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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) 
 

mailto:president@tfas.net
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తెలుగు కళా సమితి ముప్ఫయ్యవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు 

మధు రాచకుళ్ళ (టరస్టీ , తలెుగు కళా సమితి) 

తెలుగు కళా సమితి ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవ సంద 
ర్భంగా నృత్ో, సంగతీ్, సాహిత్ో, సాంసకృతిక కార్ోకరమాలు 
తెలుగు కళా సమితి అధోక్షులు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గారష ఆధవ 
ర్ోంలో జుల ై 10,11 తదేలీోో  నయోజ్ెరీసరాషీ్టరంలో అటీహాసంగా 
జ్రషగాయి. దీనికి పలువుర్ు సామాజిక, రాజ్కయీ్, సాంసకృతిక, 
సాహితీవతే్తల ందరో పాలగొ న్నార్ు. ఈ వడేుకకు శ్రర దనము గేదలె 
గార్ు సమనవయ్కర్తగా వోవహరషంచగా, తలెుగు కళా సమితి కార్ో 
నిరావహకబృందం న్తే్ృత్వం వహించింది. ఉత్తర్ అమెరషకా తలెుగు 
సంఘాలు పరతీ రెండేళో్కీ జ్ాతీయ్సాా యిలో జ్రషపే సాంస ర్తిక ఉత్స 
వాల నమూన్నలో ఈ సంబరాలు జ్రషగాయి. ఈ కార్ోకరమానిక ి
హాజ్ర్యిన వార్ందర్ూ తలెుగు కళా సమితి ఇంత్వర్కూ జ్ర్పిన 
కార్ోకరమాలోో  ఇది అత్యోత్తమంగా వునాదని వాోఖ్ాోనించడం 
గమన్నర్హం. 

జూల ై 10 వ తనరీఖ్ు రాతిర 7 గంటలకు ఎడిసన్ నగర్ం 
లోని రాయ్ల్ ఆలబరీ్ట పలేస్-లో సంబరాల పరతేో కవందు ( బ ం 
కేవట్) ఘనంగా జ్రషగషంది. తలెుగు కళా సమితి స్టనియ్ర్ట లీడర్ట 
షిప్ వారషచ ేజ్యోతి పరజ్వలన, కుమారష వష్టయు పిరయ్ పరా ర్ధనతో పరా ర్ంభ 
మయిన ఈకార్ోకరమాలకు శ్రరమతి గషరషజ్ పనెుమరషత వాోఖ్ాోత్గా 
వోవహరషంచనర్ు. జ్యోతి పరజ్వలన అనత్ర్ం శ్రరమతి గషరషజ్ పనెుమరషత 
గార్ు, తలెుగు కళా సమితి అధోక్షులు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గారషని 
సభకు పరషచయ్ం చేసార్ు. శ్రర గండ ి శ్రరనివాస్, శ్రర మధు అన్నా, 
శ్రరమతి శ్రరదవే జ్ాగరో్మూడ,ి శ్రరమతి ంందు మాదిరాజు మరషయ్ు శ్రర 
వంశ్ర కొపుురావూరష గార్ుో  ఆహూత్యల్నా సాదర్ంగా ఆహావనిం 
చనర్ు. అనంత్ర్ం బ ంకేవట్ కోఆరషిన్టేర్ట, తలెుగు కళా సమితి 
ఉపాధోక్షులు శ్రర గుర్ు ఆలంపలో్న గార్ు సభికుల్నా ఉదేిశంచి పరసం 
గషంచనర్ు. నయో జ్ెరీస స్నె్ేటర్ట శామ్ థనమసన్ గార్ు ఈ కార్ోకరమా 
నికి ముఖ్ో అతిధి గా వచేేశార్ు. తలెుగు కళా సమితి అధోక్షులు 
శ్రర గండి శ్రరనివాస్ ముఖ్ో అతిధనిి జ్ాా పకితో సన్నానించనర్ు. ఈ 
వారషికోత్సవ సందర్భంగా ఒక పరతేోక సంచిక “పరతిభ” సావనీర్ట ని శ్రర 
వసంత్ న్నయ్ుడు గారష పర్ోవేక్షణలో సావనీర్ట కమిటీ సభుోలు 

ర్ూప ందించి, వెలువరషంచడం జ్రషగషంది. తెలుగు స్ినీ, సాహతి్ోర్ం 
గాలోో  లబధ  పరతిష్టయీ లయిన శ్రర జ్ొనావత్యత ల రామల్నంగశే్వర్ రావు, శ్రర 
సుదని ల అశోక్ తజే్, సహసరా వధనని శ్రర కడమిిళ్ళ వర్ పరసాద్ మరష 
య్ు శ్రర మీగడ రామ ల్నంగసావమి గార్ుో  ఈ సావనీర్ట ను ఆవష్టక 
రషంచనర్ు. శ్రర రాచకుళ్ళ మధు గార్ు వశషీ్ట అతిధుల్నా, సావనీర్ట 
కమిటీ సభుోలని పరషచయ్ం చేసార్ు. తలెుగు వారష అభిమాన 
నటమీణులు కాజ్ల్ మరషయ్ు లయ్ అందరషని అలరషంచనర్ు. 
అనంత్ర్ం ఈ వారషికోత్సవ కార్ోకరమాలు వజ్య్వంత్ంగా జ్ర్గడన 
నికి సహాయ్ం చసే్ిన పరాయోజ్కులు, వదననుోలు శ్రర పేరమ్ 
నందవిాడ, శ్రర మలాో  రెడిి , శ్రర సుధనకర్ట రాయ్పూడ,ి మరషయ్ు 
జి. & స్ి., కంపెనీ వారషని ముఖ్ో అతిధ ిశ్రర శామ్ థనమసన్ గార్ు 
శాలువ, జ్ాా పకిలతో సత్కరషంచనర్ు. వందు భోజ్నంతో పాటుగా 
సవర్ుకక, శ్రరమతి ఆదరషిని, లల్నత్ రాణ,ి కృష్టు  రాణి మరషయ్ు వష్టయు  
పిరయ్ల సంగతీ్ వభ వరష జ్రషగషంది. శ్రరమతి ఉమా మాకం గారష 
వందన సమర్ుణ తో మొదట ిరోజు కార్ోకరమాలు ముగషశాయి. 

జూల ై 11 న నయవార్టక స్ింఫనీ హలోో  ఉత్సవాల రెండవ 
రోజు కార్ోకరమాలు జ్యోతి పరజ్వలన, శ్రర శ్రర శ్రర కృష్టు దశేకా జియ్ోర్ట 
సావమీజీ గారష ఉపదశే్ వాకాోలతో పరా ర్ంభమయ్ాోయి. త్ర్ువాత్ 
తెలుగు కళా సమితి వారష సాంసకృతిక కార్ోకరమాలు శ్రరమతి శ్రరదవే 
జ్ాగరో్మూడి గారష ఆధవర్ోంలో వనయత్ా రతీిలో పరదరషింపబడని  
యి. శ్రర మధు అన్నా గారష పర్ోవకే్షణలో సాా నిక కళాకార్ుల 
చ ే“పర్మానందయ్ో శష్టయోలు”, “తెలుగు కూర జ్ ల ైన్స” మరషయ్ు 
“కీర్తన“ న్నటకిలు పరదరషించనర్ు. శ్రర మధు రాచకుళ్ళగారష పర్ోవేక్ష 
ణలో “నయవార్టక స్ేీజ్” ఆడటిోరషయ్ం లో ల్నటర్రీ కమిట ీచెరై్ట పర్సన్ 
శ్రరమతి రాధ కాశ్రన్నథుని గారష ఆధవర్ోంలో సాహతి్ో కార్ో కరమం 
జ్రషగషంది. వేదకవ శ్రర జ్ొనావత్యత ల రామల్నంగేశ్వర్ రావు, 
గుర్ుసహసరా వధనని శ్రర కడమిిళ్ళ వర్పరసాద్, స్ినీ కవ సుదని ల 
అశోక్ తజే్, శ్రర మీగడ రామల్నంగేశ్వర్ సావమి గార్ుో  ఈ సాహతిీ 
కార్ోకరమంలో పాలగొ న్నార్ు. శ్రరమతి ంందు మాదిరాజు గారష పర్ో 
వేక్షణలో పలు ర్కాల నృత్ోర్ూపకాలు అత్ోంత్ ర్మణయీ్ంగా 
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పరదరషి౦చనర్ు. సుమార్ు 100 మంద ి సాా నిక కళాకార్ులచ ే శ్రర 
జ్ొనావత్యత ల ర్చించిన “తెలుగువెభైవం” నృత్ో ర్ూపకానిక ిపరతేోక 
పరశ్ంసలు లభించనయి. శ్రర జ్ొనావత్యత ల మాట ో డుత్ూ గత్ 10 
సంత్సరాలలో ఉత్తర్ అమరెషకాలో ఇంత్ గొపుగా తలెుగు సాంసకృ 
తిక కార్ోకరమాలు జ్ర్గటం తనను చయడలేదన్నార్ు. శ్రరమతి ంందు 
మాదిరాజు గారష అధవర్ోంలో, ఆమచెే ర్ూప ందించబడి “మహిళా 
ఫాష్టన్ షో ” వశషే్టంగా య్ువత్రానిా ఆకటుీ కుంది. శ్రరమతి శ్రరదేవ 
జ్ాగరో్మూడి గారష పర్ోవేక్షణలో మునుపనెాడయ లేనివధంగా 
అదుభత్మెైన వవధ ర్కాల సంగీత్ కార్ోకరమాలు పరదరషించనర్ు. 
మొటీమొదటిసారషగా సంగతీ్ వాదో పరషకరాలతో ర్ూప ందించి న 
ఇండయి్న్ రాగా గూర ప్ వారష “స్ింఫనీ ఇను ర్ర మెంటల్ ఎన్సెంబ 
ల్”ఆహూత్యల్నా అలరషంచింది. శ్రరమతి శ్రరదవే జ్ాగరో్మూడ ిపర్ోవ ే
క్షణలో సుమార్ు 70 మంద ి సాా నిక బ ల బ ల్నకలకు శ్రర 
హర్పరసాద్, శ్రర శ్రరకాంత్, శ్రరమతి హరషణలిు శక్షణ ఇచిే పరదరషి ంచి 
న సంగతీ్ కార్ోకరమం “స్ింఫనీ ట ల్న వుడ్” వీనుల వందు చేస్ంిది. 
ఇంకా కళాంజ్ల్న సయకల్ ఆఫ్ డనన్స, స్ిదేధ ందర కూచిపూడ ి ఆరీ్ట 
అకాడమీ, నృత్ో మాధవ సయకల్ వదనోరషధనీ, వదనోర్ుధ లచ ే
పరదరషించబడి పరఖ్ాోత్ స్ినీ దర్ికుడు కే.వశ్వన్నధ్ స్ినీ గతీనలకు 
నృతనోలు, దక్షా గూర ప్ వారష “య్ూత్ ట లీవుడ్ మడె్-లీ”, శ్రర 
ఆనంద్ నృతనోలయ్ం వారష స్మెి కాో స్కిల్ డననుసలు, కవ సయకల్ 
ఆఫ్ డనన్స వారష “జ్ెై హనుమాన్” ర్ూపకం ఆకటుీ కున్నాయి. 
స్ినీ, టవీీ కళాకార్ుల “జ్బరి్స్త ”, స్ెంటర్ట ఫర్ట కూచిపూడ ి
డనన్స “తిలాో న్న”, కవ సయకల్ ఆఫ్ డనన్స ”ట ల్నవుడ్ ధమాఖ్ా” 
ఆకటుీ కున్నాయి. శ్రరమతి ఉమా మాకం గార్ు వదేిక ఏరాుటుో  
పర్ోవకే్షసియత , అతిధులకు, పరదర్ికులకు జ్ాా పికలు, శాలువాలు 
అందచేసార్ు. సమయ్ం మించిపోయినపుటకిి అందర్ు కళాకార్ు 
లకు అవకాశ్ం ఇచిే శ్రరమతి శ్రరదవే జ్ాగరో్మూడ,ి శ్రరమతి ంందు 

మాదిరాజు, శ్రరమతి ఉమా మాకం గార్ుో  అనిాసాంసకృతిక కార్ో 
కరమాలను అత్ోంత్ చనకచకోంగా నిర్వహించనర్ు. పటషీి్టమెై న 
పరణనళికతో ఆరషధకవోవహారాలను, టికెకటో నిర్వహణ, “పరతిభ” 
సావనీర్ట వోవహారాలను కోశాధికారష శ్రర వసంత్ న్నయ్ుడు గార్ు 
అత్ోంత్ సమరా్నీయ్ంగా నిర్వహించి పలువురష మపెుు ప ందన ర్ు. 
మీడయి్,పంోస్టి,ికళాకార్ుల వసతి, పరయ్ాణం, వేదకి పె ై
ఆడయిో & వడియో, ల డ్ స్ట్ రన్ ఏరాుటుో  వంటి బ ధోత్లు శ్రర 
వంశ్ర కొపుురావూరష గార్ు పర్ోవేక్షించనర్ు. తలెుగు కళా సమితి 
ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవ వడేుకలకు నిధుల సమీకర్ణకెై శ్రర గుర్ు 
ఆలంపలో్న మరషయ్ు శ్రర గండ ి శ్రరనివాస్ గార్ుో  అహరషాశ్లు శ్రమిం 
చనర్ు. నిధులను అందచసే్ని దనత్లకు శ్రర గుర్ు ఆలంపలో్న గార్ు 
కృత్జా్త్లు తలె్నయ్చేసార్ు. ఈకార్ోకరమాలకు శ్రరమతి గషరషజ్ పెను 
మరషత మరషయ్ు శ్రరమతి శ్రరలక్షిా కులకరషులు గార్ుో  వాోఖ్ాోత్లుగా 
వోవహరషంచనర్ు.రాతిర వందు భోజ్న్ననంత్ర్ం పరఖ్ాోత్ స్నిీ సంగీత్ 
దర్ికుడు శ్రర అనయప్ ర్ూబనె్స దర్సకత్వంలో వారష బృందం 
చ ే“సంగతీ్ వభ వరష” జ్రషగషంది. కార్ోకర్తలుగా పనిచసే్ిన శ్రర ముర్ళి 
మేడచిరో్, శ్రర ర్వ దనాపన్ేని, శ్రర అర్ుణ్ శ్రరరామిన్ేని, శ్రర ర్వ 
పుసుకర్ట, శ్రరమతి సరోజ్, శ్రర రాజు కొత్తమసు, శ్రర వెంకట్ జ్ాగరో్ 
మూడ,ి శ్రర సురషే్ మాకం, శ్రర సుధరీ్ట కొపుురావూరష, శ్రర శ్రవణ్ 
కొంకపిలో్న, సురషే్ పదాన్నభిని గారో్కు శ్రర గండి శ్రరనివాస్ గార్ు ధనో 
వాదములు తలె్నయ్చేసార్ు. ఈ రెండు రోజులూ “మిరషే” రసెాీ రెంట్ 
వార్ు చవులూరే ర్ుచులతో కమాని వంటకాల్నా ఆహుత్యలకు 
వడిి ంచనర్ు. సుమార్ు 2500 మందకిి పెగైా తలెుగు వార్ు తిల 
కించి ఈకార్ోకరమాలను వజ్య్వంత్ం చేసార్ు. అనంత్ర్ం 
తెలుగు కళా సమితి కార్ో నిరావహక బృందం వారషచే, వందన 
సమర్ుణ, “జ్నగణమన” జ్ాతీయ్ గీతనలాపనతో తలెుగు కళా 
సమితి ముపఫయ్ోవ వారషికోత్సవాలు ముగషసాయి. 
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సవప్నమూ – సందేశమూ  

డన. ఎ.పి.జ్ె. అబుి ల్ కలాం 

(దేశ్మంటే మనుష్టయలే, జ్ాత్యలు నిరషాంచనబడదేి మనుష్టయలతోన్ే. 
వారష సమిషిీ  కృషతిో ఏ జ్ాత్యిన్న తననయ ఇద ి కావాలనుకుంట ే
దననిా సాధించగలదు. భ ర్తీయ్ుల్నా, ముఖ్ోంగా య్ువత్ని 
ఉతేతజిత్యల్నా చయే్డమ ే “ఇగెైాటేడ్ మెైండ్స” పుసతక పరధనన 
ఇతివృత్త ం. న్నేు ముందు రాస్ిన పుసతకాలు “వంగ్సస అఫ్ ఫెైర్ట”, 
“ఇండయి్ా 2020: ఎ వజ్న్ ఫర్ట ది నయో మిలీనియ్ం” న్న సహ 
చర్ులు అర్ుణ్ తివారష, వెై.ఎస్.రాజ్న్ లతో కలస్ ిర్చించినవ. ఈ 
పుసతకం కూడన ఈ ఒర్వడలిోన్ ేముందుకు వచిేంది.  

2020 న్నటిక ిభ ర్త్ దేశానిా అభివృదిధ  చెందని దశే్ం గా 
ర్ూప ందచిగల్నగషనద ియ్ువజ్నులే అనానమాకంతో వారషలో దనగష 
వునా అగషాని ర్గులగకలపడననికి న్ేనీ పుసతకం రాసాను. న్న 
సాంకేతిక వృతిత  జీవత్ం ప డవున్న, న్న నిర్వహణననుభవమంతన 
న్ేను య్ువశ్కిత పెనై్ే ఎకుకవగా ఆధనర్పడని ను. న్న య్ువ బృందన 
లే న్నకపెుుడయ బలంగా ఉంటూ వచనేయి. వార్ు ననుా ఎపుు 
డయ త్ల దించుకున్లేా చయె్ోలేదు. కొనిా కొనిా పరకీ్షాత్ాక 
సమయ్ాలోో , కొనిా కొనిా సంకిోషీ్ట బ ధోత్ల్నా వారషతో కల్నస్ ి
న్ెర్వేర్ేడంలోనయ ఎటువంటి త్ృపిత  వుందని! వారషకే గనుక త్గషన 
సావత్ంత్రమూ, దిశా నిరేిశ్నమూ గనుక లభిస్ేతన్న! మన య్ువత్ 
ర్ం మనకన్నా మరె్ుగాొ  దేశానిా ముందుకు తీసుకుపో గలర్నడం 
లో న్నకేమీ సందేహం లేదు. 

“కలలు కనండ,ి కలలు కనండ,ి కలలు కనండ ి
కలలు భావాలుగా మారుతాయి  
భావాలు కార్ాయచరణ గా ఫలిస్ాా యి” 

మనలో ప్రతి ఒకకరూ మనలోని వుననత్ వయకతాత్వం ప్ట్ల  మేలకక 
నాలి. మనమొక గొప్ప గతానిక ీ– మహో ననత్ భవిష్యత్తా కీ నడుమ 
సేత్తవులం. మనలో నిదార ణంగా వునన శకతాని రగషలిి అది మనకు 
దార్ష చూపేట్లల  చసేుకోవాలి. నిర్ాాణాత్ాక ఉద్యమాలమీద్  కృష ి
చేసే అట్లవంటి్ హృద్య్ాల ప్రకారం శాంతినీ, స్ౌభాగాయనీన, జాతికత 
అనుగరహానీన తీసుకు వసుా ంది. ఆధ్ాయతిాకత్ను విద్యతో 
అనుసంధ్ించాలి. ఆతాా స్ాక్షాతాకరం దానికత ముఖాయంశం కావాలి. 

