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దీపావళి సంబరాలు నవంబర్ 7, శనివారం 4 PM – 10 PM ; వుడ్-బ్రిడ్జి హై స్కూల్, వుడ్-బ్రిడ్జి, న్యుజెర్సీ  
TFAS Diwali Celebrations on November 7th, 4 PM – 10 PM  

Venue: Woodbridge High school, Woodbridge, NJ 
 
 

తెలుగు జ్యుతి పాఠకులకు, శ్రేయోభిలాషులకు మరియు ప్రకటన 
దారులకు దసరా మరియు దీపావళి శుభాకంక్షలు ! 
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తెలుగు జ్యోతి 

సంపుటి: 32 సంచిక: 5 

సెపెటెంబర్ – అక్టట బర్ 2015 
 

Board of Trustees 
April 2014 – March 2016 
 

President 
Srini Gandi 
208 Margaret Ct, South 
Plainfield, NJ 07080 
(732) 221-8017 
president@tfas.net 
Vice-President 

Guru Alampalli 
23 Harold Ave  
Edison, NJ08820  
(732) 277-8870 
vicepresident@tfas.net 
Secretary 
Uma Makam 
13 Alexis Lane,  
Edison, NJ 08820 
(732) 983-1936 
secretary@tfas.net 
Treasurer 

Vasant Naidu Tanna 
287 Pinelli Drive 
Piscataway, NJ 08854 
(732) 319-8155 
treasurer@tfas.net 
Annual Events 
Sreedevi Jagarlamudi 
 (732) 470-7055 

events@tfas.net 
Youth Services 
Bindu Madiraju 
(732) 609-1836 
youth@tfas.net 
Membership Services 
Vamsi Koppuravuri  
1 Newburgh Drive,  
Edison, NJ - 08820 
(732) 429-4421 
membership@tfas.net 
IT Services  
Madhu Rachakulla  

(913) 220-9172 
info@tfas.net 
Community Affairs 
Madhu Anna  

(201)674-5477 
community@tfas.net 
 
Advisors 

Dr. Ramakrishna Seethala 
Dr.Suneetha Kanumuri 
Mr. Rohinikumar Vemula 
 
 

Founder Editor: 
Late Kidambi Raghunath 

 
The articles published and the views expressed are those of the authors and not necessarily reflect the opinions of 
the editors or TFAS. 
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తెలుగు కళా సమితి 

The Telugu Fine Arts Society, Inc 
(A tax exempt and not for profit corporation) 

 
 54 Erie Ave, Rockaway, NJ 07866 

 

 

 

Editor: Diwakar Peri, Phone (732) 329-3464  
Mail articles to: 29 Yorktown Road, Monmouth Jn. NJ 08852 or diwakar.peri@gmail.com  

Associate Editors: Anantha Sudhaker Uppala Production Support; Radha Kasinadhuni 
- Essays & Community News; Syamaladevi Dasika - Stories; Dr. Vaidehi Sasidhar – 
Poems. 
Madhu Anna and Guru Alampalli representing TFAS Board of Trustees.  
 

tel:732-221-8017
mailto:diwakar.peri@gmail.com
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Dear Friends and TFAS Family, 

Happy Dussera and Deepawali Shubhaakankshalu to all our TFAS members. As many of you 
know by now, we are celebrating our Deepawali Celebrations on November 7th at Woodbridge 
High School, Woodbridge. This year, we have added Cricket and Chess Competitions to our 
annual Deepawali competitions. We now have Cricket, Volleyball, Tennis, Chess, Dance, Music, 
Spelling Bee and many more during the weeks of October 2015. Please register yourself and 
children to participate in these competitions and to attend our event on November 7th. We are 

actively working on final program sheet with various artists. 
  
This year we also have elections for next term during 2015 winter time. All active volunteers must come forward to 
serve our beloved 30 year old organization. Notifications for elections will be published soon. We are also working hard 
on long pending by-laws for your approval during our Deepawali celebrations. Please check www.tfas.net for more 
details. 
 
Thank you for your continued support. Please feel free to contact me with any questions. 

 Srini Gandi 
President TFAS (president@tfas.net) 

 
 

సంసార రధానిక ిభార్ాో భరతలు ర్ ండు చకాా ల లాటవిారు ...” పరవచనం చపెుతునన సాామీజీకి అడుు పడ్ాు డు కుట ంబర్ావు. “ సంసార్ానిన 
రధంతో పో లచకూడదు సాామీ ! రధానిక ి ఇంధనం అకకర్లేదు. లాకుక పో వచుచ. సంసారం అలాే  కాద ే ... ధనం ... ఇంధనం కావాలి  
సాామీ!” వాపో యాడు  కుట ంబ ర్ావు . 

http://www.tfas.net/
mailto:president@tfas.net
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అమెరిక్ా శ్రవీారి ఇక్కట్లు  (పొ రుగిెంట్ి...) 
మూరిి భావరాజు 

“ఏమండ్ ీ‘సౌత్ ఆఫ్రరకా వళెాా మా? మన పొ ర్ిగింటవిాళ్ళు వళేె్ల 
చాలా ఎంజ్ాయ్ చేశారట” అని అంద ి ఒక ర్ోజు పొ ర దుా నే న మా 
అమెర్కిా ఇలాే లు. మర్ొక ర్ోజున: “మన స్ననహతిులు మూర్ిత 
గారు జ్పాను వళెాే రట, జ్పాను తపపకుండ్ా చూడ్ాలిిన దేశంట, 
మనం కూడ్ా జ్పాను వెళే్ల తీర్ాలి” అని ఉవాచ. కొనిన వార్ాల 
తరువాత ఇలాే లి దృష్రి  స్పపయిన్ వ పు మళ్లుంది, మాకు తలెిస్రన 
వాళ్ళు బార్ిిలోనేా స్రిరపడ్ాు రని అయాోరని విని. ఈవిధంగా మా 
అమెర్కిా ఇలాే లు తరచు ఏవ వో దేశాలకి వెళ్ుడం గుర్ించి మాటాే  
డడం మామూలే. తన పుటిినర్ోజు సందరభంగా జూన్ 21న ఏ 
గరాన్-లాండ్ కో వళేె్ల, అసతమించని సూరుోణ్ణి  24గంటలస్నపు 
చూడ్ాలని మర్ో కోర్కి. దేశాలు వెళ్ుడమ ేకాదు, పకికంటవిాళ్ళు, 
బంధువులు, స్ననహతిులు, టి.వి. లో మాటాే డ్ ే అబాాయో, 
అమాాయో, ఎవరు ఏద ి చసే్రనేా, అదే మేము కూడ్ా 
చేయాలనుకుంటూ, ఊర్ికల ఇదె ైఅయిపో తుంద ిమా ఇలాే లు.  

అమెర్కిా శా్రవారు నేెమాదగిా చెపాత రు. ఒకొకకకళ్ుకి ఒకొకకక 
ఆసకిత ఉంట ంద ి (పో నీ ర్ ండ్ో , మూడ్ో ఉంటాయి). కొంతమంద ి
దేశాంతర్ాలు వెళాత రు. ఉదాహరణ్కు, కొనే నళ్ుగా డ్ా. క .వీ. ర్ావు 
పరతి సంవతిరం ర్ ండు సారుే  విదశే యాతరలు వళె్ళత ండ్వేారు 
మితుర లతో. కొంతమంది ఉననదశేం లోనే  రకరకాల పరదశేాలు 
చూసాత రు. కొందరు పరతి సంవతిరం అదే బీచ్-హౌస్ లో నేలెంతా 
గడుపుతారు కుట ంబంతో. 

కొంతమంది పరతి నేెలా ఒకటో ర్ ండ్ో  బరా డ్ేా నేాటకాలు చూసాత  
రు. కొంతమంది వచిచన కొతత  స్రనిమాలనినంటిక ీ వళెాత రు 
వార్ానికోసార్ి. కొందరు తరచు బయటభోజ్నం చేసాత రు, లేక బయ 
ట నుంచి పరజ్ాా లాంటి తిండ్ి తపెరపంచుకుంటారు. మర్ికొందరు ర్ోజు 
ఇంటోే నే  కూరుచని, ఇలాే లి వంటే తింటూ బో లెడు టి.వి. చూసాత రు. 

“అందరూ చసే్నవనీన మనం చయేాలనుకుంట ే కాలం 
సర్ిపో దు” అని చపెపడ్ానికి పరయతనం చసేుత ంటారు అమరె్ికా 
శా్రవారు. “అంతేకాదు, ఈమధో మనక ి ‘సంఘస్నవ’ లాంటి కారోకా 
మాలు – తెలుగు కళా సమితి, బ్రరడ్ిా  వాటర్ ట ంపుల్, ఐటిరపుల్ఇ 
– ఇలాంటి కారోకామాలతో కాలం బ్రజీగా గడ్ిచి పో తోంది. ఇక 

పుటిిన ర్ోజులు, పపళ్లుళ్ళు, స్రలార్–గోలెు న్ జుబ్రలీలు, ఏమి 
లేకపో త ెఉతత  పార్రిలతో అసలు తీర్కి దొరకటం లేదు”.  

పరలేల చిననతనంలో మన కుట ంబ సభుోలని చూడడ్ానిక ి
తరచు ఇండ్ియా వళె్ుడం జ్ర్గిలది, స్పలవంతా ఉపయోగించి, బో లె 
డు ఖరుచతో. అదృషి్ వశాతతత , ఒక ఇండ్ియా టిరప్ ల లో దార్లిో 
ఆగి, లండన్, ర్ోమ్, వ నీస్, పార్సి్ చూడడం జ్ర్గిింది పరలేలతో. 
పరలేల చిననతనంలో నూోయార్క నుంచి కాలిఫో ర్ినయా, క నడ్ా 
లోనూ బో లెడు పరదేశాలు, కొంచెం మెకిికో కూడ్ా చూడడం 
జ్ర్గిింది.  

ఈమధో ఇండ్ియా వెళ్ుడం తగిగంది. మా కదాిర్ికి పపదావాళ్ళు 
ఇక లేరు. తముాళ్ళు, చలెెే ళ్ళు తరచు అమెర్కిా వసుత నేానరు, 
వాళ్ు పరలేలను చూడడ్ానికి, మనుమలను చూసుకోడ్ానికి. మా 
పరలేలు కాలేజీకి వళె్ుగానే  మాకు వచిచన స్నాచఛతో కొనిన 
పరదశేాలు తిర్గిాం. హవాయి, అలసాకలతో మొదలుపపటిి  బాలి, 
స్రంగపూర్, మలేష్రయా, బాంకాక్ ఒకమాట , ఆస్ని లేియా మర్ో 
మాట , ఈకిాడ్ార్, పపరూ ఒక టిరప్ ల-లొ, రష్ాో, చెనైేా వ రువ రుగా 
చూడడం జ్ర్ిగింది. మమేు చూస్రన దేశాల, పరదశేాల లిసుి  చాలా 
పపదాదని అమెర్కిా ఇలాే లు మర్ిచపో తుంది. చూడనివి, ఇతరులు 
చూస్రనవి మాతరమే గురుత  పపట ి కుంట ంది. 

అసలు వయసు వసుత ననకొదదా  చూస్రన దేశాలు, ఆదేశాలలో 
చూస్రన పరదేశాలు గురుత ండడం లేదు. అపుపడు తీస్రన ఫో టోలు, 
విడ్యిోలు మేమే చూడడం లేదు. పరలేలు అసలే చూడరు. కొనన 
సావనీర్ి అనీన ఎకకడ్ో పడ్విునేానయి. 

అయినేాసర్ల, కొతత  పరదేశాలకి వళెాులంట ంద ి అమెర్కిా 
ఇలాే లు. మతిమరపు ఎకుకవెైత ే స్రనిమాకి వెళే్ల అయోో, ఇద ి
చూస్రన స్రనిమాయి ేఅనుకుననట ి , ఎపుపడ్ో  ఎదో పరదేశానిక ివెళే్ల, 
అయోో ఇకకడ్కి ి కొనే నళ్ుకిాతం వచిచనట ి ంద ే అనుకోడం 
జ్రగవచుచ. నిజ్ానికి మతిమరపు మంచిదే. మా అమెర్ికా 
ఇలాే లు తరచు ఒక కొతత  పరపో జ్ల్ చసే్రనేా ఒక వారంలో అద ి
మర్ిచపో వడం జ్రుగుతుంది. శా్రవార్ి ఇకకట ే  ఇక ఆర్ోజుక ి
తీరుతాయి! 
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సాహిత్యభారతి, న్యయజెర్సీ 

(మన పాట –మన మాట -మన పద్యం ) 

 

పరతిసంవతిరం  వసంతంలో మొదలుకొని శిశిర్ారంభం 
వరకు దాదాపు ర్ ండునేలెలకొకసార్ ి సాహతిోభారతి, నూోజ్ ర్రి 
ఆధారోంలో జ్ర్ిగల సాహతిీ సదసుిలలో భాగంగా స్పపపింబర్ 
పంతొమిాదని  సౌత్ పనేయిన్ ఫ్లీ్ు  లో చకకట ిసాహతిీ సమావ శం 
జ్ర్గిింది. ఈ సమావ శానికి  ముఖో అతిధులు పరముఖ కధకు 
లు, రచయితా,కవి శా్ర దాసర్ి అమర్లందర గారు, పరముఖ నట లు, 
గాయకులు, పదో కవి శా్ర అకికర్ాజు సుందర ర్ామకృషి్ గారు.  

అనే కమంది సహృదయులెైన సాహతిీ మితుర లు 
హాజ్ర్ నై ఈ సభ మధాోహనం మూడుననర తర్ాాత శా్ర బండ్ారు 
ర్ాజ్ార్ావు గార్ి పరా రధనేా గరతంతో ఆహేాదంగా పరా రంభమయింది.  
శా్రమతి కాశ్ర నేాధుని ర్ాధ గార్ ిసాాగత వచనేాల అనంతరం  శా్ర 
ఊట కూర్ి కుమార్ గారు తన మితుర లు,సహాధాోయి అయిన శా్ర 
దాసర్ ి అమ ర్లందర గార్ ి గుర్ంిచి సాదరంగా పలికిన పర్చియ 
వాకాోల తర్ాాత శా్ర అమర్లందర గారు తన సాహతిీ యాతర గుర్ంిచి 
పరసంగించారు. తన సాహతిాోభిరుచి గుర్ించి,సాహతిో వాోసంగం 
గుర్ించి, ఉదోోగర్రతాో ధదలేీ లో ఉననపుపడు తానూ కలిస్రన అనే క 
సాహితీ పరులతో తన అనుభావాల గుర్ించి, వార్ ిపరసంగంకొన  

 

సాగింది. ఎనేనన కధలు,వాోసాలూ,కవితలు వరా స్రనేా టరా వ లోగ్ లు 
వరా యడం తనకి ఇషి్మని, తన రచనలు చుటూి  ఉనన 
పర్సిర్ాల నుంచీ, జీవితాలలోంచీ వసాత యని ఎంతో  సరళ్ంగా, 
ఆదోంతమూ ఆసకిత కరంగా వార్ి ఉపనేాోసం సాగింది . 

అనంతరం  డ్ా. వెదైేహీ శశిధర్ తర్ాాత వకత అయిన 
అకికర్ాజు గార్ిని కుే పత ంగా పర్చియం చేసారు. సహజ్ంగా నట  
లు గాయకులెైన శరాగారు ఎనేనన తలెుగు పదాోలను గంభీర 
సారం లో ర్ాగయుకతం గా పాడ్ి వాటలిో విశేష్ాలను వివర్ించా 
రు. పాండవోదో ోగంలోని ర్ాజ్కీయ దురంధరుడ్ెనై శా్రకృష్ుి ని 
పదాోలు, పార్జి్ాతాపహరణ్ంలోని సతోభామానురకుత డ్ెైన శా్రకృ 
ష్ుి ని పదాోలు సో దాహరణ్ంగా చదవటమేకాక , అకికర్ాజుగారు, 
హర్ిశచందర పదాోలు మొదలు జ్ాష్ువా పాపాయి పదాోల 
వరకూ, చింతామణ్ణ మొదలుకుని కరుణ్శా్ర పదాోల వరకు భావ 
సో ోరకం గా పాడ్ ిఅందర్రన అలర్ించారు . 

తదుపర్ి వకతలతో సభుోల పరచాచపాట ీ తరువాత ర్ాధ 
గార్ ివందన సమరపణ్ తో ఆనేాటి సభ ముగసి్రంది. 

నివ దిక సమరపణ్ : డ్ా. వెదైహేి శశిధర్

మరణ్ శిక్ష పడు  నే రసుత డు తన లాయర్ మీద గటిిగా ఆర్ిచాడు “ నీ అంత చతెత  లాయర్ ఎకకడ్ా వుండడు. నే నుతత  చవటని. నినున నేా 
లాయర్ గా పపట ి కునేానను చూడు. ననున చపెుపతో కొట ి కోవాలి”. “ఎందుకని అడ్ిగాడు లాయర్. “నువుా సరయిన ట మైులో అబాక్షన్ 
చెపపకుండ్ా, మిగతా సమయాలోే  చెపాపవు. చాలా సారుే  జ్డ్ిాతో చెపాపవు. కొనినసారుే  అవతలి లాయర్ కి చపెాపవు. సాక్షులు 
మాటాే డ్ినపుపడు కూడ్ా “ఐ అబజా కి్” అనేానవు. జ్డ్ిామెంట్ ట ైం లో మాతరం నేనరు మూసుకునేానవు. అపుపడు అబాక్షన్ చెపాపలని తలెియని 
నువ ాం లాయర్? “ ఏం మాటాే డ్ాలో తలెీక లాయర్ నేనరు వళె్ుబజటాి డు. 
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క్ొడుక్ు-క్టడలు 
ఎమ్. హేమలత 

“అలా చూసూత  నిలుచంటార్లంటండ్?ీ అబాాయి ఆ బుక్ 
సాి ల్ దగగర కదా మనకోసం వయెిట్ చేసాత ననేానడు! వళె్లు పరలుచకు 
రండ్ి” కామాక్ష ి మాటకు సుబాార్ావు సమాధానం చెపనపలోగా 
“అతతయాో! మామయాో” అంటూ పరుగున వచిచంద ివినీత. 

“ఇవ గా మీ సూట్ కలసులు! మామయాో మీర్ాగండ్ి, 
మీరు లిఫి్ట చయేకండ్ి. గోపాల్! ఇలార్ా ఈ లగలజీ కాసత  కిందకిి 
దింపర పో రిర్ ని కలకలయ్” అంటూ హడ్ావుడ్ ిపడుతునన కోడలికలస్ర 
ఆపాోయంగా చూసూత ... 

“ఏంటమాా నువవాచాచవ్? రమణ్ ర్ాలేదా?” అనేానడు 
సుబాార్ావు. “రమణ్కి ఆఫ్సీులో అరాంట  పని పడ్ిందండ్ి. 
అతతయాో! మీరు నేమెాదిగా దిగండ్ి. తొందర్లం లేదు” కామాక్ష ి
ట రయిన్ దగిడ్ానికి సాయం చసేూత  అంది వినీత. 

