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Dear Friends and TFAS Family,
With your support and participation, we just celebrated our 30th Anniversary on July
11th 2015 at Newark Symphony Hall. It was the best event ever conducted by TFAS by
all means. We had over 2,500 people in attendance with 40 plus artists from India and
with 200 plus Local Talent. We received great feedback from many of you! Thank you.
It was the best satisfying event thus far with great food, great performances by both
local and international talent covering various fine arts including Drama, Literary,
Music and Dance. Our program was started off with blessings from his Holiness Sri Sri
SriKrishna Desika Jeeyar Swamy garu.
This big scale event wouldn’t have been possible without a team work. Many times, many of us fail,
not because of lack of hard work, because of lack of team work. At TFAS, our team proved once again and
worked hard together to make the event a memorable one. From the bottom of my heart, I want to thank each
one of my committee members - Vasant, Guru, Sreedevi, Uma, Bindu, Madhu R, Vamsi and Madhu A and
families for their trust in me and for allowing me to lead to make this event a memorable one to all of us. Most
importantly, it is you, who have participated, supported, joined, volunteered and worked hard with us to make it
happen. Thank you for that! It is with this inspiration, we will continue to work hard and set the stage for better
future of TFAS and for our TELUGU Community!
Many pundits, international artists called our 30th Anniversary was beyond comparison to many large
scale events conducted with multimillion dollar budget. With mere less than $200,000 budget, we were able to
accomplish this with tight controls and hard work of many volunteers and trustees.
On behalf of TFAS trustees, I want to thank our literary team for their dedication and hard work in producing a
memorable souvenir for all of us. Our music committee rocked with local talent! Dance Committee took the
dance performances to a next level. At one point, many people expressed that they had tears watching Telugu
Vaibhavam song! Kudos to Dance committee, dance teachers and participants! Some of the dramas performed
by local talent exceeded the expectations and performance of international talent. Well execution by Drama
Committee! Those who attended literary session would know that it was the best by all means with best talent
from India. Dr. Jonnavittula, Dr. Meegada, Suddala Ashok Teja and Kadimella. People enjoyed a lot with all
these performances.
My sincere thanks to TV5, TV9, Tori and many other media partners for making this event available all
over the world for our community! Our past trustees, advisors, longtime supporters, vendors and donors made
this event a sweet one for all of us. Thank you all for your best support ever to TFAS!!Thank you all again for
yourkind support! Yours sincerely
Srini Gandi
President TFAS (president@tfas.net)
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తెలుగు కళా సమితి ముప్ఫయ్యవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు
మధు రాచకుళ్ళ (టరస్ీ ,ట తెలుగు కళా సమితి)
తెలుగు కళా సమితి ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవ సంద

ర్ూప ందించి, వెలువరషంచడం జ్రషగషంది. తెలుగు స్ినీ, సాహిత్ోర్ం

ర్భంగా నృత్ో, సంగీత్, సాహిత్ో, సాంసకృతిక కార్ోకరమాలు

గాలోో లబధ పరతిష్టయ
ీ లయిన శ్రర జ్ొనావత్య
త ల రామల్నంగేశ్వర్ రావు, శ్రర

తెలుగు కళా సమితి అధోక్షులు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గారష ఆధవ

సుదనిల అశోక్ తేజ్, సహసారవధనని శ్రర కడిమిళ్ళ వర్ పరసాద్ మరష

ర్ోంలో

అటీ హాసంగా

య్ు శ్రర మీగడ రామ ల్నంగసావమి గార్ుో ఈ సావనీర్ట ను ఆవష్టక

జ్రషగాయి. దీనికి పలువుర్ు సామాజిక, రాజ్కీయ్, సాంసకృతిక,

రషంచనర్ు. శ్రర రాచకుళ్ళ మధు గార్ు వశష్టీ అతిధుల్నా, సావనీర్ట

సాహితీవేత్తల ందరో పాలగొన్నార్ు. ఈ వేడుకకు శ్రర దనము గేదల
ె

కమిటీ సభుోలని పరషచయ్ం చేసార్ు. తెలుగు వారష అభిమాన

గార్ు సమనవయ్కర్త గా వోవహరషంచగా, తెలుగు కళా సమితి కార్ో

నటీమణులు కాజ్ల్ మరషయ్ు లయ్ అందరషని అలరషంచనర్ు.

నిరావహకబృందం న్ేత్ృత్వం వహించింది. ఉత్త ర్ అమెరక
ష ా తెలుగు

అనంత్ర్ం ఈ వారషికోత్సవ కార్ోకరమాలు వజ్య్వంత్ంగా జ్ర్గడన

సంఘాలు పరతీ రెండేళ్ోకీ జ్ాతీయ్సాాయిలో జ్రషపే సాంస్రతిక ఉత్స

నికి సహాయ్ం చేస్ిన పారయోజ్కులు, వదననుోలు శ్రర పేరమ్

వాల నమూన్నలో ఈ సంబరాలు జ్రషగాయి. ఈ కార్ోకరమానికి

నందివాడ, శ్రర మలాో రెడ,ిి శ్రర సుధనకర్ట రాయ్పూడి, మరషయ్ు

హాజ్ర్యిన వార్ందర్ూ తెలుగు కళా సమితి ఇంత్వర్కూ జ్ర్పిన

జి. & స్ి., కంపెనీ వారషని ముఖ్ో అతిధి శ్రర శామ్ థనమసన్ గార్ు

కార్ోకరమాలోో ఇది అత్యోత్త మంగా వునాదని వాోఖ్ాోనించడం

శాలువ, జ్ాాపికలతో సత్కరషంచనర్ు. వందు భోజ్నంతో పాటుగా

గమన్నర్హం.

సవర్ుకక, శ్రరమతి ఆదరషిని, లల్నత్ రాణి, కృష్టు రాణి మరషయ్ు వష్టయ
ు

జుల ై 10,11 తేదల
ీ ోో

నయోజ్ెరీసరాష్టీ ంర లో

జూల ై 10 వ తనరీఖ్ు రాతిర 7 గంటలకు ఎడిసన్ నగర్ం
లోని రాయ్ల్ ఆలబర్టీ పేలస్-లో సంబరాల పరతోే కవందు ( బ ం

పిరయ్ల సంగీత్ వభ వరష జ్రషగషంది. శ్రరమతి ఉమా మాకం గారష
వందన సమర్ుణ తో మొదటి రోజు కార్ోకరమాలు ముగషశాయి.

కేవట్) ఘనంగా జ్రషగషంది. తెలుగు కళా సమితి స్టనియ్ర్ట లీడర్ట

జూల ై 11 న నయవార్టక స్ింఫనీ హలోో ఉత్సవాల రెండవ

షిప్ వారషచే జ్యోతి పరజ్వలన, కుమారష వష్టయ
ు పిరయ్ పారర్ధ నతో పారర్ంభ

రోజు కార్ోకరమాలు జ్యోతి పరజ్వలన, శ్రర శ్రర శ్రర కృష్టు దేశకా జియ్ోర్ట

మయిన ఈకార్ోకరమాలకు శ్రరమతి గషరజ్
ష పెనుమరషత వాోఖ్ాోత్గా

సావమీజీ గారష ఉపదేశ్ వాకాోలతో పారర్ంభమయ్ాోయి. త్ర్ువాత్

వోవహరషంచనర్ు. జ్యోతి పరజ్వలన అనత్ర్ం శ్రరమతి గషరజ్
ష పెనుమరషత

తెలుగు కళా సమితి వారష సాంసకృతిక కార్ోకరమాలు శ్రరమతి శ్రరదవ
ే

గార్ు, తెలుగు కళా సమితి అధోక్షులు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గారషని

జ్ాగర్ో మూడి గారష ఆధవర్ోంలో వనయత్ా రీతిలో పరదరషింపబడని

సభకు పరషచయ్ం చేసార్ు. శ్రర గండి శ్రరనివాస్, శ్రర మధు అన్నా,

యి. శ్రర మధు అన్నా గారష పర్ోవేక్షణలో సాానిక కళాకార్ుల

శ్రరమతి శ్రరదవ
ే జ్ాగర్ో మూడి, శ్రరమతి ంందు మాదిరాజు మరషయ్ు శ్రర

చే “పర్మానందయ్ో శష్టయోలు”, “తెలుగు కూ
ర జ్ ల ైన్స” మరషయ్ు

వంశ్ర కొపుురావూరష గార్ుో ఆహూత్యల్నా సాదర్ంగా ఆహావనిం

“కీర్తన“ న్నటికలు పరదరషించనర్ు. శ్రర మధు రాచకుళ్ళగారష పర్ోవేక్ష

చనర్ు. అనంత్ర్ం బ ంకేవట్ కోఆరషిన్ట
ే ర్ట, తెలుగు కళా సమితి

ణలో “నయవార్టక స్ేీజ్” ఆడిట ోరషయ్ం లో ల్నటర్రీ కమిటీ చెర్ట
ై పర్సన్

ఉపాధోక్షులు శ్రర గుర్ు ఆలంపల్నో గార్ు సభికుల్నా ఉదేిశంచి పరసం

శ్రరమతి రాధ కాశ్రన్నథుని గారష ఆధవర్ోంలో సాహిత్ో కార్ో కరమం

గషంచనర్ు. నయో జ్ెరీస స్ెన్ేటర్ట శామ్ థనమసన్ గార్ు ఈ కార్ోకరమా

జ్రషగషంది.

నికి ముఖ్ో అతిధి గా వచేేశార్ు. తెలుగు కళా సమితి అధోక్షులు

గుర్ుసహసారవధనని శ్రర కడిమిళ్ళ వర్పరసాద్, స్ినీ కవ సుదనిల

శ్రర గండి శ్రరనివాస్ ముఖ్ో అతిధిని జ్ాాపికతో సన్నానించనర్ు. ఈ

అశోక్ తేజ్, శ్రర మీగడ రామల్నంగేశ్వర్ సావమి గార్ుో ఈ సాహితీ

వారషికోత్సవ సందర్భంగా ఒక పరతేోక సంచిక “పరతిభ” సావనీర్ట ని శ్రర

కార్ోకరమంలో పాలగొన్నార్ు. శ్రరమతి ంందు మాదిరాజు గారష పర్ో

వసంత్ న్నయ్ుడు గారష పర్ోవేక్షణలో సావనీర్ట కమిటీ సభుోలు

వేక్షణలో పలు ర్కాల నృత్ోర్ూపకాలు అత్ోంత్ ర్మణీయ్ంగా

వేదకవ

శ్రర

జ్ొనావత్య
త ల

రామల్నంగేశ్వర్

రావు,
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పరదరషి౦చనర్ు. సుమార్ు 100 మంది సాానిక కళాకార్ులచే శ్రర

మాదిరాజు, శ్రరమతి ఉమా మాకం గార్ుో అనిాసాంసకృతిక కార్ో

జ్ొనావత్య
త ల ర్చించిన “తెలుగువెభ
ై వం” నృత్ో ర్ూపకానికి పరతేోక

కరమాలను అత్ోంత్ చనకచకోంగా నిర్వహించనర్ు. పటిష్టీమెై న

పరశ్ంసలు లభించనయి. శ్రర జ్ొనావత్య
త ల మాటో డుత్ూ గత్ 10

పరణనళికతో

సంత్సరాలలో ఉత్త ర్ అమెరషకాలో ఇంత్ గొపుగా తెలుగు సాంసకృ

సావనీర్ట వోవహారాలను కోశాధికారష శ్రర వసంత్ న్నయ్ుడు గార్ు

తిక కార్ోకరమాలు జ్ర్గటం తనను చయడలేదన్నార్ు. శ్రరమతి ంందు

అత్ోంత్ సమర్ా నీయ్ంగా నిర్వహించి పలువురష మెపుు ప ందన ర్ు.

మాదిరాజు గారష అధవర్ోంలో, ఆమెచే ర్ూప ందించబడి “మహిళా

మీడియ్,పంో స్ిట,ి కళాకార్ుల

ఫాష్టన్ షో ” వశేష్టంగా య్ువత్రానిా ఆకటుీకుంది. శ్రరమతి శ్రరదేవ

ఆడియో & వడియో, ల డ్ స్ట్రన్ ఏరాుటు
ో వంటి బ ధోత్లు శ్రర

జ్ాగర్ో మూడి గారష పర్ోవేక్షణలో మునుపెనాడయ లేనివధంగా

వంశ్ర కొపుురావూరష గార్ు పర్ోవేక్షించనర్ు. తెలుగు కళా సమితి

అదుభత్మెైన వవధ ర్కాల సంగీత్ కార్ోకరమాలు పరదరషించనర్ు.

ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవ వేడుకలకు నిధుల సమీకర్ణకెై శ్రర గుర్ు

మొటీ మొదటిసారషగా సంగీత్ వాదో పరషకరాలతో ర్ూప ందించి న

ఆలంపల్నో మరషయ్ు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గార్ుో అహరషాశ్లు శ్రమిం

ఇండియ్న్ రాగా గూ
ర మెంటల్ ఎన్ెసంబ
ర ప్ వారష “స్ింఫనీ ఇను్ర

చనర్ు. నిధులను అందచేస్న
ి దనత్లకు శ్రర గుర్ు ఆలంపల్నో గార్ు

ల్”ఆహూత్యల్నా అలరషంచింది. శ్రరమతి శ్రరదవ
ే జ్ాగర్ో మూడి పర్ోవే

కృత్జ్ా త్లు తెల్నయ్చేసార్ు. ఈకార్ోకరమాలకు శ్రరమతి గషరషజ్ పెను

క్షణలో

శ్రర

మరషత మరషయ్ు శ్రరమతి శ్రరలక్షిా కులకరషులు గార్ుో వాోఖ్ాోత్లుగా

హర్పరసాద్, శ్రర శ్రరకాంత్, శ్రరమతి హరషణల
ి ు శక్షణ ఇచిే పరదరషించి

వోవహరషంచనర్ు.రాతిర వందు భోజ్న్ననంత్ర్ం పరఖ్ాోత్ స్ినీ సంగీత్

న సంగీత్ కార్ోకరమం “స్ింఫనీ ట ల్న వుడ్” వీనుల వందు చేస్ంి ది.

దర్ికుడు శ్రర అనయప్ ర్ూబెన్స దర్సకత్వంలో వారష బృందం

ఇంకా కళాంజ్ల్న సయకల్ ఆఫ్ డనన్స, స్ిదధ ంే దర కూచిపూడి ఆర్టీ

చే “సంగీత్ వభ వరష” జ్రషగషంది. కార్ోకర్త లుగా పనిచేస్ిన శ్రర ముర్ళి

అకాడమీ, నృత్ో

వదనోరషధనీ, వదనోర్ుధలచే

మేడచ
ి ర్ో , శ్రర ర్వ దనాపన్ేని, శ్రర అర్ుణ్ శ్రరరామిన్ేని, శ్రర ర్వ

పరదరషించబడి పరఖ్ాోత్ స్ినీ దర్ికుడు కే.వశ్వన్నధ్ స్ినీ గీతనలకు

పుసుకర్ట, శ్రరమతి సరోజ్, శ్రర రాజు కొత్త మసు, శ్రర వెంకట్ జ్ాగర్ో

నృతనోలు, దక్షా గూ
ర ప్ వారష “య్ూత్ ట లీవుడ్ మెడ్-లీ”, శ్రర

మూడి, శ్రర సురేష్ మాకం, శ్రర సుధీర్ట కొపుురావూరష, శ్రర శ్రవణ్

ఆనంద్ నృతనోలయ్ం వారష స్ెమి కాోస్ికల్ డననుసలు, కవ సయకల్

కొంకిపల్నో , సురేష్ పదాన్నభిని గార్ో కు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గార్ు ధనో

ఆఫ్ డనన్స వారష “జ్ెై హనుమాన్” ర్ూపకం ఆకటుీకున్నాయి.

వాదములు తెల్నయ్చేసార్ు. ఈ రెండు రోజులూ “మిరషే” రెసీ ారెంట్

స్ినీ, టీవీ

కూచిపూడి

వార్ు చవులూరే ర్ుచులతో కమాని వంటకాల్నా ఆహుత్యలకు

డనన్స “తిలాోన్న”, కవ సయకల్ ఆఫ్ డనన్స ”ట ల్నవుడ్ ధమాఖ్ా”

వడిి ంచనర్ు. సుమార్ు 2500 మందికి పెగ
ై ా తెలుగు వార్ు తిల

ఆకటుీకున్నాయి. శ్రరమతి ఉమా మాకం గార్ు వేదిక ఏరాుటు
ో

కించి

పర్ోవేక్షస
ి త య, అతిధులకు, పరదర్ికులకు జ్ాాపికలు, శాలువాలు

తెలుగు కళా సమితి కార్ో నిరావహక బృందం వారషచే, వందన

అందచేసార్ు. సమయ్ం మించిపో యినపుటికి అందర్ు కళాకార్ు

సమర్ుణ, “జ్నగణమన” జ్ాతీయ్ గీతనలాపనతో తెలుగు కళా

లకు అవకాశ్ం ఇచిే శ్రరమతి శ్రరదవ
ే జ్ాగర్ో మూడి, శ్రరమతి ంందు

సమితి ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవాలు ముగషసాయి.

సుమార్ు 70 మంది

మాధవ

సాానిక

బల

సయకల్

కళాకార్ుల “జ్బర్ి స్త”, స్ెంటర్ట

బ ల్నకలకు

ఫర్ట

ఆరషధకవోవహారాలను, టికెకటో

ఈకార్ోకరమాలను

నిర్వహణ,

“పరతిభ”

వసతి, పరయ్ాణం, వేదక
ి

వజ్య్వంత్ం

చేసార్ు.

పెై

అనంత్ర్ం
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సవప్నమూ – సందేశమూ
డన. ఎ.పి.జ్ె. అబుిల్ కలాం
(దేశ్మంటే మనుష్టయలే, జ్ాత్యలు నిరషాంచనబడేది మనుష్టయలతోన్ే.

మనుష్తలు తామేట్ల ా ఉనానమని నముాత్ ంట్ార్ో అలానే ప్ర్షణ

వారష సమిషిీ కృషితో ఏ జ్ాత్యిన్న తననయ ఇది కావాలనుకుంటే

మిస్ాారు. నేనొక ప్ని చేయ్లేనని నముాత్ నట్ల యితే నిజంగానే

దననిా సాధించగలదు. భ ర్తీయ్ుల్నా, ముఖ్ోంగా య్ువత్ని

నాకా ప్ని అస్ాధ్యమయిపో త్తంది. కానీ నేనే గనక నాకది స్ాధ్య

ఉతేత జిత్యల్నా చేయ్డమే “ఇగెైాటేడ్ మెైండ్స” పుసత క పరధనన

మని నమాానా, అప్ుపడు దానిన స్ాధ్ించగలిగే శకతా నాకు మొద్ ట్లల

ఇతివృత్త ం. న్ేను ముందు రాస్ిన పుసత కాలు “వంగ్సస అఫ్ ఫెైర్ట”,

లేకపో యినా నేనా శకతాని ఎప్పట్ికయినా స్ాధ్ించుకో గలుగుతాను”

“ఇండియ్ా 2020: ఎ వజ్న్ ఫర్ట ది నయో మిలీనియ్ం” న్న సహ

- మహాతాా గాంధ్ీ

చర్ులు అర్ుణ్ తివారష, వెై.ఎస్.రాజ్న్ లతో కలస్ి ర్చించినవ. ఈ
పుసత కం కూడన ఈ ఒర్వడిలోన్ే ముందుకు వచిేంది.

