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Dear Friends and members of TFAS Family, 
  
Wish you all a very Happy Holidays and a Happy New Year! Thank you so much for your 
generous support to TFAS throughout the year with your participation. As we approach end of 
year 2015, we are busy with 3 things. 1. TFAS Elections. Our current term is ending on April of 
2016 and the next term elections notification is published. Please visit our website 
www.tfas.net for more details on this. TFAS is a great organization to serve and I encourage 
everyone to be part of it. 2. We have been working on by-law amendments with by-laws 

committee. These amendments are being done to remediate any deficiencies and to accommodate growth of the 
organization. Please feel free to review and raise any questions you may have. 3. TFAS has been dreaming of having a 
community center for our Telugu Families in NJ. We are actively pursuing to build/acquire a community center for us to 
celebrate our culture and festivals. We are arranging a fundraiser during December 2015. Please support, join and be 
part of the community center plan. 

 Srini Gandi 
President TFAS (president@tfas.net) 

 

గుడిలో దేముణ్ణి  ప్రార్ధిసతు న్నపరంధామాన్నన చూసని్ గుర్రనధం దగగరగర వళెాాడు అదేమిటో వందామన్న. “దేముడా ! నాకు చకకన్న 
బాలాోన్నన ఇచ్ాావు. పదేళ్ా తరవరత తీసేసతకునానవు. అదతుతమయిన్ యవవనాన్ననచ్ాావు. పదిహనేళే్ా తరవరత లాగేసరవు. 
ఇరవయియో ళ్ా క్రితం ఓ భారోన్నచ్ాావు. మర్ధా ప్ో యియవేమోన్న్న గురతు చ్సేతు నానన్త.” ఇదివన్న గుర్రనధం అదరి్ధపడాా డు– పరంధామం తలెివక్ర. 

http://www.tfas.net/
mailto:president@tfas.net
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చాకలి – ఇస్త్ర ీ వాడు 
జ్య లక్ష్ిి గన్నవరపు(పేర్ధ) 

ఏటి ఒడుా న్ నీటిలో 
కదగిేసరు డు 
ఉడుపుల మాలినాోన్నన  
కటిిన్ బటిలో 
క్రలుష్ోం క్రన్ర్రకూడదన్న 
వలువలు మడుచతకున్న మడుసతల 
మన్సతల సవచాతనాన్నన చ్ాట ిచ్పెుతాడు 
క్ ంగ ర్కెకలాా , మలలా పూర్కేులాా  
వలువలతో వలువలిన ప ంచతతాడు 
వలువలోా  వలపులిన ర్పేుతాడు 
టిష్యో చీర్ెనైా  
బుష్ క్ోట నైా 
లేదత బధే భావం 

ఖాదీ పంచ్ెనైా 
కంచి పటటి చీర్ెనైా 
క్రకలు తీర్ధన్ యోధతలాా  
కడక్ గర న్నలుాంట ే
చనీనటతిో పనీనట ి
చిలకర్ధంపు చ్ేసరు డు 
వేడ ివేడ ిక్రకతో 
వీపు సరఫు చ్ేసరు డు 
నీరత క్రవ పంచక్ెనైా 
నీట నై్ షో క్రసరు డు 
ర్ెకకలు వంచి 
ర్ెప ర్పె లాడ ే
రూపు తెసరు డు 

అతి చతరతకుగర కదలాడ ే
చ్ేతులూ 
చ్ేతులోా న్న చలవ ప టిి 
అతన్న ఆయుధాలు 
లేదత అతన్నక్ర ర్రజు-పదేల అంతరం 
చినాన ప దదల తారతమోం 
అన్నన ఉడుపులూ అతన్నవ ే
అన్నన ముడుపులూ అతన్నక్ ే
బటిలు చలువ చ్సేే వరోప్రర్ధ అతన్త 
కడుపు చ్ాల క్ోర్ ేసిగరర్ధ ఆమ ె
అందతక్ే అన్నపసిరు డు  
అలుప రతగన్న అవశరి ంత వరున్తడు 
జ్న్వశరి ంత సమవర్ధులా 
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పాఠకులకు మరో మాట 

తెలుగు జ్యోతి జ్నవరి 2016 సంచిక నచండి అచ్చురూపంలో పరచ్చరించ్బడటం లేదచ. ఈ వరరు మీలో క్ ంతమందిక్ర చ్ాలా బాధ 
కలిగధసతు ందన్న మాట మాకు తెలుసత. అయిత ేగత క్ దిద  సంవతసర్రలుగర, కిమ కిమం గర తెలుగు జ్యోతి పుసుక రూపంలో తవేడం వోయ 
భర్ధతమవుతోంది. అయినా తలెుగు కళా సమితి ప దదలు, టసాటిలు, తెలుగు జ్యోతి సంప్రదక వరగం సహాయంతో దీన్నన న్డుపుతయ వసతు  
నానరత. చ్ాల క్రలంగర తలెుగు జ్యోతి ప్రఠకులన్న అడుగుతయ వసతు నానం. మీలో ఎంత మంది తలెుగు జ్యోతి చదతవుతునానరత? ఎంత 
మందకి్ర ఇ-ఫరర్రిట్ అన్తకూలంగర వుంటటంది అన్న. మాకు వచిాన్ సపందన్ అంతంత మాతంా. గత ముఫ  ైసంవతసర్రలుగర తెలుగు జ్యోతి 
తో అన్తబంధం వున్నవరరత మిన్హా వరే్ెవవరూ వరళ్ా అభిప్రాయం చ్పెపలేదత.  

ప్ో సిల్ (postage&handling) ఖరతాలు పచాతరణ్ వోయంలో దాదాపు 30% అవుతునానయి. పుసుక్రన్నన సంకలితం చ్యెోడా 
న్నక్ర అంటే రచయితలకు, సంప్రదక వర్రగ న్నక్ ీమర్ధయూ పుసుక్రన్నన పచాతరణ్కు తయారతచ్యెోడాన్నక్ర అవసరమయిన్ డసె్కక-టాప్ పిాంటిం 
గ్  పకా్రియకు ఒకక ప ైసర ఖరావక ప్ో యినా, ఒక్ోక క్రపటక్ర పిాంటింగ్ న్తంచి ప్ో సి్క-ఆఫటస్క క్ర – అకకడ న్తంచి మీకు చ్ేరడాన్నక్ర సతమారత  
ర్ెండున్నర న్తంచి మూడు డాలరతా  ఖరావుతోంది. ఈ పర్ధసిితులోా నే గతంలో పతాీనెలా పచాతర్ధంచబడే పతిాక ర్ెండు నలెలకు మారాబడింది. 
పసాతు తం తెలుగు జ్యోతి మీ చ్తేులోా  చ్రేడాన్నక్ర అయియ ఖరతా ఏడాదకి్ర అక్షర్రలా 13 న్తంచి 15 వలే  డాలరతా . అయితే మన్ సభుోలు 
ఎడసాతస మార్ధన్పుపడు తెలియజ్యేక ప్ొ త ేతిర్ధగధ వచ్ేా పుసుక్రల ప న్లి్ట అదన్ం. ఇద ిరచయితలూ, సంప్రదకులు పతిాక తయార్ ీమీద 
వెచిాంచిన్ సమయాన్నక్ర వలె కటికప్ో తే. మన్ందర్ధక్ ీ తెలుసత – అమరె్ధక్రలో పతాీ క్షణ్ం వలువయిన్ద ే అన్న. ఒకక సంచిక తయారత 
చ్ెయోడాన్నక్ర రచయితలకు, సంప్రదక వర్రగ న్నక్ర సతమారత 25 న్తంచి 30 గంటలు పడుతుందన్తకుంట ే, ఈ ఖరతా అదన్ం.  

ఖరతా వష్యం పకకన్ ప డతి ేర్ెండు వష్యాలు గుర్ధంచి ఆలోచిదాద ం. ఒకటి - ప్రఠకుల పతాిసపందన్. జ్యోతిలో వచ్ేా రచన్ల 
మీద మీ అభిప్రాయం చ్ెపపండన్న అడిగధత ేఒకకళ్ళా చ్ెపతి ేఒటటి . రచయితలకు జ్యోతిలో వరాసిన్ందతకు మన్ం ఇచ్ేా పతాిఫలం ఏమీలేదత. 
కనీసం ఎవర్ెైనా చదివరర్ర? ఎలా వుంది అన్నవష్యం – ఒకక చలాన్న మాట ప్ో ా తాహకరంగర చ్పెతిే రచయితలు కూడా మన్ పతికాక్ర 
వరాయడాన్నక్ర ఉతాసహం చూపుతారత. ర్ెండు – అసలు తెలుగు జ్యోతి ఎంతమంది చదతవుతునానరత? నేన్త సవయంగర తలెుసతకు 
న్నదేమిటంటే – క్ ంతమందిక్ర తలెుగు జ్యోతి వరళ్ా ఇంటిక్ర వసతు న్నదన్న తెలియదత. క్ ంతమంది పటిించతక్ోరత. మన్ సభుోలోా  చ్ాల 
తకుకవమంది ఈ పతికాన్న పూర్ధుగర చదతవుతారత. మిగధలిన్ వరళ్ళా ముఖోంగర న్లభ ై ఏళ్ళా దాటన్న గూి ప్, వీళ్ళా ఆన్-లలైన్ లో చదతవు 
తారత. ఈ సంవతసరం తలెుగు కళా సమితి దీప్రవళి వేడుకల ర్ోజున్ ననే్త,  క్రశీనాథతన్న ర్రధ గరరత ఆ ర్ోజున్ వచిాన్ సభుోలన్న “తలెుగు 
జ్యోతి ఆన్-లలైన్ లో చదతవుతార్ర? పుసుకంగర క్రవరలా? అన్న అడగిధత ే చ్ాలామంద ి ఐ-ప్రడ్ లో చదతవుతామన్న చ్ెప్రపరత. మాకు 
అన్నపించిన్దమేంట ే– ఎవర్ధక్ ీఅంత ప దద  ప్రటింపు లేదన్న. అందతక్ ేతెలుగు జ్యోతి పుసుక రూపంలో పచాతర్ధంచడం (పసాతు తాన్నక్ర) ఆపు చ్సే ే
న్నరియం తీసతక్ోబడింది. 

ఇటటప నై్ తలెుగు జ్యోతి పసాతు త ఫరర్రిట్ లోన ేపిడఎిఫ్ రూపంలో తలెుగు కళా సమితి వబె్ స ైట్ లో, తలెుగుజ్యోతి-డాట్-క్రం లో 
వుంటటంది. తలెుగు జ్యోతి వబె్-స టై్ రూపంలో కూడా తాయారత చ్సే ే పయాతానలు జ్రతగుతునానయి. మళ్ళా తెలుగు జ్యోతిన్న పుసుక 
రూపం లో చూడాలన్తకుంటే అద ిమీ చ్తేులోా నే వుంది. ఏం చ్సేేు  బాగుంటటందో  ఆలోచించండి. అంత వరకూ పడిిఎఫ్ క్రపటన్న మీ ఇంట ి
పిాంటర్ోా  పిాంట్ చ్ేసతక్ోవచతా. ఈ వష్యంలో మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియ చ్ేయండి.                     భవదీయుడు – దవిరకర్ పరే్ధ 
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దేవయాని కథ 
         శిీమతి క్రశీనాథతన్న ర్రధ  

ఇంతకుముందత మన్ం భారతంలోన్న కచ-దేవయాన్తలు 
కథ చ్పెుపకునానం. మళ్ళా దవేయాన్న కథ ఎందతకంటే ... ఆవడద ి
ఒక కథ క్రదత. అనేకం. ఈ కథానాయిక చ్ాలా కథలు న్డపిింది. 
ఇద ిఆమె న్డిపని్ మర్ో కధ. గత నలెలో క్ ంత చదతవుకునానం 
ఈమె గూర్ధా. ఒకసరర్ధ అదేమిటో సంక్ష్పిు ంగర చూదాద ం. దేవయాన్న 
ర్రక్షస గురతవు శుక్రి చ్ారతోన్న గరర్రల పటిి . ఈ తండి ాతన్ కూతు 
రత క్ోర్ధన్ద ి క్రదన్లేడు. ఆమె మన్సత నొచిాతే ఓరవలేడు. 
ఆమనె్త సంతోష్ ప టిడాన్నక్ర క్ తు  మార్రగ లన్త కన్నప టిగలడు. 
ఉన్నవరటిక్ర క్ తు  అర్రి లన్త చ్పెపగలడు. అహంక్రరం క్ దిద  ప్రలు, 
మండతిన్ం, సరవరిం ఎకుకవ ప్రళ్ళా కలిసని్ దవేయాన్నక్ర జీవతం 
అంట ేఆడింది ఆట. ప్రడింద ిప్రట అన్తకుంది. అలాగే పవార్ధుంచింద ి
కూడా. మదట కచతడు ర్రక్షసతలచ్తే చంపబడ ిన్పుపడు తండికా్ర 
గటిిగర చ్పెిప, మృతసంజీవన్నన్న పంప ి కచతడిన్న బతాిక్రంచి 
రపపించతకుంది. ర్ెండవసరర్ధ కన్బడన్పుపడు ‘కచతడని్న చూసేు  
గరన్న భోజ్న్ం చ్ెయోన్త’ అంటూ చిన్న పలాిలాగ మంకు పటటి పటిి  
ఏడవటం మదలు ప టిింది. మర్ధ ఆ శుకుి డు అతి పయాతనంతో 
కచతడకి్ర ప్రాణ్ం ప్ో సి దేవయాన్నన్న సంతోష్ ప టాి డు. 

కచతడు తన్ వదాోభాోసం ముగధంచి దేవలోక్రన్నక్ర పయాా 
ణ్మెనై్పుపడు, వయోగరన్నన భర్ధంచలేక దతుఃఖిసూు , అతడిన్న తన్ 
వదేద  ఉండిప్ో యియలా చ్ెయాోలన ేపయాతనంతో ఇలా అంది. 

 ఉ. “నీవునచ బరహ్మచారివి, వినీతుడ, వేనచనచ గనోకన్, మహీ  
 దేవకులావతంస! రవితేజ్! వివాహ్ము నీకు నాకు మున్  
 భావజ్శక్తర న ైనయది; పనచుగ ననచుుఁ బరిగరహ ంపు సం  
 జీవనితోడ శుకుర దయుఁ జే్యుము నాకుుఁ బ్రరయంబు” నావుడున్  

 (ఆది. తృతీయ. ప. 129 ) 
“న్తవువ బహాిచ్ార్ధవ, ననే్త కన్ోన్త. నేన్త న్నన్తన పేామిం 

చ్ాన్త. క్రబటిి  ఆ పేమా వలా మన్కు వవరహం అపుపడే అయిన్ 
టేా ” అంటూ కచతన్న అభిప్రాయం తలెుసతకునే పయాతనం కూడా 
చ్ెయోకుండా అతడు తన్న్త క్రదన్డు, అలాంట ిఅవక్రశమే లేదత 
అన్న భావంచి సంభాష్ణ్ సరగధంచింది. ‘నా తండి ాశుకుి న్న దయవలా 
మృతసంజీవన్నన్న ప్ొ ందావు. దాన్నతో బాటట నాతండికా్ర పటాతి ప్రతుా 

ర్రలినెనై్ న్న్తన కూడా సటవకర్ధంచి నాకు సంతోష్ం కలిగధంచత’ 
అంటటంది. తన్ తండి ా ఈ వవరహాన్నక్ర సర్ే అన్డం ఖాయం అన ే
అరింలో ఈపతాిప్రదన్ చ్సేింది. ఈ వష్యంగర తండినా్న సంపదాిం 
చ్ాలి అన్న ఆలోచన్ గరన్న, అంగీకర్ధంచక ప్ో తనేో అన్న సందేహం 
గరన్న లేవు. “నాకు పియాంబు చ్యేుము” - అన్డాన్నన బటిి  
ఇకకడ తన్కు పిాయమెనై్ద ి జ్రగరలన్న వష్యం తపప ఆమెక్ర 
మర్ే ఆలోచనా లేదత. 

అపుపడు కచతడు ఆమ ెక్ోర్ెకన్త ధరివరతధి్ం అన్న తోాస ి
పుచ్ాాడు. అద ి ఆమ ె ఆగిహన్నక్ర క్రరణ్ం అయింది. క్ోపం వసేు  
న్నగిహ ంచతక్ోవలసని్ అవసరం దవేయాన్నక్ర లేదత. అందతకన్న, నా 
క్ోర్ధకన్త న్నర్రకర్ధంచ్ావు క్రబటిి  న్తవువ సంప్రదించిన్ ఆ సంజీవన్న 
వదో నీకు పన్నచ్యెోదత అంటూ శరపం ఇచిాంది. “ధరివరతదింగర 
ఆలోచన్చ్సేతు న్న నీకు బాాహిణ్ున్నతో వవరహం క్రదత” అన్న కచత 
డు ఆమకెు పతాిశరపం ఇసరు డు. ఇకకడిక్ర ఆమె జీవతంలో ఒక 
ఘటిం ముగధసింది.  

దాన్వ ర్రజ్యిన్ వృష్పరతవడ ికుమార్ెు శర్ధిష్ఠ , దవేయా 
న్న సనేహ తుర్రళ్ళా. ఒక నాడు శర్ధి ష్ఠ  తన్ చ్లెికతెులతో, దవేయా 
న్నతో కలిసి వన్వహార్రన్నక్ర వెళ్ాడం జ్ర్ధగధంది. ఈ యువతులంతా 
ఒక సర్ోవర్రన్నన చ్రే్ధ, తమ వసరు ా లన్త గటటి న్ ఉంచి, జ్లక్ీిడలు 
ఆడడాన్నక్ర వళె్ాడం జ్ర్ధగధంది. ఇంతలో సతడగిరలి వీచి వరళ్ళా 
గటటి న్ ఉంచిన్ చీరలు గజిబిజిగర కలిసి ఉండగటటి కు ప్ో యాయి. 
సరసతసన్తంచి బయటకి్ర వసతు న్న ఆ సటు లీు ఒకర్ధన్న ఒకరత మించ్ ే
పయాతనంలో చ్ాలా త ందరగర ఒడుా  చ్ేరతక్ న్న, కలిసిప్ో యిన్ తమ 
వసరు ా లన్న వడదసీ ేపయాతనంలో చ్తేిక్ర అందని్ దాన్నన్న కటటి కునాన 
రత. ఈ సందరుంలో శర్ధిష్ఠ  ప్ొ రబాటటన్ దవేయాన్న చీరన్త కటటి క్ో 
వడం జ్ర్ధగధంది. చివరకు దవేయాన్నక్ర తన్ వంతుగర శర్ధిష్ఠ  చీర 
మిగధలింది. చీరన్త తీసతక్ోకుండా అసహ ో ంచతకున్న దవేయాన్న ఇలా 
అంది. 

క. లోక్టతరర చ్రితుండగు 
 నా క్ావుో తనూజ్, నీకు నారాధిత, నేుఁ  
 బార కట భూసచరకనోక, 
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 నీ కటటోన మ ైల కటో నేరతర న  చెపుమా?  
(ఆది. తృతీయ. ప. 135) 

నేన్త లోక్ోతురతడెైన్ శుక్రి చ్ారతోన్న కుమార్ెున్త, నీచ్ే పూజింప 
బడవలసిన్ దాన్నన్న. పశాసుమెైన్ బాాహిణ్కన్ోన్త న్తవువ కటిి  
వడచిిన్ మెైల వసరు ా న్నన ఎలా కడతాన్త? – అన్న సగరవంగర అడిగధం 
ది. దాన్నక్ర ర్రజ్కన్ో అయిన్ శర్ధిష్ఠ  తన్కు సహజ్మెనై్ ర్రజ్సం 
తో, గరవంతో “మా తండినా్న ఆశయిించతకున్న, అతన్నక్ర పియాం 
చ్ెబుతయ, దవీంచ్ే నీ తండి ాగొపపలు, మహ మలు నా దగగర చ్ెపప 
డాన్నక్ర నీకు సిగుగ లేదా? ననే్త కటిిన్ చీర నీకు పన్నక్ర ర్రక ప్ో వడం 
ఏమిట?ి చకకగర పన్నక్రవసతు ంద.ి" అన్న అన్డమ ేక్రకుండా, తన్న్త 
క్రంచపరతసూు  మాటాా డని్ దవేయాన్నన్న అకకడ ేఉన్న ఒక న్ూతిలో 
తోసి, చ్ెలికతెులతో తిర్ధగధ పటిణ్ాన్నక్ర వెళిాపో్ తుంది. అటట తరవరత 
కథ మర్ొక చితమాెనై్ మలుపు తిరతగుతుంది. 