మనుష్తలు తామేట్ాల  ఉనానమని నముాత్ ంట్ార్ో అలానే ప్ర్షణ 
మిస్ాా రు. నేనొక ప్ని చేయ్లేనని నముాత్ నట్ల యితే నిజంగానే 
నాకా ప్ని అస్ాధ్యమయిపో త్తంది. కానీ నేనే గనక నాకది స్ాధ్య 
మని నమాానా, అప్ుపడు దానిన స్ాధ్ించగలిగే శకతా నాకు మొద్ ట్లల  
లేకపో యినా నేనా శకతాని ఎప్పటి్కయినా స్ాధ్ించుకో గలుగుతాను” 
- మహాతాా గాంధ్ ీ

న్ేనయ పరతేోకంగా య్ువ వదనోర్ుధ లన్ే ఎందుకు కలవాల్న? 
దననికి జ్వాబు వతె్యకుత్ూ న్నేు న్న వదనోరషధ జీవత్పు రోజులోో క ి
వెళిళపోయ్ాను. రామేశ్వర్ం దవీ నుంచి న్నేు చసే్ింది ఎటువంట ి
పరయ్ాణమని? వనెకిక తిరషగష చయసుకుంటే అదంతన నమాశ్కోం 
కానటేో  ఉంటుంది. దననాట ో  సాధోం చసే్నిదదేి? కషీ్టపడ ిచదవడ 
మా? ఉనాతనశ్య్ాలా? చనలా వష్టయ్ాలు సుురషసుత న్నాయి 
న్నకు. అనిాటోో కి ముఖ్ోమయినదని న్నకమేనిపసియత నాదంట ే
న్ేను న్న ర్ంగంలో చసే్ని స్ేవల బటేీ  న్న జీవత్ సార్ధకాోనిా అంచ 
న్న వసేుకోవడమని. అనిాటోో కలాో  పరా ధమికమెనైదేమంటే నువువ 
జీవత్ంలో భగవంత్యడు నీకు అనుగరహిసుత నా వాటిక ిమంచిమంచి 
వాటెనిాంటికో అర్ుహ డవని గురషతంచడం. మన వదనోర్ుధ లు తనము 
అభివృదిధ  చెందని భ ర్త్దేశ్ పౌర్ులుగా జీవంచే అర్హత్ కల్నగష 
ఉన్నామని నమాగల్నగషతనే్ే వార్ు బ ధోతనయ్ుత్మయిన, చెతై్నో 
వంత్మెనై పౌర్ులుగా మార్గలుగుతనర్ు. న్నేు య్ువకులతో 
మాట ో డనలనుకోవడననికి కార్ణమిదే. వాళ్ళ సవపాాలేవో తలెుసు 
కోవడననికీ. 

య్ువత్న్పెుుడయ కలలు కనమన్ే చెపాత ను. మనలో 
పరతి ఒకకరషలోనయ వజ్య్ాల్నా సాధించగల శ్కుత లు నిండమె ై
ఉన్నాయ్నా అవగాహన దనీికి పరా తిపది.క మన ఆకాంక్షల 
వెైపుగా మనల్నా ఆకరషింపచేస్ ే శ్కుత లవ. ఒక బ లుడిగా ఐన్ స్టీన్ 
మొటీమొదటి సారషగా దికూసచిని చయచినపుుడు దననిా ఏ 
దికుకక ి తిపుిన్న దననిలో ములుో కూడన తిర్గడం అత్నిా 
మురషపింపచసే్ింది. ఆ ములుో నట ో  చయసయత ండటం అత్నికో వాో 
మోహమయిపోయింది. దనన్ేా చయసయత  ఆ ములుో  కదల్నకల వెను 
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కుండే అదృశ్ో శ్కితని సంభ వంచడం మొదలుపెట ీ డు. ఆ శ్కిత 
సాా వర్ం ఎకకడ? దననిా నియ్ంతిరంచదేేవర్ు? ఆ శ్కిత ఎపుుడయ 
పనిచసేయత  ఉంటుంది. ఎందుకని? ఆ శ్కిత ఏ పదనర్ధంతో నిరషాత్ 
మయింద?ి అది పనిచెయ్ోని పరదేశాలు కూడన ఉన్నాయ్ా? 
నిజ్మే. భూమికుండ ే అయ్సాకంత్ ఆకరి్ణ ే దికూసచి ముళ్ళళ 
అనబడే ఆ అయ్సాకంత్పు త్యనకని కూడన కదపిేది. భూ అయ్ 
సాకంత్ క్షేత్రపు ఉత్తర్ – దక్షణి అక్షం త్న వెంబడి ఆ ములుో  
కూడన కదుపుకుంటుందది. కానీ ఆ వష్టయ్ంలో ఉనాదంతన 
అంతనే్న? మనం అయ్సాకంత్ క్షతే్రం పనిచేయ్ోడననిా గరహించ 
గలం కానీ, మన ఇందిరయ్ాలతో గమనించలేం. కానీ ఆ శ్కిత భూ 
మీాద పరతీ చోట  పని చసేయత న్ ే వుంటుంది. అటువంటపుుడు 
తనరషకకంగా అది మనలోపల కూడన వుండి వుండనల్న.  

మన భూమి ఒక గరహంగా నిర్ంత్ర్ చలన స్ిాతిలోన్ ే
వుంటుంది. అది వశ్వ వీధలిో భరమణనల చలనం. ఈ గరహం మీద 
పరతీ ఒకకట ీసదన చలన స్ిాతిలోన్ే వుంటుంది. కానీ పెకైి మటుకుక 
పరతీ ఒకకటీ చలన ర్హిత్ స్ిాతిలో ఉనాటేో  కనిపసిుత ంది. న్నేు ఈ 
గరహం మీద ఉన్నాను కాబటిీ  న్ేను కూడన ఈ గరహానిా చల్నంపచసే్ ే
శ్కితలో ఒక భ గాన్ేా. ఈ భూగరహానికి సారాంశ్పరా య్మయిన శ్కిత 
ఏదో  అది న్నలో కూడన వుంది. మనం బలంగా కోర్ుకునా వసుత వు 
ల్నా మన దగొర్కు తచెుేకోవడననికి ఈ సర్వవాోప శ్కితని ఉపయో 
గషంచుకోవచేని డయ్ోర్ట అంట డు. ఎందుకంటే మనమదే ి కోర్ు 
కుంటున్నామో అది మనలో ఉనాటేో , మనలగ వునాది కూడన 
మనం  కోర్ుకున్దేననిలో వునాది కనుక. అది ఒకదనని కొకట ి
జ్త్గూడట నికి చెందిన వష్టయ్ం. అందుకని అది మనలో ఉండ ే
ఈ శ్కితని వెల్నకతిీయ్డననికి కూడన సహకరషసుత ంది.  

మనమదేో , మనం దనేీా వశ్వస్ిసాత మో అది మాత్రమే. 
మనని సృజించిన శ్కిత వవకేంలో ఒకసారష మనం నమాకం 
పెటుీ కున్నాక ఇక జీవతనంత్ం మనల్నా నడపిించగల వశావసానిా 
మనం అభివృదిధ  పర్చుకోగలం. ఉనాత్ శ్కిత పటో మనకు 
పరషజ్ాా నం బ గాన్ ేవుంది. దననిని అత్యనాత్ శ్కిత అనడం సమంజ్ 
సమనుకుంట ను. త్ర్త్రాల పాటు మన పూరీవకులు ఈ భ వన 
న్ే నమిా జీవంచనర్ు. ఒక సందర్భంలో న్నేు బెంగుళ్ ర్ులో 
పిలోలనుదేిశంచి పరసంగషంచబో త్ూ, న్న మిత్యర డోకాయ్నిా న్నకేమ 

యిన్న సయచనల్నవవగలడేమో అని పరశాంచనను. అత్డు న్నకేమీ 
సయచనల్నవవలేదు గానీ, ఈ మంచి మాటలు మటుకు చెపాుడు. 

“నువువ మాట్ాల డేట్ప్ుపడు, నిజం మాట్ాల డు. వాగాా నం 
చేసేట్ప్ుపడు నిలబెట్ల్ కో. నీ మీద్ నమాకానిన వముా చయె్యకు. 
ఎవవర్ష మీదా చయెియ ఎతా్కు. అలాగే చెడడ దానిన, అనాయయ్మ 
యినదానీన అంద్ుకోవడానికత చయెియ చాచకు. అనినట్లల నూ ఉతా్మ 
మయినవమేిట్?ి తోట్ి మనిషి హృద్య్ానిన సపందింప్చేస,ి సంతో 
ష్ప్రచడం, ఆకలి గొనన వార్షకత అననం పెట్్డం, గాయ్ప్డడ  వార్షని 
ఆద్ుకోవడం, ద్ుుఃఖిత్తల ద్ుుఃఖానిన చలల బరచడం, దెబబ తినన 
వార్షని ఓదారిడం ... భగవంత్తడి ద్ృషి్ లక ప్రతీ పరా ణీ అయ్న 
కుట్లంబంలక భాగమే. సృషి్ లో ప్రతీ ఒకక పరా ణి కోసం ఎవరు 
త్పిస్ాా ర్ో అత్డే దవేుని కెకుకవ సనినహిత్తడు...” ఇవ మహాద్ 
పరవకత పరవచన్నలు. న్నకీ మాటలు గుర్ుత  చేస్నిది త్మిళ్న్నడుకు 
చెందని ఘన్నపాఠీ అయిన ఒక దకీ్షితనర్ట కి ముని మనమడు 
వెై.ఎస్.రాజ్న్. అటువంటి దృకుధం మనదేశ్ంలో మాత్రమ ే
సాధోం. ఋగేవదంలగ ఒక మంత్రం నఆన్భ భదనర ాః కరత్వోయ్ంత్య 
వశ్వత్ాఃన – శుభపరదమయిన ఆలోచనలు అనిా వెపైులనుంచీ 
మాకందుగాక అని. 

మన ఆధనోతిాక వవకేమ ే మన బలం. దండయ్ాత్రల 
నుంచీ, వలసవాదపు మృత్యోవాత్నుంచీ ఒక జ్ాతిగా మనం 
బతికి బయ్ట పడని ం. మన సవంత్ సమాజ్ం లోని చీల్నకలకు, 
వభదేనలకూ త్టుీ కోవడం కూడన అలవర్ుేకున్నాం. కానీ ఈ 
సర్ుి బ టు పరకిరయ్లో భ గంగా మనం మన ఆశ్య్ాలీా, 
ఆదరాిలీా కూడన చినాబుచుేకున్నాం. మనం మన వశాల 
దృకుధనల్నా తిరషగష అందుకోవాల్న. మన అమూలో వార్సత్వం 
మీంచి, వవేకం మీంచి మన జీవతనల్నా మరె్ుగుపర్చుకొని 
పునాఃనిరషాంచుకోవాల్న. మనం సాంకతేికంగా పురోగమిసుత న్నా 
మంట,ే మనం ఆధనోతిాకం గా పురోగమించనవసర్ం లేదని కాదు. 
మన అంత్రొ్త్ బలాల ఆధనర్ంగా మన అభివృదిధ  నమూన్నను 
మనమ ేదేశ్రయ్ంగా ర్ూప ందించుకోవాల్నపుుడు. 

వెైఫలాోల నడుమ వజ్య్ గాధలు కూడన వున్నాయి. 
సంక్షోభం నడుమన్ే ఆశ్ వుంది. సమసోల నడుమన్ ే వాగాి నం 
వుంది. మనం బహుళ్ వశావసాలకూ, భ వ జ్ాలాలకూ చంెదిన 
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నయర్ు కోటో పరజ్లం. మనకొక జ్ాతీయ్ దర్ినం లేనటోయిత ే
లోపల పగుళ్ళళ పెైక ి తలే్న మనల్నా దుర్బలుల్నా చసేయత న్ే వుంట  
యి. ఈ పగుళ్ళకి అత్యకుపటెిీ  మనల్నా మనం ఒక జ్ాతీయ్ 
వేదకిగా పో త్పో సుకోవలస్ి వుంది. 

మనం త్ర్చయ వసారషంచే అంశ్మేమంటే దేశ్ంలో దనదన 
పు 70 కోటోకు పెైగా జ్న్నభ  5ఏఏళో్ లోపు వారే. ఈ 70 కోటో 
మందకిీ భ ర్త్ దేశానిా అభివృదిధ  పధంలగకి తీసుకుపో వాలనా 
కోరషకా, సామర్ధయమూ, ఉతనసహమూ, ఉన్నాయి. మార్ుుని సాధోం 
చేయ్గల మహా శ్కిత అది. మనం వజ్య్ం సాధించనలంటే మన 
కార్ోకరమాలనీ, వధనన్నలీా నిరషిషీ్ట లక్షో రేఖ్ల పరకార్ం చేపట ీ ల్న. 
దనరష గత్యకులతో వుంట ేపరగతి వగేంగానయ, సజ్ావుగానయ వుండ 
దు. మనక ి అందుబ టులో వునా పరా కృతిక, మానవ సహజ్ 
వనర్ులనిాంటినీ మనం పూరషతగా వనియోగషంచుకోవాల్న. 

మనం దేనిా తీవరంగా వాంఛిసాా మో, దననివెపైుగా లాకుక 
పో యిేది అదే. వజ్తే్ల్నా , పరాజిత్యలుాంచి వరే్ు చసే్ేదదే. మనం 
మనలోని ఉనాత్ వోకితతనవనిా కనుగొన్నలని, మనలగాక అభివృ  
 

దిధ  చెందని దశే్ పౌర్ులుగా చయడనలనీ, కోర్ుకోవాలనీ న్నేీ “ఇగెైాట ే
డ్ మెైండ్స” పుసతకంలో చెపుడననికి పరయ్తిాంచనను. మనమొక 
మహా న్నగరషకత్కు చెందని వాళ్ళం. ఇకకడ జ్నిాంచిన పరతీ 
ఒకకర్ూ, ఆ న్నగరషకతన వవకేంలో వశావసముంచనల్న. మనకీ, 
బయ్ట పరపంచననికీ మధో అడుి గోడలు లేవని, మనం పరపంచంలో 
ఏ మేర్కు భ గమో, పరపంచం కూడన ఆ మరే్కు మనలో అంత ే
అంత్రాభగమనీ, మన మహనీయ్ గరంధనలు చెపుత న్నాయి. ఈ 
వశ్వ సంగతీ్ంలో శుర తి కలపడం ఇక నీ వంత్య. వదనోర్ుధ లు, 
య్ువతీయ్ువకులు భ ర్త్ దశేానిా ఒక అభివృదిధ  చెందిన దేశ్ం 
గా ర్ూప ందించడననికి త్మని తనము స్దిధ  పర్చుకోవాల్న. మీ 
మనసుల్నా ర్గషల్నంచండి. ఉనాత్ం గా ఆలోచించండి. 

భగవంత్తడా! నా ప్రజలు చెమట్లడిి  కషి్ ంచనివువ. వార్ష 
సేవద్ం, శరమ ఎట్లవంటి్ ద్ుష్్తావననయినా ఎదిర్షంచగల ఎననన 
‘అగున’లిన సృషి్ ంచనీయి. నా ప్రజలు స్ామరసయంతో జీవించనీ. 
భారత్ దశే పౌరుణణ నే మహతా్ర గరవంతో నా జీవితానిన చాలించనీ, 
తిర్షగష నా దేశ మహతా్ర వ ైభవంలో నేను ప్ునురుజీీవించనీ! 
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అమెర్షకాలో శ్రరవార్ష ఇకకట్లల  ... డెైైవింగ్ 
మూరషత భ వరాజు  

(“అమెరషకా ఇలాో ల్న ముచేటో”లో ఇలాో ల్న 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 ఇకకటుో ” చదివే వుంట  
ర్ు. ఇక చదవండి మరషకొనిా ఇకకటుో  ...) 

“మాత్ముాడు, మర్దలు JFKక ి మధనోహాం రెండు 
గంటలకి flightలో వసుత న్నార్ు. మనం వాళ్ళని తీసుకోని రావడన 
నికి వళెాళల్న రేపు” అంది అమరెషకా ఇలాో లు, అంట ేన్న శ్రరమతి.  

“అది ఆఫటసు టెైము కదన రెండు గంటలు వెళ్ళడం, మరో 
రెండు గంటలు తిరషగష రావడం ఎలాో  కుదుర్ుత్యంది న్నకు” అని 
అడగిార్ు అమరెషకా శ్రరవార్ు, అంట ేన్నేు. “అయిన్న నయోజ్రెీసలో 
ఉనా మనకి, JFK బదులు, నయవర్టక క ిర్మాని ఎందుకు చెపు 
లేదు? నయవర్టక కి 40 నిమిషాలలో వళె్ళవచుేగా” అన్నాను.  

“JFK క ి ఇదిరషకీ కల్నప ి 100 డనలర్ుో  త్కుకవకి వచనే 
యిట టకికటుో ” అని జ్వాబు.  

‘అయిత ే ఆ 100 డనలర్ుో  టోల్స కి, గాస్ కి న్నేు ఖ్ర్ుే 
పెట ీ లననామాట’ అనుకున్నాను మనసుసలో. “వాళో్కి చవక 
టికకటుో  - న్నకు డెైవైంగ్స ఇకకటుో ” అనామాట.  

“అయితే నువేవ వళె్ళకూడదయ JFKక”ి అనడగిాను.  
“అమోా! న్నేు ఎయిర్ట-పో రీ్ట క,ి డౌన్ టౌనోక ిడెైవై్ చెయ్ోను, 

అద ిమీ పని” అని జ్వాబు. మాఇదిరషకి ఒకేసారష డెైవైర్ట ల ైస్ెనుస 
వచిేన్న, న్న ఇలాో లు కొనిా చోటోకి త్ను డెైవై్ చేయ్లేనను 
కుంటుంది. ఇక త్పుేదేముంద,ి అటువంటి పరదశేాలక ిశ్రరవార్ు డెైవై్ 
చెయ్ోవలస్ిందే. 

* * * 
దయర్పు కార్ు పరయ్ాణనలలో (డెైవైంగ్స) న్న ఇలాో లు, పటీణన 

లు, ట ర ఫకి్ సందడ ి అనీా దనట క, హ వైే ఖ్ాళీగా ఉనాపుుడు 
మాత్రమ ే డెైవై్ చసేుత ంది. అపుుడపుుడు న్నకు కునికిపాటుో  
వచిేనపుుడు డెైవైంగ్స ఇలాో ల్నకి ఇవవడం జ్ర్ుగుత్యంది. డెైవైంగ్స 
లో కునికిపాటుో  వచిేనపుుడు త్ర్ుణోపాయ్ం-ఇలాో ల్నతో ఎదో  
వష్టయ్ంలో వాదపరతివాదనలు పటెుీ కుంటే వెంటన్ే నిదర తేల్న 
పో త్యంది. ఏ వష్టయ్ం అని అడుగుత్యన్నారా? బో ల డు వష్టయ్ా 
లు. ఉదనహర్ణకు, ఇంటోో  ‘వసుత వులు, పపేర్ుో  ఎకకడ పడతి ే

అకకడ – చీదర్గా వున్నాయి’ అని మొదలు పెటీవచుే, దననిక ి
ఇలాో లే బ ధోత్ అని అర్ధమయిలేా. వెంటన్ే ఇలాో లు శ్రరవారష 
బ ధోత్ల జ్ాంతన గబగబ చదివసేుత ంది, కాగషత్ం లేకుండనన్ే. ఈ 
బ ధోత్లగురషంచి ఒక అర్గంట స్ేపు వాదించుకోవచుే చకకగా, 
కునికిపాటుో  పోయిేదనకా. వాదనలు కూడన అదుపులో పెటుీ కోవా 
ల్న, లేకప తే మన కార్ు మరో కార్ున్భ, చటెుీ న్భ గుదుి కున్ే పరమా 
దం ఉంది. 