న్ేనయ పరతేోకంగా య్ువ వదనోర్ుధలన్ే ఎందుకు కలవాల్న?
దననికి జ్వాబు వెత్యకుత్ూ న్ేను న్న వదనోరషధ జీవత్పు రోజులోోకి

2020 న్నటికి భ ర్త్ దేశానిా అభివృదిధ చెందిన దేశ్ం గా

వెళిళపో య్ాను. రామేశ్వర్ం దీవ నుంచి న్ేను చేస్ింది ఎటువంటి

ర్ూప ందిచగల్నగషనది య్ువజ్నులే అనానమాకంతో వారషలో దనగష

పరయ్ాణమని? వెనకిక తిరషగష చయసుకుంటే అదంతన నమాశ్కోం

వునా అగషాని ర్గులగకలపడననికి న్ేనీ పుసత కం రాసాను. న్న

కానటేో ఉంటుంది. దననాటో సాధోం చేస్న
ి దేది? కష్టీ పడి చదవడ

సాంకేతిక వృతిత జీవత్ం ప డవున్న, న్న నిర్వహణననుభవమంతన

మా? ఉనాతనశ్య్ాలా? చనలా వష్టయ్ాలు సుురషసత ున్నాయి

న్ేను య్ువశ్కిత పెన్
ై ే ఎకుకవగా ఆధనర్పడనిను. న్న య్ువ బృందన

న్నకు. అనిాటోోకి ముఖ్ోమయినదని న్నకేమనిపిసత యనాదంటే

లే న్నకెపుుడయ బలంగా ఉంటూ వచనేయి. వార్ు ననుా ఎపుు

న్ేను న్న ర్ంగంలో చేస్న
ి స్ేవల బటేీ న్న జీవత్ సార్ధ కాోనిా అంచ

డయ త్ల దించుకున్ేలా చెయ్ోలేదు. కొనిా కొనిా పరీక్షాత్ాక

న్న వేసుకోవడమని. అనిాటోోకలాో పారధమికమెన
ై దేమంటే నువువ

సమయ్ాలోో, కొనిా కొనిా సంకిోష్టీ బ ధోత్ల్నా వారషతో కల్నస్ి

జీవత్ంలో భగవంత్యడు నీకు అనుగరహస
ి త ునా వాటికి మంచిమంచి

న్ెర్వేర్ేడంలోనయ ఎటువంటి త్ృపిత వుందని! వారషకే గనుక త్గషన

వాటెనిాంటికో అర్ుహడవని గురషతంచడం. మన వదనోర్ుధలు తనము

సావత్ంత్రమూ, దిశా నిరేిశ్నమూ గనుక లభిస్ేత న్న! మన య్ువత్

అభివృదిధ చెందిన భ ర్త్దేశ్ పౌర్ులుగా జీవంచే అర్హత్ కల్నగష

ర్ం మనకన్నా మెర్ుగాొ దేశానిా ముందుకు తీసుకుపో గలర్నడం

ఉన్నామని నమాగల్నగషతన్
ే ే వార్ు బ ధోతనయ్ుత్మయిన, చెత్
ై నో

లో న్నకేమీ సందేహం లేదు.

వంత్మెన
ై పౌర్ులుగా మార్గలుగుతనర్ు. న్ేను య్ువకులతో

“కలలు కనండి, కలలు కనండి, కలలు కనండి

మాటో డనలనుకోవడననికి కార్ణమిదే. వాళ్ళ సవపాాలేవో తెలుసు

కలలు భావాలుగా మారుతాయి

కోవడననికీ.

భావాలు కార్ాయచరణ గా ఫలిస్ాాయి”

య్ువత్న్ెపుుడయ కలలు కనమన్ే చెపత ాను. మనలో

మనలో ప్రతి ఒకకరూ మనలోని వుననత్ వయకతాత్వం ప్ట్ల మేలకక

పరతి ఒకకరషలోనయ వజ్య్ాల్నా సాధించగల శ్కుతలు నిండమెై

నాలి. మనమొక గొప్ప గతానికీ – మహో ననత్ భవిష్యత్త
ా కీ నడుమ

ఉన్నాయ్నా అవగాహన దీనికి పారతిపది.క మన ఆకాంక్షల

సేత్తవులం. మనలో నిదారణంగా వునన శకతాని రగషలిి అది మనకు

వెైపుగా మనల్నా ఆకరషింపచేస్ే శ్కుతలవ. ఒక బ లుడిగా ఐన్ స్టీన్

దార్ష చూపేట్ల ల చేసుకోవాలి. నిర్ాాణాత్ాక ఉద్యమాలమీద్ కృషి

మొటీ మొదటి సారషగా దికూసచిని చయచినపుుడు దననిా ఏ

చేసే అట్లవంట్ి హృద్య్ాల ప్రకారం శాంతినీ, స్ౌభాగాయనీన, జాతికత

దికుకకి

అనుగరహానీన

మురషపింపచేస్ింది. ఆ ములుోనటో చయసయ
త ండటం అత్నికో వాో

తీసుకు

వసుాంది.

ఆధ్ాయతిాకత్ను

విద్యతో

అనుసంధ్ించాలి. ఆతాా స్ాక్షాతాకరం దానికత ముఖాయంశం కావాలి.

తిపిున్న

దననిలో

ములుోకూడన

తిర్గడం

అత్నిా

మోహమయిపో యింది. దనన్ేా చయసయ
త ఆ ములుో కదల్నకల వెను
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కుండే అదృశ్ో శ్కితని సంభ వంచడం మొదలుపెటీ డు. ఆ శ్కిత

యిన్న సయచనల్నవవగలడేమో అని పరశాంచనను. అత్డు న్నకేమీ

సాావర్ం ఎకకడ? దననిా నియ్ంతిరంచేదేవర్ు? ఆ శ్కిత ఎపుుడయ

సయచనల్నవవలేదు గానీ, ఈ మంచి మాటలు మటుకు చెపాుడు.

పనిచేసత య ఉంటుంది. ఎందుకని? ఆ శ్కిత ఏ పదనర్ధ ంతో నిరషాత్

“నువువ మాట్ాలడేట్ప్ుపడు, నిజం మాట్ాలడు. వాగాానం

మయింది? అది పనిచెయ్ోని పరదేశాలు కూడన ఉన్నాయ్ా?

చేసేట్ప్ుపడు నిలబెట్్ లకో. నీ మీద్ నమాకానిన వముా చెయ్యకు.

నిజ్మే. భూమికుండే అయ్సాకంత్ ఆకర్ి ణే దికూసచి ముళ్ళళ

ఎవవర్ష మీదా చెయియ ఎత్ా కు. అలాగే చెడడదానిన, అనాయయ్మ

అనబడే ఆ అయ్సాకంత్పు త్యనకని కూడన కదిపేది. భూ అయ్

యినదానీన అంద్ుకోవడానికత చెయియ చాచకు. అనినట్లలనూ ఉత్ా మ

సాకంత్ క్షేత్ప
ర ు ఉత్త ర్ – దక్షిణ అక్షం త్న వెంబడి ఆ ములుో

మయినవేమిట్ి? తోట్ి మనిషి హృద్య్ానిన సపందింప్చేస,ి సంతో

కూడన కదుపుకుంటుందది. కానీ ఆ వష్టయ్ంలో ఉనాదంతన

ష్ప్రచడం, ఆకలి గొనన వార్షకత అననం పెట్్డం, గాయ్ప్డడ వార్షని

అంతేన్న? మనం అయ్సాకంత్ క్షేత్ంర పనిచేయ్ోడననిా గరహించ

ఆద్ుకోవడం, ద్ుుఃఖిత్తల ద్ుుఃఖానిన చలల బరచడం, దెబబ తినన

గలం కానీ, మన ఇందియ్
ర ాలతో గమనించలేం. కానీ ఆ శ్కిత భూ

వార్షని ఓదారిడం ... భగవంత్తడి ద్ృషి్లక ప్రతీ పారణీ అయ్న

మీాద పరతీ చోట పని చేసత యన్ే వుంటుంది. అటువంటపుుడు

కుట్లంబంలక భాగమే. సృషి్లో ప్రతీ ఒకక పారణి కోసం ఎవరు

తనరషకకంగా అది మనలోపల కూడన వుండి వుండనల్న.

త్పిస్ా ార్ో అత్డే దేవుని కెకుకవ సనినహిత్తడు...” ఇవ మహాద్

మన భూమి ఒక గరహంగా నిర్ంత్ర్ చలన స్ిాతిలోన్ే

పరవకత పరవచన్నలు. న్నకీ మాటలు గుర్ుత చేస్న
ి ది త్మిళ్న్నడుకు

వుంటుంది. అది వశ్వ వీధిలో భరమణనల చలనం. ఈ గరహం మీద

చెందిన ఘన్నపాఠీ అయిన ఒక దీక్షితనర్ట కి ముని మనమడు

పరతీ ఒకకటీ సదన చలన స్ిాతిలోన్ే వుంటుంది. కానీ పెక
ై ి మటుకుక

వెై.ఎస్.రాజ్న్.

పరతీ ఒకకటీ చలన ర్హిత్ స్ిాతిలో ఉనాటేో కనిపిసత ుంది. న్ేను ఈ

సాధోం. ఋగేవదంలగ ఒక మంత్రం నఆన్భ భదనరాః కరత్వోయ్ంత్య

గరహం మీద ఉన్నాను కాబటిీ న్ేను కూడన ఈ గరహానిా చల్నంపచేస్ే

వశ్వత్ాఃన – శుభపరదమయిన ఆలోచనలు అనిా వెప
ై ులనుంచీ

శ్కితలో ఒక భ గాన్ేా. ఈ భూగరహానికి సారాంశ్పారయ్మయిన శ్కిత

మాకందుగాక అని.

అటువంటి

దృకుధం

మనదేశ్ంలో

మాత్రమే

ఏదో అది న్నలో కూడన వుంది. మనం బలంగా కోర్ుకునా వసుతవు

మన ఆధనోతిాక వవేకమే మన బలం. దండయ్ాత్రల

ల్నా మన దగొ ర్కు తెచుేకోవడననికి ఈ సర్వవాోప శ్కితని ఉపయో

నుంచీ, వలసవాదపు మృత్యోవాత్నుంచీ ఒక జ్ాతిగా మనం

గషంచుకోవచేని డయ్ోర్ట అంట డు. ఎందుకంటే మనమేది కోర్ు

బతికి బయ్ట పడనిం. మన సవంత్ సమాజ్ం లోని చీల్నకలకు,

కుంటున్నామో అది మనలో ఉనాటేో , మనలగ వునాది కూడన

వభేదనలకూ త్టుీకోవడం కూడన అలవర్ుేకున్నాం. కానీ ఈ

మనం

సర్ుిబ టు

కోర్ుకున్ేదననిలో వునాది కనుక. అది ఒకదనని కొకటి

పరకరయ్
ి లో

భ గంగా

మనం

మన

ఆశ్య్ాలీా,

జ్త్గూడట నికి చెందిన వష్టయ్ం. అందుకని అది మనలో ఉండే

ఆదరాిలీా కూడన చినాబుచుేకున్నాం. మనం మన వశాల

ఈ శ్కితని వెల్నకితీయ్డననికి కూడన సహకరషసత ుంది.

దృకుధనల్నా తిరషగష అందుకోవాల్న. మన అమూలో వార్సత్వం

మనమేదో , మనం దేనీా వశ్వస్ిసత ామో అది మాత్రమే.

మీంచి, వవేకం మీంచి మన జీవతనల్నా మెర్ుగుపర్చుకొని

మనని సృజించిన శ్కిత వవేకంలో ఒకసారష మనం నమాకం

పునాఃనిరషాంచుకోవాల్న.

పెటీ ుకున్నాక ఇక జీవతనంత్ం మనల్నా నడిపించగల వశావసానిా

మంటే, మనం ఆధనోతిాకం గా పురోగమించనవసర్ం లేదని కాదు.

మనం అభివృదిధ పర్చుకోగలం. ఉనాత్ శ్కిత పటో

మన అంత్ర్ొ త్ బలాల ఆధనర్ంగా మన అభివృదిధ నమూన్నను

మనకు

పరషజ్ా ానం బ గాన్ే వుంది. దననిని అత్యనాత్ శ్కిత అనడం సమంజ్

మనం

సాంకేతికంగా

పురోగమిసుతన్నా

మనమే దేశ్రయ్ంగా ర్ూప ందించుకోవాల్నపుుడు.

సమనుకుంట ను. త్ర్త్రాల పాటు మన పూరీవకులు ఈ భ వన

వెైఫలాోల నడుమ వజ్య్ గాధలు కూడన వున్నాయి.

న్ే నమిా జీవంచనర్ు. ఒక సందర్భంలో న్ేను బెంగుళ్ ర్ులో

సంక్షోభం నడుమన్ే ఆశ్ వుంది. సమసోల నడుమన్ే వాగాినం

పిలోలనుదేిశంచి పరసంగషంచబో త్ూ, న్న మిత్యరడో కాయ్నిా న్నకేమ

వుంది. మనం బహుళ్ వశావసాలకూ, భ వ జ్ాలాలకూ చెందిన
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నయర్ు కోటో పరజ్లం. మనకొక జ్ాతీయ్ దర్ినం లేనటో యితే

దిధ చెందిన దేశ్ పౌర్ులుగా చయడనలనీ, కోర్ుకోవాలనీ న్ేనీ “ఇగెైాటే

లోపల పగుళ్ళళ పెైకి తేల్న మనల్నా దుర్బలుల్నా చేసత యన్ే వుంట

డ్ మెైండ్స” పుసత కంలో చెపుడననికి పరయ్తిాంచనను. మనమొక

యి. ఈ పగుళ్ళకి అత్యకుపెటీ ి మనల్నా మనం ఒక జ్ాతీయ్

మహా న్నగరషకత్కు చెందిన వాళ్ళం. ఇకకడ జ్నిాంచిన పరతీ

వేదక
ి గా పో త్పో సుకోవలస్ి వుంది.

ఒకకర్ూ, ఆ న్నగరషకతన వవేకంలో వశావసముంచనల్న. మనకీ,

మనం త్ర్చయ వసారషంచే అంశ్మేమంటే దేశ్ంలో దనదన

బయ్ట పరపంచననికీ మధో అడుిగోడలు లేవని, మనం పరపంచంలో

పు 70 కోటో కు పెైగా జ్న్నభ 5ఏఏళ్ో లోపు వారే. ఈ 70 కోటో

ఏ మేర్కు భ గమో, పరపంచం కూడన ఆ మేర్కు మనలో అంతే

మందికీ భ ర్త్ దేశానిా అభివృదిధ పధంలగకి తీసుకుపో వాలనా

అంత్రాభగమనీ, మన మహనీయ్ గరంధనలు చెపత ున్నాయి. ఈ

కోరషకా, సామర్ధ యమూ, ఉతనసహమూ, ఉన్నాయి. మార్ుుని సాధోం

వశ్వ సంగీత్ంలో శురతి కలపడం ఇక నీ వంత్య. వదనోర్ుధలు,

చేయ్గల మహా శ్కిత అది. మనం వజ్య్ం సాధించనలంటే మన

య్ువతీయ్ువకులు భ ర్త్ దేశానిా ఒక అభివృదిధ చెందిన దేశ్ం

కార్ోకరమాలనీ, వధనన్నలీా నిరషిష్టీ లక్షో రేఖ్ల పరకార్ం చేపటీ ల్న.

గా ర్ూప ందించడననికి త్మని తనము స్ిదధ పర్చుకోవాల్న. మీ

దనరష గత్యకులతో వుంటే పరగతి వేగంగానయ, సజ్ావుగానయ వుండ

మనసుల్నా ర్గషల్నంచండి. ఉనాత్ం గా ఆలోచించండి.

దు. మనకి అందుబ టులో వునా పారకృతిక, మానవ సహజ్
వనర్ులనిాంటినీ మనం పూరషతగా వనియోగషంచుకోవాల్న.

భగవంత్తడా! నా ప్రజలు చెమట్లడిి కషి్ంచనివువ. వార్ష
సేవద్ం, శరమ ఎట్లవంట్ి ద్ుష్్తావననయినా ఎదిర్షంచగల ఎననన

మనం దేనిా తీవరంగా వాంఛిసాామో, దననివెప
ై ుగా లాకుక

‘అగున’లిన సృషి్ంచనీయి. నా ప్రజలు స్ామరసయంతో జీవించనీ.

పో యిేది అదే. వజ్ేత్ల్నా , పరాజిత్యలుాంచి వేర్ు చేస్ేదదే. మనం

భారత్ దేశ పౌరుణణ నే మహత్ా ర గరవంతో నా జీవితానిన చాలించనీ,

మనలోని ఉనాత్ వోకితతనవనిా కనుగొన్నలని, మనలగాక అభివృ

తిర్షగష నా దేశ మహత్ా ర వైభవంలో నేను ప్ునురుజీీ వించనీ!
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అమెర్షకాలో శ్రరవార్ష ఇకకట్ల
ల ... డెైవింగ్
మూరషత భ వరాజు
(“అమెరషకా ఇలాోల్న ముచేటో ”లో ఇలాోల్న గొడవ వన్నార్ుగా ... మరష “అమెరషకాలో శ్రరవారష ఇకకటో ” గురషంచి “తెలుగు జ్యోతి” దనవరా చెపిు, కొంత్ సమ
రషధంచుకోవడమే ఈ న్న పరయ్త్ాం. తెలుగు కళా సమితి ౩౦వ వారషికోత్సవ సావనీర్ట లో మొదటి సారషగా కొనిా “అమెరషకా శ్రరవారష ఇకకటు
ో ” చదివే వుంట
ర్ు. ఇక చదవండి మరషకొనిా ఇకకటు
ో ...)

“మాత్ముాడు, మర్దలు JFKకి మధనోహాం రెండు

అకకడ – చీదర్గా వున్నాయి’ అని మొదలు పెటీవచుే, దననికి

గంటలకి flightలో వసుతన్నార్ు. మనం వాళ్ళని తీసుకోని రావడన

ఇలాోలే బ ధోత్ అని అర్ధమయిేలా. వెంటన్ే ఇలాోలు శ్రరవారష

నికి వెళాళల్న రేపు” అంది అమెరషకా ఇలాోలు, అంటే న్న శ్రరమతి.

బ ధోత్ల జ్ాంతన గబగబ చదివస
ే త ుంది, కాగషత్ం లేకుండనన్ే. ఈ

“అది ఆఫటసు టెైము కదన రెండు గంటలు వెళ్ళడం, మరో

బ ధోత్లగురషంచి ఒక అర్గంట స్ేపు వాదించుకోవచుే చకకగా,

రెండు గంటలు తిరషగష రావడం ఎలాో కుదుర్ుత్యంది న్నకు” అని

కునికిపాటు
ో పో యిేదనకా. వాదనలు కూడన అదుపులో పెటీ ుకోవా

అడిగార్ు అమెరషకా శ్రరవార్ు, అంటే న్ేను. “అయిన్న నయోజ్ెరీసలో

ల్న, లేకప తే మన కార్ు మరో కార్ున్భ, చెటీ ున్భ గుదుికున్ే పరమా

ఉనా మనకి, JFK బదులు, నయవర్టక కి ర్మాని ఎందుకు చెపు

దం ఉంది.