న్హుష్ున్న కుమారతడెనై్ యయాతి చకివర్ధు వటేక్ె ై
అరణ్ాోన్నక్ర వచిా, అలసిప్ో యి వశరి ంతి తీసతక్ోవడాన్నక్ర, దపిపక 
తీరతాక్ోవడాన్నక్ర దేవయాన్న పడవిున్న బావన్న సమీపించ్ాడు. 
అందతలో గటటి న్ వేలాడుతున్న తీగనె్త పటటి కున్న, కనీనరత క్రరత 
సూు , తన్న్న ఎవరత వచిా రక్ష్ిసరు ర్ర అన్న ఎదతరతచూసూు ,  

“వరతణ్దేవుతోడ కరమలిగ, జ్లన్నవరసంబు వడిచి భూసిలంబు వలన్నక్ర  
అరతగుదేరన్తన్న వరతణ్ ందతాదేవయ పో్ న్నదాన్న, దేవయాన్న కన్నయెి”  

“భరు ప  ై అలిగధ తన్ జ్లన్నవరసరన్నన వదిలిప టిి  భూలోకం వెపైుకు 
వసతు న్న వరతణ్ుడ ి పటిమహ షిలా ఉన్న” దవేయాన్నన్న చూసి, 
“న్తవువ ఎవర్ధవ? ఇలా ఒంటర్ధగర అడవ మధో ఉన్న ఈ బావలో 
ఎందతకు ఉనానవు?” అన్న అడగిరడు.  

ఈ సందరుంలో గమన్నంచ వలసని్ వష్యం ఏమిటంట ే
యయాతిక్ర దవేయాన్న పటా ఆకరషణ్ లేకప్ో వడం, అందతక్ ేఇకకడ 
ఆమ ె స ందర్రోన్నన గుర్ధంచిన్ వరిన్లేదత. “వరతణ ందచర దేవియ పో  
నిదాని “ అంటూ ఆభిజ్ాతాోన్నన గుర్ధంచిన్ పసాక్రు మాతంా ఉంది. 
యయాతి అడిగధన్ పశానకు జ్వరబు చ్పెపడంలో ఉన్నద ి
దేవయాన్న నరేతప, గడుసర్ధతన్ం. ఆమె ఎవర్ో యయాతిక్ర తలెియ 
దత. క్రన్న తాన్త అలవరటటగర వహర్ధంచ్ే ఈ అడవక్ర వటేక్ోసం 
వచ్ేా  ఈ యయాతి మహార్రజున్త తానరెతగున్త, ఇంతకుముందత 

చూసింది కూడా. “ఎపుుడుం తమ విహ్రించ్చచ్చను అవవనం 
బునకు మృగయావినోదారథంబు యయాతి వచ్చుటం జ్ేస్తి, తొలిియు 
చ్ూచినది క్ావున ఆతని న రింగి” యిటాన్నయిె. 

“దేవతలతో సమాన్మెైన్ తేజ్సతస కలవరడా! దవేతలక్ర 
ర్రక్షసతలక్ర జ్ర్ధగ ే ఘోరయుదింలో మరణ్ణంచిన్ ర్రక్షసతలన్త తన్ 
సంజీవన్న మంతంాతో పున్రతజీీవంపజ్ేస ే మహ తాతుిడెైన్ శుక్రి  
చ్ారతోన్న కుమార్ెున్త. నా పరేత దవేయాన్న. పమాాదవశరసూు  ఈ 
బావలో పడిప్ో యి బయటకి్ర ర్రలేకప్ో తునానన్త. న్న్తన బయటకి్ర 
తీస ిరక్ష్ించత” అన్న అడగిధంది.  

 ఇకకడ తన్ తండి ా మహతుు న్త గుర్ధంచి చ్పెుపకున్నద ే
క్రన్న తన్ దీనావసిన్త గుర్ధంచి చ్పెుపక్ోలేదత. ‘నేన్త శర్ధి ష్ఠ  చ్ేత 
అవమాన్నంప బడాా న్త. అందతకన్న ఈ పర్ధసిితిలో ఉనానన్త’ 
అన్డంవలా లాభం ఏమి కన్బడలేదత. అంతే క్రదత యయాతి 
చకివర్ధు ముందత మర్ో ర్రజుక్ర కూతుర్ెనై్ శర్ధిష్ఠ  పసాక్రు తీసతకు 
ర్రవడం వలా తన్కు ప్రాధాన్ోత తగధగప్ో తుందన్న జ్ంకు, భయం 
ఉనానయి. అపపటిక్ ే యయాతి పటా దవేయాన్నక్ర క్ ంత ఆకరషణ్ 
ఏరపడింది. ఆ భావమ ేఆమ ెచ్తే తయచి తయచి మాటాా డించింది. ఆ 
మాటలు వన్న, సమసు  భూభార్రన్నన భర్ధంచ్ే దక్షతకలవరడెనై్ 
యయాతి ఎంతో దయతో, సతకుమార్ధ, దనీ్తర్రలు అయిన్ ఆ 
దేవయాన్నన్న పటతాితో న్ూతిలో న్తంచి ప కై్ర లాగధ రక్ష్ించ్ాడు. ఈ 
వధంగర దవేయాన్నన్న రక్ష్ించి యయాతి మహార్రజు తన్ పటిణ్ాన్నక్ర 
తిర్ధగధ వెళాాడు.  

ఇంతలో తక్రకన్ వరర్ధతో ఇలుా  చ్ేరన్న దవేయాన్నన్న వెదతకు 
తయ ఘూర్ధిక అనే పర్ధచ్ార్ధక వచిాంది. “నేన్త వృష్పరతవన్న 
పటిణ్ంలో పవాేశంచన్త. శర్ధిష్ఠ  నాకు చ్సేని్ అవమానాన్నన గుర్ధం 
చి నా తండికా్ర తెలియజ్ెయిో” అన్న పంపుతుంది. పర్ధచ్ార్ధక దావర్ర 
జ్ర్ధగధన్ సంగతి తలెిసతకున్న శుకుి డు హుటాహుటని్న ఆ 
వన్పదాేశరన్నక్ర వచిా, క్ోపంతో చలించిప్ో తయ, కళ్ాన్నండుగర నీళ్ళా 
న్నండి ఉన్న దేవయాన్నన్న చూశరడు. కూతురత ఆపదలో చికుక 
కున్న యయాతిచ్ే క్రప్రడబడింది అన్న తలెుసతకునానడు. వష్యం 
సమగింగర తలెుసతకున్న, ఆవశేపరతర్రలలైన్ కుమార్ెున్త బుజీ్గధంచి 
హ తవు చ్పెపసరగరడు. క్ోపం ఎలాంటి వరర్ధక్ెనైా తగన్న గుణ్ం.  
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  క. అలిగిన నలుగక, యెగుు లు  
పలిక్తన మఱి విననియటి పరతివచ్నంబుల్  
 పలుకక, బనుము వడి యెడుఁ 
దలపక యునుతుఁ డె చ్ూవ  ధరమజ్ఞ ుఁ డిలన్  

  (ఆది. తృతీయ. ప. 147) 

ఇతరతలు తన్ పటా క్ోపం చూపించినా, తాన్త వరర్ధపటా 
క్ోప్రన్నన చూపకుండా, ఇతరతలు న్నందవరక్రోలు పలిక్రనా వన్న్ 
టటా గర ఎదతరతచ్ెపప కుండా ఉండి, తన్క్ర ఇతరతలు అపక్రరం చ్ేసి 
నా దాన్నన మన్సతలో ఉంచతక్ోన్న వరడే లోకంలో ధర్రితుిడు. 
అందతకన్న క్ోి ధం నీకు తగదత. ప ై ప చతా ఆ శర్ధి ష్ఠ  ర్రజుగరర్ధ 
కూతురత, వయసతలో నీకంట ే చిన్నది. దాన్నతో నీకు పంతమ ే
మిట?ి ఇంటకి్ర వడెదాం పదమన్న బతిమాలుతాడు. క్రన్న దవేయా 
న్న మాతంా “మంచివరర్ధ పటా న్నరాక్షోభావం చూపి, న్నందించ్ ే
మూరతు ల వదద ఉండటం కంటే న్ూోన్త ఇంక్ేమెనైా ఉందా? నేన్త 
మాతంా ఆరత న్ూర్ెైన్ వృష్పరతవన్న పురంలో పవాేశంచన్త.” అన్న 
బదతలుచ్ెపపింది. శుకుి డు కూతుర్ధ మీద ి మమక్రరంతో తాన్త 
కూడా పటిణ్ంలోన్నక్ర వెళ్ాడం మానసేి, కూతుర్ధన ఓదారతాతయ 

అకకడే ఉండ ిప్ో తాడు.  
ఈ సంగతి తలెిసని్ వృష్పరతవడు పరతగున్ అకకడిక్ర 

వచ్ాాడు. శుకుి న్న మృతసంజీవన్న వదేో తమ ఉన్నక్రక్ర, సంపద 
లకు క్రరణ్ం అన్న, తన్తో బాటట యావతుు  ర్రక్షసజ్ాతి కూడా 
శుక్రి చ్ారతోన్న సొ మేి అన్న చ్ెపపి, “ఈ దేవయాన్న ఏమిక్ోర్ధనా 
ఇసరు న్త” అన్న వరగరద న్ం చ్శేరడు. అపుపడు దేవయాన్న ర్రజున్న క్రళ్ా 
బేర్రన్నక్ర రపిపంచిన్ందతకు తన్లో తాన్త చ్ాలా సంతోషించింది. 
శర్ధిషి్ గర్రవన్నన అణ్గ దొక్రక తగధన్ శరసిు  చ్ెయాోలన్న న్నరియించత 
కుంది. శర్ధిష్ఠ ,ఆమె చ్లెికతెులు వేయిమందతిో సహా తన్కు దాస ి
క్రవరలి అన్న క్ోరతకుంది. దేశక్ష్ేమాన్నన, జ్ాతిక్ష్మేాన్నన దృషిిలో 
ప టటి కున్న వృష్పరతవడు సర్ ే న్నానడు. తండి ా అయిన్ వృష్ 
పరతవడ ి మాటకు కటటి బడి, ఆ ర్రజ్కుమార్ెు తన్ చ్లెికతెులతో 
కలిసి న్నతోం దవేయాన్నక్ర సవేలు చ్యేసరగధంది.  

ఇలా ఉండగర ఒక నాడు శర్ధిష్ఠ , ఆమెతో బాటట తన్కు 
దాసోం చ్సేతు న్న వేయిమంద ి చ్ెలికతెులు కలిస ి తన్న్త సవేసూు , 
తోడు ర్రగర, మహా వెైభవంతో వన్వహార్రన్నక్ర బయలుదేర్ధంద ి
దేవయాన్న. అకకడ వరరందరూ వహర్ధసూు  ఒక న్దీ తీర్రన్ చ్టాె 
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క్రంద తమకు ఇషి్మెనై్ వడేుకలతో క్రలం గడుపుతుండగర, వరర్ధ 
తాంబూలాల పర్ధమళ్ం, వరర్ధ క్ పుపలలో ఉన్న పుష్ప గంధం, 
వరర్ధ వసరు ా లన్తండ ి వసతు న్న సతగంధాల వరసన్లు గరలిలో కలిస ి
చతటటి పకకల పదాేశరలలో వరోపిసతు నానయి. వేటక్ెై వచిా అలస ి
ప్ో యిన్ యయాతి మహార్రజు ఆ పర్ధమళ్ గంధాలచ్తే ఆకర్ధషతుడె ై
అటట క్సేి న్డచి్ాడు. అలా వచిాన్ ఆ ర్రజున్న ఆ సటు లీంతా ముందత 
గర తమ న్యనాలు అనే పదిదళాలతోన్త, అటట తరతవరత 
తాము అలాిన్ పూలమాలలతోన్త సనాిన్నంచ్ారత.  

అకకడ సతఖాశీన్తడయాోడు ఆ చకివర్ధు. అతగరడు 
అంతకు పూరవం న్ూతిన్తంచి వెలిక్ర తీసిన్ సందరుంలో దవేయా 
న్నన్న కలిసరడు. ఇంతకుముందత ఎన్నడూ కలువన్న మర్ొక 
అందమెనై్ కన్ో అకకడ ఉండటం గమన్నంచ్ాడు. మహాస ంద 
రోవతి, మహాలావణ్ోవతి అయిన్ శర్ధిష్ఠ  పటా ఆకర్ధషతుడెై, ఆమనె్త 
గుర్ధంచి తలెుసతక్ోవరలన్న కుతయహల పడాా డు. అయితే ఆమెన్త 
ఒకకదాన్నన్న గుర్ధంచి అడిగధత ే బాగుండదన్న “ మీర్వెవరత? మీ 
మీకులగోతాాలు ఏమిటి? పేరతా  ఏమిట?ి నాకు తలెుసతక్ోవరలన్న 
ఉంది. చ్ెపపండి. “ అన్న అకకడ ఉన్న కన్ోలందర్ధన్న అడిగరడు. 
ఇదంతా గమన్నసతు న్న దవేయాన్న, శర్ధిష్ఠ  నోరత వపపే లోపలే 
తాన్త కలిపంచతకున్న, “న్న్తన నీవు ముందే ఎరతగుదతవు. ఈమ ె
నాకు దాసి, వృష్పరతవడు అనే గొపప దాన్వర్రజుక్ర కూతురత. 
ఎపుపడు న్న్తన వదలకుండా సవేచ్సేతు ంది. దీన్నన శర్ధిష్ఠ  అన్న 
అంటారత.” - అన్న అతి గడుసతగర, జ్ాగితుగర సమాధాన్ం చ్పెపడం 
మదలు ప టిింది.  

ఈ కనాోరతనము అన్న గరన్న, ర్రకుమార్ెు అన్న గరన్న అన్ 
లేదత. క్ేవలం ‘నాతి’ (ఆడుది) అన్న మాటనే ఎంచతకుంది. 
వెంటన ే నాకు ‘దాసి’ అన్న పర్ధచయం చ్సేతు ంది. అటట తరతవరత 
‘మహాదాన్వేందతాకన్ో’ అన్న అంటటంది. ఇలా అన్డం శర్ధి ష్ఠ కు 
గొపపదనాన్నన ఆప్రదించడాన్నక్ర క్రక అటటవంట ి ర్రజు కూతురత 
నాకు దాసట సతమా! అన్న తన్ గొపపతనాన్నన చ్ెపుపక్ోవడం 
మాతమాే అన్నపసితు ంది. అంతటతిో ఆగలేదత. యయాతి శర్ధిష్ఠ  పటా 
చూపుతున్న ఆసక్రున్న చూస ిఅసూయ పడింది. తన్ దాస ిఅయిన్ 
శర్ధిష్ఠ ప ై యయాతిక్ర కలిగధన్ ఆకరషణ్ వవరహంగర మార్ధతే? తన్కు 
దాసిగర పడ ి వుండ వలసని్ దాన్నక్ర ర్రజుతో వవరహమా? ఇద ి

దేవయాన్న గర్రవన్నక్ర, అహంక్రర్రన్నక్ర గొడాలి ప టటి . అందతక్ే దాన్నక్ర 
ముందతగరన ే అడుా గోడ కటిింది. ప  ై ప చతా కచతన్న శరపం వలా 
తన్కు బాాహిణ్ున్నతో వవరహం ఎలాగూ జ్రతగదత. ఇపుపడు 
దొర్ధక్రన్ ఈ అవక్రశరన్నన సదివన్నయోగం చ్సేతకుంటే తాన్త 
చకివర్ధుక్ర పటిమహ షి అయియో  అవక్రశం ఉంది. చ్జేిక్రకన్ అవక్రశర 
న్నన తన్కు అన్తగుణ్ంగర మారతాకునే చ్ాకచకోం దేవయాన్నక్ర 
వెన్నతో ప టిిన్ వదో.  

“ఓ ర్రజ్ా! న్న్తన అవమాన్ం న్తంచి, ఆపద న్తంచి 
క్రప్రడి బావలో న్తంచి ప ైక్ర తిసరవు. అపుపడు సూరతోన్న సరక్ష్ిగర 
నా కుడచి్ేతిన్న నీ కుడచి్తేితో పటటి కున్న ప్రణ్ణగిహణ్ం చ్ేసని్ 
వష్యం న్తవువ మర్ధా ప్ో వడం నాోయమా? న్న్తన న్తవువ ప ళాి 
చ్ేసతకుంటే, ఈ దాన్వకన్ో, ఈ తక్రకన్ కన్ోలందరూ నీకు 
సేవచ్సేూు  పిాయం చ్యెోగలరత. న్తవువ ఇందతాన్నతో సమాన్మెైన్ 
భోగరలన్త అన్తభవసరు వు. అన్న ఆ సటు లీందర్ధనీ లంచంగర ప డు 
తుంది. అది వన్న యయాతి “నేన్త ధర్రిన్నన పర్ధరక్ష్ించ్ే ర్రజు 
న్త. క్షతియాులు బాాహిణ్ కన్ోలన్త వవరహమాడడం ధరి 
వరతదిం కదా! ననే్త న్నన్తన ఎలా వవరహం ఆడగలన్త?” అన్న 
పశానసరు డు. అవక్రశవరది అయిన్ దవేయాన్న దగగర దాన్నక్ ీజ్వరబు 
వుంది.  

క. వ లయుఁగ ధరామధరమం  
 బులు నడపుచ్చ నిఖిలలోక పూజ్ోండెై ని  
 రమలుుఁ డగు శుకుర డు పంచిన  
 నలఘుభుజ్ా! ననచ వివాహ్మగుదే? యనినన్  
 (ఆది. తృతీయ. ప. 163) 

ధర్రిధర్రిలిన న్నరియం చ్సేి చ్ెపపే వరడు, సకలలోక్రల 
కు పూజ్నీయుడెై, న్నరిలచర్ధతుడెనై్ నా తండి ా శుక్రి చ్ారతోడు 
“ఇది ధరిము” అన్న ఆజ్ాా పసిేు  న్న్తన ప ండిా  చ్సేతకుంటావర? అన్న 
అడగిధంది. ఘటికుర్రలలైన్ దవేయాన్న వరదం ముందత యయాతి 
న్నలవలేక ప్ో యాడు. ఆ మహామున్న ఈ వవరహం ధరివరతదిం 
క్రదత అన్న చ్పెిపన్ట టితే నాకు అభోంతరం లేదత అన్న సమాధాన్ం 
చ్ెబుతాడు. ఇక ఆలశోం ఏముంది చిటకి వసేి దేవయాన్న తండినా్న 
రపపించింది. అతడు తన్ ముదతద ల కూతుర్ధన్న సంతోష్ ప టిడాన్నక్ర  
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ర్రవడం జ్ర్ధగధంది. ఆ ర్రక్షసగురతవుకు వన్యంతో న్మసకర్ధంచ్ా 
డు యయాతి. తక్రకన్ వరరందరత న్మసకర్ధంచిన్ తరవరత దవే 
యాన్న, “యయాతి చ్తే ప్రణ్ణగిహణ్ం చ్ేయబడని్ తాన్త మర్ొకర్ధ 
చ్ేత పర్ధగిహ ంచ బడడం నాోయమా?” అన్న పశానంచి. ఈ జ్న్ికు 
తన్కు యయాత ే భరు అన్న, అతడు తన్న్త వవరహమాడటం 
వలన్ ఎలాంటి ధరిదోష్ం లేకుండా అన్తగిహ ంచమన్న తండినా్న 
క్ోరతతుంది. ఇకకడ దేవయాన్న మర్ోసరర్ధ తన్ వరక్రాతుర్రోన్నన, 
క్రరోసరధనా దకీ్షన్త న్నరూపించతకుంది.  

