తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, మా ప్రకటనదారులకు మనమధ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకంక్షలు !!
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opinions of the editors or TFAS.

Dear Friends and Members of TFAS,
మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకంక్షలు. As I am writing this, we just finished conducting our first

Paadutha Teeyaga Auditions for our young teens on March 14th 2015. Around 20
children have participated in singing competitions. All are qualified to move to next
level with children from other states in USA. We also had a wonderful Trimurthy day
program celebrated on March 15th with over 300 Children and Adults participating in
singing Thyagarajaswamy, MuthuSwamy and Shyamashastri compositions. There were
3 concerts with talented Artists including Mr. Krishna Sridharan, Mrs. Radhika Murali and Mrs. Nirmala and
Mr. Rajesh. Audience have enjoyed the full day program at Bridgewater temple.
Our new board of trustees have completed half of our term and embarking on second year of our 2 year
tenure. We have lot many things to accomplish in the next 12 months including approval of by-laws,
distribution of membership cards and streamlining our operations.
As many of you know, we are planning for our 30th Anniversary celebrations on July 11th 2015! We are
working hard on bringing the very best quality programs in various segments including Literary, Drama, Dance
and Music. It will be a whole day program with a Banquet on July 10th. I hope to see you all attending this
event!!
TFAS is seeking literary articles for our 30th Anniversary Souvenir. And also requesting all of you to
share your experiences with TFAS in the last 30 years to publish on our souvenir.
Thank you all again for your kind support!
Yours sincerely
Srini Gandi
President TFAS (president@tfas.net)
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తెలుగు పాట
డా. వడడే పల్లి కృష్ణ
డా. సర. నార్ాయణర్ెడడి (1931-ప్ిస్ు తతం): ఆధునికాంధర సాహితాో

కులమతాల తారసులోన

నిి మథంచి ‘డాకటరట్
ే ’ పటటటను ప ందడమే కాకుండా ‘నాగార్జున

తెల్లవిని తూచడ కుమతీ !

సాగర్ం’, ’కర్పూర్వసంతరాయలు‘ ,’విశ్వనాథ నాయకుడు’ మొద

జ్యోతిలాంటి ఉర్జమేథల

లు పరరఢ కావ్ాోలను గేయంలో ర్చించి, పద్ాోనికి గేయమే మాతరం

నీ తరాజు తూచడనా?

తీసిపో దని డా. సి. నారాయణరెడడే గార్జ నిర్పపించార్జ. ‘అజ్ంతా

అని కులమతాల కుటిలాతుులను నిలద్ీసి పరశిించడమేగాకుండా

సుందరి’, ’వ్ెనిలవ్ాడ’, మొదల ైన గేయనాటికలను అధుుతంగా

బండలను భగవంతుడని నమిుంచి మోసగిసి ునాిర్ంటూ పుజ్ఞర్ి

ర్పప ంద్ంచార్జ. ‘నవవని నవువ’ మొదల్లడడ జ్ఞానపీఠ’ పుర్సాారా

నత మందల్లంచార్జ. నిజ్ఞం నిర్ంకుశ్ పాలన నుంచి బయటపడడ

నిి సాధంచి పెటట న
ి
‘విశ్వంభర్’ వర్కు అనేక కావ్ాోలను

విశాలాంధరలో తెలంగాణా విలీనమయాోక ఆనందంతో అల్లి న ‘రాషాటా

వ్ెలువరించార్జ. నవోగేయ కవిచకరవరిిగా గేయం విలువపెంచార్జ.

వతర్ణం’ గేయంలో

నారాయణరెడడే గార్జ తొల్లనాళ్ళలో రాసిన గేయాలోి ‘ఎలోిరా గుహ

ఆందరరాష్ట ా మవతరించెనోహో !

లు’ శీరిికన అల్లి న గేయం పేరకానదగింద్.

అంధయుగం బంతరించె నోహో !

శిలలో మృదుజీవ కళ్లు నింపిన శిల్లూ

నలువ్ెప
ై ుల చీకటి నా

ఈవ్ె ర్పప ంద్నా వ్ెలి ోర్ గుహలలో

గులు పారకిన, ద్డవష్ విష్

మందహాస తుషార్ సరందర్ో వరాిల

ముులు దతకిన, నీల నిశా

ఎటుల కురిపించినా వ్ెలి ోరా గుహలలో

నిలయంలో నేటి కుష్

...
గాల్లతాకిడడ చడత – కంద్డ కపో లాల

సుులు లేచన
ె హో ! సుమన
సుులు పూచె నహో హో !

ఎటుల చెకిాతివయో ఎలోిర్ గుహలలో

అని అంతులేని ఆనంద్ానిి పద్ాోల వంటి వింత వింత విర్జపుల

నలి నలి ని రాతి కళ్ళలో నునుసిగు ు

నడకలతో గేయానిినడడపార్జ. చీకటి అంతరించి ఆందర రాష్ట ా అర్జ

నెటుల చింద్తివయో ఎలోిర్ గుహలలో

ణోదయం అవతరించినటు
ి తెల్లపార్జ.

అని ఖండగతిలో ఎలోిర్ గుహలలో గాల్లతాకిడక
డ ే కంద్పో గల

నాగార్జున కొండలలో

కోమల్ల చెకిాళ్ళను, నలి రాతి నాతి కళ్ి లో కదలు సిగు ు ద్ ంత

రాగధునులు జ్ఞలువ్ారె

ర్లను మనో హర్ంగా చెకిాన శిల్లూని మనసారా కొనియాడార్జ.

అమరావతి గుండెలలో

శిలలో జీవ కళ్ల ను పల్లకించిన శిల్లూ ఉల్లని పరసి ుతించార్జ. కుల

అమర్ కళ్లు సేదద్ీరె

||నా||

మతాలను ఎంచడ కుమతులను ఆ నాడడ విమరిిసత
ి అల్లి న ‘ఓ

అనే శిలూ సంపదల న
ై నాగార్జునకొండ , అమరావతిని, సాహితీ

మనిషి’ గేయంలో –

మూర్జిల ైన ననియాదులను , కృషాణ-గోద్ావరి నదులను కొని

వర్ి మాన వలయంలో

యాడార్జ. మంద్ార్ంలా తెలుగుమాట వికసించినటు
ి వరిణంచార్జ.

చికుాపడే ఓ మనిషీ !

మంద్ార్ం పూద్డనె మధుర్మంద్. మిగతా పూలకంటే విరివిగా

భవితవోపు సుడడగుండం

విచుుకునేద్. కాబటిట అటువంటి మంద్ార్ంతో తెలుగు భటషా వికా

బటరినుంచి తపేూవ్ా?

సానిి పో లుడం అందంగా, ఔచితోం ఉంద్. ‘వ్ెనెిలవ్ాడ’,
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‘అజ్ంతా సుందరి’,’సుగాతిర’ మొదల న
ై గేయనాటికలోలో మధుర్మన

నాయకుడు నాయికతో వ్ాపో వడం, తన మిసిమి వలపుల్లి వ్ెలిడడ

గేయాలు చోటు చడసుకునాి పరసి ుతాంశ్మన లల్లత గీతాల్లి దృషిట

చడయడం కొతి గానే గాక మతు
ి గా ఉంద్.

లో పెటట ుకుని వ్ాటిని సూృశించడం లేదు. 1955 లో ‘నారాయణ

‘ఎగసిపో ’ (పుట: 33,34 ) అనే గేయంలో

రెడడే గేయాలు‘ గా వ్ెలువడడన సంపుటిలో ‘పరకృతి లోని పరణయిని’

ఎగసిపో ఎగసిపో ఎగసిపో !

అనే గేయంలో –

యుగ యుగాల తమోంధ

చుకాలతో నొకాసారి

జ్గతి నులి ంఘించి

సతచింతును నా కనిియ

నీ కళ్ళలో వ్ెలులేని యిా తార్కలు

నలి ని వ్ాలు డల సందుల

నీ గుండెలో విరియలేని ఈ చంద్క
ర లు

మల్లి యల ై మొలవ్ాలని

నీ చెమట తడడయార్ూలేని పవనోరిుకలు

అని చివర్కు పరకృతినే తన పడతి మారిప ముని పారరిథంచడం ద్ీని

బరతికినా చితికినా ఫల్లతమొకటేనోయి

పరతోడ కత. తెలిని చుకాలను తన పేరయసి జ్డలో మలి లుగా,

అని యుగ యుగాలుగా సాగుతుని అంధ ఛాందసాల్లి, కళ్ి లో

నలి నిమబుులను ముంగుర్జలుగా, శూనాోకాశానిి నెచుె ల్ల నె

వ్ెలుగు తార్కల్లి , గుండెలో విరియని చంద్క
ర ల్లి, చెమట పో గకటట

నిడుముగా, ఎగిసే సుర్గంగను కొంగుగా మారిపో వ్ాలని భటవించ

లేని గాల్ల వీచికల్లి వద్ల్లపెటట ి దతర్ంగా వ్ెళ్లి ప ముని ఎలుగెతి ా

డం మనోహర్ంగా ఉంద్. ఈ గేయమే తర్జవ్ాత ‘ఏకవీర్ ‘ చితరం

ర్జ.

లో సినీగీతంగానత రాణంచింద్ .

లు,శిశిర్ం లేని వసంతాలు కాపుర్ముండడ చోటికి కద్ల్ల ప ము

పిడుగులేని వ్ానలు, మంచుకోతలు లేని హేమంతా

‘హేమంత విర్హిణ’ (పుట: 22 – 25 ) గేయంలో

నాిర్జ. ‘జ్లద గీతి ‘ (పుట: 35 ,36 ) అనే గేయంలో వరిించడ

నేటి చల్ల వ్ేళ్ న –

మేఘానిి కడు ర్మణీయంగా వరిణంచార్జ.

నేిల విద్ల్లంచితివి

సాగుమా ఓ నీల మేఘమా !

జ్ఞణతనమా సఖీ !

గగన వీణా మృదుల రాగమా !

ఓ నా పరాజుాుఖీ!

బీటవ్ారిన చడల – పీయూష్ములు రాల
...

గరిక లేని ప లాల – మర్కతముులు తడల

||సా||
||సా||

అని అల్లగిన పేయ
ర సిని హేమంతపు చల్లలో ఏకాంతం మాని,

అని పచుని పంటలను మర్కతాలతో, పిరయురాల్ల వలపులను,

వ్ెచుని తన కౌగిల్లలో కరిగి ప ముని పారధడయ పడటం చకాగా

జిలి ని పూయు మల్లి కలతో పో లుడమే కాకుండా వరాిమేఘం రాక

ర్చించార్జ. ‘మిసిమి వలపు’ (పుట: 26) అనే మరోగేయంలో

తో దరవించిన కవి నవనీతమ పో వడమే కాకుండా నవ గీతమ

పృథు పయోజ్ భటర్ము కం

లేవడం నవోంగా ఉంద్. ముకి పదగరసింలా మొదటి పాదంలోని

పించిన సహియింతుగాని

చివరి పద్ానిి తిరిగి రెండవ పాదంలోని మొదటి పదంగా గరహిం

పలుచని నడుమలాిడగ

చి, పరయోగించడం ఈ లల్లత గీత పరతోడ కతగా భటవించవచుు.

భరియించగలేను సఖీ!

అనేక సార్జి ‘లల్లత సంగీతం’ ద్ావరా ‘ఆకాశ్వ్ాణ’ లో పరసార్మన
...

కమనీయ ఖండగతి గీతమిద్. డా. సి.నా.రె గారి ‘తెలుగు

భూగోళ్ం లాంటి గుండరని భటర్మన పేరయసి వక్షోజ్ఞలు కంపించినా

గజ్ళ్ళ’ను కూడా ‘లల్లత సంగీతం’లో కొందర్జ గాయనీగాయకులు

సహించగలను గాని సనిని నడుము అలాిడడతడ భరించ లేనని,

గానం చడశార్జ. కాని అవి ‘గజ్ల్’ పరకరయ
ి లో చడసన
ి గేయ ర్చనలు

పద్ాులాి పగలంతా విపాూరిన నేతారల్లి చతతుగాని, రాతిర పడక

కాబటిట వ్ాటిని ఈ లల్లతగీత పరిధలో పరిశీల్లంచడం లేదు.

గద్లో కోపంగా వ్ాలుచతపు విరిసత
ి డ నిమిష్మనా నిలువలేనని

‘రామని’,’వ్ెని
ె లవ్ాడ’ మొదల ైన గేయ నాటికలోిని గేయాలు
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కొనిి లల్లత గీతాలుగా చాలా సార్జి ఆకాశ్వ్ాణ లో పరసార్మ

పాదుకొన నిండయ యి ! వలపింప నిండయ యి !

శరరతల మనినలందుకునాియి.

అంటూ మన తెలుగు రాషాటానిి ఒక తోటగా, మధుర్మన తెలుగు

కందతకూర్చ ర్ామభదిర్ావు (1905) : లల్లతగీత లతల్లి విసి రిం

భటష్ను ‘పూలపాల’నే మకర్ందంగా భటవించార్జ.

పచడయడానికి కృషి చడసన
ి కవులలో కందుకూరి రామభదరరావు

అనవర్తం తనను పాడుతూ పర్వశించనీయమంటూ అరిథంచార్జ.

గార్జ కూడ

మాతృభటషాభిమానానిి ఎలుగెతిి పరకటించార్జ.

అగరశణ
ర లో నిలుసాిర్జ. 1905లో జ్నిుంచిన వీర్జ

బటలోంలో గాంధీజీ బో ధనల పేరర్ణతో ద్డశ్సేవ్ాసకిిని పెంప ంద్ం

ఆ తోటలోనే
ముర్ళీర్వము’

(పుట:4 ) అనే గేయంలో ముర్ళీ కృష్ు
ణ డడని పరసి ుతించారిలా –

చుకుని అనేక ద్డశ్ భకిిగయ
ే ాలను, ర్వీందురడు, కృష్ణ శాసిి గ
ి ార్ి బటట

ఆపరా ఒకసారి – ఆ ముర్ళ్ల ర్వము!

లో అనేక మధుర్ పరణయ,పరకృతి గీతాల్లి ర్చించార్జ.

తీపి వ్ేదన నింక – ఓపలేనుర్ కృషాణ !... ||ఆ||

వీర్జ

ఉతి మఉపాధాోయులు, ఉపనాోసకులే గాకుండా ఆకాశ్వ్ాణ విజ్

సుమబటల యిా బటల – సో ల్ల వ్ారలు పద్ాల

యవ్ాడ కేందరంలో దశాబద ం పాటు విద్ాోకార్ోకరమ పరయోకి గానత

ఆపి వ్ేణువ్ొకింత – అదుముకో ననెిదకు

ఉద్య ోగం చడసి అనేక లల్లతగీతాలను అలాిర్జ.

||ఆ||

అని కృష్ు
ణ డడ మోహన ముర్ళీర్వ మాధురాోనిి ఓపలేనంటూ,

అందులో పరధమంగా అగుపించడ గీతం, ‘తెలుగు తోట’

ఇక అతని పాద్ాలపెై సుమబటలగా సో ల్లపో తానంటూ, ఎదకు

ఎంత చకానిద్య యి! ఈ తెలుగు తోట

అదుముకొముంటూ గోపిక అరిదంచడ తీర్జను ర్మోంగా ర్చించార్జ.

ఎంత పరిమళ్ మోయి! ఈ తోట పూలు

అయితడ ఈ గీతం కృష్ణ శాసిి ి

...

మోోయింపకోయ్ ముర్ళ్ల

ఏ యమృత హసాిల – ఏ సుర్లు సాకిరో ?

మోోయింపకోయ్ కృష్ణ !

ఏ యచుర్ల ముర్జపులీ తీర్జద్ద్ెదనో ?

తీయతడనియ బర్జవు

ఈ పూల పాలలో నింత తీయందనము

మోయలేద్ీ బరతుకు

ఈ లతల పో కిళ్ళకింత ఒయాోర్ముు

అనే గీతానిి గుర్జికు తెసి ుంద్.

ఆ గీత పేర్
ర ణతో అల్లి నటు
ి

తోసుింద్.
నాయిెడందను రేపు నా తెలుగు తోటలో
( తమ పరిశరధక వ్ాోసానిి “తెలుగు పాట” వ్ాోస పర్ంపర్గా తెలుగు జ్యోతిలో పరచురించుకోవడానికి అనుమతినిచిున ర్చయిత శీర
వడడే పల్లి కృష్ణ గార్జ పరముఖ సినీ ర్చయితగా తెలుగు నాట లబధ పరతిష్ు
ట లు. వ్ారికి తెలుగు జ్యోతి తర్ఫున మా హృదయ పూర్వక
ధనోవ్ాద్ాలు. ఈ ధారావ్ాహికం ఇకాడడతో ఆపుతునాిం. – సం.)

అ - ప్ర్చచిత
డా. ఊటుకూరి విజ్ఞానేశ్వర్ కుమార్
ఎపుూడత ఒకే పరిసరాలోి మనకి కనిపించడ వ్ాళ్ళళ మరోచోట

ముసలాళాళఫీసు వ్ేపు నడడపంి చింద్య రోజు. తీరా వ్ెళ్లతడ అకాడ

కనిపిసేి నాకు చపుూన వ్ాళళళవరో అర్ధ ం కాదు. కాఫీ షాపు కార్ి

చాంతాడంత ల ైను నతి నడక నడుసత
ి కనిపించింద్. లాభం లేదని

కానీ మా మంగల్ల వ్ాడు మక్ కానీ బయటెకాడెన
ై ా కనిపించి

వ్ెనకొాచిు అపాయింటెుంట్ కోసం ఫో నేుసేి నవివందకాడడ పడుచు

హలో అంటే ఎవర్బటు అని బుర్ర గోకోావ్ాలసుసుింద్. అద్ నా పర్

పిలి, ఈఆఫీసులో ఆపదధ తి లేదనిద్. మరేమి శ్ర్ణోమంటే చిటటా

ధాోనం అంటుంద్ మాఆవిడ. కావచుు కాదనను. కానీ మొనోి

చెపూి ంద్, ఆఫీసు తెర్వడానికి అర్గంట ముంద్ చిు నిలబడత నీ

రోజు తార్జమార్యింద్ నా జ్ఞాపకం పరిసథ తి
ి . పరిగత
ె డి కాలం ననుి

ముందు మరెవవర్ప ఉండర్ప అని. బటవుందని అలాగే వ్ెళాళను
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తర్జవ్ాతి వ్ార్ం. మంచి సలహానే అనిపించింద్, నా ముంద్య

అంతగా ద్ానిి గురించి ఆలోచించలేదు. పెదదగా పటిటంచుకోలేదు.