లేదు? నయవర్టక కి 40 నిమిషాలలో వెళ్ళవచుేగా” అన్నాను.
“JFK కి ఇది రషకీ కల్నపి 100 డనలర్ుో త్కుకవకి వచనే
యిట టికకటు
ో ” అని జ్వాబు.

మా

అమెరషకా

ఇలాోలు

కొరత్త పరదేశాలకి

వెళిళనపుుడు,

జి.పి.ఎస్. (అమెరక
ష ా ఇలాోల్న భ ష్టలో దననిపేర్ు ‘దనరషదవ
ే త్’) చెపుి
నటేీ వెళ్త ళంది. ఎడమవెప
ై ు తిర్ుగు, కుడివప
ెై ు తిర్ుగు, తినాగా

‘అయితే ఆ 100 డనలర్ుో టోల్స కి, గాస్ కి న్ేను ఖ్ర్ుే

వెళ్ళళ, ఆగు అన్ే న్నలుగు ఆజ్ా నలు మాత్రమే తెలుసు. ఆ హైవే

పెటీ లననామాట’ అనుకున్నాను మనసుసలో. “వాళ్ో కి చవక

పేర్ో ు, వీధుల పేర్ో ు, దికుకలు ... ఇవనీా త్నకనవసర్ం. మాప్

టికకటు
ో - న్నకు డెవ
ై ంగ్స ఇకకటు
ో ” అనామాట.

చయడడం అసలు అలవాటు లేని పని. ఒకొకకకసారష జి.పి.ఎస్.

“అయితే నువేవ వెళ్ళకూడదయ JFKకి” అనడిగాను.

మరో ఊర్ులో మరో ఇంటికి చేరషేన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఒక

“అమోా! న్ేను ఎయిర్ట-పో ర్టీ కి, డౌన్ టౌనో కి డెవ్
ై చెయ్ోను,

అమెరక
ష న్ స్ేాహిత్యల ఇంటికి వెళత ్ంటే, జి.పి.ఎస్. బో ల డు

అది మీ పని” అని జ్వాబు. మాఇది రక
ష ి ఒకేసారష డెవ
ై ర్ట ల స్
ై ెనుస

తెలుగు వాళ్ళళండే కాంపెో క్స కి చేరషేంది. కార్ు ఆపి, ఒక తెలుగ

వచిేన్న, న్న ఇలాోలు కొనిా చోటోకి త్ను డెవ్
ై చేయ్లేనను

బ బయిని “రాబర్టీ స్ిాత్ అన్ే ఆయ్న ఇలుో ఎకకడో తెలుసా?” అని

కుంటుంది. ఇక త్పేుదేముంది, అటువంటి పరదశ
ే ాలకి శ్రరవార్ు డెవ్
ై

అడిగాం. “అబేబ! ఇకకడ ఫారషనర్టస ఎవర్ూ లేరే” అని జ్వాబు

చెయ్ోవలస్ిందే.

చెపాుడు, ఆ మహానుభ వుడు త్ను అమెరక
ష ాలో ఉనాటుీ మర్చి
***

పో యి. జి.పి.ఎస్. ఉపయోగషంచడంలో శ్రరవార్ు పూరషత వోతిరేకం.

దయర్పు కార్ు పరయ్ాణనలలో (డెవ
ై ంగ్స) న్న ఇలాోలు, పటీ ణన

బయ్లుదేరే ముందు మాప్ చయస్ి, ఏదనరషలో వెళాళలో నిశ్ే

లు, టర ఫిక్ సందడి అనీా దనట క, హవ
ై ే ఖ్ాళీగా ఉనాపుుడు

యించుకుని, గుర్ుత పెటీ ుకుని, జి.పి.ఎస్. చెపేు ముందే త్న్ే దనరష

మాత్రమే డెవ్
ై
చేసత ుంది. అపుుడపుుడు న్నకు కునికిపాటు
ో

చెపుుకుంటూ డెవ్
ై చేసత ార్ు.

వచిేనపుుడు డెవ
ై ంగ్స ఇలాోల్నకి ఇవవడం జ్ర్ుగుత్యంది. డెవ
ై ంగ్స

***

లో కునికిపాటు
ో వచిేనపుుడు త్ర్ుణోపాయ్ం-ఇలాోల్నతో ఎదో

ఈ వష్టయ్ాలు ఎలావున్నా, వయ్సు వసుతనాకొదీి డెవ
ై ంగ్స

వష్టయ్ంలో వాదపరతివాదనలు పెటీ ుకుంటే వెంటన్ే నిదర తేల్న

గురషంచి కొంచెం భయ్ాలు వసుతన్నాయ్నామాట నిజ్ం. 80, 90

పో త్యంది. ఏ వష్టయ్ం అని అడుగుత్యన్నారా? బో ల డు వష్టయ్ా

సంవత్సరాల వయ్సు వచిేనవాళ్ళళ ఇంకా డెవ్
ై చేసత ున్నార్ంటే

లు. ఉదనహర్ణకు, ఇంటోో ‘వసుతవులు, పేపర్ుో ఎకకడ పడితే

చనలా సంతోష్టం. అమెరషకాలో డెవ
ై ంగ్స ఆపేస్ేత పక్షికి రెకకలు
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కొటేీస్న
ి టేీ. రోజు చేస్ే డెవ
ై ంగ్స లో చేస్ే త్పుుల గురషంచి త్మకు

వుంది. అపుుడు మనం మన పిలోలు, స్ేాహిత్యల మీద, స్టని

తనమే ఆలోచించుకోవాల్న. చినా త్పుులను కూడన ఎందుకలా

య్ర్ట స్ిటజ్
ి న్
ె సరీవస్ెస్ మీద ఆధనర్ పడవలస్ి వుంటుంది. ఏదో

జ్రషగషందో అర్ధ ం చేసుకొని సరషదద
ి ి ుకోవాల్న. ఎన్ేాళ్ళళ డెవ
ై ంగ్స చేస్ిన్న

వయ్సుకి ఇలాోంటి పరషస్ా తి
ి వసుతంది. కాని, ఆ పరషస్ా తి
ి 90, 100

మళీో డిఫని
ె సవ్ డెవ
ై ంగ్స కోర్టస తీసుకొనవచుే. ఇనిా జ్ాగరత్తలు ఎం

సంవత్సరాలు వచేేదనకా రాకూడదని ఆశ్పడదనం.

దుకని? ఎందుకంటే, ఒక చినా ఏకిసడెంట్ అయిన్నసరే వయ్ సు
పెైబడుత్యనా డెవ
ై ర్ట త్న ల ైస్న్
ె స-ని పో గొటుీకున్ే అవకాశ్ం

మళ్ళీ మళ్ళీ మాయ్ాబజార్
డన. యిేలూరషపాటి అపర్ు , నయోజ్ెరీస
తెలుగు సాహితీ సమాఖ్ో వారష ముపెైఫవ వారషికోతనవనికి

అర్ా ం కాక, సంత్లో అమాను మిస్ అయిన చంటిపల
ి ో ాడి త్ంత్య

వేస్ే సావనీర్ట కి ఏమి వాోసం రాయ్ాలా అని ఆలోచిసయ
త ఇంటికి

అయిోంది. ఏది ఏమెన్
ై న, మాత్ృభ ష్టకి సాటి లేదు అని మరొకసారష

వచనేను. కొత్త గా కొనా న్న స్ెల్ ఫో న్ లో దయర్ం నుంచే అంటే

అర్ా మెై, తెలుగు మాయ్ాబజ్ార్ట పెటీ ుకుని మొత్త మంతన పూరషతగా

పారషకంగ్స-లాట్ లోంచే, ఒక పో ర గారం స్ెల క్ీ చేస్ేత ఆ పో ర గారం ఇంటోో

చయశాం. కొత్త కలర్ట స్ినిమా కాదండో య్. ప.. ప.. ప .. పాత్

ఉనా టి.వ. లో వచేే అవకాశ్ం ఉంది. ఆ రోజు మావారషకి స్ెలవు

మాయ్ాబజ్ార్ట.

ఉండడంతో టి.వ. లో ఏదో ఒక స్ినిమాన్భ, పో ర గారంన్భ స్టరయ్
ష స్ గా

చయసుతనా కొదీి ఎపుటో గాన్ే ఏదో కడుపునిండన వందు

చయసయ
త ఉంట ర్ని తెలుసు. ఆయ్నిా ఆటపటిీంచడం కోసం న్ేను

భోజ్నం చేస్న
ి త్ృపిత , చనలా కాలానికి పుటిీంటికి వెళిళనంత్

అపుుడపుుడయ వేరద
ే ి ఏదో స్ెల క్ీ చేస్ి, ఇంటోోకి వసయ
త ఉంట ను.

ఆనందం కల్నగాయి. అసలు చినాపుటి నుంచీ ఈ స్ినిమా ఆల్

అలా ఆ రోజుకూడన ఫో న్ లో నుంచి ఏదన్నా పెడదనమని చయ

టెైం ఫేవరేట్ మా ఇంటోో అందరషకీ. మాకే కాదు, సుమార్ు నయటికి

సయ
త ంటే మాయ్ాబజ్ార్ట కనబడింది ల్నసుీలో. సరే అని స్ెల క్ీ చేస్ి

త ంభెై మంది ఇలాగే ఫటలవుతనర్ని న్న వశావసం. ఆ స్ినిమాలో -

ఇంటోోకి వచిే చయదుిను కదన, అది తెలుగు స్ినిమా కాదు.

ఉమాడి కుటుంబంలో త్ర్చుగా కనిపించే వదిన్న మర్దళ్ళ దెపుు

త్మిళ్ మాయ్ాబజ్ార్ట. కాస్ేపు వన్ేసరషకి ఒకక ముకక కూడన

ళ్ళళ, మాటకిమాట అంటించడనలు, మూతివర్ుపులు, బ వామర్ద
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ళ్ళ సర్సాలు, సర్దనలు, ఆట పటిీంచుకోవడనలు, ఇంకా, పేర్ంట

పాండవులను అడుగడుగున్న త్లచుకున్ే ఈ స్ినిమాలో

ళ్ళ పాటలు, పెళిో కూత్యరషా చెయ్ోడం, పెళిళవారషకి వడిది సతనకరా

అసలు వాళ్ళ పాతేర లేకపో వడం వాళ్ళ పరసకిత “కనిపించకుండన

లు, పిండివంటలు, పెళిో వేడుకలు. ఒకటేమిటి బయ్ట జ్రషగే అనిా

వనిపించడం” వచిత్రమన్
ెై న, ఆ లోటు ఎకకడన కనబడదు. ఐతే,

వశేషాలు అందులో ఉన్నాయి. అసలు ఆస్ినిమాన్ే ఒక వకీక-

పాండవులు రాజ్ాోనిా కోలోుయి అడవులకు వెళిళన సందర్భంగా

పటడయ్
ి ా, ఒక వజ్ాానసర్వసవంలా ఉంటుంది. ఈ స్ినిమాకి

సుభదర, అభిమనుోలు దనవర్కకు చేరన
ష
సమయ్ంలో ఆడ

సంగీత్ం, సాహిత్ోం, మాటలు, ఫో టోగరఫట అనీా గొపువే. మనం ఏ

పడుచును చయడడననికి రాకుండన రేవతీదేవ వేస్న
ి ఎత్య
త లు, ‘ఏ

కోణంలో చయస్ిన్న, ఎన్భా వశేషాలు కనబడతనయి ఈ స్ినిమాలో.

ఇంటికి వెళిళన్న న్నకు ఆ పటిీంపు ఏమీ లేదు’ అంటూ ఐశ్వరానిా

ఒక మంచి రీస్ెర్టే ట పిక్ మాయ్ాబజ్ార్ట అంటే అతిశ్యోకిత ఎంత్

కోలోుయిన ఆడపడుచును చినా చయపు చయడడం, ఎకకడ

మాత్రం లేదు.అందుకే, ఫిల్నం ఇని్రటూోటో లో ఇంచుమించు అనిా

ఉన్నా మా వెైభోగాలకు ఏమీ లోటు లేదు’ అని సుభదర తిపిు

వభ గాల వదనోర్ుాలకీ పాఠ్ో చిత్రంగా పరముఖ్ సాాన్ననిా ఆకరమిం

కొటీ డం, ‘చెడి పుటిీంటికి రాకూడదంటూ’ బ ధ పడడం, ఆ

చింది మన మాయ్ాబజ్ార్ట.

సమయ్ంలో ర్ుకిాణి ఓదనర్ేడం, ఒక కుటుంబవాతనవర్ణననిా

మొటీ మొదటి పుటిీన రోజు పేర్ంటం స్టన్ లో పెదిల

కళ్ళకి కటిీసత ాయి.

దీవనలు, త్రావత్ బ ణవదనో పరదర్ినం సమయ్ంలో పిలోల

శ్కుని చేస్ే బో ధలు, పాండవుల్నా ఓడించడననికి చేస్ే

పంతనలు, అది అవవగాన్ే అనాగార్ు మేనలుోడి పరాకరమానికి

ఆలోచనలు, లక్షాణకుమార్ుణిు పెళిళకి ఒపిుంచడననికి అభిమనుో

మెచిే చెల్నోకి కూత్యరషా కోడల్నగా చేసత ానని మాట ఇవవడం,

ణిు గుర్ుత చెయ్ోడం, ఇవనీా ఒక లౌకోం, కుళ్ళళబో త్యత్నం, అసయ

త్రావత్ సుభదర, అభిమానుోల పరయ్ాణం ఇలా కథకి చకచకా

య్ కలగల్నస్ిన సగటు తెలుగు స్ినిమా వలనీ కనబడుత్యంది.

సాగషపో త్యంది. రేవతీదేవలో ‘ఇంకా కొత్త గా అడిగద
ే ేమిటి వాళ్ళళ

మిససమా స్ినిమాలో ర్మణన రెడిి పాత్ర కి ఈ పౌరాణికపాత్ర ఏ

పుటిీనపుుడే భ రాోభర్త లు అనుకున్నాము కదన’ అనాపుుడు

మాత్రం తీస్ేపో దు. శ్శరేఖ్ ధో ర్ణి చయస్ి దురోోధన ధర్ాపతిా

గడుసు ఇలాోల్న తెల్నవతేటలు, ‘అకకడకి వెళాళక ఆ వెభ
ై వంలో

కంగార్ు పడుత్యంటే సదిి చెపుి న వధననం ఒక లౌకుోడెన
ై , మేధన

మమాల్నా

వ అయిన పెదిమనిషిని మన ముందు నిలబెడతనయి.

మరషేపో తనవేమో’

అని

సుభదరతో

అనాపుుడు

ఆడపడుచు సౌభ గోం అంటే కొంచెం అసయయ్తో పాటు, కూత్యరషా

కృష్టయ
ు డు తెల్నవెైన, సమర్ుధడెన
ై , కుటుంబ నికి మూల

అంత్ పెది ంటికి కోడలుగా పంపుతనను అన్ే ఆనందం, గర్వం,

సత ంభమెన
ై వోవహర్త . అనాను, వదినను న్ొపిుంచకుండన, అనా

సంత్ృపిత అనీా ఆవడ మొహంలో త్నుాకొచేేసాతయి. ‘ఇపుుడెత
ై ే

కూత్యరషా బ ధ పడనివవకుండన, చెల్నోని, మేనలుోడిని కాచుకొం

ఇంత్ తేల్నగాొ అన్నావు కాని, ఆ రోజు వచిేనపుడు ఇంత్కన్నా

టూ, సరష అయిన సమయ్ానికి సరష అయిన సలహా చెపుగల్నగే

కచిేత్ంగా అడుగుతనవులే’ అనాపుుడు కూత్యరషా అత్త వారషంటికి

సమర్ుాడిగా, చకకని పాత్రచిత్రణ జ్రషగషంది. న్ౌకాయ్ానం సమ

పంపే సమయ్ం త్లుచుకొంటే త్ల్నో కి కల్నగే ఒక చినాపాటి బ ధ,

య్ంలో శ్శరేఖ్, అభిమనుోలను త్పిుంచిన వధననం ఊహాతీత్ం.

ఆవడ పిరయ్దరషినిలో చయస్ినపుుడు ఎన్భా ర్త్ారాశులు, మణి

అనాగా,

మాణికాోలు కనబడడం, ర్ుకిాణి ‘ఊరషకే అలా కనబడవులే

కష్టీ సుఖ్ాలోో అండగా ఉండే మంచి అనాగా, అడుగడుగున్న ఆ

అకకయ్ాో’ అనాపుుడు, ‘అయితే, నీవు న్న పకకన్ే ఉన్నావు,

పాత్ర పరతేోకత్ కనబడుత్యంది.

త్ముాడిగా,

భర్త గా,

మేనమామగా,

బ బ యిగా,

నువువ కోర్ుకునాది న్నకు కనబడిందేమో’ అని ఆవేశ్పడడం,

ఘటోత్కచుడు అమా మాట వన్ే బుదిధమంత్యడు, స్ెైన్నో

ర్ుకిాణి చినాబుచుేకోవడం, కృష్టయ
ు డు ‘కావచుే’ అని సదిి

నికి న్నయ్కుడు, సమయ్సయఫరషత, పరాకరమం, హాసో చత్యర్త్

చెపుడం, ఇవనీా కుటుంబ లోో జ్రషగే చినా చినా గొడవల్నా గుర్ుత

ఉనావాడు. ఎవర్ూ ’పుటిీంచకుండన మాటలు ఎలా పుడతనయి’

చేసత ాయి.

అన్ే భ షాభుోదయ్వాది. ఐనవాళ్ళ పటో

ఎంత్ అనురాగం
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కనబర్ుసాతడో , అలాగే శ్త్యరవులను వడివడిగా, ప డిప డిగా,

కోపంగా వెళాళడో , చివరషకి వాళ్ళ మరాోదలకి, అడుగులకి ఒతిత న

ముకకముకకలు చెయ్ాోలన్ే వష్టయ్ంలో అంత్ పటుీదలా ఉనా

మడుగులకీ అంత్గాన్ే లగంగషపో య్ాడు. వాళ్ళ ద ంగ వనయ్ాలకి

వాడు. త్న అనుచర్ులకు భ షాజ్ాానం కన్నా, వష్టయ్ జ్ాానం

ఎంత్ కరషగషపో య్ాడంటే, చెల్నోకి ఇచిేన మాట, కూత్యరష భవష్టోత్య
త

ముఖ్ోమన్ే ఆదర్ివాది. అత్ని అనుచర్ులు కూడన’ శాసత ంై స ంత్

సర్వం మరషచిపో యి, మాట ఇచేేశాడు. ఇంత్ బో ళామనుష్టయలకీ

తెల్నవ లేని వాళ్ళకోసమనీ, సౌకర్ోం ముఖ్ోమనీ’ గుర్ువుకే

ఈ రోజులోోనయ కొదవలేదు.

బో ధించే వపో వవీర్ులు. త్మను ఏడిపించనలని పరయ్తిాంచిన
పెళిళవారషన్ే ముపుతిపులు పెటీగల్నగషన మేధనవులు.