అందతక్ే తండినా్న “నేన్త యయాతిన్న వవరహమాడడం 
ధరిమా? ధరివరతదిమా? అన్న పశానంచలేదత. దాన్నక్ర తండి ా
సర్ెనై్ సమాధాన్ం చ్పెపకప్ో త ేతాన్త పడే శమింతా వోరిం అయి 
ప్ో తుంది. అందతకనే యయాతిచ్తే గిహ ంచబడని్ తన్ చ్ేయి 
ఇంక్ కరత గిహ ంచడం నాోయం క్రదన్న, న్నజ్ాన్నక్ర న్ూతిలో న్తంచి 
చ్ేయి పటటి కున్న తీసని్ నాడే తన్కు యయాతితో వవరహం 
జ్ర్ధగధన్టేి  న్న్న పకడబందీ అయిన్ వరదాన్నన సిదిం చ్సేింది. 
శుకుి డు మాతంా చ్ేయగలిగదేి ఏముంది? కూతుర్ధక్ర అన్త 
కూలంగర “ప్రణ్ణగిహణ్ం” క్రవడం చ్తే యయాతి ఆమనె్త వవర 
హం చ్సేతక్ోవడం వలా అపకిమ దోష్ం ఉండదన్న ధరిన్నరియం 
చ్ేశరడు. న్నజ్ాన్నక్ర తండిచా్తే దవేయానే ఆ తీరతపన్న ఇపపించింది.  

దేవయాన్నతో బాటట స ందరోర్రశ, ర్రచకన్ో అయిన్ 
శర్ధిష్ఠ  కూడా యయాతి వదదకు వెళ్ళతుంది. కన్తక శుకుి డు 
తండిగార తన్ జ్ాగితు  తాన్త తీసతకునానడు. కూతుర్ధన్న అతన్న వెంట 
పంపటేపుపడు ఒక న్నబంధన్ ప టాి డు. వృష్పరతవన్న కూతుర్ెైన్ 
శర్ధిషి్కు అన్నన వధాలలైన్ సదతప్రయాలు కలిపంచి, చకకగర 
చూసతక్ో క్రన్న, శయన్సతఖాన్నన మాతంా ఇవవడాన్నక్ర లేదతసతమా! 
అన్న యయాతిక్ర చ్పెిప పంపుతాడు. ఆ ష్రతుకు ఒపుపకున్న 
యయాతి దవేయాన్న, శర్ధిష్ఠ , వేయి మంది చ్ెలికతెులతో సహా తన్ 
ర్రజ్ాోన్నక్ర వళె్తాడు.  

దేవయాన్న క్ోర్ధన్టటా గర శర్ధిషి్న్త, తక్రకన్ కన్ోలన్త 
అశోకవన్ంలో ఉంచి దవేయాన్నతో సతఖాలు అన్తభవసూు , ఆమ ె
వలా యదతవు, తురవసతడు అన ే ఇదదరత క్ డుకులన్త ప్ొ ందతతా 
డు. శర్ధిష్ఠ  మాతంా తన్ యౌవన్ం అంతా వోరిం అవుతున్నం 
దతకు చింతిసూు , దేవయాన్న అదృషరి న్నన మచెతాకుంటూ క్రలం 

గడుపుతయ ఉంటటంది. క్ ంతక్రలాన్నక్ర అశోకవన్ంలో వహార్రన్నక్ె ై
వచిాన్ యయాతి శర్ధిష్ఠ న్త కలవడం జ్రతగుతుంది. ఆమ ెతన్కు 
పుతసాంతానాన్నన పసారదించమన్న, “ననే్త దవేయాన్నక్ర దాసిన్న 
క్రబటిి  నాకు కూడా నీవు భరువ ే అవుతావు” అంటటంది. క్రన్న 
శుకుి డకి్ర ఇచిాన్ వరగరద న్ం తపపలేన్త అంటాడు యయాతి. 
ప్రాణ్ాన్నక్ర, ధనాన్నక్ర ఆపద వచిాన్ పుపడు, ప్రాణ్ాప్రయంలో ఉన్న 
బాాహిణ్ుడిన్న రక్ష్ించ్టేపుపడు, సటు లీ సంగమాన్నన క్ోర్ేటపుపడు, 
వవరహ వష్యంలోన్ూ అసతోం పలిక్రనా తపుపలేదన్న మున్తలు 
చ్ెపపిన్ పమాాణ్ వచనాలు ఉనానయి. కన్తక ఇందతలో దోష్ం 
లేదత అన్న న్చాచ్పెపింది. అంతకు పూరవమే ఆమె స ందర్రోన్నక్ర 
ఆకర్ధషతుడెనై్ యయాతి దాన్నక్ర అంగీకర్ధంచి శర్ధిష్ఠ న్త సటవకర్ధంచి 
పుతసాంతానాన్నన పసారదించ్ాడు. మదటి క్ డుకు పుటిిన్పుడు 
దేవయాన్న ఇద ిఎలా జ్ర్ధగధంద?ి అన్న పశానసేు  ‘ ఒక మున్న పసారదం’ 
అన్న బదతలు చ్పెపింద ిఆమె. క్రలకిమాన్ శర్ధిష్ఠ క్ర యయాతి వలా 
మర్ో ఇదదరత కుమారతలు పుటాి రత.  

ఒక ర్ోజు దతాహుోడు, అన్తవు, పూరతడు అనే శర్ధి ష్ఠ  
ముగుగ రత క్ డుకులు అశోకవన్ంలో యయాతి ఎదతరతగర ఆడు 
తుండడం దవేయాన్న కంటపడుతుంది. ఎవర్ీ పలాిలు అన్న యయా 
తిన్న ఆడుతుంది. ఆ పశానకు అతడు సమాధాన్ం ఇవవకప్ో తే, ఆ 
పిలాలనే మీ తండి ా ఎవరత? తలాి ఎవరత? అన్న అడుగుతుంది. 
దాన్నక్ర సమాధాన్ంగర వరళ్ళా యయాతిన్న, శర్ధిష్ఠ  న్త చూపసిరు రత. 
ఈ వధంగర తన్ భరు తన్న్త మోసగధంచి శర్ధిష్ఠ పటా పేమాన్త 
చూపించిన్ వష్యం తలెిసని్ మరతక్షణ్మే క్ోపంతోన్త, దతుఃఖం 
తోన్త మండిప్ో తయ, కుమిలిప్ో తయ తన్ తండి ాదగగరక్ర పరతగతెిు ంది. 
అకకడిక్ర వెళాి ఆ శుక్రి చ్ారతోడి క్రళ్ా మీద పడి తన్కు జ్ర్ధగధన్ 
అనాోయాన్నన చ్పెుపకున్న భోరతన్ ఏడిా ంది. దేవయాన్న వెన్తవెన్త 
కనే ఆమనె్త ఓదార్ేా ఉదేదశంతో యయాతి కూడా అకకడిక్ర 
వెళ్ాడం జ్ర్ధగధంది. యయాతిన్న చూడగరనే శుకుి డు మండపిడి, 
“యౌవన్ గరవంతో ధర్రిన్నన అతికిమించి దవేయాన్నక్ర చ్ేసని్ 
అనాోయాన్నక్ర ఫలితంగర నీవు ఈ నాటి న్తంచి నీ యౌవనాన్నన 
క్ోలోపయి, జ్ర్రపటడితుడవు అవుతావు” అన్న శపిసరు డు.  

దాన్నక్ర యయాతి పుత ా సంతానాన్నన పసారదించమన్న 
క్ోర్ధన్ యువతిన్న క్రదన్డం కూడా ధరి వరతదిమే కదా! అన్నన 
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ధర్రిలు తెలిసని్ న్తవువ న్న్తన ఇలా శపించడం నాోయం క్రదత. 
ప ై ప చతా ననే్త ముసలితన్ంతో బాధపడడం నీ కూతురత దేవ 
యాన్నక్ర కూడా అనాోయమ ే కదా? అన్న బతాిమాలుకుంటాడు. 
దాన్నక్ర శుకుి డు శరంతించి “నీక్ డుకులలో ఒకర్ధక్ర నీ ముసలి 
తనాన్నన ఇచిా అతన్న యౌవనాన్నన న్తవువ గిహ ంచత. న్తవువ 
భోగరన్తభావరలతో తృపిు  చ్ెందాక, యౌవనాన్నన తిర్ధగధ ఇచిా, నీ 
వరరిక్రోన్నన వెన్క్రక తీసతక్ో. నీకు ఇలా సవే చ్సేని్ ఆ క్ డుకు 
ర్రజ్ాోన్నక్ర అరతు డు, మీ వంశరన్నక్ర వంశకరు క్రగలడు” అన్న పర్ధషరక 
ర్రన్నన చ్బెుతాడు. శుకుి న్న శరపపభాావం వలా వెంటన ేముసలివరడె ై
ప్ో యిన్ యయాతి, తన్ న్లుగురత ప దద  క్ డుకులన్త పిలిచి 
సంగతి చ్ెపపి, “మీలో ఒకరత మీ యౌవనాన్నన నాకు ధారప్ో యం 
డి” అడుగుతాడు. అది వన్న యదత, తుర్రవస, దతాహో, 
అన్తవులు  

“లోకంలో ముసలితన్ం,ర్ోగం అనవే సహజ్ంగర వసేు  
తపపేది క్రదత కన్తక పజా్లు అన్తభవసరు రత. తెలిస ితలెిసి ఎవడెైనా 
వీటని్న క్ోరతకుంటార్ర? తలనరె్ధసేు  మన్ిధతడంతట ిఅందగరడి నెైనా 
సటు లీు దగగర్ధక్ర ర్రన్నసరు ర్ర? కుబేరతడి వంట ి సంపన్తనడు కూడా 
ముసలితన్ం వసేు  ఎవర్ధక్ర పటతాి ప్రతుాడు క్రడు. అలాంటది ి మా 
యౌవనాన్నన నీకు ఇమిన్టం ఏమిట?ి” అన్న పశానంచి తండి ా
క్ోర్ధకన్న తిరసకర్ధంచ్ారత. దాన్నక్ర యయాతి క్ోపగధంచతక్ న్న, “నాకు 

వరరసతలుగర ర్రజ్ాోన్నన ప్ొ ంద ేఅరుత మీకు ఉండదత” అన్న శరపం 
ఇసరు డు.  

అటట తరతవరత ఆఖర్ధ వరడెనై్ పూరతడని్న పిలిచి తన్ 
క్ోర్ధకన్త చ్బెుతాడు. పూరతడు వెంటనే తండి ా క్ోర్ధక మేరకు తన్ 
యౌవనాన్నన అతన్నక్ర ధారప్ో సి, ముసలితనాన్నన తాన్త పుచతా 
కుంటాడు. అనేక సంవతసర్రలు ర్రజ్ోప్రలన్ చ్సేూు , వష్య 
భోగరలన్త అన్తభవంచ్ేక తిర్ధగధ తన్ ముసలితనాన్నన వెన్క్రక 
తీసతకున్న, శర్ధి ష్ఠ  క్ డుక్ెనై్ పూరతడిన్న చకివర్ధున్న చ్ేస ి వరన్పసిాం 
సటవకర్ధసరు డు యయాతి. 

ఇలా ర్రక్షసగురతవు అయిన్ శుక్రి చ్ారతోన్న కూతురత, 
దేవయాన్న ముందత కచతడి న్నర్రదరణ్కు గుర్ధ అయింది. తరతవరత 
యయాతిన్న యుక్రుతో తన్ భరుగర చ్సేతకుంది. తన్న్త అవమాన్నం 
చిన్ ర్రజు కూతురత, సనేహ తుర్రలు ఐన్ శర్ధి ష్ఠ న్న తన్కు దాసటగర 
చ్ేసతకుంది. అంతటితో ఆగకుండా ఆమనె్త దాసగిరనే తన్తో బాటట 
అతువరర్ధంటకి్ర కూడా పటటి కు వెళిాంది. అకకడ కూడా శర్ధిష్ఠ కు 
యయాతి దగగర క్రకుండా ఒక కన్తనవేసి ఉంచడాన్నక్ర తాపతయా 
పడింది. అహంక్రర్ధ అయిన్ దేవయాన్న, తన్ సవలాభం క్ోసం 
తండినాే క్రదత, దొర్ధక్రన్ సమయాన్నన, సమకూర్ధన్ సందర్రులన్త, 
తారసపడిన్ వోకుు లన్త, తన్కున్న పర్ధజ్ాా నాన్నన, బుదిిబలాన్నన 
యధచేాగర వరడుకుంది. ఆభిజ్ాతాోన్నన ఆభరణ్ంగర క్రకుండా 
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ఆయుధం గర ఉపయోగధంచతకుంది. చివర్ధక్ర అక్రల జ్ర్రభార్రన్నక్ర 
గుర్ధ అయియోటటటా  భరున్త తండి ా శరప్రన్నక్ర గుర్ధచ్యెోడాన్నక్ర కూడా 
వెన్తక్రడలేదత. ఈ చరో వలా తన్ సంసరరమే భగనం అవుతునాన 
లలకక చ్యెోలేదత. తన్ పటా అపచ్ారం చ్సేిన్ భరున్త శక్ష్ించడమ ే
ఆమె ధేోయం.  

ఏది ఏమెనైా భారతంలో ఒక చిన్నకధలో కన్నపించ్ ేప్రత ా
అయినా దవేయాన్న మన్ మన్సతలో ఒక మరతపుర్రన్న ముదనా్న 
వేసతు ంది. 

నిదర 
శీమితి భావర్రజు భారతి 

నాకు న్నద ాపటేి  ర్రతుాలకంట ేన్నద ాలేన్న ర్రతుాలే ఎకుకవ. 
న్నర్రటంకంగర ఎన్నమిది గంటలు న్నదపా్ో యియ మావరర్ధక్ర, నాకు, 
న్నరంతరం చరా జ్రతగుతయనే వుంది. న్నద ాప్ో యియ ముందత ఆలో 
చించడంతో నాకు న్నద ా ర్రదన్న మావరరూ, న్నద ా ర్రక ఆలోచన్లు 
వసరు యన్న ననే్ూ, ఇలా అంటూనే ర్ోజులూ, వరర్రలు, నలెలు, 
సంవతసర్రలు కూడా గడపిసేతు నానం. “న్నద ా పో్ వలసని్ సమ 
యంలో, అంట ే ర్రతి ా పది గంటల తరతవరత, న్నద ా ప్ో వరలి క్రన్న 
పపాంచంలో వున్న సమసోలన్త, ఆ ర్రతే ాతీర్ేా యగలన్న్తక్ోవడం 
నాక్ే క్రదత, ఏ మాన్వమాతుాలక్ర కూడా అసంభవం” అన్న ఒకక 
వరకోంతో అటట తిర్ధగధ న్నదలాోక్ర జ్ారతకుంటారత మావరరత. ప ైగర 
బాగర న్నదపా్ో తే, మర్రనడు బురి మర్ధంత చతరతకుగర ఆలోచన్లతో 
బాగర పన్న చ్సేతు ందంటారత. న్నద ార్రక ననే్వసి పడుతుంట ేఇలాా ంట ి
చరా చ్వెులక్ర వన్నపిసతు నాన మెదడుక్ర మాతంా చ్రేదత-అరిమ 
వదత ఈ లాజిక్. 

నా “న్నదాా పర్ధశోధన్”లో తేలిందేమిటంటే, న్నద ా సర్ధగరగ  
పటిన్న ఆడవరళ్ళా సంఖో మగవరర్ధ సంఖో కనాన ఎకుకవ. ఇద ి
ఎనోన రక్రలుగర తర్ధకంచవచతా. ఎకకడోక్రన్న నాకు మావరర్ధలాగర, 
పడుక్ోగరనే న్నదపాటేిసతు ందనే ఆడవరరత కన్బడలేదత. ఈ సంఖో 
బహు తకుకవ అన్న నాకన్నపసితు ంది. మావరర్ధ సంగతే చ్ెప్రపలంటే, 
మంచం మీదక్ర వరలగరనే, ఇంక దిండుక్ర తల తగలగరనే న్నదలాోక్ర 
జ్ారతక్ోవడం మామూలు. నా సంగతంటార్ర ననే్త పగలంతా 
చ్ెప్రపలన్తకున్న వష్యాలన్న తీర్ధకగర మాటాా డడాన్నక్ర అదే మంచి 
సమయమన్న మదలు ప డాు న్త. నా మదటి వరకోం సగమయియో 
సర్ధక్ర, మావరరత న్నదపా్ో వడమ ే క్రదత, నా వరకోం పూరుయియో సర్ధక్ర 
సన్నగర గురతి  కూడా మదెలవుతుంది. నా పశానలక్ర సమాధాన్ం 

ర్రకప్ో గర నాకు క్ోపం వసతు ంది. మర్ధ న్నద ా ఎలా వసతు ంద ి మీర్ ే
చ్ెపపండి.  

నా న్నదాాభంగరన్నక్ర క్రఫట కూడా క్ ంతవరకు క్రరణ్ం అన్న 
మా డాకిరత చ్ెప్రు రత. వయసతస మీరతతున్నక్ దిద  “క్రఫట పడటం 
లేదండి ఈ మధో”, అన్న మాట ఎవర్ో ఒకరత చ్పెపడం నా 
చ్ెవులో పడుతయనే వుంటటంది తరచత. అయినా అపుపడపుపడు 
క్రఫట ఘుమ-ఘుమ, సతవరసన్ నాసకి్రపుటాల చతటూి  వుంట ే
ప్ో నీ ఈ ఒకకసరర్ ీ క్రఫట తాగధనా న్నద ాపటికప్ో తుందా అనే ఆశతో 
చ్ేసని్ నా పయాోగం చ్ాలాసరరతా  తపిపంది అన్న ఒపపేసతకుంటా. నా 
మీద మావరర్ధ జ్యక్ ఏమంటే, మధాోహనం పనెనండు తరతవరత 
క్రఫట తాగధతే ఆ ర్రతిా భారతి మూడు గంటలు, క్రఫట తాాగకప్ో తే 
నాలుగు గంటలు న్నదపా్ో తుందన్న చ్పెపడం ఎన్ననసరర్ోా  వనానన్త. 
మన్లో మాట, అందతలో న్నజ్ం లేక ప్ో లేదత! క్రఫట తాగధన్ వంెటన ే
న్నదపా్ో గల ధరీతలన్న కలిసనిా, క్రఫట తాగధతగేరన్న న్నద ార్రదన ేవరర్ధన్న 
చూసేు  క్ ంత జ్లసట అన్న ఒపపేసతకుంటాన్త. అంట ే క్ ంతయి నా 
న్నద ా పటాి లంటే, అసలు ఈ క్రఫట తాగరలనే వరోమోహంన్తంచి 
బయటపడడమే నాకు మారగం! 

న్నదగాుర్ధంచి ఏ గూి ప్ లో మాటోచిానా అందరూ ఏదో 
సలహా ఇవవక మాన్రత. అటేి  న్చాన్న పుసుకం చదవమనీ లేదా 
అంతగర న్చాన్న టి.వ. షో  చూడమన్న, వడే ి ప్రలు తాగమన్న, 
హ ప్రనటిసి్క ‘న్నదపా్ో మన్న’ చ్పెుు న్న సి.డి. వన్మన్న, లేదా నీళ్ా 
గలగల, పక్షుల క్రలక్రలార్రవరలు, క్రకప్ో తే భజ్న్ల సి.డి. 
వన్మనో చ్ెప్రు రత. పతాీ ఒకకరూ ఒక్ోకవధంగర తాము చ్పెపడంవలా 
ఎవర్ధ వష్యంలో ఎలా న్నద ా సమసో తీర్రార్ో చ్ెప్రు రత. ఎన్నన 
చ్ేసనిా ఇపపటిక్ ీనాకయితే ప  ైసలహాలు ఏవ అంతగర పన్నచ్ెయో 
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లేదత. ఒకటి మాతంా న్నజ్ం. నాకు న్నదపాటికప్ో డమ ే క్రదత, 
ర్రతంాతా గడియారం క్సేి చూసి అలసిప్ో యి, మర్రనడు అందర్ధతో 
‘ఎన్నన సరరతా  న్నదలాో అంతర్రయాలు వచ్ాాయో, ఎనోనగంట న్తంచి 
ఎనోన గంట వరకూ (న్నముషరలతో సహా) మలేుకునే ఉనాననో’ 
చ్ెపపడం. మావరర్ధతో మదలుప టిి , ఆర్ోజ్ంతా ఎవర్ధతో మాటాా డి 
నా, నాకు మాతంా ర్రతిా న్నదపాటికప్ో వడం అనాటి వరరులలో ము 
ఖాోంశమయిప్ో తుంది. ఇంక్దేయినా కషరి లలో ఉంటే సలహాలు, 
సహాయాలు, ఆదతక్ోవడం ఉంటాయిక్రన్న, న్నజ్ంచ్ెప్ో పదూద  నా 
ర్రతంాతా న్నదలాేన్న గోడు వన్నవరళ్ాన్న సరన్తభూతి చూపమన్డం 
నాోయంక్రదన్న కూడా నాకు తెలుసత. అసలు తపపించతక్ోకుండా 
వన్నందతకు సంతోష్ం.  