చెైనీసాయన మాతరమే ఉనాిడు, నా వ్ెనక మల్లి మల్లి గా ల ైను

ఎందుకోలే అనుకునాిను. తర్జవ్ాత కొనిళాళకెపుూడయ వినాయక

పెర్గడం మొదల ైంద్. ఇంతలో అటూ ఇటూ తిర్జగుతూ సెల్ ఫో న్

చవితి పూజ్ కి వ్ేసుకుని సిలుా లాలీు పెైజ్ఞమా డె-ైి కీినింగ్

మీద నిరివరామంగా మాటటిడుతూ ఒకావిడ కనిపించింద్. ఆ దరాు

చడయించడంకోసమని లాండరల
ర ోకడుగుపెటి ుండగా చటుకుాన తటిటం

ఏమిటీ ల ైనులో నిలోుకుండా ఆ పచారేిమిటీ అనుకునాిను.

ద్, షాప్ రెైట్-లస హలో అనాివిడా వ్ాళాళయనా ఆ లాండరర నడు

మల్లి గా అర్ధ మంద్ ఆవిడా చెైనీసే, అయనిి ల ైని ో నిలపెటట ి తనేమో

పుతార్ప, ఆ రోజుకో కొనాిళ్ళ ముందు ఆ లాండరక
ర ి వ్ెళాళను,

ఎవరికో గాఠ్ిి గా కాిసు తీసేసుకుంటోంద్ ఫో ను మీద్ా అని. నవువ

అపుూడు “మీర్జ ఇండడయనాి”, అంటూ నవువతూ పలకరించి

కునాిను కానీ ఎందుకో మాటిమాటికీ ఆవిడ వ్ేపు చతపు తిరి

మాటటిడడంద్ావిడా అని. అపుూడర్ధమంద్, అంటీ ముటట ని నా సమా

గింద్, అద్డ చలాకీ మొఖం, అద్డ చుర్జకెైన నడక అనిపించ సాగిం

ధానానికి నొచుుకుని తనకి జ్రిగన
ి అవమానం కూతురికి తెల్లయ

ద్. ఏమిటేమిటి ఆవిడెవర్ప ఏమా కధా అని నా మనసుని నేనే

కుండా ఉండాలని కూతురిని దగు రికి తీసుకుని తల మీద ముదుద

పరశిించుకునాిను. ఇపుూడు కాదు ఓ ఇర్వ్ెై ఏళ్ళ కిరతం సంగతి.

పెటట ుకునిదనిమాట ఆ రోజూ అని. “క్షమించమాు ఎవర్జ మీర్ప

ఆఫీసు నుంచి రాగానే, షాప్ రెైట్ కి వ్ెళ్లి వంటకి కావ్ాల్లుంద్ కటి

నాకు గుర్జి రావడం లేదత” అని అడడగే మరాోద లేకపో యింద్

అర్ు ంటు గా తెచిు పెటటరా పీి జ్ అని అరిధంచింద్ అరాధంగి. నీర్సంగా

కద్ా నాకా రోజూ అనిపించింద్. ఇవ్ాళ్ తపూకుండా ఆవిడకి

వ్ెళ్లి నాపని లో నేనుండగా హలో అని నవువతూ చాలా పరిచయ

క్షమాపణ చెపుూకోవ్ాలీ అనుకునాిను కానీ ఆవిడ లేదకాడ,

మునిటు
ి గా పలకరించింద్ కావిడ. చెైనీసావిడా- పకాన ఓ పద్డళ్ళ

షాపు అమేుశార్ట. మళీళ ఎకాడా ఆవిడ తార్సపడలేదు, ఆ

కూతుర్జతో ఉనిద్ీ ఎవరో అర్ధంకాలేదు. మాకు చెన
ై ా వ్ాళళళవర్ప

సంఘటన బుఱ్ఱ లో వ్ెనకాల పడడపో యింద్.అంతా ఫ్ాిష్ బటక్ లా

తెల్లయదు. హలో అని ముకి సరి గా సమాధానం చెపూి శీరమతి

తిరిగి గురకిచిుంద్. వ్ెళ్లి పలకరిద్ద ామా మీర్జ ఫలానా ఊళళళ లాండరర

కాావలసిన ర్ంగూ-ర్జచీ-వ్ాసనా-పరిమాణంగల ఆ వసుివ్ెకా

నడడపే వ్ాళాళ అననుకునాిను కానీ, ఛా ఛా, ఖరీద్ెైన సెవటట ర్ప

డుంద్య వ్ెతుకుడులో పడడపో యాను. ఆవిడ వ్ెంటనే కూతురిని

ష్ూసత వ్ేసుకునుని ఆ సంపని కుటుంబీకురాల్లని “మీర్జ

దగు రికి తీసుకుని తల మీద ముదుద పెటట ుకునిద్. అపుూడు

పాతకాలంలో చాకల్ల షాపు నడడపవ్
ే ారా” అని అడగడం బటవుండ

11

దత, నా జ్ఞాపకం తపెైూతడ మరీ నామరాదగా ఉంటుంద్ీ అనిపించింద్.

గురిించకుండా అవమానించింద్ీ మహానుభటవుడడ” అని ననుి

అంతడ కాదు నేను అనిిమాటు
ి ఆవిడ వ్ేపు రాడార్ సాానింగ్-

కూడా తను గురెించింద్య ఏమిటో. ఇంతలో ఆఫీసు తలుపులు

లాగా చతసినా, ఈయనెవర్ప నా వ్ేపు ఎందుకు చతసుినాిడత

తెరచ
ి ాఋ. నా పని పూరిి చడసుకుని నేను రోడెే కాాను. కానీ ఆ

అని ఒకా మార్జ కూడా నావంక చతడ లేద్ావిడ, “ఆ రోజు ననుి

ఘటన మాతరం జ్ఞాపకంలో అలా నిల్లచిపో యింద్.

అతిథి దేవో భవ!
శీర గవర్సాన సతోనారాయణ
వ్ేళ్పాళ్ లేకుండా ఎవరెన
ై ా ఇంటికి వసేి , వ్ారిని అతిధులు (చెపాూ

లు

పెటటకుండా వచడువ్ార్జ) గా చెపుూకోవచుు. ఫలాన తిధని (రోజు)

కంపలురీగా 12 సంవతురాలు వచడువర్కు బడడలో చదువు

వసాిను అని చెపేూవ్ాడు తిధ. ముంద్డ

కోవ్ాలని శాసనం చడసార్జ. ఆనాటి పరిసతి
ిి
భటర్తద్డశ్ములో

ఫో ను చడసి, లేక ఈ-

వచిు,

బ్రరటనులో,

1899

సంవతుర్ములో,

అందర్ప

మయిలు పంపి, ఫలానా రోజున వసాిను అని చెపేూవ్ారిని తిధలు

ఎలాగున ఉంద్య

(అపాయింటెుంట్ తీసుకుని వచడువ్ార్జ)గా ల కాపెటట ుకోవచుును.

పార్ి మంటు సభలకు 1892-93, 1896-97 సంవతురాలలో

తిధలు పద్హేను గద్ా! పాడోమి, విద్య, తద్య, చతుర్దశి ...

భటర్తద్డశ్ములో చదువుల గురించి రిపో ర్జటను సమరిూంచార్జ.

అమావ్ాసో లేక పరర్ణమి. ఋష్ుల కాలములో చదువుకోవటటనికి,

మగపిలిల బడడలో,

ఉపనయనము అయిన తర్జవ్ాత ఆశ్రమానికి

విద్ాోర్జదలను

బడడలో 40 మంద్ ఉండడవ్ార్జ. ఆనాటి భటర్తద్డశ్ములో చదువుల

పంపేవ్ార్జ. ఇంగీిష్ు వ్ాళ్ళళ బడులు ఏరాూటు చడసన
ి తర్జవ్ాత,

విష్యము తెలుసుకోవ్ాల్ల అంటే జ్ె. యిెస్. కాటన్ గార్జ రాసిన

బీద పిలిలు వ్ారాలు చడసుకుని చదువుకునేవ్ార్జ. వ్ారాలు అంటే

రిపో ర్జటను చదవ్ాల్ల. మన ద్డశ్ములో, కొనిిగుడులలో ఇపూటకీ

ఫలానా రోజున ( ఆద్వ్ార్ం, సో మవ్ార్ము, ... ఇటటి ) విద్ాోరిధ

వ్ేదపాఠశాలలు

భోజ్నానికి వసాిడు అని గృహిణ గరహించి, ఆరోజున విద్ాోరిధకి

విదోను 14 సంవతురాలకు పెంచార్జ.

భోజ్నం వండడద్.

అమరికా నుండడ వచిున తర్జవ్ాత, ఒక

జ్ె. యిెస్. కాటన్ గార్జ బ్రరటనులోని ఉభయ

కాిసుకి ముపెైై మంద్ ఉంటే ఆడపిలిల

నడుపుతునాిర్జ. భటర్తద్డశ్ములస నిర్ుంధ

అతిథ ద్డవ్ో భవ! ఈవ్ాకోము ఎకాడ నుండడ వచిుంద్?

ఆసామి, మా ఊర్జ గకలి పో ర లు రెైలు సేటష్నుకి సేటష్ను మాసాటర్జగా

తెైతిిరీయ

వచాుడు. మముల్లి ఆయన ఇంటికి తీసుకుని వ్ెళ్లళ, గౌర్వ

ఆచార్ోద్డవ్ోభవ, అతిథద్డవ్ోభవ' అని ఉంద్. తెైతిిరీయ ఉపనిష్ద్

మరాోదలు చడస,ి ఓ విష్యానిి చెపాూడు. ఆయన గకలి పో ర లు

ఈనాటిద్ కాదు. కీరసి ుకు పూర్వం 500 లేక 600 సంవతురాల

లో చదువుకునేటపుూడు మామామగారి ఇంటికి పరతి మంగళ్

ముంద్య రాసినద్. శ్ంకరాచార్జోలవ్ారి పుణోమా అని తెైతిిరీయ

వ్ార్ము వచిు, భోజ్నము చడసేవ్ాడట. ఇపుూడు వ్ారాల పదధ తి

ఉపనిష్ద్ ను ఇపుూడు చదువగలుగుతునాిము. ఇపూటికీ

లేదు.

హసట ల్ు

పలి లలో ఎవరెైనా కొతి వ్ార్జ ఇంటికి వసేి వ్ారిని సాదర్ముగా

ఉనాియి.ఇంతకుముందు, అంటే 1947 సంవతురానికి ముందు,

ఆదరిసి ార్జ. అద్ భటర్తీయ పరతడోకత! ఇపుూడు మనం అమరికా

మనల్లి పాల్లంచిన వ్ార్జ బ్రరటష్
ి ు వ్ార్జ. ఆ బ్రరటష్
ి ు వ్ారి ద్డశ్ము

లో నివసిసి ునాిము. భటర్తద్డశ్మునుండడ వలస వచిునవ్ాళ్ళం.

లో బీద విదోర్జధల సంగతి ఏమిటీ అనే పరశ్ి వచిుంద్. బ్రరటనులో

మనం తెైతిిరీయఉపనిష్ద్ లో రాసినటు
ి నడుచుకోవ్ాలా? మన

బీదపిలిలు తల్లి తండురలకు సాయం చడసి ఆయావృతిి విదోలను

సంసాృతిని నిలబెటట ుకోవ్ాల్ల అంటే మన పురాణాలోి రాసినవి

నేర్జుకునేవ్ార్జ. ధనికుల పిలిలు ఇంటి వద్డద టూోటర్ి సాయంతో

ఆచరించాలా? అతిథ ద్డవ్ో భవ! అని వ్ేళ్ పాళ్ లేకుండా ఎవరెన
ై ా

రాయటం, చదవటం, ల కాలను చడయటం నేర్జుకునేవ్ార్జ. మత

ఇంటికి వసేి , వ్ారిని ఆదరించాలా? ఇవనీి పరశ్ిలు. అమరికాలో

బో ధకులు చరీులో పాఠ్ాలు నేరూే వ్ార్జ. కాలంతో పాటు మార్జూ

నివసిసి ుని తెలుగువ్ారి ఇంటికి రెండు ర్కాల మనుష్ులు

బీదవిద్ాోర్జధలకు

ఉండటటనికి,

తినటటనికి,

ఉపనిష్ద్

లో

'మాతృద్డవ్ోభవ,

పితృద్డవ్ోభవ,
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వసాిర్జ. ఇండడయా నుండడ వచడు బంధువులు, అమరికాలో ఉని

పారణముపో యినా శిక్ష లేదు. ఇద్ అమరికా. ఇకాడ మన ఇళ్ళకు

మితురలు. భటరాో భర్ి లు ఇదద ర్జ ఉద్ ోగాలకు పో తార్జ. పిలిలు డడ

'అలార్ంలు' వ్ేయించికుంటునాిము.

కేర్ కో, బడడకో, పో తార్జ. తిధులుగా వసేి తలుపు తీసి ఇంటికి

తలుపు తీసేముందు, తలుపులో అమరిున చిని కంతనుండడ

ర్మునవచుును. అతిథలుగా వసేి అంతడ సంగతి. ఇంటికి తాళ్ం

చతసి, తలుపును తీసుినాిము. కొనిి ఇళ్ళళళళ వచిున వ్ారితో

వ్ేసి ఉంటుంద్. ఇంటికి ఎవరెన
ై ా కొతి వ్ార్జ వసేి ద్ ంగో, ద్ ర్యో

ఎందుకు వచాుర్జ అని అడడగి, విడడయోలో చతసి, విష్యము

గృహసుికు

అనుకుంటటను,

తెలుసుకుని, తలుపు తీసుినాిము. కొనిి ఇళ్ళళళళ నాలుగు

ఒకాయన ద్ారితపిూపో యి తనఇంటోికి వచిున కుర్రవ్ాడడని తుపా

మూలలా కెమారాలు బ్రగించి, ఆ విడడయోను రికార్జే చడసి, ఎవర్జ

కితో కాల్లు చంపినటు
ి

గుర్జి. తుపాకితో కాల్లునవ్ాడడకి శిక్ష

వచిుంద్ తెలుసుకుంటునాిము. ఎందుకు? ఎవరెన
ై ా కొతి వ్ార్జ

ఇంటికి ఎవరెన
ై ా వచిు అఘాయితోము చడసేి వ్ారిని

చెపూకుండా మనఇంటికి వసేి (అతిథ గా) వ్ారిక,ి ఇనిిఅడే ంకులు

చంపినా తపుూ లేదు అని ఈ నాోయసతతరము చెపుతునిద్.

కల్లూంచాల్ల. అందుకే అమరికాలో ఎవర్ప ముందు ఫో ను చెయో

సవర్క్షణ కోసం ఎదటివ్ానిని చంపినా, నాోయ శాసి మ
ి ు పరకార్ం,

కుండా సేిహితుల ఇంటికి పో ర్జ. ముందు చెపూకుండా ఎవరెైనా

శిక్ష లేదు. అమరికాలో 50 రాషాిాలు ఉండగా అందులో 24

ఇంటికి వసేి వ్ాడడని 'అతిథ ద్డవ్ోభవ' అని గౌర్వం చడయర్జ. అతిథ

రాషాటాలలో ' సేటండు యువర్ గౌరండు' 'ష్ూట్ ఫస్ట ' వంటి చర్ోలకు

ద్డవ్ో భవ! అని సతకిి అమరికాలో చెలి ుబడడ అవుతుంద్ా?

పడలేదు.

ఎలా

తెలుసుింద్?

ఫ్ోి రిడాలో

ఎవరెన
ై ా కొతి వ్ార్జ వసేి ,
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ి ఞ శ్ంకర్ చింతపల్లి

కురుక్షేతిం

"ఈ" ద్డశానికి వచాుడు ఒక తముుడు. పెచ
ై దువులకని నెపం.

అర్జునుడు నిరీవర్జోడెైనాడు. "బటవ్ా! యుదధ ం చెయోను. తాత

వచాుక "ఈ" ద్డశ్ంలోని సుఖాలకి బటగా అలవ్ాటుపడడ మళీళ,

నత, గుర్జవునీ, అనిదముులనీ చంపి నెతి ుటికూడు తినలేను"

జ్నునిచిున "ఆ" ద్డశానికి వ్ెళ్ళలేదు. ఇకాడ సిటజ్
ి న్ అయితడ

"ఇంత పిరికవ్
ి ాడడవ్ా అర్జునా! చంపేవ్ాడెవడు? చచడువ్ాడెవడు?

నేగానీ "ఈ" ద్డశ్ంలో ఉండనివవమని పరభుతవం ఉతి ర్జవు. ద్ానికి

అంతా నీ భరమ. ఉతిి ష్ి . కుర్జ కర్ి వోం" అని కృష్ు
ణ డడ ఎతిి ప డుపు.

పరధాన ఘటట ం – పరర్ పరమాణసీవకార్ం. ఈ సిటజ్
ి న్
ె -షిప్ ఓత్

ఆ యుదధ ం ఎలా ముగిసింద్య అందరికీ తెలుసు. అద్ ద్ావపర్

సెర్ునీలో "ఈ ద్డశ్ ర్క్షణకోసం అవసర్మతడ ఆయుధాల్లి ధరించి,

యుగం.

ఈ ద్డశానికి శ్తురవుల న
ై వ్ాళ్ళతో యుదధ ంచడసి ఏ ద్డశ్సుథల ైినా

ఇప్ుడు కలియుగం.

చంపడానికి వ్ెనుద్ీయన"ని తముుడడ పరతిజ్ా . కాలం కల్లసి

ఏద్డశ్ం ఏద్డశ్ంతో విరోధసుినిద్య తెల్లయదు. "Politics make

రాలేదు. "ఈ"ద్డశానికీ, "ఆ" ద్డశానికీ యుదధ ం రానే వచిుంద్.

strange bed fellows” అంటే “క్షణక్షణముల్ పరభు జ్వరాండర

తముుణణ

చితి ముల్” అనిమాట. జ్నులు పరాయి ద్డశాలకి విచులవిడడగా

ఆద్డశించింద్. "ఆ" ద్డశ్ంతొ యుదధ ం చెయోమంద్. కుర్జక్షేతారనికి

వలస వ్ెళ్ి ళనాిర్జ. అలా వలస వచిునవ్ాళ్ళలో "ఆ" ద్డశానిించి

పంపించింద్. "ఆ" ద్డశ్ం కూడా అలాగే అకాడడ పరజ్లందరికీ

-

"ఈ"ద్డశ్ం

తనిి

ఆయుధాలు

ధరించమని
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అనితో సహాఆయుధాల్లచిు "ఈ" ద్డశానిి మటుమాయం చెయో

తముుడడకి సలహా ఇచడు "నాథుడు" లేడు. భగవద్ీు త లేదు.