మా అమరెషకా ఇలాో లు కొర త్తపరదేశాలకి వెళిళనపుుడు, 
జి.పి.ఎస్. (అమెరషకా ఇలాో ల్న భ ష్టలో దననిపేర్ు ‘దనరషదవేత్’) చెపుి 
నటేీ  వళె్ళత ంది. ఎడమవెపైు తిర్ుగు, కుడవిెపైు తిర్ుగు, తినాగా 
వెళ్ళళ, ఆగు అన్ే న్నలుగు ఆజా్నలు మాత్రమే తలెుసు. ఆ హ ైవ ే
పేర్ుో , వీధుల పేర్ుో , దకిుకలు ... ఇవనీా త్నకనవసర్ం. మాప్ 
చయడడం అసలు అలవాటు లేని పని. ఒకొకకకసారష జి.పి.ఎస్. 
మరో ఊర్ులో మరో ఇంటకిి చరేషేన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఒక 
అమెరషకన్ స్ేాహతి్యల ఇంటకిి వెళ్త ంటే, జి.పి.ఎస్. బో ల డు 
తెలుగు వాళ్ళళండే కాంపెో క్స క ిచరేషేంది. కార్ు ఆపి, ఒక తలెుగ 
బ బయిని “రాబరీ్ట స్ిాత్ అన్ే ఆయ్న ఇలుో  ఎకకడో తలెుసా?” అని 
అడగిాం. “అబేబ! ఇకకడ ఫారషనర్టస ఎవర్ూ లేరే” అని జ్వాబు 
చెపాుడు, ఆ మహానుభ వుడు త్ను అమెరషకాలో ఉనాటుీ  మర్చి 
పో యి. జి.పి.ఎస్. ఉపయోగషంచడంలో శ్రరవార్ు పూరషత వోతిరకేం. 
బయ్లుదరేే ముందు మాప్ చయస్ి, ఏదనరషలో వళెాళలో నిశ్ే 
యించుకుని, గుర్ుత  పటెుీ కుని, జి.పి.ఎస్. చపెేు ముందే త్న్ే దనరష 
చెపుుకుంటూ డెైవై్ చేసాత ర్ు. 

* * * 
ఈ వష్టయ్ాలు ఎలావున్నా, వయ్సు వసుత నాకొదీి  డెైవైంగ్స 

గురషంచి కొంచెం భయ్ాలు వసుత న్నాయ్నామాట నిజ్ం. 80, 90 
సంవత్సరాల వయ్సు వచిేనవాళ్ళళ ఇంకా డెైవై్ చసేుత న్నార్ంట ే
చనలా సంతోష్టం. అమరెషకాలో డెైవైంగ్స ఆపసే్ేత  పక్షికి రెకకలు  
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కొటేీస్నిటేీ . రోజు చసే్ ే డెైవైంగ్స లో చేస్ ే త్పుుల గురషంచి త్మకు 
తనమే ఆలోచించుకోవాల్న. చినా త్పుులను కూడన ఎందుకలా 
జ్రషగషందో  అర్ధం చసేుకొని సరషదదిుి కోవాల్న. ఎన్ేాళ్ళళ డెైవైంగ్స చసే్ిన్న 
మళోీ డిఫనెిసవ్ డెైవైంగ్స కోర్టస తీసుకొనవచుే. ఇనిా జ్ాగరత్తలు ఎం 
దుకని? ఎందుకంటే, ఒక చినా ఏకిసడెంట్ అయిన్నసరే వయ్ సు 
పెైబడుత్యనా డెైవైర్ట త్న ల ైస్నె్స-ని పో గొటుీ కున్ ే అవకాశ్ం 

వుంది. అపుుడు మనం మన పలోిలు, స్ేాహతి్యల మీద, స్టని 
య్ర్ట స్ిటజి్నె్ సరీవస్సె్ మీద ఆధనర్ పడవలస్ ివుంటుంది. ఏదో 
వయ్సుకి ఇలాో ంటి పరషస్ిాతి వసుత ంది. కాని, ఆ పరషస్ిాతి 90, 100 
సంవత్సరాలు వచేేదనకా రాకూడదని ఆశ్పడదనం. 
 

మళ్ళీ మళ్ళీ మాయ్ాబజార్  
డన. యిేలూరషపాటి అపర్ు, నయోజ్ెరీస 

తెలుగు సాహతిీ సమాఖ్ో వారష ముపెైఫవ వారషికోతనవనిక ి
వేస్ ేసావనీర్ట కి ఏమి వాోసం రాయ్ాలా అని ఆలోచిసయత  ఇంటిక ి
వచనేను. కొత్తగా కొనా న్న స్ెల్ ఫో న్ లో దయర్ం నుంచ ే అంట ే
పారషకంగ్స-లాట్ లోంచే, ఒక పోర గార ం స్లె కీ్ చసే్ేత  ఆ పోర గార ం ఇంటోో  
ఉనా టి.వ. లో వచేే అవకాశ్ం ఉంది. ఆ రోజు మావారషకి స్లెవు 
ఉండడంతో టి.వ. లో ఏదో  ఒక స్ినిమాన్భ, పో ర గార ంన్భ స్టరషయ్స్ గా 
చయసయత  ఉంట ర్ని తలెుసు. ఆయ్నిా ఆటపటిీంచడం కోసం న్ేను 
అపుుడపుుడయ వరేదేి ఏదో స్లె కీ్ చసే్ి, ఇంటోో క ివసయత  ఉంట ను. 
అలా ఆ రోజుకూడన ఫో న్ లో నుంచి ఏదన్నా పడెదనమని చయ 
సయత ంటే మాయ్ాబజ్ార్ట కనబడింద ిల్నసుీ లో. సర ేఅని స్లె కీ్ చేస్ ి
ఇంటోో క ి వచిే చయదుి ను కదన, అద ి తలెుగు స్ినిమా కాదు. 
త్మిళ్ మాయ్ాబజ్ార్ట. కాస్పేు వన్సేరషకి ఒకక ముకక కూడన 

అరా్ం కాక, సంత్లో అమాను మిస్ అయిన చంటిపలిాో డ ిత్ంత్య 
అయిోంది. ఏద ిఏమెనై్న, మాత్ృభ ష్టక ిసాటి లేదు అని మరొకసారష 
అరా్మెై, తలెుగు మాయ్ాబజ్ార్ట పటెుీ కుని మొత్తమంతన పూరషతగా 
చయశాం. కొత్త  కలర్ట స్నిిమా కాదండోయ్. ప.. ప.. ప .. పాత్ 
మాయ్ాబజ్ార్ట. 

చయసుత నా కొదీి  ఎపుట ో గాన్ే ఏదో  కడుపునిండన వందు 
భోజ్నం చసే్ని త్ృపిత , చనలా కాలానిక ి పుటిీంటకిి వెళిళనంత్ 
ఆనందం కల్నగాయి. అసలు చినాపుట ి నుంచీ ఈ స్ినిమా ఆల్ 
టెైం ఫేవరటే్ మా ఇంటోో  అందరషకీ. మాకే కాదు, సుమార్ు నయటకి ి
త ంభెై మంది ఇలాగే ఫటలవుతనర్ని న్న వశావసం. ఆ స్ినిమాలో - 
ఉమాడి కుటుంబంలో త్ర్చుగా కనిపించే వదని్న మర్దళ్ళ దపెుు 
ళ్ళళ, మాటకిమాట అంటించడనలు, మూతివర్ుపులు, బ వామర్ద 
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ళ్ళ సర్సాలు, సర్దనలు, ఆట పటిీంచుకోవడనలు, ఇంకా, పరే్ంట  
ళ్ళ పాటలు, పళోెి కూత్యరషా చయె్ోడం, పెళిళవారషకి వడదిి సతనకరా 
లు, పిండవింటలు, పళోెి వడేుకలు. ఒకటేమిట ిబయ్ట జ్రషగ ేఅనిా 
వశేషాలు అందులో ఉన్నాయి. అసలు ఆస్ినిమాన్ే ఒక వకీక-
పటడయి్ా, ఒక వజ్ాా నసర్వసవంలా ఉంటుంది. ఈ స్నిిమాకి 
సంగతీ్ం, సాహిత్ోం, మాటలు, ఫో టోగరఫట అనీా గొపువే. మనం ఏ 
కోణంలో చయస్ిన్న, ఎన్భా వశషేాలు కనబడతనయి ఈ స్ినిమాలో. 
ఒక మంచి రసీ్ెర్టే ట పకి్ మాయ్ాబజ్ార్ట అంటే అతిశ్యోకిత ఎంత్ 
మాత్రం లేదు.అందుకే, ఫలి్నం ఇని్రటూోటోలో ఇంచుమించు అనిా 
వభ గాల వదనోర్ుా లకీ పాఠ్ో చిత్రంగా పరముఖ్ సాా న్ననిా ఆకరమిం 
చింది మన మాయ్ాబజ్ార్ట.  

మొటీమొదటి పుటిీన రోజు పేర్ంటం స్టన్ లో పెదిల 
దీవనలు, త్రావత్ బ ణవదనో పరదర్ినం సమయ్ంలో పిలోల 
పంతనలు, అద ి అవవగాన్ ే అనాగార్ు మేనలుో డ ి పరాకరమానిక ి
మెచిే చలోె్నకి కూత్యరషా కోడల్నగా చేసాత నని మాట ఇవవడం, 
త్రావత్ సుభదర, అభిమానుోల పరయ్ాణం ఇలా కథకి చకచకా 
సాగషపో త్యంది. రవేతీదేవలో ‘ఇంకా కొత్తగా అడగిదేేమిటి వాళ్ళళ 
పుటిీనపుుడే భ రాోభర్తలు అనుకున్నాము కదన’ అనాపుుడు 
గడుసు ఇలాో ల్న తెల్నవతేటలు, ‘అకకడకి వెళాళక ఆ వెభైవంలో 
మమాల్నా మరషేపో తనవేమో’ అని సుభదరతో అనాపుుడు 
ఆడపడుచు సౌభ గోం అంటే కొంచెం అసయయ్తో పాటు, కూత్యరషా 
అంత్ పదెిి ంటకిి కోడలుగా పంపుతనను అన్ే ఆనందం, గర్వం, 
సంత్ృపిత  అనీా ఆవడ మొహంలో త్నుాకొచేేసాత యి. ‘ఇపుుడెతై ే
ఇంత్ తలే్నగాొ  అన్నావు కాని, ఆ రోజు వచిేనపుడు ఇంత్కన్నా 
కచిేత్ంగా అడుగుతనవులే’ అనాపుుడు కూత్యరషా అత్తవారషంటిక ి
పంప ేసమయ్ం త్లుచుకొంట ేత్లో్నకి కల్నగ ేఒక చినాపాట ిబ ధ, 
ఆవడ పిరయ్దరషినిలో చయస్నిపుుడు ఎన్భా ర్త్ారాశులు, మణి 
మాణికాోలు కనబడడం, ర్ుకిాణ ి ‘ఊరషక ే అలా కనబడవులే 
అకకయ్ాో’ అనాపుుడు, ‘అయితే, నీవు న్న పకకన్ే ఉన్నావు, 
నువువ కోర్ుకునాది న్నకు కనబడిందేమో’ అని ఆవేశ్పడడం, 
ర్ుకిాణి చినాబుచుేకోవడం, కృష్టయు డు ‘కావచుే’ అని సదిి  
చెపుడం, ఇవనీా కుటుంబ లోో  జ్రషగే చినా చినా గొడవల్నా గుర్ుత  
చేసాత యి.  

పాండవులను అడుగడుగున్న త్లచుకున్ే ఈ స్ినిమాలో 
అసలు వాళ్ళ పాతేర లేకపో వడం వాళ్ళ పరసకిత “కనిపించకుండన 
వనిపించడం” వచిత్రమెనై్న, ఆ లోటు ఎకకడన కనబడదు. ఐతే, 
పాండవులు రాజ్ాోనిా కోలోుయి అడవులకు వళెిళన సందర్భంగా 
సుభదర, అభిమనుోలు దనవర్కకు చేరషన సమయ్ంలో ఆడ 
పడుచును చయడడననికి రాకుండన రవేతీదవే వేస్ని ఎత్యత లు, ‘ఏ 
ఇంటకిి వెళిళన్న న్నకు ఆ పటిీంపు ఏమీ లేదు’ అంటూ ఐశ్వరానిా 
కోలోుయిన ఆడపడుచును చినా చయపు చయడడం, ఎకకడ 
ఉన్నా మా వెైభోగాలకు ఏమీ లోటు లేదు’ అని సుభదర తిపుి 
కొటీడం, ‘చడె ి పుటిీంటకిి రాకూడదంటూ’ బ ధ పడడం, ఆ 
సమయ్ంలో ర్ుకిాణ ి ఓదనర్ేడం, ఒక కుటుంబవాతనవర్ణననిా 
కళ్ళకి కటిీసాత యి.  

శ్కుని చేస్ే బో ధలు, పాండవుల్నా ఓడించడననికి చసే్ ే
ఆలోచనలు, లక్షాణకుమార్ుణిు  పళెిళక ిఒపిుంచడననికి అభిమనుో 
ణిు  గుర్ుత  చెయ్ోడం, ఇవనీా ఒక లౌకోం, కుళ్ళళబో త్యత్నం, అసయ 
య్ కలగల్నస్ని సగటు తలెుగు స్ినిమా వలనీ కనబడుత్యంది. 
మిససమా స్ినిమాలో ర్మణన రడెిి  పాత్ర క ి ఈ పౌరాణకిపాత్ర ఏ 
మాత్రం తీస్ేపో దు. శ్శరేఖ్ ధోర్ణి చయస్ ి దురోోధన ధర్ాపతిా 
కంగార్ు పడుత్యంట ేసదిి  చెపుిన వధననం ఒక లౌకుోడెనై, మేధన 
వ అయిన పెదిమనిషిని మన ముందు నిలబడెతనయి.  

కృష్టయు డు తలె్నవెైన, సమర్ుధ డెనై, కుటుంబ నిక ి మూల 
సత ంభమెనై వోవహర్త. అనాను, వదనిను న్ొపిుంచకుండన, అనా 
కూత్యరషా బ ధ పడనివవకుండన, చెలో్నని, మనేలుో డిని కాచుకొం 
టూ, సరష అయిన సమయ్ానికి సరష అయిన సలహా చపెుగల్నగ ే
సమర్ుా డిగా, చకకని పాత్రచిత్రణ జ్రషగషంది. న్ౌకాయ్ానం సమ 
య్ంలో శ్శరేఖ్, అభిమనుోలను త్పుించిన వధననం ఊహాతీత్ం. 
అనాగా, త్ముాడగిా, భర్తగా, మేనమామగా, బ బ యిగా, 
కషీ్టసుఖ్ాలోో  అండగా ఉండే మంచి అనాగా, అడుగడుగున్న ఆ 
పాత్ర పరతేోకత్ కనబడుత్యంది.  

ఘటోత్కచుడు అమా మాట వన్ే బుదిధమంత్యడు, స్ెైన్నో 
నికి న్నయ్కుడు, సమయ్సయఫరషత, పరాకరమం, హాసో చత్యర్త్ 
ఉనావాడు. ఎవర్ూ ’పుటిీంచకుండన మాటలు ఎలా పుడతనయి’ 
అన్ ే భ షాభుోదయ్వాది. ఐనవాళ్ళ పటో ఎంత్ అనురాగం 
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కనబర్ుసాత డో , అలాగే శ్త్యర వులను వడివడగిా, ప డిప డిగా, 
ముకకముకకలు చయె్ాోలన్ ేవష్టయ్ంలో అంత్ పటుీ దలా ఉనా 
వాడు. త్న అనుచర్ులకు భ షాజ్ాా నం కన్నా, వష్టయ్ జ్ాా నం 
ముఖ్ోమన్ ేఆదర్ివాది. అత్ని అనుచర్ులు కూడన’ శాసత ంై స ంత్ 
తెల్నవ లేని వాళ్ళకోసమనీ, సౌకర్ోం ముఖ్ోమనీ’ గుర్ువుక ే
బో ధించ ే వపోవవీర్ులు. త్మను ఏడపిించనలని పరయ్తిాంచిన 
పెళిళవారషన్ే ముపుతిపులు పటీెగల్నగషన మధేనవులు.  

శ్శరఖే్గా సావతిర అభినయ్ం, త్లో్న చనటు పిలోగా, బ వను 
ఇషీ్టపడే పేరమికురాల్నగా, పెదిలను ఎదరిషంచలేని ముగధలా ఎంత్ 
బ గా చేస్ిందో , ఘటోత్కచుడుగా లక్షాణకుమార్ుని ఏడిపించడం, 
పెళోి కూత్యర్ుగా అలంకరషసుత నాపుుడు వటెకార్ంగా నవువకోవడం, 
అహ న్న పెళిళయ్ంట పాటలో, సుందరష నీ వంటి దివో సవర్ూప 
ము పాటలో అభినయ్ం, న భూతో న భవష్టోతి. ఎవరో చెపుినటుీ , 
ఆ స్ినిమాక ిహీరో సావతిర.  

బలరాముడుగా గుమాడనిి త్పు మరొకరషని ఊహించడం 
కూడన కుదర్దు. చలోె్నకి మాట ఇచిేనపుుడు ఎంత్ పేరమ కన 
బరషచనడో , దురోోధనుణిు  మందల్నంచనలని వెళిళనపుుడు ఎంత్ 

కోపంగా వళెాళడో , చివరషకి వాళ్ళ మరాోదలకి, అడుగులకి ఒతితన 
మడుగులక ీఅంత్గాన్ ేలగంగషపో య్ాడు. వాళ్ళ ద ంగ వనయ్ాలక ి
ఎంత్ కరషగషపో య్ాడంటే, చెలో్నకి ఇచిేన మాట, కూత్యరష భవష్టోత్యత  
సర్వం మరషచిపో యి, మాట ఇచేేశాడు. ఇంత్ బో ళామనుష్టయలక ీ
ఈ రోజులోో నయ కొదవలేదు.  

దనవర్క వచిేన ఘటోత్కచుణిు  కృష్టయు డు ఏడిపించడం, 
ఘటోత్కచుడు పిండవింటలనీా తిన్ెయ్ోడం, పెళిళవారషకి చేస్ని 
వడదిి ఏరాుటుో , కంబళీ, గషంబళీ, త్లుం-గషలుం ఇవనీా పనిాల 
ను, పదిెలను కూడన సమానంగా అలరషంచ ే ఘట ీ లు. ఇపుటకి ీ
పరతి పెళోిలోనయ వవాహ భోజ్నంబు పాట వాయించని మంగళ్ 
వాయిదోం పూరషతకాదు. ఇంక, సందరోభచిత్ంగా కృష్టులీలలు, 
భసాాసుర్వధలను కూడన ర్సవత్తర్ంగా చయపించనర్ు.  