దనవర్క వచిేన ఘటోత్కచుణిు కృష్టయ
ు డు ఏడిపించడం,
ఘటోత్కచుడు పిండివంటలనీా తిన్ెయ్ోడం, పెళిళవారషకి చేస్న
ి

శ్శరేఖ్గా సావతిర అభినయ్ం, త్ల్నో చనటు పిలోగా, బ వను

వడిది ఏరాుటు
ో , కంబళీ, గషంబళీ, త్లుం-గషలుం ఇవనీా పినాల

ఇష్టీ పడే పేరమికురాల్నగా, పెదిలను ఎదిరషంచలేని ముగధ లా ఎంత్

ను, పెదిలను కూడన సమానంగా అలరషంచే ఘటీ లు. ఇపుటికీ

బ గా చేస్ిందో , ఘటోత్కచుడుగా లక్షాణకుమార్ుని ఏడిపించడం,

పరతి పెళిోలోనయ వవాహ భోజ్నంబు పాట వాయించని మంగళ్

పెళిో కూత్యర్ుగా అలంకరషసత ునాపుుడు వెటకార్ంగా నవువకోవడం,

వాయిదోం పూరషతకాదు. ఇంక, సందరోభచిత్ంగా కృష్టు లీలలు,

అహ న్న పెళిళయ్ంట పాటలో, సుందరష నీ వంటి దివో సవర్ూప

భసాాసుర్వధలను కూడన ర్సవత్త ర్ంగా చయపించనర్ు.

ము పాటలో అభినయ్ం, న భూతో న భవష్టోతి. ఎవరో చెపుి నటుీ,
ఆ స్ినిమాకి హీరో సావతిర.

ఇంక ఆధునిక టెకాాలజీ పర్ంగా చయస్ేత , మనం
ఇపుుడు చయస్ే స్ెైకప్, వీడియో చనట్ మాత్రమే కాదు, కొత్త గా

బలరాముడుగా గుమాడిని త్పు మరొకరషని ఊహించడం

వసుతనా సాార్టీ ఫో న్ లో ఉనా త్మాషాలు, సౌకరాోలు అనీా

కూడన కుదర్దు. చెల్నోకి మాట ఇచిేనపుుడు ఎంత్ పేరమ కన

పిరయ్దరషినిలో ఉనాటుీ కనబడతనయి. కోర్ుకునావార్ు కనబడి

బరషచనడో , దురోోధనుణిు మందల్నంచనలని వెళిళనపుుడు ఎంత్

మాటో డడం, ఇష్టీ మెైనవనీా కనబడడం అబో బ అనిపించే అబుబ
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ర్ం. ఇంక సత్ోపటఠ్ం పో లీసులు ఉపయోగషంచే ల ై డిటక
ె ీర్ట కు మరో

ఇలా ఎంత్ త్వవన్న త్ర్గని నిధులునా మన మాయ్ా

ర్ూపం. శ్శరేఖ్ను ఘటోత్కచుడు త్న ఆశ్రమానికి తీసుకు

బజ్ార్ట

ఇంచుమించు

ష్టషిీపూరషతకి

దగొ ర్వుత్యన్నా,

ఇపుుడే

పో యినపుటి హంసత్ూల్నకా త్లుం ఆధునిక హల్నకాపీ ర్ట కి ఆది

మారెకట్ లోకి వచిేన ఏ స్ినిమాలకీ తీస్ిపో ని అదుభతనల గని.

ర్ూపమే.

చివర్షకత
చందర కన్ెాగంటి
వర్స వీడో కళ్ో పిదప

పిలోలు పడి నిదరపో త్ూ

వెనుదిరషగష మెలోగా లోపల్నకి

ఏం చేయ్ాలో తెలీక తెలోమొహాలేస్ి

చల్నగాల్ననీ, చీకటినీ బయ్టే వదిలేస్ి

కాగషత్పు ర్ుమాళ్ళళ ఎకకడివకకడే
అకకడకకడన వదిల్నన

మెచుేకోళ్ళళ సయటివీ వంకర్వీ

సగం నీర్ూ సగం తిండీ

నవువలు పాపలవీ పెదిలవీ

ఒకదనన్ొాకటి ఓదనర్ుేకుంటూ

ఇంకా త్లలో గాలోో త్చనేడుత్ూ
అజీరషతతో తేపుత్ూ చెత్త డబ బ
పిలోల్నా కవవంచి కవవంచి

త టిీలో ముకుక మూసుకుని

కపుుకు చేరన
ష గాల్నబుడగలనీా

కడగని గషన్ెాలూ, ఎంగషల్న కంచనలూ

డస్ిస న్ేలపెై వెలోకిలా పడి
శుభరపరషచే భదరపరషచే

అలస్ి బొ మాలోో బొ మాలలేో

రెండు చేత్యలకోసం ఎదుర్ుచయసయ
త

( శ్రర చందర కన్ెాగంటి గారష కవత్ తెలుగు కళా సమితి 50వ వారషికోత్సవ సంచికలో పరచురషంచబడింది. అయితే ముదరణలగ ప ర్పాటు వలో
కవత్లో చివరష రెండు పాదనలూ పిరంట్ కాలేదు. శ్రర చందర గారషకి క్షమాపణలతో ఈ కవత్ పూరీత పాఠానిా మళీళ పరచురషసత ున్నాం - దివాకర్ట పేరష)

ప్రధ్ాన మంతిర
ఆశ్, నయో జ్ెరీస
ఇది రాజ్కీయ్ వష్టయ్ం (ప ల్నటికల్ సబెెక్ీ) కాదు.

భ వాలను పరతింంంంచగల, పరభ వత్ం చేయ్గల సలహాలనిసయ
త ,

రాజ్కీయ్ శాసాతరనికి (ప ల్నటికల్ స్ెన
ై ుసకు) చెందిన అంశ్ం. సాధన

రాజు సరెైన నిర్ు య్ం చేయ్గల్నగేలా తోడుడుత్ూ ఉంట డు. వీరషదిరష

ర్ణంగా రాజు మంచిసలహాలను స్టకరషంచగల ఓర్ుు గల వాడు,

వోకితతనవలను బటీీ, వోకితగత్ సంబంధనలను బటీీ, అనుబంధననిా

సరెన
ై నిర్ు య్ం చెయ్ోగల సమర్ుాడు, నిర్ుయ్ానిా కఠషనంగా అమ

బటీీ పాలన ఉత్త మంగాన్భ, అధమంగాన్భ సాగుత్ూ ఉంటుంది.

లు చేయ్గల శ్కితమంత్యడయ, నిష్టుక్షపాతియిైన న్నోయ్ానువరషతగా

న్ేడు కూడన పరతీ వోకీత ఓ సందర్భంలో, సలహాలనిచేే స్ిాతిలోనయ,

ఉంట డు. పరధననమంతిర - పాల్నత్యల ైన సమసత పరజ్ానీకం యొకక

మరో సందర్భంలో నిర్ు యించే పరషస్ా తి
ి లోన్భ, అంటే మంతిరగాన్భ

17

రాజుగాన్భ ఉంటూన్ే ఉంట డు. ఆయ్ా సందరాభలలో మనకు ఆద
ర్ివంత్మెన
ై కొనిా ఉదనహర్ణలు మార్ొ దర్ికాలు అవుతనయి.
ములోోకాలన్ేలే ఇందురడు-బృహసుతిని సంపరదించకుండన
చేస్న
ి పరతి పనితోనయ ఇబబంది న్ెదురొకన్నాడు. సలహాలు తీసు
కొని అనుసరషంచిన పరతిసారీ ఆపద లోంచి గటెీకాకడు. బృహసుతి
నిఖ్ారెైసన పరధననమంతిర.
శుకారచనర్ుోడు త్న త్పశ్ికితనంత్టినీ ధనర్బో స్ిన్న, మృ
త్సంజీవనిని సృషిీంచిన్న, సాాయిలేని పాలకులకు గుర్ువు కావ
టం వలో అవనీా కొర్గాకుండన పో య్ాయి.

కష్టీ కాలంలో ఉనాపుుడు కూడన సుగీవ
ర ుణిు వడిచి పెటీ
కుండన, సుఖ్ాలతో ఒళ్ళళ మరషచినపుుడు హచేరషసత య, అవసర్
మెైనపుుడలాో, శారీర్క – బుదిధ బలాలతో అండగా నిల్నచిన మంతిర
హనుమంత్యడు.
కొంత్మేర్ చేత్యలు కాలాక, సలహాల్నవవబో యి రావణుడు
వనక పో తే, భయ్ాన్భా భకితన్భ అత్న్ేా అనుసరషసత య, అంత్రషంచిన
పరధనని పరహసుతడు.
ధృత్రాష్టయ
ీ ర డో , ధర్ాజుడో ఎవర్ు రాజుగా ఉన్నా, ధరాాను
గుణంగా తనను చెపుదలచుకునాది తననయ చెబుత్ూ, నిర్ు య్ానిా

ష్టటేకరవర్ుతల పరధననుల పేర్ో ు, కథలు మనకు అంత్గా

రాజుకే వదిలేస్న
ి పరషమితి న్ెరగ
ష షన పరధనని వదుర్ుడు. ఎవరష

తెల్నయ్వు కానీ, బహుశ్ాః వారష వారష శ్రలాధికోత్ వలో ఆ ఆర్ుగుర్ు

నిర్ు య్ాలకు అనుగుణంగా వార్ు ఫల్నత్మనుభవంచనర్ు అన్ేది

చకరవర్ుతలూ చరషత్ల
ర ో నిల్నచిపో యి ఉండవచుే.

భ ర్త్గాథ.

ఇక రామాయ్ణ కాలానికి వస్ేత , సుమంత్యరడు త్న సహ

సాహితీ సమరాంగణనలలో స లస్ిన శ్రరకృష్టు దవ
ే రాయ్లకు

చర్ుల ైన అష్టీ మంత్యరల సామర్ా య సహకారాలతో దశ్ర్థుధునికి

మంతనరంగంలో వెనుాదనుా తిమార్ుసు. మహారాజుచే 'అపాుజీ'

మంచి పాలకునిగా పేర్ు తెచిే పెటీ డు. వశష్టయ
ు డు రాజ్

గా గౌర్వంచ బడనిడు.

పురోహిత్యడే కాక రాణియిైన కెైకన్ే మందల్నంచగల అధికార్ం,
అవకాశ్ం కల్నగష ఉండి అన్ేక సందరాభలలో దశ్ర్థునికి మార్ొ

అంత్ాఃపుర్ లీలావన్భదనలతో మునిగష తేలుత్యనా వత్స
రాజు ఉదయ్నునికి ఎండ ప డ తెల్నయ్కుండన కాచుకునా

దర్ికునిగా నిల్నచనడు.
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మంతనరంగ నిపుణుడెైన పరధననమంతిర య్ౌగంధరాయ్ణుడు.

సమకాలీన చరషత్ల
ర ో ఎకకడ చయస్ిన్న, సమర్ుాల ైన పాల

అరషవీర్భయ్ంకర్ుడెన
ై పుటిక,ీ చుటూ
ీ శ్త్యరవులతో నిర్ం

కుల వెనుక ఉనా ‘టీమ్’లోని వోకుతలను గమనిస్ేత , పాలకుని

త్ర్ం సత్మత్యిేో, పరతనపర్ుదురనికి నిజ్మెైన అండనదండన య్ు

సమర్ా త్కు నిజ్మెన
ై కార్ణం బో ధపడుత్యంది. ఆ ‘టీమ్’ ని ఎంచు

గంధర్ుడు.

కోవడం, నియ్మించుకోవడంలోన్ే పాలకుల సమర్ా త్ కనబడు

చందరగుపుతని

మహామగధ

సామాాజ్ాోధిన్ేత్గా

తీరషే

త్యంది.

దిది న చనణుకుోడు త్న సమయోచిత్ నిర్ుయ్ాలతో సమర్ాత్ గల

పారచీనకాలంలో కొనిాసార్ుో గుర్ువు, మంతిర కలగల్నస్ి

శ్త్యరవర్ొ ంలోని మంతిర- 'రాక్షసుడి'ని మనసు మారషే సవపక్షంలోకి

పో తనర్ు. కొనిా సార్ుో వడివడి ఉంట ర్ు. ఆధునిక పరజ్ాసావమో

చేరేష న కౌటిలోం అమోఘం.

య్ుగంలో ‘టీమ్’ అన్ేది పారధననోత్ గల అంశ్ం. అందులోనయ,

సంఘర్ి ణమే చరషత్గ
ర ా నిర్ంత్ర్ పో రాటమే నిత్ోకారాో

పదవ లేకపో యిన్న పరతిభ వంత్యలు టీమ్ ని పరభ వత్ం చెయ్ోటం

చర్ణగా గల శవాజీ మహారాజుకు సరషయిైన కారంత్దరషి-మార్ొ దరషి

కదుి. పరతిభను

గురషతంచి,

పో ర త్సహించి,

ఉపయోగషంచుకోవడం

గుర్ు శ్రర సమర్ా రామదనసు.

పాలకుని ఉత్త మ లక్షణం అయితే, పరతిభతో సరషయిన
ై నిర్ుయ్ాలకు

అధిక సంఖ్ాోకుల ైన పాల్నత్యల అభీషాీలకు అనుగుణంగా

సహకరషంచడం పరధనని లక్షణం. పరధనన సందరాభలలో పారచీన

పాలనను సాగషంచేలా తననీషాకు సహకరషంచిన అకకనా-మాదనా

ఉదనహర్ణలను, అనుభవాలను పరసుతననికి అనవయించుకోవటం

లు రాజుకు నమిానబంటులే కాదు చకకని మంత్యరలు కూడన.

సమర్ా త్కు, పరతిభకు దో హదకారష కావచుే. పరయ్తిాదనిం.

అబుాల్ కలాం
-అజ్ాాత్ ర్చయిత్
అందగాడు కాదు,

అయిననయ శ్త్యర దేశానిా భయ్పెటీని క్షణం లేదు.

ఆజ్ానుబ హుడు కాదు.

ఓడి ఆగషంది లేదు - వజ్య్ గర్వం లేదు...

ఐశ్ోవర్ో వంత్యడు

అసలు అల్నస్ిన ఛనయ్ లేన్ే లేదు.

అంత్ కన్నా కాదు

కూడ బెటీ ంి ది లేదు - ఆకల్న అంటింది లేదు.

అఖ్ండ భ ర్త్ంలో దయరషభణి తో వెతికిన్న

పదవీ గర్వం లేదు - పుర్సాకర్ వాంఛ పుటుీకతో లేదు

శ్త్యరవు కానరాడు.

ఉనాదంతన లక్షో సాధన్ే.

ఏమిటయ్ో నీ గొపుత్నం ...

అంపశ్య్ో లేదు - ఆసుపతిర సయది మందు లేదు.

మేర్ు చినాబో యింది.

జుటుీ చెదర్లేదు -నవువ ఆగలేదు.

స్ిపాయి కాదు - కతిత పటీ లేదు

భవబందనలు లేవు - భయ్పడింది లేదు.

క్షాత్రం కను చయపు మేర్లో కానరాదు.

ఎకకడమాా ఓ మృత్యో మాతన

రాముడు కాదు- ర్హీము కాదు

నువువ గెల్నచింది?

పలుకులు న్ేరషేన రామ చిలుకా కాదు.

ఒక చుకక కనీార్ు

వలో ంబు ల తిత న అర్ుెనుడు కాదు

నువువ కూడన రాల్నే ఉంట వు

సార్థి కృష్టయ
ు డయ కాదు.

మాకు తెల్నయ్లేదంతే !!

శౌర్ోం మాటే లేదు ...
( ఈ కవత్ను మాకు పంపించిన శ్రరమతి గషరజ్
ష కొలూ
ో రష గారషకి మా కృత్జ్ా త్లు.)
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అక్షరవాచసపతి దాశరథి రంగాచారయ
డన. త్నీార్ు కళాోణ్ కుమార్ట , తెన్నల్న (ఇండియ్ా)
త ల్నత్ర్ం ఉదోమ ర్చయిత్, తెలంగాణ సాయ్ుధ పో రాట

వచిేంది. కుటుంబం ఉదోమ పరభ వంలోకి వెళ్ళడననిా త్ండిర

యోధుడు, అక్షర్ వాచసుతి దనశ్ర్థి ర్ంగాచనర్ుోలు అసత మయ్ం

వెంకట చనర్ుోలు త్టుీకోలేక భ ర్ోండి లను వదిలేస్ి వెళిళపో య్ా

తెలుగు జ్ాతి పరజ్లకు - సాహితనోనికి తీర్ని లోటు. వేదం నుంచి

ర్ు. బత్యకు తెర్ువు కోసం త్ల్నో వెంకటమా హరషకథలు చెంతే,

ఉదోమం దనకా దగొ ర్గా లోత్యగా పరషశ్రల్నంచి ర్చనలు చేస్న
ి

ర్ంగాచనర్ుోలు ల బ
ై ర
ేర య్
ష న్ గా పనిచేశార్ు. ఉదోమం చివరష దశ్

వలక్షణ ర్చయిత్ ర్ంగాచనర్ో. బ లోం నుంచి చివరష శావస దనకా

కు చేర్ుకునా సమయ్ంలో ర్జ్ాకార్ుో పెటగ
ేర షపో య్ార్ు. ఉదోమ

వవధ సాహితీ పరకరయ్
ి లోో ఆయ్న ర్చనలు చేశార్ు. ర్ంగాచనర్ో

న్ేపథోం కల్నగషన దనశ్ర్థి కుటుంబంపెై దనడులు చేశార్ు. ఈ సమ

జీవత్ం భినా వెర్
ై ుధనోల నిలయ్ం. ఉత్త ర్, దక్షిణ ధురవాలాో ఉండే

య్ంలో అజ్ాాత్ంలోకి వెళిళన ర్ంగాచనర్ో త్యపాకీ పేలేడంలోశక్షణ

అంశాలు

చేసత ాయి.

తీసుకున్నార్ు. త్యపాకీ గుండో కు గుండెలనడిి ర్జ్ాకార్ో ను ఎదు

ఆయ్నను చయస్ేత , నిజ్ాం నవాబుకు వోతిరేకంగా సాగషన పో ర్ులో

రొకన్నార్ు. 1948 స్ెపీ ంె బర్ు 16న పో లీస్ య్ాక్షన్ త్ర్ువాత్

త్యపాకీ పటిీన యోధుడని, ఆయ్న నుదిటి పెై కనిపించే తిర్ున్న

ర్ంగాచనర్ో ఉదోమం నుండి బయ్టకు వచనేర్ు. సావత్ంత్రయం

మాలు చయస్ి ఆయ్న్ొక మారషకిస్ీ అని ఎవర్ూ అనుకోర్ు. ర్ంగా

త్రావత్ పరజ్లను పటడించిన ద ర్లే ఖ్ది ర్ు, గాంధీ టోపట ధరషంచి

చనర్ో సంపరదనయ్ానిా ఎంత్గా పేరమించనరో, సంపరదనయ్ానిా

రాజ్కీయ్ న్నయ్కులుగా అవతనర్మెతత నర్ు. ర్ంగాచనర్ో వారష మధో

కూడన అంతే ఇష్టీ పడతనర్ు. భినాత్వంలో ఏకత్వం అన్ే భ ర్తీయ్

ఇమడలేక పో య్ార్ు. సవయ్ంకృషితో చదువుకొని 1951లో ఉపా

దృకుథననికి నిలువెత్త య నిదర్ినంగా నిల్నచిన దనశ్ర్థి ర్ంగాచనర్ో

ధనోయ్ వృతిత లో పరవేశంచనర్ు. త్ర్ువాత్ 1957లో స్ికిందనరబ ద్

సావత్ంత్రయ సమర్ యోధునిగా, అక్షర్ బరహాగా పరజ్ల హృదయ్ా

మునిసపల్ కారొురేష్టన్ లో చేరష 1988లో అస్ిస్ీ ంె ట్ కమీష్టనర్ట గా

లోో నిల్నచిపో య్ార్ు.