మని ఆద్డశ్మిచిుంద్. "ఆ" ద్డశ్ం సెైనోంలో "అనియో”. "ఈ"

తముుడు విషాదం భరించ లేకపో యాడు."ఈ" ద్డశ్మిచిున

ద్డశ్ం సెన
ై ోంలో "తముుడు". ఇద్య మోడర్న్ కుర్జక్షేతంర . తముుడడ

ఆయుధముంద్.

కి విషాదయోగం. "ఆ" ద్డశ్ం తన మాతృభూమి. జ్నునిచిున తల్లి

పేలుతుంద్. ఒక వ్ెప
ై ుకే పేలే తుపాకీ ఇంకా కనుకోాలేదు.

... ఎదుర్జగాు "ఆ"అముగని అనియో. “అము”లస “అ”, నాని

"ఇటు", తనకేసి తెపిూ ఆయుధం తిపిూ పేలాుడు. తముుడు

లస “ని” – పో ర ద్ పుచుుకుని అని. ఎలా యుదధ ంచెయాోల్ల?

(తనే) మర్ణంచాడు. ఆతుహతో! నర్కానికి ప తాడా? పో తడ

ఎలా అనియోని చంపడం? కృష్ు
ణ డులేడు. ఎవర్ిడగాల్ల?

పో తాడు. అనియో క్షేమంగా ఉనాిడు. అద్డ చాలు.

ఆయుధానిద్డముంద్?

ఎటు

పేల్లసేి

అటు

థాంకూూ ర్ా.వి.శాస్ు ీ !
డా. వ్ెై. వి. ర్మణ, గుంటూర్జ (ఇండడయా)

పకాన

సమయం రాతిర పనెిండు గంటలు, నిదర రావటేి దు.

బో ర్ కొటట టదు,
ేి
పెగ
ై ా రోజురోజుకీ ఇష్ట ం పెరిగిపో తుంద్ కూడానత."

పడుకునుని

నవువతూ అనాిను.

నా

భటర్ో

ఏద్య

మడడకల్

జ్ర్ిల్

చదువుకుంటుంద్. రోజూ ఈ సమయంలో జ్ఞతీయ, అంతరాుతీయ

నేను అనేక సంవతురాలుగా తెలుగు సాహితోంలో

సంఘటనలపెై ఏద్య టి తీక్షణంగా చదువుతూ, తీవరంగా ఆలోచిసత
ి ,

కొతి గా ఏద్ీ చదవలేదు. ఎందుకు? 'సమయం లేదు' అంటూ

అంతకనాి తీవరంగా నిటూ
ట ర్జసత
ి వుంటటను. తర్వ్ాతడం చడసి ావు?

అబద్ాదలు రాసుకోడానికి ఇద్డమీ నా ఆతుకథ కాదు కద్ా? కావున

అబబు! పెదదగా ఏమీ చెయోను, అలసిప యిో నిదర పో తాను, అంతడ!

నిజ్ఞయితీగా ఈపరశ్ికి సమాధానం రాయడానికి పరయతిిసాిను.

రోజుటటి వ్ార్ి లు చద్వి నిటూ
ట ర్ుడానికి ఇవ్ావళ్ మూడ్

జీవిక కోసం తపిూంచి, ఏ మనిషీ కూడా తనకి నచుని

బటలేదు. పకానుని టీపాయ్ మీద 'రావిశాసిి ి ర్చనాసాగర్ం'

పని చెయోడాని నా నముకం. నాకు రావిశాసిి ి ర్చనలు ఇష్ట ం.

వుంద్. పుసి కం అటట మీదనుని రావిశాసిి ి ర్ంగుల బొ ము

కావున అవ్ే చదువుతుంటటను. రావిశాసిి ి అనేిసి కథలు, అనేిసి

నవువతూ ననుి పలకరిసి ునిటి నిపించింద్. రావిశాసిి క
ి ి రెండు

పేజీలు రాశాడు కద్ా? ఎందుకు? తనెందుకు ర్చనలు చడసి ునాి

చడతులు జ్యడడంచి దణణ ం పెటట ుకుని (నాకు ద్డవుడడ మీద నముకం

నో రావిశాసిి ి చాలా సూష్ట ంగానే చెపాూడు. ఆయన ఎందుకోసం

లేదు గానీ రావిశాసిి ి మీద నముకముంద్), ఆ పుసి కానిి

రాశాడయ ఆ పరయోజ్నం నెర్వ్ేరంి ద్ా? ఆయన ఎవరి కోసం రాశాడయ

చడతిలోకి తీసుకునాిను. చడతికొచిున ఒక పేజీ ఓపెన్ చడశాను.

వ్ాళ్ళళ ఆయన సాహితోం చదువుతునాిరా? చద్వినటెి తడ
ల వ్ారిపెై

వ్ావ్! నా ఫేవరెట్ 'రాజు - మహిష'ి వచిుంద్. గేద్ెల
రాజ్ము, బటవ గంగరాజుతో కల్లసి బంగారి కిళీళకొటుట ముందు ...

ఆయన పరభటవం ఎంత? ఇతాోద్ విష్యాలు ఆలోచించి బుర్ర
పాడు చడసుకోను.

కరిరముండని (అములు), కముల్లంటి రాజుని (భవ్ానీ శ్ంకర్

మొనెికాడయ చద్వ్ాను 'రావిశాసిి ి భవిష్ోతి రాలు కూడా

పరసాద్) రకటి పిూగాడడ సాక్షడగా తనిిన ఘటట ం. ఈ చాపట ర్ మొతి ం

సురించుకునే గకపూ ర్చయిత.' అని. నాకు నవ్ొవచిుంద్. రావి

ఒకేఒకా

ధయ ర్ణలో

శాసిి ని
ి ఎవర్జ, ఎందుకు, ఎపూటిద్ాకా చదువుతారో మనమలా

చెపూి సాిడు రావిశాసిి .ి ఇద్య ఎపిక్ పేరాగారఫ. ఎనిిసార్జి చద్వినా

చెపూగలం? ఏ ర్చనెన
ై ా మార్జతుని సమాజ్ఞనికి రిల వ్ెంట్ గా

మళీళ

చదవసాగాను.

వుంటే నిలబడుతుంద్, లేకపో తడ లేదు. ఈ ముకా రావిశాసేి ి

"ప దద సిమానం ఆ రావిశాసిి న
ి ే చదువుతార్జ! బో ర్ కొటట ద్ా?" నా

చెపాూడు. నేను మాతరం గత కొనేిళ్ళళగా రావిశాసిి ి ర్చనల్లి పూరీ

భటర్ో పరశ్ి విని తల పకాకి తిపాూను. "ఏమో మరి! అసులు

పిండడలాగా పిసక
ి స
ే ి ునాిను!

పేరాగారఫలో

పీనుగుుమాసాితో

చదవ్ాలనిపిసి ుంటుంద్.

కావున

ఉపనాోస
-
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ఒకసారి నా మితురడు అనాిడు. 'ఒక సినిమా గానీ,

ఎంతగానో ఇష్ట ం. అలాగే - చినిపుూడు తిర్జపతి చాలాసార్జి వ్ెళి ా

ర్చన గానీ ఒకసారి ఎంజ్ఞయ్ చడసేి రెండయ సారి చెయోలేం.' అతని

ను. రెండు మూడు కుటుంబటల వ్ాళ్ళం కల్లసి వ్ెళళళవ్ాళ్ళం కాబటిట

అభిపారయం కరెకటు కావచుు. కానీ - అనిిసార్జి కాదు. షెరి ాక్

మా పటటలం పెదదద్. ముసలీ ముతకా, కొందర్జ సుకుమార్జలు

హో మ్సు నవల, హిచకాక్ సినిమా రెండయ సారి ఎంజ్ఞయ్ చెయోలేక

కొండపెక
ై ి కార్ి లి ో వ్ెళ్లిప యియోవ్ాళ్ళళ. నేను మాతరం నడక బటోచలో

పో వచుు. కానీ - సో మరెుట్ మామ్స ని ఎనిిసారెి న
ల ా చదవ్ొ

నే వుండడవ్ాణి. ఆ అడవి, కొండలు, గుటట లు, లోయలు, రాళ్ళళ

చుు, 'సరండ్ ఆఫ మూోజిక్' ని ఎనిిసారెి న
ల ా చతడ చుు. ఇంకా

ర్పూలు, కోతుల గుంపులు, కాళ్ళ నొపుూలు ... నాకు చాలా

చాలా పను
ి చాలాసార్జి చడసన
ి ా బటగానే ఎంజ్ఞయ్ చెయ్యోచుు.

ఇష్ట ం. నా మటుకు నాకు తిర్జపతి టిప్
ర అంటే ఇంతడ! ద్డవుడడ

చినిపుూడు అము వంట చడసి ుంటే పకాన కూర్జుని

దర్ినం చపూగా (ఒకోాసారి విసుగాు) అనిపించడద్.

గమనిసుిండడవ్ాణి. కొనిి నిమిషాల వోవధలో ఒక పద్ార్ధం తిన

అము చడసిన వంట ర్జచి నాకు ముఖోం కాదు. తిర్జపతి

డానికి పనికొచడువిధంగా తయారెైపో వడంఅనే అదుుతానిి ఆశ్ు

ద్డవుడడ దర్ినం నాకు పరధానం కాదు. అలాగే - రావిశాసిి ి

ర్ోంతో గుడి పూగించి చతసుిండడ ప యియోవ్ాణి. ముఖోంగా - అము

ర్చనలోి 'కథ' నాకు అనవసర్ం. నేను ద్ానెిపుూడత పటిటంచు

చకారలు చడసప
ే ుూడు చతసత
ి కూరోుటం నాకెంతో ఇష్ట ం. చకారల

కోలేదు, ఇకముందు పటిటంచుకోను కూడా. నాకు రావిశాసిి ి వ్ాకోం

గిదదల్లి నొకుాతుంటే కింద గిదద ర్ంధారలోించి సనిగా, మతి గా,

ఇష్ట ం, అక్షర్ం ఇష్ట ం, ఆయన రాసే సెట ల్
ల ఇష్ట ం. ఒకవ్ేళ్ - రావిశాసిి ి

ధార్గా, ద్ార్ంలా వచడు శెనగ పిండడ - మర్జగుతుని నతనెని

తను షేవింగ్ చడసుకునే విధానం గూరిు రాసినా చదవడానికి నాకు

తాకంగానేి 'సుర్జర'మని శ్బద ం చడసి త, హడావుడడగా నతనెలో అటూ

ఆసకిిగానే వుంటుంద్. కొందర్జ కథావసుివు, శిలూం అంటూ ఏవ్ో

ఇటూ పరిగట
ె ట డం చతసేి గముతు
ి గా వుండడద్. నేను కూడా చకారల

చెబుతార్జ గానీ.. నాకవ్ేవీ అర్ధ ం కావు, అనవసర్ం కూడా.

గిదదల్లి ఒతు
ి ద్ామని పరయతిించడవ్ాణి గానీ, నా బలం సరిప

అయినా - అందరికీ అనీి నచాులని ర్పలేమీ లేదు కద్ా?

యియోద్ కాదు. నాకు చకారల ర్జచి కనాి, అవి వండడన విధానం

ఈమధో ఒకళ్లళదద ర్జ ననుి విసుకుానాిర్జ, ఆ ఒకళ్లి దదర్ప నా
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శరరయోభిలాష్ులే!
'నీ

నా సేిహితుల సలహా మేర్కు, పుసి కాల షాపు కెళ్లళ, ఈ

గూరిు

నువ్ెవపుూడెన
ై ా

ఆలోచించుకునాివ్ా?

మధో కాలంలో తీవరమన పేర్జ పరఖాోతులు ప ంద్న మాంచి

నీదంతా గుడెే దద ు వోవహార్ం. ఏద్య ఒకద్ానిి ఇష్ట పడతావ్. ఇంక

జ్మాజ్ెుటట ల
ీ ి ాంటి ర్చయితల పుసి కాలు కొనాిను. ఉతి మ పాఠకు

అందులోనే

అనుకుని

ని లక్షణమేమి? పుసి కం 'కొని' చదవటం. పుసి కం కాజ్ేసో ,

మురిసిపో తుంటటవ్! నీ రావిశాసిి ి అభిమానం వోసన సిథతికి

అర్జవు తెచుుకునో చద్విన వ్ాడు పాఠకుడయ , పాతకుడయ అగును

చడర్జకుంద్, అందులోంచి అర్ుంటుగా బయటకి రా! ఈ పరపంచం

కానీ.. ఉతి ముడు మాతరం కాజ్ఞలడు.

కూర్జకుపో తావ్.

పెగ
ై ా

అద్డ

సవర్ు ం

చాలా పెదదద్, కళ్ళళండడ చతడాలే గానీ చాలా సుందర్ంగా

ఒక చలి ని రాతిర (వ్ాసి వ్ానికి అద్ చలి ని రాతిర కాదు,

వుంటుంద్.' నాకు మొండడ కతిి తో గుండెలి ో ప డడచినటు
ి అనిపిం

ఎండాకాలపు వ్ెచుని రాతిర, ఏసీ వలి గద్ లోపల మాతరమే చలి గా

చింద్. తెలుగు సినిమా హీరో అభిమానుల సర్సన నించునింత

వుంద్, కానీ - అనాద్గా తెలుగు కవులు వ్ెచుని రాతిరని శ్ృంగార్

అవమానంగా కూడా అనిపించింద్. అవునిిజ్మే! నేనప
ె ుూడత ఈ

విష్యాలకి మాతరమే రిజ్ర్వ చడసి ఉంచార్జ) పుసి కం తెరచి
ి

కోణంలో ఆలోచించలేద్డ! నేనేమనాి రావిశాసిి క
ి ి బటనిసనా?

చదవడం మొదల టటటను. ఒక పేజీ ఏద్య చద్వ్ాను. రెండయ పేజీ

ఆయనకేమనాి అపుూనాినా? అకాటట! ఏల నేనినాిళ్ళళ

కష్ట పడడ చద్వ్ాను. మూడయ పేజి చదువుతుంటే ఎంతకీ కదలటేి దు!

బటవిలో

కుకాలా

ఔరా! ఏమి ఈ మాయ! రాతిరకి రాతురలు ద్ండి కనాి మందమన,

జీవించితిని? నా హృదయం తడడసన
ి సిమంటు బసాిలా బర్జవుగా

బండరాయి కనాి బర్జవ్ెన
ై పుసి కాల్లి 'ఉఫ'మని ఊద్ పారేసిన

అయిప యింద్. ధృతరాష్ు
ట ా డడకంటే కళ్ళళ కనిపించవు, ఆయనకి

నాకు పేజి కదులుట భటర్మగుటయా! ఏమి ఈ కాలమహిమ!

వ్ేరే చాయిస్ లేదు. మరి ఆ పకాన గాంధారి కళ్ళకి గుడెే ందుకు

కష్ట పడడ మూడయ పేజి కూడా చద్వ్ాను. నాలుగో పేజి మొదటోినే

కటుటకుంద్? గాంధారి భర్ి కోసం కళ్ళగుుడే కటుటకుని (పాతివరతాో

ఇంజ్న్

నిి పాటించి) ఎంతోకొంత పుణోం సంపాద్ంచి వుండడ వుంటుంద్..

కౌనిుల్లంగ్ చడశాను. పీనుగలాింటి వ్ాళ్ళళ ఏనుగులాిగా ఫీలయియోటు
ి

రావిశాసిి ి వలి నాకాపాటి పుణోం కూడా లభించదు కద్ా! కావున

చడశాను. కరోాటకుల్లి కర్జణామయులుగా మారేుశాను. తొమిుద్

ఇకముందు నేనిలా వుంటటనికి వీలేి దు. వీరేశ్ల్లంగం వితంతు

మార్జాల వ్ాళ్ళని తొంభెై తొమిుద్ మార్జాల వ్ాళ్ళగా తీరిు

వుల్లి సంసారించినటు
ి , ననుి నేను సంసారించుకోవలసినద్డ!

ద్ద్ాదను. ఆశీి లుల్లి సచీీలులుగా మారిు సమాజ్ఞనికి సేవ

అసలు తెలుగు సాహితోమని ఒక పవితర జీవనద్ వంటింద్.

(డబుు తీసుకునే అనుకోండడ) చడశాను. అటిట నాకు, ఒక తెలుగు

ద్ానిి మనసారా చద్వి ఆనందం ప ందవల ! సీతాకోక చిలక

ర్చన ముందుకు కదలకపో వుటయా! ఇద్ కలయా? నిజ్మా?

అనేక

నీవు

భటరంతియా? ఎవర్కాడ? దుశాిసనా! ఈ అవమానం నేను భరిం

కాంచలేద్ా? ఏం - ఆ కీటకం ఒక పువువ మీద్డ వ్ాల్ల కడుపు

పలేకునాిను. చితి పేరూి ంచు, వ్ెంటనే పారయోపవ్ేశ్ం చడసి ాను.

నింపుకోవచుు కద్ా? కానీ - ఆ సీతాకోక చిలక అనిిర్కాల

'రారాజ్ఞ! ఆగుము. నీవ్ే యిటుల ఆలోచించినచో మేమపో వ్ాల్ల?

పూలపెై వ్ారలుతూ మకర్ందం కుంచెం కుంచెం ర్జచి చతసత
ి ం

నీ తముులం నతర్జుర్ం వునాిం, ఆజ్ఞాపించు. తక్షణం చతుర్ంగ

టుంద్. ద్ీని
ే సమనాోయం అంటటర్జ! అర్ధ మంద్ా? అయోో! ఒక

బలాలతో వ్ెళ్లి ఆ దరిదప
ర ుగకటుట తెలుగు సాహితాోనిి భసీుపటలం

అర్ుక సీతాకోక చిలకిా వునింత పాటి బుర్ర నాకు లేకపో యియన!ే

చడసస
ే ి ాం.' అని ఎవర్ప ఎంతకీ అనరేమి? ఒరేయ్! ఎవడయ కడు

తపూదు.. తక్షణమే తెలుగులో రాసుిని యితర్ ర్చయితల

వచిు నా పారణాల్లి కాపాడండార! బటబో య్!! ఆలీసం అయితడ అనాో

సాహితోపరిమళానిి అఘాోణంచెద, తడనవ
ే లే సీవకరించెద, చింత

యంగా చచతుర్జకుంటటను. ఇంతలో మలుకువ్ొచిుంద్. ఔరా!