ఇంక ఆధునిక టెకాాలజీ పర్ంగా చయస్ేత , మనం 
ఇపుుడు చయస్ ే స్ెైకప్, వీడయిో చనట్ మాత్రమే కాదు, కొత్తగా 
వసుత నా సాారీ్ట ఫో న్ లో ఉనా త్మాషాలు, సౌకరాోలు అనీా 
పిరయ్దరషినిలో ఉనాటుీ  కనబడతనయి. కోర్ుకునావార్ు కనబడ ి
మాట ో డడం, ఇషీ్టమెైనవనీా కనబడడం అబో బ అనిపించ ే అబుబ 
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ర్ం. ఇంక సత్ోపటఠ్ం పో లీసులు ఉపయోగషంచే ల ై డిటకీెర్ట కు మరో 
ర్ూపం. శ్శరేఖ్ను ఘటోత్కచుడు త్న ఆశ్రమానికి తీసుకు 
పో యినపుటి హంసత్ూల్నకా త్లుం ఆధునిక హ ల్నకాపీర్ట క ిఆద ి
ర్ూపమే.  

ఇలా ఎంత్ త్వవన్న త్ర్గని నిధులునా మన మాయ్ా 
బజ్ార్ట ఇంచుమించు ష్టషిీపూరషతకి దగొర్వుత్యన్నా, ఇపుుడ ే
మారెకట్ లోక ివచిేన ఏ స్నిిమాలక ీతీస్ిపో ని అదుభతనల గని. 

చివర్షకత 
చందర కన్ెాగంట ి 

 
వర్స వీడోకళో్ పదిప 
వెనుదరిషగష మలోెగా లోపల్నకి 
చల్నగాల్ననీ, చీకటినీ బయ్టే వదిలేస్ ి
 
మెచుేకోళ్ళళ సయటివీ వంకర్వీ 
నవువలు పాపలవీ పదిెలవీ 
ఇంకా త్లలో గాలోో  త్చనేడుత్ూ 
 
పిలోల్నా కవవంచి కవవంచి 
కపుుకు చేరషన గాల్నబుడగలనీా 
డస్ిస న్లేపెై వలోెకలిా పడి 

అలస్ి బొ మాలోో  బొ మాలలేో  
 

పిలోలు పడి నిదరపో త్ూ 
ఏం చేయ్ాలో తెలీక తలోెమొహాలేస్ి 
కాగషత్పు ర్ుమాళ్ళళ ఎకకడివకకడే  
అకకడకకడన వదలి్నన  
సగం నీర్ూ సగం తిండ ీ
ఒకదనన్ొాకటి ఓదనర్ుేకుంటూ 
 
అజీరషతతో తపేుత్ూ చెత్త  డబ బ 
త టిీలో ముకుక మూసుకుని 
కడగని గషన్ెాలూ, ఎంగషల్న కంచనలూ 
 
శుభరపరషచే భదరపరషచ ే
రెండు చతే్యలకోసం ఎదుర్ుచయసయత

( శ్రర చందర కనె్ాగంటి 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 పరచురషసుత న్నాం - దివాకర్ట పేరష) 

  
ప్రధ్ాన మంతిర 

ఆశ్, నయో జ్ెరీస 

ఇద ి రాజ్కీయ్ వష్టయ్ం (ప ల్నటకిల్ సబెె కీ్) కాదు. 
రాజ్కీయ్ శాసాత ర నిక ి (ప ల్నటికల్ స్ెనైుసకు) చెందని అంశ్ం. సాధన 
ర్ణంగా రాజు మంచిసలహాలను స్టకరషంచగల ఓర్ుు గల వాడు, 
సరెనై నిర్ుయ్ం చెయ్ోగల సమర్ుా డు, నిర్ుయ్ానిా కఠషనంగా అమ 
లు చేయ్గల శ్కితమంత్యడయ, నిష్టుక్షపాతియి ైన న్నోయ్ానువరషతగా 
ఉంట డు. పరధననమంతిర - పాల్నత్యల ైన సమసత  పరజ్ానీకం యొకక 

భ వాలను పరతింంంంచగల, పరభ వత్ం చేయ్గల సలహాలనిసయత , 
రాజు సరెైన నిర్ుయ్ం చేయ్గల్నగేలా తోడుడుత్ూ ఉంట డు. వీరషదిరష 
వోకితతనవలను బటీీ, వోకితగత్ సంబంధనలను బటీీ, అనుబంధననిా 
బటీీ  పాలన ఉత్తమంగాన్భ, అధమంగాన్భ సాగుత్ూ ఉంటుంద.ి 
న్ేడు కూడన పరతీ వోకీత ఓ సందర్భంలో, సలహాలనిచేే స్ిాతిలోనయ, 
మరో సందర్భంలో నిర్ుయించ ే పరషస్ిాతిలోన్భ, అంట ే మంతిరగాన్భ 
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రాజుగాన్భ ఉంటూన్ే ఉంట డు. ఆయ్ా సందరాభలలో మనకు ఆద 
ర్ివంత్మెనై కొనిా ఉదనహర్ణలు మారొ్దర్ికాలు అవుతనయి.  

ములోో కాలన్లేే ఇందుర డు-బృహసుతిని సంపరదించకుండన 
చేస్ని పరతి పనితోనయ ఇబబంది న్దెురొకన్నాడు. సలహాలు తీసు 
కొని అనుసరషంచిన పరతిసార ీఆపద లోంచి గటెీకాకడు. బృహసుతి 
నిఖ్ారెైసన పరధననమంతిర.  

శుకార చనర్ుోడు త్న త్పశ్ికితనంత్టనిీ ధనర్బో స్ని్న, మృ 
త్సంజీవనిని సృషిీంచిన్న, సాా యిలేని పాలకులకు గుర్ువు కావ 
టం వలో అవనీా కొర్గాకుండన పోయ్ాయి.  

ష్టటేకరవర్ుత ల పరధననుల పేర్ుో , కథలు మనకు అంత్గా 
తెల్నయ్వు కానీ, బహుశ్ాః వారష వారష శ్రలాధికోత్ వలో ఆ ఆర్ుగుర్ు 
చకరవర్ుత లూ చరషత్రలో నిల్నచిపోయి ఉండవచుే.  

ఇక రామాయ్ణ కాలానిక ివస్ేత , సుమంత్యర డు త్న సహ 
చర్ుల ైన అషీ్ట మంత్యర ల సామరా్య సహకారాలతో దశ్ర్థుధునిక ి
మంచి పాలకునిగా పేర్ు తెచిే పెట ీ డు. వశష్టయు డు రాజ్ 
పురోహతి్యడే కాక రాణయిి ైన కెైకన్ ే మందల్నంచగల అధకిార్ం, 
అవకాశ్ం కల్నగష ఉండ ిఅన్కే సందరాభలలో దశ్ర్థునిక ి మారొ్ 
దర్ికునిగా నిల్నచనడు.  

కషీ్టకాలంలో ఉనాపుుడు కూడన సుగీరవుణిు వడిచి పటీె 
కుండన, సుఖ్ాలతో ఒళ్ళళ మరషచినపుుడు హ చేరషసయత , అవసర్ 
మెైనపుుడలాో , శారీర్క – బుదిధ  బలాలతో అండగా నిల్నచిన మంతిర 
హనుమంత్యడు.  

కొంత్మరే్ చతే్యలు కాలాక, సలహాల్నవవబో యి రావణుడు 
వనక పో త,ే భయ్ాన్భా భకితన్భ అత్న్ేా అనుసరషసయత , అంత్రషంచిన 
పరధనని పరహసుత డు.  

ధృత్రాష్టయీ ర డో , ధర్ాజుడో ఎవర్ు రాజుగా ఉన్నా, ధరాాను 
గుణంగా తనను చపెుదలచుకునాద ితననయ చెబుత్ూ, నిర్ుయ్ానిా 
రాజుక ే వదలిేస్ని పరషమితి న్ెరషగషన పరధనని వదుర్ుడు. ఎవరష 
నిర్ుయ్ాలకు అనుగుణంగా వార్ు ఫల్నత్మనుభవంచనర్ు అన్ేద ి
భ ర్త్గాథ. 

సాహితీ సమరాంగణనలలో స లస్ని శ్రరకృష్టుదవేరాయ్లకు 
మంతనర ంగంలో వనెుాదనుా తిమార్ుసు. మహారాజుచ ే 'అపాుజీ' 
గా గౌర్వంచ బడని డు.  

అంత్ాఃపుర్ లీలావన్భదనలతో మునిగష తేలుత్యనా వత్స 
రాజు ఉదయ్నునిక ిఎండ ప డ తలె్నయ్కుండన కాచుకునా  
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మంతనర ంగ నిపుణుడెైన పరధననమంతిర య్ౌగంధరాయ్ణుడు. 
అరషవీర్భయ్ంకర్ుడెనైపుటకి,ీ చుటూీ  శ్త్యర వులతో నిర్ం 

త్ర్ం సత్మత్యిేో, పరతనపర్ుదుర నిక ినిజ్మెైన అండనదండన య్ు 
గంధర్ుడు.  

చందరగుపుత ని మహామగధ సామాా జ్ాోధని్ేత్గా తీరషే  
దిదిిన చనణుకుోడు త్న సమయోచిత్ నిర్ుయ్ాలతో సమరా్త్ గల 
శ్త్యర వరొ్ంలోని మంతిర- 'రాక్షసుడ'ిని మనసు మారషే సవపక్షంలోక ి
చేరషే న కౌటలిోం అమోఘం.  

సంఘరి్ణమ ే చరషత్రగా నిర్ంత్ర్ పో రాటమ ే నిత్ోకారాో 
చర్ణగా గల శవాజీ మహారాజుకు సరషయి ైన కార ంత్దరషి-మారొ్దరషి 
గుర్ు శ్రర సమరా్ రామదనసు.  

అధకి సంఖ్ాోకుల ైన పాల్నత్యల అభీషాీ లకు అనుగుణంగా 
పాలనను సాగషంచలేా తననీషాకు సహకరషంచిన అకకనా-మాదనా 
లు రాజుకు నమిానబంటులే కాదు చకకని మంత్యర లు కూడన.  

సమకాలీన చరషత్రలో ఎకకడ చయస్ని్న, సమర్ుా ల ైన పాల 
కుల వెనుక ఉనా ‘టీమ్’లోని వోకుత లను గమనిస్ేత , పాలకుని 
సమరా్త్కు నిజ్మెనై కార్ణం బో ధపడుత్యంద.ి ఆ ‘టీమ్’ ని ఎంచు 
కోవడం, నియ్మించుకోవడంలోన్ ే పాలకుల సమరా్త్ కనబడు 
త్యంద.ి  

పరా చీనకాలంలో కొనిాసార్ుో  గుర్ువు, మంతిర కలగల్నస్ ి
పో తనర్ు. కొనిా సార్ుో  వడవిడ ి ఉంట ర్ు. ఆధునిక పరజ్ాసావమో 
య్ుగంలో ‘టీమ్’ అన్ేద ి పరా ధననోత్ గల అంశ్ం. అందులోనయ, 
పదవ లేకపో యిన్న పరతిభ వంత్యలు టీమ్ ని పరభ వత్ం చయె్ోటం 
కదుి . పరతిభను గురషతంచి, పో ర త్సహించి, ఉపయోగషంచుకోవడం 
పాలకుని ఉత్తమ లక్షణం అయిత,ే పరతిభతో సరషయి నై నిర్ుయ్ాలకు 
సహకరషంచడం పరధనని లక్షణం. పరధనన సందరాభలలో పరా చీన 
ఉదనహర్ణలను, అనుభవాలను పరసుతననిక ిఅనవయించుకోవటం 
సమరా్త్కు, పరతిభకు దోహదకారష కావచుే. పరయ్తిాదని ం. 

 

అబుా ల్ కలాం 

-అజ్ాా త్ ర్చయిత్
అందగాడు కాదు,  
ఆజ్ానుబ హుడు కాదు.  
ఐశ్ోవర్ో వంత్యడు  
అంత్ కన్నా కాదు 
అఖ్ండ భ ర్త్ంలో దయరషభణి తో వతెికిన్న  
శ్త్యర వు కానరాడు.  
ఏమిటయ్ో నీ గొపుత్నం ... 
మేర్ు చినాబో యింది. 
స్ిపాయి కాదు - కతిత  పటీలేదు 
క్షాత్రం కను చయపు మరే్లో కానరాదు.  
రాముడు కాదు- ర్హమీు కాదు 
పలుకులు న్రేషేన రామ చిలుకా కాదు.  
వలోంబు ల తితన అర్ుె నుడు కాదు 
సార్థి కృష్టయు డయ కాదు. 
శౌర్ోం మాటే లేదు ... 

అయిననయ శ్త్యర  దశేానిా భయ్పటీెని క్షణం లేదు. 
ఓడ ిఆగషంద ిలేదు - వజ్య్ గర్వం లేదు...  
అసలు అల్నస్ిన ఛనయ్ లేన్ ేలేదు. 
కూడ బటెిీంది లేదు - ఆకల్న అంటింద ిలేదు. 
పదవీ గర్వం లేదు - పుర్సాకర్ వాంఛ పుటుీ కతో లేదు 
ఉనాదంతన లక్షో సాధన్ే. 
అంపశ్య్ో లేదు - ఆసుపతిర సయది మందు లేదు.  
జుటుీ  చదెర్లేదు -నవువ ఆగలేదు. 
భవబందనలు లేవు - భయ్పడంిది లేదు.  
ఎకకడమాా ఓ మృత్యో మాతన  
నువువ గలె్నచింది?  
ఒక చుకక కనీార్ు  
నువువ కూడన రాల్నే ఉంట వు 
మాకు తలె్నయ్లేదంతే !! 

( ఈ కవత్ను మాకు పంపించిన శ్రరమతి గషరషజ్ కొలూో రష గారషక ిమా కృత్జా్త్లు.) 
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అక్షరవాచసపతి దాశరథి రంగాచారయ 

డన. త్నీార్ు కళాోణ్ కుమార్ట , తనె్నల్న (ఇండియ్ా) 

త ల్నత్ర్ం ఉదోమ ర్చయిత్, తలెంగాణ సాయ్ుధ పో రాట 
యోధుడు, అక్షర్ వాచసుతి దనశ్ర్థ ిర్ంగాచనర్ుోలు అసతమయ్ం 
తెలుగు జ్ాతి పరజ్లకు - సాహతినోనిక ితీర్ని లోటు. వదేం నుంచి 
ఉదోమం దనకా దగొర్గా లోత్యగా పరషశ్రల్నంచి ర్చనలు చేస్ని 
వలక్షణ ర్చయిత్ ర్ంగాచనర్ో. బ లోం నుంచి చివరష శావస దనకా 
వవధ సాహితీ పరకిరయ్లోో  ఆయ్న ర్చనలు చేశార్ు. ర్ంగాచనర్ో 
జీవత్ం భినా వెరై్ుధనోల నిలయ్ం. ఉత్తర్, దక్షణి ధుర వాలాో  ఉండ ే
అంశాలు ఆయ్నలో ఒకకటిగా కల్నస్ ి కాపుర్ం చేసాత యి. 
ఆయ్నను చయస్ేత , నిజ్ాం నవాబుకు వోతిరేకంగా సాగషన పో ర్ులో 
త్యపాక ీపటిీన యోధుడని, ఆయ్న నుదటి ిపె ైకనిపించ ేతిర్ున్న 
మాలు చయస్ ిఆయ్న్ొక మారషకిసీ్ అని ఎవర్ూ అనుకోర్ు. ర్ంగా 
చనర్ో సంపరదనయ్ానిా ఎంత్గా పేరమించనరో, సంపరదనయ్ానిా 
కూడన అంత ేఇషీ్టపడతనర్ు. భినాత్వంలో ఏకత్వం అన్ ేభ ర్తీయ్ 
దృకుథననిక ినిలువెత్యత  నిదర్ినంగా నిల్నచిన దనశ్ర్థ ిర్ంగాచనర్ో 
సావత్ంత్రయ సమర్ యోధునిగా, అక్షర్ బరహాగా పరజ్ల హృదయ్ా 
లోో  నిల్నచిపోయ్ార్ు.  
 వర్ంగల్ జిలాో  చినా గూడయర్ులో 1928 ఆగష్టయీ  24న 
జ్నిాంచిన ర్ంగాచనర్ో హ ైసయకలోో  చదువుకున్ ేరోజులోో న్ ేఉదోమ 
బ ట పట ీ ర్ు. ‘అధోయ్నం – పో రాటం’ అన్ ేనిన్నదననిక ిఆయ్న 
అక్షర్ సాక్ష.ి “న్న తెలంగాణ కోట ిర్త్న్నల వీణ” అంటూ నినదించిన 
దనశ్ర్థ ికృష్టుమాచనర్ుోలు ఆయ్నకు అనా. తలెంగాణ వదేనను, 
వీర్తనవనిా దనశ్ర్థ ిసో దర్ులు సవయ్ంగా అనుభవంచి సాహతి్ోం 
లో పలవరషంచనర్ు. ఆంధర మహాసభ, ఆర్ో సమాజ్ం పేరర్ణతో 
అనాయ్ో న్ెజై్ాం సంసాా న్ననిక ివోతిరకేంగా ఉదోమ బ ట పటీగా, 
త్ముాడయ అద ేబ టలో అడుగులు కదిపార్ు. త్ండిర సన్నత్నవాద ి
అయిన్న అనాయ్ో సాంగత్ోంలో ర్ంగాచనర్ో అభుోదయ్ పంథన 
త కాకర్ు. న్ేర్ుగా సాయ్ుధ పో రాటంలో పాలగొ న్నార్ు. పగలు బడ ి
లో పిలోలకు పాఠాలు చెబుత్ూన్,ే రాత్యర ళ్ళళ రెైత్య కూలీలకు 
ఉదోమ బో ధన చేస్వేార్ు. ఇంత్లో అనా కృష్టుమాచనర్ో జ్ెైలు 
పాలుకావడంతో ఇంట ి బ ధోత్లనీా ర్ంగాచనర్ో మోయ్ాల్నస 