కొడుకు బదులు కోడలు స్నిష్న్ కు ర్ావడం కామాక్షి 
క ందుకో కొరుకుడు పడలేదు. కొంత అపరసననంగానే  ముఖం పపటిి 
వినీత అందించిన చేతిని ఊతంగా అందుకుని ట రయిన్ దగిింద ి
కామాక్షి. పో రిర్ తెచిచన సామాను అట ండర్ గోపాల్ కారులో సర్ాా  
క, “నువుా ఆఫ్సీుకు వళె్ళు గోపాల్. నే ను అయోగార్ికి ఫో న్ 
చేసాత ను” అంద ివినీత. కారు ముందు స్టీోే  మామగారు కూరుచ 
నేానక, “అతతయాో! మీరు ర్లిాక్ి డ్ గా వనెుక కూర్ోచండ్ి” అంటూ 
కారు సాి రి్ చేస్రంది. “సాాతికి డ్లెివర్ర అయి పాపాయి పుటిిన సంగ 
తి తలెిస్రనపపట ి నుండ్ ి రమణ్ అంటూనే  వునేానడు, ఓ మారు 
కాకనిేాడ వళెాా మని. ఏదద! మాకు ట ైం దొరకడమ ేకషి్మెైపో తోంది. 
రమణ్ పరా జ్ కి్ పూరతయిత ే నేా వర్క ఉండ్ిపో తుంది” టరా ఫ్రక్ లో 
ఒడుపుగా కారు డ్ెైవై్ చసేూత  కబురుే  చెపుత నన కోడలి నే రుపక ి
సుబాార్ావు సంతోష్రంచాడు. కామాక్ష ి మాతరం ముఖం గంట  
పపట ి కుని కూరుచంది. అధునేాతనంగా కటిబడ్ని ఆ భవన సము 
దా యాల పనరు “ఆన్ లెైన్ అపారి్ మెంట్ి”. రమణ్ వినీతల ఇలుే  
కూడ్ా అందులోనిదే. కారు చపుపడ్ిక ిగలట  తరె్ిచిన గుర్ాా  వినీతక ి
స్పలూోట్ కొటాి డు. పరుగున వచిచన పనివాడు ర్ాము కారు 
తలుపులు తెర్చిాడు. “రండ్ ిఅతతయాో! మేము స్నిట్ి నుండ్ి ఈ 

వూర్ొచిచ సంవతిరమయినేా మీరు ఈ ఇంటిక ి ర్ావడం ఇద ే
మొదటిసార్ి. తీర్ా మీర్ొచచే ట ైమ్ క ి ఆయన ఇంటోే  లేరు. ఏం 
చెయాోలి మామయాో! మా పొర ఫ్పష్న్ి అలాంటివి. ఏ ట ైమ్ లో ఏ 
అరాంట్ పని వచిచ పడుతుందో మాకల తలెీదు. “అతతయాో! మీరు 
సాననం చేసాత ర్లమో కదా. మీ సామానుే  ఆ బజడ్ రూములో 
ఉంచాడు ర్ాము. మామయాో! మీరు టఫి్రన్ చసే్నటటేయిత ేరండ్ ి
వడ్ిు ంచేసాత ను.” గబగబా మాటాే డుతత అటూ ఇటూ బ్రజీగా 
తిరుగుతునన వినీత కలస్ర చూసాడు సుబాార్ావు. “ఫర్లేదమాా! 
నేాకలం తొందరలేదు. నీకు ఆఫ్సీుకు ట ైము అవుతుం దేమో కదా” 
అంటూ డ్ెైనింగ్ టేబుల్ కలస్ర నడ్చిాడు సుబాార్ావు. అతతయో, 
మామయోల బరరక్ ఫాసి్ కారోకామం పూరతయాోక చకచకా రడ్ ీ
అయింది వనీత ఆఫ్సీుకు వళె్ుటానికి. 

“అతతయాో,మామయాో! లంచ్ హాట్ పాక్ి లో టబేుల్ 
మీదుంది. మీ లంచ్ ట ైమ్ కు భోంచసే్ర ర్ సి్ తీసుకోండ్ి. దదప, లయ 
మూడుననర పరా ంతంలో వసాత రు. వాళే్కని సాండ్-విచసె్ చసేాను. 
ఫూూ ట్-జూోస్ ఫ్రరజ్ లో వుంది. నే ను సాయంతరం తొందరగా 
ర్ావడ్ానికి ట ై ైచేసాత ను. వసాత ను.” అంటూ బయటవునన కారుకలస్ర 
నడ్చిింది వినీత. 

అంతవరకూ వుగగపట ి కునన కామాక్షి, " సాయతరం తొం 
దర గా ర్ావడ్ానికి ట ై ైచసేుత ందట. ఎంత దయ మనమీద. సర్ల లే 
ఈ పరలేే  కాసత  నయం. ఆ మాతరం తీర్కి చసేుకుని స్నిష్న్ కొచిచం ది. 
కోడలుకుననంత అకకర కొడుకిక లేకపో యింది. అర్ ! అమాా 
నేాననలను చూస్ర ఆరు నేలెలయిందే అనన ఆలోచన కూడ్ా లేదా 
వాడ్ిక?ి ఇదేం ఇలేండ్ి బాబూ! ఇంటనిిండ్ా ఫర్ినచర్. గోడలనిండ్ా 
పపయింటింగులు..ఆరి్ గాోలర్ర లాగా" 

వాగాధ ట ిసాగపిో యిేద ిసుబాార్ావు అడుు కటి వయెోకపో తే. 
"చూడు కామూ! మనం ఇకకడకి చుటిపుచూపుగా వచిచన వాళ్ు 
ము, ఇకకడ్ే ఉండ్ిపో దామని ర్ాలేదు. అయినేా నేాలుగు ర్ోజులు 
ఉండ్ ిపో యివేాళ్ుం. ఎందుకొచిచన గొడవలు చపెుప. అనవసరపు 
పరసంగాలు చయేక నువూారుకో" విసుగాగ  అనేానడు సుబాార్ావు. 
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"ఔనే ే ండ్ి. నే నే ం మాటాే డ్నిేా మీకు అలాగల వుంట ంది. 
నే నే మయినేా మీ కోడలులాగా పపదా పపదా చదువులు చదవిి 
ఉదోోగాలు చేసూత  వూళళులడం లేదుగా" మతెతటి పరుపు మీంచి 
దిగ ి సో ఫాలో కూరుచండ్ి పోయింది కామాక్షి. ఆవిడ మాటలిన 
పటిించుకోకుండ్ా పనపరందుకునేానడు సుబాార్ావు.  

*** 
"ఏవండ్ీ! మిమాలేన...లేవండ్ి అబాాయోచిచనట ి నేాన 

డు” భరతని గటిిగా కుదిపరంద ికామాక్షి. మంచి నిదరలో వునేానడ్ేమో 
"అబా! ఏంటా కలకలు కామూ! బాగా నిదర పటేిస్రంద"ి కళ్ళు 
విపుపతత అనేానడు సుబాార్ావు. 

"అంతే! మీకలం..మీరలాగల నిదరపో తారు. అబాాయికోసం 
వెయిట్ చేసూత  నే నిలా కూరుచనేానను. ఆవిడగార్లమో అపుపడ్ ే
పకక ఎకలకస్రంది. పరలేలు సర్ల, పపందర్ాళళ లేవాలి అని తొందరగా 
పడుకునేానరు" కామాక్షి మాటలింకా పూర్ిత కాకుండ్ానే  "అమాా 
... నేానేాన!" అంటూ రమణ్ గదిలోకి వచాచడు.  

"బాబూ రమణ్ా!బాగునేానవా నేాయనేా!" అనేానడు 
సుబాార్ావు పనరమగా. "అదేంటరా  రమణ్ా! ఇంత అపర్ాతరా  నువుా 
ఇలుే  చరే్లద"ి గోముగా కోపపడ్ింది కామాక్షి. 

"అమాా! నువాలా అంటావనే  అనుకునేానను. ఏం 
చేయను చపెుప. ఒకోకమారు పనులలా అర్ ాంట గా వచిచ పడు 
తుంటాయి. ఎనేానళ్ుకి చూసానమాా మిమాలిన? స్నిట్ి నుంచి 
వచిచన కొతతలోే  మనూర్ొచిచనపుపడు మిమాలిన చూడుమ.ే 
తరువాత మీరు సాాతి డ్ెలివర్ర అని కాకనిేాడ వెళాే రు. అననట ే  
చెలేీ, పాపా బాగునేానరు కదా. ఇంతకీ పాపకలం పనరు పపటాి రు?" 

"ఆ ....పాపకి సఖి అని పనరు పపటాి రు. మీ నేాననగార్ ి
పనరులోని మొదటఅిక్షరం, నేా పనరులోని మొదటఅిక్షరం కలిస్నలా". 

"పనరు చాలా బాగుందమాా" నవుాతత అనేానడు రమ 
ణ్. "అవనీన తరువాత మాటాే డుకోవచుచ. నువెాళ్లు భోంచయే్. 
బాగా లేటయింద"ి అంది కామాక్షమా 
"అలాగల ....అలాగల. మీరు పడుకోండ్"ి అంటూ రమణ్ తన బజడ్ 
రూమ్ లోక ివళె్లుపోయాడు. 

కాస్నిపు ఓపరక పటిిన కామాక్షి డ్ెైనింగ్ టేబుల్ దగగర 
అవుతునన చపుపళ్ుక ిఆగలేక పడకమీద నుంచి లేచి భోజ్నేాల 

గదలిోకి నడ్ిచింది. అపపటికల మెైకోా  ఓవనె్ లో వ డ్ి చసే్రన చపాతీ 
లు, కూర్ాపపట ి కుని తింట నేానడు రమణ్. అటూ ఇటూ చూస్రన 
కామాక్షకిి కోడలు అకకడ లేకపో డం విడూు రంఅనిపంచింది. 

"అదేంట ిరమణ్ా! వినీత ఏదద?" 
"వినీత ఎందుకమాా తనతో ఏమెైనేా పని వుందా? ర్ాతిర పొ దుా  
పో యిేవరకూ కంపూోటర్ మీద వర్క చసే్రనట ి ంది. భోజ్నం చసే్ర 
పడుకుంద"ి అంటూ ఫ్రరజ్ లోంచి మజా్జగ బాటిల్ అందుకునేానడు 
రమణ్. "ఆ... ఏం లేదులే" అంటూ వనెుదరి్ిగింది కామాక్షి. 

*** 
పొ ర దుా ట ే సాననం పూర్ితచసేుకుని బయటిక ి వచిచంద ి

కామాక్షి. అపపటకిల ఇలేంతా హడ్ావిడ్ిగా వుంది. దదప, లయ 
యూనిఫామ్ లు వ సుకుని సాక్ి-తో వాళ్ు గదలిోంచి బయటకి ి
వచాచరు. కామాక్షిని చూడగానే - "గుడ్ మార్ినంగ్ నేానమాా" 
అనేానరు కవలిదారూ కోరస్ గా. 

"అర్ ...అపుపడ్ే తయారయిపోయార్ల. ఇంకా ఏడయినేా 
కాలేదు. ఉండండ్ ినే ను పూజ్ గదిలో దదపం పపటిివసాత ను" అంటూ 
పూజ్ గదలిోకి వెళ్లుంది. 

పూజ్ పూరతయి బయటకొచిచన కామాక్షి, "డ్ాడ్!ీ నేా జ్డ 
లు" అంటూ మార్ాం చసేుత నన లయ దగగరకొచిచ- "అదేంట మాా 
మీ నేాననను అడుగుతునేానవు జ్డ వ యమని, మీ అమేాది?" 
అంది. 

"మమీా వాళ్ు ఎండ్ీ ఫో న్ చసే్నత  ఆర్ింటికల ఆఫ్సీుకు వెళ్లు 
పో యింది నేానమాా. డ్ాడ్ీ! నేా జ్డలు" రమణ్ వెంట పడ్ింద ి
లయ. 

"లయా! నే ను వ సాత ను ర్ామాా" అంట నన కామాక్షిని 
వార్సిూత " అమాా, నువూా నేానేాన టిఫ్రన్ కానివాండ్ి, లయక ి
జ్డలు నే ను వ సాత ను. దదపకి ఎలాగూ ష్ారి్ కట్, దానికి జ్డలు 
అవసరం లేదు. ఐడ్ెంటకిల్ టిాన్ి కదమాా. కాసత  డ్ఫి్పర్ ంట గా 
కనిపంచాలని ఒకర్కి ి కట్ చయేించాము. లేకుంటే బాబో య్... 
నేాలుగు జ్డలు వ స్న పని పడ్దే ి నేాకు" అనేానడు రమణ్, 
హాసాోనిన జ్యడ్ిసూత . విసాయంగా కొడుకలకస్ర చూస్రంది కామాక్షి. 

"మె ై గాడ్! దోస్ప మాడ్పిో తోంది" అంటూ వంటటిోే క ి
పరుగుపపటిిన రమణ్కలస్ర కొంత జ్ాలిగా, మర్ింత బాధగా చూస్రంద ి
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కామాక్షి. సుబాార్ావు వచిచ భారో వీపుమీద చేయివ స్ర డ్ెనైింగ్ 
టేబుల్ దగగరకు నడవమని స్పైగ చేసాడు. దదపా, లయా ఇదారూ 
తయార్  ైపుసతకాలూ, టఫి్రన్ బాకుిలు బాోగులోే  సరుా కుని "డ్ాడ్ీ! 
మేము ర్ డ్"ీ అంటూ రమణ్ దగగరకొచాచరు. పరలేలిన అట  సూకలోే  
డ్రా ప్ ల చేస్ర తను ఆఫ్సీుకు వెళళే ందుకు బయటకి వచాచడు రమణ్.  

"ఇదేంటండ్!ీ వీడ్ి వురుకులేంటి? పరుగులేంట?ి వంట 
చేయడమమేిట?ి నేాకయితే అరధం కావడంలేదు. మనం లేచసేర్కి ి
కుకకర్ దింపనసాడు. టఫి్రన్ ర్ డ్ ీచేసాడు. అదేంటరా  అంటే, "మాకిద ి
అలవాటే అమాా, వినీతకి పొ దుా టే ఆఫ్సీు పని పడ్ింది." అనేాన 
డు తాపగీా. పో నీ ఏ వంట మనిష్రనేన పపట ి కోవచుచ కదా అని 
నే నంటే “మా ట మైింగ్ి కి సర్పిడదమాా , వాళ్ుని కనిపపట ి కుని 
ఎవరుంటారు?” అని నేాకల ఎదురు పరశన వ సాడు. ఖరా... ఖరా ... 
మన పపళ్ుయి ఇనే నళ్ుయింద ి. మిమాలిన ఏనేాడయినేా వంటింట ి
ఛాయలకు ర్ానిచాచనేా? అలాంటి కుట ంబంలో పుటిిన వీడు ఈ 
ఆడంగి పనులు చసేుత ంటే నేాకు....చెపొ పదూా  కంపరం పుట ి కొ 
సోత ంది.పపగైా పరతిదానికీ మాకు అమెర్కిాలో ఇది అలవాటేలేమాా 

అని అంటాడు."  
"కామాక్ష ీ ఆపుతావా నీ సో ద. అయినేా ఇది మగపని, 

ఇద ిఆడపని అని పనులకు లింగ భరదం చూపరంచ ేర్ోజులు కావివి. 
పని జ్రగడం ముఖోం. ఎవర్ల పని చేయాలననద ికాదు. అయినేా 
ఉదోోగం పురుష్ లక్షణ్ం కదా, మర్ ి నీ కోడలు పరలే మగాడ్ిలా 
ఉదోోగం చేయడం లేదా? అది నీకు సబబుగా అనిపంచి, ఇద ి
విడూు రంగా అనిపసుత ననదా?" 

"సర్లలెండ్ి. చపెపక చపెపక మీతోనే  చెపుపకోవాలి. నేా 
పరా రబధం కాకుంటే ఇవనీనచూసూత  భర్ించమని నేాకు ర్ాస్ర పపటిి 
వుంది. అద ేనేా బాధ" విష్ణి్ వదనంతో గదలిోక ివెళ్ళత నన భారో 
కలస్ర చూస్ర ఒక నిటూి రుప విడ్చిాడు సుబాార్ావు.  

*** 
అరధర్ాతిర ఏ ఒంటగింటో, ర్ ండ్ో  తెలీదు. మూలుగు విని 

పరంచి మలెు కువ వచిచంది సుబాార్ావుకి. పకకనే  పడుకునన 
కామాక్ష ి మలెికలు తిర్గిిపో తోంది. ఆమ ె వళ్ుంతా చమెటతో 
తడ్సి్రపో యింది. "కామూ! ఏమయింది?" అంటూ భారో వీపు 
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మీద చయెిో వ సాడు సుబాార్ావు. 
"నేొపరప...నేొపరప" అంటూ ఛాతీ చూపరంచింది కామాక్షి. 

సుబాార్ావుకి అరధమయింద ి ఇదేదో  హారి్ అటాక్ కావచచని. 
గబగబా పకకగద ి వ పు పరుగ తాత డు సుబాార్ావు. "రమణ్ా ... 
రమణ్ా" గది తలుపులు తటాి డు. 
"ఏంట ిమామయాో?" ఆతరంగా బయటకొచిచంది వినీత. 
"అమాా! కాసత  రమణ్ని లేపుతావా! మీ అతతయో గుండ్ె నేొపరపతో 
బాధ పడుతోంది. ఆమకెు హారి్ అటాక్ ఏమోనని నేాకు భయంగా 
వుంది." 
"అలాగా!" అంటూ కామాక్ష ిదగగరకు పరుగ తిత ంది వినీత.  

"రమణ్ా" అంట నన మామయోతో -"రమణ్ లేరండ్ి. 
ఫార్ని్ డ్లెిగలట్ి ని ర్సి్వీ్ చసేుకుందుకు ఏర్-పో రి్ కి వళెాే రు." 
అంటూ అంబులెన్ి క ి ఫో న్ చేస్ర, అడరస్ చెపరప అతతయో పకక 
మీద కూరుచంది వినీత. "అతతయాో! మీకలంకాదు. మీరు వర్రా 
అవకండ్ి. ఇంకాస్నపటోే  అంబులెన్ి వచచేసుత ంది. మామయాో! 
మీరు అతత  యో దగగర కూర్ోచండ్ి. నే నిపుపడ్ే వసాత ను." 

ఐదు నిముష్ాలోే  డ్ెరస్ మారుచకుని వినీత ర్ావడం, 
బయట అంబులెన్ి తన ర్ాకను పరకటిసూత  వచిచ ఆగడం, నిము 
ష్ాల మీద కామాక్షిని వినీత సహాయంతో సుబాార్ావు అంబులె 
న్ి లోకి ఎకికంచడం, ముగుగ రూ ఓ పదిహనేు నిముష్ాలోే  ఇంటిక ి
దగగరగా వునన కార్ోపర్లట్ హాస్రపటల్ చరేడం, ఒకదాని తరువాత 
మర్ొకట ి జ్ర్ిగిపో యాయి. అటాక్ వచిచన అరగంటలో పరముఖ 
కార్ిుయాలజ్జసుి ల పరోవ క్షణ్లోకి వెళ్లుపోయిన కామాక్షమా పరమా 
దం నుండ్ి బయటపడటంతో సుబాార్ావు, వినీతలు ఊపరర్ ి
పీలుచకునేానరు.  

*** 
"అమాా!" అనన పరలుపుక ికళ్ళు తరె్ిచి చూస్రంద ికామాక్షి. బజడ్ 
పకకనే  కురుచని తన చతేిని పట ి కునన రమణ్కలస్ర చూస్ర 
నవిాంది. నీరసంగా వునేాన తలెివిగానే  చూసుత నన తలేిని చూసూత - 
"అమాా! ఇపుపడ్లెా వుంద?ి వినీత స్పల్ చసే్ర చపెపగానే  వంెటనే  
ర్ావాలనిపరంచింది. అరధర్ాతిర అమెర్ికానుండ్ి వచిచన డ్లెిగలట్ి ని 

హో టలోే  దింపర ఇలా పరుగ తుత కువచాచను" అనేానడు రమణ్ 
అరారంగా కళ్ునీరు నింపుకుంటూ.  