లూరివ్ారి మాద్ీఫలర్సాయనము వల నాకి వ్ేసెద, నతజివీడు

ఇదంతా కలని మాట! పుసి కం మహిమ! కొనిి పుసి కాలు నిదర

ర్సం వల జుర్జరకొనెద, అమూల్ ఐస్కీరం వల చపూరించెద.

మాతరలి ా పంజ్ేసి ాయి. వ్ెంటనే పుసి కం టపుకుాన మూసేసి పడు

కపూలా,

బుర్దలో

పుష్ూములపెై

వ్ారల్ల

పంద్లా,

సందులో

మకర్ందము

గోరలుట

మొరాయించింద్.

ఎనోి

యియళ్ళళగా

ఎంతోమంద్కి
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కునాిను. మరాిడు ఇంకో ర్చయిత పుసి కం, ఈసారి రెండయ పేజి

పరభుతవ గరంధాలయంలో దుముు కొటుటకుపో యిన పాత పుసి కం

ద్ాటలేకపో యాోను. అవమాన భటర్ంతో, శరకంతో కృదుదడనెై మళీళ

లాంటి వ్ాడడని. నేనవ
ె రిి? పెదదబటలశిక్షకీ, ఉరిశిక్షకీ తడడా తెల్లయని

మాగనుి నిదరలోకి జ్ఞర్జకుంటిని. మళీళ దురోోధనుడు పరతోక్షం!

అజ్ఞానిని. నేనవ
ె రిి? 'ద్ హిందత'ని హిందువులు మాతరమే చదు

'ఇక నీకు మర్ణమే శ్ర్ణోం.' అంటూ ఎసీవర్ంగారావులా వికటటటట

వుతార్నుకుని అమాయకుణి. నేనవ
ె రిి? జీవన పర్మారాధనిి

హాసం చడయుచుండగా మలకువ్ొచిుంద్. ఇంక నాకు పటుటదలస

కాఫీ హో టళ్ళలోి, సినిమా హాళ్ళలోి వ్ెతుకుాని వోర్ధజీవిని.

చడుసింద్. 'ఇవ్ావళ్ - నేనో తెలుగు సాహితోమో తడల్లపో వ్ాల్ల' అని

నేనవ
ె రిి? నేనవ
ె రీి కాను, నేను నేనే!'నువ్ోవ జ్ఞానివ్ా? కాదు.

పటుటదలగా ఇంకో ర్చయిత పుసి కం తెరిచాను.

నువ్ోవ సాహితో పాఠకుడడవ్ా? కానేకాదు. నేను చందమామ,

ఈ

పుసి కం మొదటి పేజి

ద్ాటటేి దు. హృదయం

విజ్యచితర మాతరమే చదువు కుని అపాఠకుణి. నువ్ోవ సాహి

బర్జవ్ెకిాంద్, గుండె నీర్యిోంద్, మనసు తలి డడల్లింద్. కంటోి

తో విమర్ికుడవ్ా? కాదు బటబూ కాదు, అసలు నాకా మాటకి

నీటిప ర్! ఏమి నా ద్ౌరాు గోము? నా అఖండ పఠనాశ్కిి

అర్ధ మే తెలీదు. మరి నీకెందు కీ ఆపసో పాలు? నీకు నచిుంద్

ఏమయిోంద్? ఏమయిోంద్? ఎకాడకి పో యింద్? కహా గయా?

తిను, నచిుంద్ చతడు, నచిుంద్ చదువుకో! ఈ భువనము

అని మనసు ఘూరిఘంచింద్.. ద్ీనంగా, ద్కుా తోచక, బ్రతి ర్

నందు నీవ్ొక నీటి బ్రందువువి, ఇసుక రేణువువి, అరిగిపో యిన

చతపులు చతసింద్. ఫిజ్
ర తెరచి
ి ఐస్ వ్ాటర్ గటగటట తాగాను.

కార్జ టెైర్జవి, కాల్లు పడడసన
ి సిగరెటట ు పీకవి! కావున – ఆయాస

కడుపు చలి బడడంద్, తెలుగు సినిమాకి 'శుభం' కార్జే పడడ

పడుతూ అర్ధ ం కాని విష్యాల జ్యల్లకి వ్ెళ్ళడం మాని.. నీకు

నపుూడు కల్లగే పరశాంతత వంటిద్ లభించింద్. ఇపుూడు బుర్ర

ఆనందం కల్లగే పను
ి మాతరమే చెయిో! ద్డశానిి ఉదధ రించడ

ఆలోచించడం మొదల టిటంద్.

పరయతిం మానుకో!

'నేనవరిి? సగటు తెలుగు పాఠకుణి. నేనవ
ె రిి?

అముయో! మనసు పరశాంతంగా అయిప యింద్.
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నేనిపుూడడం చెయాోల్ల? కొద్ద సప
ే ు ఆలోచించిన మీదట, రావిశాసిి ి

మాతరమే ఎన్కౌంటర్జి చడసి ార్జ, పరకృతి వ్ెప
ై రితాోలోి పేదవ్ాడు మా

'బటకీ కథలు' తీసుకునాిను. పకిాంటి అబటుయి, వ్ెనెిల, పాతద్డ

తరమే చసాిడు, కాఫీ మాతరమే కముగా వుంటుంద్, విసీా మాతరమే

కథ.. వర్సగా కథలు చదువుతూనే వునాిను. నిద్ార గిద్ార

వ్ెచుగా వుంటుంద్, రావిశాసిి ి మాతరమే నాకు నచిున కథ రాయ

ఎగిరిపో యింద్. మా చాతిరబటబు మాటల మాయలో పడడపో యాో

గలడు. తాజ్మహల్ అందముగా యుండును, సావితిర నటన

ను, ర్చనా పరవ్ాహ వ్ేగానికి కొటుటకు పో సాగాను. 'అబటు! తల

అదుుతముగా యుండును, కొతాివకాయ ఘాటుగా యుండును,

ద్ముుగా ఉంద్డంటి?' అనుకుంటూ టెైమ్స చతశాను. తెలి ావ్ార్జ

మండువ్ేసవిలో తొలకరిజ్లుి ఆహాిదముగా యుండును, కృష్ణ ము

ఝాము నాలుగయిోంద్. అయినా ఏం పరేిదు, నాకిపుూడు

పరవ్ాహము వ్ేగముగా యుండును? ఈ 'యుండును' లకి ఇంకో

తెలుగు కథలు చదవగలననే కానిైడెన్ు వచడుసింద్.

వంద 'యుండును'లు కల్లపి. అవనీి ఎందులో యుం డును?

ఆ రోజున నేనో జీవిత సతోం తెలుసుకునాిను. పక్షులు
మాతరమే ఎగుర్జతాయి, పుల్ల మాతరమే వ్ేటటడుతుంద్, పో లీసులు

రావిశాసిి ి ర్చనలోి యుండును! రావిశాసీి !ి థాంకూో వ్ెరీ మచ!
యువ్ార్ ద బెస్ట! ఐ బో మ హెడ్ టు ఎ టూ
ర లీ గేరట్ రెట
ై ర్.

జిడుి కృష్ణమూర్చు
శీర మోహన్ వలి భజ్యశుోల
భకిితతూర్తన నితోపూజ్ఞధాోనములతో

ద్వోదృషిి సంపనితన వ్ెలుగకంద్నయామకు

బతుకు గర్పుచుండెడడ తల్లి పెంపకములో

నీడయిె అద్ాోతిుకానుభూతి గోరల్లనాడు,బటలోమంద్డ.

ధనుోడెైనాడు పరాతతవధాోసలో పలుమార్జి

సతాోనేవష్ణాద్ీక్షకెై మార్ు ము పేరర్ణ యగుటకేమో
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March 18th, 2015
To TFAS members and Guests:
You may know by now that Telugu Fine Arts Society (TFAS) is celebrating 30th year anniversary celebrations
on July 11th, 2015. We are pleased to inform you that a souvenir will be released on this occasion. TFAS has
been publishing Telugu Jyothi, a literary magazine since January 1984. The Telugu Jyothi Editorial Committee
is leading the effort to publish the souvenir.
We invite Telugu short stories, essays, and poems from writers to be published in the souvenir. This is a
general invitation and not a competition. The writings should reflect Telugu culture, society and life. We
encourage articles reflecting the lives of Telugu people in US and Canada.
We also want to devote some pages to focus on the role of TFAS as an organization in the Telugu/Indian
community. We invite articles that identify the contributions of TFAS to cultural, literary, and community
activities and what role TFAS can/should take in the future.
Some articles may describe the writer’s personal experience interacting with TFAS in organizing programs or
exhibits, organizing and attending the functions in the first 10 years of TFAS, or how their children helped or
participated.
We want our next generation to contribute articles on this topic (the articles can be in English). The children
who grew with TFAS in the 1980’s are busy today with careers and families. And they are trying to get ‘their’
children into TFAS activities now! They should have many valuable suggestions as to the future direction of
TFAS. We are hoping that this section of the souvenir would be thought provoking and a reference to other
similar organizations. If you are submitting an article please follow the guidelines below:


Each story or essay should be no more than 3 to 4 typed pages and poem no more than one typed page.
Articles should be original and unpublished elsewhere.



Must be received by April 30th, 2015. Email a word document to tjsouvenir@gmail.com



Articles must be typed in Unicode font (such as Gautami 11 point). You can use http://lekhini.org/ or any
other editor like http://www.quillpad.in/editor.html (select Telugu as language) to type the documents in
Telugu.



If your article is not published in the souvenir, we will consider publishing in a future Telugu Jyothi issue
(both print and online versions).



All decisions are final.

Thank you in advance.
Sincerely,
TFAS Souvenir Committee
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మారిు 18, 2015
తెలుగు కళాసమితి సభుోలు మరియు సాహితీమితురలకు:
మీ అందరికీ నమసాార్ం. తెలుగు కళాసమితి 30వ వ్ారిికోతువం జూల ై 11, 2015 న నిర్వహించడానికి టరసట ల
ీ ు నిర్ణ యించిన
విష్యం మీకు తెల్లసే వుంటుంద్. ఈ సందర్ుంగా ఒక పరతోడ క సంచిక పరచురించాలని తెలుగు కళాసమితి నిర్ణయించింద్. జ్నవరి 1984
నుంచీ తెలుగు కళాసమితి “తెలుగు జ్యోతి” పతిరకని పరచురిసి ో ంద్. తెలుగు కళాసమితి 30వ వ్ారిికోతువం పరతడోక సంచిక కూడా తెలుగు
జ్యోతి సంపాదక బృందం సార్ధోంలో పరచురించబడుతుంద్.
ఈ సందర్ుంగా ర్చయిత(తుర)లనుంచి ముఖోంగా అమరికాలో ఉంటుని ర్చయిత(తుర)లనుంచి ఈ సంచికలో పరచుర్ణ
నిమితి ం ర్చనలను ఆహావనిసుినాిం. ఈ ర్చనలు సాధారణ ప్ిచతరణ నిమితు ం – రచనల పో టీకి కాదత అని గమనించగోరాిము. ర్చనలు
తెలుగువ్ారి జీవితాలు, తెలుగుసంసాృతి నేపదోంలో వుండాల్ల. పరవ్ాసాంధురల జీవన విలువలని పరతిఫల్లంచడ ర్చనలకు పారధానోం
ఇవవబడుతుంద్. వీటితో బటటు మన పరవ్ాస జీవితాలోి తెలుగు కళాసమితి పారధానోం, తోడాూటు అలాగే మన భటష్, సంసాృతి మరియు
సమాజ్సేవలోి

పరసి ుత మరియూ భవిష్ోతు
ి లో తెలుగు కళాసమితి పాతర గురించిన వ్ాోసాల్లి కూడా అభిలషిసి ునాిం. తెలుగు

కళాసమితి కార్ోకరమాలోి మీ తోడాూటు, సమితి తొల్లనాళ్ళలస సమితి కార్ోకరమాలోి మీ సావనుభవ్ాలు, మీ పిలిల అనుభవ్ాలు కూడా మీ
ర్చనలకి పేర్
ర ణలు కావచుు.
ఈ సంచికలో మన యువతర్ం ర్చనలకు కూడా పారధానోం ఇసాిం. వ్ారి ర్చనలు తెలుగులోనే ఉండనవసర్ం లేదు. ఇంగీిష్ులో
కూడా వ్ారయచుు. ఎనభయోవ దశ్కంలో సమితితో పాటు ఎద్గిన తర్ం ఇపుూడు సమాజ్ంలో బటదోతగల సాథనాలోి వుంద్. వ్ాళ్ళ
వ్ార్సుల్లి కూడా తెలుగు కళాసమితి కార్ోకరమాలోి పాలసునేలా చడసి ునాిర్జ. వ్ాళ్ళ అనుభవ్ాలని, ఆలోచనలని, అభిపారయాల్లి ర్చనల
ర్పపేణా మాతో పంచుకోవలసినద్గా ఆహావనిసుినాిం. ఈ ర్చనలు మన సమాజ్ంలో ఉనిఇతర్ సంసథ లకు కూడా ఉపయోగకర్ంగా
ఉంటటయని ఆశిసుినాిం. తమ ర్చనలని పంపించడవ్ార్జ ఈ కింద్ సతచనలని గమనించగోర్జతునాిం.


మీ ర్చనలు మీ సవంతమయి ఇతఃపూర్వం ఎకాడా పరచురించబడకుండా వుండాల్ల. కధలు, వ్ాోసాలూ అచుులో మూడు లేక
నాలుగు పేజీలు, కవితలు ఒక పేజీ మించకుండా వుండాల్ల.



మీ ర్చనలు వర్ే డాకుోమంట్ ర్పపంలో ఏపిల్
ర 30th, 2015. లోగా tjsouvenir@gmail.com కు చడరాల్ల.



ర్చనలు తెలుగు యూనికోడ్ ఫాంట్ ( ఉద్ా, గౌతమి 11 పాయింట్) లస వుండాల్ల. మీర్జ ఇందు నిమితి ం http://lekhini.org/ లేద్ా
http://www.quillpad.in/editor.html (తెలుగు భటష్ ఎంచుకోండడ) వ్ాడడ టెైపు చెయోచుు.



పరతోడ క సంచికలో పరచురించబడని ర్చనలు తెలుగు జ్యోతిలో ( అచుుపుసి కం మరియు ఆన్-ల ైన్ వ్ెర్ినిలో) పరచురించ బడతాయి.



ఈ విష్యంలో తుద్ నిర్ణయం తెలుగు కళా సమితి సావనీర్ కమిటీ వ్ారిద్డ.

కృతజ్ా తాభివందనాలతో
తెలుగు కళా స్మితి సావనీర్ కమిటీ
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పర్మపద్ంచెను తల్లి నాతని కౌమార్ోమంద్డ.

యా సమాజ్పు నునికి నొకా వ్ేటున వముు జ్ేసి

పిలిలందర్జ కల్లసి పదునొకండుగురెన
ై ,

అనంత కీరి పరతిష్ి ల నిచుు నవకాశ్ము వదద ని

అష్ట ముడు కిరష్ణమూరిి, తముుడు నితాోనందులు

ఆర్ే ర్ ఆఫ ద్ సాటర్ అదోక్ష పదవి తిర్సారించె

నుండడరి తండడర పెంపకమందు కడుకూరిుతోను

అండదండలు, ఐశ్వర్ో కీర్ి జలు కాంక్షడంచువ్ార్జ

విడడచియుండ నోపరకకాద్నమన యిెందుకెన
ై .

అజ్ఞాతల ,ై అవిధడయుల ై యుండలేర్ని

పరపంచ ద్వోజీవన సమాజ్యదధ ర్ణకు నాధపతోము వహింప

జ్ఞానమార్ు మున సేవఛ్ీగ జ్రించలేర్ని

మతడయ
ర ువంటి లోకోతి ర్ ద్వోపుర్జష్ుల పేర్
ర ణలనాదర్వుగ

అనియోనేమొ, పేదవ్ెై వ్ేద్కను విడడచినావు

పరముఖులు ల డరుటర్, అనిబ్రసెంటటోదులు నెంపికజ్ేసిరి

నీద్ కాగల సరభటగోమును వదద నినావు

పెదదవ్ానిని పద్వతుర్ముల వయసుండగ.

అతి రి నీ మానసిక సిథతి యిెటట ుండెనో

తండడర నీడయు, సేవచాుజీవనమును, తెలుగునాడును,

నీజ్ఞానానుభవము యియమ యుండునో?

కోర్జటతీర్జూ మేర్కు వీడడ, పదునొకొండడళ్ళ పారయములో

ఆ ధెైర్ోం తెగింపు సతోవర్ి న నిసావర్ధ ం

అనిబ్రసెంటుతో అంగి ద్శ్
డ మునకు చనియిె
తనకధకాలంబనమేద్యో నెర్జగలేని సిథతిలో
నియమితుల ై నేరిురి చదువులు ,సంసాార్ము,

నిర్హంకార్ పరవుతిి ధనకీరి పదవులని నిరాకర్ి ణ
ఆ బటహాోంతర్శుచిధాోస వ్ెభ
ై వలక్షడుయని విరాగమూ
అనీి కలగల్లసి ర్పప ంద్న ఆ మనోగతిని యూహింపలేను

సంసాృతులు గూడ పాశాుాతులు బో ధంచి నటుల

ఆ సిథతికిజ్ేరిున అనుభవములేవ్ొ ద్ెల్లయలేను

నియమమనిద్ యిెందుకో ద్ెల్లయకుని వినయముగ

ఈశ్వరానుగరహముచడ నతహింపగలను.

నాగరికతను, సర్వమత సిద్ధ ాతముల గూడ నేరుి రి

బహిర్్రమాణములు అనుకర్ణోచితము,

పెదదవ్ాని, కిరష్ణ, దృషిి నిజ్మనినేమొ ద్ెల్లయగోరి

ఆచర్ణీయముల న
ై ను

ధాోనము విడువక చడయుచుండె పరతిద్నముు.