వచిేంద.ి కుటుంబం ఉదోమ పరభ వంలోక ి వెళ్ళడననిా త్ండిర 
వెంకట చనర్ుోలు త్టుీ కోలేక భ ర్ోండిలను వదిలేస్ ివెళిళపోయ్ా 
ర్ు. బత్యకు తెర్ువు కోసం త్లో్న వెంకటమా హరషకథలు చెంత,ే 
ర్ంగాచనర్ుోలు ల ైబేరరషయ్న్ గా పనిచేశార్ు. ఉదోమం చివరష దశ్ 
కు చేర్ుకునా సమయ్ంలో ర్జ్ాకార్ుో  పటెేరగషపో య్ార్ు. ఉదోమ 
న్ేపథోం కల్నగషన దనశ్ర్థ ికుటుంబంపె ైదనడులు చేశార్ు. ఈ సమ 
య్ంలో అజ్ాా త్ంలోక ివెళిళన ర్ంగాచనర్ో త్యపాక ీపలేేడంలోశక్షణ 
తీసుకున్నార్ు. త్యపాక ీ గుండోకు గుండలెనడిి  ర్జ్ాకారో్ను ఎదు 
రొకన్నార్ు. 1948 స్ెపెీంబర్ు 16న పో లీస్ య్ాక్షన్ త్ర్ువాత్ 
ర్ంగాచనర్ో ఉదోమం నుండ ి బయ్టకు వచనేర్ు. సావత్ంత్రయం 
త్రావత్ పరజ్లను పటడించిన ద ర్లే ఖ్దిర్ు, గాంధ ీ టోపట ధరషంచి 
రాజ్కీయ్ న్నయ్కులుగా అవతనర్మెతనత ర్ు. ర్ంగాచనర్ో వారష మధో 
ఇమడలేక పోయ్ార్ు. సవయ్ంకృషితో చదువుకొని 1951లో ఉపా 
ధనోయ్ వృతితలో పరవేశంచనర్ు. త్ర్ువాత్ 1957లో స్ికిందనర బ ద్ 
మునిసపల్ కారొురషే్టన్ లో చరేష 1988లో అస్ిస్ెీంట్ కమీష్టనర్ట గా 
రషటెరై్య్ాోర్ు. మారేడ్ పలో్న మునిసపల్ పేో  గౌర ండ్ పకకన ఉనా 
ఇర్ుకెనై సందులోని మూడు గదుల ఇలుో  ఆయ్న గడపిని సాధనర్ 
ణ జీవతననిక ిఅదిం పడుత్యంద.ి  

“న్ేను కతీత , డనలూ పటుీ కోలేను. సాయ్ుధుడన్ె ైఎదిరషంచ 
లేను. న్న పనె్ేా న్న గనుా” అని చనటని ఘనపాట ి దనశ్ర్థ ి
ర్ంగాచనర్ుోలు. ఆయ్న త్న ర్చనల దనవరా పరజ్ల్నా మలేగకప 
డననిక,ి అన్నోయ్ానిా ఎదరిషంచలేా పుర్ుగొలుడననిక ిఇషీ్టపడవేార్ు. 
తెలంగాణ సాయ్ుధ పో రాట నిక ి ర్ంగాచనర్ో ర్చనలు ఎంత్గాన్భ 
దోహదం చేశాయి. లక్షోశుదిాతో ఆయ్న త్న ర్చనలు కొనసా 
గషంచనర్ు. దనశ్ర్థ ిర్ంగాచనర్ో సాహితీ స్ేవ వలక్షణమెనైద,ి వసత ృత్ 
మెైనద,ి వభినామెనైద.ి ర్ంగాచనర్ో ర్చనలు భ వోదేరకాలు ర్గషల్నం 
చేకన్నా, భ వోదేవగాలు కల్నగషసాత యి. మహార్చయిత్ వటిీకోట 
ఆళావర్ుసావమి ర్చనలు ఆయ్నను తీవరంగా పరభ వత్ం చేశాయి. 
ఆళావర్ు సావమి వదలి్న వెళిళన ర్చన్న ఉదోమానిా ర్ంగాచనర్ో 
త్న భుజ్ సకంధనలపె ైవసేుకున్నార్ు. ఆయ్న సనదెైన పదధతిలో 
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తెలంగాణ పరజ్ల జీవన చిత్రణ కోసం నవలా ర్చనకు పూనుకు 
న్నార్ు.  

ర్ంగాచనర్ో మొత్తం 9 నవలలు రాశార్ు. వీటిలో 
‘చిలోర్దవేుళ్ళో ’, ‘మోదుగుపూలు’, ‘జ్నపదం’ నవలలు 
పిరయీ్ాడకి్ నవలలు కావడంతో ఒక నవల ముగషంపు మరో 
నవలకు పరా ర్ంభం అవుత్యంద.ి ఆయ్న త్న త ల్న నవల 
‘చిలోర్దవేుళ్ళో ’ను 1969లో వెలువరషంచనర్ు. తెలంగాణ గురషంచి 
తెలంగాణ మాడల్నకంలో రాస్ ి న నవల కావడంతో ఈ నవలకు 
వశషే్ట ఆదర్ణ లభించింద.ి మొదట ి నవలక ే ర్ంగాచనర్ో కేందర 
సాహిత్ో అకాడమీ బహుమతి అందుకున్నార్ు. దనశ్ర్థ ి
ర్ంగాచనర్ో తలెంగాణ సాయ్ుధ పో రాటం లో పాలగొ న్నార్ు. 
సాయ్ుధ పో రాటం న్నట ి వాతనవర్ణననిా, ఆ కాలంలోని బ నిస 
పరషస్ిాత్యలను ఈ నవలలో వసుషీ్టంగా పరసుఫట ీ కరషంచనర్ు. గారో్ 
పరా ంత్ంలోని జ్ాగరీాి రో్ దనషిీకాలను ఈ నవలలో కళ్ళకు 
కటిీంచనర్ు. ఈ నవలలోని పటరషగాడు, పాణమింజ్రష, ఇందిర్ పాత్రలు 
ఆన్నట ిసమాజ్ంలోని పరజ్లకు పరతినిధులు. ఈ నవల 1974లో 
చలన చిత్రంగా వచిేంద.ి ‘చిలోర్దవేుళ్ళో ’ 1938క ి పూర్వ పు 

తెలంగాణ పరజ్ల జీవన్ననిా చితిరస్ేత , తలెంగాణ సాయ్ుధ 
పో రాటంలోని 1942-48 సంవత్సరాల మధో కాలానిా 
‘మోదుగుపూలు’ నవల వరషుసుత ంద.ి ర్ంగాచనర్ో నిర్వహించిన 
పో రాట చిత్రణమ ేఈ నవలలోని ఇతివృత్త ం. ఈ నవల చదవి ేచండర 
రాజ్శే్వర్రావు ర్ంగాచనర్ోను ‘ఆంధర గోరీక’గా అభివరషుంచనర్ు. 
‘చిలోర్దవేుళ్ళో ’, ‘మోదుగుపూలు’ వంట ినవలోో  తెలంగాణ పలుకు 
బడులను-నుడికారానిా పల్నకంిచనర్ు.సావత్ంత్రయం త్ర్ువాత్ రెండు 
దశాబ ి ల సుదరీ్ఘ కాలానిా ‘జ్నపదం’ నవలలోచితిరంచనర్ు.  

నగర్ సమసోల ఇతివృత్త ంతో ‘మాయ్ాజ్లతనర్ు’ నవల 
రాశార్ు. దేశ్ంలో సామోవాద సాా పన జ్ర్ుగుత్యందనా ఆశ్లను - 
ఆశ్య్ాలను ‘రానునాద ి ఏద ి నిజ్ం’ నవలలో చితిరంచనర్ు. 
మతనలు వలెస్ిపో యి ే ర్ంగులని, మానవత్ నిర్ంత్ంర్ం నిల్నచ ే
వుండ ేఘనత్ని సందేశానిాసయత  ‘మానవత్’ నవల వరా య్బడింద.ి 
ఒక బ ర హాణునిక,ి ఒక దళిత్యనిక ి మధో స్ేాహానిా కల్నుంచి, 
మానవత్వం దెైవతనవనిక ి అతి దగొర్ని ‘శ్ర్త్లుం’ నవలలో 
నిర్ూపించనర్ు. సావత్ంత్రయం త్ర్ువాత్ కూడన ఆ సావత్ంత్రయపు 
వెలుగులు పరసరషంచని గార మాలు ఎలా దోపడికీ ిగుర్య్ాోయో, ఆ 
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దోపిడలీో పరజ్ల వషాద జీవతనలు, టచీర్మా నుంచి చెతై్నోం 
ప ందిన గార మసుా లు తిర్గబడ ి వజ్య్ం సాధించడం ‘పావని’ 
నవల చితిరసుత ంద.ి వీట ి త్ర్ువాత్ ర్ంగాచనర్ో దృషిీ సంపరదనయ్ 
సాహిత్ోంపె ైపడింద.ి  

భ ర్త్ం, వదేనలు, ఉపనిష్టత్యత లు అనువదించిన త్ర్ు 
వాత్ మళీళ నవలా ర్చనకు ఉపకరమించనర్ు. పరపంచీకర్ణ, పారషశార  
మీకర్ణ పరభ వంతో మర్ణంవెపైు పయ్నిసుత నా పరజ్లకుఅమృత్ం 
వెైపు పయ్నింపజ్సే్ ే ‘అమృత్ంగమయ్’ నవల రాశార్ు. ఇందులో 
భ ర్తీయ్ తనతిత వకత్, దనని గొపుదనం, ఆంగేోయ్ులు దననిా 
ధవంసం చేస్ని వధననం, భ ర్తీయ్ సంపరదనయ్ాలను పరషర్క్షించు 
కోవాల్నసన అవసర్ం త్దతి్ర్ అంశాలను ఆ నవల చరషే సుత ంద.ి 
సుదీర్ఘ తెలంగాణ సామాజిక పరషణనమాలను త్న ర్చనలోో  పరతింం 
ంంచిన ర్ంగాచనర్ో త్న ఆత్ాకథను ‘జీవనయ్ానం’ పరే్ుతో 
రాశార్ు. మౌల్నకంగా ఈ ర్చన ఆయ్న స్టవయ్చరషతేర అయిన్న 
పాఠ్కులకు ఎకకడన సో వత్కరి్ కనపడదు. తనన్ేమిటో చెపేుకన్నా, 
ఒక ర్చయిత్గా త్న బ ధోత్ ఏమిటో జీవనయ్ాత్రలో అవగత్ం 
చేశార్ు. ఈ ర్చనలో ర్ంగాచనర్ో త్న జీవంత్ంలో పాటు, ఏడ ిదశా 
బ ి ల తెలుగు జ్ాతి జీవన్ననిా చితిరంచనర్ు. బుదుధ ని జీవత్ చరషత్ర 
ను ‘బుదధ భ నుడు’ పేర్ుతో అపుర్ూపమెైన ర్చనను 2010 
సంవత్సర్ంలో వెలువరషంచనర్ు. ర్ంగాచనర్ో నవలలు ఎకుకవగా 
వరా స్ిన్న తలెుగు సాహిత్ో పరకిరయ్లోో  కథన సాహిత్ోం అంట ేఆయ్న 
కెంతో అభిమానం. ర్ంగాచనర్ో చేతి నుండ ి జ్ాలువారషన కథన 
సంపుట ి ‘నలోవాగు’. సమర్ సాహితనోనిక ి చెందని ‘ర్ణర్ంగం’, 
‘ర్ణభేరష’, ‘జ్నర్ంగం’ వీరష ర్చనలే.  

త లుత్ కమూోనిసీ్ భ వజ్ాలంతో పరభ వత్యడెనై ర్ంగా 
చనర్ో త్దనంత్ర్కాలంలో ఆధనోతిాకభ వాలను అలవర్ుేకు 
న్నార్ు. ఈ న్పేథోంలో ఆయ్న శ్రరమదనర మాయ్ణం, శ్రర మహాభ ర్ 
తనలను సర్ళ్ంగా తలెుగులో ర్చించనర్ు. కాలకరమంలో వాలీాక ి
రామాయ్ణంలో చోటు చసేుకునా అవాలీాకాలు లేకుండన అచేం 
గా వాలీాక ిప ర కతమెైన రామయ్ణననిా ‘శ్రర మదనర మాయ్ణం’ పేర్ుతో 
తెలుగువారషక ి వచనంలో అందించనర్ు. రామాయ్ణంలో 
అకకడకకడన రాస్ని ర్ంగాచనర్ో వమర్ిన్నత్ాక అభిపరాయ్ాలు 
చదువర్ులను ఆలోచింపజ్ేసాత యి. అపరషత్మెనై పరషజ్ాా న్ననిా 

అందిసాత యి. ‘స్టతన చరషత్ం’ పేర్ుతో మరోసారష రామయ్ణననిా 
రాశార్ు. 1994లో హరషవంశ్ సహతి్ ‘మహా భ ర్త్ం’ ర్చించనర్ు 
రామాయ్ణ, మహా భ ర్త్ ర్చనల త్ర్ువాత్ ‘శ్రర మదనభగవత్ం’ 
రాశార్ు. ఈ ర్చనలో ర్ంగాచనర్ో వాోసుణిు అనుసరషంచిన్న, పో త్న 
పదనోల ర్ుచిని పాఠ్కులకు చయపించనర్ు.  

అనంత్ర్ కాలంలో తలెుగు సాహిత్ో చరషత్రలో త ల్నసారషగా 
న్నలుగు వదేనలను తెలుగులోకి అనువదించి ‘అభినవ వాోసుని’గా 
ఖ్ాోతి గాంచనర్ు. వదేనలను అనువాదం చయే్డననిక ి ముందు 
ఆయ్న త్న వషే్టధనర్ణ కూడన మార్ుేకున్నార్ు. పంచ ె కటుీ  
కోవడం, చొకాక వేసుకోకుండన శాలువా కపుుకోవడం, నుదుట 
మూడు న్నమాలు పెటుీ కోవడం చనలా మందిని ఆశ్ేర్ోపరషే ంద.ి 
ఆయ్న జీవత్ంలో వెరై్ుధోంగా కనిపించిన వష్టయ్ం. దీనిక ి
ఆయ్న మత్ం వోకితగత్మెైంద.ి “మారషకిజ్ానిక,ి న్న వేష్టధనర్ణకు, 
వేదనల అనువాదననిక ిమధో వెైర్ుధోమమేీ లేదు” అంటూ నికక 
చిేగాన్ ేసమాధననమిచనేర్ు. పరజ్లకు వదేం అన్ ేనిన్నదంతో వదే 
ఉదోమానిా పరా ర్ంభించి, వజ్య్వంత్ంగా పూరషత చనశార్ు. వేదనల 
ను అందర్ూ చదువుకున్ేలా రాసాత వా? అంటూ సంపరదనయ్ 
వాదులు ఫో న్ ల దనవరా, ఉత్తరాల దనవరా హ చేరషంచిన్న ఆయ్న 
ఏమాత్రం ల కక చేయ్లేదు. వేదనవష్టకర్ణలో ఒక స్టత కై,ి ఒక దళిత్ 
య్ువకునిక ి వేద పరత్యలను అందించనర్ు. వదేనలను పరవశేకగా 
వేదనలు మానవజ్ాతి అభివృదిధపె ై ఎలాంట ి పరభ వం చయపాయో, 
న్ేట ియ్ాంతిరక న్నగరషకత్కు వదే సాహతి్ోంలో ఎటువంట ిసమాధన 
న్నలు ఉన్నాయో వవరషసయత  ‘వేదం – జీవనన్నదం’ ర్చించనర్ు. 
ర్ంగాచనర్ో వేదర్చనను వవరషసుత ంట ే ర్చయిత్కు ఉండనల్నసన 
మొదట ిఅర్హత్ ఏమిటో అర్ధమవుత్యంద.ి సమాజ్హిత్ం కోసం చేస్ ే
ఏ ర్చనకెనై్న ధెైర్ోం ఉండనలని ఆయ్న మాటలోో  బో ధపడుత్యంద.ి  

ర్ంగాచనర్ో జీవతననిక,ి అనువాదనలకు వడదయీ్ని 
బంధం ఉంద.ి ఆయ్న చినాత్నంలోన్ ేవారష త్ండిర నిర్వహంిచిన 
‘దనశ్ర్థ’ి పతిరక కోసం అన్కే దనర వడ గరంథనలను అనువదించనర్ు. 
త్ర్ువాత్ కాలంలో ఆయ్న సాహితీ జీవత్ం అనువాదంతోన్ ే
పరా ర్ంభం అయింద.ి 1940లోో  కోల్ కతనలో వచిేన కర్ువు ర్కకస్ ి 
గురషంచి పరఖ్ాోత్ భ ర్తీయ్ ఆంగో ర్చయిత్ భవానీ భట ీ చనర్ో 
రాస్ని నవల ‘He who rides a tiger’ను ‘దవేుని పేరషట’ పేర్ుతో  
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తెలుగులో అనువదించనర్ు. త ల్నన్నళ్ళలో ర్ంగాచనర్ో పిలోలకోసం 
‘వవేకనందుడు’, ‘మహాత్యాడు’, ‘కాళిదనసు’ అన్ ేమూడు న్నటకా 
లు ర్చించనర్ు. 1974లో ‘శ్రర వంేకటశే్వర్ లీలలు’ ర్చించనర్ు. ర్ంగా 
చనర్ో ర్చనలు పంోష్టరో్కు లక్షీాకట క్షానిాచనేయి. ఐత ే తనను 
మాత్రం సర్సవతీ కట క్షానిక ేసంత్ృపుత ల ైన్నర్ు. 