"అర్ ! అదేంటరా  రమణ్ా! చిననపరలాే డ్ిలా, 
నేాకలమయిందపిుపడూ! మనిష్నేానక ఏదో  సుస్రత  చయేకుండ్ా 
ఉంట ందా?" 

"అహ! ఆ ట ైములో నే ను నీవదా లేకపో వడం....." 
"అదా నీ బాధ. వినీత వుందిగా రమణ్ా. నిముష్ాలమీద 

ననినకకడ్కిి తీసుకువచిచంది." 
"సార్ర సార్ . ఇక మీరు బయటకిి వళెాులి. పనష్పంట కు 

ర్ సుి  కావాలి" అంద ిడూోటలీో వునన డ్ాకిర్. అది ఐస్రయు అనన 
విష్యం అపపటికి గాహించిన రమణ్, "ఐ యామ్ సార్ర!" అంటూ 
మర్ొకకమారు కామాక్షి చతేిని సాృశించి బయటకిి నడ్ిచాడు. 

*** 
కామాక్షకిి పూర్ితగా సాసిత చికలకవరకూ రమణ్, వినీత 

వంతుల వార్గిా లీవు పపటిి  ఆవిడను గమనించుకోవడం, 
సుబాార్ావుకల కాక కామాక్షకిి కూడ్ా అనందం కలిగించింది. 
మూడు నేలెలు గడ్ిచిపో యాయి. అలుే డు తరుణ్ కి మళే్ల 
బాంబరలో ఆన్ ష్ో ర్ వర్క పడ్ిందని, కూతురు సాాతి ఫో న్ లో 
చెపపడంతో సుబాార్ావు, కామాక్షి కాకనిేాడకి పరయాణ్ం కటాి రు.  

"అమాా! ఇంకా కొదిార్ోజులు మీర్ికకడుంట ే బాగుండ్దే ి
కదా" అంట నన రమణ్తో- 

"సాాతి పరా బజేమ్ నీకు తలెుసుగా రమణ్ా! తానేొకకత ే
పరలేలిదార్తిోఉండటం కషి్ం. అందులో చంటది ిమర్ర చిననపరలే కదా. 
మళే్ల వసాత ములే తారలో" అనేానడు సుబాార్ావు. 
"అమాా! సాయతరం ట ైనై్ ట ైంక ి స్నిష్న్ కి ర్ావడ్ానిక ి
పరయతినసాత ను" అనేానడు రమణ్. 

"వినీత మధాోననం స్పలవు పపటిి  వసాత నందగిా. పనులు 
మానుకుని నువుా ర్ావడమెందుకు? నే ను అనేార్ోగోంతో 
ఆసుపతిరలో వుననపుపడు చాలానే  స్పలవలు పపటాి వు కదా" 
ఆపాోయంగా కొడుకుకలస్ర చూసూత  మాటాే డుతునన భారో వంక 
చూస్ర గుంభనంగా నవుాకునేానడు సుబాార్ావు. 
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క్చ దేవయానుల క్థ  
        శా్రమతి కాశ్రనేాధుని ర్ాధ , డ్ోవర్ , నూోజ్ ర్రి  

మహాభారతంలో ఆదిపరాంలోను, అరణ్ోపరాంలోను కథ 
లు కోకొలేలు. ఆందరమహాభారతంలో ఈ ర్ ండు పర్ాాలని నననయ 
గారు వరా యడం నిజ్ంగా తలెుగు వాళ్ు అదృషి్ం. ఎందుకంటే 
నననయగారు చపెరపనట ి  కథని చెపపటం మర్ వార్ి వలాే  కాదు. 
ఇపుపడు చిననపుపడు మనలో కొంతమంది చదువుకునన ... 

 “కచుడు-దవేయాని” అనన కథని నేెమరు వ సుకుం 
దాం. ఆదిపరాంలో ఉనన ఈ కథ చపెుపకోవడంతో బాట  మన 
తరగతి పుసతకాలలో పువుాగురుత  పపటిి  “ఇవి విదాోరుి లు కంఠ 
సిము చెయోవలెను” అనన పదాోలను కూడ్ా గురుత  చేసుకుం 
దాం. ఇంక ఆలశోం పదండ్ి ముందుకు ... 

భారతం గొలుసుకథ అనన సంగతి మనకందర్కిీ తలెుసు 
కదా. ఆదపిరాంలో మొదటి ర్ ండు ఆశాాసాలలో జ్నమేజ్యుడు 
సరపయాగానిన ఆపపయోడం వరకు ఉనన కథ(ల)ను సూతుడు 
శౌనకాది మునులకు చబెుతాడు. తృతీయాశాాసం మొదలు 
“వెైశంపాయనుడు జ్నమజే్లయుడ్కిి చెబుతునన కథ ఇది” అంటా 
డు సూతుడు. ఇంతకీ ఈ కథకి సందరభం ఏమిటంటే ... 
జ్నమజే్యుడు తన ముతాత తలెైన పాండవుల వంశచర్తిరను 
తెలుసుకోవాలనన కుతతహలానిన వోకతం చేసాత డు. అపుపడు 

వెైశంపాయనుడు జ్నమజే్లయుడ్ిక ిచపెరపన కథ ఇది. 
పూరాం వెవైసాతుడు అనే  మనువు ఉండ్ ేవాడు. అతని 

వంశంలో జ్నిాంచిన యయాతి అనే  ర్ాజుకి, ర్ాక్షసర్ాజు 
కూతుర్ ైన శర్ిాష్ఠ కు పుటిిన ‘పూరుడు’ కౌరవ పాండవులక ిపూర్రా 
కుడు. అందుకని ఈ పూరుడ్ి పుట ి  పూర్ోాతతర్ాలు చపెపడం 
జ్రుగుతుంది. ఈ కథలో కథానేాయిక దవేయాని, కథానేాయకు 
డు కచుడు. నిజ్ం చెపాపలంటే ఈవిడ అక్షర్ాలా కథానేాయికల. 
చాలా కథలు నడ్ిపరంది. పరసుత తానిక ి ఆవిడకు కచుడ్కిి మధో 
జ్ర్గిిన వృతాత ంతం మాతరం చపెుపకుందాం.  

ఒకపుపడు వృష్పరుాడు అనే  ర్ాక్షసర్ాజు ఉండ్వేాడు. 
అతనికి శుకాా చారుోడు గురువు. ఈ గురువుగార్ి కూతుర్ల మన 
కథానేాయిక ‘దవేయాని”. గొపప అందగతెత , తండ్ిరకి గార్ాల కూతు 
రు. తండ్ిరని తన చిటికని వ లిక ి చుట ి కుంది అంట ే అతిశయోకిత 
కాదు. శుకాా చారుోడు ఆమె ఏమి అడ్ిగనిేా కాదనడు.  

 ర్ాక్షసులకి దవేతలకి మధో ఎపుపడూ యుదాధ లు 
జ్రుగుతుండ్ేవి అని పరతేో కించి చపెపకకర్లేదు కదా. ఈ యుదాధ ల 
లో చచిచపో యిన ర్ాక్షసులను బరతికించే ‘సంజీవని” విదోను ఒక 
దానిన శుకుా డు కనిపపటిి , తన ర్ాజ్ ైన వృష్పరుాడ్ికి గొపపమేలు 
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చేశాడు. దాంతో దవేతలకు మహాకషి్ం వచిచ పడ్ింది. సర్ల దదనిక ి
విరుగుడు ఆ సంజీవని విదోని ర్ాక్షస గురువెనై శుకాా చారుోడ్ ి
దగగరనుంచి ఎలాగ ైనేా సంపాదంిచడం. ఈ పని చయెోడ్ానిక ిసమ 
రుి లు ఎవార్ా అని ఆలోచించిన దవేతలు, బృహసపతి కొడుక నై 
కచుడ్ి వదాకు వళెాురు. “యుదధంలో పో యిన ర్ాక్షసులందర్ిని 
శుకుా డు తన మృతసంజీవని విదోతో బతికసిుత నేానడు. మన 
దేవతల స్పనైోం బలహనీం అయిపో తోంది. నువుా నీ ధెరైోసామ 
ర్ాి ాలతో ఆ విదోని సంపాదించి తెచిచ, మన స్పనైేాోనిన కాపాడ్ాలి. 
వయసులో చిననవాడ్విి, మహానియమవంతుడ్విి. కనుక శుకుా  
డు నినున తపపకుండ్ా శిష్ుోడ్ిని చసేుకుని ఆ విదోని ఇసాత డు. 
తన గార్ాల కూతుర్ి మాట ఆ శుకుా డు జ్వదాటడు. అందుకని 
నువుా ఆ అమాాయిని మెలకువతో మంచి చేసుకుని, ఆ 
శుకాా చారుోణ్ణి  స్నవించావంటే అనుకుననది సాధించగలవు. “ అని 
చెపరప పంపుతారు దేవతలు.  

సర్లనని దవేతలకి మంచి చయేగోర్ని కచుడు వృష్పరుా 
ని పటిణ్ానిక ి చరేుకునేానడు. అకకడ నిరంతర వ దాధోయన 
తతపరుడు, ర్ాక్షసగురువు అయిన శుకాా చారుోణ్ణి  సమీపరంచి, 
నమసకర్ించి, నిజ్ం దాచకుండ్ా ఇలా అనేానడు. 
         క్. ఏను గచుెం డనువాాఁడ, మ 

హా నియమసమనిిత ాఁడ, బృహసపతిసుత ాఁడన్, 
మానుగ వచ్చితి నీక్ును 
భానునిభా! శిష్యవృతిిాఁ బనిసయేెంగన్  
                                 (ఆది.తృతీయ. ప.108 ) 

(ఓ సూరుోనితో సమానమెనై తేజ్సుి కలవాడ్ా! నేా పనరు 
కచుడు. నే ను బృహసపతి కొడుకును, మహా నియమవంతుడ్ిని. 
నీకు శిష్ుోడ్ిగా ఉండడ్ానికి వచాచను.) 

ఇలా అనన ఆ అబాాయి సుకుమారతాానిన, వినయ 
విధయేతలని, మాటలలోని మెతతదనేానిన, చకకటి నియమాలని 
ఎపుపడూ పాటించడం చేత ముఖంలో కనబడుతునన పరశాంతతని 
చూస్ర శుకాా చారుోడు పరసనునడ్ెై , ఇతనిన గౌరవిస్నత , ఆ బృహసపతి 
ని గౌరవించి నటేి  అనుకుని, చాలా సంతోష్ంగా యోగుోడ్ెనై ఆ 
కచుడ్ిని తన శిష్ుోనిగా చసేుకునేానడు. ఆ నేాటి నుంచి కచుడు 
తన గురువును ఇలా స్నవించడం మొదలు పపటాి డు. 

         సీ. పని యమేి పెంచ్చనాఁ బదపడి చసేదే  
 ననక్ తన్ బెంచ్చన యాక్షణెంబ  
 చేయుచు నిజగురుచ్చతివృతిిక్ ాఁ గడు  
 ననుక్ూలుాఁడ ై వినయెంబుతోడ  
 మనమునాఁ జయెుిల మాట్ల భక్ ి నే  
 క్ాక్ారుడ ై, మఱి యెంతక్ెంటె్  
 దేవయానిక్  సువిధయేుడ ై పరయిహిత  
 భాష్ణములాఁ బుష్పఫలవిశషే్ 

        ఆ. దానములను సెంతతపీితిాఁ జేయుచు  
 నివిిధమునాఁ బకె్ుకల ెండుు  నిష్ఠ  
గురుని గురుతనూజాఁ గొలిచ్చ యయయరువుర  
నెమిి వడసెాఁ దనదునేరుప పేరిి .  

(ఆది. తృతీయ. ప. 110) 
 ఏ పనిచయెోమని చపెరపనేా తరవాత చేసాత నని అన 

కుండ్ా, చెపరపన వెంటనే  చసేూత , తన గురువు మనసుికు 
నచిచనట ి గా చాలా అనుకూలంగా ఉండ్ి, వినయవిధయేతలతో 
తిరకరణ్ శుదిధగా భకితతో గురుస్నవ చసేూత  ఉనేానడు. – ఇకకడ ‘మఱి 
యంతకంట ’ అనన మాట వాడ్ారు నననయ. కచుడు శుకాా చారుో 
డ్ి వదాకు ర్ావడం దవేకారోం కోసం. దానిన ఎలా చయెాోలో 
వివరంగా చపెరప పంపారు వాళ్ళు.  

నువుా యోగుోడ్ివి కాబటిి  అతడు నినున శిష్ుోడ్ిగా 
చేసుకోవడం, నీకు విదాోదానం చెయోడం వీటి విష్యంలో సందే 
హం ఏమీ లేదు. కానీ నీకు పని సులువుగా కావాలి అంట ేమర్ొక 
విష్యం గురుత ంచుకోవాలి. “దుహితృసేే హెంబునెం జసేర, అదేేవ 
యాని పలుక్ులు శుక్ుీ డతికీ్మిెంపెండు గావున నీ నరేుి 
విధెంబున దాని చ్చతిెంబు వడసర శుక్ుీ  నారాధదెంచ్చన నీక్ ష్టసరదదే  
యగు.“ ఆ దవేయాని మనసు నీ పటే సుముఖంగా ఉండ్టేట ే  
చేసుకోవడం ముఖోం అని నేొకకి చపెనపరు.  

అందుకల ‘మఱి యంతకంట ’ అని అనడం. శుకుా డ్కిి బాగా 
నే  స్నవలు చసేుత నేానడు. అంతకంటే ముఖోంగా అతడు చసేుత ననది. 
“దేవయానిక్  సువిధేయుడ ై, పరియహితభాష్ణములాఁ, బుష్పఫల 
విశషే్దానములను సెంతతపీతిిాఁ జేయుచు” - ఇకకడ కచుడు చేసుత  
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నన పనులను వర్ిించడ్ానిక ి కూడ్ా చకకని మాటలను ఎంచడం 
జ్ర్గిింది.  

మొదటదిి సువిధయేుడ్ెై – ఎంతో విధేయతను/నమరత 
ని చూపాడు. ర్ ండవద ిపరరయ హిత భాష్ణ్ముల – అంటే చెవిక ి
ఇంపపనై మాటలే కాదు మంచిమాటలు కూడ్ా మాటాే డ్వేాడు. 
అంతటతిో ఆగలేద ే రకరకాల పళ్ళు, పువుాలు ఎపుపడూ తెచిచ 
పపడుతత వుండ్ే వాడు. మర్ ి ఈ పని ఒక వారం పాటో, నేలె 
ర్ోజులో చసే్ర ఊరుకోలేదు. “పెక్ుకల ెండుు  గురుని, గురుతనూజాఁ 
గొలిచ్చ యయయరువుర నెమిి వడసెాఁ దనదునేరుప పేరిి.” చాలా 
సంవతిర్ాలు గురువుగార్ిని, వార్ ిఅమాాయిని స్నవించి వార్ ిఅభి 
మానేానిన పొ ందాడు. ఇదంతా తన నే రపర్తినంతో చెయోగలిగాడు. 
 ఈవిధంగా బృహసపతి కొడుకు వచిచ తమ గురువుగార్ ి
ఇంట తిష్ఠ వెయోడం ర్ాక్షసులు కనిపపడుతతనే  ఉనేానరు. శతృ 
వరగం మనిష్ర తమ గురువుకి ఆతాబంధువు కావడం చూస్ర 
సహించలేక పో యారు ర్ాక్షసులు. కచుడ్ిని తొలగించడ్ానిక ి
పరయతానలు మొదలు పపటాి రు. ఒకసార్ి హోమధేనువులని కాసూత  
ఒంటర్ిగా అడవిలో తిరుగుతునన కచుడు వాళ్ు చతే దొర్కిాడు. 
అతడ్ిని చంపర ఒక చటె ి  బో దెకు కటేిస్ర పో యారు. పొ దుా  

కునకడంతో తమ కాపర్లిేకపోయినేా అలవాట  చొపుపన ఇలుే  
చేరుకునేానయి హోమధనేువులు. వాటతిో బాట  కచుడు 
ర్ాకపో వడంతో దవేయాని చాలా కంగారు పడ్ింది. తనకి వచిచన 
ఇబాందనిి కాని, కష్ాి నినగాని మనసులో ఉంచుకుని బాధ పడ 
వలస్రన అవసరం ఆమకెు లేదు. తను గొడవ పపడ్ిత ే వినడ్ానిక ి
తండ్ిర స్రదధంగా ఉంటాడు అని తెలిస్రన ఆమె వెంటనే  వెళ్లు తండ్ిరతో 
ఇలా అంది.  
        ఉ. వాాఁడి మయూఖముల్ గలుగువాాఁ డపరాెంబుధదాఁ  
                                   గుీ ెంక్ె, ధేనువుల్  
  నేాఁడిట్ వచ ి  నేక్తమ, నిష్టమెయన్ భవదగిేహో తిముల్  
  ప ాఁడిగ వేలిాఁ గాాఁ బడయి ాఁ, బరి దుే ను బో య ాఁ గచుెండు  

నేనియున్  
  రాాఁడు వనెంబులోన మృగరాక్షసపనేగ బాధ న ెంద నో!  

(ఆది. తృతీయ. ప. 112) 

* ఇద ి ఇందాక మనం అనుకునన పువుా గురుత  పదాోలలో 
ఒకటి. తీక్షణ్మెనై కిరణ్ాలు గల ఆ సూరుోడు పడమటి సముదరం 
లో మునిగాడు. అంట ేసూర్ాోసతమయం అయింది. ఇవాళ్ గోవులు 
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ఒంటర్ిగా ఇకకడ్ిక ి (మన ఆశమాానికి) చేరుకునేానయి. ఆశమాం 
లో నీ హోమాగునలకు చకకగా ఆహుతులు అర్పించబడ్ాు యి. 
అంటే నితోకరాలు సవోంగా జ్ర్గిాయి. చీకటి పడ్ింది. కచుడు 
మాతరం ర్ాలేదు. అడవిలో జ్ంతువులచతేో, ర్ాక్షసులచతేో, పాము 
లచతేో బాధింప బడ్ాు డ్ేమో! – అని పపై పదాోనికి భావం.  

ఇద ిసాభావోకిత అనే  నిర్ాడంబరమెనై అలంకార్ానిన పపట ి  
కుని కూడ్ా దివోంగా వలెిగల పదోం. చదవడ్ానిక ి సనినవ శంలో 
సూర్ాోసతమయం అయి వెలుతురు తగిగనేా, ఈ పదోం మాతరం 
నననయగార్ి అక్షరరమోతను, పలుకుతీరును, చకకని గాంభీరో 
గుణ్ానిన పో గుపో సుకుని ఆశమాంలో వలెుగుతునన అగినహో తరా ల 
కాంతిలా కనబడుతుంది.  

దేవయాని ఇలా అనగానే  శుకుా డు తన దవిో దృష్రితో 
ర్ాక్షసులచేత చంపబడ్ని కచుడ్ిని చూస్ర, కచుడ్ిని తమెాని 
మృతసంజీవనిని పంపాడు. అది అడవికి వెళ్లు కచుడ్ిని బరతికించి 
వెంటబజట ి కుని వచిచంది. అపుపడు తండ్ిర, కూతురు చాల సంతో 
ష్రంచారు. ఇలా కొంతకాలం జ్ర్గిింది. పట ి వదలని ర్ాక్షసులు 
అడవికి పూలు తవేడ్ానికి వెళ్లున కచుడ్ిని మళ్లు పట ి కుని 
చంపారు. అంతటితో ఆగకుండ్ా అతడ్నిి కాలిచ ఆ బూడ్దిను 
మదోంతో కలిపర తమ గురువు అయిన శుకుా ని చేత తాగించారు.  