సర్వపరమాణములనధగమించి

పంచభూతముల ఆశీరావదమో ,అదృశ్ో వోకుిల ఆశీసుులో

అలోచనలకందని సదౄపమును

ప ంద్ెను జ్ఞానానుభూతి కాలకరమమున

సవపరమాణానుగతముగ

అనుజుని అకాలమర్ణమొక పెనుతుఫానెై

నెర్జగవల నని వకాాణంచినావు

తుడడచివ్ేసన
ె ు మోహమునిిరివశరష్ముగ

జ్ఞాన సవర్పపానుభూతి

తోచెను మనుజుల బంధకార్ణము

మార్ు నిరీణతము గాని క్షేతమ
ర ని

కాంచెను నాలోచనల జ్నుర్హసోమును

ద్ార్జలనివి యాలోచనలవలి నే ర్పపముల నొందునని

తెల్లసెను వ్ాని పూర్వ క్షేతర వ్ెైభవమును

ఆలోచనాసరవంతులు లేశ్మాతరము లేని మానసమే సుక్షేతమ
ర ని

తపించెను ఆ అనుభవమితర్జలతో బంచుకొనగ

నటిట సుక్షేతమ
ర ులో నెర్జకతో ముల్లగియుని మౌనియగునని

ద్వోజీవన సమాజ్పు లోకాధపతోమివవ

నతి రి సరావంతరాోమియౌ జ్ఞానక్షేతమ
ర ు చడర్జవవునని

సరావధకారివ్ెై సంసథ నే ర్దుదజ్ేసవంతలోనె
ిి

నిరకుహమాటముగ నికాచిుగా జ్ెపిూన వోకిి

మతడయ
ర ు వర్మని యిెంచి సహచర్జోల వ్ొపిూంచి

పరమాణర్హిత సాధన

చదువుసభోతల నేరూి ంచి పో షించి పెంచి

సామానుోలకాచర్ణీయము కాకపో యినా

సాటిలేని నాయకునిగ నియమించిన

ఉద్ాహర్ణలు యుపమానములులేని

అనిబ్రసెంటు నామ సహచర్జల యాశ్లు
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సంభటష్ణల సతుంగ సభలు

పరమాణములకతీతుడెై పరభవించి

సాధార్ణ ధార్ణాసంపనుిలనాకరిింపకునాి

జ్ఞానయోగియిె సవపరకాశ్మానుోడెై విరాజిలి

పరపంచమున పలు మత, శాసీి య
విజ్ఞాన ర్ంగములలో
ి

ధనోజీవి శీర జిడుే కృష్ణ మూరిి !!

పరఖాోతిగాంచిన మేధాసంపనుిల
శిర్ోముండనం
సాయి బరహాునందం గకరిి, కాల్లఫో రిియా
అముకి సీరియస్గా ఉందని ఫో న్ రావడంతో హుటట

చాలా పరయతాిలు చడశాడు. అము మొండడగా ఇవవలేదు.

హుటిన ఇండడయాకి బయలేదరాను. అము ననుి కలవరిసి ో ందని

హఠ్ాతు
ి గా నాని పో వడంతో ఆ ప లాల గురించి గకడవలు

మా చెలి లు కాచి చెపూి ంద్. మూణణణలి కిరతమే కుటుంబసమేతంగా

పో యాయి. ఏటట వచడు శిసుితో రోజులు సాఫీగానే పో తునాియి.

అనాతవర్ం వ్ెళ్లళ రావడంతో ఒకాణణణ బయలేదరాను.

అనియో పేర్జన అనాతవర్ంలో పెద్ద లి ు, నాని సంపాద్ంచిన

“ఏజ్ కద్ా! డాకటర్ి జ వ్ార్ం కంటే బరతకడం కష్ట ం

ఏడెకరాల కొబురితోట రాసాినంద్. నాకయితడ చిల్లి గవవ కూడా

అంటునాిర్జ. నువువ వసేి ప లాల పేపర్ి మీద సంతకాలు పెటట ే

అవసర్ం లేదనాిను. అముము పేరింటిదని ఆ ప లం కాచికే

పని కూడా వుంద్,” అని అనియో చెపాూడు.

చెంద్ాలని అముకి బలంగా వుంద్. మా అముము పేర్జ

కిరతం సారి వ్ెళ్లళనపుూడు ప లాల లావ్ాద్డవీల మధో మా

కామేశ్వరి. అద్డ పేర్జ మా చెలి ల్లకి పెటట టర్జ. ఇంటోి అందర్మూ

ఇంటోి పెదద గకడవ్ే జ్రిగింద్. మా అము పేర్జనుని ప లం మా

కాచి అనే పిలుసాిం. అముము పో యి పాతికేళ్ళళ ద్ాటినా మా

చెలి లు కాచి పేర్జన రాయిద్ాదమని అము కోరిక. అనియోకి

ఇంటోి ఆవిడ పేర్జ నితోమూ ఏద్య ర్కంగా మాటలోి వసత
ి నే

మాతరం సుతరామూ ఇష్ట ం లేదు. డబుు అవసర్ం నాకు అంతగా

ఉంటుంద్. మా అముముకి అతి శుభరం. ద్ానికితోడు చచడుటంత

లేదు కాబటిట అము ఇష్ట ం అని చెపాూను. కాచి పేర్జనుని ఆ

చాదసి ం. ఈ రెంటితో ఆవిడ అందరీి చంపుకుతినేద్.

అయిద్ెకరాలూ తనకే చెంద్ాలనిద్ అనియో వ్ాదన.

మా చెలి లు కాచికయితడ అముము పేర్ంటనే చికాకు.

నిజ్ఞనికి అద్ అము పుటిటంటి ఆసిి . మా అముము పేర్

అద్ ఏం చడసినా, మాటటిడడనా – ‘పేర్జ పెటట న
ి ందుకు అముము

ఆ ప లాలునాియి. ఆవిడ పో తూ పో తూ ఎవరికీ తెల్లయకుండా

పో ల్లకలు బటనే వచాుయని,’ అందర్ప వ్ేళాకోళ్ం చెయోడంతో

అము పేర్ రాయించింద్. అపూటోి మా నానికద్ కంటగింపుగా

మరింత ఉడుకుానేద్. మా అముముకి కొడుకులు లేర్జ. ఇదద ర్జ

ఉండడద్. బరతికునినాిళ్ళళ ఆ ప లం అమేుయాలని నాని

కూతుళ్ళలో మా అము చినిద్. అము పెళ్ళవగానే మా తాత
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పో వడంతో మా పంచన చడరింద్. పెదద కూతుర్జ ఢడలీిలో ఉండడద్.

అమలాపుర్ంలో

ఆవిడ అంతగా పటిటంచుకోలేదు. మా అముము పేర్జని ప లం

లేచిపో యింద్. చిని చిని పలి టూళ్ళలోి ఇలాంటి సంఘటనలు

మా అము పేర్జన రాయడంతో వ్ాళ్ళకి కోపాలసచిు రాకపో కలు

అర్జదుగా జ్రిగవి
ే . ఎంతో నెముద్గా నోర్జ మదపలేని చందరమతి

పూరిిగా పో యాయి. విమానం బొ ంబటయిలో ద్గింద్.

అలా చడసిందనిద్ అందరికీ ఆశ్ుర్ోమే! కొంతమంద్ ఆతుహతో

కసట మ్సు నుండడ బయటకొసత
ి ండగా — “ఏయ్! రామం!”

చడసుకు

ఉండడ

చచిుపో యిందనీ,

ఒక

అద్

మడడకల్

పెక
ై ి

రిపజ్
ర ెంటేటవ
ి ుతో

చెపూడం

ఇష్ట ంలేక

అంటూ ఎవరో పిలవడంతో వ్ెనకిా తిరిగి చతశాను. ఒకావిడ

లేచిపో యిందనే పుకార్జ లేవద్ీశార్ని అనుకునే వ్ార్జ. చందరమతి

నాదగు ర్కొచిు, “నువువ కామేశ్వరిగారి మనవడు రామానివి

ఇనాిళ్ళళ ఏమయిోందని అడుగుద్ామనుకొని ఆగిపో యాను.

కదత? మీద్ అనాతవర్ం…” అంటూ ఆవిడ నా మొహంలోకి

చందరమతి మా కుటుంబం గురించి పేర్జపేర్జనా అడడగింద్.

చతసత
ి అంటే చపుూన ఆవిణణ గుర్జిపటటటను. “మీర్జ చందరమతి

చెపాూను. అముకి బటవ్ోలేదని విష్యం కూడా చెపాూను.

కదత?” ఆవిడ నవువతూ – “ఎనాిళ్ళయిోంద్య మిముల్లి చతసి.
నువువ రామానివ్ా, కాద్ా అని అనుమానం వచిుంద్. సరేలే

“ఇపుూడెకాడుంటునాివు? ఎంతమంద్ పిలిలు?” అని
అడడగింద్.

కనుకుాంటే పో లా అని కేకశ
ే ాను. నా ఊహ కర్కేట అయిోంద్.

“నేనా, బెహై న్
ెర ఆయిల్ కంపెనీలో పో ర జ్ెక్ట మేనజ్
ే రిి.

నువువ చినిపుూడెలా వునాివ్ో అచుం అలాగే ఉనాివు. ఏ

ఇదద ర్బటుయిలు. గత పద్డళ్ళళగా అకాడడ ఉంటునాిం. ఏటట వచిు

మాతరం

పో తూంటటం,” అని చెపిూ, తన గురించీ అడడగాను. చందరమతి

మార్జూ

లేదు…”

అంటూ

ననొికా

మాటట

మాటి డనివవకుండా చెపుూకుపో తోంద్.

పరసి ుతం బొ ంబటయిలో ఉంటునాినని చెపూి , అడరసిచిుంద్.

చందరమతిని చతసి పాతికేళ్ళళ పెన
ై ే అయిోంద్. నాకంటే

“చంద్ార, నువువ ఈ మధోలో అనాతవర్ం వ్ెళళళవ్ా?” ఉండబటట లేక

పద్డళ్ళళ పెదద. అపూటోి వ్ాళ్ళళ అనాతవర్ంలో మా ఇంటోి

అడడగాను. లేదనిటు
ి తలూపింద్. అమాు నానాి పో యి చాలా

అద్ెదకుండడవ్ార్జ. చందరమతి నాని అమలాపుర్ం కోర్జటలో పీి డర్జ

కాలమయిోందని

గుమాసాిగా పని చడసేవ్ాడు. అపూటోి మా వూర్జ చుటుటపకాల

రెటట ంి చలేదు.

చందరమతి

గురించి

తెల్లయని

వ్ాళ్ళళ

లేర్జ.

ఎందుకంటే

మాతరం

చెపూి ంద్.

నేను

వివరాల

కోసం

“అవును. మీ చెలి లు కాచి ఎకాడుంద్? చినిపుూడు
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భలే ముదుదగా ఉండడద్!”

ర్మునమని

“పెళ్ళయిన అయిద్డళ్ళకే భర్ి పో వడంతో అనాతవర్ంలోనే
పరసి ుతం అము దగు ర్ ఉంటోంద్, చిని బ్రడే తో,” అని కాచి గురించి
చెపాూను.
“అయోో!

పిల్లచింద్.

తపూకుండా

వసాినని

చెపాూను.

చందరమతి మద్ారసు ఫ్ి యిటుకి టయిమవవడంతో బయలేదర్డానికి
లేచింద్.
“వసాి రామం. నినుి కలవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంద్.

అంత

చిని

వయసులో

భర్ి

పో వడం

అనాోయం. మళీళ పెళ్లళ చడసుకోవచుు కద్ా?”
“మా అముకీ ద్ాని గురించడ బెంగ. పెళ్లళ చడసుకోమని
అందర్మూ పద్డ పద్డ పో ర్జతునాిం. నాకు తెలుసుని ఒకాయన
చడసుకోవడానికి రెడర. మా చెలి లసక మూర్జురాలు. మాట వినదు.
పేర్జ పెటట న
ి ందుకు అంతా మా అముము పో ల్లకలే!”
“తపుూ రామం. పో యినవ్ాళ్ళని నింద్ంచడం మంచిద్

మీ వ్ాళ్ి ని అడడగానని చెపుూ,” అంటూండగా ఆమ కళ్ళలోి సనిటి
నీటిప ర్ సూష్ట ంగా కనిపించింద్. వ్ెళ్ళతూ వ్ెళ్ళతూ వ్ెనకిా తిరిగి
వచిుంద్. “రామం! నినొికటి అడగచాు?” తటపటటయిసత
ి అంద్.
“ఏవిటి? చెపుూ చందరమతీ!”
“నాకు మీ అముముగారి ఫో టో ఉంటే ఇవవగలవ్ా?
పరతీరోజూ సంగీత సాధన చడసట
ే పుూడు ఆవిణణణ తలచుకుంటటను,”
అంటూంటే

ఆమ

కళ్ళనుండడ

నీళ్ళళ

జ్లజ్లా

రాలాయి.

కాదు. నువ్ేవ మీ చెల్లికి నచు చెపూి చతడు,” అనిద్ చందరమతి.

“తపూకుండా!” అని చెపూి శ్లవు తీసుకునాిను. చందరమతి మా

మేము గత పద్డళ్ళళగా కాచిని రెండయ పెళ్లళ విష్యమ ఎంత

అముము

పో ర్జతునాిమో చెపాూను.

అముముకి సంగీతం బటగా వచుు. చాలా బటగా పాడడద్. కాచికి

నా హెద
ర రాబటదు ఫ్ి యిటుకి ఇంకా రెండు గంటలుంద్.
ఇదద ర్ం పాత జ్ఞాపకాలు బటగానే నెమర్జవ్ేసుకునాిం. చందరమతికి
ఇదద ర్జ పిలిలనీ, భర్ి

దగు ర్

సంగీతం

వచడుద్.

మా

అంతా అముము పో ల్లకలే, ర్పపం, తీర్ప, మాటతో సహా. ఈ
ఒకా సంగీతం తపూ.

ఒక చిని ఫారాుసతటికల్ కంపెనీ

నడుపుతునాిడనీ చెపూి ంద్. నేను చందరమతి గతం గురించి

నేర్జుకోవడానికి

***
చందరమతిని

కల్లశాక

హెద
ర రాబటదు

ఫ్ి యిటులో

తెలుసుకోవ్ాలని ఉతాుహం ఉనాి, పరశిించలేదు. నా ఫో న్

అనాలోచితంగా నా ఆలోచనలనీి మా అముము చుటూ
ట నే తిరిగా

నంబర్ప, అడరసత తీసుకుంద్. తిరిగళ
ె ళళటపుూడు వ్ాళ్లళంటికి

యి. నేను తొమిుద్య తర్గతిలో ఉండగా అముము పో యింద్. మా
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అముముకీ, నాకు అంతగా పడడద్ కాదు. మా ఇంటోి ఒక చెకా

గిటట ద్
ే
కాదు. మొగుడు పో యాక ఆవిడ ఆసిి ని తన పేర్

బీర్జవ్ా ఉండడద్. అందులో పెన
ై రెండు అర్లూ అముమువి. కిరంద

రాయమని నాని అడడగత
ి డ రాయను ప ముంద్. నాని గయిోమ

రెండర్లోి నా బటట లుండడవి. ఆవిడ అర్లో తెలి బటట లూ, కాసిని

ని లేచాడు. అము మాట కాదనలేక ఆవిణణ చతడక తపూలేదు.

సామానత
ి ఉండడవి. నేనద్
ే య ఆవిడ వసుివులు కెల్లకేసి ానని ఆవిడకి

నాని మాతరం ఆవిణణ చాలా విసుకుానేవ్ాడు. లోపల ఏం

చచడుటంత అనుమానం. చిని గుడే సంచీలో డబుు ద్ాచుకునేద్.

బటధపడడంద్య తెలీదు, ఎపుూడత నానిని ఒకా మాటనేద్ కాదు.

అద్ ఎపుూడత నడుం దగు ర్ ద్య పుకునేద్. ఆవిడకి అతి శుభరం.
నేనొక

ఎడడే

మనిషిలా

ఉండడవ్ాణణ .

ఇదద ర్ం

మా బటబయోకి పిలిలు లేకపో తడ ననుి దతి త తీసుకుం

చచడుటుట

ద్ామని మాటలసచాుయి. మా నాని సరేననాిడు. అముకిష్టం

కొటుటకునేవ్ాళ్ళం. ఆవిణణ తిటటటల్లు వసేి కాచి పేర్జ వంకపెటట ి చెలి ల్లి

లేదు. ఆ విష్యమ అముని ఒపిూంచడానికి మా ఇంటికొచిు

తిటేటవ్ాణణ . ఎనిి విసుకుానాి ఎంతెన
ై ా మనవణణ కద్ా, ఆవిడడ

నపుూడు మా బటబయోని దుల్లపూడడసింద్ మా అముము.

సదుదకునేద్. మిగతా విష్యాలోి ఎలా వునాి రెణణ లికోసారి
మంగలాడడి పిల్లచడ సమయానికి మాతరం బటగానే కాకా పటేటద్.
అముముకి

మొగుడు

పో యాక

శిరోముండనం

చడయించార్జ. అందువలి నెతిి మీద ముసుగేసుకొనేద్. చతడాేనికి

“నిజ్ంగా పిలిలంటే మమకార్ం ఉంటే బీదవ్ాళ్ళ పిలిల్లి
పెంచుకో! అయినా రామం గాడడ కావ్ాలా? కాచిని ఎందుకు దతు
ి
తీసుకోవు? ఏం? ఆడపిలి పనికిరాద్ా?” అంటూ బటబయోని చీల్లు
చండాడడసరికి బటబయో మర్లా మా గుముం తొకిాతడ ఓటుట.

పచుగా దబుపండులా ఉని అముము మొహమీుద తెలి

***

ముసుగు మాతరం ఆవిడ జీవితంలో నలి మచడు! మొగుడు

చినిపూటి సంఘటన నాకింకా గుర్జి. పరతీసారి మంగ

పో యాక ఆడపడుచత, అతి గార్ప దగు ర్జండడ శిరోముండనం

లాడడి పిల్లచినపుూడు మాతరం అముము ఆ రోజ్ంతా ఏడుసత
ి నే

చడయించార్ని వ్ాళ్ళని రోజూ తెగ తిటుటకునేద్. మగపిలిలు లేక

ఉండడద్. మంగలాడు పెర్టి సందు వ్ెప
ై ు వచడువ్ాడు. దతర్ం

పో వడం వలి కూతుర్జ పంచన చడరానని అసంతృపిి ఆవిడ

నుండడ గుండు గీయించడం చతసత
ి ండడవ్ాణణ . చడసి ునింత సేపూ

మాటలోి కనిపించడద్. ద్ానికి తోడు మా నానికి అముముంటే

ఆవిడ కళ్ళలోి నీళ్ళళ జ్ల జ్లా రాలేవి.
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ఓ సారి ఎందుకేడుసోి ంద్య నని తెలుసుకోవ్ాలని అడడగాను.