ర్ంగాచనర్ుోల ర్చనలద ి వశషీ్ట పంథన. మెలోడనర మాలు 
సృషిీంచడం ఆయ్న సాహితీ న్ెైజ్ానిక ివర్ుదధం. శలాునిా తనోగం 
చేయ్కుండన చెపాుల్నసన కథను ఆయ్న అలవోకగా నడపిించ 
గలర్ు. య్ువకళావాహిని ఆయ్నకు 'అక్షర్ వాచసుతి' ంర్ుదు 
పరధననం చశేార్ు. ర్చయిత్ భ వుకతనవనిక ిఒక న్ెజై్ం ఉండనలని 
ఆయ్న త్ర్చయ అన్ేవార్ు. భ వుకతనవనిక ి న్ెజై్ం అన్ ే మాట 
సాహిత్ోంలో కొత్త  పరయోగానికి న్నంద ి పల్నకంద.ి కథలు, నవల 
లోో ని పాత్రలు పాఠ్కునిక ిసనిాహిత్మెతై్మెతైనే్ ేఆ ర్చన సమాజ్ా 
నిక ి సయఫరషతదనయ్కం అవుత్యందని దనశ్ర్థ ి వశ్వస్ించవేార్ు. 
పరా ంతీయ్ వభదేనలు, కులాలు, మత్త్త్వ పరా తిపదికన ర్చనలు 

చేయ్డం ఆయ్నకు నచేే ద ి కాదు. అన్నోయ్ాలను ఎదురొకవ 
డమ ే ర్చనల ముఖ్ో ఉదేిశ్ం కావాలని ర్ంగాచనర్ో దృఢంగా 
నమేావార్ు. ఆయ్న ర్చనలు చదవిన పరతి పాఠ్కుడయ త్నను 
తనను పరషశ్రల్నంచుకున్ ే అవకాశ్ం కలుగుత్యంద.ి అటువంట ి
సాహిత్ోమ ేసజీవంగా నిలుసుత ంద.ి 

ర్ంగాచనర్ో వలెువరషంచిన సార్సవతనంబుధిలో 
సాహితీవతే్తల కు సాహిత్ో ర్తనాలు లభిసాత యి. చరషత్రకార్ులకు 
తెలంగాణ చరషత్ర దరషినమిసుత ంద.ి మానవత్వమ ేఆయ్న నమిాన 
మత్ం. ఆయ్న వేదం...జ్న జీవన న్నదం. ఆయ్న ర్చనలు మటిీ 
బత్యకుల అక్షర్ చితనర లు.నిర్ంకుశ్ంపె ైఅంకుశ్ం ర్ంగాచనర్ో కలం. 
ఆయ్న ఒక కథ రాస్ని్న, ఒక నవల రాస్ని్న, అద ితిర్ుగుబ టు 
బ వుట యి.ే అద ి ముమాాటకిీ సామానుోడ ి గొంత్యక.ే అందుక ే
కాబో లు సామనుోల నడుమ సామానుోడగిాన్ ేత్యదశిావస దనకా 
ఆయ్న బతికార్ు. చిర్కాలం బతికుంట ర్ు. అందుక ే దనశ్ర్థ ి
నిజ్ంగా కర్ుణనపయోనిధ!ి 
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అరుణలద్య్ము 

శ్రరనివాస్ గుంటూరష. నయో-హో ప్, పెనిసలేవనియ్ా 

అర్ుణోదయ్ సమయ్మర్ుదెంచెనంత్ట 
శ్ర్ణుచొచిేరష దశిాచలపత్యల్నలనన్ 
నిశాచర్వశ్ము దపిుంపమని అరషధంపంగన్ 
వెడల నుదయ్భ నుడతివెగమునన్ 

అధరిోహించనెధతిినంత్ట సువరాు ర్జ్తేజ్ 
సావలంకుర తన సౌర్ధమున్,శ్ర్ణనగత్పర్ుడెై  
కవయ్మునదుప త్యర ళిళన వంటివోలే  
భళ్ళళన నురషక ెసపాత శావసముల్ 

ఆనతిగొని దుమికె గాయ్తిర, బుర హదస్ిాకా జ్గతిరసుత యప 
అనుసుత యప పంకుత లు శ్ర్వగేలయ్ాకుర తనలంఘముతోడన్ 
బదల్నన త్మ తజే్య నిశావసముల లో సపత  వర్ుముల ై 
వడగిా వరె్య్గ ర్స్ిామండలభుత్ట లమలోెన్ 

పల్నకరష సావగత్ముాలు వాలఖిలుోల లోర్ు పుష్టయు ని గాంచి 
గాత్రము చసే్ిరష గంధర్ువలు, త్గు పాత్రము సల్నురష అపసర్సల్ 

శ్కటమునుగాచెన్కె్షులు, సవర్ణ చేయ్ుచుపనాగముల్ 
ర్వతజే్మున్భర్వలేక మర్ుగయిేోనసుర్నిశాచర్ుల లోన్ 

అలసటబడి స్ిార్ముగ నిల్నచిన మార్ుత్ములు  
ర్వఉనికిని గనినంత్న్ె నిదుర్లేచి చిర్ుఆకులచేలన్లోె 
ల మానిపలి్నచ ేముాదువుగ త్మవలపుత  త్డుముచు  
వరషవగ వీచెనంత్ సకల చరాచరోపరషత్లమున్ 

స్ింధయరార్ుణ తేజ్ాఃకరి్ణ శోభితనంభోధర్ముల్ 
పాషాణసో ఫటోదభవ మందనకినీత్ర్ంగములోబల  
నివెవర్బడినిలచె త్యర టఘిటకిని్ వర్ధమగు దినకర్ుని 
దేదపీోమానగగనమండలవాోపతినత్పములాొ ంచగన్ 

త్లమున మెర్య్ుడి త ల్నకరి్ణములాొ ంచి 
బహురతీ్యల గొల్నేరష బ ర హాణుల లోన్ 
పదములు పాడగ కోవలలు ఘనముగ 
త్నువునసో కనికాంత్యలతోడ పులకరషంచపెుడమిన్
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బంగారు క ండ 

శ్రర ముకుంద రామారావు, హ దైరాబ ద్ (ఇండియ్ా) 

వెలుగు చీకటోను తనగుత్ూ 
నీడల్నాకొదిికొదిిగా తింటూ 
పరచండ గాలుల్నా స్ెతై్ం 
ధికకరషసయత  
నిబబర్ంగా నిర్భయ్ంగా కొండ 

 ఆనందంతోన్భ బ ధతోన్భ 
దనని కంటిముందు జ్ర్ుగుత్యనా 
అనిాంటికీ మౌన సాక్ష ి

త్వవన్న చకెికన్న చీల్నేన్న 

గుళ్లో  దవేుళో్ను చసే్ని్న 
అసలు లేకుండనన్ే చేస్ని్న 
మూగన్భము 

బయ్ట  లోపలా 
ఎంత్ సంపదుందో 
త్ల్నయ్ని తలెుసుకోని మౌని  

 నీర్ు స్ెతై్ం నిరో్క్షోంగా 
వెకికరషసయత  హొయ్లుపో త్ూ 
ఎకకడో సముదనర నిా చరే్డననిక ి

దనటుకుంటూ పో త్యన్నా 
చెకుకచదెర్ని బుదుధ డు 

సర్వం ధనర్బో సయత న్భ 
ధనర్బో స్ేందుకు స్దిధపడో  
ఏ ధనోనంలోన్భ శ్తనబ ి లుగా 
కదలక మదెలక కూర్ుేనా 
నిర్ంత్ర్ పేరమమూరషత 
నిరషవకలు సమాధలిోని సయఫట 
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నా ట్ి.వి. సీర్షయ్ల్ అనుభవం 

ప్ద్ాజ వకకలగడడ , మననర  (నూయ జెర్సస) 

న్ేను మొనా డసి్ెంబర్ట లో ఇండయి్ా వళెాళను. న్న 
టి.వ. స్టరషయ్ల్ అనుభవం గురషంచి ఇకకడ వరా సుత న్నాను. భయ్ 
పడకండి. తలెుగు ట్ి.వి. సీర్షయ్ల్ అంత్ కాదు. ఒకక పజేి లోపలే 
ముగషసాత ను.  

మొదట న్న గురషంచి ఒకక మాట చబెుతనను. న్నకు 
తెలుగు స్ినిమాలు చయస్ే అలవాటు చనల ఎకుకవ. ఇది ఈ కధక ి
చనల ముఖ్ోమయిన ఉపో దనఘ త్ం. ఇండియ్ాలో ఆడవాళ్ళో  ఇంట ి
పనులు కూడన చయే్కుండన ట.ివ. స్టరషయ్ల్ చయసుత న్నార్ట. దీని 
గురషంచి చనల స్ినిమాలోో  కూడన జ్యవయ్ల్ గా చయపసిుత న్నార్ు.  

ఒక సో మవార్ం సాయ్ంత్రం మొదలు పటె ీ నండి, 
'చిన్నారష పళోెి కూత్యర్ు' అన్ే టి.వ. స్టరషయ్ల్ చయడటం. ఈ స్టరష 
య్ల్ సో మవార్ం నుండి శుకరవార్ం వర్కు పరతిరోజూ సాయ్ంత్రం 
అర్గంట స్పేు వసుత ంది. పరతి ఎపిసో డ్ క ిమధోలో రెండు బేరక్-లు. 
ఒకొకకక బేరక్ లో 5 నిమిషాల పాటు ఏడ్స. మనందరషక ీతలె్నస్ని 
వష్టయ్మ ే ఏడ్స ఎనిా ఎకుకవెైత ే స్టరషయ్ల్ కి అంత్ ఆదనయ్ం, 
అనిా ఎకుకవ రోజులు స్టరషయ్ల్నా ప డగిషంచవచుే. త్కుకవ ఏడ్స 
అయితే స్టరషయ్ల్స కి త ందర్గా ముగషంపు వచేే సుత ంది, అందుకని 
ఎనిా ఏడ్స అయిన్న భరషసాత ర్ు. క్షమించనల్న ... చయసాత ర్ు అన్నల్న 
అనుకుంట . 

 స్టరషయ్ల్ లో ఓ ఎపిసో డ్ లగ సంకార ంతి. కుటుంబం 
మొత్తం బంధువులతో సహా మేడమీదకి వెళోి గాల్నపట లు ఎగుర్ 
వేసయత  ఉంట ర్ు. వరేే మడేమీద ఇంకొక కుటుంబం కూడన గాల్న 
పట లు ఎగుర్ వేసయత  ఉంట ర్ు. ఒకటి హీరో మరొకట ిహీరోయిన్. 
ఇటువంటివ ఆనందకర్మయిన పండుగ వడేుకలు హరీో గారష 
కుటుంబంలోన్ ేసర్దనగా చయపసిాత ర్ు కదన! అంతే ఆ ఎపిసో డ్ కధ. 
సో మవార్ం న్నడు స్టరషయ్లోో , య్ూత్ అందర్ు సర్దనగా 
గాల్నపట లు ఎగుర్ వయే్టం, పెదివార్ు అందర్ు చయసయత  
ఆనందచిటం, నడవియ్సు వాళ్ళళ పళళళలలో చిర్ు తిళ్ళో  పటీెటం. 
ఇద ిసో మవార్ం ఎపిసో డ్.  
అయోో !! గాల్నపట ల ఆట అయిపో లేదండి ...  

మళాళ మంగళ్వార్ం సాయ్ంత్రం అవ ేగాల్నపట లు, అద ే
మేడమీద ఉన్నార్ు వాళ్ళళ. ఈ ఎపిసో డ్ లో - ఒక చినా పిలో 
వాడు ‘అనాయ్ాో నువువ బ వ గాల్నపటం కట్ చేయ్ాల్న’ అంట డు, 
ఇంకొక చినా పిలోవాడు, ‘లేదు మా అనాయిేో మీ అనాయ్ో 
గాల్నపటం కట్ చేసాత డు’ అంట డు. ఈ ఇదిర్ు పిలోలు కామంెట్స 
చేస్నిపుుడలాో  కెమరెా ఒకరష త్ర్ువాత్ ఒకరషగా అకకడ ఉనా పద ి
మంది హావభ వాలు సుషీ్టంగా చయపసిుత ంది. కమెెరామనె్ ఎవరో 
కానీ, అందరషక ిన్నోయ్ం చేసాడు అనిపించింది. పలోిల కామంెట్స 
తో మంగళ్వార్ం ఎపిసో డ్ గడచిింది. 

మళాో  బుధవార్ం సాయ్ంత్రం ఎపిసో డ్ కి స్టరషయ్లోో  
వాళ్ళళ అందర్ు మేడమీద గాల్నపట లతో స్దిింగా ఉనార్ు. 
స్టరషయ్ల్ చయస్ే వాళ్ళందర్ూ కూడన ఎవరష టి.వీ. ముందు వాళ్ళళ 
స్ిదింగా కూర్ుేన్ ేఉంట ర్ు అనుకోండి... 

బుధవార్ం ఎపిసో డ్ లగ-ఒక 30 ఏళాళవడ ఒక మామా 
గారషతో ‘మామాా నీకు ఎవర్ు గలెుస్ేత  ఇషీ్టం’ అని అడుగుత్యంది. 
ఇంక ఇదిర్ు చినా పిలోలు ఆవడ దగొర్కు వచిే చెరొక చెయిో 
పటుీ కొని ‘మామా నీకు ఎవర్ు గెల్నస్ేత  ఇషీ్టమో చపెుు మామాా! ... 
చెపుు మామాా... ‘అంట ర్ు. (పాపం కెమరెామనె్ పరతి డెలైాగ్స క ి
అకకడ ఉనా పది మంది చషీే్టలూ డిటెలిై్ గా చయపించి అందరషక ి
న్నోయ్ం చేసాడు) అపుుడు మామాగార్ు అందరషని పరషశ్రల్నంచి 
‘న్నకు ఇదిర్ూ మనుమలేకదన న్నకు ఎవర్ు గలె్నచిన్న 
సంతోష్టమే....’ అంటుంద.ి 

హమాయ్ో బుధవార్ం ఎపిసో డ్ పూర్తయింది. 
ఇలాగె గుర్ువార్ం, శుకరవార్ం ఎపిసో డ్ లు కూడన ఒకొ 

కక డెైలాగ్స తో గడిచి పో య్ాయి. కాకపో తే అపుుడపుుడు కెమెరా 
వలన్ కుటుంబం (వాళ్ళ ముఖ్ాలు చనలా స్టరషయ్స్ గా– ముట 
ముట లాడుత్ూ , చిట చిట లాడుత్ూ వుంట యి కదన) వాళ్ళ 
మీదకూడన ఫో కస్ చేయ్టం జ్రషగషంది. 

శుకరవార్ం సాయ్ంత్రం సంకార ంతి గాల్నపట ల వేడుక 
ముగషస్ింది. స్టరషయ్ల్ పునరి్ర్ినం ... సో మవార్ం ... 
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నిజ్ంగా సంకార ంతిరోజున మనజీవత్ంలో కూడన కుటుం 
బం మొత్తం కల్నస్ ి గాల్నపట ల వడేుక రెండునార్ గంటలకన్నా 
ఎకుకవ జ్ర్ుపుకోరేమో! మళోీ సో మవార్ం ఎపిసో డ్ చయసాను. 

ఈ సారష వలన్ కుటుంబం. సాడిసీ్ భర్త చిన్నారష భ ర్ోని, 
'వడేిగా పకోడ ీచసే్ి పట ర ' అని గదమాయిసాత డు. ఆ చిన్నారష భ ర్ో 
వంటింటోో క ి వళోెి స్నెగపిండలిో ఉపుు, కార్ం వసే్ి నీళ్ళళ పో స్ ి
పిండకిలపటం, ఈ మధోలో బ ండలీో నయన్ె పో స్ి ప యిో వలె్నగషం 
చటం, నయన్ె కాగషందో , లేదో చయస్ ిపకోడ ీవయేించటం అనీా చనల 

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

ఇదండ,ీ న్న వార్ం రోజుల టీ.వీ. స్టరషయ్ల్ ఎపిసో డ్ ల 
సారాంశ్ం. ఇలా ఒకొకకక ఎపిసో డ్ సాగషతే కధ మొత్తం పూరషత 
అవవట నికి మూడువలే న్నలుగువందల ముపుయి నలుగు 
ఎపిసో డులు పటీటంలో ఆశ్ేర్ోం ఏముంద?ి తలెుగు స్ినిమాలు 
ఎకుకవగా చయస్ ే న్నే్ే స్టరషయ్ల్స గురషంచి ఇలా అనుకున్నాను 
అంటే ... మామూలు జ్న్నల సంగతమేిటో ?? 

 
ఒకే మాట్ 

 కొమర్గషరష అనంత్ పరమీలా రాణి  

న్న పరే్ు పావని, హ ైదనర బ దు లో పుటిీ  పెరషగాను, మాద ి పేది 
కుటుంబం, న్నకు ఇదిర్ు అకకలు, ఇదిర్ు త్ముళ్ళళ, న్ేను 
మూడవ అమాాయిని మమేు అందర్ము ఇంచు మించు గా 
రెండళే్ళ తడేనతో పుటిీన వాళ్ళము, న్న పెళిళ న్నటికి అకకల, త్ము 
ళ్ళ పేళిళళ్ళళ అయిపోయ్ాయి, న్న పళెిళ కొంచం మన తలెుగు 

వాళ్ళ సాీ ండరి్ట పరకార్ం లేట్ అయింది! అందరషక ిపలోిలు వున్నార్ు. 
పెది అకకక ిఇదిర్ు అమాాయిలు, ఒక అబ బయి, రెండవ అకకక ి
ఒక అమాాయి, ఒక అబ బయి, పెది త్ముాడిక ి ఇదిర్ు 
అబ బయిలు కవల పిలోలుో , చినా త్ముాడికి ఒక అమాాయి, ఒక 
అబ బయి, న్ేను ఎం బీ ఏ చసే్ి ఒక టేలే కమూోనికేష్టన్ కంపేని 
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హ చ్ ఆర్ట డవిజ్న్ లో పని చేసుత న్నాను, ఇంటోో  బయ్ట కూడన 
అందరషలో మంచి పేర్ు తచేుేకున్నాను, పద ిసంవత్సరాల నుంచి 
జ్ాబ్ చేసుత న్నాను ఏ ర్కమెైన సమసోలు లేకుండన.అమా, 
న్ననాగార్ు త ందర్ పడుత్యన్నార్ు న్న పెళిళకి, చనలా సంబంధనలు 
వచనేయ్ కాని న్ేన్ ే అనిాంటీక ి ఏదో ఒక వంక చపేేుదననిా 
ఎందుకంట ే న్నేు పరమోద్ ని బెంగుళ్లర్ులో ఒక కానఫరనె్స లో 
కల్నస్నిపుుడు అత్నంటే న్నకు, న్ేనంటే అత్నిక ిఇషీ్టం కల్నగషంది ( 
త ల్న చయపులో పేరమంట ర్ు ... అదే వధంగా జ్రషగషంద ి మా 
వష్టయ్ంలో. ఈ వష్టయ్ం ఇంటోో  చపెుట నిక ి భయ్పడని ను, 
అందుకే చనల ఏండుో  చెపులేదు. ఒక రోజున అమా నీకు ఎవరెనై 
ఇషీ్టం వుంటే చపెుమాా అని అడగిషతే, ఈ వష్టయ్ం అమాక ి
న్ననాగారషకి చెపాును , వాళ్ళళ అత్ని గురషంచి అత్ని కుటుంబం 
గురషంచి కనుకుకని, ‘కుటుంబం మంచిద,ి అబ బయికి చదువు 
ఉదోోగం బ గున్నాయి , ఒకకడే కోడుకు, ఆస్ిత  వునా వార్ు, అనిా 
వధనలా బ గా వుంద ిఈ సంబంధం’ అని అనుకున్నార్ు అమాా 
న్ననా గార్ు , చనలా సంతోష్ట పడని ర్ు కూడన. 

త్ర్ువాత్ పనులనిా ఒక దనని వెంట ఒకటి జ్ర్గటం, 
రెండు న్లెలోో  మా పళెిళ జ్రషగషపో యింది. పరమోద్ తో పెళిళ జ్రషగషన 
న్ెల రోజులోో  న్ేను ఉదో ోగానిక ి రాజీన్నమా చసే్ ి అత్నితో 
బెంగుళ్లర్ు వెళాళను. అత్ను ఒక ఇంజ్నీరషంగు కంపెనీలో పని 
చేస్వేాడు, న్నేు కూడన అదే కంపనెీలో ఉదో ోగానిక ి అపెలో  
చేయ్ోటము, ఒక న్లె రోజులోో  ఇంటర్ువ- జ్ాబ్ ఆఫర్ట 
చేయ్ోటము అనిా వెంట వెంట జ్రషగష పో య్ాయి. ఆర్ు న్లెలోో  
న్ేను కూడన అదే కంపనెీలో వర్టక చయే్ోటము మొదలు పెట ీ ను .  
పరమోద్ ఒకకడ ేకొడుకు, ఇత్నికి వనెకా ముందయ ఏవర్ూ లేర్ు, 
పెళిళ లో మా చుట ీ లు కొంత్మంది మాట ో డుకుంటూ వుంటే న్న 
చెవుల పడని వష్టయ్ము ఏమిటంటే వీళ్ళ కుటుంబం లో 
వంశ్పార్ంపర్ోంగా కొంత్ మందిక ి పలోిలు లేర్ు, వునా వాళ్ళక ి
ఒకళ్ళళ ఇదిర్ు పలోిలు చనలా వయ్సు తడేనతో పుటీటం జ్రషగషంది. 
కొంత్మందిక ిచనలా గర్భసరా వాలు జ్రషగాయి. కాని న్నేు ఈ గోలక ి
అంత్ పరా ముఖ్ోత్ ఇవవలేదు, ఇవవదలుచుకోలేదు. పిలోలు 
పుడతిే పుడుతనర్ు లేకపో తే లేదు, ఇందులో ఇంత్గా త్లకాయ్ 
బదిలు కోటుీ కున్దేి ఏముంది అని అనుకున్నాను అపుుడు.  