ఇంతకుముందు లాగల ర్ాతిర అయినేా కచుడు ఆశామానిక ి
ర్ాకపో వడంతో దవేయాని దుుఃఖితుర్ాలెై తండ్ిర దగగరకు వెళే్ల 
“కచుడు ఈ ర్ోజు కూడ్ా ర్ాలేదు. ర్ాక్షసులచతే చంపబడ్ి ఉంటా 
డు” అని మొరపపట ి కుంట ంద.ి దానికి “ ఆ ర్ాక్షసులు అధకిార 
గరాంతో ఆ కచుడ్ి మీద పగ కొదిా  చంపుతారు. అతడు సతుపరు 
ష్ుడు కనుక సదగతులు పొ ందుతాడు. అతనిని గుర్ించి నువుా 
దుుఃఖపడవలస్రన అవసరంలేదు.” అంటాడు తండ్ిర. దానిక ి
దేవయాని కచుడు సామానుోడు కాదని, “ అంగరిసునికి మనుమ 
డు, బృహసపతికి కొడుకు, రూపవంతుడు, గుణ్వంతుడు, మీకు 
శిష్ుోడు. ఇలాంటవిాడు నిష్ాకరణ్ంగా ర్ాక్షసుల చతే చంపబడ్ిత ే
నే ను శోకించకుండ్ా ఎలా ఉండగలను?” అని పరశినసుత ంది. అంత ే
కాదు పపదాపపట ి న ఏడుసూత , కచుడ్ిని చుస్నత  కాని ఆహారం ముట ి  
కోను అని పంతం కూడ్ా పడుతుంది. దానితో ఆ ర్ాక్షసగురువు 
గతోంతరం లేక శిష్ుోని కోసం అంతటా దివోదృష్రితో వెదకిి, 

చివరక ి అసురులు తాగించిన మదోంలో కలిస్ర తన కడుపులో 
బూడ్దిగా ఉనేానడని గాహించాడు.  

ఏంతో శామ పడ్ి అనే క జ్నాలలో సంపాదించిన జ్ాా నం 
మదోపానం చసే్రనవార్కిి క్షణ్ంలో పో తుందే. ఇలాంటి పనిని 
మనుష్ులు చయెోవచుచనేా? అని, తన మదోపానం ఎలాంట ి
దుష్పర్ిస్రితికి దార్ి తీస్రందో  తలెుసుకునేానడు.  

క్. భూసురులాదదగాఁ గల జను  
    లీసుర సేవిెంచ్చరేని యదద మొదలుగాఁ బా  
   పాసక్ ిాఁ బతిత  లగుదురు  
   చేసరతి మరాయద దీనిాఁ జేక్ొనుాఁడు జనుల్  

(ఆది. తృతీయ. ప. 121) 
ఈ నేాడు మొదలుకొని బరా హాణ్ులు మొదలుగా గల 

పరజ్లు ఎవర్ నైేా సర్ల మదోం స్నవిస్నత  పాపకరాల పటే ఆసకిత కలిగ ి
అధోగతి పాలవుతారు – అనన కట ి బాట ను నే ను చసేుత నేానను 
అని పరకటించాడు.  

ఇలా శపరంచిన తరవాత తన కడుపులో ఉనన కచుడ్ిని 
బరతికించాడు. అతని గరభంలో ఉనన కచుడు. ‘అయాో! నేాకు 
శర్రర్ానిన, పరా ణ్ానిన ఇచాచరు. మీనుంచి బయటకు వచేచ ఉపా 
యం కూడ్ా మీర్ల చెపాపలి’ అని పరా ర్ిధసాత డు. ఈ కచుడు నేా పొ టి 
నుంచి బయటకిి ర్ావాలంటే చీలుచకు ర్ావడం ఒకకటే మారగం. 
అలా జ్ర్ిగతిే నే ను బరతికి ఉండను. ననున అతడు తిర్గిి జీవింప 
జ్లయాలంట ేనే ను అతనికి సంజీవని మంతరం ఉపదేశించవలస్రంద ే
అని నిరియించుకుని అతనికి మంతరోపదశేం చేసాత డు. 
తతరుపకొండ గుహదాారం నుంచి ఉదయిసుత నన పూరిచందుర ని 
లాగ శుకుా ని గరభంనుంచి కచుడు బయటకు ర్ావడం జ్ర్ిగింది. 
అట  తరువాత శుకాా చారుోడు కచుని చతే బరతికించ బడ్ాు డు. అద ి
ఎలా ఉందంటే .. 
         తే. విగతజీవుాఁడ  ైపడియునే వదేమూరిి  

 యతనిచేత సెంజీవిత ాఁ డ ై వెలిెంగె  
 దనుజమెంతిి యుచాిరణ దక్షు చేత  
 నభిహితెం బగు శబేెంబు నట్ు  ప లె.  

(ఆది.తృతీయ. ప. 127) 
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పరా ణ్ం లేక పడ్విునన శుకాా చారుోడు ఆ కచుని చతే బరతి 
కించబడ్ి, శబాా లని సకామంగా ఉచచర్ించగల సమరుధ డ్ెైన వాని 
నేనట నుంచి వచిచన శబాంలా వలెిగిపో యాడు. నిజ్ానికి ఇకకడ 
కచుడు చకకగా మంతరా నిన చదవడం వలేే  అతడు పునర్రావితుడు 
అయాోడు. ఉచాచరణ్ా దక్షుడ్ెనై వాని నేనట వచచే శబాంలా పరకాశిం 
చాడు అనడం ఎంతో చకకని ఉపమానం. 

తరువాత కొంతకాలానికి కచుడు గురువు ఆజా్పొ ంద ి
తిర్గిి దవేలోకానికి పరయాణ్మవుతత, అతి సునినతంగా ఆ విష్ 
యానిన దవేయానికి చబెుతాడు. అపుపడు ఆమ ెవియోగ దుుఃఖా 
నిన భర్ించలేక కచుడ్తిో “ నువుా గుణ్వంతునివి, బరహాచార్ివి, 
నే ను కనోను, నే ను నేా మనసులో నినున పనరమించాను. కనుక 
మన ఇదార్ిక ీ వివాహం అయినటేి . నేాతండ్ిర దయవలన 
మృతసంజీవని విదోను గాహించావు. ఇపుపడు దానితో బాట గా 
వివాహం చసేుకుని ననునకూడ్ా గాహించు, నేాకు సంతోష్ం 
కలిగించు” అంట ంద ి

ఇద ి వినన కచుడు నీవు గురుపుతిరవి. లోకంలో 
గురువులు శిష్ుోలకి తండ్ిర వంటి వారు. కాబటిి  నువుా సో దర్తిో 
సమానుర్ాలివి. ననున వివాహం చసేుకోవాలి అనుకోవడం ధరా 

విరుదధం అని చబెుతాడు. ఎపుపడు తనకు కావలస్రన దానిన 
సాధించుకునే  దేవయానిక ిఈ మాటలు నచచలేదు. ‘నేా కోర్ికను 
కాదనన నీకు మృతసంజీవని విదో పనిక ి ర్ాకుండ్ా పో తుంది’ – 
అని శపరసుత ంది. దానిక ి కచుడు “నే ను ధరాం తపపని వాడ్ిని 
కాబటిి  సంజీవని మంతరం నేాకు పనిచెయోక పో యినేా నే ను 
ఉపదశేించిన వార్కిి పనిచసేుత ంది. నువుా మాతరం అధరాంగా ఆలో 
చించావు కాబటిి  నీ వివాహం బరా హాణ్ునితో జ్రుగదు” - అని పరతి 
శాపం ఇసాత డు.  

అట పపైన అతడు సార్ాగ నికి వెళ్లు ఆ సంజీవని మంతరా నిన 
దేవతలకు ఉపదశేించి, బుదిధమంతుడ్ెై దవేతలకి హతిం చేసూత  
ఉండ్ిపో యాడు.  

అదద నననయగారు భారతంలో చపెరపన ఒక చకకని కథ. 
ఇంక కచుడ్ి చతే శపరంచ బడు  దవేయాని సంగతి ఏమెైంద?ి తన 
మాటే చెలాే లి అనే  మంకు పట ి  ఉనన దవేయానిలో మారుప 
వసుత ందా? తదుపర్ ి దశలో ఆవిడ జీవితం ఎలా గడ్చిింద?ి 
యయాతి కొడుక నై పూరుడు వంశకరత ఎలా అయాోడు? అనన 
విష్యాలని “దేవయాని-శర్ిా ష్ఠ -యయాతి” కథలో కలుసుకుని 
తెలుసుకుందాం.  

బహుమత లు, నాడు-నేడు 
భారతి భావర్ాజు  

         ఒకర్ోజు ఎపపటలిాగల పొ ర దుా నే న మదెటి కపుప కాఫ్ీ తో 
బాట  అమెరకా టి.వి. లో వారతలతో మొదలయింది నేా ర్ోజు. 
పరపంచ వారతలు, అమెర్కిా వారతలనీన చెపాపక, చివర్ిగా అందర్రన 
ఆనంద పరచే సరదా వారత చదువుతునన అమాాయి చపెరపనద ి
మీరు వినేానర్ో లేదో ! అసలు వార్లతమిటంటే, ఒకరు వాళ్ు పపంపుడు 
కుకకకి(టామీ అందాం) పుటిినర్ోజ్ని గురుత చేసూత  పార్రికి మిగత 
పపంపుడుకుకకల యజ్మానుల కుట ంబాలని ఆహాానంతో బాట , 
టామీకి తవేలిస్రన బహుమతులు ‘గఫిి్ట ర్జి్జస్ీి ’ేలో సూచించారట. ఆ 
బహుమతులతో టామీ ఎంత సంతోష్రసాత డ్ో  చపెూత  వచిచన ఆ 
జ్ాబ్రతా ఈమెయిల్, టి.వి.లో చూపారు. మర్ర టామీకి ఇదంతా 
తెలుసునేా అనన అనుమానం వచిచంద ినేాకు!  
         ఒక ఏడ్ాది కిాతం మాకొక పుటిినర్ోజు పరలుపు వచిచంద.ి 
తలితండుర లు వాళ్ు బాబు మొదటి పుటిినర్ోజుకి ఆ బాబు, తనే  

ర్ాస్రనట ి గా పార్రిక ి ఆహాానంలో తన ఫో టోతో బాట గా, తనక ి
నచిచన ఆట వసుత వులు, బటిలు వగ రై్ాల లిసుి తో సహా పంపాడట. 
సంవతిరం దాటకుండ్ానే  ఎంతో ఆలోచనతో పంపరన ఆ ఆహాానం 
వాళ్ు బాబు పపదాయాోక తనే  ర్ాశానంట ేఏమనుకుంటాడ్ో మర్ి! 
        సుమారు పది సంవతిర్ాలకిాతం అనుకుంటా, ఒక వధూ 
వరులు బహుమతులు ‘గఫిి్ట ర్జి్జస్ీి ’ే వసుత  రూపంగా కాక వివాహం 
తరువాత, వళేె్బో యిే హనీమూన్ సందరభంలో, తమ విదశేయాతర 
కి ఖరుచలు - అంటే వాళ్ు పరయాణ్ ఖరుచలు, హో టల్ ఖరుచలు, 
ర్ సాి ర్ ంట్ి భోజ్నేాలకి, సూవనిరే ష్ాపరంగ్ కి ఈవిధంగా వాళ్ళు 
చూడబో యి ేపరదశేాలకయిేో ఖరుచలని వివరంగా జ్ాబ్రతా తాయా 
రు చసే్ర పపళే్ల సుభలేఖతో పంపారు. బంధుమితుర లు ఆ జ్ాబ్రతా 
లోని దేనికయినేా వధూవరులక ి పపళే్ల బహుమతిగా సాపనిర్ 
చేయవచచనేానరు. ఆర్ోజులోే  అదొక కొా తత  పదధతే మర్ి! 
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 మర్ ి కొంతకాలం తరువాత, ఒక వధూవరులు తమక ి మంచి 
ఉదోోగాలు ఉనేానయని, బహుమతులు అవసరంలేదనేాన రు. 
వివాహానికి వచిచ తమని ఆశ్రరాదించడమే వాళ్ళు కోరుకునన 
బహుమతనేానరు. ఒకవ ళ్ వసుత , డబుా రూపంలో బహుమానం 
గా వార్ిక ిఇవాాలనుకుననవారు, వార్కి ినచిచన “సిచఛెందసేవా” 
సెంఘానిక్  దానెం చ యయమని కోర్ారు. ఇపపటకిీ కొందరు ఈ పధ్ధతి 
పాటసిుత నేానరు. కొందరు తమకిదాా మనుకునన డబుాని, తీవరమెైన 
జ్బుాల నివారణ్క  ైజ్ర్గిల పర్శిోధనేాలయాలు, వాటిని పో ర తిహించ ే
సంఘాలకి ఇవామని కోరుతునేానరు. వధూవరుల తరఫున ఇచిచ 
న ఈ దానధర్ాాలు అవసరమెనై పరజ్ానీకానికి ఉపయోగ పడ్ాలని 
వార్ ికోర్కి. ఇది మచెుచకోదగగ విష్యం. 
        పపనై చపెరపన వనీన మచుచకల. ‘గిఫి్ట ర్జి్జస్ీి ’ేలలో అంతర్ారధం 
ఏమంటే, ఎలాగా వివాహానికి, పుటిినర్ోజులకి, శుభకార్ాోలకి, చతేి 
లో బహుమతితోనే  హాజ్రవుతాము. అదే మనకి నచిచనదాని 
కనేాన, ఆ శుభకారోము జ్రుపుకునే  వార్కిి నచిచనది, అవసరమెై 
నవది, ఉపయోగపడ్ే బహుమతిని జ్ాబ్రతాలో చూస్ర, సులభంగా 
కొని ఆ పార్రిలకి పట ి క ళ్ుడం. కొా తతలో ఈ పధ్ధతి వింతగా అనిపరం 

చినేా, గత 20 సంవతిర్ాల నుంచీ మనందర్ిక ీఅలవాటయింది. 
అంతకు పూరాం, పపళ్లుళ్ుక ివధూవరులను ఆశ్రరాదించి ఇచిచన 
ర్ ండు టోసిరుే , మూడు మికీిలు, ఐదు ఫే్వర్ వ జులు, టేరలు, అటేి 
నచచని ఆరి్ పసీ్ లు వాడుకోలేక, వదల లేక అందర్ి ఇళ్ులో ఒక 
మూల దాచడం జ్ర్ిగలది. చాలాకాలం తరువాత అదే దంపతులు, 
వాడలేని వార్ ిబహుమతులిన మర్ొక వధూవరులక ిఇవాడము, 
అవి మళే్ల మర్ో ఇంటకిి చేరుకోవడం అందరం వినే  వుంటాము. 
వినడమే కాదు అదే పని మనం కూడ్ా చేశాం అనుకుంటా! దదనినే  
“ర్ర-గిఫరింగ్” అని ఇంగరేష్ులో వినే  వుంటారు.  
         మా తరంలో పపళ్లుకి వెండ్ి, బంగారం, పట ి బటిలు లేక, 
కొంతమంది డబుా బహుమతిగా పుర్ోహతేుడ్ిచ ేపపళ్లులో ఇసుత నన 
వార్ ిపనరుే  చదవిించి మర్ర ఇచచేవారు. ఇంటిక ిఉపయోగపడ్ ేస్ీిలు 
వసుత వులు కూడ్ా ఇచేచవారు, వాటి మీద ఇచిచన వాళ్ు పనరుే  
చెకికంచి మర్ర.  
         అమెర్కిా వచాచక, ఎవర్ింటిక ి వళె్లునేా, అతిథులగా ఏదో  
ఒక వసుత వు బహుమతిగా పట ి క ళ్ుడం అలవాటయింది. ఇండ్ి 
యాలో మన ఇంటికొచిచనవార్ికి మనదశేపు ఆచారం పరకారం 
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ఆతిధోంతోబాట  బటిలో, వెండ్ ివసుత వో, డబో ా, ఏమి కుదరకపో త ే
కనీసం ఫలం చతేిలో ఇవాడం అలవాట . ‘ఇండ్ో-అమరె్ికనుే ’గా 
ర్ ండూ చెయోడం అలవాటయింది మనలో చాలామందిక.ి నేాకు 
అమా చపెరపన ఒక సామెత గురుత కొసొత ంది.”మా ఇంటకిొస్నత  నేాకలం 
తెసాత వ్? మీ ఇంటకిొస్నత  నేాకలం పపడతావ్?” అననటేి , ఈనేాటిక ీ
ర్ ండూ చసే్నవాళ్ళు ఇపపటిక ీ వునేానరు. అందులో నే ను కూడ్ా 
వునేానను. ఎవర్ింటికలనేా వళె్లునపుపడు ఓ చినన బహుమతి 
పట ి క ళ్ుడం, ఎవర్ నైేా వచిచనపుపడ్ో  చినన బహుమతి చేతిలో 
పపటిడం. 
         అమెర్కిాలో పుటిి  పపర్ిగని మా అమాాయిలక ి అరధం 
కానిదేమంటే, వాళే్కు తెలిస్రనంత వరకు, అమెర్కిన్ి బంధు 
మితుర లింటకిి ‘చుటిం చూపుగా’ వెళ్లునపుపడు వార్ ి ఆతిధోం 
తీసుకుంట నేానరు కనుక, వార్ి అభిమానేానికి సూచనగా ఒక 
వసుత వో, పుష్పగుచఛమో, తినుబండ్ారమో తీసుక ళాత రు. కానీ, 
ఆతిథోమిచిచన బంధుమితుర లు ఆతిథోమివాడమే కాక తిర్గిి 
ఇంటకిి వచిచన అతిథులకి తిర్గిి బహుమానేాలివాడం ఎందుకు? 
ఆలోచిస్నత  నిజ్మే కదా అనిపరసుత ంది. 

           ఏది ఎలావునేాన, అనినంటకినేాన బహుమతులు ఇచచే 
వార్కిి అనినవిధాల తృపరత నిచేచది, అటేి  ధనము లేక కషి్ములో 
ఉనన వార్ికి, ఉపయోగపడ్ే వసుత వో, ధనమో ఇచిచ వార్ిని ఆదు 
కునననేాడు. అలనేాడు కృషి్ భగవానునికి అట కులు కానుకగా 
ఇచిచన కుచలేుడుకి, ఆ శా్ర కృష్ుి డు ఎంతో తృపరతతో, పరవశుడ్ె ై
సకల సౌభాగాోలనిచాచడట.  