రషటర్
ెై య్ాోర్ు. మారేడ్ పల్నో మునిసపల్ పేో గౌరండ్ పకకన ఉనా

ఆయ్నలో

ఒకకటిగా

కల్నస్ి

కాపుర్ం

వర్ంగల్ జిలాో చినా గూడయర్ులో 1928 ఆగష్టయ
ీ 24న
జ్నిాంచిన ర్ంగాచనర్ో హైసయకలోో చదువుకున్ే రోజులోోన్ే ఉదోమ

ఇర్ుకెన
ై సందులోని మూడు గదుల ఇలుో ఆయ్న గడిపన
ి సాధనర్
ణ జీవతననికి అది ం పడుత్యంది.

బ ట పటీ ర్ు. ‘అధోయ్నం – పో రాటం’ అన్ే నిన్నదననికి ఆయ్న

“న్ేను కతీత , డనలూ పటుీకోలేను. సాయ్ుధుడన్ెై ఎదిరషంచ

అక్షర్ సాక్షి. “న్న తెలంగాణ కోటి ర్త్న్నల వీణ” అంటూ నినదించిన

లేను. న్న పెన్ేా న్న గనుా” అని చనటిన ఘనపాటి దనశ్ర్థి

దనశ్ర్థి కృష్టు మాచనర్ుోలు ఆయ్నకు అనా. తెలంగాణ వేదనను,

ర్ంగాచనర్ుోలు. ఆయ్న త్న ర్చనల దనవరా పరజ్ల్నా మేలగకప

వీర్తనవనిా దనశ్ర్థి సో దర్ులు సవయ్ంగా అనుభవంచి సాహిత్ోం

డననికి, అన్నోయ్ానిా ఎదిరషంచేలా పుర్ుగొలుడననికి ఇష్టీ పడేవార్ు.

లో పలవరషంచనర్ు. ఆంధర మహాసభ, ఆర్ో సమాజ్ం పేరర్ణతో

తెలంగాణ సాయ్ుధ పో రాట నికి ర్ంగాచనర్ో ర్చనలు ఎంత్గాన్భ

అనాయ్ో న్ెజ్
ై ాం సంసాాన్ననికి వోతిరేకంగా ఉదోమ బ ట పటీ గా,

దో హదం చేశాయి. లక్షోశుదిాతో ఆయ్న త్న ర్చనలు కొనసా

త్ముాడయ అదే బ టలో అడుగులు కదిపార్ు. త్ండిర సన్నత్నవాది

గషంచనర్ు. దనశ్ర్థి ర్ంగాచనర్ో సాహితీ స్ేవ వలక్షణమెన
ై ది, వసత ృత్

అయిన్న అనాయ్ో సాంగత్ోంలో ర్ంగాచనర్ో అభుోదయ్ పంథన

మెైనది, వభినామెన
ై ది. ర్ంగాచనర్ో ర్చనలు భ వోదేక
ర ాలు ర్గషల్నం

త కాకర్ు. న్ేర్ుగా సాయ్ుధ పో రాటంలో పాలగొన్నార్ు. పగలు బడి

చేకన్నా, భ వోదేవగాలు కల్నగషసత ాయి. మహార్చయిత్ వటిీకోట

లో పిలోలకు పాఠాలు చెబుత్ూన్ే, రాత్యరళ్ళళ రెైత్య కూలీలకు

ఆళావర్ుసావమి ర్చనలు ఆయ్నను తీవరంగా పరభ వత్ం చేశాయి.

ఉదోమ బో ధన చేస్వ
ే ార్ు. ఇంత్లో అనా కృష్టు మాచనర్ో జ్ెైలు

ఆళావర్ు సావమి వదిల్న వెళిళన ర్చన్న ఉదోమానిా ర్ంగాచనర్ో

పాలుకావడంతో ఇంటి బ ధోత్లనీా ర్ంగాచనర్ో మోయ్ాల్నస

త్న భుజ్ సకంధనలపెై వేసుకున్నార్ు. ఆయ్న సనదెైన పదధ తిలో
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తెలంగాణ పరజ్ల జీవన చిత్రణ కోసం నవలా ర్చనకు పూనుకు

తెలంగాణ

న్నార్ు.

పో రాటంలోని
ర్ంగాచనర్ో

నవలలు

1942-48

చితిరస్,ేత

సంవత్సరాల

తెలంగాణ

సాయ్ుధ

మధో

కాలానిా

‘మోదుగుపూలు’ నవల వరషుసత ుంది. ర్ంగాచనర్ో నిర్వహించిన

నవలలు

పో రాట చిత్రణమే ఈ నవలలోని ఇతివృత్త ం. ఈ నవల చదివే చండర

పిరయ్
ీ ాడిక్ నవలలు కావడంతో ఒక నవల ముగషంపు మరో

రాజ్ేశ్వర్రావు ర్ంగాచనర్ోను ‘ఆంధర గోరీక’గా అభివరషుంచనర్ు.

నవలకు పారర్ంభం అవుత్యంది. ఆయ్న త్న త ల్న నవల

‘చిలో ర్దేవుళ్ళ
ో ’, ‘మోదుగుపూలు’ వంటి నవలోో తెలంగాణ పలుకు

‘చిలో ర్దేవుళ్ళ
ో ’ను 1969లో వెలువరషంచనర్ు. తెలంగాణ గురషంచి

బడులను-నుడికారానిా పల్నకించనర్ు.సావత్ంత్రయం త్ర్ువాత్ రెండు

తెలంగాణ మాడల్నకంలో రాస్ి న నవల కావడంతో ఈ నవలకు

దశాబి ల సుదీర్ఘ కాలానిా ‘జ్నపదం’ నవలలోచితిరంచనర్ు.

‘మోదుగుపూలు’,

రాశార్ు.

జీవన్ననిా

వీటిలో

‘చిలో ర్దేవుళ్ళ
ో ’,

మొత్త ం 9

పరజ్ల

‘జ్నపదం’

వశేష్ట ఆదర్ణ లభించింది. మొదటి నవలకే ర్ంగాచనర్ో కేందర
సాహిత్ో

అకాడమీ

దనశ్ర్థి

రాశార్ు. దేశ్ంలో సామోవాద సాాపన జ్ర్ుగుత్యందనా ఆశ్లను -

ర్ంగాచనర్ో తెలంగాణ సాయ్ుధ పో రాటం లో పాలగొన్నార్ు.

ఆశ్య్ాలను ‘రానునాది ఏది నిజ్ం’ నవలలో చితిరంచనర్ు.

సాయ్ుధ పో రాటం న్నటి వాతనవర్ణననిా, ఆ కాలంలోని బ నిస

మతనలు వెలస్ిపో యిే ర్ంగులని, మానవత్ నిర్ంత్ంర్ం నిల్నచే

పరషస్ా త్
ి యలను ఈ నవలలో వసుష్టీ ంగా పరసుఫటీ కరషంచనర్ు. గార్ో

వుండే ఘనత్ని సందేశానిాసయ
త ‘మానవత్’ నవల వారయ్బడింది.

పారంత్ంలోని

కళ్ళకు

ఒక బర హాణునికి, ఒక దళిత్యనికి మధో స్ేాహానిా కల్నుంచి,

కటిీంచనర్ు. ఈ నవలలోని పటరగ
ష ాడు, పాణిమంజ్రష, ఇందిర్ పాత్రలు

మానవత్వం దెైవతనవనికి అతి దగొ ర్ని ‘శ్ర్త్లుం’ నవలలో

ఆన్నటి సమాజ్ంలోని పరజ్లకు పరతినిధులు. ఈ నవల 1974లో

నిర్ూపించనర్ు. సావత్ంత్రయం త్ర్ువాత్ కూడన ఆ సావత్ంత్రయపు

చలన చిత్రంగా వచిేంది. ‘చిలో ర్దేవుళ్ళ
ో ’ 1938కి పూర్వ పు

వెలుగులు పరసరషంచని గారమాలు ఎలా దో పడ
ి క
ీ ి గుర్య్ాోయో, ఆ

జ్ాగీరి ార్ో

బహుమతి

అందుకున్నార్ు.

నగర్ సమసోల ఇతివృత్త ంతో ‘మాయ్ాజ్లతనర్ు’ నవల

దనషిీకాలను

ఈ

నవలలో
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దో పిడల
ీ ో పరజ్ల వషాద జీవతనలు, టీచర్మా నుంచి చెత్
ై నోం

అందిసత ాయి. ‘స్టతన చరషత్ం’ పేర్ుతో మరోసారష రామయ్ణననిా

ప ందిన గారమసుాలు తిర్గబడి వజ్య్ం సాధించడం ‘పావని’

రాశార్ు. 1994లో హరషవంశ్ సహిత్ ‘మహా భ ర్త్ం’ ర్చించనర్ు

నవల చితిరసత ుంది. వీటి త్ర్ువాత్ ర్ంగాచనర్ో దృషిీ సంపరదనయ్

రామాయ్ణ, మహా భ ర్త్ ర్చనల త్ర్ువాత్ ‘శ్రర మదనభగవత్ం’

సాహిత్ోంపెై పడింది.

రాశార్ు. ఈ ర్చనలో ర్ంగాచనర్ో వాోసుణిు అనుసరషంచిన్న, పో త్న

భ ర్త్ం, వేదనలు, ఉపనిష్టత్య
త లు అనువదించిన త్ర్ు

పదనోల ర్ుచిని పాఠ్కులకు చయపించనర్ు.

వాత్ మళీళ నవలా ర్చనకు ఉపకరమించనర్ు. పరపంచీకర్ణ, పారషశార

అనంత్ర్ కాలంలో తెలుగు సాహిత్ో చరషత్ల
ర ో త ల్నసారషగా

మీకర్ణ పరభ వంతో మర్ణంవెప
ై ు పయ్నిసుతనా పరజ్లకుఅమృత్ం

న్నలుగు వేదనలను తెలుగులోకి అనువదించి ‘అభినవ వాోసుని’గా

వెైపు పయ్నింపజ్ేస్ే ‘అమృత్ంగమయ్’ నవల రాశార్ు. ఇందులో

ఖ్ాోతి గాంచనర్ు. వేదనలను అనువాదం చేయ్డననికి ముందు

భ ర్తీయ్ తనతిత వకత్, దనని గొపుదనం, ఆంగేోయ్ులు దననిా

ఆయ్న త్న వేష్టధనర్ణ కూడన మార్ుేకున్నార్ు. పంచె కటుీ

ధవంసం చేస్న
ి వధననం, భ ర్తీయ్ సంపరదనయ్ాలను పరషర్క్షించు

కోవడం, చొకాక వేసుకోకుండన శాలువా కపుుకోవడం, నుదుట

కోవాల్నసన అవసర్ం త్దిత్ర్ అంశాలను ఆ నవల చరషేసుతంది.

మూడు న్నమాలు పెటీ ుకోవడం చనలా మందిని ఆశ్ేర్ోపరషేంది.

సుదీర్ఘ తెలంగాణ సామాజిక పరషణనమాలను త్న ర్చనలోో పరతింం

ఆయ్న జీవత్ంలో వెర్
ై ుధోంగా కనిపించిన వష్టయ్ం. దీనికి

ంంచిన ర్ంగాచనర్ో త్న ఆత్ాకథను ‘జీవనయ్ానం’ పేర్ుతో

ఆయ్న మత్ం వోకితగత్మెైంది. “మారషకిజ్ానికి, న్న వేష్టధనర్ణకు,

రాశార్ు. మౌల్నకంగా ఈ ర్చన ఆయ్న స్టవయ్చరషతేర అయిన్న

వేదనల అనువాదననికి మధో వెైర్ుధోమేమీ లేదు” అంటూ నికక

పాఠ్కులకు ఎకకడన సో వత్కర్ి కనపడదు. తనన్ేమిటో చెపేుకన్నా,

చిేగాన్ే సమాధననమిచనేర్ు. పరజ్లకు వేదం అన్ే నిన్నదంతో వేద

ఒక ర్చయిత్గా త్న బ ధోత్ ఏమిటో జీవనయ్ాత్రలో అవగత్ం

ఉదోమానిా పారర్ంభించి, వజ్య్వంత్ంగా పూరషత చనశార్ు. వేదనల

చేశార్ు. ఈ ర్చనలో ర్ంగాచనర్ో త్న జీవంత్ంలో పాటు, ఏడి దశా

ను అందర్ూ చదువుకున్ేలా రాసాతవా? అంటూ సంపరదనయ్

బి ల తెలుగు జ్ాతి జీవన్ననిా చితిరంచనర్ు. బుదుధని జీవత్ చరషత్ర

వాదులు ఫో న్ ల దనవరా, ఉత్త రాల దనవరా హచేరషంచిన్న ఆయ్న

ను ‘బుదధ భ నుడు’ పేర్ుతో అపుర్ూపమెైన ర్చనను 2010

ఏమాత్రం ల కక చేయ్లేదు. వేదనవష్టకర్ణలో ఒక స్టత క
ై ,ి ఒక దళిత్

సంవత్సర్ంలో వెలువరషంచనర్ు. ర్ంగాచనర్ో నవలలు ఎకుకవగా

య్ువకునికి వేద పరత్యలను అందించనర్ు. వేదనలను పరవశ
ే కగా

వారస్ిన్న తెలుగు సాహిత్ో పరకరయ్
ి లోో కథన సాహిత్ోం అంటే ఆయ్న

వేదనలు మానవజ్ాతి అభివృదిధపెై ఎలాంటి పరభ వం చయపాయో,

కెంతో అభిమానం. ర్ంగాచనర్ో చేతి నుండి జ్ాలువారషన కథన

న్ేటి య్ాంతిరక న్నగరషకత్కు వేద సాహిత్ోంలో ఎటువంటి సమాధన

సంపుటి ‘నలో వాగు’. సమర్ సాహితనోనికి చెందిన ‘ర్ణర్ంగం’,

న్నలు ఉన్నాయో వవరషసత య ‘వేదం – జీవనన్నదం’ ర్చించనర్ు.

‘ర్ణభేర’ష , ‘జ్నర్ంగం’ వీరష ర్చనలే.

ర్ంగాచనర్ో వేదర్చనను వవరషసత ుంటే ర్చయిత్కు ఉండనల్నసన

త లుత్ కమూోనిస్ీ భ వజ్ాలంతో పరభ వత్యడెన
ై ర్ంగా
చనర్ో

త్దనంత్ర్కాలంలో

ఆధనోతిాకభ వాలను

అలవర్ుేకు

న్నార్ు. ఈ న్ేపథోంలో ఆయ్న శ్రరమదనరమాయ్ణం, శ్రర మహాభ ర్

మొదటి అర్హత్ ఏమిటో అర్ధమవుత్యంది. సమాజ్హిత్ం కోసం చేస్ే
ఏ ర్చనకెన్
ై న ధెైర్ోం ఉండనలని ఆయ్న మాటలోో బో ధపడుత్యంది.
ర్ంగాచనర్ో

జీవతననికి,

అనువాదనలకు

వడదీయ్ని

తనలను సర్ళ్ంగా తెలుగులో ర్చించనర్ు. కాలకరమంలో వాలీాకి

బంధం ఉంది. ఆయ్న చినాత్నంలోన్ే వారష త్ండిర నిర్వహించిన

రామాయ్ణంలో చోటు చేసుకునా అవాలీాకాలు లేకుండన అచేం

‘దనశ్ర్థి’ పతిరక కోసం అన్ేక దనరవడ గరంథనలను అనువదించనర్ు.

గా వాలీాకి ప ర కత మెైన రామయ్ణననిా ‘శ్రర మదనరమాయ్ణం’ పేర్ుతో

త్ర్ువాత్ కాలంలో ఆయ్న సాహితీ జీవత్ం అనువాదంతోన్ే

తెలుగువారషకి

పారర్ంభం అయింది. 1940లోో కోల్ కతనలో వచిేన కర్ువు ర్కకస్ి

వచనంలో

అందించనర్ు.

రామాయ్ణంలో

అకకడకకడన రాస్ిన ర్ంగాచనర్ో వమర్ిన్నత్ాక అభిపారయ్ాలు

గురషంచి పరఖ్ాోత్ భ ర్తీయ్ ఆంగో ర్చయిత్ భవానీ భటీ చనర్ో

చదువర్ులను ఆలోచింపజ్ేసత ాయి. అపరషత్మెన
ై
పరషజ్ా ాన్ననిా

రాస్ిన నవల ‘He who rides a tiger’ను ‘దేవుని పేరట
ష ’ పేర్ుతో

24

25

తెలుగులో అనువదించనర్ు. త ల్నన్నళ్ళలో ర్ంగాచనర్ో పిలోలకోసం

చేయ్డం ఆయ్నకు నచేేది కాదు. అన్నోయ్ాలను ఎదురొకవ

‘వవేకనందుడు’, ‘మహాత్యాడు’, ‘కాళిదనసు’ అన్ే మూడు న్నటకా

డమే ర్చనల ముఖ్ో ఉదేిశ్ం కావాలని ర్ంగాచనర్ో దృఢంగా

లు ర్చించనర్ు. 1974లో ‘శ్రర వేంకటేశ్వర్ లీలలు’ ర్చించనర్ు. ర్ంగా

నమేావార్ు. ఆయ్న ర్చనలు చదివన పరతి పాఠ్కుడయ త్నను

చనర్ో ర్చనలు పంో ష్టర్ో కు లక్షీాకట క్షానిాచనేయి. ఐతే తనను

తనను పరషశ్రల్నంచుకున్ే అవకాశ్ం కలుగుత్యంది. అటువంటి

మాత్రం సర్సవతీ కట క్షానికే సంత్ృపుతల న్
ై నర్ు.

సాహిత్ోమే సజీవంగా నిలుసుతంది.

ర్ంగాచనర్ుోల ర్చనలది వశష్టీ పంథన. మెలోడనరమాలు

ర్ంగాచనర్ో

వెలువరషంచిన

సార్సవతనంబుధిలో

సృషిీంచడం ఆయ్న సాహితీ న్ెైజ్ానికి వర్ుదధ ం. శలాునిా తనోగం

సాహితీవేత్తల కు సాహిత్ో ర్తనాలు లభిసాతయి. చరషత్క
ర ార్ులకు

చేయ్కుండన చెపాుల్నసన కథను ఆయ్న అలవోకగా నడిపించ

తెలంగాణ చరషత్ర దరషినమిసుతంది. మానవత్వమే ఆయ్న నమిాన

గలర్ు. య్ువకళావాహిని ఆయ్నకు 'అక్షర్ వాచసుతి' ంర్ుదు

మత్ం. ఆయ్న వేదం...జ్న జీవన న్నదం. ఆయ్న ర్చనలు మటిీ

పరధననం చేశార్ు. ర్చయిత్ భ వుకతనవనికి ఒక న్ెజ్
ై ం ఉండనలని

బత్యకుల అక్షర్ చితనరలు.నిర్ంకుశ్ంపెై అంకుశ్ం ర్ంగాచనర్ో కలం.