పెర్గడంతో ఆసుపతిరలో చడరాుర్జ. అకాడ లాభంలేదంటే ఇంటికి

“ఎందుకముమాు ఏడుసాివు? మంగలాడు గుండు గీసేి నొపూి

తీసుకొచడుశార్జ. ఇహ చివరి దశ్లో పెర్టోి బటదంచెటట ు కిరంద ఒక

పెడుతోంద్ా?” “లేదురా! నొపూి గుండుకాాదు!” అంటూ ఏడుసత
ి

చిని పంద్రి వ్ేసి పడుకోపెటట టర్జ. శీతాకాలం చల్ల తటుటకోలేక మేం

గుండె మీద చెయిోయ సుకుని జ్వ్ాబ్రచిుంద్.

లోపలకి వచడుసేవ్ాళ్ళం. అము మాతరం రాతిర చాలా సేపటివర్కూ

“జుటుట పో యిందనా? మళీళ వచడుసుింద్ కద్ా?” ఆవిడ

అకాడడ ఉండడద్. వ్ెచుదనం కోసం కుంపటోి బొ గుులు వ్ేసి అము

జ్వ్ాబు అర్థ ంకాక అమాయకంగా అడడగేవ్ాణణ . ఎంత తిటుటకునాి

మంచం కిరంద పెటట ద్
ే . బటదంచెటట ు కిరంద పెటట న
ి రోజు బీర్జవ్ాలో

అముము

ఉని చిని సంచీ తెచిుచడు వర్కూ అముని పో ర్జతూనే ఉంద్.

ఏడవడం

మాతరం

నేను

తటుటకోలేకపో యియవ్ాణణ .

చినితనంలో బటధ అంటే తెల్లసేద్ కాదు.
నాకపుూడు

ఆవిడడం

చెబుతోంద్య

అము ఆవిడ మీద జ్ఞల్లపడడ తెచిుచిుంద్. పో యియటపుూడు కూడా
అర్థ ం

కాలేదు.

ఇపుూడవనీి తలచుకుంటే బటధ కలుగుతుంద్. అముము

ఇంకా ఈ మమకార్మేనా అని అందర్ప విసుకుానాిర్జ. ఓ
నాలుగు రోజుల తర్జవ్ాత అముము పో యింద్.

శిరోముండనం సంఘటన తలుచుకునిపుూడలాి బటధడసి ుంద్.

ఆవిడ పో యాక తలగడ కిరంద చిని చడతి సంచీ. నాని

ద్ారీ, గతీ లేక మా పంచన చడరన
ి
ఆవిడ ఎంత నర్కం

విపిూ చతశాడు. అందులో ఒక చిని ప టి ం ఉంద్. డబబుమోన

అనుభవించుంటుంద్య కద్ా అనిపిసి ుంద్. ఒక పకా నాని చికాకు,

నుకొని చతసేి ఒక చిని పినీిసుకు చుటిట ప డవ్ాటి వ్ెంటుర

మరో పకా అనియాో నేనత విసుగులు, తిటూ
ి . వీటికి తోడు

కలునాియి. అముము అందంగా ఉండడదనీ, ప డవ్ాటి జుటుటండడ

పకిాంటి వ్ాళ్ళ వ్ెటకారాలు, పనిమనుష్ుల ఈసడడంపులూ. పెక
ై ి

దనీ అము తర్చు చెపేూ మాటలు గురకికొచాుయి నాకు. అపుూ

మాతరం ఏమీ అనేద్ కాదు. ఏ తాోగరాజ్ కృతో, రామద్ాసు భజ్నో

డర్థమయిోంద్ అముము శిరోముండన సమయంలో ఎందుకు

పాడుకుంటూ కూర్జునేద్. ఒకోాసారి అద్ కూడా చడసుకోనిచడు

ఏడడుద్య ? అపూటోి అర్థ ం కాకపో యినా ఆవిడ మాటలు ఇపూటికీ

వ్ాళ్ళం కాదు.

నా చెవిలో మార్జ మోోగుతూనే ఉంటటయి.

“అబటు! ఆపవ్ే ఆ కాకి సంగీతం. కావ్ాలంటే పెర్టోి
బటదం చెటట ుకిరంద కూర్జుని పాడుకో!” అని అందర్ప విసుకుా
నేవ్ాళ్ళళ. అలాగే చడసద్
ే ావిడ.

“పో యింద్ జుటుట కాదురా! సేవచీ!”
ఇపుూడర మాటలకి అర్థ ం తెలుసు. ద్ాని వ్ెనుక బటధ
కూడా తెలుసు.

చందరమతికి అముము సంగీతం నేరేూద్. చందరమతికి
పదహారో ఏటే పెళ్లళ చడసి అతాిరింటికి పంపార్జ. ఒకమాుయి

***
అనాతవర్ం

వ్ెళ్ళకుండా

సరాసరి

అమలాపుర్ం

పుటిటంద్ కానీ అనారోగోంతో ఏడాద్కే పో యింద్. పెళ్ళయిన అయి

హాసూటల్లా వ్ెళాళను. నేను వ్ెళ్లళన రోజు అము ననుి చతసింద్.

ద్డళ్ళకే మొగుడు పో తడ అతి గారి వ్ాళ్ళ బటధలు పడలేక పుటిటంటి

అతి కష్ట మీుద మాటటిడడంద్. కాచి పెళ్లళ అంటూ మగతగా ముదద గా

కొచడుసింద్. కుటూల,ో అల్లి కలూ వచుు. ఊళళళ వ్ాళ్ళకి బటట లు

మాటటిడడంద్. చతడు అంటే కాచిని అంద్డమోననుకొని అలాగేనని

కుటేటద్. వ్ాళ్ళ పినిి వ్ాళ్లళంటికి తర్చు అమలాపుర్ం వ్ెళళళచడుద్.

చడతిలో చెయిో

వ్ెళ్లళనపుూడలాి అముముకి పటిక బెలిం, ఆలుకరా పళ్ళళ

వ్ెళ్లళపో యింద్. రెండయర జుల తర్జవ్ాత పో యింద్.

పటుటకొచడుద్. అముము పో యియ రోజు నాకింకా గుర్జింద్. బీపీ

వ్ేశాను. ఆ

మరాిడు అము

కోమాలోకి

పద్య రోజు కార్ోకరమాలు పూర్ి యాోక అనియో అము
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పేర్జ మీదుని బటోంక్ లాకర్జ తెరప
ి ించాడు. అము పేర్జ

వచడుశాను. ఈ గకడవంతా చతసి కాచి తనపేర్ రాసింద్ కాబటిట

మీదుని నాలుగెకరాల ప లమూ కాచి పేర్ రాసిన పతారలు చతసి

తనకే చెంద్ాలని పటుట పటిటంద్. అనియాో వద్నా కొంత గకడవ

అనియో అగిుమీద గుగిులం అయాోడు. నేనత ద్ెబులాడడను.

చడశార్జ. కాచిని ఎద్రించలేక ఊర్జకునాిర్జ. అనియో మాతరం

కాచికి బరతకడానికి ఆసరా కావ్ాలని. అము బంగార్ం మనవరాళ్ళ

కాచి మీద గుర్జరగానే ఉనాిడు. ఇదంతా అముము వలేి

కివ్ావలనీ, వంశ్పార్ంపర్ోంగా వచిున అముము గాజు మాతరం

వచిుందనుకుంటూ గటిటగా పెక
ై ి తిటటటను.

కాచికి చెంద్ాలని రాసింద్.

“మధోలో అముమేుం చడసంి దట? వీళ్ళని అనలేక

అసలు అముముతో నాకు మాటలు పో వడానికి కార్ణం

ఆవిణణణందుకు తిటుటకోవడం? అయినా ఆవిడంటే నీకెపుూడత

కూడా ఈ గాజ్ే. ఆవిడ పో యియవర్కూ మాటటిడనంత ద్డవష్ం నాలో

పడదు. పో యినవ్ాళ్ళని తిటుటకోకూడదని…” కాచి అలా అనేసరికి

పెరగ
ి ిపో యింద్. నేను తొమిుద్య తర్గతిలో ఉండగా మా ఇంటోి

కాసి వ్ెనకిా తగాును.

అముము మీద యుదధ మే జ్రిగింద్. ఎందుకంటే అముము చడతికి

అనియాో వద్నల తీర్జ చతసేి కాచికి ఆసరాగా ఉంటటర్

కంకణాలాింటి నాలుగు గాజులుండడవి. ఎవరికీ ఇచడుద్ కాదు, మా

ని నముకం పో యింద్. వ్ాళ్ళ పరవర్ి న చతసి చికాకేసింద్. ఈ

అముకూాడా. అలాంటిద్ ఆ రెండుజ్తల గాజులోి మూడు

రాద్ాధంతం చతసాక కాచితో ఒంటరిగా మాటటిడలని అమలాపుర్ం

పో యాయి. ఒకటే ఉంద్. శిరోముండనం సమయంలో చడతి గాజులు

వ్ెళళళ వంకన బయటకి వచాుం.

తీసేసి బీర్జవ్ాలో పెటట ద్
ే . వచిు చతసేి అందులో ఒకటే ఉంద్.

“కాచీ, ఇపూటికయినా నా మాట విను. నువువ పెళ్లళ

మిగతా మూడత మాయమయాోయి. ఆవిణణ ఆట పటిటంచడానికి

చడసుకో! ఇలా అనియో పంచన ఎనాిళ్ళళంటటవు? నీ కోసం కాక

నేనత, అనియో ద్ాచామని అనుకునాిర్జ. అందర్ప ననతి,

పో యినా ఆ పిలి ాడడ కోసమయినా…” అని మరోసారి అము

అనియోనే అనుమానించార్జ. మాకేం తెల్లయదు మొరోర అనాి

మాటగా చెపాూను.

నాని వినిపించుకోలేదు. మామూలు ద్ెబులు కాదు. నాని
చచడుటటి కొటటటర్జ. మేం తీయలేదని తెల్లశాక నాని అముముని

“నువువ

చెపూి నంత

ఈజీ

కాదురా

అనాియాో!

నాకొాంచెం టెమి
ై యిో,” అంద్.

గటిటగా తిటటటడు. ఆ గాజులు తనకిసేి బటోంకులో పెటట వ్
ే ాణణ కద్ాని

బయలేదర్జతుండగా చందరమతి అముము ఫ టో అడడగిన

కసుర్జకునాిడు. అము కూడా అముము మీద ఎగిరింద్.

సంగతి గుర్జికొచిుంద్. పాత ఫ టో ఆలుమ్సు అనీి తిర్గేశాను.

ఉతి పుూడయితడ మాటకి మాట చెపూే అముము ఆ క్షణంలో నోర్జ

చితరం అముముద్ విడడగా ఒకా ఫ టో లేదు. తాతయాో, అము

విపిూతడ ఒటుట. ఎవర్జ తీశారో తెలీదు. ఆవిడ గాజులు మాతరం

మాు ఉని ఒకా ఫో టో ఉంద్. గబగబట తీసి బటోగులో పెటట ుకుని

పో యాయి. ఆ తర్జవ్ాత ఆవిడ పో యియవర్కూ నేను మాటటిడడతడ

తిర్జగు పరయాణం కటటటను. “నీకేం కావ్ాలనాి నేనునాిను,

ఒటుట. ఆవిడంటే నాకు విపరీతమన కోపం. ఇపూటికీ నాని కొటిటన

మరిుపో కు!” అని కాచి చెయిో పటుటకొని చెపాూను.

ద్ెబులు నేను మరిుపో లేదు. ఆవిడ పో యింద్. కానీ ఇంకా ఆవిడ

***

మా మధో తగాద్ాలకి కార్ణం అవుతూనే ఉంద్. కాచి పేర్జనే

హెరదరాబటదు వచాుక చందరమతికి ఫో ను చడసి అము

ఎకుావ వ్ాటట వ్ెళ్ళడం అనియోకీ, వద్నకీ మింగుడు పడలేదు.

పో యిన సంగతి చెపాూను. వ్ాళ్లళంటికి వసాినని చెబ్రతడ తనే కార్జ

ముఖోంగా అముము గాజు మీద వద్న కనుిపడడంద్. మంచి

తీసుకొసాినని చెపూి ంద్. బొ ంబటయి చడర్గానే ఎయిర్–పో ర్ట కొచిుం

నగిషత
ీ ో

నాలుగెద
ై ు

ద్. కార్జలో వ్ాళ్లళంటికి బయలేదరాము. అనాతవర్ం విశరషాలు

తులాలుంటుంద్. ఈ విష్యంలో కాచికీ, వద్నకీ మధో గకడవ

చెపాూను. అముము ఫో టో సంగతి గురకిచిు బటోగులోంచి తీసి

జ్రిగింద్. అతి గారి గుర్ి ంటూ వద్న ఏడుసత
ి చాలా ఓవరాక్షన్

చందరమతికిచాును. ద్ానికేసి చతసత
ి కంట నీర్జ పెటట ుకుంద్. “ఈ

చడసింద్. సెంటిమటి కిచడు విలువ మనుష్ులకుండదనుకొని వ్ెనకిా

ఫో టో మీ అముముగారిద్డ? నా వర్కూ ఆవిడ నెతిిమీద ముసుగే

ఉని

కంకణం

లాంటి

గాజు

కనీసం
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సుకుని ర్పపమే గుర్జింద్. వయసులో ఎంత అందంగా ఉంద్య

లో ఈ విష్యం మీ అముము గారికి చెపాూను. ఆవిడ పేరర్ణ

ఆవిడ. ముఖోంగా ఆ ప డవ్ాటి జ్డ!”

వలేి…” అంటూ ఆగిపో యింద్. “పారిపో ! ఇంతకంటే మంచి

“పరయాణం హడావిడడలో ఆలుంలో చడతికంద్న ఫ టో

అవకాశ్ం నీకు జ్నులో రాదు. నిర్ుయంగా వ్ెళ్లళ పెళ్లళ చడసుకో! ఏ

తీసుకొచాును. ముసుగుతో ఆవిడ ఫ టో ఉంటే పంపమని కాచికి

కులమయితడనేంటి? మగాడడగా? మనిషేగా? అమాు నాని

చెబుతాను.” అముము పో యిన సంగతీ పో యినపుూడు సంచీలో

ఎలి కాలం ఉండర్జ. ఈ కూపసథ మండతకాల మధో నీకు సేవచీ

ఉని జుటుట గురించీ చెపాూను. వింటూ ఏడడుంద్.

ఉండదు – అంటూ నాకు లేని తెగువ్ా, ధెైర్ోమూ నతరిపో సింద్

“రామం! నినుి కలుసాినని కలోి కూడా ఊహించలేదు.

మీ అముముగారే!”

మీ అముము ఫ టో చతసేి ఏడుప చడుసోి ంద్. ఇనాిళ్ళళ నాలో

ఆశ్ుర్ోంగా చతసత
ి
ఉండడపో యాను. మలి గా లేచి

ద్ాచుకుని నిపుూ నీతో చెపుూకుంటే కానీ చలాిర్దు,” అంటూ

బీర్జవ్ాలోంచి ఒక చిని పేకటుట తీసుకొచిు విపిూంద్. వ్ాటిని

బ్రగు ర్గా

క్షణంలో గుర్జిపటటటను.

ఏడడుంద్.

ఏం

మాటటిడాలో

తెలీలేదు.

మౌనంగా

ఉండడపో యాను. “…మీ అందరికీ తెలుసు. నేను ఒక మడడకల్

“ఎటిట

రిపజ్
ర ెంటేటవ
ి ుతో లేచిపో యానని. నిజ్ఞనికి నాకంత ధెైర్ోమూ,

అవసరానికుంటుందని

తెగువ్ా లేవు. పినీి వ్ాళ్లళంటికి అమలాపుర్ం వ్ెళళళద్ానిి. వ్ాళ్ళ

ద్ాచుకునాిను. నువువ కనిపించావు. నా భటర్ం తీరింద్. ఇవి

పకావ్ాటటలో

మీకు చెంద్ాల్లునివి. తీసుకో!” అంటూ నా చడతిలో పెటట ంి ద్. ఈసారి

ఆయన

ఉండడవ్ార్జ.

ననుి

చతసి

పెళ్లళ

పరిసథ త
ి ులోినత

నాకిచాుర్జ.

చడసుకుంటటనని చెపాూర్జ. అమాు, నానాి ఒపుూకోలేదు. పెైగా

నాకళ్ళ

నీళళళచాుయి.

ఆయనద్ కాపు కులం. ఆయన ఒపిూంచడానికి పరయతిించార్జ.

అముము మాటలు గుర్జికొచాుయి.

ఈపెళ్లళ జ్రిగత
ి డ నాని చసాినని బెద్రించార్జ. సరిగు ా ఆ సమయం

వ్ెనకిా

చతడ దద ని

ఇనేిళ్ళళ

శిరోముండన

నాకు

పద్లంగా

సమయంలో

అని

“పో యింద్ జుటుట కాదురా! సేవచీ!”

టీచర్ గారమాుయ్
గుళ్ళపల్లి అనుపమ.
టీచర్ి పిలిలకి చదువు బటగా వసుిందని ఒక టటక్ ఉంద్

పనుల కంపెి లంటులకి అయితడ హదత
ద -పదత
ద
లేదు. వ్ారానికి

లోకంలో. అద్ ఎంతవర్కు నిజ్మో తెల్లయదు కానీ టీచర్ి పిలిలకి

రెండు-మూడు సారెి న
ల ా మాలో ఒకరి మీద ఏద్య ఒక కంపెి ంట్
ల
మా

నిజ్ంగా వచడువి ఏమిటో నాకు బటగా తెలుసు. ముఖోంగా ఆ

అముగారిని చడరద్
ే .

పిలిలు

చద్వ్ే

సతాలోినే

వ్ాళ్ళ

అమోు,

నానోి

పని

చడసి ుంటే...అబో ు...ఆ కథడ వ్ేర్జ.

