రు. రెందు రోజుల తరువ్ాత “స్ారకి ఫో టో రాహ ల్ కు 
పంపాము, రాహ ల్ కు అమాియి ఫో టో నచిింద్ి మాకు అందర ి
కక స్ారకి నచిింద్ి. మా అబ్ాుయి స్ారకి సంబ్ంధమ ే చూడండ ి
ఆని వ్రేే ఎవరిని చూడకండ ి అని చపెిపనాడు. ఇలా ఎందుకు 
చెబ్ుతునాిము అంట ేఅబ్ాుయి తారలోనే వసుా నాిడు, మూడు 
వ్ారాలు మాతరమే వుంటాడు. పెళిి పద్ి రోజులోి  చయెాోల్ల. 
మీరుకూడా అంత తొందరలో పళిెి ఆంటే హడావిడి అవుతుంద్ ి
అని ముంద్డ చబె్ుతునాిము, మీరు పెళిి పరయతిము లో 
ఉండండి”  అని రాజ్ రామ్స తెల్లపాడు. స్ాగర్ మళ్ళళ ఒకస్ార ి
కటిం గురించి వివరంగ్ా చెపాపడు.  రాజ్ రామ్స ”చెపాపరు కదండ ీ
మాకు డబ్ుులే ముఖోమయితడ చాలా సంబ్ంధాలు వసుా నివి. 
కాని మాకూ, రాహ ల్ కు స్ారిక బ్ాగ్ానచిింద్ి. పళిెి కూడా 
తొందరగ్ా చడయవలస ి వసుా ందని ఇంత కకియర్ గ్ా చెబ్ుతునాి 
ము” అని రాజ్ రామ్స  నెమిద్ిగ్ా  అనాిడు. “అబ్ాుయి కక గ్ీోన్ 
కారుే  వసరా  అమాియిని సరటట్ు తీసుకు వ్ెళళడం చాలా లేట్ 
అవుతుందని, మాకు అమాియి నచిిందనీ ఇంత తొందర చడసుా  
నాిము.”అనాిడు.స్ాగర్ విష్యమంతా సమంతతో చెపపి 
“మిగతా విష్యాలు తొందరగ్ా తడమిలేల ఉండమనాిడు 
వియోంకుడు. ఇపుపడు ఈ ఫో న్ “అబ్ాుయి వచాిడు” అని. 
సరగి్ాు  పద్గింటలకు రాహ ల్ ఫాోమిలీ అంతా వచాిరు. 
మరాోదలూ గటరా  అయాోవి. రాహ ల్ స్ాగర్ తో ”స్ారకితో ఒక 
పద్ ి నిముషాలు మాటాి డాల్ల” అని  రకిెాస్ట  చడశాడు. స్ాగర్ 
స్ారికకు విష్యం చపెిప వ్ాళళళ ఇదదరు మాటాి డుకునే వీలు 
కల్లపించాడు. ఓ పద్ిహనేు నిముషాలు గడచిాక రాహ ల్  
హ షారుగ్ా వచాిడు. రాజ్ రామ్స మళిళ” అబ్ాుయి తీర వీక్ు 
మాతరమ ేవుంటాడు” మేము ఇంటకిెళిళ ఫో న్ చడస్ాా ం ముహ రాా లు  
ఎపుపడు పటెుట కునదే్ి” అనాిడు. స్ాగర్ మళ్ళళ తలాడించాడు. 
రాహ ల్” “స ీ యు సూన్” అంటూ హాోపీగ్ా వ్ెళిి పో యాడు. 
వ్ాళళళ వ్ళెళగ్ానే సమాంత స్ారికతో ”రాహ ల్” ఏమి 

మాటాి డాడు?”అని ఎంకాయిర ీమొదలు పటెిటంద్ి.” స్ారకి’ ’పదెదగ్ా 
ఏమి మాటాి డలేదు, మీకు నేను నచాి నా? ఇంత తొందరగ్ా 
మాోరజే్ చడసుకుని అమ రకిా రావడం మీకు ఇబ్ుంద్ ి
ఏమిలేదుకాద్ా? నాకు గ్ీోన్ కారుే  వసరా  తరువ్ాత చాలా లేట్ 
అవుతుంద్ ి అని మాటాి డాడు” అంద్ి.  తను ఓ.కే. చెపాపనని 
చెపపింద్ి. ఇక ఫో న్ కోసం వ్యెిటింగ్. కాసరపటకిక ఫో న్ “ రాహ ల్ 
కక స్ారకి నచిింద్ి. స్ాయంకాలం ఐదు గంటలకు మంచి 
ముహూరాం వుంద్ి, నిశియ తాంబ్ులాలు పుచుికుంద్ాం. మీకు 
కావలసని వ్ాళళను పలిుచుకోండి, చాలా సింపుల్ గ్ా 
చడసుకుంద్ాం” రాహ ల్ ఫాదర్ రాజ్ రామ్స చపెరపడు. స్ాగర్  
“అలాగ్ే “ అనగ్ానే “మీకు కావలసని వ్ాళళను పలిుచుకోండి కాని 
చాలాసింపుల్-గ్ా చయెాోల్ల. సరగి్ాు  ఐదుగంటలకు వచడి యండి” 
అని ఫో న్ పటెేటశాడు రాజ్ రామ్స. సమాంత కంగ్ారు పడిపో యింద్ి. 