ఆయ్న త్ర్చయ అన్ేవార్ు. భ వుకతనవనికి న్ెజ్
ై ం అన్ే మాట

ఆయ్న ఒక కథ రాస్ిన్న, ఒక నవల రాస్ిన్న, అది తిర్ుగుబ టు

సాహిత్ోంలో కొత్త పరయోగానికి న్నంది పల్నకంది. కథలు, నవల

బ వుట యిే. అది ముమాాటికీ సామానుోడి గొంత్యకే. అందుకే

లోోని పాత్రలు పాఠ్కునికి సనిాహిత్మెత్
ై మెత
ై న్
ే ే ఆ ర్చన సమాజ్ా

కాబో లు సామనుోల నడుమ సామానుోడిగాన్ే త్యదిశావస దనకా

నికి సయఫరషతదనయ్కం అవుత్యందని దనశ్ర్థి వశ్వస్ించేవార్ు.

ఆయ్న బతికార్ు. చిర్కాలం బతికుంట ర్ు. అందుకే దనశ్ర్థి

పారంతీయ్ వభేదనలు, కులాలు, మత్త్త్వ పారతిపదికన ర్చనలు

నిజ్ంగా కర్ుణనపయోనిధి!
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అరుణలద్య్ము
శ్రరనివాస్ గుంటూరష. నయో-హో ప్, పెనిసలేవనియ్ా
అర్ుణోదయ్ సమయ్మర్ుదెంచెనంత్ట

శ్కటమునుగాచెన్క్షు
ె లు, సవర్ణ చేయ్ుచుపనాగముల్

శ్ర్ణుచొచిేరష దిశాచలపత్యల్నలనన్

ర్వతేజ్మున్భర్వలేక మర్ుగయిేోనసుర్నిశాచర్ుల లో న్

నిశాచర్వశ్ము దపిుంపమని అరషధంపంగన్
వెడల నుదయ్భ నుడతివెగమునన్

అలసటబడి స్ిార్ముగ నిల్నచిన మార్ుత్ములు
ర్వఉనికిని గనినంత్న్ె నిదుర్లేచి చిర్ుఆకులచేలన్ెలో

అధిరోహించెనధితినంత్ట సువరాుర్జ్తేజ్

ల మానిపిల్నచే ముాదువుగ త్మవలపుత త్డుముచు

సావలంకురతన సౌర్ధమున్,శ్ర్ణనగత్పర్ుడెై

వరషవగ వీచెనంత్ సకల చరాచరోపరషత్లమున్

కవయ్మునదుప త్యరళిళన వంటివోలే
భళ్ళళన నురషకె సపాతశావసముల్

స్ింధయరార్ుణ తేజ్ాఃకర్
ి ణ శోభితనంభోధర్ముల్
పాషాణసో ఫటోదభవ మందనకినీత్ర్ంగములోబల

ఆనతిగొని దుమికె గాయ్తిర, బురహదస్ిాకా జ్గతిరసత ుయప

నివెవర్బడినిలచె త్యరటిఘటికన్
ి వర్ధ మగు దినకర్ుని

అనుసుతయప పంకుతలు శ్ర్వేగలయ్ాకురతనలంఘముతోడన్

దేదప
ీ ోమానగగనమండలవాోపితనత్పములాొంచగన్

బదల్నన త్మ తేజ్య నిశావసముల లో సపత వర్ుముల ై
వడిగా వెర్య్గ ర్స్ిామండలభుత్ట లమెలోన్

త్లమున మెర్య్ుడి త ల్నకిర్ణములాొంచి
బహురీత్యల గొల్నేరష బర హాణుల లో న్

పల్నకరష సావగత్ముాలు వాలఖిలుోల లో ర్ు పుష్టయ
ు ని గాంచి

పదములు పాడగ కోవలలు ఘనముగ

గాత్రము చేస్ిరష గంధర్ువలు, త్గు పాత్రము సల్నురష అపసర్సల్

త్నువునసో కినకాంత్యలతోడ పులకరషంచెపుడమిన్
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బంగారు క ండ
శ్రర ముకుంద రామారావు, హద
ై రాబ ద్ (ఇండియ్ా)
వెలుగు చీకటో ను తనగుత్ూ

గుళ్ల
ో దేవుళ్ో ను చేస్న్
ి న

దనటుకుంటూ పో త్యన్నా

నీడల్నాకొదిికొదిిగా తింటూ

అసలు లేకుండనన్ే చేస్న్
ి న

చెకుకచెదర్ని బుదుధడు

పరచండ గాలుల్నా స్ెత్
ై ం

మూగన్భము

ధికకరషసత య
నిబబర్ంగా నిర్భయ్ంగా కొండ
ఆనందంతోన్భ బ ధతోన్భ
దనని కంటిముందు జ్ర్ుగుత్యనా
అనిాంటికీ మౌన సాక్షి
త్వవన్న చెకికన్న చీల్నేన్న

సర్వం ధనర్బో సయ
త న్భ

బయ్ట లోపలా

ధనర్బో స్ేందుకు స్ిదధపడో

ఎంత్ సంపదుందో

ఏ ధనోనంలోన్భ శ్తనబి లుగా

త్ల్నయ్ని తెలుసుకోని మౌని

కదలక మెదలక కూర్ుేనా

నీర్ు స్ెత్
ై ం నిర్ో క్షోంగా
వెకికరషసత య హొయ్లుపో త్ూ

నిర్ంత్ర్ పేరమమూరషత
నిరషవకలు సమాధిలోని సయఫట

ఎకకడో సముదనరనిా చేర్డననికి
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నా ట్ి.వి. సీర్షయ్ల్ అనుభవం
ప్ద్ాజ వకకలగడడ , మననర (నూయ జెర్సస)
న్ేను మొనా డిస్ెంబర్ట లో ఇండియ్ా వెళాళను. న్న

మళాళ మంగళ్వార్ం సాయ్ంత్రం అవే గాల్నపట లు, అదే

టి.వ. స్టరషయ్ల్ అనుభవం గురషంచి ఇకకడ వారసుతన్నాను. భయ్

మేడమీద ఉన్నార్ు వాళ్ళళ. ఈ ఎపిసో డ్ లో - ఒక చినా పిలో

పడకండి. తెలుగు ట్ి.వి. సీర్య్
ష ల్ అంత్ కాదు. ఒకక పేజి లోపలే

వాడు ‘అనాయ్ాో నువువ బ వ గాల్నపటం కట్ చేయ్ాల్న’ అంట డు,

ముగషసత ాను.

ఇంకొక చినా పిలోవాడు, ‘లేదు మా అనాయిేో మీ అనాయ్ో

మొదట న్న గురషంచి ఒకక మాట చెబుతనను. న్నకు

గాల్నపటం కట్ చేసత ాడు’ అంట డు. ఈ ఇది ర్ు పిలోలు కామెంట్స

తెలుగు స్ినిమాలు చయస్ే అలవాటు చనల ఎకుకవ. ఇది ఈ కధకి

చేస్న
ి పుుడలాో కెమర
ె ా ఒకరష త్ర్ువాత్ ఒకరషగా అకకడ ఉనా పది

చనల ముఖ్ోమయిన ఉపో దనఘత్ం. ఇండియ్ాలో ఆడవాళ్ళ
ో ఇంటి

మంది హావభ వాలు సుష్టీ ంగా చయపిసత ుంది. కెమెరామెన్ ఎవరో

పనులు కూడన చేయ్కుండన టి.వ. స్టరయ్
ష ల్ చయసుతన్నార్ట. దీని

కానీ, అందరషకి న్నోయ్ం చేసాడు అనిపించింది. పిలోల కామెంట్స

గురషంచి చనల స్ినిమాలోో కూడన జ్యవయ్ల్ గా చయపిసత ున్నార్ు.

తో మంగళ్వార్ం ఎపిసో డ్ గడిచింది.

ఒక

సో మవార్ం

సాయ్ంత్రం

మొదలు

పెటీ నండి,

మళాో బుధవార్ం సాయ్ంత్రం ఎపిసో డ్ కి స్టరషయ్లోో

'చిన్నారష పెళిో కూత్యర్ు' అన్ే టి.వ. స్టరషయ్ల్ చయడటం. ఈ స్టరష

వాళ్ళళ అందర్ు మేడమీద గాల్నపట లతో స్ిదింగా ఉనార్ు.

య్ల్ సో మవార్ం నుండి శుకరవార్ం వర్కు పరతిరోజూ సాయ్ంత్రం

స్టరయ్
ష ల్ చయస్ే వాళ్ళందర్ూ కూడన ఎవరష టి.వీ. ముందు వాళ్ళళ

అర్గంట స్ేపు వసుతంది. పరతి ఎపిసో డ్ కి మధోలో రెండు బేక్
ర -లు.

స్ిదింగా కూర్ుేన్ే ఉంట ర్ు అనుకోండి...

ఒకొకకక బేక్
ర లో 5 నిమిషాల పాటు ఏడ్స. మనందరషకీ తెల్నస్ిన

బుధవార్ం ఎపిసో డ్ లగ-ఒక 30 ఏళాళవడ ఒక మామా

వష్టయ్మే ఏడ్స ఎనిా ఎకుకవెైతే స్టరయ్
ష ల్ కి అంత్ ఆదనయ్ం,

గారషతో ‘మామాా నీకు ఎవర్ు గెలుస్ేత ఇష్టీ ం’ అని అడుగుత్యంది.

అనిా ఎకుకవ రోజులు స్టరయ్
ష ల్నా ప డిగషంచవచుే. త్కుకవ ఏడ్స

ఇంక ఇది ర్ు చినా పిలోలు ఆవడ దగొ ర్కు వచిే చెరొక చెయిో

అయితే స్టరషయ్ల్స కి త ందర్గా ముగషంపు వచేేసుతంది, అందుకని

పటుీకొని ‘మామా నీకు ఎవర్ు గెల్నస్ేత ఇష్టీ మో చెపుు మామాా! ...

ఎనిా ఏడ్స అయిన్న భరషసత ార్ు. క్షమించనల్న ... చయసాతర్ు అన్నల్న

చెపుు మామాా... ‘అంట ర్ు. (పాపం కెమర
ె ామెన్ పరతి డెల
ై ాగ్స కి

అనుకుంట .

అకకడ ఉనా పది మంది చేష్టీలూ డిటల్
ెై ి గా చయపించి అందరషకి

స్టరషయ్ల్ లో ఓ ఎపిసో డ్ లగ సంకారంతి. కుటుంబం

న్నోయ్ం చేసాడు) అపుుడు మామాగార్ు అందరషని పరషశ్రల్నంచి

మొత్త ం బంధువులతో సహా మేడమీదకి వెళిో గాల్నపట లు ఎగుర్

‘న్నకు

ఇది ర్ూ

మనుమలేకదన

వేసత య ఉంట ర్ు. వేరే మేడమీద ఇంకొక కుటుంబం కూడన గాల్న

సంతోష్టమే....’ అంటుంది.

న్నకు

ఎవర్ు

గెల్నచిన్న

పట లు ఎగుర్ వేసత య ఉంట ర్ు. ఒకటి హీరో మరొకటి హీరోయిన్.

హమాయ్ో బుధవార్ం ఎపిసో డ్ పూర్త యింది.

ఇటువంటివ ఆనందకర్మయిన పండుగ వేడుకలు హీరో గారష

ఇలాగె గుర్ువార్ం, శుకరవార్ం ఎపిసో డ్ లు కూడన ఒకొ

కుటుంబంలోన్ే సర్దనగా చయపిసత ార్ు కదన! అంతే ఆ ఎపిసో డ్ కధ.

కక డెైలాగ్స తో గడిచి పో య్ాయి. కాకపో తే అపుుడపుుడు కెమెరా

సో మవార్ం

న్నడు

స్టరషయ్లోో,

య్ూత్

సర్దనగా

వలన్ కుటుంబం (వాళ్ళ ముఖ్ాలు చనలా స్టరషయ్స్ గా– ముట

గాల్నపట లు

ఎగుర్

వేయ్టం,

పెదివార్ు

చయసయ
త

ముట లాడుత్ూ , చిట చిట లాడుత్ూ వుంట యి కదన) వాళ్ళ

అందర్ు
అందర్ు

ఆనందిచటం, నడివయ్సు వాళ్ళళ పళళళలలో చిర్ు తిళ్ళ
ో పెటీటం.
ఇది సో మవార్ం ఎపిసో డ్.
అయోో !! గాల్నపట ల ఆట అయిపో లేదండి ...

మీదకూడన ఫో కస్ చేయ్టం జ్రషగషంది.
శుకరవార్ం సాయ్ంత్రం సంకారంతి గాల్నపట ల వేడుక
ముగషస్ింది. స్టరయ్
ష ల్ పునర్ిర్ినం ... సో మవార్ం ...
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నిజ్ంగా సంకారంతిరోజున మనజీవత్ంలో కూడన కుటుం
బం మొత్త ం కల్నస్ి గాల్నపట ల వేడుక రెండునార్ గంటలకన్నా

చకకగా చయపించనడు. (ఈ ఎపిసో డ్ చయస్ి పకోడీ చేయ్టం చకకగా
న్ేర్ుేకోవచుే – మావూరష వంట టెప్
ై -లగ)

ఎకుకవ జ్ర్ుపుకోరేమో! మళీో సో మవార్ం ఎపిసో డ్ చయసాను.

ఇదండీ, న్న వార్ం రోజుల టీ.వీ. స్టరయ్
ష ల్ ఎపిసో డ్ ల

ఈ సారష వలన్ కుటుంబం. సాడిస్ీ భర్త చిన్నారష భ ర్ోని,

సారాంశ్ం. ఇలా ఒకొకకక ఎపిసో డ్ సాగషతే కధ మొత్త ం పూరషత

'వేడిగా పకోడీ చేస్ి పటర ' అని గదమాయిసాతడు. ఆ చిన్నారష భ ర్ో

అవవట నికి మూడువేల న్నలుగువందల ముపుయి నలుగు

వంటింటోోకి వెళిో స్ెనగపిండిలో ఉపుు, కార్ం వేస్ి నీళ్ళళ పో స్ి

ఎపిసో డులు పటీ టంలో ఆశ్ేర్ోం ఏముంది? తెలుగు స్ినిమాలు

పిండికలపటం, ఈ మధోలో బ ండీలో నయన్ె పో స్ి ప యిో వెల్నగషం

ఎకుకవగా చయస్ే న్ేన్ే స్టరషయ్ల్స గురషంచి ఇలా అనుకున్నాను

చటం, నయన్ె కాగషందో , లేదో చయస్ి పకోడీ వేయించటం అనీా చనల

అంటే ... మామూలు జ్న్నల సంగతేమిటో ??

ఒకే మాట్
కొమర్గషరష అనంత్ పరమీలా రాణి
న్న పేర్ు పావని, హైదనరబ దు లో పుటిీ పెరగ
ష ాను, మాది పేది

వాళ్ళ సాీండర్టి పరకార్ం లేట్ అయింది! అందరషకి పిలోలు వున్నార్ు.

కుటుంబం, న్నకు ఇది ర్ు అకకలు, ఇది ర్ు త్ముళ్ళళ, న్ేను

పెది అకకకి ఇది ర్ు అమాాయిలు, ఒక అబ బయి, రెండవ అకకకి

మూడవ అమాాయిని మేము అందర్ము ఇంచు మించు గా

ఒక అమాాయి, ఒక అబ బయి, పెది త్ముాడికి ఇది ర్ు

రెండేళ్ళ తేడనతో పుటిీన వాళ్ళము, న్న పెళిళ న్నటికి అకకల, త్ము

అబ బయిలు కవల పిలోలుో, చినా త్ముాడికి ఒక అమాాయి, ఒక

ళ్ళ పేళిళళ్ళళ అయిపో య్ాయి, న్న పెళిళ కొంచం మన తెలుగు

అబ బయి, న్ేను ఎం బీ ఏ చేస్ి ఒక టేలే కమూోనికేష్టన్ కంపేని
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హచ్ ఆర్ట డివజ్న్ లో పని చేసత ున్నాను, ఇంటోో బయ్ట కూడన

న్నలుగేళ్ళ కిరత్ం న్నకు పెళిళ అయింది, అపుుడు న్న

అందరషలో మంచి పేర్ు తేచుేకున్నాను, పది సంవత్సరాల నుంచి

వయ్సుస ముపుయి ఆర్ు, పరమోద్ వయ్ోసుస నలభెై, అపుుడే

జ్ాబ్ చేసత ున్నాను ఏ ర్కమెైన సమసోలు లేకుండన.అమా,

కొంత్మంది చుటీ లు పెళిళలో న్న వయ్సుస గురషంచి కామెంటు

న్ననాగార్ు త ందర్ పడుత్యన్నార్ు న్న పెళిళకి, చనలా సంబంధనలు

చేయ్ోటం వన్నాను, పెళిళ ఇంత్ లేటు అవుతే పిలోలు పుటీ ర్ని.

వచనేయ్ కాని న్ేన్ే అనిాంటీకి ఏదో ఒక వంక చేపేుదననిా

ఎందుకు ఇంత్ కూ
ర ర్ంగా మాటో డుతనర్ు అని ఒకక క్షణం అనిపిం

ఎందుకంటే న్ేను పరమోద్ ని బెంగుళ్లర్ులో ఒక కానఫరెన్స లో

చిందే

కల్నస్ినపుుడు అత్నంటే న్నకు, న్ేనంటే అత్నికి ఇష్టీ ం కల్నగషంది (

‘సంకుచిత్ మనసత తనవలు’ అని అనుకున్నాను, పరమోద్ న్నకన్నా

త ల్న చయపులో పేరమంట ర్ు ... అదే వధంగా జ్రషగషంది మా

న్నలుగేళ్ళళ వయ్సుసలో పెది కదన దనని గురషంచి ఎవర్ూ ఎమి

వష్టయ్ంలో. ఈ వష్టయ్ం ఇంటోో చెపుట నికి భయ్పడనిను,

కామెంటు చేయ్ోలేదు, ఇది వచిత్రం కదన, ఆడ పిలో వయ్సు

అందుకే చనల ఏండుో చెపులేదు. ఒక రోజున అమా నీకు ఎవరెన
ై

గురషంచి అన్నారే కాని మగ వాడి వయ్సు గురషంచి ఎవర్ు ఎమి

ఇష్టీ ం వుంటే చెపుమాా అని అడిగషతే, ఈ వష్టయ్ం అమాకి

అనలేదు, ఈ ర్కమెైన ల్నంగభేదం ఎందుకో కదన అనుకున్నాను.

న్ననాగారషకి చెపాును , వాళ్ళళ అత్ని గురషంచి అత్ని కుటుంబం

పెళిళ అయిన రెండో సంవత్సర్ము నుంచి అందర్ూ అడగటమే

గురషంచి కనుకుకని, ‘కుటుంబం మంచిది, అబ బయికి చదువు

ఏమిటి ఆలసోము అని. నవవ వూర్ుకున్ేదననిా. న్నకు పరమోద్ కి

ఉదో ోగం బ గున్నాయి , ఒకకడే కోడుకు, ఆస్ిత వునా వార్ు, అనిా

లేని బ ధ వీళ్ళ అందరషకి ఎందుకో అని అనిపించేది. చుటీ లు,

వధనలా బ గా వుంది ఈ సంబంధం’ అని అనుకున్నార్ు అమాా

బయ్ట వాళ్ళళ, ఆఫటస్-కోవర్కర్ుస అందర్ూ కూడన ఈ ట పిక్

న్ననా గార్ు , చనలా సంతోష్ట పడనిర్ు కూడన.