మాకు బటోండు-బటజ్ఞ ఉందని తెల్లసినరోజు సాయంతరం,
ఆవిడ నడుసత
ి ఇంటికొచడులోపు సెైకళ్
ి ళ మీద మేము తవర్గా

నాకూ, మా తముుడడకీ దగు ర్దగు ర్ సతాల్ చదువు

వచడుసి, ఎపుూడత చడయని పనులు చడసస
ే వ్
ే ాళ్ళం. అంటే...కాళ్ళకి

అంతా మా అముగార్జ పని చడసిన సతాలోినే గడడచింద్. అద్ మా

వ్ేసుకునిసాకుు లాగి పారేయటం కాకుండా జ్ఞగరతిగా చుటిట తీసి,

ఊళళళ అనిిటికనాి గకపూ పేర్జని సతాల్. 40-50 మంద్

ష్ూలో చకాగా పెటటటం, ష్ూని సాటండ్ మీద పెటటటం, కాోరేజీ

టీచర్ి లో

అకాడు

గిని
ె లు బుటట లో ఉంచడయటం కాకుండా తోమే దగు ర్ తెరిచి పెటట ి

నింతసేపూ ఆవిణణ "మిస్" అనే పిల్లచడవ్ాళ్ళం. మేము తుమిు

నానటటనికి నీళ్ళళ పో యటం, ఆరేసన
ి బటట లు తెచిు మడతలు

నా, దగిునా ఆవిడకి తెల్లసిపో తూ ఉండడద్. పరీక్ష అంత బటగా

పెటట య
ే టం,

రాయని రోజున "బటగానే రాశాన"ని చెపూే సినా, మాకు తెల్లసేలోపే

మార్జుకోవటం...ఇలాంటివి

మా అముగారికి మా మార్జాలు తెల్లసిపో యియవి. ఇక అలి రి

పుసి కం తెరిచి కూర్జుని, గేటు తెరచి
ి న చపుూడుకి కూడా తఃల

మా

అముగార్జ

ఒక

తెలుగు

టీచర్జ.

కాళ్ళళ-చడతులూ-మొహం
అనిమాట.

కడడగస
ే ుకుని
ఆవిడ

బటట లు

వచడుసరికి
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ఎతి కుండా చద్వ్ేసుకుంటూ ఉండడవ్ాళ్ళం. ఆవిడ వచిు ఈ

కార్జేలు డడసెంబర్ 31 నాటికి ఇంటికి చడరేవి.

చాలామటుకు

వింతలనీి చతసేసరిక,ి ఆవిడ మరిుపో యిన కంపెి లంట్ ని కూడా

కార్జేలు బెట
ై వ్ెప
ై ు బొ ము ఉండడ, పుసి కం తెరచి
ి నటు
ి తెర్వగానే

గుర్జిచడసన
ి టి యియోద్. కానీ అపూటోి ఈ నిజ్ం మేము గరహించలేక

ఏద్య ఒక గీరటింగ్ మసేజ్ ఉండడద్.

పో యాం. మళీళ మళీళ అలి రి పనులు చడసన
ి పరతిసారీ ఇలాగే

కొనిి కార్జేలు మాతరం చాలా వింతగా ఉండడవి. పుసి కం

ఉండడద్ మా షెడతోలు. ఒకొాకాసారి అయితడ ఆవిడకి కంపెి ంట్
ల

లా కాకుండా, పో స్ట కార్ే లాగా ఒకటే ప ర్ ఉండడద్. ముందువ్ెైపు

అందకపో యినా, అంద్ంద్ అనుకుని ఇలా పరవరిించటం వలి ,

చుటూ
ట
పసుపూచుని ర్ంగులో మల్లకల మల్లకల బో ర్ే ర్ ఉండడ,

ఆవిడకి అనుమానం కల్లగి "ఏం చడస చాువ్ ఈరోజు?" అని అడడగి

మధోలో చిర్ంజీవి, వ్ెంకటేష్, సరందర్ో, రాశి...ఇలాంటి వ్ాళ్ళ

మరీ తెలుసుకుని డయ సు ఇచడువ్ార్జ.

ఫో టో ఉండడద్. వ్ెనుక వ్ెప
ై ు ఖాళీగా ఉండడద్. అంటే ఆ ఖాళీలో

మా సతాలోి ఎవరి పుటిటనరోజ్ెన
ై ా వసేి కాిసులో పిలిలకి

వ్ాళ్ి కి నచిునద్ వ్ాళ్ళళ రాసి ఇచడువ్ార్జ. ఆ రాతలోి కూడా చాలా

ఒకటే చాకెిట్ ఇచిునా టీచర్ి కి రెండు-మూడు ఇచడువ్ార్జ. మా

వ్ెరట
ెై ీ కనిపించడద్. ఒక కార్జే మీద పెన
ై "మీ సుజ్ఞత" అని,

కాిసులో పాఠం చెపి ుని టీచర్జకి చాకెిట్ వచిుందంటే అకాడ మా

మధోలో "విష్ యు హాోపీ నతో ఇయర్" అనీ, అడుగున

అముగారికి కూడా వచిుందని సంతోషించడద్ానిి. ఇక సాయంతరం

"మాషాటర్జ

వర్కు ఆవిడ పర్జునీ, అందులోని చాకెిటట ునీ ఊహించుకుంటూ

చినాిభినిమ ఉని అక్షరాల్లి కూడద్ీసుకుని చదవగా "నుతన

ఉండడద్ానిి. ఇద్ బటగా చినిపుూడుల ండడ.

సంవచుర్ం శుబటకంక్షలు మాసాటర్జ గార్జ - మేడంగార్జ" అని

మా నానిగార్జ కూడా టీచర్ గానే పని చడసవ్
ే ార్జ.

గారిా"

అనీ

ఉండడద్. ఇంకొక

కార్జే

మీద

ఉండడద్.

గవర్ిమంట్ హెస
ర తాలోి ఆయన ఉద్య ోగం. ఎపుూడెన
ై ా వ్ాళ్ళ

మరో అభిమాని ఇచిున కార్జేలో "పిరయమన సంసాృతం

సతాలోి యానివర్ురీలకో, పికి
ి కి కో వ్ెళి ళ పెదద యువరాణని

మాసాటర్జ గార్ండర, ఈ సంవతుర్ం మీర్జ కోపం పడకూడదు" అని

చతసినటు
ి "సంసాృతం మాషాటర్మాుయ్" అంటూ కొతి గా, వింత

ఉండడద్. కొందర్జ పిలిలు చకాగా వ్ాళళళ ర్ంగుర్ంగులలో గీరటింగ్

గా చతసేవ్ార్జ అకాడ పిలిలు. నతో ఇయర్ డడ వసోి ంద్ అంటే

తయార్జ చడసి ఇచడువ్ార్జ. అసలు పెదదవ్ాళ్ళళ ఇచిున డబుులు

సందడడ మొదలయియోద్. చాలామంద్ పిలిలు టీచర్ి కి గీరటింగ్

ద్ాచుకుని, చదువు చెపేూ టీచర్ి కి గీరటింగ్ ఇవ్ావల్ల అనుకునే

కార్జేలు ఇచడువ్ార్జ. మా తల్లి దండురలకి వచడువ్ాటిలో ఒకొాకా

వ్ాళ్ళ అభిమానం, ఆపాోయత, అమాయకతవం చాలా గకపూవి.

ద్ాని విలువ అర్థర్పపాయి నుండడ అర్వ్ెై ర్పపాయల వర్కు

నేను మా తల్లి దండురలకి వ్ాళ్ళ 'పిలిలు' ఇచిున గీరటింగ్ు అనీి

ర్కర్కాలుగా ఉండడద్. పెయింటింగ్ వ్ేసన
ి కార్జేలు, కార్ప
ట న్ు

ద్ాచడద్ానిి.

ఉనివి, మసేజ్-లు ఉనివి, పూలు, సీవటు
ి ...ఇలా ర్క ర్కాల

టీచర్ గారి అమాుయి అయినందుకు నాకు ఒకొకాసారి
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ఉడుకుమోతుతనం వచడుద్. మా సతాల్ పిలిల్లి అందరినీ పరతి

పరతిరోజూ మధాోహిం అయియోవర్కు మొహం కందగడే లా ఎర్రగా

సంవతుర్ం కరాిటక, హెరదరాబటద్...ఇలా ఏద్య ఒక టూర్ కి

చడసుకుని ఉండడద్ానిి. అపూటోి నాకు రెండు జ్డలోి ఉని అందం

తీసుకెళళళవ్ార్జ. పిలిల్లి చతడటటనికి టీచర్జి కూడా వ్ెళాళల్ల కద్ా?

ఎకాడ తెలుసు? ఇపుూడు ముచుటగా వ్ేసుకుంద్ామనాి

ఒకొాకా టీచర్ కింద్ా 7-8 మంద్ పిలిల్లి ఎసెన్
ై చడసవ్
ే ార్జ. మా

కుదర్దు! కానీ ఏమాటకామాటే! తన సతాలోినే పిలిల్లి చద్వి

కాిస్ అమాుయిలు వ్ేరే టీచర్ కింద ఉండగా, ననుి మా అము

సత
ి , నిర్ంతర్ం యోగక్షేమాలు కనుకుానే తల్లి ఉండటం ఎంత

గారి టీం లో వ్ేయాలని మూడు కాిసులు తకుావ ఐన పిలిలతో

మంద్కి ద్ రికే అదృష్ట ం? ముఖోంగా పిలిల్లి చద్వించడ తీరిక

వ్ేసవ్
ే ార్జ. నాకేమో మావ్ాళ్ళతో ఉండాలని ఉండడద్. టూర్ ర్పల్ు

కూడా ద్ ర్కని కొందర్జ ఈ కాలపు తలుిల్లి చతసుింటే “ఒక

లో కొబురినతనె తెచుుకోవదద ని ఉండడద్ (పిలిలు చడతకాక మూత

సతాల్ టీచర్ కూతురిగా గకపూ గర్వంగా అనిపి సుింద్. ఒక తల్లి గా

లు సరిగు ా పెటటకపో యినా, వ్ాడటం చడతకాకపో యినా ఒల్లకి అనీి

, ఒక తండడగ
ర ా మాతరమే కాకుండా ఒక టీచర్ గా కూడా ఆలోచిసత
ి

పాడు చడసుకుంటటర్ని). అద్ విని నేను ఎగిరి గంతడశాను. వ్ార్ం

ఎపూటికపుూడు నడవడడకను తీరిుద్ద్డద సతాి 'ఉనివ్ాళ్ళ' కడుపు

రోజులు నతనె తపిూంచుకోవచుని, ఒకా జ్డ, పో నీటెైల్...ఇలా

న పుటిటన అదృష్ట వంతురాల్లని నేను. ఈరోజు నేను ఏ సిథతిలో

ర్కర్కాల హెయిర్ సెట ల్
ల చడసుకోవచుని. కానీ మా అముగార్జ "అ

ఉనాి, ద్ానికి నాకు వ్ాళ్ళళ చెపిూన/చెపూి ంచిన 'చదువ్ే' కార్ణం.

వనీి అములు పకాన లేని పిలిలకి. మనం తీసుకువ్ెళ్ళచుు"

అందుకే నాకు ననుి 'పెంచిన' ఉపాధాోయ వృతిి అంటే చాలా

అంటూ చకాగా నతనె సీసా తీసుకొచిు, తలంతా నతనె రాసి,

గౌర్వం. ఎపూటికెైనా 'టీచర్' ని అయియో అవకాశ్ం వసేి తపూక

సతాల్ కి వ్ేసన
ి టు
ి రెండు జ్డలు రిబుని తో అల్లి వ్ేసవ్
ే ార్జ. నేను

ఉపయోగించుకుంటటను.
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కొతు తరం
శీరమతి శాోమలాద్డవి దశిక
ఏమిటీ… అకాడునింత సేపు మౌనానంద

అకాడ తుర్జరమంటూ సతాటీలమీద తిరిగే ఈ అమాుయిలకు

సావమిలా కూర్జుని ఇపుూడు కార్జ ఎకాగానే

ఒకాళ్ళకు చీర్ కటుటకోవడం కూడా రాదట! అలా అయితడ ఎలాగరార

మీలో మీరే అంతలా నవువకుంటునాిర్ప?!

అంటే, ‘నాకు చతపుల్ ఎరేంజ్ చడసన
ి పుూడు మమీు హెల్ూ

పారీటలో ఆ అమాుయిలూ అబటుయిల భటషా

చడసింద్.మారేజ్ టెైంలో మేకప్ వుమన్ వుంద్ కాబటిట నో పారబి మ్స,’

ఆ మాటటిడడ తీర్జ తలుచుకుంటే నవ్ొవచడుసోి ంద్ా? వ్ాళ్ళ మాటలు

అంటూ రెండు వ్ారాల కిందటే పెళ్లళ చడసుకుని వ్ార్ం కిందటే ఫెి ట్
ల

వింటుంటే వీళ్ళళ అసలు తెలుగు ద్డశ్ంలో పుటిట పెరగ
ి న
ి వ్ాళళళనా

ద్గిన ఓ పిలి ముదుద ముదుదగా చెపుతోంద్! ఆ పిలిల మాటలు

అని అనుమానం వచిుంద్ా?

వింటుంటే వ్ాళ్ళ ల ఫ
ై
సట యిల్ చతసుింటే అందర్ప బటగా

మా బటగా అనాిర్జ! అకాడుని వుని వ్ాళ్ళందర్ప

వునివ్ాళ్ళ లాగే వునాిర్జ. వ్ాళ్ళ వోవహార్ం చతసుింటే మన

చినివ్ాళళళ, ఇండడయా నుంచి నినాి మొనాి ద్గిన కుర్రకార్జ!

లాగా బతుకుతెర్జవు కోసం అమరికాకు వచిునటుట లేదు, సర్ద్ా

వ్ాళ్ళందరి మధాో ద్షిటబొ ములాి మనిదద ర్మే ముసల్లవ్ాళ్ళం! మా

గా గడపటటనికి ఏ పికిికుాకో వచిునటుటంద్.

మేనతి మనవరాల్లని నేను ఎపుూడత చతడలేదు కానీ, వ్ాళ్ళ

రోజు ఎవళ్ళళ వంటలు చెయోర్జట. బయటే తినేసి ార్జట.

అము వసంత, నేను చినిపుూడు కల్లసి పెరిగాం. ద్ాని కూతుర్జ

దటీజ్ సో … ఈజీ నో! అంటూ చాలా ఈజీగా చెపేూశార్జ. అద్డద్య

ఇకాడకొచిు, వ్ాళ్ళ అబటుయి పుటిటనరోజ్ని పిల్లసేి వ్ెళ్ళకుండా

గకపూ విష్యం అనిటుట ఏమాతరం సంకోచం లేకుండా, ‘అయాం

ఎలా అని, అలాగే వసాిమని అనాిను. ఎవరో ఒకళ్ళళ మనకు

సో నాట్ ఇంటరసట డ్
ే ఇన్ కుకింగ్ ఆంటీ! కుకింగ్ ఈజ్ బో రింగ్! డెలీ
ై

తెల్లసిన వ్ాళ్ళళ, మన వయసువ్ాళ్ళళ వుండక పో తారా అను

కుకింగ్ ఈజ్ వ్ేస్ట ఆఫ టెైం,’ అని ఆ అమాుయిలు రాగాలు తీసుిం

కునాి. మీర్నిటుట ఆ అమాుయల కటుట, బొ టుట, మాట పదధ తు

టే నములేకపో యాను. ఇలా అంటూనే, నేను పటిటకెళ్లళనవనీి

లు అనీి తమాషాగా అనిపించాయి. అకాడునింత సేపు కాసి

మళీళ అందర్ప ఇంటరెసట ంి గ్ గానే తినాిర్జ. ఒకళ్లళదద ర్జ మాతరం

ఇబుంద్గా అనిపించినా మళీళ వ్ాళ్ళ కబుర్జి, మాటలు వింటుంటే

ఎపుూడెన
ై ా వంట చెయాోలనిపిసేి ఏ సెైాప్ లోనో, ఫేస్ టెైం లోనో

చాలా సర్ద్ాగానత ఆశ్ుర్ోం గానత అనిపించింద్, నిజ్ం!

వ్ాళ్ళ అముల్లి పిల్లచి అపుూడు సట వ్ వ్ెల్లగిసి ార్జట!

ఈ వూరికి ఆ వూర్జ ఎంత దతర్మో ఆ వూరికి ఈ

వంట గురించి వ్ాళ్ళకుని అవగాహనా వ్ాళ్ళళ వ్ాడడ

వూర్ప అంతడ దతర్ం అనిటుట… మన తెలుగు ద్డశ్ం నడడబొ డుేలో

మాటలు తమాషాగా కొతి గా వునాియి, నామటుకు నాకు నిజ్ం

పుటిట పెరగ
ి ిన ఈ అమాుయిలు ఇంత వ్ెసటన
ా జ్
ెై డ్గా వునాిరేమిటీ

చెప ూదత
ద ! బొ బుటుటని సీవట్ పూరీ అంటూ ఈ డడష్ ప ర సీజ్ర్ ఏంటీ

అని నేను ఆశ్ుర్ో పో యానా, మరీ వ్ాళళళమో నా గద్ావల్ చీర్, నా

అంటూ ఓ అమాుయి సెట ల్
ల గా అడడగింద్. పచిు శెనగపపుూకు

జుటుటముడడ చతసి ఈ ద్డశ్ంలో నలబెై ఏళ్ళ
ి గా వుంటునాినని,

వ్ేయించిన శెనగపపుూకు తడడా తెలీదు. పిండడ తడుపుకోవ్ాలమాు

నేను డాకటర్ నని విని నోళ్ళళ తెరచ
ి ార్జ! ఒక అమాుయిెతడ నేను

అంటే టెట్
ై గానా లూజ్ గానా అని అడడగింద్ ఇంకో అమాుయి.

ఖచిుతంగా సామర్ి కోట సర్జకే అనుకొని, ‘డెల్లవరీ వీసా మీద

పెళళళ రెండడళ్ళయింద్ట. భటరాోభర్ి ల్లదద ర్ప ఒకే కంపెనీలో సాఫ్ట వ్ేర్

ఇకాడడకి వచాురా మామాు?’ అని మొహానే అడడగస
ే ింద్!

ఇంజ్నీర్ి ట. కాోబబజ్ కొబురి కూర్ చతసి, ‘ఈ కరీర నేను చడసేి వ్ెట్గా

మరీ అంతలా నవవకండడ! అమరికాలో ఓ పెదద కంపెనీకి

వసుింద్ ఇంత డెగ
ైి ా ఎలా పిప
ర ర్
ే చడశార్జ?’ అని ఒక పిలి అడడగితడ,

సి.ఈ.ఓ గా వుంటుని మిముల్లి పటుటకుని, ‘మనవళ్ళకు బబబీ

“గోంగూర్ చటీి సతుత్గా రావ్ాలంటే లీవ్ుని వ్ాటర్లో కుక్

సిటట ంి గ్ చెయోడానికి, టెైం పాస్ కోసం ఇకాడడకి వచాురా

చెయాోలా" అంటూ అడడగింద్య ఇంకో అమాుయి. ఎవవర్ప ఈ

తాతగార్ప?’ అని ఆ కురారళ్ళళ అడగటం నేను వినాిను లేండడ!