తొందరగ్ా అనాిరు కాని మరీ ఇంత తొందర అనుకోలేద్ామే. 
స్ాగర్ ఎవరిని పలివ్ాలో సమంతకు చడపిప స్ాగర్ ఓ అరగంటలో 
వస్ాా నని బ్యటకెళాళడు. సమాంత, స్ాగర్ సిసటర్ “శాంతి” కక, 
సమంతా అకి రాగ్ణి ి  కక ఫో న్ చడస ి విష్యం చపెిప తొందరగ్ా 
బ్యలుద్డరి వచడియమని చపెిపంద్ి. అంత వరకు ఎవరకిీ ఏమి 
చెపపలేదు. వ్ాళళళ సంతోష్పడ ి “ఇపుపడడ బ్యలుద్డరుతు 
నాిము, నీకు ఏమ ైనా ఏమయినా సహాయం అవసరం ఉంటుంద్ ి
కద్ా”, అని ఫో న్ పటెేటస్ారు. సమంతా గబ్గబ్ా అనిి సరుే కోవ 
డంలో పడపిో యింద్ి. మళిళ ఫో న్ మోగ్ింద్ి. ”ఈ హడావుడి లో 
ఎవర ి ఫో న్” అనుకుంటూ ఫో న్ రిసవీ్ చడసుకుంద్ి. “మీరు ఐదు 
గంటలద్ాకా వ్ెయిట్ చడయండ ి అపుపడు చపెుతాము ఎనిింటకిక 
రావ్ాలో ” అని రాహ ల్ అమి రమణి చలిగ్ా చపెిపంద్ి. సమాంత 
షాక్ ఐంద్ి. కంగ్ారుగ్ా “ఐదు గంటలకు మంచి ముహూరాం ఉంద్ ి
మీవ్ాళళను పలిుచుకోండి. సరిగ్ాు  ఐదు గంటలకు వచడి యండ ి
అని అనియోగ్ారు చెపాపరు” నసగి్ింద్ ి సమంతా. ఆవిడ కాసా 
చిరాగ్ాు  ” ననేు చబె్ుతునాినుకదండీ. ఐదు గంటలకు చెబ్ు 
తామని – ఎపుపడు బ్యలేద రాలో” రెటిటంచింద్ ిరమణి. సమాంతకక 
చిరాకు, కోపం, కొంచం అనుమానం వచిింద్ి. ఇందులో ఎద్ో 
మతలబ్ు వుందపించింద్ి. “ఐదు గంటలద్ాకా ఎందుకు? మీరు 
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ఇపుపడడ వ్రే ే సంబ్ంధం చూసుకోండి. మేము మీ సంబ్ంధం 
వదులు కుంటునాిము.” అని సీరయిస్ గ్ా చెపపింద్ి. అటువ్ెైపు 
నుండ ిరాగ్ణిి కంగ్ారు పడిపో యింద్ి. ”అద్ ికాదండీ రాహ ల్ ను 
అడగి్ ి చెపుద్ామని … ” ఆవిడ మాట పూరిాకాక ముంద్డ 
“ఏమిటమాి అడగి్దే్ి? రాహ ల్ ను అడిగ్ ే కద్ా చెపాపరు?  
రాహ ల్ మా అమాియితో కూడా మాటాి డాడు కూడా కద్ా. స్ారీ. 
బ్ెై.“ అని ఫో న్ పటెేటసింద్ి స్ామంత. స్ారికకు కూడ వ్ాళళ ధోరణ ి
నచిలేదు” మంచి పని చడస్ావు మమీి” అంద్ి. (ఒక వ్ెైపు 
వ్ాళళళచడసని పనికకచాలా బ్ాధ అనిపించినా) స్ాగర్ కు ఫో న్ 
చడసింద్ి. స్ాగర్ చాలా అశిరో పో యాడు. ”తడరుకొని పో నేి  వ్ాళికు  
ఎకుివకటిం ఇచడి వ్ాళళళ వ్రేే ఎవరో ద్ రికక వుంటారు వుంటారు. 