అమెర్కిాలో పుటిి  పపర్ిగని మా అమాాయిలు పరా ధమిక 
పాఠశాలలో చదువుతుననపుపడు అపపటి ఆచారం పరకారం గురు 
వులక ిగౌరవంగా ఏపరల్ పండు బహుమతిగా ఇచిచన విదాోరుి లు, 
సాహసాత లతో చసే్రన చినన కానుకలు ఇవాడం ఎంతో విలువెైనవి. 
ఇపుపడు, మా మనవల తరంలో, గురువులకి, శిష్ుోలు అమా 
కొని ఇచిచన ‘గఫిి్ట కార్ు’ ఇవాడం, ఆ డబుాతో తమకు నచిచన 
వసుత వు గురువులు కొనుకోకవడం మామూలయింది. పుటిినర్ోజు 
జ్రుపుకునే వార్ికి, గాా డుోయిటేేకి, అపుపడ్ ే పుటిిన పరలేలకి, 
గృహపరవ శానికి, వార్ిికోతివాలకి, ఏమి ఇవాాలో తోచని శుభ 
కార్ాోలక ి ‘గిఫి్ట కార్ు’ ఇవాడం ఇచచేవాళ్ుకి, పుచుచకునే వాళ్ుకి, 
తృపరతనిసుత నేానయి.  
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అమెర్కిాలో కొా తత గా వింట నన మాటలు ”paying 
forward”. అంట ేమనకి ఒకపుపడు వచిచన భోగభాగాోలని గురుత ం 
చుకుని, పర్చిితులయినేా, కాకపో యినేా మర్ోవిధంగా చెయోగలిగి 
నంత సహాయం వార్ి అవసర్ానినబటిి  చెయోడం. మన భాగాోనిన 
నిర్ాభగుోలతో పంచుకోవడం అననమాట. మర్ికొందరు వార్ ిపనరు 
పరఖాోతులు బహరింగంగా చపెుపకోవడ్ానికి ఇషి్పడరు. ఎవర్కి ీ
తెలియకుండ్ా, తమ పనరు తలెుపకుండ్ా అనేామధయేంగా 
(గుపత ంగా)గా అంటే పర్ోక్షంగా దాన ధర్ాాలు (గుపత  దానేాలు)  

చేసుత ంటారు. ఇదద అలాే ంటదిే! 
ఈవిధంగా బహుమతుల గుర్ించి ఎంతెనైేా చెపుప 

కోవచుచ. మనం ఎవర్ిక నైేా ఒక బహుమానం ఇచిచనపుపడు అద ి
తీసుకొనన వార్ిక ి సంతోష్ం కలిగించాలి. అపుపడ్ ే ఇచిచనవార్కి ి
కూడ్ా సంతోష్ం కలుగుతుంది. అనీన ఉననవార్కి ి ఏదో ఒక 
కానుక ఇవాాలనుకోవడం కనేాన వార్కిి మన ఆదర్ాభిమానేాలతో 
బాట , శుభాకాంక్షలని అందసిూత , గౌరవ మర్ాోదలతో వ డుకలు 
జ్రపడమే సమంజ్సమేమో!   

 
ఇెంగలుష్  ల క్ త లుగు - ఏదద క్ావాలి? 

డ్ా.గవరసాన సతోనేార్ాయణ్ 

ఇంగరేష్ు వాడు తెలుగు గడుపప ైఅడుగు పపటిి  ఇంకా 404 
సంవతిర్ాలు కాలేదు.  వ ల సంవతిర్ాలకు పపబైడ్ి ఉనన తలెుగు 
ను కాదని, తలెుగు నడ్బిొ డుు పపై ఇంగరేష్ు ర్ాజ్ోమలేుతోంద!ి  
హ ైదర్ాబాదు, కాకినేాడ, విశాఖపటిణ్ము నగర్ాలలో, నేా శా్రమతి 
నే నూ కలస్ర, తెలుగు సాహితీ సభలకు వెళాుము. ఎకకడ చూస్ర 
నేా ఇంగరేష్ు భాష్లో స్నిజ్జ మీద ర్ాతలు, ఇంగరేష్ులో ఉపనేాోసాలు 
విని, ఆంధరదశేపు  నడ్ిబొ డుు పపైనే  తలెుగునకు కాలము చలేెిందని 
బాధపడ్ాు ము. నే ను చిననపుడు తలెుగు చదువుకునన గవరన 
మెంట వార్ ి బడ్,ి ఈర్ోజున ఇంగరేష్ు బడ్గిా మార్ిపొ యింది అని 
చెపరత ేఅశచరో పో నకకరలేదు.  
      ఇంగరేష్ు భాష్కు పరా ధానోత ర్ావడ్ానికి కారణ్ం మెకాలే 
పరభువు కావచుచ. కాని నేా అవగాహనలో ఇది కారణ్ం కాదు. 
ఇంగరేష్ు వార్కిి కులముతో ముడ్పిడ్ని విదో కాక, తమ పరలే 
లోపాట  అందర్ిక ి (వార్ి దగగర పనిచేసుత నన పనివార్ి పరలేలకు) 
ఇంగరేష్ును నే ర్ాపరు.  ఆర్ోజులోే  టీచరుగాను, పాసిరుగాను ఒకకర్ల 
ఉండ్వేారు. కొందరు ఆంగేభాష్ నే రుచకుని, ఇంగరేష్ు వారు పపటిిన 
ఫాకిర్రలలో ఉదో ోగాలు సంపాదించరేు. మతం మారుచకోకుండ్ా 
తెలివిగా ఇంగరేష్ు నే రుచకుని కొందరు ఉదో ోగాలు సంపాదించేరు. 
ఇపుడు అమరె్ికా వసుత ననవార్ికి  ఇంగరేష్ు ర్ాకపో త ే వార్ిక ిఉదోో 
గాలు వచచేవా? ఆర్ోజులోే , ఈర్ోజులోే , ఆంగేభాష్పపై మకుకవ ఉండ 
టానికి  కారణ్ం ఉదో ోగమకేదా?     

ఒకపుపడు సంవతిర్ానికి ఒకకసార్ి జీతాలు ఇచచేవారు. 
బ్రరటిష్ువార్ి పుణ్ోమా అని నేలెకు ఒకసార్ి జీతాలు ఇసుత నేానరు. 
సంవతిర్ానిక ి ఒకల పంట ర్ావటము వలేన , జీతాలు సంవతి 
ర్ానిక ిఒకకసార్ ిఇచచేవారు. వోవసాయముపపై ఆధారపడ్ని వీరు, 
బ్రరటిష్ు వారు ఇసుత నన నేెల జీతాలకు అబుారపడ్ి ఉదోోగాలలో 
చేర్లవారు. ఇపుడు హ చుచజీతాల కోసం ఇండ్యిా నుండ్ ిఅమెర్ి 
కా వళె్ళుతునేానరు. అవ  జీతాలు ఇండ్ియాలో ఇస్నత  అమెర్ికా 
ఎంతమంది వచేచవారు?  

ర్ాజ్కీయ నేాయకులు ఇండ్యిా గుర్ించి చపెనపటపుడు, 
అద ి ఒక పపదా పరజ్ాసాామిక దేశమని, అమరె్ికా గుర్ించి 
చెపనపటపుడు, ఇది మొదటి పరజ్ాసాామోదశేమని చపెుతారు. ఇద ి
సూి లముగా చూస్నత , నిజ్మ ేకదా అనిపరసుత ంది. కాని సాంఘకి పర్ ి
స్రితులు వ రు. ఇండ్యిాలో లంచము ఉంటే, అమెర్కిాలో జ్ాతి 
విచక్షణ్ ఉనేానయి. ఇండ్యిాలో కులవిచక్షణ్ ఉంది, అమెర్కిాలో 
లంచము లేదు. ఇవ కాక ర్ ండుదశేాలలో జీవన సరళ్ల వ రు. దశే్ర 
యులక ిజీతం ముఖోం, తలేెవార్కిి జీవన సరళ్ల ముఖోం. ఇందు 
లో భాష్కు పరా ధానోత లేదు. అందువలేనే  ఇంగరేష్ుకి దేశ్రయులు 
పరా ముఖోతను ఇచిచ తలెుగు భాష్ను వనెుక పపడుతునేానరు. 
తెలుగుజ్యోతి సంపాదకులు తెలుగులో ర్ాస్నవారు కరువెై పో తు 
నేానరని బాధపడుతునేానరు!   

తెలేవాడ్ ిఅడుగు తలెుగు నే లపప ైపడ్ింది ఎపుడు? చర్ితర 
ను తిరగ వ యాలి. వాసొ కడగామా 1498 సంవతిరములొ వచాచ 
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డని మనం చర్తిరలో చదువుకునేానము. అతను దేశానిక ిపశిచమ 
తీరములొ నునన కలలికట్ ను చేరుకునేానడు. తలెుగు నే లపపై అడు 
గువ యలేదు. కాని ఆతరువాత వచిచన మత బో ధకులు తలెుగు 
దేశము వచిచ, హిందువులను క ైూసతవులుగా మార్ాచరు. వీర్ిని 
'బుడతకచీులు ' గా తలెుగువారు పరలిచవేారు. బుడతకచీుల భాష్ 
నిలబడలేదు. ఆ తరువాత డచిచవారు వచాచరు. మచిలిపటిణ్ము 
లో డచిచవారు వరతకము కొనసాగించారు. అపుడ్ే నేాణ్ెములను 
ముదిరంచినట ి  రుజువులు ఉనేానయి.  మీర్ జుంలా 1657లో 
డచిచవార్కిి రూపాయల నేాణ్ెములను ముదిరంచుటకు వీలుగా 
ఉతతరుాలు జ్ార్ర చేసాడు. బ్రరటిష్ువార్ ి 'ఈసి్ ఇండ్యి కంపపనీ' 
ర్ాయల్ చార్ ిర్ దాార్ా 1600 సంవతిరములో 'ది గవరనర్ అండ్ 
కంపపనీ ఆఫ్ మర్ చంట్ి ఆఫ్ లండన్ టేరడ్ింగ్ ఇంట  ద ఈసి్ 
ఇండ్సీ్' గా ఏరపడ్నిేా, 1611 సంవతిరములో మాతరము బ్రరటిష్ు 
వారు మచిలిపటిణ్ములో ఫాకిర్రని పపటాి రు. 'ది ఫ్పరంచి ఈసి్ఇండ్ ి
యా కంపపనీ'ని 1664లో నేలెకొలాపరు. ఆ తరువాత ఫ్పరంచివారు 
భారతదేశానిక ి వచాచరు. ఫ్పరంచివారు యానేాముని పర్ిపాలించి 
నట ే  తలెుగు వార్కిి తెలుసు. కాకనిేాడ నివాస్ర అయిన కీా .శే . 
నిమాకాయల సుబాార్ావుగారు యానేాములో ఫ్పరంచి భాష్ను 
నే రుచకుననట ే  చెపాపరు. ఆతరువాత ఫ్పరంచికంపపనీ అయిన 'డ్ెబొ  
కంపనీ'కి అధపితి అయాోరు. బుడతకచీుల భాష్ గోవాలో, ఫ్పరంచి 
భాష్ యానేాములో, పుదుచేచర్ిలో పలికితే , ఇంగరేష్ు భాష్ దశే 
మంతటా పాకింది. హిందదతో పాట  సమానముగా ఇంగరేష్ు భాష్ 
కు భారత ర్ాజ్ాోంగములో సాి నము కలిపంచారు.  

ఇది పాత చర్ితర. అమరె్ికాలో తలెుగు భాష్ చర్తిర 
అటాే ంటాలో కీా. శే. ఆచారో పపమార్ాజు వ ణ్ుగోపాలర్ావుగార్ితో 
పరా రంభమెైంది.  

ఆనేాడు 1966 సంవతిరములో వ ణ్ుగోపాలర్ావుగారు 
పనరమగా ఇంటకిి తీసుకునివెళ్లు ఆతిధోమిచాచరు. ఆర్ోజులోే  తెలు 
గులో స్పైనుి పతిరకలు లేవు. అమెర్కిాలో తలెుగు పతిరక లేదు 
కాబటిి, కొతత  పతిరకను పపటిి  స్పనైుి వాోసాలు పరచుర్ిస్నత  
బాగుంట ందని 'తలెుగు భాష్ పతిరక' ను పరా రంభించాము. 
చందాలకోసం తెలుగు వార్ిని అడ్గిితే, తలెుగులో ఎందుకండ్?ీ 
అనే వారు కొందరు, ఇంగరేష్ులో పరచుర్ించుదామని పరయతినస్నత , 
ఇపపటికల బో లెడనిన పతిరకలు ఉనేానయి కదా 'తలెుగు భాష్ 
పతిరక' అవసరమేమిట?ి అనే వారు కొందరు. ఇపుడు 2015 
సంవతిరములో, 'తలెుగు జ్యోతి'కి తలెుగులో వాోసాలు ఎకుకవ 
ర్ావటం లేదని సంపాదకులు బాధపడటములో ఆశచరోము లేదు.  

భాష్ా శాసత వై తతలు 2050 సంవతిరము నేాటకిి పరపంచ 
ములో ఉనన 3,000 భాష్లు కనుమరుగవుతాయని చపెుతు 
నేానరు. అందులో తెలుగు ఉందా? అనే ది నేా అనుమానము. 
భాష్ా పరయుకత ర్ాష్ాి ే లు ఏరపడ్ినపుడు, తలెుగువార్కిి ఒకల ర్ాషి్ ే
ము ఉండ్దేి. ఇపుడు ర్ ండు ర్ాష్ాి ే లు ఉనేానయి. హ చుచ జీతము 
కోసం తలెుగువారు అమెర్కిా ర్ాక మానరు. అందువలే తలెుగు 
భాష్కు ముపుప లేదు.  

కాని మర్ి తలెుగు జ్యోతి సంగతి ఏమిట ీ?  
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రామ చ్చలుక్ 
ఫణ్ణ డ్ొకాక  

స్ీతమా వాకటి స్రర్మిలెే  చటె ి  
స్రర్మిలెే  అంట  పపై చినేానర్ ిచిలకమా 
చిలకమా నే ర్ిచంది శా్ర ర్ామ పదమూ 
ఆ పదమ,ే ఆరతజ్న క వైలో పధము 
 
బుజా్జ ర్ామయో బువా తినలేదనుచు 
తలేి కౌసలో తలేడ్ిలేే నంట 
అజుని కొమరుండపుడు అదాా న జ్ాబ్రలేి  
చూపర తినిపరంచనెు "ఛూ" మంతరమసే్ర  
 
ముని యాగము గాచి , తముానితో గలస్ర 
ముని యజా్మును  గాంచ మిధలి చేర్ని     
                         యంత  
మా తోటలో మలెే  చటె ి  చాట గను 
నే  కాంచినేానమా నేా మనేనహరు  
 
విలెే తిత  పట ినే  వీరులందరూ చూడ 
విలెే కుక పపట ినే , విసుత బో యినేే  మిధలి 
మా నేానన గారపుడు "మమ సుత"  
                        యనుచు 
మనువు చసే్రర్,ి మానుోలక్షతలు జ్లే 
 
అమా, నేాననకు నేాడు స్నమముా చపెరప 
అయోధాోమాతకు పూజ్లందంిచి  
పనరుపనరునేా పరజ్ల కుసలముాలడ్గిి 
ర్లపొ చిచ ముచచట ే  తెలుపవ  శుకమా 

తాబేలు 
పరసూన రవీందరన్ 

ఊహూ.. 
ఎనిన దోస్రళ్ు పదాలిన 
ఇట వెపైు ర్ాశి పో స్రనేా 

భావాల బరువు తతగడంలేదు. 
 

ఎనిన పదాలిన 
పరసాత రణ్లూ, మళే్వింపులూ చసే్రనేా 
మనసు పాటక ిపలేవి కుదరడంలేదు. 

 
ఆకాశానిన చూస్ర 

ఆలోచించడం నే రుచకుననంత ఓపరగాగ  
మేఘానిన చూస్ర 

ఓదారచడం తలెుసుకుననంత తేలిగాగ  
భావోదేాగాలిన బొ మా గియోడం 

తెలుసుకోలేదు. 
 

ఈ తటాకం చెంత ఈ చినిన తాబరలు 
అడగకుండ్ానే  నేా పరశనక ి
సమాధానమయింద.ి 

లోకానిన నిష్నధించి కాస్నపు 
తలుపులేసుకుని వెనకిక తిర్గిాను. 

తడ్సి్రన గోడలిన 
నిర్ాలోచనగా సపృస్రంచాను 
అపుపడ్ొచిచంద ిమతుత గా 

బహిరగతమవుతునన లోయలోే ంచి 
క్వితిెం పుటి్టన వాసన. 

ముల్లు  గుచ్చుకలన్న గుల్ాబి 
మనేనహర బో గ  

ఎవరవిో నీవవెరివో! 
ఒళ్ుంతా ముళ్ళే గుచ్చుకుని  
 పపిిి లో సారం వతెిక ేరాబందచలక ి 
చికకిన 
 ఓ ఒంటర ిపావురమా! 
 
నరకకూపంలో దవేుడు కూడా జొరబడక  
సాయం చేయలేద ేనీకూ! 
ఆడజాతి అంతా అయినవాళ్ుమెై   
నడుం బిగించి నీ సంకళె్ళనచ త ంచ్గా  
కలసి వసాత ం! కదలి వసాత ం! 
 
మెరుపున మెరసిని ఓ తారలా 
నింగిలోన కురిసని ఓ జలుు లా  
పరణయ కోటి పరభవంచ్గా  
శ్రు తులు ముడపిడు గతుల  
గమనగతి మారిత ేఅది నీవా! 
 
అలులాు డ ేపరువం    
వయధగా మారని నీ జీవతం 
సవరించ్గ  
కలసి వసాత ం! కదలి వసాత ం! 
కొoడల కోయిలవెై ఆదరించ్చవారు లేక  
ఆవదేన చ ందచ ఓ మలేీ !  
బాధపడకు నేా చలేెీ ! 

 
చర్చిలో  ఫాదర్  అందర్రన అడుగుతునేానడు . “నువుా సార్ాగ నికి వడెతావా ? నరకానికా ?” అని. ఒక వోకీత  ఇరుపకకలా కూరుచనన 
అతతగారూ , భార్ాో  సార్ాగ నిక ివెళ్తామనేానరు.  ఆ వోకిత ఏమీ సమాధానం  చపెపలేదు . ఫాదర్  అతనిన అడ్ిగాడు “సార్ాగ నికీ  కాక  
నరకానికీ  కాక ఎకకడక ి వళె్తావు నేాయనేా?” అని. అతను  తన భారో , అతతగార్ినీ చూపరంచి  “వీళ్ళు  ఇకకడనుంచి  పొ తే,  నేాకకికడ్ే  
సారగం  ఫాదర్ ” అని సమాధానం చెపాపడు .  
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త లుగు సెైనుుఫరక్షన్ క్థా సాహితాయనిక్  ‘త లుగు భాషా పతిిక్’ చేసరన సేవ 
డ్ాకిర్ తనీనరు కళాోణ్ కుమార్ , తనెేాలి (ఇండ్యిా) 

తెలుగు సాహతిోంలో ఆంగేభాష్ పరభావంతో వెలుగు 
చూస్రన నూతన పరకిాయ విజ్ాా నశాసత  ై కాలపనిక సాహితోం. ఈ 
పరకిాయ తలెుగు సాహతిోంలో కొనిన దశాబాా ల ముంద ే ఉదయిం 
చినేా, తన పర్ధిిని విసత ృతం చసేుకోవడంలో సఫలీకృతం 
కాలేకపో యింది. విజ్ాా నరంగంలో వచిచన మారుపలు సాహితోం 
మీద చూపరన పరభావమ ే విజ్ాా నశాసత  ై కాలపనిక సాహితో 
ఆవిర్ాభవానికి కారణ్ం. ఈ సాహితాోనిన ఆంగేంలో ‘స్పనైుి ఫ్రక్షన్’ 
అంటారు. రచన కాలం వరకు వెలుగుచూస్రన వెజై్ాా నిక అంశాలను 
దృష్రిలో ఉంచుకొని, వాటి పరా తిపదకిగా భవిష్ోతుత లో ఆవిష్కృతం 
కావడ్ా నికి అవకాశం ఉనన స్పనైుి పర్ికర్ాలు, యంతరా లు, 
పదధతులను అవి మానవ సమాజ్ంపపై చూపన పరభావానిన 
ముందుగానే  ఊహిసూత  సృజ్జంచే సాహితోమే విజ్ాా నశాసత  ైకాలపనిక 
సాహితోం. 