ఈమధో మావరరత, న్నదలాో నేన్త చిన్నగర గురతి  ప డు 
తున్నటటి చ్ెప్రపరత. న్నదే ా సర్ధగరగ  పటిన్న ననే్త గురతి  ప టిడమేంటి, 
మావరరత చ్పెపే జ్యకులోా  ఒకటిగరన ే అన్తకునాన. ఇంతక్ీ గురతి  
వష్యంలో వున్న ఇబబందతలు, ఆ కథలు చ్పెుపక్ోవడం తర 
తర్రలుగర వంటూన ేవునానం. వంతమేంటే, గురతి ప టేివరళ్ళా ఎవర్ధ 
గురతి  వరళ్ాక్ర వన్నపించదత కదా, అందతకన్న పకాకవరళ్ళా చ్పెపగర, 
చ్ెపపగర సిగుగ పడుతయ ఒపేపసతకుంటారత, మర్ ీ గటిిగర క్రదంటే, 

ర్ధక్రరా్ చ్ేస ి తిర్ధగధ వన్నపించిన్ ఆధార్రలు కూడా ఉనానయన్న 
కధలు మీరత వన ే వుంటారత. గురతి  ప టేివరరత ఎంతో హాయిగర 
పపాంచంతో ఆ క్ న్నన గంటలు తమ హకకన్నటటి గర న్నదపా్ో వడమ ే
క్రదత, ఇంటోా  వున్నవరర్ధక్ర వరళ్ా “ఖరి” క్ దలిేసని్ న్నరపర్రధత 
లన్తకుంటారత. ఇకప్ో తే, గురతి క్ర గుర్ధఅయిన్ ఆ ఇంటోా  జ్నాభా, 
చ్ెవులలో దూది ప టటి కునో, తలగడతో తమ చ్వెులు మూసతకునో 
న్నదపా్ో వడాన్నక్ర పయాతినసరు రత. ఈమధో నేన్త ర్ెండు ర్రతుాలు 
బంధతవులింటోా  ఉండవలసి వచిాంది. ఇంటోా  వున్న ప దదవయ 
సతసన్న దంపతులు వరే్ే వేర్ ేసటపడులో వళె్ళు న్న “ర్ెలైుబండా” లాగర 
గురతి  ప డూు నేవునానరత ర్రతంాతా. ననే్త కూడా అదే ర్ెలైుబండిలో 
పయాాణ్ం చ్సేతు నాననా అన్న అన్తమాన్ం వచిాంద ి ర్రతంాతా 
వరళ్ా గురతి  వంటటంటే. అసలే క్ ి తు  చ్ోటట, క్ ి తు  మంచం, మా 
ఇంటోా నే సర్ధగరగ  న్నదపా్ో న్న నాకు ఒకక క్షణ్ం కూడా న్నద ా లేదత. 
అన్ననంటికనాన కషి్మయిందమేంటే, ప్ొ ా దతద నేన ఆ దంపతులు 
అమాియ్! బాగర న్నదపాటిిందా అన్న అడిగే సర్ధక్ర నాకు ఏం 
చ్ెప్రపలో తలె్టక సతమతమయాోన్త. 

సర్!ే గురతి  మీద పర్ధశోధన్లతో ఎనోన పుసుక్రలు, 
వరోసరలూ, ప్రటలు, పదాోలు వన్డము, చదవడము మీకందర్ధక్ీ 
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తెలిసని్దే. ఇక గురతి  మీద జ్యకులక్ర అంతే లేదత. క్రరూి నా్యిత ే
వేలక్ దీద  వునానయి.  

మర్ీ ఈ గురతి  ప టేివరళ్ాలో కూడా జ్ాలిగుండె వున్న వర 
ళ్ళా లేకప్ో లేదత. “సటా ప్ సిడీ పర్ధశోధనాలయాలోా ”, పర్కీ్షలు 
చ్ేయించతక్ోవడమే క్రక, చిక్రతసలక్ర కూడా వపుపకుంటటనానరత. 
ఇక టి.వ.లోా , పుసుక్రలోా  వచ్ేా  పకాటన్లలో గురతి  ప్ో యియ 

మార్రగ లు, పకాకవరర్ధక్ర వన్నపించకుండా వరడగలిగే పర్ధకర్రలు చ్ాలా 
నే చూసతు నానం. బో లలడుడబుబ, శిమతో కూడిన్ పర్ధశోధన్లు 
గురతి  మీద జ్రతగుతున్న ఈ పపాంచంలో అందర్ధక్ర, అంటే, గురతి  
ప టేివరర్ధక్ర, పకాకన్తన్న వరర్ధక్ర కూడా సతఖ సంతోషరలతో న్నదాా 
భంగం క్రకుండా ఉండే ర్ోజుక్ోసం ఎదతరత చూదాద ం ...  

సర్ేవజ్నా (గురతి  క్ టేి  వరళ్ాతో సహా) సతఖినో భవంతు! 

మహా భారతంలో నాకు నచిున పాతర: కరతు డు 
పదిజ్ వకకలగడా, మన్-ర్ో, న్ూో జ్ెర్ీస 

కరతి డు అన్గరనే చ్ాల మందకి్ర ఎన్.టి.ఆర్. గరర్ధ 'దాన్ 
వీర శూర కరి' సిన్నమా గురతు క్ర వసతు ంది.  అది తపేప క్రదత.  
ఎన్.టి.ఆర్. గరర్ధ న్టనా చ్ాతురోం అటటవంటదిి. 

అందర్ధక్ర అన్నన తలెిసని్ వష్యాలే క్రనీ మర్ొకకసరర్ధ 
గురతు  చ్సేతకుందాము అన్న ర్రసతు నానన్త.  మహాభారతం లో నాకు 
న్చిాన్ వోక్రు కరతి డు. సనేహాన్నక్ర, తాోగరన్నక్ర, దానాన్నక్ర ఇటటవంట ి
మంచి గుణ్ాలన్ననటిన్న కలిపతిే కరతి డు మన్క్ర కన్నపిసరు డు.  మచా 
ఎరతగన్న శీల సంపదకు సవచమెైన్ పతాిరూపమ ేకరతి డు.  కరతి డు 
ఎంతటి దాత అంట ేమరణ్ం వరకు కూడా ఏనాడూ లేదన్నద ినోట 
ర్రలేదత. 

ఒకసరర్ధ పరమ క్ోపషిిి  అయిన్ దూర్రవస మహామున్న 
కుంతిభోజున్న ర్రజ్ాోన్నక్ర వచ్ాాడు. మహామున్న క్ోప్రన్నక్ర భయపడ ి
ర్రజు పరమసహన్శీలి అయిన్ కుంతీదవేన్న ఆయన్ సవేలకు 
న్నయోగధంచ్ాడు. ఆమె శిది తో చ్ేసని్ ఉపచ్ార్రలకు సంతసించి 
దూర్రవస మహామున్న, తలచతకున్నంతన ేఏ దవేత వలా న్యినా 
సంతాన్ం కలిగే మంతాాన్నన ఆమెకు ఉపదేశంచ్ాడు. ఆ మంతంా 
పభాావం పర్కీ్ష్ించ్ాలనే బాలోచ్ాపలోంతో సూరోభగవరన్తడిన్న 
ప్రార్ధదంచింది. అలా సూరో భగవరన్తడి వలా  కుంతిక్ర “సదోోగరుం” 
దావర్ర పుటిిన్ వరడు కరతి డు.  సహజ్ కవచ కుండలాలతో అందం 
గర పుటిిన్ కరతి డిన్న తలాి కుంతీదవే లోక న్నందక్ర భయపడ ి నీట ి
ప్రలుచ్సేింది.  అదృషి్ వశరతయు   దాశర్రజు అతిరధతన్నక్ర న్ద ిఒడుా  
న్ దొర్ధక్రడు.  పలాిలులేన్న అతిరధతన్నక్ర అతన్న భారో ర్రధ, ఆ 
ప్రపడిక్ర 'వసతసనే్తడు' అన్న నామకరణ్ం చ్సేి అలాా రత ముదతద గర 
ప ంచతకునానరత. తలాి ర్రధ ఎంత గొపపగర ప ంచింది అంటే అందరత 

అతన్నన్న 'ర్రధయేుడు' అన్న  పలిిచ్వేరరత.  ఎనోన ఆటంక్రలన్న ఎదత 
ర్ొకన్న కరతి డు గొపపగర వలువదోన్న అభోసించ్ాడు. ఎంత గొపప 
వరడెైనా యుగధరిం పకా్రరం తకుకవ జ్ాతి వరడన్నక్రరణ్ంగర ప కై్ర 
ర్రలేకప్ో యాడు. 

కరతు డు–ధచరోోధనచడు:  సేనహం అంటే కరతి డు ధతర్ోోధన్తడిద ే
అన్న చ్పెుపక్ోవరలి. దోాణ్ాచ్ారతోడు న్నరవహ ంచిన్ వలువదో ప్ో టిలో 
జ్ాతి నపెంతో అవమాన్నంపబడతాడు కరతి డు.  ప్ో టలిో ప్రలగగ న్టా 
న్నక్ర కూడా అరుత లేదంటారత ప దదలు (కురతవృదతి లు, 
వయోవృదతి లు, ధరివృదతి లు). ఆ సమయంలో ధతర్ోోధన్తడు 
అడుా  తగధలి కురత వంశము అపపటకి్ే ఎంతట ి కులహీన్త  
చ్ెందిందో  తలెియచ్పెిప, ర్రచర్ధకపు అరుతన్న ఇవవటం క్ోసం అంగ 
ర్రజ్ాోన్నక్ర ర్రజున్న చ్శేరడు.  అరిసింహాసనాన్నన ఇచిా తన్తో సమా 
న్మెనై్ సరి నాన్నన కలగచ్ేసి గౌరవసరు డు ధతర్ోోధన్తడు. ఆ సమ 
యంలో కరతి డు దతర్ోోధన్తన్న యశోరక్షణ్కు, సరరవభౌమతవ సంర 
క్షణ్కు తన్ ధన్, మన్ుః, ప్రాణ్ాలన్త అంక్రతం చ్ేసరు న్న్న మాట ి
సరు డు.  జీవత చరమదశ వరకు కూడా తన్ మాటక్ర కటటి పడ ిపవా 
ర్ధుసరు డు కరతి డు.  తమ మెైతీ ాబంధాన్నక్ర జీవతాన్నన అంక్రతం చ్ేశర 
డు.  ఎకకడా శరసత వంచన్న ర్రధయేుడు దతర్ోోధన్తన్నక్ర ప్రదాభి 
వందన్ం చ్శేరడు. 

కరతు డు-దరర పది:   ఆ క్రలంలో యుదిం చ్సే ిఆడవరర్ధన్న గలెిచ్వేరరత. 
ర్రజులక్ర అది తపుప క్రదత.  దరాపది వలన్ ఇన్నన యుదాద లు జ్ర్ధగధ 
న్వ అంటే దరాపది ఎంత అందగతోు  వరే్ే చ్పెపన్కకర లేదత.   దరాపద ీ

( తరతవరయి 38 పేజీలో ) 
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అవవ తిరతనాళ్ళలో తప్ిుపో యంది 
క్ీ.శే. దేవులపలాి కృషి్శరసిు  ీ 

మా అవవ న రగరూ మీరూ, అవవన్న. హయ్యో ! సతబబ 
మివవన్న మా ఊళళాఆవణ్ణి  ఎరగన్న వరళ్ళా లేర్ే. అసలు ఊరంతా 
అవవనే పలిుసరు ర్రవణ్ణి . క్ దిదమంది 'సతబబమి గరరూ' అన్న కూడా 
అంటారత. ఆవడక్ర క్ోపం వచిాన్పుడు "ఆ ఆ ఆ, ఎవర్రి  అవవ! 
న్తవువ నాక్వేవుతావుర్ర చసేు  దయెోవవుతావు గరన్న" అన్న 
గదిదసతు ంది. అపుపడు చటటకుకన్ సరతద కున్న 'సతబబమిగరరూ' 
అంటారత. ఒక్ కకకపుపడు, 'సతబబమిగరరూ' అన్న పలిిసేు  "హార్ధ 
గరడదిా! వేలలడంత లేవు, బొ డుా క్ోస ి పరే్డెతావుర్ర నాకూ!" అన్న 
దతలిపసేతు ంది. వెంటనే దదితద కున్న 'అవవగరరూ' అంటారత. 
 ఏవయితనేేం ఆవడంట ేఅందర్ధక్ీ ఇషి్వే, అవవంటే.   
అవున్త. అందర్ధక్ీ ఇషి్వ,ేమర్ధ! వరళ్ాక్ేం ప్ో యింద ి ఇషి్ం గరక, 
ఎపుపడో  కన్నపసితు ంది వరళ్ాక్ర. కన్నపించిన్పుపడు ఎంచక్రక కుశల 
పశానలూ అవీ వసేతు ంది. సరమెతలోు  సరతాళించి కబురూా  కథలూ 
చ్ెపుతుంది. మాంచి ఫరరంలో ఉంటే - అంటే ఒడుపులో ఉంట ే
ప్రటలు ప్రడుతుంది. ప్రవు ప్రటా అవీ. ఆ క్రసేసపూ వరళ్ాక్ర 
కులాసరగర ఉంటటంది. వంటారత ప్ో తారత. వరళ్ాక్ేం ! ర్రతీా పగలూ 
ఆవడతో ఇంటోా  ఉండ ేవరళ్ాం. మేం వగేలేక చసతు నానం గరన్న!  

అన్నటటి -అవవంటే మీర్ెరగరనానరత కదూ సతబబమవవన్న 
-ఆవడ మమిలలనలా ఏడపిసితు ందో  చ్ెపపేముందత, ఆవడ రూపు 
ర్ేఖలూ ధోరణ్ీ మీకు తెలియదూద ! అసలు మా అవవంటే, మా 
నాన్నగరర్ధ మనే్తు . ఆయన్ తాలూకు అయిదకెర్రల ప్ొ లవూ, 
అప్రపరం లోగధల్ట వగెైర్ర ఆసిుతో అవవకూడా నాకు సంకిమించింది. 
మా నాన్న మనే్తు ంట ే దాదాపు డభె ైు మాట గదా. అయితేనేం 
న్డుం న్నటాగరగ  కదతరతలా న్నలబ డుతుంది. ఇషి్ం లేన్పుపడు 
మాతంా తెలుగులో 'ఐ' అక్షరం లేదూ 'ఐ', దాన్నలాగర ఒంగధ 
ప్ో తుంది. తరచత కంఠం ర్ెలైు గంటలాగర గణ్గణ్ా మోోగధంచ్సేతు ంది. 
ఇషి్ం లేన్పుపడు పటలగర మూలుగుతుంది. ఈ మధో క్ ంచ్ెం 
చ్ెడాా , గెదద  చూపులాంటది ి అవవ చూపు. అయితే పళ్ళామాతంా 
తీయించ్ెయోడవో, ర్రలిప్ో వడవో జ్ర్ధగధంది. ఒకకటే ఒకక ప ై పన్తన 
మాతంా-ముందతంది. క్రంది ప దమి మీదక్ర వ ంగధ, అకకడ క్రలూన్న, 

మాటాా డుతున్నపుపడు రవవంత తలాడసిూు  ఉంటటంది. అద ి
అందాన్నక్రకబో లు ఉంచ్సేిందవవ. మా ఇంటకి్ చిాన్ వో ప దదమన్నష ి
అపపన్న శరసతు ా రాన్న మాంచి కవ కూడా-ఆయనొకసరరనానడు చ్ెమ 
తాకరంగర 'ప పాంచంచంలో ఏ ప ాభుతవవూ చ్యెోలేన్న పన్న సతబబ 
మివవగరరత చ్ేసిందండి. ఒక్ే ఒకకట ి తపప ఏ పన్ూన లేకుండా 
చ్ేసిందీ! " అన్న అయిత,ే అవవ మాటటా డుతుంటే మాతంా అతి 
సపషి్ంగర తలెుసతు ంది. క్ ందరత పళ్ళా లేన్న వరళ్ళా నోరత లకకపిడ 
తలాగర డొలాగర ఉంటటంది. మాటాా డుతుంటే ఏవీ తెలియదత. 
ర్ొచతాలో న్డుసతు న్నటటి  పుసతకూ పుసతకూ గరలి ప్ో సతకుంటటం 
ది. అంతే ప్రత రబబరత బొ మి కడుపు నొక్రకతే చపుపడెైన్టటి  
అవవ అలాగరగ దత. అయినా ఓ లోపం ఉంది. అవవ మాటలోా  'ప’ 'ఫ’ 
అన్న పలుకుంతుంది. 'తపూప, వపూప, చ్ెపూప' అంటటంద,ి ఈ 
వ ంట ిపన్తనవలా. 

అసలు మాసతబబమివవది - ప దద  జ్ాతీయ నాయకుడ ి
ఉపనాోస ధోరణ్ణ. అయితే అవవ తెలివగర మాటాా డుతుంది. వోసరర్,ీ 
ఉపనాోసరలోు  దేశరన్నంతనీ తలదమిెిక్రకంచ్ే వో ప దద  మన్నష ిమా 
ఇంటకి్ చ్ాాడు. ఆయన్ సభలోనే గరక సభ ఇవతల కూడా సభలో 
లాగే అంతప్ొ డుగూ మాటాా డతాడు. మా ఇంటిక్ చిాన్ పదని్నము 
షరలోా  మదలలటాి డు పసాంగం. మర్ధ పదని్నమిషరలోా  అవవ కలుగ 
జ్ేసతకున్న రంగసిలంలో వరగబడింది. ఆయన్గరరత తోక జ్ాడంిచి, 
నాటిక్ ీనటేకి్ీ అవవక్ర 'న్మసేు '. అంతే! ఆవడ సన్ననధాన్ంలో నోరత 
వపపడు.  

వెన్కటిక్ర వో కవగరడు చ్ెపపిన్టటి  న్నపుపల, నీళ్ాన్త, 
చపపిడుపపిళ్ాన్త, తీర్రి ల, తిరతనాళ్ా తిపాపటలన్త, గడదిేర్ధ గడా 
కటిిన్ ఘటం అవవ ప ళిాక్ర క్రసు  ముందో  వనె్క్ో ప్ో యాడు 
ప న్నవటి. డభె ైు ఏళ్ా ప నై్న ఏకధాటగిర అంటే ఏక టాక్ీన్న వెైధవో 
ర్రజ్ాోన్నన పర్ధప్రలించి ప్రర్ేసని్ ర్రణ్ీ బహదదర్. గడుా  బహాిచ్ార్ధణ్ణ. 
యాక్రసడెంట్, అంటే ఏ క్రర్ో, ర్ెైలో కలగజ్సేతకుంటే తపప 
మారకండయేాద ి చిరంజీవుల లిష్ుి లో మన్నష ి మా అవవ. నాలు 
గగంటలక్ ేలేచి త లిక్ోడని్న లేపడం, తలుపులనీనఈ తెర్ధచి ప్రర్సేి,  
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ప్రచిపన్తలు అవీ చ్యెోడం, చ్ెంబులూ గధనెనలూ చపుపళ్ళా 
చ్ెయోడం, సరనన్ం చ్ెయోడం, పతిుర్రటిం లాంట ి కంఠవతెిు  
'ప్రాతసిర్రమి' వగెైర్ర శోా క్రలు చదవడం, మా న్నదదర తగలలయోడం 
- ఇలాగ ర్ోజ్ంతా జ్ర్ధగ ే తంతున్న గూర్ధా అటేి  చ్పెపడం నాక్రషి్ం 
లేదత. ఈ వవర్రలు కూడా మీకు చ్పెపకప్ో దతన్త. క్రన్న మీ మంచి 
క్ోసమే చ్ెప్రప ఇదంతా. అవవ ధోరణ్ణలో చ్ెపపవలసి వసేు  ఎపుప 
డెైనా అవవ ఎదతరయితే గురతు పటిి  చపుపన్ తపుపకున్న మీరత 
దాటిప్ో వచాన్న! అంతగేరక, ఇవనీన చ్ెపతిగేరన్న, మేవరవడతో ఎలా 
వేగధప్ో తునానవో మీకు తలె్టదన్న కూడా ఇన్నన వవర్రలిచ్ాా మీకు. 