మంచిపని చడస్ావు. ఇలాంట ిసంబ్ంధం తపిప పో వడమ ేమంచిద్ి“ 
అని సమంత ను ఓద్ారాిడు. స్ారిక తో “ఇటువంట ి సంబ్ంధం 
అయి వుంటే తరువ్ాత చాల బ్ాధ పడవలసవిచడిద్ి” అని 
ఓద్ారాిడు. స్ాగర్ ససిటర్ శాంతి మాతరం” చాలా మంచిగ్ా వ్ాళళకు 
బ్ుద్ిద  చెపాపవు వద్నిా” అంద్ి. సమాంత అకి రాగ్ణి ి “నీకు 
మరతీొందర ఎకుివ్ే. మరది్గి్ారు కాబ్టిట  సరి పో యింద్ి. మీ 
బ్ావగ్ారయితడ నా పని అయిపో యిేద్ి. ఈవ్ెనింగ్ ద్ాక వ్ెయిట్ చడసరా  
ఏమి?  మమేు వచిినా నీతో కాసరపు మాటాి డి వ్ెళళళవ్ాళళం 
కద్ా?” అంద్ి. “లేదులలండ ిఇలాంట ివ్ార ేఒక పెళిళలో పీటలమీద 
పెళిళ కొడుకును కటిం కొద్ిదగ్ా తకుివ వచిింద్ి పెళిి అవగ్ాన ే
పెళిి పంద్రిలిోనే మిగతాకటిం సరుే తాము అనాి వినకుండా పీట 
లమీద్ి పెళిళకొడుకును తీసుకెళిళపో తుంటే అమాియి ఫాదర్ 
ఎలాగ్ో అవసా పడి మిగతా డబ్ుు సరిద పెళిి చడస్ాడట. ఇలాంట ి

వ్ాళళళ అకిడకిడ ఉంటారు”. తరువ్ాత మధోవరిా  ద్ాారా  
విష్యం తెల్లసింద్ి. ఏమంట ే - వ్ాళికు ఎవరో రాజ్ రామ్స వదదకు 
నలభె ై లక్షలు ఇస్ాా మని వచాిరట. వీళళ ఆడవ్ాళళకు ఆశ 
పుటిటంద్ి, ఆ సంబ్ంధం చూస్ాక కుదరకపో తడ రాజ్ రాం వ్ాళికు 
ఓకే చబె్ుద్ామని అనుకునాిరట. ఇంతాచడసి పెళిళ కొడుకకి  ఆ 
అమాియి నచి లేదు. తీరా అవతల్ల పెదదమనిషర ఒక లక్ష 
మాతరమ ే కాష్ ఇచిి మిగతాద్ిఅంతా   పెళిళకూతురు పరరుతో 
బ్ాోంకులో డిపో జిట్ పడెతాననాిడట, స్ో  ఆ సంబ్ంధం 
పుసకికపో యింద్ి. రాహ ల్ కక స్ారకి బ్ాగ్ా నచిడం వలి ఈ 
సంబ్ంధం కానిుల్ అవడంతో చాలా బ్ాధపడాే రని తలె్లసంిద్ి. 
తొందరలోన ే స్ారికకు మంచి సంబ్ంధం రావడం, వ్ెంటన ే పళిెి 
జ్రగి్ి  యు.ఎస్. వ్ెళిళపో వడము, జ్రిగ్ిపో యింద్ి. రాహ ల్ కు 
అపపటకిక ఈ  సంబ్ంధం కుదరకునాి  తరువ్ాత వ్ారకిక తగ్ని 
సంబ్ంధం వ్ాళికు కుద్రిే వుంటుంద్ి.  

ద్ీనిి బ్టిట  తడలేద్డమిటంటే మగ పెళిళవ్ాళిము కాబ్టిట  
అమాియి తరఫు వ్ాళళళ తగ్ిు  ఉండాల్ల, అనిిటలిో మేము 
చెపపినటేి  జ్రగ్ాల్ల అని, అడుగులకు మడుగులసతాా ల్ల, అణిగ్-ి
మణగి్ి ఉండాల్ల అనుకోవడం మంచిద్కిాదు. అలా అయితడ 
అమాియి పెళిి అయాోక అతాగ్ారింటోి  సంతోష్ంగ్ా ఎలా 
వుండగలదు? అమాియి వ్ాళికు అభిమానం, గ్ౌరవం  వగ్ెరైా 
వగ్ెరైా ఉంటాయి అని మరచి పో కూడదు’.  

“మన ఇంటకిక వచడి అమాియి మనతో కల్లసిపో వ్ాలంట ే
– ఈ ఇంటికక  ఆ ఇలుి  ఎంత దూరమో ఆ ఇంటికక ఈ ఇలుి  అంతడ 
దూరం” ఆని మరచిపో రాదు’. 
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