19వ శతాబాంలో పాశాచతో సాహితోంలో విజ్ాా నశాసత  ై కా 
లపనిక రచనలు విర్విిగా వలెువడ్ాు యి. ఎడ్ాగ ర్ అలెన్ పో , జూల్ి 
వ ర్న, హ చ్.జ్జ. వెల్ి, మరే్ర ష్పలేీ, ఆస్రమోవ్, స్ర.ఆర్. కాే ర్క, 
నథానియిలే్ హో తార్న, ఫ్రట్ జ్లమ్ి, ఒబరా యన్ మొదలెైన 
రచయితలు విజ్ాా నశాసత  ై కాలపనిక కథలు, నవలలు ర్ాశారు. 
1840 నేాటకిల అమరె్ికాలో ఎడ్ాగ ర్ అలెన్ పో  అనే  రచయిత 
చందరమండల యాతరను, జూల్ి వ ర్న (1880) హ లీకాఫి్ర్ ను- 
జ్లాంతర్ాగ మిని – ఖండ్ాంతర క్షిపణ్ణని ఊహించారు. వెైజ్ాా నికశాసత  ై
పరా తిపదికగా వీరు చసే్రన ఊహలు తరువాత కాలంలో వాసతవ 
రూపానిన దాలాచయి. 1939 పరా ంతంలో ఆస్రమోవ్ అనే  రచయిత 
ఊహించిన మరమనిష్ర, అంతర్ిక్ష నేౌక నే డు వాసతవాలయాోయి. 
దదంతో రచయితల ఊహాశకితకి గౌరవం లభించింది. పపనై పనర్ొకనన 
రచయితల పనరరణ్తో తలెుగు రచయితలు కూడ్ా స్పనైుిఫ్రక్షన్ 
సాహితాోనిన సృజ్జంచారు.  

తెలుగులో విజ్ాా నశాసత  ైకాలపనిక తొలికథ 1927 సంవతి 
రంలో వెలుగుచూస్రంది. 1927వ సంవతిరం తెలంగాణ్పరా ంతం 
నుండ్ ివలెువడ్ే ‘సుజ్ాత’ మాసపతిరకలో పరచుర్ించబడ్ని స్రర్గిూర్ ి
జ్యర్ావు ర్ాస్రన ‘పరమాణువులో మేజువాణ’ి కథను తొలి 

తెలుగు స్పనైుి ఫ్రక్షన్ కథకు చసే్రన పరయతనంగా పర్ిశోధకులు 
చెబుతునేానరు. ఆ తరువాత ‘డ్ిట కిివ్’, ‘చుకాకని’ తదతిర పతిరక 
లోే  నేామ మాతరంగా స్పైన్ి ఫ్రక్షన్ కథలు వలెువడ్ాు యి.  ఇటిి  సమ 
యంలో స్పనైుిఫ్రక్షన్ కథలకు అగా తాంబూలం ఇచిచన పతిరక 
‘త లుగు భాషా పతిిక్’. ఈ పతిరక అమెర్కిా నుండ్ి వెలువడ్ని 
తెలుగు పతిరక కావడం విశషే్ం. 

ఆంధరదేశంలో స్పనై్ి ఫ్రక్షన్ కు పపదాగా ఆదరణ్ లేకపో యి 
నపపటిక ీ అమెర్కిాలోని తలెుగువారు ఈ సాహతిాోభివృదిధక ి
విశషే్కృష్ర చశేారు. వృతితర్రతాో అమెర్కిాలో స్రిరపడ్ని తెలుగువారు 
మాతృభాష్లో పతిరకను నడపాలనే  ధేో యంతో  ‘తలెుగు లాంగలాజ్ 
సొ స్పైట ీ ఆఫ్ అమరె్ికా’ తరపున 1971వ సంవతిరంలో తలెుగు 
భాష్ా పతిరకను పరా రంభించారు. ఈ పతిరక సంవతిర్ానికి సంవతి 
ర్ానిక ిర్ ండు సంచికలు చొపుపన పరచుర్ించబడ్దేి. అటాే ంటాలోని 
ఎమర్ ి విశావిదాోలయంలో భౌతికశాసత  ై విభాగంలో పనిచసేుత నన 
డ్ా. పపమార్ాజు వ ణ్ుగోపాల ర్ావు ఈ పతిరక సంపాదకులు. డ్ా 
గవరసాన సతోనేానర్ాయణ్, వ లూర్ి వెంకటశేారర్ావు, వ మూర్ ి
వెంకటేశారర్ావు, కందుల స్తీార్ామశాస్రత  ైపరభృతులు సౌజ్నోంతో 
ఈ పతిరక నడ్చిింది. పరా రంభంలో ఈ పతిరక ర్ాత పరతిగా వలెువడ్ి, 
ఆ తరువాత మదరా సులోని ఎం.శేష్ాచలం అండ్ కంపపనీ వార్ిచ ే
ముదిరంచబడ్ింది.  

ఈపతిరకలో విదేశాలలో నివస్రంచ ే తలెుగువార్ల గాక, 
ఆంధరదేశంలోని తెలుగు వారు కూడ్ా వాోసాలు, కథలు పంపన 
వారు. ఆంగేంలో వెలువడ్ే వెదైో, వెైజ్ాా నిక వాోసాలను ఈ పతిరక 
తెలుగువార్కిి అందించదేి. కలవలం వెజై్ాా నిక విష్యాలే గాక, 
తెలుగు సాహితాోనిక ి సంబంధించిన మంచి రచనలు కూడ్ా 
ఇందులో వెలువడ్వేి. పరతి సంవతిరం స్పనై్ి ఫ్రక్షన్ కథలను 
పాఠకులకు ఈ పతిరక అందంిచే పరయతనం చేస్రంది. తలెుగు 
సాహితోంలో తొలిసార్గిా స్పైన్ి ఫ్రక్షన్ కథల పో టీని పపటిిన ఘనత 
కూడ్ా ఈ పతిరకదే. ఈ పతిరకలో వెలువడ్ ేవాోసాలను తమ పాఠ 
కుల కోసం ఇతర పతిరకలు కూడ్ా పునుఃపరచుర్ించవేి. దదనిని బటిి  
ఈ పతిరకలో వలెువడ్ే వాోసాల పరా మాణ్ణకత, పరా ముఖోత అంచనేా  
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వ యవచుచ.1971 వ సంవతిరంలో తలెుగు భాష్ా పతిరక వారు 
నిరా హించిన స్పైన్ి ఫ్రక్షన్ కథలో పో టీలలో బహుమతి పొ ందిన 
ఏక ైక కథ వ మూర్ి వెంకటశేారర్ావు ర్ాస్రన ‘దదవానా గారి 
జానానా’. తమ ర్ాజ్ోంలో స్ీత లై జ్ననేాలను ఎకుకవ చసే్ర 
దివాణ్ంలో కులాసా చదేాా మని ఆలోచించి ఆజా్లు జ్ార్ర చసే్రన ఒక 
పరచిచ సులాత ను అనేాలోచితమెైన చరోలకు, ఆ ర్ాజ్ో దవిాను 
ఏవిధంగా పర్ిష్ాకర మారగం చూపాడ్ో ఈ కథ తలెియజ్లసుత ంది. 
సులాత ను గార్ ిఆజా్ పరకారం పరతి కుట ంబంలోను ఆడ, మగ లేదా 
ఆడ, ఆడ, మగ లేదా ఆడ, ఆడ, ఆడ, మగ లేదా ఉతత  మగ ఈ 
వరుసలోనే  జ్ననం ఉండ్ాలి.  ఈ ఆజా్ను గణ్ణతశాసత ంై దాార్ా 
“దీఖితిబీశిరిళిదీ” పదధతిలో దవిాను సో దాహరణ్ంగా వివర్సిాత డు. 
ఈ పదధతిలో జ్నసంఖో తగుగ తుందే గానీ, స్ీత  ై – పురుష్ జ్నన 
నిష్పతిత  మాతరం తగగదు. ఈ విధానం వలన జ్నసంఖో తగిగ  దేశ 
శేాయస్ని గాక, పరజ్ల ఆర్ోగోం కూడ్ా చకకబడుతుంది. ఒక రకంగా 
సులాత న్ పరచిచవాడ్ెనైేా అతని ఆజా్ దేశ సౌభాగాోనికల 
ఉపయోగపడుతుంది. 

సూరుోని చుటూి  పరదక్షణి్ం చేస్న ఒక గాహంలో ఉనన 
నలుగురు యువతుల అవసర్ాలను ఒక ర్ోబో  ఏవిధంగా తీర్చిందో 
ర్ామవరపు జ్గనేనాహనర్ావు ర్ాస్రన ‘మరమనిషర మరో మనిషర’ 
అనే  కథ తలెుపుతుంది. ఈ కథ 1972వ సంవతిరం ఏఫ్రరల్ 

సంచికలో వలెువడ్ింది. ఒక చినన గాహంలో నివస్రంచే నలుగురు 
యువతులు తమ అవసర్ాలను గూర్ిచ చర్చించుకుంట ంట ేవాటి 
ని టపేు చేస్ర, వార్ి భావాలకు అనుగుణ్ంగా ర్ోబో  వార్ి అవసర్ా 
లను తీరుసుత ంట ంది. ఈ నే పథోంలో నలుగురు యువతులు 
తమ తోడు కోసం ఒక పురుష్ుడు ఉంట ేబావుంట ందని చర్చిం 
చుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కోర్కిను అనుసర్ించి ర్ోబో  ఒక ఆటో 
మేటకి్ పురుష్ుడ్ిని రూపొ ందసిుత ంది. కానీ అతనికి జీవం ఉండదు.  
ఇంతలో మర్ో ర్ోదస్ ీనేౌక వీరునన గాహానిన ఢీ కొంట ంది. అందు 
లో ఉనన ఒక యువకుడ్ిని యువతులు రక్షించి కాపాడతారు. 
అతనిన నలుగురు యువతులు కోరుకుంటారు. ఆ యువతులను 
కోర్కిను గాహించిన ర్ోబో  ఆ వోకితని నేాలుగు ముకకలుగా చసే్ర 
వార్కిసిుత ంది.  ర్ోబో లు మాటలకు సపందించే విష్యం నే టి విజ్ాా న 
శాసత ంై అభివృదిధ  సాధించలేకపోయినేా, మాటలకు సపందించ ే కం 
పూోటరేను మాతరం ఎ.బ్ర.స్ర. ట లివిజ్న్ సంసి రూపొ ందించింద.ి 
మర్ో పదళే్ులోే  మనం నేనటతిో అడ్గిల విష్యాలకల గాక, భావ 
సూచనలకు కూడ్ా కంపూోటరుే  పరతి సపందించే ట కానలజీ అందు 
బాట లోక ి వచిచ తీరుతుంది. ఇలాంట ి ఊహలను ఈ కథలో 
రచయిత ర్ోబో లకు ఆపాదించారు.   

మెదడు నిర్ాాణ్కామం మీద జ్ర్పిరన పర్ిశోధనలు భవి 
ష్ోతుత లో వాసతవరూపం దాలచడం అనే  నే పథోంలో  ఎస్.వి.ఎస్.  
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ర్ావు ర్ాస్రన కథ ‘గుడ్ ఓల్్ వరల్్’. ఇది 1972 సంవతిరం 
అకోి బరు సంచికలో వెలువడ్ంిది. ఈ కథలో కథా నేాయకుడు 
మెదడు నిర్ాాణ్కామం మీద పర్శిోధనలు చసే్ర సమర్పించిన 
స్రదాధ ంత వాోసంలోని అంశాలు ఇరవెై సంవతిర్ాల తరువాత 
రుజువు కావడం ఈ కథలోని పరధాన ఇతివృతత ం. స్పైన్ి దాార్ా 
పాత పదధతులకు సాస్రత  చెపరప, నూతన ఆవిష్కరణ్ల దాార్ా కొతత  
పరపంచానికి దార్ి చూపన పరయతనం ఈ కథ దాార్ా గాహించవచుచ,  
ఇతర గాహాలలో జీవులు, వార్ి ఆలోచన విధానేానిన – జీవన 
విధానేానిన ఊహసిూత  జ్జ. ర్ామచందరర్ావు ర్ాస్రన కథ ‘నెగట్ివ్ 
గెలాక్సు’. ఈ కథ కూడ్ా 1972 సంవతిరం అకోి బరు సంచికలో 
వెలువడ్ింది.  భూమి మీద ఉననట ే గానే  ఇతర గాహాలలోనూ 
జీవులు ఉండ్ే అవకాశం ఉందనే  ఆలోచనకు ఈ కథ బలానిన 
చేకూరుచతుంది.  స్పనైుిను సాార్ాధ నిక ి ఉపయోగించుకోవాలని 
చూస్రన ఒక పొ ర ఫ్పసర్ కు ఎదుర్ ైన చదేు అనుభవాలను విశాభరత్ 
ర్ాస్రన ‘యు డ విల్ ఐ లవ్ యూ’ అనే  కథ తలెియజ్లసుత ంది. ఈ 
కథ 1972 అకోి బరు సంచికలో వెలువడ్ింది. స్పైన్ి ను  మానవ 
మనుగడ, ఆభివృదిధక ి వాడకుండ్ా మానవ వినేాశనేానికి, 
సాార్ాధ నికి ఉపయోగసి్నత  జ్ర్ిగల అనర్ాధ లను ఈ కథ  వివర్ిసుత ంది. 

మానవ శర్రరంపపై ఇనుిలిన్ పరభావం – నివారణ్, దదని 
వలన శర్రర్ానికి జ్ర్ిగల అనరధం, ఇనుిలిన్ మందు కనుగొనడం 

లాంటి విష్యాలను పాలడుగు ర్ామచందరర్ావు ‘ఇనుులిన్’ 
కథలో తెలియజ్లశారు. ఇనుిలిన్ చర్ితరకు ఇది కథా రూపం. ఈ 
కథ 1972 అకోి బరు సంచికలో వలెువడ్ింది.  భారోభరతలతో ఉండ్ ే
ర్లసస్ పాజ్జటవి్, నేగెటివ్ కారణ్ంగా వార్కిి జ్నిాంచ ే పరలేలపపైన 
కలిగల దుష్ ర్భావానిన గూర్చి యస్.ఆర్. వంగ ర్ాస్రన ‘రేసస్ ఇన్ 
క్ెంపాట్బిలిట్’ీ అనే  కథ తలెియజ్లసుత ంది. ఈ కథ కూడ్ా 1972 
అకోి బరు సంచికలోనే  వలెువడ్ింది. విశాంలో అతి చిననదెైన 
భూగాహం మీద నివస్రంచే పరజ్లు, భూభాగాల కోసం యుదధం 
చేసుకుంటూ, తమ ఆమూలోమెైన సమయానిన- శామను – 
డబుాను వచెిచసూత , పనదర్కిానిన కొని తచెుచకుమంట నన  
వెైనేానిన గూర్చి మొహమాద్ ఫ్రర్ోజ్మా ర్ాస్రన ‘సూక్షి జీవులు’ 
అనే  కథ తెలుపుతుంది. ఈ కథ 1973 ఏఫ్రరల్ సంచికలో 
వెలువడ్ాు యి.  అంతర్కి్షంలో మిగిలిన గాహాల కంటే  సాలపమెైన 
భూగాహంపపై నివస్రంచే పరజ్లు చినన భూభాగాల కోసం యుదాధ లు 
చేసుకోవడం, సర్ిహదుా ల రక్షణ్ కోసం – ఆతా రక్షణ్ కోసం 
ఆయుధాలక ై కోటే రూపాయిలు వచెిచసూత , పరా ణ్ాల మీదకు 
తెచుచకుంట నేానరని బర్ోజ్ గాహవాస్ర జ్ా, భూగాహవాస్ర ర్ాఘవ్ 
కి పరబో ధిసాత డు. కోటానుకోటే సంవతిర్ాల నుండ్ి ఉనన అంతర్ిక్షం 
వయసుితో పో లిచత ేమానవ జీవితం చిననదని, అలాంట ిజీవితా 
నిన ఆనందంగా అనుభవించాలిిన మానవులు సాారధంతో ఒకర్ితో  
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మర్ొకరు యుదాధ లు చసేుకుంటూ, పరా ణ్ాలను కోలోపతునేానరనే  
ఆవ దనను ఈ కథ వోకతం చేసుత ంది. 

మానవ మనసుిలో జ్ర్గిల వివిధ సంఘరిణ్లు, ఆలోచన 
లు కలలు కనడ్ానికి ఏవిధంగా దోహదం చేసాత యో వెజై్ాా నిక 
నే పథోంతో వ మూర్ి వెంకటశేారర్ావు ర్ాస్రన కథ  ‘బిహాిెండెం 
బదేలయెందద’. ఈ కథ 1973 సంవతిరం అకోి బరు సంచికలో వెలు 
వడ్ింది. మనేనశకిత దాార్ా వాోధిగాసుత లక ి సాసిత చకేూరచవచుచ 
నని, భవిష్ోతాకలానిన దర్ిశంచవచుచనని, ఈ శకితతో వారతలను 
పరసారం చేయాలంట ే భాష్తో పరమయేం లేదని పరలోక వాసుల 
మన:శకితని గూర్ిచ తెలియజ్లయడం ఈ కథలోని పరధాన నే పథోం.  
ర్ాబో యిే 33వ శతాబాంలోని మానవులు 1980 సంవతిరంలోని 
మానవ సమాజ్ానిక ి ట ైమ్ కాోపూిల్ దాార్ా మానవ మనుగడ 
కోసం పంపరన సందేశమ ే గుజ్ాా ర్ ి ర్ామచందరర్ావు ర్ాస్రన ‘ట్ెైమ్ 
క్ాయపసుల్’ కథ. ఈ కథ 1974 ఏఫ్రరల్ సంచికలో వలెువడ్ింది. 
వాతావరణ్ కాలుష్ో నివారణ్కు మార్ాగ లను వెజై్ాా నిక నే పథోంతో 
ఈ కథ తలెియజ్లసుత ంది. ఇంధన మనరులు మితిమీర్ి వాడటం, 
పార్ిశాా మికకీరణ్, రసాయనిక ఎరువులు విచక్షణ్ారహతింగా ఉప 
యోగించడం వలే భవిష్ోతుత లో మానవజీవితం పరశానరధకమవు 
తుందని ఈ కథ హ చచర్సిుత ంద.ి   

తెలుగులో శాస్ీత యై రచనలు పపంపొ ందించాలనీ, తలెుగు 
నేాట విజ్ాా న చందిరకలు వలెువర్ించాలనే  సదాశయంతో పరా రంభిం 
చబడ్ని తలెుగు భాష్ా పతిరక చకకటి వెైజ్ాా నిక వాోసాలను, స్పైన్ి 
ఫ్రక్షన్ కథల పో టీలను నిరాహంిచినపపటకిీ తగని పో ర తాిహం లేని 
కారణ్ంగా వీర్ ి ఆశయం ఫలించలేదు. స్పనై్ి ఫ్రక్షన్ కథల పో ట ీ
పరకటనలను భారతి లాంటి పరజ్ాదరణ్ కలిగని సాహితో పతిరకలలో 
పరకటించినపపటకిీ ఆశించిన సంఖోలో స్పైన్ి ఫ్రక్షన్ కథలు ర్ాలేదు. 
అంతగేాక అనే క స్పైన్ి పతిరకల వలె ఈ పతిరక కూడ్ా మధోలోనే  
ఆగిపో యింది.  1975 తరువాత ఈ పతిరక వలెువడలేదు. ఈ 

పతిరక తకుకవ కాలం వలెువడ్నిపపటికీ స్పనై్ి ఫ్రక్షన్ సాహతిాోనిక ి
చేస్రన కృష్ర శాే ఘనీయం.  