ఇంక్ర ఇంటోా  మమిలిన పతాిఘడయిా ఏడపిించ్ ే
పన్తలిన గూర్ధా  ననే్త మీకు చ్ెపపనే లేదత. హయ్యో బాబో ! ఏ 
న్వవండి బాబూ, క్ోటయోగరరత శుభంాగర భోంచ్సేిన్ వసుటోా న ే
క్ తుదన్తకునానన్న్న మా శరష్మి దొడామిక్ర మళ్ళా వడిా ంచడం, 
నీళ్ాన్తకున్న చ్ెంబ డు సరమరాక్ోట పపుపన్ూన్నతో చ్యెిో కడు 
క్ోకవడం, ఎంగధలి వసుళ్ానీన కటిగటిి  గోడమీద న్తంచి వీధంట 
వెడుతున్న మేసటి టాట వీర్రి జుగరర్ధ తలమీద పడటేటటి  వసిర్ధవయేడం 
- ఈ గొడవలనీన ముందత ముందత మీకు తలెుసరు యి. అలాగ ే
సిన్నమాకు వళె్ాడం, సరకస్క వరళ్ా బో న్తల దగగర కదలకుండా 

న్నలబడి ఆ జ్ంతువులతో జ్త కటిడం, శరసన్ సభ సటటట క్ోసం 
మా ఊళళా చ్సేని్ ప దద  ఎన్ననకల సభలో రభస చ్ెయోడం – 
ఇలాంటవినీన కూడా ఇపుపడు క్రదత తర్రవత చ్పెుతా. 

అయితే, ముందో  చిన్న సంగతి చ్పెిప. అద ిచ్పెిప తీర్రలి 
- ఆవడ తిర్రనళ్ాలో తపిపప్ో వడం దగగరక్ సరు . అపపన్న శరసతు రతా  
గరరన్న చ్ెప్రపనే ఇందాక్ర. కవగరరత, ఆయన్ ఓ సరర్ధ అవవ మీద 
పంచరతానలు చ్ెప్రపడు భోజ్నాల దగధగర సరదాక్ర!  

“సతగుణ్మణ్ణగణ్ న్నకురతంబ సతబబమాంబ" అన్ననీన. 
“సతజ్న్ సేవరలంబ గం, సతబబమాంబ" అన్ననీన, "గం" అంట ే
గంగర భాగరీధ ీ సమాన్తర్రలట. ఆయన్ పదాోలు చ్పెుతుంటే, 
అవవ ముసమిుసి న్వువలోు  అటూ ఇటూ తిరతగుతయ, ఏదో తన్ 
గొడవ క్రదన్నటూి , న్నరాక్షోంగర పటిించత క్ోన్టూి , వన్న్టూి  అంతా 
వన్న, "అవ ఓ క్రయితం మీద ర్రసిప్రర్ెయోండ ి బాబూ, మా 
నాన్ననగరడిక్రవవండి" అంది. నాన్ననగరడంటే మా ప దదబాబయి, 
వరడంట ే మా అవవక్రషి్ం మా నాన్న పరేన్న! వరడూ గడుసత 
ర్రస కల్, ఏం చ్శేరడూ! ఆ పదాోలు తీసతకున్న, వలాించి, అడప్ర 
దడప్ర ప దద  ర్రగవరస ప టిి  అవవ దగధగర చదవడవూ, ఆవడ 
దగధగర్ేదనేా క్ టేిడవూ. ఈ పదాోల వరె్ధి అవవనెంతదాక్ర పటటి కుంద ీ
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అంట ే ఓసరర్ధ నాతో అంద ీ - "వ ర్ే అబాబయిా! నేన్త ప్ో యాక 
పదక్ ండో ర్ోజున్ ఈ కవులనందర్నీ పిలిపించి నా మీద పజ్ాోలు 
చ్ెపపించర్ర" అన్న. 

ప ాసతు తమేవటంట,ే నాన్ననగరడు శవర్రతి ా తీర్రి న్న క్ళె్దా 
మన్న అవవన్న ర్చెాగొటాి డు. నాక్రషి్ం లేదత "తీరిములు మాన్స 
ములు ముక్రు పదాములు" అంటూ "సతోము తీరిము" అంటూ 
కవ చ్పెిపన్ మాటలోా  న్మికం ఉన్న వరణ్ాి యినె్త. అయిత ే ఏం 
జ్ెయోన్త అవరవ, నాన్ననగరళ్ాలోా  ఏ ఒకకళ్ానీ లగంగదయీడవ ే
కషి్ం! ఇదదరూ పటటి కునానర్రయిె! ప్ో నీలే ఇలేా నా ఆ నాటిక్ర 
వశరి ంతిగర ఉంటటందన్ననీన దార్ధప్ొ డుగునా అసుమాన్వూ 
అవవక్ోసం పంచరతానలు పదాోలు చదవి నాన్ననగరడ ి తగెులు 
కుదతరతతుందన్ననీన సర్ేన్నానన్త, చివర్ధక్ర. 

ఆ తీర్రి న్నక్ే వెళ్ళతున్న ర్రవయో క్రపున్న బతి 
మాలుకున్న, అతన్న ర్ెండెడా బండలిో మా వరళ్ానీ కుక్రకన్త. 
తోవలో అవవ కున్నక్రప్రటటా  పడి క్రందపడకుండా ర్రవయో క్రపు 
ప దద  క్ డుకున్న బండ ి చివర బిరడాలాగర బింగధంచ్ాన్త. ఈ బిరడా 
సంగతి తర్రవత చ్పెుతా. వరళ్ళా తలెాా రగటేి  వళెాారత. సరయంక్రల 

వో, ర్రతి ా పడుతుంటనేో ర్రవరలి. మూడు నాలుగగంటలక్ర ఏదో 
పన్నవుండ ివీథలిోక్ర వచ్ాా వీధరతగు పకకన్న బికక మహం వసేత 
కున్న, ఏడచిి ఏడచిి ఎరికళ్ళా వరడూ, నాన్ననగరడు ఒదిగధ న్నలబడ ి
ఉనానడు. 

"ఏమిర్ర అవవ ఏదరి్ర" అనానన్త. 
"త-త-త" అనానడు. 
"ఏమిటాా త-త-త తపిపప్ో యిందా ఛ-ఛ-ఛ క్రదతగదా, 

అంటే చచిాప్ో లేదతగదా" అన్డిగరన్త. 
"తీరింలో అవవ కన్బళళాదత" అనానడు వరడు మెలాిగర. 
'ఆ' అనానన్త. నాగుండ ె గుభలేుమంది. గొదార్ోా  

పడిందవేో! గుండె ఆగధప్ో యిందేవో, ముసలిద నాకు మహ జ్ాల్ట, 
దతుఃఖం వసేతక్ చ్ాాయి. అసలు అవవంటే మా అందర్ధక్ీ ఎంత 
ఇషి్వో అపుపడు తలెిసొ చిాంద ినాకు. అవవన్న తీససేేు  లోకం ఎలా 
ఉంటటందో  మాకు తలెియదత. ప్రపం ఆవడ క్వెరతనానరత? న్నజ్ాన్న 
క్ర నాకు ముసలాళ్ాన్త చూసేు  ఎంతో దగిులు. ముందతకు చూసత 
కుంటే నోరత తెరతచతకున్న దగగరగర వచ్ేా  చీకటి భూతంగరక వరళ్ాక్ ే
ఉంద!ి 
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మా అవవ చూపులు ఒక్ కకకపుపడు, దూర్రన్ ఆక్రశరన్ 
ప్ో యియ పక్షులాా గర ఉంటాయి. ఎకకడకి్ో ఎకకడిక్ో ప్ో తయన్నటటి , 
అపుపడు నాకు భయం వసేతు ంది. అవవ ఒక్ కకకపుపడు ప్ొ డుగరగ  
న్నటటి ర్ేా ద!ి ఆ న్నటూి రతప చిన్నతన్ం న్తంచీ ఎన్భ ై ఏళ్ా దార్ోా బడ ి
ప్రక్రవచిాన్టటి ండదేి. ఇపుపడు ఈ మాటల్టనీ సిిమితంగర అంటట 
నానన్త గరనీ అపుపడు... 

"ఏవటాా, ఏం జ్ర్ధగధంద?ీ అన్న నాన్ననగరణ్ణి  అడిగరన్త. 
గోదావర్ోా  సరనన్ం చ్ేసొ చ్ాారట. గుళళా కూకడా వళెళాచ్ాా 

రట. సరవమి దరశన్మయాోక, గుళళా మండపం మీద కూచతన్న 
వరడి చ్ేత సరదాగర పంచరతానలు కూడా చదివంచతకుందిట. 
తర్రవత ఇవతలిక్ర వచ్ాాక, రంగుల ర్రటనం దగగర్ధక్ చ్ేా టపపటకి్ర 
నాన్ననగరడు అదకెుకతాన్నానటి. వరడు క్రసేసపు దాన్న మీద తిర్ధగొ 
చ్ేాసర్ధక్ర అవవకకడలేదత. వరడు మదట ఇకకడా అకకడా చూసి, 
కన్బడకప్ో తే కంగరరతపడ,ి"అవరవ, అవరవ" అన్న పలిుసూు  తీరివం 
తా తిర్ధగ,ీ బళ్ళా వపిపన్చ్ోట దగధగర్ధక్ చిా అకకడకూడా ఆవడ 
కంబడకప్ో తే అయిదత మెైళ్ళా న్డచి ఇంటిక్ చ్ేాశరడు. ఇద ీకథ. 

వెంటన ే ర్రవయో క్రప్ొ చ్ాాడేమో వరళ్ళాంటకికబురత 
చ్ెశరన్త. క్రవగరణ్ీి  గోవందతనీ తిర్రనళ్ాక్ర పర్ధగతెిు ంచ్ాన్త. అవసర 
మెైతే ప్ో ల్టసతలోు  గూడా చ్ెపపమనాన. ఇంటోా  మా ఆవడా పలాిలూ 
న్నశశబదంగర కూచతనానరత. కుక్రకన్ పనే్తలాా . నేన్త శవసిరణ్ చ్ేసూు  
బయటిక్ర వెళ్ళతయ, లోపలిక్ సూు  మతిప్ో యిన్టటా  తిరగడం మద 

లుప టాి న్త. 
ర్రతిా పదయింది. అవవ లేకుండా ర్రవయో క్రపు బండ ి

వచ్ేా సిందట. క్రవగరడూ గోవందత వఠ్ధి చ్తేులోు , అంట ే అవవ 
లేకుండా వచ్ేాశరరత. ఇహ ఊరతకుంటే బావుండదన్న, మా ఆవడ 
లోపలినంచి క్ ంచ్ెం కూన్నర్రగం ఏడుపు ప్రారంభించింది. చంట ి
పిలాా డు కూడా యధాశక్రు వరళ్ామిక్ర తోడయాోడు. చూడాా న్నక్,ీ 
ఉబుసతప్ో క్ర, సొ హం గరి మం మా ఇంటి దగగర చ్రే్ధ, అవక్రశం 
ర్రగరన ేసరదాగర పర్రమరశలోన్ూ, అవవ దవిో సిృతులిన నమెరత 
వేసతక్ోవడంలోన్ూ, అపుపడ ేపడిప్ో యారత. 

ఇద ీతిర్రనళ్ా ర్ోజున్ అరిర్రతిా మాసిితి.  
అంతలో "సనాోసిర్రజు గరర్ధలాిదనేా?" అన్న దూర్రన్తనంచి 

గదిదసతు న్న మాటలు వన్బడాా యి. అందరూ అటట తిర్ధగధ చూశరరత. 
"ఎవరత బాబూ, ఏవట?ి" అన్న గరవుక్ేక ప టాి నేనన్త. చీక 

టోా ంచి వసూు  ప్ో ల్టసత జ్వరన్త కన్బడాా డు. వరడ ి కూడా ఠ్ీవగర 
న్డుసూు , చీకటోా  దపీసింభం లాగర, జ్వరన్త కంటే ధాటగిర అవవ 
సరక్ష్ాతకర్ధంచింది. "అవ వచిాంది" అన్న క్కే్ేశరన్త. లోపలునంచి 
అందరూ “ఘొలుా " మన్న ఇవతలక్ర వచ్ాారత. 

క్ ందరత మాతంా 'అర్రె్ే! అవవ అపుపడే దొర్ధక్సేిందే. 
నాలోాజుల ప్రటట సరదా ప్ో యింద'ే అన్న దగిులు మహం వేశరరత.  

ప్ో ల్టసత జ్వరన్ 'ఇదతగో ముసలావడ. నా ప్రాణ్ాలు 
తోడసేింద!ీ ఈవణ్ణి  తిర్రనళ్ాక్ ీ తీర్రి లక్ీ పంపి, దేశం మీద వదత 
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లాు ర్ేవటయాో ఈవడ కంట ేమా సూపర్ెంటట న్యం" అన్న చీదర్ధం 
చతకుంటూ అనానడు. 

"ప్ో ర్ర! నే సూపర్ధంటటన,ే నాక్ేం ర్రవుబహదదర్ధన! 
శెలవచ్ాాన్త ఫో " అంది అవవ. వరడు పళ్ళాబిగధంచి క్ రక్ ర చూసి, 
చీకటోా క్ర న్డిచి, అకకడ ఖాండింాచి ఉమేిసి చక్రకపో్ యాడు. 

ఇహ తీరింలో జ్ర్ధగధన్ కథమేిటంటే... 
నాన్ననగరడు రంగులర్రటిం తిరతగుతయంటే పలాిలందర్ధక్ ీ

జీళ్ళా, జ్ంగధడ ీ మిఠ్రయి, త కుకడుండలూ క్ ందామన్న, ఆ క్ టా 
క్ెళిా ఒకకకకళ్ాక్ర పరేత పేర్రన వ క్ కకక ప్ొ టాా ం కటిించిందట అవవ. 
అకకడ చిలార వష్యంలో క్ టటి వరడతిో పేచీ వచిా, వరణ్ణి  
భూశయెన్ం చ్సేి ప్రర్సే,ి దమిిడలీతో సహా వరడి దగగరతనంచి 
ర్రబటిి  ఇతుడి సరమానా్ దతక్రణ్ం మీద పడిందట. అకకడ ర్రగధ 
చ్ెంబూ, గర్ధటా బరేం తలేాడాన్నక్ర ర్రవర్రవణ్ యుధి్ం చ్సే ి
ర్రచిాపపల క్ టటి వెైపు దృషిి  తిపపి, అటట దాడి చ్సేింది. దార్ధలో 
డక్ీక డమడమల బండ ివరడు తారసలాిితే, అనీన వరయించీ, న్డిపట 
చూసట, అమేివరడు బో రతమన్న ఏడేాదాక్ర వరణ్ీి  ఆపి, అంతలో 
ఉప్రికయోగరర్ధ కుటటంబం కన్బడతి ే వరళ్ాతో ఊసతలాడి, అటేి  
నాలుగడుగులేస ే సర్ధక్ర నాన్ననగరడు గరోపక్రన్నక్ చ్ాాడు. 
అపపటకిపుపడ ే ప్ొ దతద వరలోు ంది.” నాన్ననగర నాన్ననగర" అన్న 
తీరివంతా తిరగడం మద లలటిింది. బళ్ా దగధగర క్ చిా చూసేు , 

ర్రవయో క్రపు బండీ వెళిా ప్ో యింది. మళ్ళా తీరింలోక్ర వచిాంది. 
" మా నాన్ననగరడు కన్బడాా డా? అన్డుగుతయ. ఎవళ్ా న్డగిధనా 
వరళ్ళా పటిించతక్ోలేదత. అపపటిక్ర కంగరరత పడాం మదలలటిిందవవ. 
ఇంతలో కన్బడని్ ప్ో ల్టస్క జ్వరన్ న్న కూడా ఆడిగధంది. వరడు 
ఊరూ పరేత అనీన అడగిధ ప్ో ల్టస్క సేిష్న్ దగధగర కూచ్  ోబ టాి డు. 

"అమాి! భయపడకండి. ఇంటిక్ర తీస క్డెతాం" అన్న 
ప్ో ల్టసతవరడంట ే“ఎవర్ధక్రర్ర భయం?" అన్న ధీమాగర మదట అన్న 
పపటిక్,ీ నాన్ననగరడిక్ోసం లోపలోా పల కంగరరత పడిప్ో యింది. అవవ 
ప్ో ల్టస్క సేిష్న్ లో కూరతాన్న సమయంలోనే క్రవగరడూ, గోవందూ 
అవవక్ోసం గరలించిప్ో యారత. ఇదంతా చ్ెప్రపక ఇలాగంది అవవ. 
"ఆ ర్రచిాపపల దతక్రణ్ం దగధగర్రలసోవయిప్ో యిందర్రి ! అకకడ ే
వళ్ళా మర్ధచిప్ో తుంటాన్త. ఏవర్ర నాన్ననగర! శవర్రతి ా గూడాన్త. 
అపపన్న శరసతు ా లుగరర్ధ పదాోలు నామీద ర్రసని్వ చదవర్ర" 
అంది. అందరూ పకపక్ర న్వరవరత. నాకు మాతంా ఒళ్ళా భగుగ  
మంది. ఆవడ గొంతుక పటటి కున్న ఆ ర్రతిా ఆవెన్న శవసరయుజ్ోం 
ప్ొ ందిదాద వన్తకునానన్త. దికుకమాలిన్ ప్రపభయవో, దండ 
భయవో వచిాపడ ిమళ్ళా తమాయించతకునానన్త.  

అంతకంటే గూడా నాలోపల పిచిా ఇషి్ం గూడా 
ఏడసిిందాయిెన్త అవవమీద, మా సతబబమివవ మీద! 

అమ రిక్ా తెలుగు కథాసాహ తోంలో బాలో చితరణ 
డా. తనీనరత కళాోణ్ కుమార్, తెనాలి (ఇండియా) 

పతాి వోక్రు జీవతంలో బాలోం ఒక అందమెనై్ అన్తభవం. 
మళ్ళా తిర్ధగధ ప్ొ ందలేన్న ఆమూలోమెనై్ వరం. పతాి వోక్రు జీవతంలో 
ఈ బాలో జీవతపు అన్తభవరలు తర్ధగధప్ో న్న ఆసిిప్రసతు లు. ఈరష, 
అసూయ, సరవరిం అంట ే తెలియన్న ఆ న్నష్కళ్ంక దశలో 
అన్తభవంచ్ే పతాి అన్తభవం జీవతం తుది దశ వరకు మన్సతసలో 
చ్ెకుక చ్ెదరకుండా న్నలిచిప్ో తుంది. బరతవు - బాధోతలు అంట ే
తెలియన్న ఆ వయసతసలో కుటటంబ సభుోలతో, బంధతవులతో, 
మితుాలతో గడపిే ఆ క్షణ్ాలు ఎపపటకి్ీ మర్ధాప్ో న్న తియోన్న జ్ాా ప 
క్రలు. వయసతస ప ర్ధగ ే క్ దీద  ఆ అన్తభవరలన్త – జ్ాా పక్రలన్త 
సిర్ధంచతకుంటే ప్ొ ందే దివరోన్తబంధం మాటలోా  చ్పెపలేన్ది. బాలో 

జీవతాన్నన సిర్ధంచతకున్న పతాిసరర్ధ వోకుు లకు న్వన్వోన్నిష్మెనై్ 
ఆన్ందం కలిగధ తీరతతుంది. ఈ ఆమూలోమెనై్ అన్తభవరలన్త – 
జ్ాా పక్రలన్త తమ రచన్లలో ప్ొ ందతపర్ధచ్ే అదతుతమెనై్ పయా 
తానన్నన గతంలో క్ ందరత తలెుగు రచయితలు చ్శేరరత. నటే ిరచ 
యితలు చ్ేసతు నానరత. మన్ భాష్, సంసకృతులకు పూర్ధుగర 
భిన్నమెనై్ పర్రయి గడాప ై జీవంచ్ే వోకుు లకు ఈ బాలో జీవతపు 
అన్తభవరలు – జ్ాా పక్రలు మర్ెంత ఆమూలోమెనై్వ. కుటటంబ 
సభుోలకు, బంధత మితుాలకు, సొ ంత ఊర్ధక్ర దూరంగర పర్రయి 
గడాప ై జీవన్ం సరగధంచ్ే కిమంలో ఆ జ్ాా పక్రలు పతాిసరర్ధ సిృతిక్ర 
వసరు యి. పర్రయి గడాప  ై ఎదతరయియో  పతాి అన్తభవరన్నన 
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సవదశేంలోన్న అన్తభవరలతో పో్  లుాకుంటూ, అన్తబంధాలు – 
ఆప్రోయతలు గురతు క్ చిాన్ పతాి సరర్ధ సవదశేంలోన్న వోకుు లన్త 
గురతు చ్ేసతకుంటూ ముందతకు సరగడం అకకడి వోకుు ల 
న్నతోకృతోం. అమెర్ధక్రలో సిిరపడని్ తలెుగువరరత అకకడి తమ 
జీవతాన్తభవరలన్త, సమసోలన్త కథలుగర మలుసతు నానరత. ఈ 
కథలలో – కబురాలలో సందర్ోు చితంగర తమ బాలో జీవతాన్నన 
ఇమడేా పయాతానన్నన అకకడి క్ ందరత రచయితలు – 
రచయితుాలు చ్ేశరరత.  