గురషంచి మాటో డుకుంటున్నార్ు అనా సంగతి న్నకు, పరమోద్ కి

కాని

న్ేను

ఇటువంటి

కామెంటుస

పటించుకోలేదు.

త్ర్ువాత్ పనులనిా ఒక దనని వెంట ఒకటి జ్ర్గటం,

కూడన తెలుసు కాని ఈ వష్టయ్నిా మేము మా మధోకి రానివవ

రెండు న్ెలలోో మా పెళిళ జ్రషగప
ష ో యింది. పరమోద్ తో పెళిళ జ్రషగన
ష

లేదు. సమసో న్నలో వున్నా, త్నలో వున్నా మేము ఒకరషన్ొకర్ు

న్ెల రోజులోో న్ేను ఉదో ోగానికి రాజీన్నమా చేస్ి అత్నితో

త్పుు పటీ త్లుచుకోలేదు! పరమోద్ సాదోమెన
ై ంత్ వర్కు ననుా

బెంగుళ్లర్ు వెళాళను. అత్ను ఒక ఇంజ్నీరషంగు కంపెనీలో పని

ఇటువంటి పరషస్ా త్
ి యల్నాంచి నుంచి త్పిుసయ
త వచనేడు. పరమోద్

చేస్వ
ే ాడు, న్ేను కూడన అదే కంపెనీలో ఉదో ోగానికి అపెో ల

చనలా మంచి వాడు, మేము ఇది ర్ము పేమ
ర గా,తోడుగా, ఒకళ్ళ

చేయ్ోటము,

ఆఫర్ట

న్భకళ్ళని అర్ధ ం చేసుకుని ఒడుదుడుకులు లేకుండన ఒకే మాట

చేయ్ోటము అనిా వెంట వెంట జ్రషగష పో య్ాయి. ఆర్ు న్ెలలోో

మీద జీవత్ం గడుపుత్యన్నాము. ఇంత్ మంచిభర్త ద ర్కటం న్న

న్ేను కూడన అదే కంపెనీలో వర్టక చేయ్ోటము మొదలు పెటీ ను .

అదృష్టీ ం అని న్ేను ఎపుుడు అనుకుంట ను, ఇంత్ కన్నా న్నకు

పరమోద్ ఒకకడే కొడుకు, ఇత్నికి వెనకా ముందయ ఏవర్ూ లేర్ు,

ఏమి కావాల్న? ఇదే వధంగా మా జీవతనలని ఒడుదుడుకులు లే

పెళిళ లో మా చుటీ లు కొంత్మంది మాటో డుకుంటూ వుంటే న్న

కుండన కాపాడు త్ండిర అని మనసులో దేవుడికి దణు ం పెటీ ుకు

చెవుల పడిన వష్టయ్ము ఏమిటంటే వీళ్ళ కుటుంబం లో

న్నాను.

ఒక

న్ెల

రోజులోో

ఇంటర్ువ-

జ్ాబ్

వంశ్పార్ంపర్ోంగా కొంత్ మందికి పిలోలు లేర్ు, వునా వాళ్ళకి

ఒక రోజు మా అత్త గారష దగొ రన
ష ుంచి ఫో ను వచిేంది మా ఇంటికి

ఒకళ్ళళ ఇది ర్ు పిలోలు చనలా వయ్సు తేడనతో పుటీ టం జ్రషగషంది.

వసుతనాటుీ. న్ేను పరమోద్ కల్నస్ి గెసీ ు ర్ూం ని కీోన్ చేస్,ి రెడీ

కొంత్మందికి చనలా గర్భసారవాలు జ్రషగాయి. కాని న్ేను ఈ గోలకి

చేసాము. మా అత్త గారషకి న్నకు ఏమి సమసోలు లేవు కల్నస్ి

అంత్ పారముఖ్ోత్ ఇవవలేదు, ఇవవదలుచుకోలేదు. పిలోలు

పో యి వుంట ము కనుక ఆవడ వస్ేత న్నకేమీ సమసోలు వుండ

పుడితే పుడుతనర్ు లేకపో తే లేదు, ఇందులో ఇంత్గా త్లకాయ్

వు, అందుకని వాళ్ళ రాకకి ఎదుర్ు చయసాను. అనుకునా రోజున

బది లు కోటుీకున్ేది ఏముంది అని అనుకున్నాను అపుుడు.

వచనేర్ు న్న అత్త గార్ు-మామగార్ు. కుశ్ల పరశ్ాలు అయ్ాోక
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మేము మా ఆఫటసులకి వెళిళ పో య్ాము, ఇటో ఒక వార్ం గడి

కదన అని కళ్ళతో అనాటుీగా అనిపించింది.అర్ధ ం చేసుకుని సపో ర్ుీ

చింది. ఆదివార్ం వచిేంది. వారాంత్ం కనుక మేము లేటుగా

చేస్ే భర్త ద ర్కటం ఎంత్ అదృష్టీ ం అని అనుకున్నాను.

లేచనము, కాలకృతనోలు తీర్ుేకుని కిందికి వచనేము. న్ేను కిచన్
ే

ఆ రోజు అంతన నిశ్బి ంగాన్ే గడిచింది, త్ర్ువాత్ కూడన

లోకి వెళాళను కాఫట, ఇడీో చేయ్ోట నికి. పరమోద్ కూడన న్నతోపాటు

దీని గురషంచి ఏవర్ము మాటో డలేదు, ఒక ర్కమెన
ై నిశ్బి ం, ఇంటోో

వచనేడు హల్ు చెయ్ోట నికి. ఇడీో , కొబబరష పచేడీ, కాఫట తెచిే

మనుష్టయలమధో. ఇదే వధంగా నడిచింది ఒక వార్ం. మా అత్త గారష

డెైనింగ్స టేబుల్ మీద పెటీ ి వాళ్ళ నిది రషని నబేక్
ర ఫాసుీ చేది నము

కి మేము ఇసుతనా స్ెైలేంట్ టీట్
ర మెంట్ నచిేనటుీ లేదు. మూడు

ర్ండీన అని పిల్నచనను. నయోస్ పేపర్ట తేచుేకోవట నికి వర్ండన

వారాలు వుందనమని వచిేనవాళ్ళళ రెండో వార్ంలోన్ే న వెనకిక

లోకి వెళ్ళబో త్ూ వాళ్ళ న్ననా గారష చేతిలో పేపర్ట చయస్ి వెనకిక

వెళాళల్న పరమోద్. అమాా! పావనీ, చనలా పనులు వున్నాయి న

వచనేడు పరమోద్. అందర్ం స్ెల
ై ంటుగాన్ే బేక్
ర ఫాస్ీ చేసాము, ఒక

అని

ర్కమెన
ై అన్ఈజీన్ెస్ వుంది వాతనవర్ణంలో. కార్ణం న్నకు

వుండమని బలవంత్ం చేయ్ోలేదు. వీళ్ళళ వేళిళన ఒక వార్ం

తెలీయ్ లేదు. వాళ్ళళ ల్నవంగ్స ర్ూం లోకి వెళిళ కూర్ుేన్నార్ు,

త్ర్ువాత్

న్ేను డిష్-వాష్టర్ట లోడ్ చేస్ి ల్నవంగ్స ర్ూంలోకి వచిే కూర్ుే

వచిేంది,"పావని

న్నాను, అపుటికే మా మామగార్ు పేపర్ు కొనడం ఒక పెది వేసీ ు

చేయించుకోరాదటే? అలుోడి గారషని కూడన చేయించుకోమని

అనా సబె కీు మీద ల కేర్ు ఇసుతన్నార్ు. అందరషతో పాటు న్ేను

చెపుున అని ర్హసోం చేపిునటుీగా చెపుి ంది. మా అత్త గార్ు మా

కూర్ుేన్నాను. వునాటుీండి మా అత్త గార్ు నఅమాా పావని,

అమాా మాటో డుకున్నార్నామాట అని అనుకున్నాను. పరమోద్

నువువ ఒక సారష డనకీర్ట కి చయపించుకుంటే బ గుంటుందేమోనఅని

వాళ్ళ అమాకి ఏమి చేపాుడో , అదే న్ేను మా అమాకి చేపాును,

అన్నార్ు. న్ేను, పరమోద్ ఉల్నకికపడి, ఒకే సారష ఆవడ వెైపు

ఈ వష్టయ్ం గురషంచి పరమోద్ కి చెపిు త్న మనసు పాడు

చయసాము ఎందుకూ అనాటు
ో గా.

చేయ్ోదలుచుకోలేదు, కాని ఈ ఆడవాళ్ళ న్భర్ో ు కటిీంచనల్న అని

"న్ేను బ గాన్ే వున్నాను కదన? ఇపుుడు డనకీర్ట
ఎందుకూ?” అని అన్నాను.

చెపుి

హైదరాబ దు
అనుకుంట ను
మీ

వెళిళపో య్ార్ు.
మా

అమా

అత్త గార్ు

మేము
దగొ ర్నుంచి

చేపిునటుీగా

వాళ్ళని
ఫో ను
పరీక్షలు

అనుకున్నాను
మర్ున్నడు రాతిర భోజ్నం చేసత ునాపుుడు పరమోద్ తో ఈ

"పెళ్ళయి న్నలుగేళ్ళళ అయిన్న పిలోలు లేర్ు కదన. ఒక

ట పిక్ గురషంచి మాటో డటం మొదలు పెటీ ను,"పరమోద్, అత్త గార్ు

సారష డనకీర్ట కి చయపించుకుని ఎదెన్
ై న సలహా తీసుకో రాదన? త్పుు

చెపుి నటు
ో న్ేను టెసీ ులు చేయించుకుంట ను ఏమంట వు?న అని

ఏమిటిన? అని అన్నార్ు.

అడిగాను. సడన్ గా ఇటో అడిగేసరషకి పరమోద్ నిశేేష్టయ
ీ డయ్ాోడు.

న్ేను జ్వాబు చేపేు లోపలే పరమోద్ నఅమాా, న్నకు,

అయిన్న ముందు-నఇవనిా మనకెందుకు పావనీ? మనం సంతో

పావనికి పిలోలు లేర్ు అన్ే బ ధ లేదు. పుటిీనపుుడే పుడతనర్ు,

ష్టంగా, హాయిగా లేమా? పిలోలు లేకపో తే ఎమెైంది? ఈ వష్టయ్ం

పుటీ క పో యిన్న మాకు బ ధ లేదు. పరసత ుత్ సమాజ్ంలో పిలోల్నని

మరషేపో . వయ్ ఆర్ట ఫెన్
ై ద వే వయ్ ఆర్టన అని డిష్ వాష్టర్ట లోడ్

పెంచటం కన్నా, పిలోలు లేకుండన వుండటమే మంచిదిన అని

చేస్,ి మిగషల్నన పదనరాధలు గషన్ా
ె లోో సదిి, ఫిరజ్ లో పెటీ ,ి టేబులు

అన్నాడు.

త్యడిచి, చేత్యలు కడుకుకని, టవలుతో త్యడుచుకుని వెళిళ

న్ేను వేరే ఏమి అనలేదు, పరమోద్ ననుా ఇటువంటి

సో ఫాలో కూర్ుేని టీవీ ఆన్ చేస్ి రషమోట్ తో చననలుస చేంజ్

స్ిటుోవెష్టన్స నుంచి పో ర టెక్ీ చేసత య వుంట డు ఎపుుడయ. నీళ్ళళ

చేసత ున్నాడు. ఈ లోపల న్ేను మిగషల్నన పని పూరషతచస్
ే ి వచిే త్న

నిండిన కళ్ళతో త్న వంక చయస్ి త్నకి కళ్ళతోన్ే కృత్జ్ా త్లు

పకకన కూర్ుేన్నాను. త్ను న్న చేతిని త్న చేతిలోకి తీసుకుని,

చెపాును. త్ను కూడన నీవు ఏమి బ ధ పడకు న్ేను వున్నాను

న్న వెప
ై ు తిరషగ,ష "డోంట్ వరీ పావనీ. వేరవ
ే ాళ్ళకోసం ఏమి
చేయ్ోవలస్ిన అవసర్ము లేదు. కాని నీకు కావాలంటే త్పు

33

కుండన చేది నం. న్ేను కూడన టెస్ీ చేయించుకుంట ను." అని

సంగతి వాళ్ళ అమాకి చేపాుడు. ఆత్యరత్ పటీ లేక ఈ టెసీ ు టెంై కి

అన్నాడు ననుా దగొ రషకి తీసుకుంటూ, ఈ సారష న్న వంత్య అయిం

ఆవడ వచేేసార్ు. ఇక పరమోద్ కి స్ెుష్టల్నసుీ చెపుి నదేమిటంటే,

ది- దిమా తిర్గడం. త్న చేతిని గటిీగా పటుీకున్నాను వదిల్న

సగానికి పెగ
ై ా సంతనన సమసోలు మగవాడి శుకర కణనల సంఖ్ో పెై

పెటీకుండన. న్నకు ఎంతో ధెైర్ోం కల్నగషంది. ఇంత్కన్నా న్నకు వేరే

ఆధనర్ పడి ఉంటుందని, స్ెమన్
ె అన్నల్నస్ిస్ చేస్ేత మగవాడి శుకర

ఏమి కావాల్న అని అనుకున్నాను

కణనల సంఖ్ో తెలుసుతందని చెపాుడట. ఆ సంఖ్ో - స్ెుర్టా ర్ూపు

ఆ రాతిర అటో గడిచిపో యింది.

రేఖ్ల మీద , చలనం మీద ఆధనర్పడి ఉంటుందట. న్నర్ాల్

ఈ వష్టయ్ం మా అత్త గారషకి మా అమాకి ఫో ను చేస్ి

స్ెుర్టా కౌంట్, ఒక మిలీో లీటర్ట స్ెుర్టా కి ఒక కోటీ ఏభయ్ లక్షలు

చేపాుము. మా అత్త గార్ు సంతోష్ట పడనిర్ు కాని న నీకు ఎందుకు

అంటే పదిహేను మిల్నయ్ను
ో ఉండనలట. ఇంకా అన్ేక సమసోల

రా బ బు ఈ టెసీ ులు, నీవు మొగవాడివ కదన ఇది ఆడవాళ్ళ కి

గురషంచి చెపుే ర్ని పరమోద్ న్నకు ఆ రోజు రాతిర చేపాుడు.

మాత్రమే వచేే సమసో కదన న అని అన్నార్ు. దీనికి పరమోద్, "

మర్ున్నడు పో దుిన్ే లేచి టెస్ీ లకి వెడుత్యన్నాని చేపిు వేళిళ

ఈ పారబో ం ఒకక ఆడవాళ్ళదే కాదు అమాా ఇది మొగవాళ్ళకి

పో య్ాడు. రెండు రోజులోో అనిా టెసీ ులు పూరషత అయ్ాోయి. ఒక

కూడన వసుతంది, చనలా శాత్ము మొగవాళ్ళకే ఈ పారబో ము

వార్ం త్ర్ువాత్ టెసీ ు రషజ్లుీి వచనేయ్ని డనకీర్ట మీతో

ఎకుకవగా వుంటుంది ఆడవాళ్ళ కన్నా న అని అన్నాడు. దీనికి

మాటో డనలని అనుకుంటున్నార్ు అని ఫో ను వచిేంది. మర్ు

ఆవడ నఇదేకకటి వడయ
ి ర్ంరా బ బూ న అని అన్నార్ు అని పరమో

న్నడు ర్మాని టెైం ఇచిేంది. మర్ున్నడు మా అత్త గార్ు పో దుిన్ేా

ద్ న్నతో చెపాుడు. ఈ టెసీ ులనిా చేయించుకోవట నికి ఇది ర్ము

లేచి రోజు చేస్ే పూజ్లే కాకుండన వేరే ఎక్స టర పూజ్ చేస్న
ి టుీ

ఒక వార్ం స్ెలవు పెటీ ము. మా ఫామిల్న డనకీర్ట దగొ ర్కు

అనిపించింది. బొ టుీ పెటీ ి పరసాదం ఇచనేర్ు, ఆవడ ముఖ్ంలో

వేళాళము, అనిా వష్టయ్ాలు ఆయ్నకి చేపాుము. అనీావని

ఆందో ళ్న కోటీ వచిేనటుీగా కనిపించింది. ఆవడతో ఏదెైన అంటే

ఆయ్న మమాల్నా స్ెుష్టల్నసుీ, య్ూరాలజిసుీ దగొ రక
ష ి వెళ్ళమని

ఏడుసాతర్ని భయ్పడి ఏమి అనకుండన వసాతమని చేపిు బయ్టకి

సలహా ఇచనేర్ు. మొదటి స్ెష్టన్ొో ఆ డనకీర్ట న్న న్ెలవారీ పటరషయ్

వచేేసాము. కార్ు వున్నా, ఆటో తీసుకున్నాము. డనకీర్ట ఆఫటసు

డ్స, ఆరోగోం గురషంచి చనల వవరాలు అడిగష తెలుసుకున్నార్ు

వచేేవర్కు త్న చేతిని గటిీగా పటుీకుని కూర్ుేన్నాను, ఇది ర్

పిరయ్
ష డ్స రెగుోలరా కాదన, ఓవుోలేష్టన్ సరషగొ ా వుందన లేదన అని.

ము స్ెైలేంటు గా కూర్ుేన్నాము ఆటోలో. సరష అయిన టెైంకే

ఫెరీల్
ే పటరషయ్డోో టెై చేసత ున్నామా లేదన అని అడిగష తెలుసు

డనకీర్ట లోపల్నకి పిల్నచనడు. ఆయ్న మాకు అర్ి ం అయిేటీటీ ు చేపుి ం

కున్నార్ు.