తెలుగు భాష్ా పతిరక కలవలం ఐదు సంవతిర్ాలు మాతర 
మే నడ్చిిన తలెుగు స్పైనుిఫ్రక్షన్ కథా సాహతిాోనికి చేస్రన స్నవ 
మాతరం అపారం. నేాటకిి – నే టిక ితలెుగు గడుపప ైనుండ్ి వలెువడ్ ే
తెలుగు పతిరకలు స్పనైుిఫ్రక్షన్ కథా సాహితాోనిక ిపపదాగా పటిించు 
కునన దాఖలాలు లేవు. అలాంటిద ి1970 పరా ంతంలో అందులోను 
అమెర్కిా నుండ్ి వలెువడ్ని తెలుగుభాష్ా పతిరక ఈ సర్ికొతత  
సాహితాోనిన ఆదర్ించడం ముదావహం. ఈ పతిరకలో వలెువడ్ిన 
కథలు ఆ తరువాత కాలంలో వలెుగు చూస్రన స్పైనుిఫ్రక్షన్ 
కథలకు మారగదరశకాలు అయాోయి. ఎందర్ో రచయితలకు 
సూోర్ితని కలిగించాయి. అంతర్కి్షం-ర్ోబో లు-బజరయిన్ టరా న్ి పాే ంట్-
భవిష్ోతుత లో మానవ జీవితం తదతిర అంశాల నే పథోంతో అనే క 
స్పైనుిఫ్రక్షన్ కథలు వలెువడటానికి, రచయితలకు సర్ికొతత  ఊహ 
లు కలిగించడ్ానికి ఈ పతిరకలో వలెువడ్ని కథలు ఎంతగానేన 
దోహదం చేశాయి.  

స్పైనుిఫ్రక్షన్ సాహతిోం యొకక ఆవశోకత భారతీయ 
సమాజ్ానిక ిచాలా వుంది. విజ్ాా నశాసత  ైఅభివృదిధతో పరపంచమ ేఒక 
కుగాా మంగా మారుతునన ఈ శతాబాంలో విజ్ాా నశాసత  ైమూలాలను 
సామానో పరజ్లకు, ముఖోంగా విదాోరుి లకు అందించాలిిన ఆవ 
శోకత ఎంతెైనేా వుంది. ఈ సాహితోం పరసుత తం మానవజ్ాతి ఎదు 
ర్ొకంట నన సమసోలను వివర్ించి, ఈ సమసోలు భవిష్ోతుత లో 
ఏవిధంగా తీవరతరం కావడ్ానికి అవకాశం ఉందో  విశదదకర్సిూత  
ఆయా సమసోల పటే పాఠకలోకానిక ి అవగాహన కలిసుత ంది. 
ఇలాంటి సాహతిాోనిన తెలుగు పాఠకులకు అందించే పరయతనం 
తెలుగు భాష్ా పతిరక చేయడం అభినందనీయం. ఈ పతిరకను 
నిబదధత నడ్పిరన అమరె్ికా తలెుగు సంపాదకులు - రచయితలు  
చిరసారణ్యీులు.   
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భవిష్యత ి  
       పంతుల నేార్ాయణ్ ర్ావు  

అది 2035వ సంవతిరం. కరిణ్ 'నవోజ్యోతి' అనే  సాఫి్ట 
వ ర్ సంసిక ియజ్మాని. అతని సర్కిొా తత  విధానేాల వలన ఈ సంసి 
ఎంతో పనరు పరఖాోతులు సంపాదించి, ఏటా ఎనలేని లాభాలని 
అతనిక ిసంపాదించి పపడుతుననద.ి వీరు తయారు చసే్న సాఫి్ట వ ర్ 
వలన మధేసుి విపర్రతంగా పపరుగుతుంది. వివిధ రంగాలలో 
ఉననవారు ఈ సాధనేాలని వాడ్ి ఎనేనన రకాల పరయోజ్నేాలని 
పొ ంది, ఖచిచతంగా పనిచసేుత ందని కితాబులిచాచరు. అంతే కాదు, 
మీకు కావలస్రన విధంగా కూడ్ా ఈ గాబూోళ్ు లోనునన సాఫి్ట వ ర్ 
ని రూపొ ందించ గలరు కూడ్ా! 

"బరరక్-ఫాసి్, సర్!" అతి సౌందరోవతి అయిన 
అమాాయొకతి ఆనీన అమర్చి ఉనన చకకటి పనే ట్ తో గదలిోనికి 
వచిచంద.ి 

"ఏం? తలుపు తటిి, లోనికి ర్ావాలని ఒకసార్ ి
చెపనపనుగా?" కిరణ్ చికాకు పడ్ాు డు. 
"సార్ర, సర్"  

"ఏమిట,ి ఆంగేములో జ్వాబు చెబుతునేానవు? తెలుగు 
ర్ాదా? ఇంతకీ నీ పనర్లమిట?ి 

"నే ను, వినతని! తెలుగు బాగా వచుచను సర్, కానీ. . ." 
వినత నస్రగింద.ి 

"ఏమయింద,ి చపెుప?" 
"తెలుగు నిఘంట వంతా నేాలో ఉనేాన, ఆధునిక 

పదాలక,ి మర్ికొనిన అతోంత వాడుకలో ఉనన పదాలక ీ
తెలుగులోకి తరుా మా కషి్మెైపో తునేానది, సర్!" 

"మళ్లు మళ్లు ఆ 'సర్' ఏమిట?ి యజ్మానీ అనేన అయాో 
అనేన పరలవలేవా?" 

"అబా, ఎంత సర్ియి నై పదానిన అందించేరు, 
యజ్మానీ! థేంక్ి!" 

"మళ్లు అదమేిటద!ి కృతజా్తలనేన, అభినందనలనేన 
అనలేవా? ఈ మారు ఇలాంట ితపుపలు చసే్నత  ఊరుకునే ది లేదు, 
మర్ొక అమాాయిని పంపమని మీరు ఉదో ోగాలు వలెగపపటేి  ... 
అద ే ... ఆ 'సంపత్ ర్ొబో ' సంసి యజ్మానిక ిఫ్రర్ాోదు చేసాత ను, 

తెలిస్రందా?" అనన కిరణ్ మాటలక ి భయపడుట ి  "అంత పని 
చేయకండ్,ి యజ్మానీ! నేాకచిచే 'పపర్క్' కోస్నసాత రు" అంది వినత. 
"అబా, వినలేక చసుత నేానను!’ పపర్క్' ... అంటే ..." 

'పపర్క్' అనన ఆంగే పదానికి తెలుగులో పరతాోమానయ 
పదానిన వెతుకుకంట నన కరిణ్ణన చూస్ర వినత కసిుకుకమని 
నవిాంద.ి అలా నవుాతత ఉనన ఆమెను చూస్న వార్కి వర్కి ైనేా 
ఆమ ె 'ర్ోబో ' అనన అలోచనే  ర్ాదు. చకకటి పలువరస 
తళ్ళకుకమని మరె్సి్ర పో తత, చినన సొ టి పడ్ి శోభతో వలెిగిపో తత, 
నయనేానందకరంగా సో యగాలు పో తునన ఆమెను "ఎందుకు 
నవుాతునేానవు?" అని అడ్గిాడు. 

"మీ అవసిని చూస్ర. . . అయినేా తపుప మీద ి
కానపుపడు, మీరు మాతరం ఏం చేసాత రు లెండ్ి!మాకు వచిచన 
భాష్లు ఎనేనన! ఎకకడ ఏ భాష్ మాటాే డ్ాలో ఆ భాష్లోనే  
మాటాే డుతాం, ఇంకో భాష్ పదాల కలీత అననది చాలా తకుకవ 
మోతాదులో. మర్ి మీ మనుష్ుోలో? వార్నిని ఏం లాభం లెండ్?ి 
మీ భాష్కునన లోపం అద!ి" 

కిరణ్ కి చరుా మని అంతతెుత  కోపం వచిచంది. తలెుగు 
భాష్ని ఎవర్లనేా తిడ్తిే అతను ఉరుకోడు. ఏకవచనంలో 
సంభోదించి, ఆమెనే  అనేానడు 

"ఏమనేానవ ? మా భాష్కునన లోపమా? అయినేా మా 
భాష్ గుర్ించి నీకలం తెలుసునే ?" 

"మీకంటే నేాకల బాగా తలెుసులెండ్!ి . . . భాష్ పుట ి క 
మొదలు మొతతం చర్తిర అంతా! . . ." 

ఆమె ర్ోబో  అని, ఆమెకునన విజ్ాా నం ముందు తనకు 
తెలిస్రనది దగిదుడుపన అని కిరణ్ గాహించి, నేనరు విపపబో యి, 
తమాయించుకునేానడు. 

వినత ఇంకా చబెుతునేానద.ి "మీ భాష్లో నూతన 
పదాలకి కొరత బాగా ఉంది. చాలా కొా తత  పదాలు సృష్రించినేా వాటిక ి
జ్నేాదరణ్ లేదు. ఆంగేం దర్దిాపు మీ భాష్లో ఇపుపడు 
మూడ్ోవంతయిపోయింద.ి ఇంక మీ భాష్ని ఎవరు, ఎలా 
రక్షించగలర్ో తలెియదు. రక్షించగలిగలవారుఉనేాన, మీలాంటి వారు 
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బహు కొదిా  మంది మాతరమే. ఏం చేయగలరు?" ఇలా అనే స్ర తన 
ఇతర పనులు చసేుకొనడ్ానిక ివెళ్లుపోయింది.  

ఆమె మాటలక ి కరిణ్ మతి పో యింది. 'నిజ్మ!ే ఎంత 
చేస్రనేా, అది సర్ిపో దు ... మర్ లా?' ఎంతస్నపు ఆలోచించినేా దార్ ి
తెనున కానర్ాక, ఆ ఆలోచనలకి సాస్రత  పలికి తన మిగతా పనులు 
మొదలు పపటేిడు.  

తన పనులు పూరతయిన తరువాత, వినతని పరలిచేడు. 
"నే ను బయటక ి వళె్ళత నేానను. నువుా ఇంకో పదినిముష్ాలలో 
వెళ్లుపో తావని తలెుసును. నీ తరువాత, మధాోహనపు 
కారోకామాలక ివచచే అమాాయికి ఇంటి 'డ్ిజ్జటల్ కీ కోడ్' పంపడం 
మాతరం మరవవదుా !" 

"మాకు నియంతిరంచిన పనులను వరుసకామంలో పూర్ిత 
చేసాత ము. మరుపనే ది అసలుండదు. భయపడకండ్!ి . . .మీకు 
నేా అభివందనములు" అని శలవు తీసుకుంద.ి  

వెను వెంటనే  తను వళె్ుబో యిే పరదేశపు వివర్ాలతో 
ఇంట ి పప ై అంతసుి  మీద ఉనన తన అతాోధునిక  కారుని, చతేి 
మీద నునన'డూ-ఇట్-నేౌ' తో పంపర స్రధ్ధం చసే్నడు. అలా కారు 
దగగరకి వళె్ళత నన కిరణ్ మనసుిలో మట కు తను వాడుతునన 

అనే క ఆంగే పదాలు గురుత కొచిచ 'అయోో! తలెుగు భాష్లో మన 
సాంకలతిక పర్జి్ాా నంకి సర్ిపడ్ే పదజ్ాలం చాలా మట ి కు ఇపుపడు 
ఉనేాన ఎవరూ వాటిని తలెుసుకొని గురుత  పపట ి కొనడం, వాడటం 
అలవాట  చేసుకొనలేద'ే అనన వోధ తొలిచి వ స్రంద.ి 

'ర్ోబో లని, ఆర్ిిఫ్రష్రయల్ ఇంటలిజ్ న్ి ని అమితంగా వృదిా  
పరచిన ఆంధరపరదేశ్ ర్ాషి్ంే, దేశమేమిటి మొతతం పరపంచంలోనే  
మకుటంలేని ర్ార్ాజులా వలెుగొందుతోంద.ి దానితో ర్ాష్ాి ే నిక ి
విపర్రతమెనై సంపద కూడ్ా కొట ి కొచిచంది. పనదవారు అసలు 
మచుచకు కూడ్ా కనబడరు. అధోగతి పటిినది భాష్కి మాతరమే! 
పరభుతాం భాష్ాభివృదిా  కోసం కోటేకొదదా  డబుా ఖరుచ చసేుత ంది. 
కాని ఏం లాభం? పరజ్లలో ఉండ్ాలి మారుప. కషి్మెైనేా 
గురుత ంచుకొని సర్యిి నై పదాలని వాడ్ాలి ... అంతెందుకు, 
కొనినర్ోబో లకు కూడ్ా తలెియదు, కొంత నూతన పదజ్ాలం 
గుర్ించి ... వాటలిో ఉనన పాత సాఫి్ట-వ ర్ వలన. కార్ కికన 
తరువాత, కిరణ్ ని సర్ిగాగ  కూర్ోచపపటిిన కారు, దానంతటద ే
జ్యిోమని ముందుకు దూసుకుపో యింద.ి చుటూి  ఉధృతమెైన 
గాలి తరంగాలు తాతాకలికంగా సృష్రించుకొని, వాటి సాయంతో, 
రహదార్ి మీదకు దిగింది. అకకడ నుంచి కిరణ్ వెళ్ువలస్ర పరదేశం 
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ర్ ండ్ొందల మెైళ్ు దూరం. అయినేా, లెకలకముంద?ి కరిణ్ తన పని 
తను చసేుకుంట ండగానే , రహదార్ి మీదే గాలి ఊపుతో ఓ అడుగు 
ఎతుత లో ఎగురుతత, అతి వ గంతో గమోసాి నేానిన కారు చరే్ంిది. 
కారు ఇంధనంగా వాడ్దేి హ డై్ోరజ్న్. వదిలేది నీరు. అందువలన 
వాతావరణ్ కాలుష్ోమనే  మాటే లేదు. కిరణ్ ఈ మధోనే  ఓ విదశే్ర 
య 'కోే నింగ్' సంసి సహకారంతో కృతిరమ మానవ శర్రర భాగాలను 
తయారుచసే్న వెజై్ాా నిక పర్ికర్ాలని సమకూరుచకునేానడు. ఇపుప 
డు ఆ పర్ికర్ాలని సర్ిగాగ  అమరుసుత నన చోట కి వచాచడు.  

అనీన అనుకుననట ి  జ్ర్గిితే, మానవ శర్రరంలో అనిన 
అవయాలనీ ఈ కృతిరమ అవయవాలు సర్ి చయేగలవు, పూర్ితగా 
వాటి సాి నం ఆకామించగలవు కూడ్ా! వెజై్ాా నికంగా కూడ్ా వృధ్ాధ  
పాోనిన దూరం చసే్న ఔష్ధాలు ర్ావడంతో, మనిష్రకి చావనే ద ేఇక 
ఉండదేమో? 

ఈ పని అయిన తరువాత కరిణ్ కి పపదా పని 
శా్రహర్కిోటలో ఉంద.ి అంగారక గాహానికి పంపరంచబో తునన ర్ ండు 
ర్ోబో లకి కరిణ్ సంసి అయిన 'నవోజ్యోతి' వార్ ి సాఫి్వ ర్ 
పపడుతునేానరు. అలా పపటిిన తర్ాాత చాలా రకాల పర్రక్షలలో ర్ోబో  
లు సమంగా పనిచేయాలి. ఇవనీన పర్రక్షలు చసేూత  శా్రహర్ికోట 
నిపుణ్ులతో బాట    'నవోజ్యోతి ' ఇంజ్నీరుే  కూడ్ా పది ర్ోజుల 
నుంచి పనిచసేుత నేానరు. ఈ ర్ోజు కిరణ్ వళె్లు వార్ ి పనులను 
పరోవ క్షణ్ చేయాలి.  

కాని కరిణ్ కి ఇక ఆ ర్ోజుకి పని చయేాలని లేదు. 
ముఖోంగా డ్ెైవైింగ్. శా్రహర్కిోటకి వళె్ుక తపపదు. తనతో ఇకకడ్ిక ి
వచిచన ర్ోబో  (అమాా యిని) ని తోడు గా తీసుకొని వెళ్లత?ే అనన 
ఆలోచన కిరణ్ క ివచిచంద.ి ఇక మనసుి ఉండబటిలేదు. ఖరుచ 
బో లెడంత! అయి నేా అంతులేని డబుా, శా్రహర్ికోట కలందరం వారు 
ఈ ఆసోి ే  ర్ోబో ల పని వలన కరిణ్ కి ఇసాత రు. ఈ ఖర్ చంతపాట?ి 
అయినేా ఇలా ఓ ర్ోబో  యువతిని వెంట తీసుకుని వళె్లత,ే అదెంత 
ఘర్ానేాగానేన ఉంట ంది కదా. తనకీ కాలక్షలపం. తనకి బాగా 
తెలిస్రన శాసత వై తత  ర్ాఘవ కూడ్ా ఉనేానరకకడ. ఆయన పని 
అంతా అంగారక గాహం లో ర్ోబో లు చయేబో యి ే కొనిన వెైజ్ాా నిక 
పరయోగాలు గుర్ించి. 'నవోజ్యోతి' వారు వరా సుత నన కొంత సాఫి్ట వ ర్' 
(శాస్ీతయై) కి అనుసంధానం ఆయన! 

పుే టోనయంకి అకకడ కొదవ లేదని తలెిస్రన తరువాత, 
అమెర్కిా, రష్ాో, చెైనేా, భారత దశేాల మధో ఈ గాహానిన ఎంత 
వీలయితే అంత ఆకామించడ్ానికి పథకాలు మొదలయాయి. 

"నీ ర్ోబో లు ఎంత లోతులో ఉనన ఖనిజ్ాలని 
కనుకోకగలవు?" అని ర్ాఘవ అడ్గిలరు.  

"ఇంకల దశేమూ కనుకోకలేనంత లోతులోక ిమా ర్ోబో లు 
చూడగలవు. అదే మన ఆంధర దశేపు తడ్ాఖా!" అని కిరణ్ 
బీర్ాలు పో యాడు. 

"అయిత ే ఇంకలం, మీ వాళ్ుక ి సాఫి్ట వ ర్ పని బాగానే  
ఉందనన మాట! ఓ ర్ ండు ర్ోజుల పాట ంటావా? బాగానే  సననధ్ధ 
మయి వచిచనట ే నేానవ " అని పరకకనే  వునన ర్ోబో ని చూస్ర 
అనేానరు, ర్ాఘవ్. 

"అదేం లేదు, నేా పని తకుకవ ! సాయంతరమే వెళ్లు 
పో తునేానను. మర్ి మీ పనేలెా నడుసుత నేానద?ి" అని తిరుగు 
పరశన కరిణ్ వ స్నడు. 

"మేం చసేుత ననదద అంత తకుకవ మీ కాదులే! అంగారకుని 
మీద ఉనన వాతావరణ్ానిన కూలంకూష్ంగా పర్ిశ్రలించడం, తకుక 
వెైన వాటిని ఎలా సమృధ్ిధ  పర్ాచలో తలెియచపెపడం, అంత ేకాదు, 
అకకడ నుంచి విశాానిన అవలోకించి, మనకి తలెియనివ మెైనేా 
తెలుసాత యిేమోనని బాగా పర్కిించడం, మొదలయినవి! ఇవనీన 
చేస్నత , మాకిచచే పార్ితోష్రకం నీకచిేచ దానిలో వెయోో వంతు కూడ్ా  
ఉండదేమోలే. లేకపో త ే నీలానే  నే ను కూడ్ా ఉండగలిస్న వాడ్ినే  
మో" అనేానరు, ర్ాఘవ్ – ర్ోబో  కలస్ర చూసూత . "అదేమీ కాదు 
లెండ్,ి మీరు నేా తరహా మనిష్ర కారు, అంతే ..." 