చన్నప్ో యిన్ వోకుు లన్త గురతు  చ్ేసతకుంటూ బాలోంలో 
వరర్ధతో గడపిిన్ జ్ాా పక్రలన్త సిర్ధంచతకుంటూ గతంలోక్ర జ్ార్ధ 
ప్ో వడం క్ న్నన కథలలో కన్నపసతు ంది. వడామాన్న వశవనాథ్ ర్రసని్ 
‘మామిడపిండు’ కథలో అమెర్ధక్రలో వున్న కృషరి ర్రవుక్ర సవదేశం 
లోన్న తమ తాతయో చన్నప్ో యాడన్న ఫో న్ వసతు ంది. ఇద ే సమ 
యంలో కృషరి ర్రవు భారో పమాీలకు పుర్ధటనిొపుపలు మదల 
వుతాయి. హాసపటల్ కు బయలుదరే్ధన్ కృషరి ర్రవుకు తన్ మీసరల 
తాతయో జ్ాా పక్రలు గురతు క్ సరు యి. చిన్నపుపడు గరి మంలో 
తాతయో–నాయన్మి తన్ మీద చూపించిన్ అభిమాన్ం, ప్ొ లా 
లోా  తాతయోతో తిర్ధగధన్ అన్తభవరలు, తాతయో ర్రజ్సం, గరి మం 
లో ఆయన్కున్న గౌరవం ఇవనీన కృషరి ర్రవు కళ్ాముందత కదలా 
డతాయి. తన్లా బతాకటం మవర్ధక్ీ కుదరకప్ో వచతాన్న్నక్రబటిి 
తాన్త మరణ్ణసేు  ఎవవరూ ఏడవకూడదన్న, అందర్ధక్ీ మామిడ ి
పళ్ళా పంచమన్న క్ోర్ధన్ మీసరల తాతయో మాటలు కృషరి ర్రవుకు 
పదే పదే గురతు క్ సరు యి. ఈ ఆలోచన్లతో హాసపటల్ క్ర వళెిాన్ 
కృషరి ర్రవుక్ర పమాీల మగబిడాకు జ్న్ిన్నచిాందన్న తలెియడంతో 
ఎంతో సంబరపడిప్ో తాడు.  

 తండి ా తరతవరత అంతటి ఆప్రోయతన్త పంచిపటేి  వోక్రు 
బాబాయి. అలాంటి బాబాయితో తన్కు గల అన్తబంధాన్నన గురతు  
చ్ేసతకుంటూ ర్రయబడని్ కథ దామర్రజు సచిాదాన్ందమూర్ధు 
ర్రసని్ ‘మా బాబాయ ముచ్ుటలి ’. ఈ కథ చదవిే పతాి వరర్ధక్ర తమ 
బాబాయిలతో గల అన్తబంధం జా్పిు క్ర వసతు ంది. ఈ కథ ఉతుమ 
పురతష్లో సరగుతుంది. ఈ కథలో రచయిత తన్ బాలోంలో బాబా 
యితో గడపిిన్ మధతరమెనై్ క్షణ్ాలన్త గూర్ధా, ఆయన్ తన్ప  ై

కుర్ధపించిన్ పేామాభిమానాలన్త గూర్ధా, బాబాయితో కలిసి వేసని్ 
నాటక్రలన్త గూర్ధా సిర్ధంచతకుంటారత.  

చిన్నపుపడు ఇంటి ప రటిలో నాటిన్ చ్టెటి తో తన్కున్న 
అన్తబంధాన్నననెమరతవసేతక్ోవడం అన్ంతు శవప్రరవతి ర్రసని్ 
‘వేపచెటలో ’ అనే కథలో కన్నపసతు ంది. ఈ కథలో శిీధర్ తన్ చిన్న 
పుపడు ఒక వపేచ్టెటి న్త తెచిా ఇంటి ప రటలిో నాటటతాడు. ఆ 
చ్ెటటి  నాట ేసమయంలో శిీధర్ తలాి “న్తవువ ప దదయిన్ తరతవరత 
ఎపుపడు ఇంటిక్ర వచిానా, మమేు ఉనాన లేకునాన ఆ వపేచ్ెటటి  
నీ క్ోసం ఎదతరతచూసూు  ఉంటటంది” అన్న చ్బెుతుంది. ఆ మాటలు 
శిీధర్ మన్సతసలో నాటటకుప్ో తాయి. శిీధర్ తో ప్రటట ఆ వపేచ్టెటి  
కూడా ప ర్ధగధ ప దదదవుతుంది. శిీధర్ జీవన్గమన్ంలో అనకే మధత 
ర సిృతులు ఆ చ్టెటి తో ముడపిడి ఉంటాయి. అమరె్ధక్రలో 
సిిరపడిన్ శిీధర్ ఒక ఉగరదకి్ర తన్ సొ ంత వూర్ధక్ర వసరు డు. 
వేపచ్టెటి న్త చూసని్ శిీధర్ కు తన్ చిన్నపపటి బాలోం 
గురతు క్ సతు ంది. ఉగరది పండుగ నాడు తండితాో కలిసి వపేపువువ 
క్ోయడం, స లవులకు వపే చ్ెటటి  క్ మికు ఊయాోలలు వేస ి
ఊగడం, అమివరరత ప్ో సని్పుపడు వేప్రకుల గుజీున్త వంటకి్ర 
పటిించి తన్ తలాి చ్యేించిన్ సరనన్ం తదతిర ఎనోన అంశరలు 
మన్సతసలో మదెిలి గుండె బరతవెకుకతుంది. తన్ తలాిదండుాలు 
ఇపుపడు భౌతికంగర లేకప్ో యినా, వరర్ధ ఆతీియత ఆ వపేచ్ెటటి లో 
శిీధర్ కు దరశన్మిసతు ంది.  

పండుగలు–పబాబలు వచిాన్పుపడు వోకుు లు తమ 
చిన్నపపటకి్ర అన్తభవరలలోక్ర తలెియకుండానే జ్ార్ధప్ో తుంటారత. 
అమెర్ధక్రలో ఉనాన - సవదేశంలో ఉనాన ప దదలు పండుగ వష్యం 
వచ్ేా టపపటిక్ర మా చిన్నపుపడెతై ే ... అన్న మదలుప టిడం 
పర్ధప్రటి. తమ చిన్నపుపడు ఆ పండుగలన్త జ్రతపుకున్న తీరత 
న్త మెమైర్ధచిప్ో తయ చ్బెుతుంటారత. చిన్నతన్ంలో సవదశేంలో 
జ్రతపుకున్న సంక్రి ంతి పండుగ వశేషరలన్త సిర్ధంచతక్ోవడం 
చిమట కమల ర్రసిన్ ‘సంక్ార ంతి’ కథలో కన్నపసతు ంది. సంక్రి ంతి 
పండుగ అన్గరన ే మన్కు గుర్ొు చ్ేా  – ముగుగ లు, గొబ బమిలు, 
గంగధర్దెతద లు, హర్ధదాసతలు, బొ మిల క్ లువులు, భోగధ పళ్ళా, 
క్ోడిపందాలు, దేవరలయాలలో పూజ్లు ... మదలగు మధతర్ర  
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న్తభూతులన్త ఎన్ననంటనిో రచయితి ా ఈ కథలో సిర్ధంచత 
కుంటారత. ఉరతకుల, పరతగల అమరె్ధక్ర జీవతంలో పండుగల 
సంసకృతి మరతగున్ పడిప్ో తుందన ేఆవదేన్న్త కథలో రచయితి ా
వోకుం చ్ేసతు ంది.  

అమెర్ధక్ర తలెుగు కథా రచయితలలో హాసో కథా 
రచయితగర డొక్రక శిీన్నవరస ఫణ్ణకుమార్ క్ర ఉన్న సరి న్ం వశషి్ 
మెైన్ది. ఆయన్ కథా సంకలన్ం పలిక్ీ లోన్న బుడుగుడు కుంచ్ం 
అన ేవభాగంలోన్న 8 కథలు ప్రఠకులకు తమ మధతరమెనై్ బాలో 
జ్ాా పక్రలన్త జా్పిు క్ర తెసరు యి. వరుమాన్ంలో ప్ో గొటటి కున్న దాన్న 
క్ోసం వగుసూు , గతంలోన్న ఆణ్ణముతాోలన్త – అపురూప 
ఆప్రోయతలన్త నమెరతవసేతక్ోవడం ఫణ్ణకుమార్ రచన్లోా  కన్నపం 
చ్ే జీవ లక్షణ్ం. రచయిత తాన్త చిన్నపుపడు అక్షర్రభాోసం నాట ి
న్తండ ిఈనాట ివరకు ఉపయోగధంచిన్ లేఖినీలన్త గూర్ధా ‘ననేూ – 
నా లేఖినీ’ అన ే కథ వవర్ధసతు ంది. ఈ కథలో రచయిత లేఖినీల 
కిమ పర్ధణ్ామాన్నన చకకగర వవర్ధంచ్ారత. కణ్ణకలన్త–సతదద  
ముకకలన్త–ఇంక్ ప న్తనలన్త వరడని్ ఒకనాటి ర్ోజులు ప్రఠకుల 
ముందత మదెతలుతాయి. రచయిత తాన్త చిన్నపుపడు ఉతాసహం 
గర ఎక్రకన్ ప్ొ గ ర్ెైలు బండ ి మదలుకున్న, నడేు పయాాణ్ం 

చ్ేసతు న్న ఎక్స-ప సా్క ర్ెళై్ా పయాాణ్ాల వరకు ‘నేన రిగిన ర ైలు 
పరయాణం’ కథలో సతన్నశతంగర వవర్ధంచ్ే పయాతనం చ్శేరరత. చిన్న 
పుపడు ర్ెైలు ప టేిలో క్రటిక్ీ పకాకన్ కూర్ొాన్న చూసని్ దవిరోన్త 
భూతులన్త ఈ కథ దావర్ర మళ్ళా ప్రఠకులకు రచయిత గురతు  
చ్ేసరు రత.  

రచయిత తాన్త చిన్నపుపడు పలలా టూళళా జ్రతపుకున్న 
పండుగల తాలుక్ర మధతర్రన్తభూతులన్త వవర్ధసూు , ప్రఠకులిన 
చిన్ననాటి పండుగల వడేుకలోా క్ర తీసతక్ న్న వెళళా కథలు ‘వినాయక 
చ్వితి కథ’, ‘మన దీపావళి కథ’. మటిితో వనాయకున్న 
పతాిమలన్త రూప్ొ ందించడం, రకరక్రల పతితాో పూజించడం, 
న్నమరీన్ం, దీప్రవళిక్ర రకరక్రల మందత సరమాగధిన్న మితుాలతో 
కలిసి తయారత చ్సేతక్ోవడం, పండుగనాడు ప్ో టీపడి పేలాడం ... 
తదతిర మధతర జ్ాా పక్రలన్త రచయిత ఈ కథలలో ఇమిడాారత. 
ప్రాథమిక వదాోదశలో ప్రఠశరలలోన్న జ్ాా పక్రలన్త సిర్ధంచతక్ోవడం 
శిీన్నవరస ఫణ్ణకుమార్ ర్రసిన్ ‘లెఖ్ఖల పరీక్ష’లో కన్నపసతు ంది. ఈ కథ 
చదవిన్ పతాి వరర్ధక్ర తమ కథన్త తామే చదతవుకున్న అన్తభూతి 
కలుగకమాన్దత. చిన్ననాటి న్తండి గణ్ణత ప్రఠ్రోంశరల పటా ఆసక్రు 
లేన్న వదాోరతి లు ఆ లలకకలు నరేతాకున ేకిమంలో పడే ప్రటాన్త ఈ 
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కథలో రచయిత హాసోంగర చ్పెిపన్ తీరత అభిన్ందనీయం. లలకకల 
మాసరి రత ఇచ్ేా హో మ్ వర్క, గుండలెన్త గరబర్ర ప టేి  ఆల్ జీబాా, 
లలకకల పర్కీ్షలో మారతకలు తకుకవ మారతకలు వచిాన్పుపడు 
తలాిదండుాలు ప టేి  చివరటటా  తదితర అంశరలన్త సిర్ధసూు  రచయిత 
కథన్త ముందతకు న్డిపించ్ారత. ‘తిన్గ తిన్గ వేము తియోగర 
న్తండున్న్న’ అన్నటటా గర వయసతస ప ర్ధగ ేక్ దీద , లలకకలు నరేతాకున ే
క్ దీద  ఆ గణ్ణతశరసు  ీ మాధతరోం తలెిసతు ందన్న రచయిత ఇచిాన్ 
ముగధంపు అంగీకర్ధంచదగధన్ది.  

చదతవుకున ేర్ోజులోా  టచీరతా  చ్పెిపన్ స నై్తస ప్రఠ్రలు వన్న 
పిలాలు చ్సేే పయాోగరలన్త గూర్ధా ‘లిటటల్ స్త ైంటటసో్ట’ కథ హాసోంగర 
వవర్ధసతు ంది. తరగతి గతిలో టీచరతా  బో ధించ్ ే భౌతిక, రసరయన్, 
జీవశరసరు ా ల ఆధారంగర పయాోగరలు చ్యేడం, ఆ పయాోగరలు 
వజ్యవంతం అయిత ేసంతోషంిచపడుతయ తోట ిమితుాలకు గరవం 
గర చూపించడం, క్ న్నన సందర్రులలో పయాోగరలు బ డసిిక్ టిడం 
తదతిర అంశరల తాలుక్ర బాలో అన్తభవరలన్త రచయిత ఈ 
కథలో తెలేప పయాతనం చ్ేశరరత. పిలాలకు వసేవ స లవులు అంట ే
చ్ెపపలేన్ంత ఆన్ందం. ఆ స లవుల క్ోసం ర్ెండు నలెలు ముందత 
న్తండ ేఎదతరతచూసూు  ఉండటం, సంవతసర్రంతపు పర్ీక్షలు ఎపుప 
డెపుపడు ముగుసరు యా అన్న ఎదతరతచూడటం, దోసిటోా  న్తండ ి
నీరత జ్ార్ధప్ో యిన్ంత తవరగర స లవులు పూర్ధుక్రవడం, మళ్ళా 
తదతపర్ధ సంవతసరం వసేవ స లవులు క్ోసం ఎదతరతచూడటం పతాి 
వదాోర్ధి జీవతంలో ఉండే అన్తభూవరలే. ఈ అన్తభవరలన్త 
అదతుతంగర ‘వేసవి స్త లవులు’ కథ ఆవష్కర్ధసతు ంది.  

ప ైవీటేట–క్రర్ొపర్టేట వదాోవోవసి వజ్ృంభిసతు న్న పసాతు త 
తరతణ్ంలో టూోష్న్తా  కన్తమరతగెైప్ో తునానయి. వదాోరతి లకు 
ఒకనాడు ప్రఠశరలతో ఎంత అన్తబంధం ఉండదేో , అంతే అన్త 
బంధం టూోష్నా్తోన్త ఉండదేి. మర్ధ ముఖోంగర గరి మీణ్ ప్రాంతా  

లలో టూోష్నా్ మాసరి రాలతో వదాోరతి లకు మంచి అన్తబంధాన్నన 
ఉండదేి. ఈ జ్ాా పక్రలన్త నెమరతవసేతకుంటూ కూన్పర్రజు 
కుమార్ ర్రసిన్ కథ ‘గురత పౌరుమి’. ఈ కథలో న్ూోయార్క లో 
ఉండ ేరచయితకు ఒకనాడు సవదేశం న్తండి ఉతురం వసతు ంద.ి ఆ 
ఉతురం అతన్నన్న ప్రత జ్ాా పక్రలలోక్ర తీసతక్ న్న వెళ్ళతుంది. 
ఆర్ధికంగర చితిక్రప్ో యిన్ ఒకపపటి తన్ ప ైవీటేట మాసరి ర్ధ కుటటంబ 
దీన్గరథన్త ఉతురం దావర్ర తలెుసతక్ న్న రచయిత కృంగధప్ో తాడు. 
ఒకపపటి ప్రత జ్ాా పక్రలనీన కళ్ాముందత మెదతలుతాయి. 
చదతవుక్ నే ర్ోజులోా  టూోష్నా్లో ఎకుకవ సమయాన్నన గడపడం, 
టూోష్న్ మాసరి ర్ధ కుటటంబంతో వదాోరతి లు అనోోన్ోమెైన్ అన్త 
బంధాన్నన కలిగధ ఉండటం తదతిర అంశరలన్త రచయిత ఈ కథలో 
సపృశంచ్ారత.  

కథలన్త చదవిే ప్రఠకులన్త వరర్ధ గత జ్ాా పక్రలలోక్ర 
తీసతక్ న్న ప్ో వడం పతాి కథకున్నక్ర చ్తేన్యియో పన్నక్రదత. గతించిన్ 
జ్ాా పక్రలన్త గుండలె న్నండా భదపారతాక్ న్న, ఆ మధతర్రన్త 
భూతులన్త ఆసరవదించ్ ే సహృదయం కలిగధన్ రచయితలక్ ే ఇద ి
సరధోం. ఈ రచన్లు ప్రఠకులన్త బాలో జ్ాా పక్రలలోక్ర తీసతక్ెళిా, 
అవోకు మధతరమెనై్ ఆన్ందాన్నన కలిగధసరు యి. గతించిన్ బాలో 
జీవతాన్నన తిర్ధగధ ప్ొ ందటం ఎవర్ధక్ర సరధోం క్రదత. క్రనీ ఆ తియోన్న 
జ్ాా పక్రలన్త పతాిబింబించ్ ేవధంగర రచన్లు చ్ేసూు  ఆ ఆన్ందాన్నన 
సవయంగర ఆసరవదసిూు , ప్రఠకులకు పంచ్ే పయాతనం చ్ేసతు న్న 
రచయితలు అభిన్ందనీయులు. ఒకనాట ి సరంఘ క, ర్రజ్క్ీయ, 
ఆర్ధిక, కుటటంబ సిితిగతులన్త గూర్ధా తరతవరత తర్రలు వరరత 
తెలుసతక్ోవడాన్నక్ర కూడా ఇలాంటి రచన్లు దోహదం చ్ేసరు యి.  

గతాన్నన సిర్ధంచతకుంటూ, వరుమాన్నన చితిసాూు , 
భవష్ోతుు న్త వశేాషసిూు  రచయితలు తమ రచన్లు క్ న్సరగధసేు  
అవ చిరక్రలం ప్రఠకుల హృదయాలోా  న్నలిాప్ో తాయి. 
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రోజ్లు మారాయ (లేదా) నాడూ-నేడూ 
డా. గధర్ధజ్ా శంకర్ చింతపలాి  

ఆ ర్ోజులోా  మమేు క్రలేజీ లో చదతవుకున ేర్ోజులోా  అంట ే
ఇరవయోో పడిలో ... జీవతం ... అబబ ఎంత బాగుండేది”. ఈ 
ర్ోజులోా , క్ళీ్ావరతం బాధించ్ే ర్ోజులోా  అంటే అరవయోో పడిలో, 
జీవత వశవవదాోలయంలో అన్తభవ-పటాి  పుచతాకునానక, 
జీవతం ఎంత బాధాకరంగర వుంది? 

ఆ ర్ోజులోా  గుండెలోా  పేామ. న్ర్రలోా  ఉతేుజ్ం. ఏం కులం 
అంట ేపేమాికులం, ఏం మతం అంట ేర్టెమతం అనే ర్ోజులు. అంద 
మెైన్ అమాియి " అనాన" అన్న పలిిసేు  " ఏం మరదలా " అన్న 
జ్వరబు చ్పెేప క్రలం. మర్ధపుపడో గుండలెోా  నొపపి, న్ర్రల 
బలహీన్త, ర్ోజుక్  పుంజీడు మాతలాు మింగుతయ, అందమెైన్ 
నెరజ్ాణ్ " మామా " అన్న పలిిసేు , " ఏం చ్ెలలా లా " అన్న సమాధా 
న్ం చ్ెపపే పర్ధసిితి. 