ద్డశానికొచిు మూడడళ్ళళ కాలేదంటే నముబుద్ధ కాలేదు, మీకేమని
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పించింద్య ఆ అబటుయిలని చతసి, కానీ. పేర్జకు తెలుగు మాటటి

చకాగా వర్స పెటట ి పిల్లచడవ్ార్జ. మన పిలిలేమో బంధు వుల ైనా

డుతునాిరే కానీ అందులో తెలుగే లేదు. అకాడుని వ్ాళ్ళలో

సేిహితుల ైనా అందరీి అంకుల్, ఆంటీ, అని పిల్లచడ వ్ాళ్ళళ. ఎనిి

ఒక అబటుయికి మా వ్ాళ్ళళ బటగా తెలుసుట. మా ఆఖరి

కషాటలు పడాేమో గుర్జి లేదత? మన పిలిలకు వ్ావీ వర్సలు

తముుడడ కొడుకు కారీిక్ ఇతను మంచి ఫెరండ్ు అట. అతని

నేరూి ంచడానికి. ఇపుూడు ఇండడయాలో పిలిలు మన పిలిల్లి

తెలుగు విని తీరాల్ల! “ఈ మధో మా కజిన్ పెల్లికి వ్ెల్లినపుూడు మీ

మించిపో యార్జ. వ్ాళ్ి కు కనిపించడ పరతివ్ాళ్ళళ అంకుల్, ఆంటీ లే.

బరదర్ వ్ాలి ని కూడా మీట్ అయాో. అందర్ం కల్లు మీల్ు చడసాం.

పాలు పో సే అతనిి పాల్ అంకుల్ అనీ, కూర్లబ్రుని వ్ెజిటబుల్

మసుిగ ఫనుిండడ. మా సిసటర్ కి మాచ లుక్ చడసి ునాిం. ఇంతకు

అంకుల్ అనీ, రోడుి ఊడడు ఆమను సీవపింగ్ ఆంటీ అని పిల్లచడ

ముందు ఒకలి తో ఎంగేజ్ెుంట్ అయి తరావత బబక్
ర అయింద్ ఆంటీ,’

సుినాిర్జ! ఇండడయాలో పిలిల్లి పెంచడ తీర్జ బటగా మారిపో యింద్.

అంటూ ఏవ్ేవ్ో కబుర్జి చెపాూడు! నాకు నవువ రాలేదు కానీ,

ద్ానికి తగు టట ే వ్ాళ్ళ పరవర్ి నలో మాటలో బటగా మార్జూ వచడుసింద్.

వింతగా అయితడ అనిపించింద్. ఇద్డమీ నా చాదసి ం కాదు, మీర్ప

దతర్ంగా ఉండబటిట మనకే ఇంత తడడాగా అనిపిసి ో ంద్య , లేదత

ర్జకోండడ! అపూటికీ మీకలా అనిపించనటుట ననేిమీ నమిుం

అకాడడవ్ాళ్ళకీ తెలుసోి ంద్య లేద్య అర్థ ం కాకుండా ఉంద్ సుమండర.

చకారేిదు.

వ్ెనక

రోజులోి

అమరికాలో

మన

పిలిలు

మరీ

హెర టెక్ యుగంట! అందులో పెరగ
ి ిన ఈ పిలిల్లి చతసుిం

అయోమయంగా పెర్జగుతునాిర్ని శెలవులోి ఇండడయా పంపించడ

టే ఇకాడ పుటిట పెరగ
ి ిన మన పిలిలే నయం అనిపిసి ో ంద్, ఇపుూ

వ్ాళ్ళం. ఇపుూడు అకాడ కూడా ముఖోంగా సిటీలి ో పెర్జగుతుని

డు. మన పిలిలు పెర్జగుతునిపుూడు అకాడ పిలిల్లి చతసి

పిలిలకి బొ తిి గా పరపంచ జ్ఞానం లేకుండా పో తోంద్ట! పుడుతూనే

ముచుటపడడ వ్ాళ్ళం. ఆ రోజులోి ఇండడయాలో పిలిలు అందరీి

ఇంగీిష్లో మాటటిడుతూ, కార్ి లి ో ఇంటరేిష్నల్ సతాళ్ి కు వ్ెళ్ి ళ,
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రోజూ పిజ్ు ఞలు, పాసాిలు, బర్ు ర్ి జ తినే ఈ పిలిలకి ఓ మొకా

డడన మా వద్న ఇపూడు పనిగటుటకుని మనవడడి మా వూర్జ

పేర్జగాని, అద్ ఎలా పెర్జగుతుంద్ అనిగాని, ఫలానా పండగ

తీసికళ
ె ి ళంద్! ఏమిటో మనిషి మనసి తవం! ఎపుూడత ఏద్య

ఎందుకు చడసుకుంటటమని గాని, అలాంటివి ఏమీ తెల్లయకుండా

కొతి దనం కోసం వ్ెంపరాిడుతూ వునిద్ానిి పో గకటుటకుంటూ

పెర్జగుతునాిర్జ. ఈ అమాునానిలకి ఏం చెయాోలో తెలీక

వుంటటడు.

అపూటోి మనం, మన పిలిల్లి ద్డశ్ం పంపించినటు
ి ఇపుూడు వ్ాళ్ళ

ఏమిటీ? ఏమనా ఆ కుర్రకార్జ భటషాజ్ఞానం ముందు మీరో

పిలిల్లి వూళ్ళకు పంపిసి ునాిర్జ. ఇలా పలి టూళ్ళకు తీసికళ్
ె ళటం

కాళ్లద్ాసత,

వ్ాళ్ళ

తెలుగుతనం

ముందు

మన

పిలిలు

ఇపుూడయ పెదద ఫాష్న్ అయిపో యింద్ట! అందుకే కాబో లు విలేజ్

ఆణముతాోలూ అంటటరా?! మన పిలిల పెంపకం అదంతా మీ

పీపుల్ు విలేజ్ మేనర్ు అంటూ ఇనాిళ్ళళ వ్ెటకార్ంగా మాటటి

గకపేూ అనుకుంటునాిర్ప?!
( ఈ మాట నుంచి పునుర్జుద్త
ర ం)

ర్చటైరు మంటు
దతపాటి శరష్ుకుమార్చార్జోలు , హెరదరాబటద్ (ఇండడయా)
“ఏం

తాతా

రిటర్
ెై జమంటు

దగు ర్కు

వచిుందటగా”

బటధోత మీద పడటం వలన పరీక్షలు ఫెయిల్ అయాోడు. ఆ

అనాిడు మా మనమడు ఆద్శరష్ు ఒకరోజు. అవును రా తాతా

తర్జవ్ాత పెళ్లళ చడసుకోనాిడు. ద్ాంతో అము కూరోుపెటట ి చద్విం

ఎపుూడెన
ై ా తపూదు కద్ా అనాిను నవువతూ! ఇంత వయసుు

చడం వలన పరీక్ష గటెటంకించాడు. ఇంటర్జలో తపేూసరికి సతపర్

వచిునా నీలో హుషార్జ తగు లేదు, కార్ణం ఏమిటో అనాిడు

వ్ెైజ్ర్ జ్ఞబు ఇపిూంచాడు. ద్ానికి జీతం అయిదువ్ేలు. సునిం

మళీళ. ఆ ఏం వుంద్ నా కంటే ముందుగా మీ అముము రిటర్
ెై జ

డంగు ఎనిి టిప
ర ుూలు తిరిగింద్య ల కాపెటటడం. సరేనని ఓ వ్ార్ం

కాకపో వడమే. ఆవిడ వంట ఇంకా తినడమే అనాిడు ర్హసోంగా

రోజులు పని చడయగానే జ్వర్ం వచిుంద్. ద్ానిని టెైఫాయిడు గా

గుసగుస లాడుతూ. నేను ఈ మధో ఓ నిర్ణ యం తీసుకునినురా

నిర్ణ యించి మందులు వ్ాడార్జ కాని తగు లేదు. ద్ాంతో ఉద్య ోగం

మనమ డా నీకు పెళ్లళ చడసి కృషాణ రామా అనుకుంటూ ఇదద ర్ం ఏ

పో యింద్. ఆద్ శరష్ుకు రెండయ పెళ్ళంటే మంచి అభిపారయం కూడా

కాశర రామేశ్వర్మో వ్ెళ్లళ పో తాంరా అనాిడు కళ్ళలో నీర్జ

లేదు. పినింటే రాచి ర్ంపాన పెడి ుందని పిలిలను సరిగా

కనపడనీ యకుండా. మొదటి ద్ాని కనాి రెండయ ద్ బటగుంద్రా

చతడదని సినిమాలలో చతడటం వలన కల్లగిన అభిపారయం. కానీ

తాతా! అద్డ నాపెళ్లళకేం తొందరకచిుంద్ అనాిడు. ఏం లేదురా నీ

వచిున అము మాతరం ద్డవత. చాలా పేమ
ర గా చతసుింద్. జ్వర్ం

పెళ్లళ చతడకుండా చచిుపో తడనో అనగానే నోర్జ మూసాడు. అలా

వచిుంద్ చాలా సేవలు చడసంి ద్. కదలలేక పో తడ అనీి తానే

అనకు తాత నాకు భయం వ్ేసి ుంద్ అనాిడు కళ్ళనీళ్ళతో.

చడసింద్. కాళ్ళళ నొకిాంద్, రోజు రాతిరళ్ళళ మేలుకొని మందులు

ఆద్ శరష్ుకు తాతయో అంటే చాలా ఇష్ట ం. పేర్జ

వ్ేసింద్. “కాళ్ళళ నొపుూలుగా వునాియా అంటూ కాళ్ళళ పిసికద్
ే ”.

నర్సింహం. నర్సింహం కోఆపరేటవ్
ి బటోంకులో మేనేజ్ర్జగా పని

వదద మాు బటగానే వునాియి అనాి సరే చతడు నాయనా నేను నీ

చడసి త వచడు నెలలో రిటెైర్వుతార్జ. మంచి పేర్జ సంపాద్ంచు

కనితలేి అనుకో అంటూ పేరమగా తలనిమిరేద్.

కునాిడు. అందరికీ ఇష్ు
ట డు. ఆద్ శరష్ుకు కూడా కి ర్జాగా ఉద్య ో

శరష్ు కళ్ళలోి నీళ్ళళ సుడులు తిరిగేవి. మళీళ జ్నుంటూ

గం ఇపిూంచాడు. శరష్ు పదవ తర్గతిలో ఉండగా వ్ాళ్ళ అము

ఉంటే నీ కొడుకుగా పుడతానమాు ఇపూటికే చాలా శ్రమ

చనిపో యింద్. స సెట
ై ల
ీ ో కి ర్జాగా చడరిూంచాడు. కష్ట పడడ పని చడసి ా

తీసుకునాివని అంటూ బో ర్జన ఏడాుడు. కొనాిళ్ళకు ఓ కొడుకు

డు. చెలి లు, తముుడు కూడా చిని వ్ాళ్ళళ అవటం వలన ఆ

పుటిటన ఆ మమతను అందరికీ సమానంగా పంచింద్. కొనాిళ్ళకు
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తండడర చనిపో వడంతో వ్ాళ్ళ బటధోత కూడా తీసుకుని ద్డనికీ లోటు

చతసాడు పరశాంతంగా నిదర పో తునిద్. ఏమండర రేపు పిలిల దగు ర్

లేకుండా చతసాడు. ఆద్ శరష్ు డడగరీ పూరిి చడసి కోపరేటవ
ి ు టెని
ైి ంగు

కు వ్ెళద ామండర. చాలా రోజులయింద్ అంటూ కలవరిసి ుంటే జ్ఞల్లగా

పూరిి చడసి బటోంకులో కి ర్జాగా జ్ఞబు వచిుంద్. ఓ రేయి నాకో

చతసాడు. ఇంకా బంధాలు వీడని పక్షులం మనం అనుకొంటూ

మంచి కోడలు పిలి కావ్ాల్ల నాకా వయసుు మీర్జతునిద్ నీ

చిర్జనవువతో ఎగిరే ముంగుర్జలు సవరిసి త. చాలా అందంగా

పెళ్లళ చతడకుండా పో తానేమోనని ద్గులుగుంద్రా.......

కనిూంచింద్ నలి ని ముంగుర్జలు మొహం మీద పడుతుంటే

అమాు అలా అనకు అనాిడు శరష్ు కళ్ళలో నీళ్ళళ

చందురణి కపేూ నలి ని మబుులాగా అనిపించింద్. నలి ని ఆ

తిర్జగుతుండగా. అమేు లాభం లేదని ఓ మంచి సంబంధం చతసి

కాటుక

కళ్ళకు

పెటట ుకొని

జ్డలో

గుభటళ్లంపుల

మలి లు

ద్డవకితో ముడడ పెటట ంి ద్. కటిం ఏం తీసుకోలేదు. ద్ాంతో పదు

తురిమింద్. మలి గా కద్ల్లంద్ ఇంకా నిదర పో లేద్ా అంటూ ఆ

పెళ్లళ బటధోత వ్ాళ్ళళ తీసుకునాిర్జ. కాలం గడడచడకొద్ీద ఆద్శరష్ు

పకాకు తిరిగి. వర్ండాలో కాల ండర్జ వ్ెకిారిసి త ఆహా రేపటినుండడ

కష్ట పడడ పనిచడయడం వలన మేనజ్
ే ర్జగా పరమోష్ను వచిుంద్.

రెసట ే కద్ాని.

మానసికంగా, శారీర్కంగా బటధలు పెటట ిన భరించి ముపూయి

ఉతి ర్ం ఎనిి సార్జి చద్వినా అక్షరాలు సరిగా కనపడటం

అయిదు సంవతురాల సరీవసు పూరిి చడసాడు. ఓర్జూ...సహనంగా

లేదు. నీవు నీ డతోటీని సరిగు ా నిర్వరిించని కార్ణంగా మీకు రావ

పనియియ పరధానంగా చడసవ్
ే ాడు. రికమండడష్ని కు పని చడసవ్
ే ాడు

లసిన బెనిఫిట్ు ఆపుతునాిమని ఉంద్. శరష్ు చడయని తపుూకు

కాదు. డబుుకు ఆశ్ పడడు. అద్ అందరికీ నచిున మొదటి

శిక్ష వ్ేశార్జ. అంతకంటే ముందు పని చడసన
ి వ్ాళ్ళ చడసన
ి

కార్ణం. కానీ ఆఫీసర్ి కు మాతరం అద్ నచులేదు. ఎవరికి కోపం

తపుూలకు గురిించి రిపో ర్ట పంపడం. ఎవరిని ఏమని లాభం అంతా

వచిునా ముందు టటరనుఫర్జ చడసవ్
ే ార్జ. ద్ానికి కార్ణం ముకుా

నా ఖర్ు అనుకొని మంచం మీద వ్ాలాడు. కళ్ళళ మూసుకు

సతటిగా మాటటిడడ సవభటవం కాబటిట. రిటెైర్ మంటు రోజు రానే

నాిడు.

వచిుంద్. సాయింతరం ఆర్జ గంటలకు పారర్ంభమంద్. ఒకాకారే

వ్ేసుకుంటునిటు
ి . మలుకువ వచిుంద్ టెైం చతసాడు. రెండు

మాటటిడటం పారర్ంభించార్జ. ముందు అందర్ప ప గిడార్జ. ఆ

గంటల ైంద్. బయటకు వ్ెళాళడు. నేను బరతికి ఉండగా జ్ర్గని

కవర్జ అంద్ంచార్జ. శరష్ుగార్జ ముకుా సతటిగా మాటటిడడ వోకిి

నాోయం నేను పో తడ జ్ర్జగుతుంద్ా అనుకునాిడు.తెలి ారింద్

ద్డనికీ భయపడక ద్డనినీ ఆశించలేదని ఎకాడడకి టటరన్ు ఫర్జ చడసేి

శరష్ు కనపడలేదు. ద్ డయి కి వ్ెళ్లళ వ్ెతికార్జ. కాలవ ఒడుేన ఎవరో

అకాడడకి వ్ెళ్లళ అకాడ మంచి పేర్జ తెచుుకునాిర్జ అంటుంటే

చనిపో యార్ని అంటే అందర్ప పరిగత
ె ి ార్జ. ఉతి ర్ం కనపడడంద్.

లోలోపల

తీరవర

ప ంగి

పో యార్జ.

భోజ్నాలు

ముగించి

అందర్జ

ఉతి ర్ం

మనసాిపంతో

చద్వి

ఫాోనుకు

చచిుపో తునిటు
ి

తాడు

కటుటకొని

ద్ీనికి

కార్ణం

ఉరి

నా

బహుమతులు ఇచాుర్జ. బహుమతులు కావవి, ఆయన పాల్లట

అనారోగోకార్ణమని ద్ీనికి ఎవర్ప బటధుోలు కార్ని వుంద్.

శాపమని తెల్లయలేదు.

ఇంతలో పో సుట మాన్ వచాుడు ఓ కవర్జతో. సంతకం చడసి

బయటకు వచిు ఆటో పిల్లచి ఇంటికి పో నిమునాిడు.

తీసుకుని చద్విన ద్డవకి ఒకాసారిగా కుపూకూల్లంద్. అందులో

ద్డవకి గుముంలో నిలబడడ ఉంద్. బటగా జ్రిగింద్ా ఫంక్షను అంటూ

శరష్ు తపుూ ఏమి లేదని అందుకు క్షమాపణ కోర్జతునిటు
ి

మంచినీళ్ళళ అంద్సత
ి . ఆ బటగానే జ్రిగింద్ లే అనాిడు ముకి సరి

తనకు రావలసిన బెనిఫిటి ు చెకుా పంపుతునిటు
ి .

గా. నిదర పటట క అటుఇటు తిర్గసాగాడు. చడయని తపుూకు శిక్ష
వ్ేసాడు జి ఏం. జ్ేబులోని ఉతి ర్ం తీసి చద్వ్ాడు. ఒకసారి ద్డవకిని

తనవిధ రాతను తిటుటకోవడం తపూ ఏం చడయలేక
పో యింద్ ద్డవకి.
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