*** 
ర్ాజ్కీయ పక్షాలు లేని వోవసిక ి దర్దిాపు అందరూ 

చేరుకునేానరు. విభినన రంగాలనుంచి పరముఖులను పరజ్లు 
ఎనునకుంటారు. వీరు ఓ ఉదో ోగానికి అరుు డ్ెనై వార్ిని విభినన 
సమావ శములలో సంభాష్ణ్లు, మోఖిక పర్రక్షలు, ఇతర కఠనిేాతి 
కఠని కారోకామ ములలో ఉతీతరుి లయిన వోకితని ముఖో మంతిరగా 
చేసాత రు. ఆ వోకిత మంతిర వర్ాగ నిన వివిధ మార్ాగ లు అవలంబ్రంచి 
ఏరపరచుకుంటారు. అలా ఈ మధోనే  వచిచన నూతన ముఖో 
మంతిర శా్రమతి లేఖిని. ఆమె సమాజ్ం మీద పరకటసిుత నన నూతన 
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ఆంక్ష ఒకటి కిరణ్ ని ఆకట ి కుంద.ి "... సమాజ్ంలో మన భాష్ని 
కలీత లేకుండ్ా వాడ్ ేవారు తకుకవెైపో తునేానరు. కలీత అర్కిటిడ్ానిక ి
చేస్రన ఏ రకమెనై పరయతనములూ ఫలించడం లేదు. మన భాష్ 
రూపుమాస్ర పో కుండ్ా ఉండ్ాలంట ే తీవర చరోలు తీసుకోవలస్రన 
తరుణ్ం ఆసనన మయిందని మన మంతిర మండలి నిరియించింది. 

మన నవ సమాజ్ంలో బయట ఎకకడ ఏద ి జ్ర్ిగనిేా అద ి
నమోదవుతుంది కనుక ఇంకొక భాష్ పదాలని మన భాష్లో 
కలిపనస్ర వాడ్వేార్ ిమీద వివిధ రకాల జ్ర్రమానేాలు ఇక ముందు 
ఉంటాయి."    కిరణ్ ని ఈ వారత అమితానందంలో పడ్సే్రంది 
ఇంక కలీతలేని తలెుగు వినచుచ – చదవవచుచ కదాని.  

అెందరూ ఒక్ేలా ఉెండరు 
           పరమీల చిననమాగార్ ి(ఇండ్యిా) 

ఫో న్ ర్ింగ్ అయింది.”హలోే  సాగర్ మాటాే డుతునేానను” 
అనగానే  అవతలినుండ్ ి  “నే ను ర్ాహుల్ ఫాదర్ ర్ాజ్ార్ామ్ 
మాటాే డుతు నేానను అబాాయి అమరె్ికా నుండ్ి వచాచడు. ర్లపు 
సర్గిాగ  పద ిగంటలకు సార్కిను చూసుకునే ందుకు వసుత నేానము” 
అని ఇనో ర్లాష్న్ ఇచాచడు ర్ాజ్ార్ామ్. “అలాగల మేము వయెిట్ 
చేసాత ము” చెపాపడు సార్కి తండ్ిర సాగర్. భారోను కలకలసాడు. 
”సమంతా ర్లపు పది గంటలకు ర్ాహుల్ వాళ్ళు వసుత నేానరు. 
ఇంటోే కి ఏమెనైేా కావాలా?” సమంత కూడ్ా హుష్ారుగా ”ఏమి 
అవసరము లేదు. అనీన వునేానయి. ముందు అనుకుననదేగా 
అనీన స్రదధం  చసేు కునేాన?” అని పపళే్ల చూపుల విష్యం 
సార్ికకు చపేరపంది. సాగర్ సమంతలకు ఒక అబాాయి, 
ఒకమాాయి. అబాాయి అమెర్ికా లో ఎం.ఎస్. చసే్ర అకకడ్ ే
ఉదోోగం చసేుత నేానడు, అమాాయి సార్ిక ఇంజ్నీర్ింగ్ చేస్ర 
ఎం.ఎస్. చసే్నందుకు స్నిట్ి వ ళ్తానంటే సాగర్ సమంతలు 
ఒపుపకోలేదు. ‘పపళే్ల చసే్ర పంపరత ే మిగతా విష్యాలు అలుే డు 
చూసుకుంటాడు’ అని సార్ిక ఎంత గోల పపటిినేా వాళ్ళు వినలేదు. 
సూి డ్ెంట గా పంపరతే అమాాయి ఏమి కషి్ పడుతుందో  అని వార్ ి
భయం. సార్కి అనన సందదప్ ల కూడ్ా వార్కిి వంతపాడ్ాడు. ఇక 
సార్ిక చసే్నది ఏమిలేక మౌనంగా ఉండ్ిపోయింది. 

సాగర్ ఫాోమిలీకి మంచిపనరు ఉంది. సార్కి చాలా అందం 
గావుంట ంది. సాగర్ ఫాోమిలీ తలెిస్రన కొందరు సార్కిను పపళే్ల 
చేసుకునే ందుకు ఇషి్పడ్ినేా, సాగర్ కు కొనిన విష్యాలు నచచ 
లేదు, మర్కిొందరు సాగర్ ని  అడ్గిలందుకల వనెుకాడ్ారు. 

ఎలాగ తైనేే మి ఇపుపడు ర్ాజ్ార్ామ్ వాళ్ు సంబంధం 
అందర్ికి నచిచంది. ర్ాజ్ార్ామ్ కు ఇదారు అబాాయిలు, ఒక 

అమాాయి. పపదా అబాాయిక ి అమాాయిక ి మాోర్లజ్ అయింది. 
ర్ాహుల్ చిననవాడు. యు.ఎస్. లో ఎం.ఎస్. చసే్ర మంచి జ్ాబ్ 
చేసుత నేానడు. ర్ాజ్ార్ామ్ వాళ్ుద ి మంచి ఎడుోకలట డ్ ఫాోమిలీ. 
అబాాయి తండ్ిర ర్ాజ్ార్ామ్ తలేి రమణ్ణ, రమణ్ణ చలెెే లు, ర్ాజ్ా 
ర్ామ్ కూతురు, కోడలు, అందరూ వచిచ సార్కిను చూస్ర వెళాు 
రు. సాగర్ ర్ాజ్ార్ామ్ తో, సమంత రమణ్ణ తో “సార్ిక కు పద ి
లక్షలు పపడదామనుకునేానము, పదలిక్షలలో బంగారం, పపళే్ల 
బటిలు, ఖరుచలు అనీన అందులోనే . బంగారం, బటిలు తకుకవ 
పపటిి  పపళ్లు స్రంపుల్ గా లేదా ర్జి్జసిర్ మాోర్లజ్ చసే్ర కాష్  ఎకుకవ 
ఇవామనేాన ఇసాత ము, కానీ పదలిక్షల కంటే ఏమి ఎకుకవ ఇవా 
ము”, అని కిేయర్ గా చెపాపరు. అందుకు ర్ాజ్ార్ామ్ ఫాోమిలీ 
సంతోష్పడ్ి అమాాయి ఫో టో తీసుకొని ర్ాహుల్ ఫో టో ఇచిచ 
వెళాే రు. 

ర్ ందు ర్ోజుల తరువాత “సార్ిక ఫో టో ర్ాహుల్ కు పంపా 
ము, ర్ాహుల్ కు అమాాయిన ఫో టో నచిచంది మాకు అందర్కి ి
సార్ిక నచిచంది. అబాాయి సార్ిక సంబంధమే చూడండ్ి ఆని వ ర్ల 
ఎవర్నిి చూడకండ్ ిఅని చెపరపనేాడు. ఇలా ఎందుకు చబెుతునేాన 
ము అంటే అబాాయి తారలోనే  వసుత నేానడు. మూడు వార్ాలు 
మాతరమే వుంటాడు. పపళే్ల ర్ ండు వార్ాలోే గా చయెాోలి. మీరుకూడ్ా 
అంత తొందరలో పపళే్ల ఆంట ేహడ్ావిడ్ ి అవుతుంద ి అని ముంద ే
చెబుతునేానము. మీరు పపళే్ల పరయతనములో ఉండండ్”ి అని 
ర్ాజ్ార్ామ్ తెలిపాడు. దానికి సాగర్ మళ్లు ఒకసార్ి కటనం గుర్ించి 
వివరంగా చెపాపడు. ర్ాజ్ార్ామ్ ”చెపాపరు కదండ్ీ మాకు డబుాలే 
ముఖోమయితే చాలా సంబందాలు వసుత ననవి, కాని మాకూ, 
ర్ాహుల్ కు (ఫో టో) నచిచంది. పపళే్ల కూడ్ా తొందరగా చేయవలస్ర 
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వసుత ందని ఇంత కిేయర్ గా చబెుతునేానము” అంటూ  ర్ాజ్ార్ామ్  
ఇంకా “అబాాయిక ి గరాన్ కారుు  వస్నత  అమాాయిని స్నిట్ి తీసు 
క ళ్ుడం చాలా లేట్ అవుతుందని, మాకు అమాాయి నచిచందని  
ఇంత తొందర చసేుత నేానము” అనేానడు. సాగర్ విష్యమంతా 
సమంతతో చపెరప “మిగతా విష్యాలు తొందరగా తెమిలేలా 
ఉండమనేానడు. ఇదగిో ఇపుపడు ఈ  ఫో న్.  “అబాాయి వచాచడు” 
అని సర్ిగాగ  పదగింటలకు ర్ాహుల్ ఫాోమిలీ అంతా వచాచరు. 
ర్ాహుల్ కు సార్కి ఫో టోలో కంటే బాగుననదనిపరంచింది. ర్ాహుల్ 
సాగర్ తో ”సార్కి తో ఒక పద ి నిముష్ాలు మాటాే డ్ాలి” అని  
ర్ిక ాసి్  చశేాడు. సాగర్ సార్ికకు విష్యం చెపరప వాళ్ళు ఇదారు 
మాటాే డుకునే  వీలు కలిపంచాడు. 

ఓ పదిహనేు నిముష్ాలు గడ్చిాక ర్ాహుల్  హుష్ారుగా 
వచాచడు. ర్ాజ్ార్ామ్ మళ్లు” అబాాయి మూడు వార్ాలు 
మాతరమ ేవుంటాడు” మేము ఇంటిక ళ్లు ఫో న్ చేసాత ం. ముహుర్ాత లు  
ఎపుపడు పపట ి కునే ద”ి అనేానడు.సాగర్ మళ్లు తలాడ్ించాడు. 
ర్ాహుల్” “స్ీ యు సూన్” అంటూ హాోపగీా వళేె్ల పో యాడు. 

వాళ్ళు వళె్ుగానే  సమాంత సార్ికతో ”ర్ాహుల్” ఏమి 
మాటాే డ్ాడు?”అని ఎంకాయిర్ర మొదలు పపటిింది.” సార్ిక “పపదాగా 
ఏమి మాటాే డలేదు ,మీకు నే ను నచాచనేా? ఇంత తొందరగా 
మాోర్లజ్ చసేుకుని అమెర్కిా ర్ావడం మీకు ఇబాంది ఏమి లేదు 
కదా? నేాకు గరాన్ కారుు  వస్నత  తరువాత చాలా లేట్ అవుతుంద ిఅని 
చాలా మంచిగా మాటాే డ్ాడు” అంది. తను ఓ.కల. చెపాపనని 
చెపరపంది. 

ఇక ఫో న్ కోసం వయెిటింగ్. కాస్నపటకిి ఫో న్ “ర్ాహుల్ క ి
సార్ిక నచిచంది. సాయంకాలం ఐదు గంటలకు మంచి ముహూరతం 
వుంది. నిశచయ తాంబులాలు పుచుచకుందాం. మీకు కావలస్రన 
వాళ్ును పరలుచుకోండ్,ి చాలా స్రంపుల్ గా చసేుకుందాం” అని 
ర్ాజ్ార్ామ్. సాగర్ “అలాగల“ అనగానే  “మీకు కావలస్రనవాళ్ును 
పరలుచుకోండ్ి కాని చాలాస్రంపుల్ గా చయెాోలి. సర్ిగాగ  ఐదు 
గంటలకు వచేచయండ్”ి అని ఫో న్ పపటేిశాడు ర్ాజ్ార్ామ్. 

సమంత కంగారు పడ్ిపోయింద.ి తొందరగా అనేానరుకాని 
మర్ర ఇంత తొందర అనుకోలేదామె. ఎవర్ వర్ిని పరలవాలో 
సమంతకు చపెరప సాగర్ ఓ అరగంటలో వసాత నని బయటక ళాుడు.  

సమంత, సాగర్ స్రసిర్ “శాంతి” క,ి తన అకక ర్ాగణి్ణక ి ఫో న్ చసే్ర 
విష్యం చపెరప తొందరగా బయలుదేర్ి వచేచయమని చెపరపంద.ి 
అంత వరకు ఎవర్ికీ ఏమి చెపపలేదు. వాళ్ళు సంతోష్పడ్ి “ఇపుప 
డ్ ే బయలుదేరుతునేానము, నీకు ఏమెైనేా అవసరం ఉంట ంది 
కదా” అని ఫో న్ పపటేిసారు. సమంత గబగబా అనిన సరుు కోవడంలో 
పడ్పిో యింది. 

మళ్లు ఫో న్ ”ఈ హడ్ావడ్ ిలో ఎవర్ి ఫో న్ అనుకుంటూ 
ఫో న్ ర్సి్వీ్ చసేుకుంది “మీరు ఐదు గంటలదాకా వయెిట్ చయేం 
డ్ి అపుపడు చపెుతాము” అని ర్ాహుల్ అమా రమణ్ణ చలేగా 
చెపరపంది. సమంత ష్ాక్ అయింది. కంగారుగా “ఐదు గంటలకు 
మంచి ముహూరతం ఉంది మీవాళ్ును పరలుచుకోండ్ి. సర్గిాగ  ఐదు 
గంటలకు వచచేయండ్ి అని ర్ాజ్ార్ామ్ గారు చెపాపరు” అంటూ 
నస్రగింది. ఆవిడ కాసత  చిర్ాగాగ  ” నే ను చబెుతునేానను కదండ్ ీ
ఐదు గంటలకు చబెుతామని”  ర్ టిించింద ి రమణ్ణ. చెపొ పదూా  
సమంతకు చాలా కోపం వచిచంది. వీళళుదో  వ ర్ల పాే న్ మీద 
ఉనేానరనిపరంచింది. ఆమె  

“ఐదు గంటలదాకా ఎందుకు ఉండడం? మీరు ఇపుపడ్ ే
వ ర్ల సంబంధం చూసుకోండ్ి. మేము మీ సంబంధం వదులు 
కుంట నేానము” అని రమణ్ణ తో స్ీర్యిస్ గా చెపరపంది. అట వెైపు 
నుండ్ ిర్ాగణి్ణ కంగారు పడ్ ిపో యింది. ”అదికాదండ్ీ ర్ాహుల్ ను 
అడ్గిి చపెుదామని ...” ఆవిడమాట పూర్ితకాకముందే “ఇంతకు 
ముందు ర్ాహుల్ ను అడ్గిల కదా చెపాపరు అయిదు గంటలక ి
రమాని? సార్ర.” అని ఫో న్ పపటేిస్రంది సమంత. సార్కికు  కూడ 
వాళ్ు ధోరణ్ణ నచచలేదు. ”మంచి పని చేసావు మమీా” అంది. ఒక 
వెైపు వాళ్ళుచసే్రన పనికిచాలా బాధ అనిపరంచినేా. 

సాగర్ కు ఫో న్ చసే్రంది. సాగర్ చాలా ఆశచరో పో యాడు.  
అంతలోనే  తరేుకొని “పో నీలే వాళ్ుకు వ ర్ల ఎకుకవ కటనం ఇచచే  
వాళ్ళు దొర్కిివుంటారు. చాలా మంచిపని చేసావు. ఇలాంట ి
సంబంధం తపరప పో వడమే మంచిద“ి అని సమంతను ఓదార్ాచడు. 
సార్ిక తో ఇట వంట ిసంబంధం అయివుంటే తరువాత చాల బాధ 
పడవలస్రవచచేద ిఅని చెపరప ఓదార్ాచడు. 

సాగర్ స్రసిర్ శాంతి మాతరం” చాలా మంచిగా వాళ్ుకు 
బుదిా  చెపాపవు వదనిేా” అంది. సమంత అకక ర్ాగణి్ణ మాతరం “నీకు 
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మర్ర తొందర ఎకుకవ . మర్దిగిారు కాబటిి  సర్ి పో యింది. అద ేమీ 
బావగారయిత ేనేా పని ఐపోయిేది. సాయంతరం  దాక వయెిట్ చసే్నత  
ఏమిటటా? మేము వచిచనేా నీతో కాస్నపు మాటాే డ్ ి వెళళువాళ్ుం 
కదా?” అంది.  

తరువాత మధోవర్ిత  దాార్ా తలెిస్రంది ఏమిటంట ే
“వాళే్కు ఎవర్ో నలభజై లక్షలు ఇసాత మని వచాచరట. వీళ్ు ఆడ 
వాళ్ుకు ఆశ పుటిింది. ఆ సంబంధం సంగతి తలెుచకునేానక సాగర్ 
వాళే్కు చబెుదామని పాే న్  వ సుకునేానరట. ఇంటోే  మగ వాళ్ళు, 
ముఖోంగా పపళ్లుకొడుకు అవతలి సంబంధం అసలు ఇషి్పడలేదు. 
తీర్ా అవతలి పపదామనిష్న ఒక లక్ష మాతరమ ేకాష్ ఇచిచ మిగతాద ి
అంతా  పపళ్లుకూతురు పనర్టి స్రిర్ాస్రి  పపడతాన నేానడట. ఆ 
సంబంధం పుస్రకిపో యింది. సాగర్ వాళ్ు సంబంధం చడె్ిపో వడం 
తో చాలా బాధపడ్ాు రని తెలిస్రంది. తొందరలోనే  సార్కి కు మంచి 

సంబంధం ర్ావడం, పపళే్ల చేసుకుని యు.ఎస్. వెళ్లుపో వడం 
జ్ర్గిిపో యింది. ర్ాహుల్ కు అపపటికి మర్ో పపళే్ల సంబంధం 
కుదరకునేాన  తరువాత వార్కిి తగిన సంబంధం వాళే్కు దొర్కిల 
వుంట ంది.  

మగ పపళే్ల వాళే్ము కాబటిి  అమాాయి వాళ్ళు అణ్గ-ి
మణ్ణగిఉండ్ాలి, అనినటిలో మేము చపెరపనటేే  జ్రుగాలి అని 
ఇబాంద ిపపటిటము మంచిది కాదు. అలా బాధ పపడ్తిే అమాాయి 
పపళే్ల అయాోక అతత  గార్ింటోే  ఎలా ఆనందంగా ఉండగలదు? 
అమాాయి వాళే్కు అభిమానం, వోకితతాం వగ రై్ా వగ ైర్ా 
ఉంటాయని మరచి పో కూడదు. ’”ఈ ఇంటకి ి ఆ ఇలుే  ఎంత 
దూరమో ఆ ఇంటకిి ఈ ఇలుే  అంతే దూరం” ఆని మరచిపో ర్ాదు’  
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