ఆ ర్ోజులోా  గరబర్ీదన్ బటిలు తగధలించతకున్న, ఆక్స-ఫరా్ 
బూటటా  త డుక్ కన్న, షరరూఖ్ ఖాన్ లాగర టక్ టక్ మన్న న్డు 
సతు ంట,ే హీల్స టికూక, టికూకమన్న శబదం చ్సేేు , మర్ధ ఈ ర్ోజులు- 
బ లుి  కనానలు చ్ాలక ప్రంటట జ్ార్ధప్ో కుండా న్తలకతాటతిో కటిి  
అలుా  ర్రమలింగయోలాగర న్డుసతు ంటే, క్ీళ్ళా కుయోో మర్ోి  అన్న 
మర ప డుతున్న క్రలం. 

ఆ ర్ోజులు భావప్ రతలు, భావసంఘం అంటే మన్ 
భవష్ోతుు  అన్న ఉతేుజ్ పడే ర్ోజులు. భావసంఘం అంటే " భార్రో 
వధయేుల " సంఘం అన్న జ్ాా నోదయం కలిగధన్ ఈ ర్ోజులు.  

ఆ ర్ోజులోా  దాన్కరతి డలిా రకు దానాన్నక్ర వెళిాత,ే చకకన్న 
న్ర్స చికకగర న్వువతయ, " అబబ! మీ చరిం ఎంత పలాన్! రకు 
నాళ్ం దొరకడం చ్ాలా సతళ్ళవు " అన్న అడెాడు-మానడెు రకుం 
సతనాయాసంగర లాగేసదేి. ఈర్ోజులోా  గుండజె్బుబతో గతోంతరం 
లేక హాసపటల్ క్ర ప్ో త,ే ప్ో డుగుకన్న వెడలలపకుకవున్న ఒక న్రతస 
“అబబ న్రం దొర్ధక్రచ్ావటంలేదత. ఇది చరిమా? తాటపిటాి ??" 
అంట,ే మర్ధ ... ప ళ్ాయి న్లభ ై ఏళా్యింద ి మర్ధ ... ఆ మాతంా 
మందమకెకదా అన్న వేదాంతం చ్ెపపే ర్ోజులు ఇవ. 

ఆ ర్ోజులు క్ తుదాంపతోంలో భార్రోమణ్ణ వచిా, "పిాయా! 

నాక్ క ఇలుా  క్ న్నప టివర" అన్న ముదతద గర అడగిధతే, ఆ ముదదర్రలితో, 
"పేాయసట! మన్క్ర యిలలా ందతకు? న్నన్తన నా గుండలెోా  దాచత 
కుంటాన్త " అన్న ఫో జు క్ టిిన్ ర్ోజులు. మర్ధ ఈర్ోజులు - "ఏమం 
డీ! చలేసోు ంది. క్ ంచ్ెం దగధగరగర పడుక్ోండ"ీ అన్న భారో ముందంజ్ 
వెసేు , "లంకంత క్ ంప ఉంది. వెళిా ఆ గదలిో పడుక్ో" అన్న గసరి్ ే
“సటన్త”. 

ఆ ర్ోజులోా  తలెుగు సిన్నమాలు చూసూు , ర్రమార్రవూ 
దేవక్ర, క్ ండొకచ్  ో నాగేశవరర్రవూ సరవతీా, చ్ెటటి  చతటూి  పుటి 
చతటూి  పర్ధగతెిున్ తరవరత, ర్ెండు పక్షులూ ర్ెండు పువువలూ 
ముదెదటటి కుంట ే పలాిలు పుడతారన్తకునే వరళ్ాం. మర్ధ పలాిలు 
ఎలా పుడతార్ో మర్ధాప్ో యిన్ ఈ ర్ోజులోా  ... పలాిలలందతకూ ?? 

ఆ ర్ోజులోా  ప ళ్ాయిన్క్ తులోా  ఆయనలెాగంటే ఈవడ అలా 
గే అనదేి. ఈ ర్ోజులోా  ప ళ్ాయిన్ మర్రనటి న్నంచ్ే ఆయన్ తమల 
ప్రకుతో ఒకటంటే, ఈవడ తలుపుచ్కెకతో ర్ెండో మూడో అంటటంది.  

ఆ ర్ోజులోా  సని్నమాలోా  భాష్ గుంటూరత, కృషరి  జిలాా ల 
భాష్ లాగర సవఛఛంగర నాగర్ధకంగర వుండదేి. హాసరోన్నక్ర గోదావర్ధ, 
వలన్నక్ర తెలంగరణ్ా, ర్రయలసటమ భాషర ప టేివరరత. ఈర్ోజులోా  
అనీన బూతులే... (దాంతలాి ... ఎందతకులలండి. ) 

ఆ ర్ోజులోా  డబిబంగ్ సని్నమా అంటే అరవం న్నంచి తెలుగు 
లేక ఒక భాష్ న్నంచి ఇంక్ో భాష్క్ర. ఈర్ోజులోా  తెలుగు సిన్నమాలోా  
కూడా హీర్ో దగగరన్నంచీ డెలైాగ్స కూడా డబిబంగే. 

 ఆ ర్ోజులోా  సిన్నమాలోా  బుఱ్ఱమీసరలూ, గళ్ా లుంగ ీ
వుంటే దొంగ అన్న పేాక్షకులు చటటకుకన్ చ్పెపేవరళ్ళా. ఈ ర్ోజులోా  
అద ిహీర్ో గటెప్. 

ఆ ర్ోజులోా  ఎంత తలవంచన్న వీరతడెనైా మంగలి ముందత 
తల వంచ్ాలిసందే. ఒతుు గర, క్రి పు, ఉంగర్రలూ, గధరజ్ాలూ ఉనాన 
మంగలి ఖరతా రూప్రయియ. ర్ోడుా  పకక మంగలలైతే ముప్రపవలా, 
అదదం అకకరలేదంటే అరిరూప్రయియ ( ఇంటకి్ెళళా దాక తలె్టదత వరడు 
వేసని్ అంట కతెు ర షో కు). ఈర్ోజులోా  బటితల కూకడా పదహిేన్త 
డాలరతా . ఏమిటంటే (హయెిర్) ఫ ైండర్ ఫట అంటారత – అంట ేబటి 
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తలమీద జుటటి  వదెకడాన్నక్ర ఇవరవలిసన్ ఖరతా. 
ఆ ర్ోజులోా  గుళళాక్ెళాాలంట ే చ్ెపుపలు వపపేవరళ్ాం. 

ఈర్ోజులోా  వమాన్ం ఎక్ేకముందత చ్పెుపలు వప్రపలి. 
ఆ ర్ోజులోా  అవయువ దాన్ం అంటే – అనీన పన్నచ్సేేవ 

ఇచ్ాాం. ఈ ర్ోజులోా  ఏదీ సర్ధగరగ  పన్న చ్ేయటం లేదత. కళ్ాక్ర 
క్ేటర్రకి్. లివర్ క్ర ఫరట్. క్రడనీ ఫ యిల్. హారి్ ప్రాబాం. బ యాిన్ ... 
బ యాినా .. అదెకకడుంది ... ప ళ్ాయిన్ న్లభయి ఏళా్లో వరడిన్ 
దెపుపడు?  

ఆ ర్ోజులోా  నీళ్ళా కలవన్న ప్రల క్ోసం నానా అగచ్ాటూా  
పడవేరళ్ాం..ఇంటకి్ర ఆవున్త రపపించి, క్రపలాక్రస,ి చ్ెంబు 
పర్కీ్ష్ించి ... వగెైర్ర. ఈ ర్ోజులోా  ఎకుకవ డబుబలిచిా నీళ్ాప్రలు 
క్ న్తకుకంటటనానము ... సికం మిల్క ... నో ఫరట్ మిల్క అన్న 
షో కులు ప్ో తయ. 

ఆర్ోజులోా  ర్రతిా కలోా  సిన్నమా తారలు వచిా ర్రసక్ీిడక్ర 
రమింట , హుషరరత. ఈ ర్ోజులోా  వదతద లలండ ి... వణ్ుక్ోసోు ంద ి... శిీ 
ఆంజ్నేయం ... 

ఆర్ోజులోా  ఉతేుజ్ం ... ఈ ర్ోజులోా  న్నసేుజ్ం.. 
ఆర్ోజులోా  ఉప్ొ పంగే యువరకుం ... ఈ ర్ోజులోా  ఉప్ొ పంగ ే

రకుప్ో టట 
ఆర్ోజులోా  నా పేరత గధర్ధజ్ా శంకర్ MD (డాకిర్ ఆఫ్ 

మెడసిని్) - ఈ ర్ోజులోా  గధర్ధజ్ా శంకర్ MD, DM (డయాబ ట్స 
మెలాిటస్క – అంటే ష్ుగర్ కప టా ంట్), HTN ( హెపైర్-ట న్షన్ – అంట ే
బాడ్-ప ాష్ర్) COPD, HEP-C ( ఎందతకులలండ ి కడుపు 
చించతకుంటే చ్పెుపలు ప్రడవుతాయి) 

మావా ... ఎంతయనా మన పాత రోజ్లే వేరత! 

నాకు నచిున పదాోలు 
డా. వ ైదేహ  శశిధర్  

పదాోలతో అన్తబంధం, ముఖోంగర చిన్న తన్ంలో వన్న, 
నేరతాకున్న పదాోలతో అన్తబంధం వరట ిపఠనాన్ందం తో ప్రటట 
అనకే జ్ాా పక్రలతో ముడిబడి ఉంటటంది. ననే్త వన్న నరేతాకున్న 
మదటి పదాోలు మా నాయన్మిగరర్ధ దగగర్ే. పతాి ర్ోజూ, మధాో 
హనం సరయంతంా లో కలిసిప్ో యియ చలాన్న వళే్, ఆమె తన్ వరోస 
పటఠం తరె్ధచి, కళ్ాజ్యడు ప టటి కున్న మందసారి యిలో భారతమో, 
భాగవతమో చదవివేరరత. చతటూి  చ్దెతరతమదతరతగర ఉన్న 
మేమంతా ఓరగర ఆమ ె చదవిే పదాోలు వంటూ ఉండవేరరం. 
భారతంలో వచ్ేా  చ్ాలా పటిికధలు నాకు ఆమె దావర్ర తలెిసిన్వే. 
తర్రవత ననే్త నేరతాకున్న పదాోలు మానాన్నగరరత ఎనోన సరయం 
తాాలు ఆరతబయట వనెెనలోా  గొంతెతిు  చదవిన్ పదాోలు. మా 
నాయన్మిగరర్ధ గొంతులో పూర్ధుగర భక్రుప్రరవశోం కన్నపసిేు  మా 
నాన్నగరర్ధ గొంతులో భక్రు తో ప్రటట మంచి సరహ తాోన్నక్ర సపందిం 
చటం దావర్ర ప్ొ ందే ఆన్ందం కూడా కన్బడదేి. ఏది ఏమెనైా ఈ 
నాటివరకూ ననే్త గురతు  ప టటి కున్న అపుపడపుపడూ చదతవుకున ే
పదాోలలో ఎకుకవశరతం ననే్త వరర్ధదదర్ధ దావర్ర వన్న నరేతాకున్న 
వ.ే ఛందోబదింగర వరాసని్ ఒక మంచి పదాోన్నన చూసిన్పుపడలాా  

నాకు అబుబరం కలుగుతుంది. అందంగర,బలంగర,చకకటి స ష్ఠ వం 
తో న్నర్ధించిన్ కటిడపు స ందర్రోన్నన చూసి కలిగే ఆన్ందం, ఆశా 
రోం కలుగుతాయి. న్నరతద షి్మెనై్ యతి,ప్రాస, న్నయమాలన్త సూతీా 
కర్ధంచి మిరతమిటటా గొలిపే పదోస ధాలన్త న్నర్ధి ంచ్ే చ్ాతుర్రోన్నన 
ఛందసతసలో న్నక్ష్ిపు ం చ్ేయటం లో ఉన్న పతాిభ, గొపప ఇంజ్నీర్ధంగ్ 
మేధసతస లాఅన్నపసితు ంది. నాకు న్చిాన్ క్ న్నన ప్రాచీనాంధ ా
పదాోలలో నాకు తోచిన్ వష్యాలు, ఆకటటి కున్న వశేషరల గుర్ధం 
చిన్ నా అభిప్రాయాల సంకలన్మే ఈ వరోసం . 

ముందతగర ఆదికవ న్న్నయోగరర్ధ చివర్ధ పదోం తో 
ప్రారంభిసరు న్త. ఈ పదోం అరణ్ోపరవంలో చతుర్రి శరవసంలో శరదృ 
తువరిన్. నేన్త ఆరవతరగతి చదవిేపుపడు ఒక క్ తు  తలెుగు 
మాసరి  రత ట కుటు పుసుకంలో లేన్న మంచిపదాోలు క్ న్నన చ్ెపపమన్న 
పిలాలందర్ధనీ అడగిధన్పుపడు మా నాన్నగరర్ధ దగగర ఆసర్ధక్ే నేరతా 
కున్నఈ పదాోన్నన చదవటం నాక్రంక్ర గురతు . 

శారద రాతుర లు జ్వలల సతరర తారక హారపంకుర లెై  
జ్ారతతరంబులయెో , వికసనువ క్ ైరవగంధ బంధచ రో  
దార సమీరసౌరభము దాలిు సచధాంశు విక్ీరోమాణ క 
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రూుర పరాగ పాండురతచి బూరములంబర బూరితంబులెై  

ఎంతో అందమెైన్ పదోం. ఉజీ్వలంగర వెలిగ ేన్క్షత ామాలిక 
లతో, వదెజ్లాిన్ పుపొ్ పడి లాంటి వనెెనలతో మరె్ధసే శరతాకలపు 
ర్రతుాల స ందరోం గుర్ధంచిన్ వరిన్. అయితే సందర్రున్నక్ర తగధ 
న్టేా , ఎంతో ఆహాాదకరంగర కలువలు వచిాన్టటా ,సతగంధపు గరలు 
లు వీచిన్టటా  ఆయన్ ఎన్తనకున్న పదాల లాలితోం, ధార ఈ ప 
దాోన్నక్ర ఎంతో  సొ గసత న్త తచె్ాాయి . 

సరళ్ంగర, సూటిగర, వరగరడంబరం లేకుండా చకకటి తెలు 
గులో పదాోలు వరాయటం తికకన్ గరర్ధ కవతా లక్షణ్ం. అయితే 
సందర్ోుచితంగర భావరన్నక్ర తగధన్ గంభీరమెనై్ భాష్ వరడటాన్నక్ర 
ఆయన్ ఏమాతంా వనె్క్రడలేదన్న న్నరూపించ్ే పదోం ఒకట ి నాకు 
చ్ాలా ఇషి్ం. భాష్న్త ఔచితోంతో, పదతన్తగర వరడుక్ోగలగటంలోన ే
కవ న్నజ్మెనై్ పతాిభ కన్బడుతుంది. 

భీష్మదరరణ కృపాది ధనివనికరా భీలంబు దచరోోధన  
గీరష్ామదితో పటలపరతాప విసరాక్రీుంబు శసార ా సర  జ్ా 
లోష్మసాార చ్తురివధరజ్వల బలతుోగరం బుదగరధవజ్ా  
రిుష్మతావకలితంబుస్త నైోమిదయిే జ్ేరంగ శకుర ండన ే

ఈ పదోం వర్రటపరవం, చతుర్రి శరవసం లో ఉతురకుమారతడు 
కురతస నైాోన్నన చూసి భయ భాాంతుడెనై్ సందరుంలోది. భీష్ిదోాణ్ 
కృప్రదతలవంట ి అతిరధ, మహారధతలు, వసేవ సూరతోడ ి
పతాాపంలాంటి శౌరోం గల వీరతలు న్నండవిున్న అప్రరమెైన్ సేన్ 
న్తగూర్ధా చ్పెేపటపపటి భాష్కు ఎంతటి ర్రజ్సం, హంగు ఉండాలో 
ఈ పదోం చూపసితు ంది. ప ైప చతా చ్బెుతున్నది సముదంాలాంట ి
సేన్న్త చూసి భయభాాంతుడెనై్ ర్రకుమారతడు ఉతురకుమారతడు. 
భయపడా అతన్న కన్తలకు ఈ ఉదదండమెనై్ సనే్ మర్ీ ఉగింగర 
కన్నపించటంలో ఆశారోం లేదత. గుకకతిపపకుండా చకకట ి
ఉచ్ాారణ్తో ఈ పదోం చదవిత,ే పదోం తాలూకు వరచ్ాోరిం పూర్ధు 
గర తలెియకముంద,ే ఈ పదాోన్నక్ర మూలభావం మన్కు సతుర్ధ 
సతు ంది. ఆ మూలభావం గొపప అబుబరంతో, అడిిర్ేష్న్ తో కూడని్ 
భయం. “శసార ా సర  జ్ాలోష్మసాార చ్తురివధరజ్వల బలతుోగరం 
బుదగరధవజ్ారిుష్మతావకలితంబు” అనేసర్ధక్ర,ఆ మేఘగరీన్లాంటి 

సమాసపు ప్ ాఢ గంభీర శబద  స ందర్రోన్నక్ర అబుబరపడతాం. అంట ే
వరచ్ాోరిం సతుర్ధంచ్ే లోపే మూలభావన్-రూట్ ఫటలింగ్ మన్ అన్త 
భూతిలోక్ర వసతు ంది.ఇది ఆ పదోం, కవ గొపపదన్ం. అంతేక్రక 
యుదిభూమి ప  ైవరాసని్ పదోం” శరరూద లం”లో వరాయటం లో కూడా 
చకకటి ఔచితి వుంది. నా చిన్నపుపడు మాకు తలెుగు ఎంతబాగర 
వచ్ోా  పర్కీ్ష చ్ేయటాన్నక్ర మా నాన్నగరరత ఈ పదోప్రదాలు డిక్ేిట్ 
చ్ేస ితపుపలులేకుండా ర్రయగలమో లేదో  చూసేవరరత . 

నాకు న్చిాన్ మర్ో ర్ెండు పదాోలు ఎరిన్ గరర్ధవ. వరట ి
లో ఒక పదోం ప నై్ చ్పెపిన్ న్న్నయో గరర్ధ అరణ్ోపరవం లో ఆఖర్ధ 
పదాోన్నక్ర క్ న్సరగధంపుగర ఎరిన్గరరత వరాసిన్ మటిమదటి పదోం. 
అచాంగర న్న్నయోగరర్ధ శెైలిలో, ఆయన్ కలిపంచిన్ వరతావ 
రణ్ాన్నక్ర అన్తగుణ్మెనై్ కవతవ వరతావరణ్ాన్నన కలిపసూు  అంతే 
ఆహాాదకరంగర సరగుతుంది.ఈ ర్ెండు పదాోలు ఒక కవ వరాసని్వ 
క్రవంట ే న్మికశోము క్రన్ంత అభదేంగర ఉంటాయి. అంత ే
క్రదత,ఇలా వరాయటంలో గొపప క్రవయోచితోమే క్రకుండా, న్న్నయో 
గరర్ధమీద,ఆయన్ కవతా పతాిభ మీద ఎరిన్ గరర్ధకున్న గౌరవం 
సపషి్ంగర కన్బడుతుంది. ఒక ఉదదండపండితుడి పటా మర్ో ఉదదం 
డ పండతిుడు చూపించ్ే సపరిలేన్న గౌరవరన్నక్ర, అర్ధపంచ్ ే న్నవరళిక్ర 
ఇంతకంటే న్నదరశన్ం ఏముంద ి!  

సచారదరతణాం శుర్రగరతచి బ ంప్ిరి వోయ నిరసర  నీరదా  
వరణ ములెై దళ్తకమల వ ైభవ జ్ృంభణ నచలిస్తిలి నచ 
దధరతర హ్ంసారస మధచవరత నిసవనముల్ స్త లంగగా  
గరము వ లింగ  వాసరముఖంబులు శారద వళే్ల జూడగన్  

ఇంత ఆహాాదంగర శరరద ర్రతుాల వరిన్చ్సేని్ ఎరిన్ గరరత “హర్ధ 
వంశం” లో “శమంతక్ోప్రఖాోన్ం” లో వరాసని్ మర్ో పదోంలో భీభ 
తాసన్నన కూడా అంటే పతాిభావంతంగర వర్ధిసరు రత. ఈ పదో సంద 
రుం: తన్ప ై వచిాన్ అపవరదత త లగధంచతక్ోవటాన్నక్ర పసానే్తడి 
న్న,శమంతకమణ్ణ న్న వతెుకుతయ వళెిాన్ శిీకృష్ుి డు అరణ్ోంలో 
పసానే్తడి కళళబర్రన్నన చూసని్ దృశోం. 