ది ఏమిటంటే, పరమోద్ సుర్టా కౌంట్ చనలా త్కుకవగా వునాదని,

ననుా బో డ్-టెసీ ు కి, అలాీరసౌండ్ కి పంపార్ు, ఎండో మె

కాని దీని వష్టయ్ంలో అంత్గా కంగార్ు పడవలస్ిన అవసర్ము

టియ్
ర ం, అంటే గరాభశ్య్ ల ని
ై ంగ్స గురషంచి తెలుసుకోవట నికి,

లేదు అని. ఈ సమసోకి పరషషాకరాలు వున్నాయ్ని, ఈ రోజులోో

ల ైనింగు దళ్సరష అవట నికి, హారోానుస సరషగా త్య్ార్వుత్యన్నా

టెకాాలాజి ఏంత్ అడనవన్స అయిందంటే ఉనా ఆ ఒకటి – రెండు

య్ా అని తెలుసుకోవడననికి. ఎండో మట
ె యో
ిర
స్ిస్ ఏమయిన్న వు

శుకర కణనల్నా తీస్ి , అండననిాఫలదీకర్ణం చేసత ున్నార్ు అని

నాదన అని తెలుసుకోవట నికి, ఈ వధంగా అనిా టెసీ ులకి వెళాళ

చెపాుర్ు. ఫలదీకర్ణం స్టత ై గర్భంలో చెయ్ోడం లేదన బయ్ట

ను. అనిా టెసీ ులు అయి రషజ్లుీి వచిేన త్ర్ువాత్, డనకీర్ట ఆఫట

పరషక్షన్నళికలో చేస్ి గర్భంలో పరవశ్
ే పెటీడం అని చెపుి , ఈ రెండు

స్ నుంచి కాల్ వచిేంది, డనకీర్ట నీతో మాటో డతనర్ు అని. న్ేను

పది త్యలు చనల స్ేఫ్ అని చనలా స్ేఫు చేపుి మీర్ు ఇంటికి వేళిళ

పరమోద్ వెళాళము ఆయ్నిా కలవట నికి. ఆయ్న చెపుి ంది

ఆలోచించుకుని

ఏమిటంటే న్న టెసీ ులోో ఎందులో కూడన ఏ ర్కమెన
ై సమసో లేదని

వష్టయ్ాలుచయసాతను అనిఅన్నాడు. మేము ఆయ్నకి థనంక్స

ఏ

సంగతీ

న్నకు

చెపేత

న్ేను

మిగషల్నన

అంతన న్నర్ాల్ గా వుందని. పరమోద్ చనలా సంతోష్ట పడి ఈ
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చెపుి బయ్ట కు వచిే ఆటో మాటో డుకుని అందులోకి ఎకిక

మోరా లాబ్ లో న అత్త గార్ు అన్నార్ు. దననికి పరమోద్ -"ఎందుకు

కూర్ుేన్నాము ,

చేసత ార్మాా త్పుులు ఇటువంటి లాబ్స లో, ఒకటికి రేండు సార్ుో

న్ేను త్న వెప
ై ు తిరషగష ఏదో అనబో యిే లోపలే త్ను న్న

టెసీ ులు రషపటట్ చేసత ార్ు, పంపేముందు కూడన రీచేక్ చేస్ి మరష

వెైపు తిరషగష నఇలాో అయితేన్ే బెటర్ట పావనీ, పారబో ం న్నలో వుండ

పంపుతనర్ు కనుక ఇటువటి త్పుులు జ్ర్గవమాాన, అని

టం మంచిదెైంది. న్నకు చనల సంతోష్టంగా వుందిన అని అన్నాడు.

అన్నాడు.

"అదేంటీ అలాో అంటున్నావున అని అడిగాను.

దీనితో ఆవడ మళీళ ఏమి మటో డలేదు, త్న గదిలోకి

"ఇపుుడు మా అమా కాని, మా వెప
ై ు బందువులుకాని

వెళిళ పో యింది. న్ేను కూడన ఆవడతో ఏమి మాటో డలేదు, న్ేను

త్పుు నీది అన్ే అవకాశ్ం లేదు, దీనితో అందరష న్భర్ో ు మూత్

న్న గదిలోకి వేళిళ అమాకి ఫో ను చేస్ి చెపాును, అమా గొంత్యలో

పడతనయి, పిలోల్నా ఎపుుడు కంట వే అని కొంటె కూత్లూ కోస్ే

కూడన రీలీఫ్ వనిపించింది.

అవకాశ్ం లేదున.
"ఇపుుడు ఏంత్మంది ననుా ట రెొట్ చేసత ారో చయదనిము,
మా అమాతో సహా, అని అన్నాడు.
"న్ేను మా అమాకి థనంక్స చేపుుకోవాల్న పరీక్షలు
చేయించుకోమని పో ర త్సహించినందుకు” అని అన్నాడు

"ఇపుుడు ఎంచేసత ార్ున అని ఆదురాి గా అడిగషంది అమా.
"న్ేను పరమోద్ మాటో డుకొని ఒక నిర్ుయ్ానికి రావాల్న,
త్ర్ువాత్ ఫ ను చేసత ాను” అని చేపుి ఫో ను పేటీ స
ే ాను.
రెండు రోజుల త్ర్ువాత్ మా అత్త గార్ు హద
ై ర్బ దు
వెళిళపో య్ార్ు. పరమోద్ త్న రోటీన్ లో పడిపో య్ాడు, ఏ ర్కమెన
ై

మా ఇది రల
ష ో ఒక ర్కమెైన రషలీఫ్. హమాయ్ో అనుకు

మార్ుు లేదు త్నలో. న్నకు ఏంతో సపో ర్ుీ ఇచిేన పరమోద్ ని

న్నాను. ఇంటి దగొ ర్ ఆటో ఆగటంతో దిగష డబుబలు ఆటో వాడీకి

ఇంక అనవసర్ంగా ఈ వష్టయ్ంలో భ ద పెటీ దలుచుకోలేదు,

ఇచిే లోపల్నకి వచనేము, మా అత్త గార్ు మా కోసం ఎదుర్ు

అందుకని ఈ వష్టయ్ం ఇంక ఏత్త లేదు. న్ేను కూడన న్న రోటీన్ లో

చయసుతన్నార్ు.

పడి పో య్ాను. మొదటోోన్ే ఈ పారబో ం మన మధోకి రాకూడదని

పరమోద్ వెళిళ ఆవడ పకకన కూర్ుేని అనిా వష్టయ్ాలు
వపులంగా ఆవడకి అర్ధ ం అయిేోటటు
ో చెపాుడు.

అనుకున్నాము కనుక ఇక ఈ పరసకిత తీసుకు రాలేదు. ఒక రోజు
త్న్ే డినార్ట టెైం లో ఈ పరసకీత తీసుకోచనేడు," పావని, డనకీర్ట

ఆవడకి కళ్ళనుంచి నీళ్ళళ కార్టం మొదలు పెటీ యి,

చేపుి నదనని గురషంచి ఏమని నిర్ు యించనవు? నీకు ఏటో ఇష్టీ ం

కాస్ేపు అయిన త్ర్ువాత్ కళ్ళ నీళ్ళళ త్యడుచుకుని,"మగ

అయితే అటో చేది నము. ఏ వధంగా కూడన నీ మీద న్న నిర్ు య్ానిా

మహారాజువ నీకేమిటిరా ఇది, మన ఇంట -వంట లేనిదిన అని

ఫో ర్ుస చేయ్ోను. న్నకు నువువ ఆనందంగా ఉండటమే కావాల్న.

అన్నార్ు.

టేక్ య్ువర్ట ఓన్ టెైం." అని అన్నాడు. "టెైం తీసుకోవాల్నసన

"అదేమిటమాా అలా అంట వు, మన వంశ్ంలో ఏంతో

అవసర్ము లేదు పరమోద్. మనకేమీ ఇవనీా అవసర్ం లేదు.

మందికి పిలోలు లేర్ు, చనల త్కుకవ మందిక,ి పిలోలు ఉన్నా న్న

న్ేను చనలా సంతోష్టంగా వున్నాను, ఒక పేది బర్ువు న్న బుజ్ాల

లాగా ఒకళ్ళళ మాత్రమే. కొంత్మంది అసలు గర్భమే దనలేలేదు.

మీది నుంచి దించినటుీ అయింది.

కొంత్ మందికి ఎన్భా సార్ుో కడుపు పో యిందని నీవే కదన చేపుే

అత్త య్ోగారష కోర్కు చేయించుకునా టెసీ ులు అవ,

దననివ. సమసో మొగవాళ్ళదే అయిన్న ఆ ఆడవాళ్ళళ ఎన్ేానిా

అంత్కన్నా వేరే ఏమి లేదు. నినుా అనవసర్ంగా ఇబబంది

మాటలు పడనిర్మాా బంధువులతో. నీకు ఇవ అనిా తెల్నయ్వా.

పెటీ ను. నీవు అనాటుీ వయ్ ఆర్ట ఫెన్
ై ద వే వయ్ ఆర్ట, భవష్టోత్

ఎందుకమాా నినుా నీవు మభోపెటీ ుకుంట వు? మన ఫామిలీ

లో ఒక వేళ్ళ మనం పిలోలు కావాల్న అని అనుకుంటే ఎంతో మంది

లోన్ే వుందమాా ఈ పారబో ం.న, అని కోంచం కోపంగాన్ే అన్నాడు

అన్నధ పిలోలు వున్నార్ు, వాళ్ళలో ఒకరషా అడనప్ీ చేసుకుందన

పరమోద్. "టెసీ ులు త్పుు చేసారేమోరా. రషజ్లుీి మారషన్నయిే

ము లేదన అకకడి పిలోల చదువులకి సహాయ్ం చేది నమున అని
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అన్నాను. చిర్ునవువ అత్ని పెదవుల మీద కనపడింది. ఎనిా
రోజు లు అయిందో త్నని అటో చయస్ి.

న్ేను వంటింటోో ఎకకడివ అకకడ వదిలేస్ి చేత్యలు
కడుకుకని వచనేను.ఇది ర్ం చెపుులు వేసుకుని బయ్టకు వచిే

"దట్స మెై బేం ' అని లేచి చేత్యలు కడుకోకని న్న చెర్ట
ై
దగొ రషకి వచిే న్న బుగొ మీద ముదుి పెటీ ుకున్నాడు."

డో ర్ట ని లాక్ చేస్ి ఒకళ్ళ చేత్యలు ఒకళ్ళళ పటుీకుని నడవటం
మొదలు పెటీ ము. ఎనిా రోజులు అయిందో ఇటో మేము వాక్ కి

“ఐయ్ాం సో పౌరడ్ ఆఫ్ య్ూ పావనీన అని ననుా దగొ రష

వెళిో. పునామి అనుకుంట ను, వెన్ెాల కురషస్ిపో తోంది బయ్ట,

కి తీసుకున్నాడు. "పద. సర్దనగా పార్టక లో నడుదనింన అని

సనాటి గాల్న వీసోత ంది, ఎంతో హాయిగా, పరశాంత్ంగా వుంది

అన్నాడు ఏంతో వుతనసహంగా. న్నకు కుడన చనల రోజుల త్ర్ువాత్

వాతనవర్ణం, మా మనసుసలాోగా!

సంతోష్టం కల్నగషంది.

(Author’s Note: Google research was done for the information about human infertility and fertility)

తెలుగు కళా సమితి 30 వ వార్ష
ి కోత్సవ వేడుకల చిత్
ర మాలిక -1
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ర్ావిశాసిా ై - 'ప్కతకంట్ి అబాబయి' - ప్ర్షచయ్ం
డన. వెై.వ. ర్మణ, గుంటూర్ు (ఇండియ్ా)
నిర్ంజ్నరావుకి త్ండిర లేడు. భూమీాద

నయ, భయ్ంకర్ంగానయ ఉంది. ఆ పిలోవాడి ఏడుపు త్న చదువుకి

పడగాన్ే అత్నికి అమాా, ఆకల్న త్పు

తీవరఆటంకంగా పరషణ మిసుతంది. భర్త ధరాాసుపతిరలో చేర్తనడు. ఓ

మరేం దకకలేదు. అందుకే పరషస్ా త్
ి యల్నా

అర్ధ రాతిర ఆ పిలోవాడి కి పారణం మీదకొసుతంది. ఆ ఆడమనిషి

జ్యించి పెైసా ాయికి వెళాళలన్ే కస్ి కూడన

నిర్ంజ్నరావుని ఆసుతిర దనకా తోడు ర్మాని దీనంగా అరషధసత ుంది.

అపుుడే కల్నగషంది.

అపుటికే చిరెరతితపో య్ు నా నిర్ంజ్నం గావుకేకలు వేసత ాడు.

అత్ని మాటలు వేసవకాలంలో

"పిలవను. రషక్షా పిలవను! రాను. ఆసుతిరకి రాను.

మలో పువువలాో మధుర్ంగా ఉండవు. చల్నకాలంలో వానచినుకులాో

చెయ్ోను. సహాయ్ం చెయ్ోను. మీకోసం న్ేను పూచికపులో

చుర్ుకుకమంట యి... నిశ్ేలంగా ఉనాపుటికీ అత్ను ధనోనంలో

మొయ్ోను. న్న చయపుడువేలు చయపిస్ేత చనలు మీర్ంతన బ ధల

ఉనా యోగషలా నిర్ాలంగా కనిపించడు. సత్రంలో బెైరాగషలా చవగాొ

బుర్దలోోంచి బెైటపడి బంగార్ులోకాలోో వహరషసత ానంటే న్ేను

కూడన కనిపించడు. పుటీ లో పాములా భయ్ంకర్ంగా కనిపిసత ాడు.

చయపుడువేలు చయపించను! ఎందుకు చయపించనల్న?" అంటూ

నిర్ంజ్నరావుకి

త్నచుటూ
ీ

ఉండే

దనరషదయర పు

త్లుపులు ఫెడల
ి ాంటూ మూస్ేసుకున్నాడు.

వాతనవర్ణం అన్నా, త్నచుటూ
ీ ఉండే త్నలాంటివార్న్నా తెగ

తెలో ారష చయస్ేత ఆ ఆడమనిషి గది ఖ్ాళీ చేస్ి వెళిళ

దేవష్టం పరబల్నంది... అంతన ఒకే జ్ెయిలోో ఉనాపుటికీ అమెరక
ష ాలో

పో యింది. కధని రావశాస్ిత ై త్నకి అలవాటెన
ై ధో ర్ణిలో ఈ వధంగా

తెలోఖ్ెైదల
ీ ు నలో ఖ్ెద
ై ీలని చయస్ినటు
ో సాటివారషని చయస్ి అసహిోం

ముగషసత ాడు.

చుకోన్నర్ంభించనడు...జీవత్ంలో అమర్సౌఖ్ాోలున్నాయ్నీ, వాటి

"ఇదంతన జ్రషగష ఎన్నాళ్ళయిందండీ?"

ని నచదువున దనవరా సంపాదించుకోవచేని అత్ను గరహిం చనడు.

"పదిహన్
ే ళ్
ే ళయింది సార్ట!న

పో టీ పరీక్షకి పిరపర్ట
ే అవవటం కోసం చేసత ునా చినా

"మరెైతే - ర్ంజ్నుడో నిర్ంజ్నుడో - అత్న్ేం చేసత ున్నాడండీ

ఉదో ోగానిా వదులుకొని.. పటాంలో ఒక గది అదెికి తీసుకుంట

ఇపుుడు?"

డు. ఇంటి ఓనర్ట పకకగదిని దగొ రో ోన్ే ఉనా ధరాాసుపతిర

"వాడిపుుడు

వెైదోనిమిత్త ం వచేేవారషకి రోజువారష అదెి పదధ తిన ఇసుతంట డు.

పరతోే కశాఖ్లో పరధనన్భదో ోగషగా ఉంటున్నాడు సార్ట!న

పరీక్షల కోసం నిర్ంజ్నుడు భీకర్ంగా చదువుత్యండగా పకకగదిలో
కి ఒక పేదకుటుంబం అదెికొసుతంది.
ఆ కుటుంబంలోని భర్త కి చర్ాం, దంత్ం, ఎమిక, దగుొ
త్పు అత్న్భో ఇంకేమి ఉనాటు
ో లేవు... ఆ ఆడమనిషి పులో లా
ఉంది. ఆమె గుండెలు అర్ుేకుపో య్ాయి. ఆమె ముఖ్ం పటకుక
పో యింది. ఆమె కళ్ళళ పిల్నోని చయస్ిన ఎలక కళ్ళలాో లేవు! పుల్నని
చయస్ిన లేడి కళ్ళలాో వున్నాయి. ఆ లేడెైన్న అరెాలో నించీ ఏఆకూ,
అలమూ ద ర్కక ఉపుునీళ్ళళ తనగష బత్యకుత్యనా లేడనామాట...
ఆవడ పెదిడనకీర్ో ముందు నగాంగా నిలుేనా జ్బుబమనిషిలా
చనలా దీనంగా కనిపిసత ుంది. ఆ పిలోవాడి ఏడుపు చనలా ఘోర్ంగా

పరజ్లపెై

పనుాలు

వధించే

పరభుత్వ

త ల్న పరచుర్ణ - ఆంధరజ్యోతి వార్పతిరక (07-14-1967) . పుసత క
ర్ూపం - బ కీ కధలు.
జీవత్ంలో

అమర్సౌఖ్ాోలని

సంపాదించుకోవట నికి

నచదువున మార్ొ న్ా
ె ంచుకునా నిర్ంజ్నరావుని.. చదువులు,
పో టీపరీక్షలు దనవరా ఉదో ోగాలు సంపాదించుకుని.. సమాజ్ం పటో
పూరషత బ ధోతనరాహిత్ోంగా ఉండే పరభుతోవదో ోగులకి పరతీకగా తీసు
కున్నాడు.
నిర్ంజ్నమంటే మనకి అసహోం కల్నగేటో ు అనిార్కాల
జ్ాగరత్తలు తీసుకున్నాడు. అయిన్న.. అనుమానం వచిేందేమో!..
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వెంకటర వన్ే చినాన్నటి స్ేాహిత్యడిని నిర్ంజ్నుడు ఎలా చంపేశా

న్ేనీ కథని ఇర్వెైసార్ుో చదివుంట ను. త్న పాయింట్ ని

డో చెపుి ... మనకి నిర్ంజ్నుడి పటో రోత్ కల్నగేటో ు రాశాడు.

కథనర్ూపంలో మలచడననికి రావశాస్ిత ై ఎంచుకునా శైల్న అనిత్ర్

బహుశా... మంచికి చెడు చెయ్ోరాదు. చెడుకు మంచి చెయ్ో

సాధోం. అందుకే ఎనిాసార్ుో చదివన్న.. 'ఇంత్ గొపుగా ఎలా

రాదన్ే త్న ర్చన్న పాలస్టననుసరషంచి... ఈ (అతి) జ్ాగరత్త

రాశాడబ బ!' అని ఆశ్ేర్ోపో త్ూ చదువుత్యంట ను.

తీసుకునుంట డు.

రావశాస్ిత ై ఈ కధ రాస్ి 45 సంవత్సరాలు నిండనయి.

చదువు లేనివాడు చదువుకునావాడిని ఎందుకు గౌర్వ

ఇపుుడు నిర్ంజ్నుడి వార్సులు ఉదో ోగాలేం ఖ్ర్ా! అనిా ర్ంగా

సాతడు? చదువు జ్ాాన్ననిాసుతందని. సమసమాజ్ కాంక్షని పెంచు

లోో చెలరేగప
ష ో త్యన్నార్ు. రోజురోజుకీ వీరష సంఖ్ో పెరగ
ష ష పో త్యందే

త్యందని. కేవలం ఉనాత్ సాాన్నల కోసం, ఉదో ోగాల కోసం, డబుబ

మోననా భయ్ాందో ళ్నలు చెందవలస్ిన పరషస్ా త్
ి యలు పరసత ుత్ం

సంపాదించుకున్ేందుకు 'చదువు' ఒక మార్ొ ంగా ఎంచు కున్ేవార్ు

మనకున్నాయి.

సమాజ్ానికి కీడే చేసత ార్ని ఈ కధలో రావశాస్ిత ర చెబుతనడు.

(రచయిత్ గుంట్ూరు లో మానసిక వద్
ై ుయలు. తెలుగు బాలగర్.)

తెలుగు కళా సమితి 30 వ వార్ష
ి కోత్సవ వేడుకల చిత్
ర మాలిక -2

“న్నకు పదివల
ే ు అపుుకావాల్న. సది గలవా?”, అపాురావు జ్ముబల్నంగానిా అడిగాడు. “పదివేలా? అంత్ పెది అవసర్ం ఏమొచిేం
ది?”, జ్ంబుల్నంగం ఆరా తీసాడు. “ అవసర్ం చినాదే. కనీ మళీళ మళీళ అపుడిగత
ష ే బ వుండదు కదన!” అపాురావు సమాధనన్ననికి
జ్ంబుల్నంగం న్భరావల్నంచనడు.
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