  న్నలుగేళ్ళ కిరత్ం న్నకు పళెిళ అయింది, అపుుడు న్న 
వయ్సుస ముపుయి ఆర్ు, పరమోద్ వయ్ోసుస నలభెై, అపుుడ ే
కొంత్మంది చుట ీ లు పెళిళలో న్న వయ్సుస గురషంచి కామంెటు 
చేయ్ోటం వన్నాను, పెళిళ ఇంత్ లేటు అవుత ేపలోిలు పుటీర్ని. 
ఎందుకు ఇంత్ కూర ర్ంగా మాట ో డుతనర్ు అని ఒకక క్షణం అనిపిం 
చిందే కాని న్నేు ఇటువంటి కామెంటుస పటించుకోలేదు. 
‘సంకుచిత్ మనసతతనవలు’ అని అనుకున్నాను, పరమోద్ న్నకన్నా 
న్నలుగేళ్ళళ వయ్సుసలో పెది కదన దనని గురషంచి ఎవర్ూ ఎమి 
కామెంటు చయే్ోలేదు, ఇది వచిత్రం కదన, ఆడ పిలో వయ్సు 
గురషంచి అన్నారే కాని మగ వాడి వయ్సు గురషంచి ఎవర్ు ఎమి 
అనలేదు, ఈ ర్కమెైన ల్నంగభదేం ఎందుకో కదన అనుకున్నాను. 
పెళిళ అయిన రెండో  సంవత్సర్ము నుంచి అందర్ూ అడగటమ ే
ఏమిటి ఆలసోము అని. నవవ వూర్ుకున్ేదననిా. న్నకు పరమోద్ క ి
లేని బ ధ వీళ్ళ అందరషకి ఎందుకో అని అనిపించేది. చుట ీ లు, 
బయ్ట వాళ్ళళ, ఆఫటస్-కోవర్కర్ుస అందర్ూ కూడన ఈ ట పిక్ 
గురషంచి మాట ో డుకుంటున్నార్ు అనా సంగతి న్నకు, పరమోద్ కి 
కూడన తెలుసు కాని ఈ వష్టయ్నిా మేము మా మధోకి రానివవ 
లేదు. సమసో న్నలో వున్నా, త్నలో వున్నా మేము ఒకరషన్ొకర్ు 
త్పుు పటీ త్లుచుకోలేదు! పరమోద్ సాదోమెనైంత్ వర్కు ననుా 
ఇటువంటి పరషస్ిాత్యల్నాంచి నుంచి త్పిుసయత  వచనేడు. పరమోద్ 
చనలా మంచి వాడు, మేము ఇదిర్ము పేరమగా,తోడుగా, ఒకళ్ళ 
న్భకళ్ళని అర్ధం చసేుకుని ఒడుదుడుకులు లేకుండన ఒకే మాట 
మీద జీవత్ం గడుపుత్యన్నాము. ఇంత్ మంచిభర్త ద ర్కటం న్న 
అదృషీ్టం అని న్నేు ఎపుుడు అనుకుంట ను, ఇంత్ కన్నా న్నకు 
ఏమి కావాల్న? ఇద ేవధంగా మా జీవతనలని ఒడుదుడుకులు లే 
కుండన కాపాడు త్ండిర అని మనసులో దవేుడకిి దణుం పటెుీ కు 
న్నాను. 
 ఒక రోజు మా అత్త  గారష దగొరషనుంచి ఫో ను వచిేంది మా ఇంటిక ి
వసుత నాటుీ . న్నేు పరమోద్ కల్నస్ ి గసెుీ  ర్ూం ని కీోన్ చసే్,ి రెడ ీ
చేసాము. మా అత్త  గారషకి న్నకు ఏమి సమసోలు లేవు కల్నస్ి 
పో యి వుంట ము కనుక ఆవడ వస్ేత  న్నకేమీ సమసోలు వుండ 
వు, అందుకని వాళ్ళ రాకక ిఎదుర్ు చయసాను. అనుకునా రోజున 
వచనేర్ు న్న అత్తగార్ు-మామగార్ు. కుశ్ల పరశ్ాలు అయ్ాోక 
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మేము మా ఆఫటసులక ి వెళిళ పో య్ాము, ఇట ో  ఒక వార్ం గడ ి
చింది. ఆదవిార్ం వచిేంది. వారాంత్ం కనుక మమేు లేటుగా 
లేచనము, కాలకృతనోలు తీర్ుేకుని కిందకిి వచనేము. న్ేను కిచనే్ 
లోకి వళెాళను కాఫట, ఇడీో  చేయ్ోట నికి. పరమోద్ కూడన న్నతోపాటు 
వచనేడు హ ల్ు చెయ్ోట నికి. ఇడీో , కొబబరష పచేడ,ీ కాఫట తెచిే 
డెైనింగ్స టబేుల్ మీద పటెిీ  వాళ్ళ నిదిరషని నబేరక్ ఫాసుీ  చదేని ము 
ర్ండనీ అని పలి్నచనను. నయోస్ పేపర్ట తేచుేకోవట నికి వర్ండన 
లోకి వళె్ళబో త్ూ వాళ్ళ న్ననా గారష చతేిలో పపేర్ట చయస్ి వనెకిక 
వచనేడు పరమోద్. అందర్ం స్ెలై ంటుగాన్ ేబేరక్ ఫాసీ్ చేసాము, ఒక 
ర్కమెనై అన్ఈజీన్సె్ వుంద ి వాతనవర్ణంలో. కార్ణం న్నకు 
తెలీయ్ లేదు. వాళ్ళళ ల్నవంగ్స ర్ూం లోక ి వళెిళ కూర్ుేన్నార్ు, 
న్ేను డషి్-వాష్టర్ట లోడ్ చేస్ ి ల్నవంగ్స ర్ూంలోక ి వచిే కూర్ుే 
న్నాను, అపుటిక ేమా మామగార్ు పపేర్ు కొనడం ఒక పెది వేసుీ  
అనా సబెకుీ  మీద ల కేర్ు ఇసుత న్నార్ు. అందరషతో పాటు న్నేు 
కూర్ుేన్నాను. వునాటుీ ండ ి మా అత్తగార్ు నఅమాా పావని, 
నువువ ఒక సారష డనకీర్ట క ిచయపించుకుంట ేబ గుంటుందేమోనఅని 
అన్నార్ు. న్ేను, పరమోద్ ఉల్నకికపడి, ఒకే సారష ఆవడ వెైపు 
చయసాము ఎందుకూ అనాటుో గా.  

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

"పెళ్ళయి న్నలుగళే్ళళ అయిన్న పలోిలు లేర్ు కదన. ఒక 
సారష డనకీర్ట క ిచయపించుకుని ఎదెనై్న సలహా తీసుకో రాదన? త్పుు 
ఏమిటని? అని అన్నార్ు.  

న్ేను జ్వాబు చపేేు లోపలే పరమోద్ నఅమాా, న్నకు, 
పావనికి పలోిలు లేర్ు అన్ ేబ ధ లేదు. పుటిీనపుుడ ేపుడతనర్ు, 
పుటీక పో యిన్న మాకు బ ధ లేదు. పరసుత త్ సమాజ్ంలో పలోిల్నని 
పెంచటం కన్నా, పిలోలు లేకుండన వుండటమే మంచిదిన అని 
అన్నాడు.  

న్ేను వేరే ఏమి అనలేదు, పరమోద్ ననుా ఇటువంట ి
స్ిటుోవషె్టన్స నుంచి పో ర టకీె్ చేసయత  వుంట డు ఎపుుడయ. నీళ్ళళ 
నిండని కళ్ళతో త్న వంక చయస్ి త్నక ి కళ్ళతోన్ే కృత్జా్త్లు 
చెపాును. త్ను కూడన నీవు ఏమి బ ధ పడకు న్నేు వున్నాను 

కదన అని కళ్ళతో అనాటుీ గా అనిపించింది.అర్ధం చసేుకుని సపో ర్ుీ  
చేస్ ేభర్త ద ర్కటం ఎంత్ అదృషీ్టం అని అనుకున్నాను.  

ఆ రోజు అంతన నిశ్బింగాన్ ే గడిచింది, త్ర్ువాత్ కూడన 
దీని గురషంచి ఏవర్ము మాట ో డలేదు, ఒక ర్కమెనై నిశ్బిం, ఇంటోో  
మనుష్టయలమధో. ఇదే వధంగా నడిచింది ఒక వార్ం. మా అత్తగారష 
కి మేము ఇసుత నా స్ెైలేంట్ టీరట్ మెంట్ నచిేనటుీ  లేదు. మూడు 
వారాలు వుందనమని వచిేనవాళ్ళళ రెండో  వార్ంలోన్ే న వనెకిక 
వెళాళల్న పరమోద్. అమాా! పావనీ, చనలా పనులు వున్నాయి న 
అని చపెుి హ ైదరాబ దు వెళిళపో య్ార్ు. మేము వాళ్ళని 
వుండమని బలవంత్ం చేయ్ోలేదు. వీళ్ళళ వళేిళన ఒక వార్ం 
త్ర్ువాత్ అనుకుంట ను మా అమా దగొర్నుంచి ఫో ను 
వచిేంద,ి"పావని మీ అత్తగార్ు చపేిునటుీ గా పరకీ్షలు 
చేయించుకోరాదట?ే అలుో డ ి గారషని కూడన చేయించుకోమని 
చెపుున అని ర్హసోం చపేిునటుీ గా చపెుింది. మా అత్తగార్ు మా 
అమాా మాట ో డుకున్నార్నామాట అని అనుకున్నాను. పరమోద్ 
వాళ్ళ అమాక ిఏమి చేపాుడో , అద ేన్నేు మా అమాక ిచేపాును, 
ఈ వష్టయ్ం గురషంచి పరమోద్ కి చపెిు త్న మనసు పాడు 
చేయ్ోదలుచుకోలేదు, కాని ఈ ఆడవాళ్ళ న్భర్ుో  కటిీంచనల్న అని 
అనుకున్నాను  

మర్ున్నడు రాతిర భోజ్నం చేసుత నాపుుడు పరమోద్ తో ఈ 
ట పిక్ గురషంచి మాట ో డటం మొదలు పటె ీ ను,"పరమోద్, అత్తగార్ు 
చెపుినటుో  న్ేను టసెుీ లు చయేించుకుంట ను ఏమంట వు?న అని 
అడగిాను. సడన్ గా ఇట ో  అడగిేసరషకి పరమోద్ నిశేేష్టయీ డయ్ాోడు. 
అయిన్న ముందు-నఇవనిా మనకెందుకు పావనీ? మనం సంతో 
ష్టంగా, హాయిగా లేమా? పలోిలు లేకపో తే ఎమెైంది? ఈ వష్టయ్ం 
మరషేపో . వయ్ ఆర్ట ఫెనై్ ద వ ేవయ్ ఆర్టన అని డషి్ వాష్టర్ట లోడ్ 
చేస్,ి మిగషల్నన పదనరాధ లు గషన్ెా లోో  సదిి , ఫిరజ్ లో పటెిీ , టబేులు 
త్యడచిి, చతే్యలు కడుకుకని, టవలుతో త్యడుచుకుని వెళిళ 
సో ఫాలో కూర్ుేని టవీీ ఆన్ చేస్ి రషమోట్ తో చననలుస చేంజ్ 
చేసుత న్నాడు. ఈ లోపల న్ేను మిగషల్నన పని పూరషతచసే్ి వచిే త్న 
పకకన కూర్ుేన్నాను. త్ను న్న చతేిని త్న చతేిలోకి తీసుకుని, 
న్న వెపైు తిరషగష, "డోంట్ వరీ పావనీ. వేరవేాళ్ళకోసం ఏమి 
చేయ్ోవలస్ని అవసర్ము లేదు. కాని నీకు కావాలంట ే త్పు 
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కుండన చేదని ం. న్నేు కూడన టసీె్ చయేించుకుంట ను." అని 
అన్నాడు ననుా దగొరషకి తీసుకుంటూ, ఈ సారష న్న వంత్య అయిం 
ద-ి దిమా తిర్గడం. త్న చతేిని గటిీగా పటుీ కున్నాను వదలి్న 
పెటీకుండన. న్నకు ఎంతో ధెైర్ోం కల్నగషంది. ఇంత్కన్నా న్నకు వరే ే
ఏమి కావాల్న అని అనుకున్నాను  

ఆ రాతిర అట ో  గడచిిపో యింది. 
ఈ వష్టయ్ం మా అత్తగారషకి మా అమాక ి ఫో ను చేస్ ి

చేపాుము. మా అత్తగార్ు సంతోష్ట పడని ర్ు కాని న నీకు ఎందుకు 
రా బ బు ఈ టెసుీ లు, నీవు మొగవాడవి కదన ఇది ఆడవాళ్ళ క ి
మాత్రమే వచేే సమసో కదన న అని అన్నార్ు. దనీికి పరమోద్, " 
ఈ పరా బోం ఒకక ఆడవాళ్ళద ే కాదు అమాా ఇద ి మొగవాళ్ళక ి
కూడన వసుత ంద,ి చనలా శాత్ము మొగవాళ్ళకే ఈ పరా బోము 
ఎకుకవగా వుంటుంది ఆడవాళ్ళ కన్నా న అని అన్నాడు. దీనికి 
ఆవడ నఇదకేకట ివడయి ర్ంరా బ బూ న అని అన్నార్ు అని పరమో 
ద్ న్నతో చెపాుడు. ఈ టెసుీ లనిా చయేించుకోవట నికి ఇదిర్ము 
ఒక వార్ం స్ెలవు పెట ీ ము. మా ఫామిల్న డనకీర్ట దగొర్కు 
వేళాళము, అనిా వష్టయ్ాలు ఆయ్నకి చేపాుము. అనీావని 
ఆయ్న మమాల్నా స్ెుష్టల్నసుీ , య్ూరాలజిసుీ  దగొరషక ి వళె్ళమని 
సలహా ఇచనేర్ు. మొదట ిస్షె్టన్ొో  ఆ డనకీర్ట న్న న్ెలవారీ పటరషయ్ 
డ్స, ఆరోగోం గురషంచి చనల వవరాలు అడిగష తెలుసుకున్నార్ు 
పిరషయ్డ్స రెగుోలరా కాదన, ఓవుోలేష్టన్ సరషగాొ  వుందన లేదన అని. 
ఫెరేీల్ పటరషయ్డోో  టెై ై చసేుత న్నామా లేదన అని అడిగష తలెుసు 
కున్నార్ు. 

ననుా బోడ్-టసెుీ  క,ి అలాీ ర సౌండ్ కి పంపార్ు, ఎండోమ ె
టిరయ్ం, అంట ే గరాభశ్య్ ల ైనింగ్స గురషంచి తెలుసుకోవట నిక,ి 
ల ైనింగు దళ్సరష అవట నికి, హారోానుస సరషగా త్య్ార్వుత్యన్నా 
య్ా అని తెలుసుకోవడననికి. ఎండోమటెిరయోస్సి్ ఏమయిన్న వు 
నాదన అని తలెుసుకోవట నికి, ఈ వధంగా అనిా టెసుీ లకి వళెాళ 
ను. అనిా టసెుీ లు అయి రషజ్లుీ ి వచిేన త్ర్ువాత్, డనకీర్ట ఆఫట 
స్ నుంచి కాల్ వచిేంద,ి డనకీర్ట నీతో మాట ో డతనర్ు అని. న్ేను 
పరమోద్ వళెాళము ఆయ్నిా కలవట నికి. ఆయ్న చెపుింద ి
ఏమిటంటే న్న టసెుీ లోో  ఎందులో కూడన ఏ ర్కమెనై సమసో లేదని 
అంతన న్నర్ాల్ గా వుందని. పరమోద్ చనలా సంతోష్ట పడి ఈ 

సంగతి వాళ్ళ అమాక ిచేపాుడు. ఆత్యర త్ పటీలేక ఈ టెసుీ  టెంై క ి
ఆవడ వచేేసార్ు. ఇక పరమోద్ కి స్ెుష్టల్నసుీ  చపెుినదేమిటంటే, 
సగానికి పెగైా సంతనన సమసోలు మగవాడి శుకర కణనల సంఖ్ో పె ై
ఆధనర్ పడి ఉంటుందని, స్మెనె్ అన్నల్నస్సి్ చసే్ేత  మగవాడి శుకర 
కణనల సంఖ్ో తలెుసుత ందని చపెాుడట. ఆ సంఖ్ో - స్ుెర్టా ర్ూపు 
రేఖ్ల మీద , చలనం మీద ఆధనర్పడ ి ఉంటుందట. న్నర్ాల్ 
స్ెుర్టా కౌంట్, ఒక మిలోీ లీటర్ట స్ుెర్టా క ిఒక కోట ీఏభయ్ లక్షలు 
అంట ే పదహిేను మిల్నయ్నుో  ఉండనలట. ఇంకా అన్ేక సమసోల 
గురషంచి చెపుేర్ని పరమోద్ న్నకు ఆ రోజు రాతిర చేపాుడు. 
మర్ున్నడు పో దుి న్ే లేచి టసీె్ లకి వడెుత్యన్నాని చపేిు వళేిళ 
పో య్ాడు. రెండు రోజులోో  అనిా టసెుీ లు పూరషత అయ్ాోయి. ఒక 
వార్ం త్ర్ువాత్ టసెుీ  రషజ్లుీ ి వచనేయ్ని డనకీర్ట మీతో 
మాట ో డనలని అనుకుంటున్నార్ు అని ఫో ను వచిేంది. మర్ు 
న్నడు ర్మాని టెైం ఇచిేంది. మర్ున్నడు మా అత్తగార్ు పో దుి న్ేా 
లేచి రోజు చసే్ ే పూజ్లే కాకుండన వేర ే ఎక్స ట ర  పూజ్ చసే్నిటుీ  
అనిపించింది. బొ టుీ  పెటిీ  పరసాదం ఇచనేర్ు, ఆవడ ముఖ్ంలో 
ఆందోళ్న కోటీవచిేనటుీ గా కనిపించింది. ఆవడతో ఏదెైన అంట ే
ఏడుసాత ర్ని భయ్పడ ిఏమి అనకుండన వసాత మని చపేిు బయ్టక ి
వచేే సాము. కార్ు వున్నా, ఆటో తీసుకున్నాము. డనకీర్ట ఆఫటసు 
వచేే వర్కు త్న చతేిని గటిీగా పటుీ కుని కూర్ుేన్నాను, ఇదిర్ 
ము స్ెైలేంటు గా కూర్ుేన్నాము ఆటోలో. సరష అయిన టెైంక ే
డనకీర్ట లోపల్నక ిపలి్నచనడు. ఆయ్న మాకు అరి్ం అయిటీేటుీ  చేపుిం 
ది ఏమిటంట,ే పరమోద్ సుర్టా కౌంట్ చనలా త్కుకవగా వునాదని, 
కాని దనీి వష్టయ్ంలో అంత్గా కంగార్ు పడవలస్ని అవసర్ము 
లేదు అని. ఈ సమసోక ిపరషషాకరాలు వున్నాయ్ని, ఈ రోజులోో  
టెకాాలాజి ఏంత్ అడనవన్స అయిందంటే ఉనా ఆ ఒకట ి– రెండు 
శుకర కణనల్నా తీస్ి , అండననిాఫలదీకర్ణం చసేుత న్నార్ు అని 
చెపాుర్ు. ఫలదీకర్ణం స్టత  ై గర్భంలో చెయ్ోడం లేదన బయ్ట 
పరషక్షన్నళికలో చసే్ి గర్భంలో పరవశే్ పటీెడం అని చపెుి, ఈ రెండు 
పదిత్యలు చనల స్ేఫ్ అని చనలా స్ేఫు చపేుి మీర్ు ఇంటకిి వేళిళ 
ఆలోచించుకుని ఏ సంగతీ న్నకు చెపేత  న్నేు మిగషల్నన 
వష్టయ్ాలుచయసాత ను అనిఅన్నాడు. మేము ఆయ్నక ి థనంక్స 
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చెపుి బయ్ట కు వచిే ఆటో మాట ో డుకుని అందులోకి ఎకిక 
కూర్ుేన్నాము , 

న్ేను త్న వెపైు తిరషగష ఏదో  అనబో యిే లోపలే త్ను న్న 
వెైపు తిరషగష నఇలాో  అయితేన్ే బెటర్ట పావనీ, పరా బోం న్నలో వుండ 
టం మంచిదెైంది. న్నకు చనల సంతోష్టంగా వుందని అని అన్నాడు. 
"అదేంట ీఅలాో  అంటున్నావున అని అడగిాను. 