బలవచిఛంహ్ చ్ప్ేట పాటటత తనచపరభరషో్ భూష్ాంబరా 
కులక్ేశ పరకరతన్ కరసఖలిత ఖడుు న్ ముకరపలాోణ సం  
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వలిత గీరవ విక్ీరు క్సేరి మృగాశవపరా ంత సంసచథ న్ రజ్ః  
 కలుష్ శమశుర ముఖచన్ పరస్తేనచ గనియనె్ గరవాోద సంవషే్ిోతున్  

ఫొ టోగరి ఫిక్ డీట లై్-తో కధావరతావరణ్ం లోక్ర ప్రఠకుడిన్న ఎలా 
తీసతకు వళెాాలో తలెియడాన్నక్ర కధకులందరూ ఈ పదోం చదవర 
లి . క్వేలం ఒక దృశరోన్నన వర్ధించటం దావర్ర అకకడ ఎటటవంట ి
సంఘటన్లు జ్ర్ధగధఉంటాయో, మన్ ఊహకు అందటేటటా  ఈ పదోం 
లో పతాి పంక్రు దావర్ర పసానే్తడిక్ర సింహాన్నక్ర జ్ర్ధగధన్ ప్ో ర్రట భీభ 
తాసన్నన, దాన్న పరోవసరనాన్నన  మన్ కళ్ాక్ర కటిిన్టటా  కవ చ్పెపక 
నే చ్పెపటం జ్ర్ధగధంది. చివరలో “గివరోద సంవషేిితున్ “ అన్గరన ే
మన్క్ర అతన్న అంతిమ సిితిన్న చూసి ఒక జ్లదర్ధంపు, జ్ాలి కలు 
గుతాయి.  

నా చిన్నతన్ం న్తండీ క్ న్నన వందలసరరతా  మా నాన్న 
గరరత గొంతతెిు  ప్రడగర ననే్త వన్న పదాోలు “గజ్ేందమాోక్షం” పదాో 
లు. అందతవలానో, లేక, ”బాలరసాలసాల నవపలివక్టమల క్ావో 
కనోకనచ” అముిక్ోన్న్న న్నరదవందంగర చ్పెిపన్ ఆయన్ వోక్రుతవం 
మీద గౌరవమో క్రనీ ప్ో తన్గరర్ధ పదాోలంటే నాకు చ్ాలా ఇషి్ం . 
గజ్ేందమాోక్షంలోన్న పదాోలు దాదాపు అనీన ప్రారినా పదాోలుగరన ే
చలామణ్ణ అయినా ఈ పదాోలలో భక్రుభావమ ే క్రకుండాఎపుపడో 
ఒకపుపడు దాదాపుగర అందర్ధ జీవతాలలో ఎంతో క్ ంత అందరూ 
అన్తభవంచ్ ే ఒక సరరవజ్నీన్మెనై్ మాన్వవదేన్న్త మన్ం 
చూసరు ం. ఆమేరకు ఈ పదాోలతో మమకేం అవడాన్నక్ర,వరటి కవతా 
స ందర్రోన్ననఆసరవదించడాన్నక్ర మన్ మతవశరవసరలు, ఆసిు కతవం, 
నాసిు కతవం అడాం వసరు యన్న ననే్న్తక్ోన్త. 

నానానేక పయూధముల్ వనములోనం బదెదక్ాలంబు స 
నామనింపన్ దశ లక్షక్టటట కరిణీ నాధచండన ై యుండి మ 
దాద నాంభః పరిపుషో్ చ్ందన లతాంతచాఛయలందచండలే  
క్ీ నీరాశ నిటేలవచిుతి, భయం బెటలి కదే యీశవరా! 

తన్త తీసతకున్న న్నరియాలపటా పున్ర్రలోచన్, ఆ న్నరియం తా 
లూకు పర్ధణ్ామాల గుర్ధంచిన్ భయం, వేదన్, పూరవ వెభైవరన్నన, 
పసాతి త దతసిితిన్న తలచతకున్న జీవులు ప్ొ ంద ేవచ్ారం ఏంటో కవతా 
తికంగర, ఆరదరంగర చకకటి ధారతో ఈ పదోంలో చూపిసరు రత. 

గజ్ేందమాోక్షంలోనే మర్ోపదోం  

మొరస్త న్ నిరజర దచందచభుల్;జ్లరతహామోదంబులెై వాయువుల్  
 దిరిగ ం ;బువువల వానజ్లుి  గురిస్త న్ ;దేవాంగనా లాసోముల్  
పరగ న్;దికుకలయందచ జీవజ్యశబదధావనముల్ నిండె,సా 
గర ముప్ ుంగ  తరంగ చ్చంబ్రత నభోగంగా ముఖాంభోజ్మ ై  

  ఈ పదోంలో న్నషరకరణ్ంగర ప దద  ఆపదలో చికుకకున్న 
వోక్రుక్ర ఆ ఆపద, వపతుు  తపపిప్ో యిన్ తర్రవత కలిగే ఒక గొపప 
ఊరట, ఆన్ందంతో ప్రటట ఒక మంచి వోక్రుక్ర కలిగధన్ కషి్ం త లగధ 
న్పుడు, ఒక దతర్రిరతగ డు శక్ష్ించబడిన్పుడు, చతటూి  ఉన్న స 
మాజ్ంలో కలిగ ేహర్రష తిర్ేక్రన్నన “జీవ జ్యశబదధావనముల్ నిండె“ 
అన్డంలో చకకగర పతాిబింబిసరు రత. పకాృతి సపందించిన్ వధాన్నన 
అందంగర “సాగరముప్ ుంగ  తరంగ చ్చంబ్రత ముఖాంభోజ్మ ై ...” 
అన్డంలో ఎంతో జుబిలియియష్న్ ఉంది.  

నాకు చ్ాలా న్చిాన్ శిీనాధతడి పదాోలలో ఒక పదోం 
“క్రశీఖండం” లోన్న ఈ పదోం. 

“ఆనందంబుల యరధరాతరముల జ్ందార లోకములాు గాయగా  
నానాస్త ైకత వదేిక్ా సథలములన్ నలిదకుకలన్  శంభు క్ా 
శీనాధచన్ తరతణ ందచ శేఖరత శివున్ శీరకంఠతనిన్ బాడుదచన్  
మేన లిం బులక్ాంకుర పరకరముల్ నిండార మినుేటటలోన్  

గొంతతెిు  చదవిన్పుడు వెననెలలో న్నదపా్ో తున్న క్ోనటేి పకకగర, ఏ 
క్ ండశఖరం మీద ఆలయాన్నన చ్ేరతక్ోటాన్నక్ో అంచ్ెలంచ్లెుగర మె 
ట ా కుకతున్నటటా  ఈ పదోం న్డక సరగుతుంది. భక్రు ప్రరవశరోన్నక్ర 
తోడెనై్ శబదస ందరోం, లయ ఈ పదాోన్నక్ర చకకటి వనెన తచె్ాాయి. 
 
చివరగర నాకు చ్ాలా ఇషి్మెనై్ ప దదన్ గరర్ధ అందమెైన్ పదోం  

ఆపురిబాయకుండు మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ మూరిర భా 
ష్ాపర శషే్భోగి వివిధాధవర నిరమల ధరమ కరమ దీ  
క్షాపర తంతుర  డంబురహ్గరభ కులాభరణం, బనారతా  
ధాోపన తతురతండు పరవరాఖచో డలేఖో తనూ విలాసచడెై  
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ఈ పదోం మన్తచర్ధత ా లో పవారతడి ప్రత ా పవాేశం లోన్న పదోం. 
వరూధిన్న దవేతా సటు .ీ మాన్వులద ి లౌక్రకమెనై్ స ందరోమయిత ే
పుర్రణ్ పదితి పకా్రరం దవేతలది అలౌక్రకమెనై్ స ందరోం. సరమా 
న్ో మాన్వుడెైనా వరూధిన్న వంటి దేవతా సటు  ీన్న ఆకర్ధషంచగల వశషే్ 
స ందరోం కల మాన్వుడి ప్రత ా పవారతడదిి. అటటవంట ి వరన్న 
ప్రతచాితణా్లో అతన్న స ందర్రోన్నన గుర్ధంచి ప దదన్గరరత వర్ధిసూు  వరా 
సిన్ పదోంలో వున్న లాలితోము, సొ గసత పవారతడ ిస ందర్రోన్నన 
ప్రఠకుడిక్ర సతుర్ధంపజ్ేసేంత అందమెనై్వే క్రకుండా అతన్న స ంద 
ర్ౌోదితాోన్నన ప్రత ాపర్ధచయంలోనే ప్రతోాచితంగర ఎసరి బాిష్ చ్సేతు ంద ి
కూడా. ముఖోంగర “మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ మూరిర “ అన్డంలో 
న్ూ, “పరవరాఖచోడలేఖో తనూ విలాసచడెై” అన్డంలోన్ూ ప దదన్ 
గరరత ఈ పదోరచన్లో చూపంిచిన్ సొ గసత పవారతడ ి స ందర్రో 
న్ననఈ పదో స ందరోం దావర్ర పతాిబింబిసతు ంది. తదావర్ర ముందత 
జ్రగబో యియ కధలో వరూధిన్నక్ర పవారతడపి  ై కలుగబో యియ బల్టయ 
మెైన్ ఆకరషణ్క్ర ప్రత ాపవాశేం లోనే చకకటి పునాది వేసరరత. అతన్న 
అతుోన్నత గుణ్గణ్ాలిన, ధరిన్నరతిన్న, వర్ధించడంలోన్న ఉదాతు  
సమాసరలు కూడా పవారతడ ి వోక్రుతవచితణా్క్ర బలం చ్ేకూర్రా 
యన్డంలో  సందహేం లేదత. 

ఇంక్ర అప్రర పతాిభ కల ప్రాచీన్ కవులు ఎందఱో్  వరాసని్ 
మర్నెోన తీయన్న పదాోలు,అదతుతమెనై్ పదో సరహ తోం మన్  
 

అదృషి్ం క్ దీద  అందతబాటటలో ఉంది.అయితే తమ నాటక్రలు, 
అవధానాల దావర్ర పదాోన్నన ప్రమర జ్న్ హృదయాలోా క్ర కూడా 
తీసతకువళెిా పదాోన్నక్ర ఒక అన్ూహోమెైన్ ప్రాచతరోం తీసతకు 
వచిాన్ పండిత కవులు గర తిరతపతి వెంకట కవులక్ర, క్ పపరపు 
కవులకు ఒక పతాేో క సరి న్ం ఉంది.  

ఆధతన్నక పదోకవతావన్నన సతసంపన్నం చ్ేసని్ వశవనాధ, 
ర్రయప్ోా లు, నాయన్న, జ్ాష్ువర, కరతణ్శిీ, తుమిల, దతవూవర్ధ, 
వేదతల, క్ డాలి వంటి కవదగిగజ్ాలు ఎందఱో్ . న్నజ్ాన్నక్ర భాష్ మీద 
పటటి , శబద  స ందరోం,లయ తలెిస ి మంచికవతవం వరాసని్ తిలక్, 
శిీశిీ, కృషి్శరసిు  ీ వంట ి ఆధతన్నక కవులు చ్ాలామంద ి పదో 
సరహ తాోన్నన క్షుణి్ంగర అధోయన్ం చ్సేి న్వరరత, అందంగర పదాో 
లు వరాయగలిగధన్ వరరత కూడా. అయినా మర్వెవరూ పదాోలు 
వరాయకప్ో యినా పదోసరహ తాోన్నక్ర వచిాన్ లోటట లేదత. అంతట ి
సతసంపన్నమెైన్ పదో సరహ తోం మన్ కుంది. పదాోన్నన 
న్నలబ టిటాన్నక్ర ఎవరూ పయాాస పడకక ర్ేాదత. 

రకరక్రల ఇజ్ాల, నానావరదాల కవతార్తీుల జ్డి 
వరన్లన్త అలవోకగర తటటి కున్న న్నలబడా సమున్నతమెనై్ క్ోట 
మన్ పదోసరహ తోం. ఆమాట క్ సేు  పదోమెనైా, గదోమెనైా వచన్ 
కవతవమెనైా పతాిభగల కవతవం, న్నలబడే కవతవం అపతాిహతంగర 
పజా్ల హృదయాలోా  న్నలచిప్ో తుంద.ి 
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 (18వ పజేీ తరతవరయి) సవయంవరం లో కరతి డు మతసయయంతాా 
న్నన ఛదేించబో త,ే దరాపద ి 'ననే్త సూతపుతుాన్న వర్ధంచన్త' అన్న 
పకాటించిన్ది. సవయంవర న్నయమం పకా్రరం గలెిచి దరాపదిన్న 
దక్రకంచతక్ోవచతా.  క్రనీ ... ఆడుదాన్న మాటకు వలువచిా వలుా న్న 
పడవసేని్ గొపప సంసరకర వంతుడు కరతి డు. 

కరతు డు–కుంతి: వలువదో ప్ో టిలో ప్రలగగ న్నకరతి న్న మదటసిరర్ధగర 
చూసింది కుంతి.  కవచ కుండలాల వలన్ తలేికగర గురతు  పటిింది.  
కులం నెపంతో అంతగర  అవమాన్నంపపడుతుంట ే బాధపడింద ి
క్రనీ అ బాధ నోరత తెర్ధచి నా క్ డుకు అన్న న్నజ్ం చ్పెేపంత క్రదత. 

కురతక్ష్ేత ాయుదిం ముందత కృష్ుి డు కుంతి దగగరక్ర వచిా 
కరతి డకి్ర న్నజ్ం చ్పెిప వరళ్ా వెైపుక్ర తిపుపక్ోమన్న కుంతిక్ర బో ధ 
చ్ేసరు డు. కృష్ుి డు కరతి న్న దగగరకు వెళాి చ్ాల రక్రలలైన్ ఆశలు చూపి 
సరు డు. సతవశరలమెనై్ భరత సరమాో జ్ాోన్నక్ర న్తవేవ చకివర్ధువ 
అవుతావు అన్న ఆశ చూపిసరు డు.   సూరో భగవరన్తడి బిడా అయి 
న్ కరతి న్న చందవాంశ సరమాో జ్ాోన్నక్ర చకివర్ధువ క్రవచతాన్న్న ఆశ 
చూపిసరు డు కృష్ుి డు. చివర్ధక్ర దరాపది న్నన్తన ఆరవ భరుగర సటవకర్ధ 
సతు ంద ి అన్న కూడా ఆశ చూపిసరు రత.  మాతృ సమాన్తర్రలలైన్ 
మరదలిన్న ఆలిగర అంగధకర్ధంచలేన్త అన్న మృదతవుగర చ్ెపు తాడు.   

కుంతి యుదిం మధోలో కరతి న్న దగగరకు వచిా అప్రండవీ 
యం (ప్రండవులు చన్నప్ో వటం) చ్యేవదదన్న అర్ధిసతు ంది. అయి 
నా దాన్ం క్ోసం వచిాన్ వరర్ధన్న ఉతు  చ్తేులతో పంపలేక అరతీ  
న్తన్న తపప మిగతా న్లుగురత క్ డుకులన్న తన్ చ్ేతులతో చంప 
న్న్న మాట ఇసరు డు.  దనీ్నవలన్ కురతక్ష్తే ాయుదిం గతి మార్ధంది. 

కృష్ుి డు, కుంతి ఇదదరత కూడా కరతి న్న దగగరకు వచిా 
న్నజ్ం చ్ెప్రపర్ే క్రనీ ప్రండవుల దగగరకు వెళాి ఎందతకు న్నజ్ం చ్ెపప 
లేదత.  ఇద ినాకు వచిాన్ పశాన. 

ఇందతలో కరతి న్న గొపపతన్ం ఒకవెపైు కన్నపసిేు  కుంతి త 
కుకవ తన్ం ఇంక్ క వెైపు కన్నపిసరు యి.  కరతి డు అవమాన్నంపపడా 
పతాీసరర్ధ కూడా నోరత వపపన్న కుంతి యుదిం మధోలో ఆఖర్ధ 
క్షణ్ంలో ఇలా చ్సేింది. కన్న ప్రర్ేసని్ బిడాకు ఉన్న దాన్ 
గుణ్ాన్ననఅలుసతగర తీసతకుందా? (ఇతరతలోా  మంచితనాన్నన 

సవలాభాన్నక్ర వరడుక్ోవటం. మన్క్ర ఈ ర్ోజు లోకంలో చ్ాల చ్ోటా 
కన్నపిసతు ంది) 

కరతు ని స్తేుహ్ గుణం:  దరాపది మూలంగరనే చ్ాల యుదాి లు జ్ర్ధగర 
యి.  మహాభారత యుదాి న్నక్ర కూడా ముఖోమెనై్ క్రరణ్ం దరాపది.  
అటటవంట ిఅతిలోక స ందరోవతి దరాపది.  

దరాపది న్నన్తన ఆరవ భరుగర సటవకర్ధసతు ంది అన్నఆశ కరతి  
డిన్న కదలాలేదత. భరత సరమాో జ్ాోన్నక్ర చకివర్ధువ అన్నఆశ కూడా 
కరతి డని్న కదలాలేదత. అంతటి సరమాో జ్ోన్నన, దరాపదని్న కూడాతన్త 
ధతర్ోోధన్తడిక్ర ఇచిాన్ మాట క్ోసం వదతలుకుంటాడు కరతి డు.  
అంతటి సేనహ ధర్రిన్నక్ర, కృతజా్తక్ర కటటి బడి ఉనానడు.  చకివర్ధు 
సింహాసన్ం వరళ్ా సనేహం ముందత చిన్నద ేఅయింది.   

కరతు ని దాన గుణం : కురతక్ష్ేత ాయుదిం ముందత ఇందతాడు బాాహి 
ణ్ వషే్ంలో దాన్ం అడగటాన్నక్ర వసరు డు.  ఇందతాడు వచ్ేా  ముందత 
తండి ా అయిన్ సూరోభగవరన్తడు కరతి డిన్న 'వచ్ేాది ఇందతాడు, 
కవచ కుండలాలన్న దాన్ం అడగటాన్నక్ర వసతు నానడు' అన్న హచెార్ధ 
సరు డు.  ఇందతాడు అంతటి వరడు వచిా న్న్తన దాన్ం అడిగధత ే
క్రదన్న ఎలా అన్గలన్త? నా దాన్వతాాన్నన ఎలా వదతలుక్ో గల 
న్త? అన్న తండి ాఅయిన్ సూరతోడకి్ర చ్ెపుతాడు. కురతక్ష్ేత ాయుదిం 
లో కవచ కుండలాలు  తన్క్ర ఎంతటి పయాోజ్న్మో తలెిసి కూడా 
దాన్ం చ్సేని్ గొపప వోక్రు కరతి డు. క్రనీ కురతక్ష్తే ా యుదిం తన్ 
క్ోసం క్రదత ధతర్ోోధన్తడి సేనహం క్ోసం. ఇటటవంటి దాన్ం 
చ్ేసతు న్నపుపడు  కరతి డు ఎంతటి సందగిరద వసిలో పడాా డో?   సేనహ 
ధరిమా లేక దాన్ వతామా? కరతి న్న మరణ్ సమయంలో కృష్ుి  
డు, అరతీ న్తడు బాాహిణ్ వేషరలలో వచిా సతవరిదాన్ం అడుగు 
తారత. యుదదభూమిలో ఎవరత భిక్షకు వసరు రత? కరతి డు ఆ మాతంా 
తెలియన్నవరడు క్రదత.ర్రయి ప టిి  తన్న్న తన్త  క్ టటి కున్న బంగరరత 
పన్తనన్న తీసి భూమిన్తండి గంగన్న రపిపంచి పన్తనన్న కడగిధ సతవరి 
దాన్ం ఇసరు డు. భగవంతున్న  చ్ెయిో క్రంద ఉన్నది కరతి న్న 
చ్ెయిోప నై్ ఉన్నది.  అందతక్ే అతడు దాన్ కరతి డు అయాోడు. 
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