"ఇపుుడు మా అమా కాని, మా వెపైు బందువులుకాని 
త్పుు నీది అన్ే అవకాశ్ం లేదు, దీనితో అందరష న్భర్ుో  మూత్ 
పడతనయి, పిలోల్నా ఎపుుడు కంట వే అని కొంటె కూత్లూ కోస్ ే
అవకాశ్ం లేదున. 

"ఇపుుడు ఏంత్మంద ిననుా ట రెొట్ చేసాత రో చయదని ము, 
మా అమాతో సహా, అని అన్నాడు.  

"న్ేను మా అమాకి థనంక్స చపేుుకోవాల్న పరకీ్షలు 
చేయించుకోమని పో ర త్సహించినందుకు” అని అన్నాడు  

మా ఇదిరషలో ఒక ర్కమెైన రషలీఫ్. హమాయ్ో అనుకు 
న్నాను. ఇంటి దగొర్ ఆటో ఆగటంతో దగిష డబుబలు ఆటో వాడీక ి
ఇచిే లోపల్నకి వచనేము, మా అత్తగార్ు మా కోసం ఎదుర్ు 
చయసుత న్నార్ు. 

పరమోద్ వెళిళ ఆవడ పకకన కూర్ుేని అనిా వష్టయ్ాలు 
వపులంగా ఆవడక ిఅర్ధం అయిేో టటుో  చపెాుడు.  

ఆవడకి కళ్ళనుంచి నీళ్ళళ కార్టం మొదలు పటె ీ యి, 
కాస్పేు అయిన త్ర్ువాత్ కళ్ళ నీళ్ళళ త్యడుచుకుని,"మగ 
మహారాజువ నీకేమిటిరా ఇద,ి మన ఇంట -వంట  లేనిదిన అని 
అన్నార్ు.  

"అదేమిటమాా అలా అంట వు, మన వంశ్ంలో ఏంతో 
మందకిి పలోిలు లేర్ు, చనల త్కుకవ మందకి,ి పలోిలు ఉన్నా న్న 
లాగా ఒకళ్ళళ మాత్రమే. కొంత్మంది అసలు గర్భమే దనలేలేదు. 
కొంత్ మందకిి ఎన్భా సార్ుో  కడుపు పో యిందని నీవే కదన చేపుే 
దననివ. సమసో మొగవాళ్ళద ే అయిన్న ఆ ఆడవాళ్ళళ ఎన్ేా నిా 
మాటలు పడని ర్మాా బంధువులతో. నీకు ఇవ అనిా తలె్నయ్వా. 
ఎందుకమాా నినుా నీవు మభోపటెుీ కుంట వు? మన ఫామిలీ 
లోన్ే వుందమాా ఈ పరా బోం.న, అని కోంచం కోపంగాన్ే అన్నాడు 
పరమోద్. "టసెుీ లు త్పుు చేసారేమోరా. రషజ్లుీ ి మారషన్నయి ే

మోరా లాబ్ లో న అత్తగార్ు అన్నార్ు. దననిక ిపరమోద్ -"ఎందుకు 
చేసాత ర్మాా త్పుులు ఇటువంటి లాబ్స లో, ఒకటికి రేండు సార్ుో  
టెసుీ లు రషపటట్ చేసాత ర్ు, పంపేముందు కూడన రచీేక్ చేస్ ి మరష 
పంపుతనర్ు కనుక ఇటువటి త్పుులు జ్ర్గవమాాన, అని 
అన్నాడు.  

దీనితో ఆవడ మళీళ ఏమి మట ో డలేదు, త్న గదలిోక ి
వెళిళ పో యింది. న్ేను కూడన ఆవడతో ఏమి మాట ో డలేదు, న్ేను 
న్న గదలిోకి వేళిళ అమాకి ఫో ను చేస్ి చెపాును, అమా గొంత్యలో 
కూడన రలీీఫ్ వనిపించింది. 

"ఇపుుడు ఎంచేసాత ర్ున అని ఆదురాి  గా అడగిషంద ిఅమా. 
"న్ేను పరమోద్ మాట ో డుకొని ఒక నిర్ుయ్ానికి రావాల్న, 

త్ర్ువాత్ ఫ ను చసేాత ను” అని చేపుి ఫో ను పటేేీసాను.  
రెండు రోజుల త్ర్ువాత్ మా అత్తగార్ు హ దైర్బ దు 

వెళిళపోయ్ార్ు. పరమోద్ త్న రోటీన్ లో పడిపో య్ాడు, ఏ ర్కమెనై 
మార్ుు లేదు త్నలో. న్నకు ఏంతో సపో ర్ుీ  ఇచిేన పరమోద్ ని 
ఇంక అనవసర్ంగా ఈ వష్టయ్ంలో భ ద పటీె దలుచుకోలేదు, 
అందుకని ఈ వష్టయ్ం ఇంక ఏత్తలేదు. న్నేు కూడన న్న రోటనీ్ లో 
పడ ిపో య్ాను. మొదటోో న్ే ఈ పరా బోం మన మధోక ి రాకూడదని 
అనుకున్నాము కనుక ఇక ఈ పరసకిత తీసుకు రాలేదు. ఒక రోజు 
త్న్ ే డనిార్ట టెైం లో ఈ పరసకీత తీసుకోచనేడు," పావని, డనకీర్ట 
చేపుినదనని గురషంచి ఏమని నిర్ుయించనవు? నీకు ఏట ో  ఇషీ్టం 
అయితే అట ో  చదేని ము. ఏ వధంగా కూడన నీ మీద న్న నిర్ుయ్ానిా 
ఫో ర్ుస చయే్ోను. న్నకు నువువ ఆనందంగా ఉండటమే కావాల్న. 
టేక్ య్ువర్ట ఓన్ టెైం." అని అన్నాడు. "టెైం తీసుకోవాల్నసన 
అవసర్ము లేదు పరమోద్. మనకేమీ ఇవనీా అవసర్ం లేదు. 
న్ేను చనలా సంతోష్టంగా వున్నాను, ఒక పదిే బర్ువు న్న బుజ్ాల 
మీది నుంచి దించినటుీ  అయింది. 

 అత్తయ్ోగారష కోర్కు చయేించుకునా టసెుీ లు అవ, 
అంత్కన్నా వేర ే ఏమి లేదు. నినుా అనవసర్ంగా ఇబబంద ి
పెట ీ ను. నీవు అనాటుీ  వయ్ ఆర్ట ఫెనై్ ద వ ేవయ్ ఆర్ట, భవష్టోత్ 
లో ఒక వళే్ళ మనం పలోిలు కావాల్న అని అనుకుంట ేఎంతో మంద ి
అన్నధ పిలోలు వున్నార్ు, వాళ్ళలో ఒకరషా అడనపీ్ చేసుకుందన 
ము లేదన అకకడి పలోిల చదువులకి సహాయ్ం చదేని మున అని 
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అన్నాను. చిర్ునవువ అత్ని పెదవుల మీద కనపడింది. ఎనిా 
రోజు లు అయిందో త్నని అట ో  చయస్ి. 

"దట్స మెై బేం ' అని లేచి చేత్యలు కడుకోకని న్న చెరై్ట 
దగొరషక ివచిే న్న బుగొ మీద ముదుి  పెటుీ కున్నాడు."  

“ఐయ్ాం సో  పరౌ డ్ ఆఫ్ య్ూ పావనీన అని ననుా దగొరష 
కి తీసుకున్నాడు. "పద. సర్దనగా పార్టక లో నడుదని ంన అని 
అన్నాడు ఏంతో వుతనసహంగా. న్నకు కుడన చనల రోజుల త్ర్ువాత్ 
సంతోష్టం కల్నగషంది. 

న్ేను వంటింటోో  ఎకకడివ అకకడ వదలిేస్ి చతే్యలు 
కడుకుకని వచనేను.ఇదిర్ం చపెుులు వసేుకుని బయ్టకు వచిే 
డోర్ట ని లాక్ చసే్ ి ఒకళ్ళ చతే్యలు ఒకళ్ళళ పటుీ కుని నడవటం 
మొదలు పటె ీ ము. ఎనిా రోజులు అయిందో ఇట ో  మమేు వాక్ క ి
వెళోి. పునామి అనుకుంట ను, వనె్ెాల కురషస్ిపో తోంది బయ్ట, 
సనాటి గాల్న వీసోత ంది, ఎంతో హాయిగా, పరశాంత్ంగా వుంద ి
వాతనవర్ణం, మా మనసుసలాో గా! 

(Author’s Note: Google research was done for the information about human infertility and fertility) 
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ర్ావిశాసిా ై  - 'ప్కతకంట్ి అబాబయి' - ప్ర్షచయ్ం 
డన. వెై.వ. ర్మణ, గుంటూర్ు (ఇండయి్ా) 

నిర్ంజ్నరావుకి త్ండిర లేడు. భూమీాద 
పడగాన్ే అత్నికి అమాా, ఆకల్న త్పు 
మరేం దకకలేదు. అందుక ే పరషస్ిాత్యల్నా 
జ్యించి పెైసాా యికి వెళాళలన్ ే కస్ ి కూడన 
అపుుడ ేకల్నగషంది.   

అత్ని మాటలు వేసవకాలంలో 
మల ో పువువలాో  మధుర్ంగా ఉండవు. చల్నకాలంలో వానచినుకులాో  
చుర్ుకుకమంట యి... నిశ్ేలంగా ఉనాపుటకిీ అత్ను ధనోనంలో 
ఉనా యోగషలా నిర్ాలంగా కనిపించడు. సత్రంలో బెైరాగషలా చవగాొ  
కూడన కనిపించడు. పుటీలో పాములా భయ్ంకర్ంగా కనిపిసాత డు.  

నిర్ంజ్నరావుక ి త్నచుటూీ  ఉండ ే దనరషదరయపు 
వాతనవర్ణం అన్నా, త్నచుటూీ  ఉండే త్నలాంటివార్న్నా తగె 
దేవష్టం పరబల్నంది... అంతన ఒక ేజ్యెిలోో  ఉనాపుటకిీ అమరెషకాలో 
తెలోఖ్ెైదలీు నలోఖ్ెదైీలని చయస్నిటుో  సాటవిారషని చయస్ి అసహిోం 
చుకోన్నర్ంభించనడు...జీవత్ంలో అమర్సౌఖ్ాోలున్నాయ్నీ, వాట ి
ని నచదువున దనవరా సంపాదించుకోవచేని అత్ను గరహిం చనడు.  

పో టీ పరకీ్షక ి పిరపరే్ట అవవటం కోసం చేసుత నా చినా 
ఉదోోగానిా వదులుకొని.. పటాంలో ఒక గద ి అదెిక ి తీసుకుంట  
డు. ఇంట ి ఓనర్ట పకకగదనిి దగొరోో న్ే ఉనా ధరాాసుపతిర 
వెైదోనిమిత్తం వచేే వారషక ి రోజువారష అదెి  పదధతిన ఇసుత ంట డు. 
పరకీ్షల కోసం నిర్ంజ్నుడు భీకర్ంగా చదువుత్యండగా పకకగదలిో 
కి ఒక పదేకుటుంబం అదెికొసుత ంది.  

ఆ కుటుంబంలోని భర్తకి చర్ాం, దంత్ం, ఎమిక, దగుొ  
త్పు అత్న్భో  ఇంకమేి ఉనాటుో లేవు... ఆ ఆడమనిషి పులోలా 
ఉంది. ఆమె గుండలెు అర్ుేకుపో య్ాయి. ఆమె ముఖ్ం పటకుక 
పోయింది. ఆమె కళ్ళళ పలోి్నని చయస్ని ఎలక కళ్ళలాో  లేవు! పుల్నని 
చయస్ని లేడి కళ్ళలాో  వున్నాయి. ఆ లేడెైన్న అరెాలోనించీ ఏఆకూ, 
అలమూ ద ర్కక ఉపుునీళ్ళళ తనగష బత్యకుత్యనా లేడనామాట... 
ఆవడ పెదిడనకీరో్ ముందు నగాంగా నిలుేనా జ్బుబమనిషిలా 
చనలా దనీంగా కనిపసిుత ంది. ఆ పిలోవాడ ిఏడుపు చనలా ఘోర్ంగా 

నయ, భయ్ంకర్ంగానయ ఉంది. ఆ పిలోవాడి ఏడుపు త్న చదువుక ి
తీవరఆటంకంగా పరషణ మిసుత ంద.ి భర్త ధరాాసుపతిరలో చేర్తనడు. ఓ 
అర్ధరాతిర ఆ పలోివాడి కి పరా ణం మీదకొసుత ంది. ఆ ఆడమనిష ి
నిర్ంజ్నరావుని ఆసుతిర దనకా తోడు ర్మాని దనీంగా అరషధసుత ంది. 
అపుటకిే చిరెరతితపో య్ు నా నిర్ంజ్నం గావుకేకలు వేసాత డు.  

"పిలవను. రషక్షా పలివను! రాను. ఆసుతిరక ి రాను. 
చెయ్ోను. సహాయ్ం చయె్ోను. మీకోసం న్నేు పూచికపులో 
మొయ్ోను. న్న చయపుడువేలు చయపిస్ేత  చనలు మీర్ంతన బ ధల 
బుర్దలోో ంచి బెైటపడ ి బంగార్ులోకాలోో  వహరషసాత నంట ే న్ేను 
చయపుడువలేు చయపించను! ఎందుకు చయపించనల్న?" అంటూ 
త్లుపులు ఫడెలిాంటూ మూస్ేసుకున్నాడు.  

తెలాో రష చయస్ేత  ఆ ఆడమనిషి గది ఖ్ాళీ చసే్ ి వళెిళ 
పోయింది. కధని రావశాస్ిత  ైత్నకి అలవాటెనై ధోర్ణలిో ఈ వధంగా 
ముగషసాత డు.  

"ఇదంతన జ్రషగష ఎన్నాళ్ళయిందండీ?"  
"పదిహనే్ళే్ళయింది సార్ట!న  
"మరెైత ే - ర్ంజ్నుడో  నిర్ంజ్నుడో  - అత్న్ేం చేసుత న్నాడండ ీ
ఇపుుడు?"  
"వాడపిుుడు పరజ్లపెై పనుాలు వధించ ే పరభుత్వ 
పరతేో కశాఖ్లో పరధనన్భదో ోగషగా ఉంటున్నాడు సార్ట!న  

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

జీవత్ంలో అమర్సౌఖ్ాోలని సంపాదించుకోవట నిక ి
నచదువున మారొ్న్ెా ంచుకునా నిర్ంజ్నరావుని.. చదువులు, 
పో టీపరీక్షలు దనవరా ఉదో ోగాలు సంపాదించుకుని.. సమాజ్ం పటో 
పూరషత బ ధోతనరాహతి్ోంగా ఉండే పరభుతోవదో ోగులక ిపరతీకగా తీసు 
కున్నాడు.  

నిర్ంజ్నమంట ే మనక ి అసహోం కల్నగేటుో  అనిార్కాల 
జ్ాగరత్తలు తీసుకున్నాడు. అయిన్న.. అనుమానం వచిేందమేో!.. 
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వెంకట ర వన్ే చినాన్నట ిస్ేా హతి్యడనిి నిర్ంజ్నుడు ఎలా చంపేశా 
డో  చెపుి... మనకి నిర్ంజ్నుడి పటో రోత్ కల్నగటేుో  రాశాడు. 
బహుశా... మంచిక ి చడెు చయె్ోరాదు. చెడుకు మంచి చయె్ో 
రాదన్ే త్న ర్చన్న పాలస్టననుసరషంచి... ఈ (అతి) జ్ాగరత్త  
తీసుకునుంట డు.   

చదువు లేనివాడు చదువుకునావాడిని ఎందుకు గౌర్వ 
సాత డు? చదువు జ్ాా న్ననిాసుత ందని. సమసమాజ్ కాంక్షని పంెచు 
త్యందని. కవేలం ఉనాత్ సాా న్నల కోసం, ఉదోోగాల కోసం, డబుబ 
సంపాదించుకున్ేందుకు 'చదువు' ఒక మారొ్ంగా ఎంచు కున్వేార్ు 
సమాజ్ానికి కడీే చేసాత ర్ని ఈ కధలో రావశాస్ిత రర చబెుతనడు.  

న్ేనీ కథని ఇర్వెైసార్ుో  చదవిుంట ను. త్న పాయింట్ ని 
కథనర్ూపంలో మలచడననికి రావశాస్ిత  ై  ఎంచుకునా శ ైల్న అనిత్ర్ 
సాధోం. అందుకే ఎనిాసార్ుో  చదివన్న.. 'ఇంత్ గొపుగా ఎలా 
రాశాడబ బ!' అని ఆశ్ేర్ోపో త్ూ చదువుత్యంట ను.  

రావశాస్ిత  ై ఈ కధ రాస్ి 45 సంవత్సరాలు నిండనయి. 
ఇపుుడు నిర్ంజ్నుడి వార్సులు ఉదోోగాలేం ఖ్ర్ా! అనిా ర్ంగా 
లోో  చెలరేగషపో త్యన్నార్ు. రోజురోజుక ీ వీరష సంఖ్ో పెరషగష పో త్యందే 
మోననా భయ్ాందోళ్నలు చెందవలస్ిన పరషస్ిాత్యలు పరసుత త్ం 
మనకున్నాయి.   
(రచయిత్ గుంట్ూరు లో మానసిక  వ దై్ుయలు. తెలుగు బాల గర్.) 
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“న్నకు పదవిలేు అపుుకావాల్న. సదిగలవా?”, అపాురావు జ్ముబల్నంగానిా అడగిాడు. “పదవిేలా? అంత్ పదిె అవసర్ం ఏమొచిేం 
ది?”, జ్ంబుల్నంగం ఆరా తీసాడు. “ అవసర్ం చినాదే. కనీ మళీళ మళీళ అపుడిగషతే బ వుండదు కదన!” అపాురావు సమాధనన్ననికి 
జ్ంబుల్నంగం న్భరావల్నంచనడు.  
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