
1 

 

  

 
 



2 

 

  

 



3 

 

  

 
 

 

 
 

-
–

,

 

 

తెలుగు జ్యోతి 

సంపుటి: 33 సంచిక: 2 

మార్చి– ఏప్రియల్ 2016 
 

Board of Trustees 
April 2014 – March 2016 
 

President 
Guru Alampalli 
23 Harold Ave  
Edison, NJ08820  
(732) 277-8870 
president@tfas.net 
Vice-President 

Madhu Anna 
1105 New Dover Road 
Edison., NJ 08820 
(201) 647-5447 
vicepresident@tfas.net 
Secretary 
Sreedevi Jagarlamudi 
13 Julie Coart 
Somerset, NJ 08873 
 (732) 470-7055 
secretary@tfas.net 
Treasurer 

Ranga Madisetty 
5 Woodbury Ct 
Edison., NJ 08820 
 (973) 207-0132 
treasurer@tfas.net 
Annual Events 
Indira Vangala 
(908) 692-9346 
events@tfas.net 
Youth Services 
Renu Tadepalli 
(848) 248-7285 

youth@tfas.net 
Membership Services 
Satya Nemana 
79 Oak Creek Rd, 
East Windsor, NJ 08520 
(732) 762-7104 
membership@tfas.net 
IT Services: 
Srinivas Bharthavarapu 

(347) 668-9861  
info@tfas.net 
Community Affairs: 
V. Vidya Sagar Ammu  

(732) 539-2848 
community@tfas.net 
Advisors 

Dr. Ramakrishna Seethala 
Anand Paluri 
Ram Kolluri 
 
Past Editor 

Dr. Murty Bhavaraj 
 
Founder Editor: 

Late Dr. 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. 

 
 

TFAS  
TFAS  

 
 
 
 
 

 
 
 

–  
 

“ “  
-  

 
“ “ 

-

“ “

 

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: Radha Kasinadhuni - Essays; Syamaladevi Dasika - Stories; Dr. 
Vaidehi Sasidhar – Poems; Bhavaraju Bharati – Youth & Community News; Anantha 
Sudhaker Uppala Production Support; 
Sreedevi Jagarlamudi and Renu Tadepalli representing TFAS Board of Trustees.  
 

mailto:community@tfas.net
mailto:diwakar.peri@gmail.com


4 

 

  

Dear TFAS Family members: 
I wish you a very Happy Ugadi and Happy Telugu New Year!, I am greatly honored and 
humbled to serve as the President of TFAS for 2016-18. I am grateful to our Board of Trustees, 
and Advisors, TFAS Members, seniors for their confidence in granting me this opportunity to 
lead this 30 years plus old organization.  With all your support, our goal is to make 2016-18 an 
incredible, and a meaningful year for TFAS. 
I am fortunate to be working with such highly capable team members who are dedicated to 
our community and the good work that lies ahead of us. TFAS has made enormous 
contributions in the last 30 plus years. I know you join me in appreciation of the vision and 

superb leadership of our beloved founders, past presidents, past Board of Trustee, advisors, senior community well-
wishers, other National Telugu organizations local leaders and the hard work of volunteers. Also I extend my heartfelt 
thanks to all our donors and sponsors for their generosity and unconditional support for last 30 years plus.  
We will steadfastly continue on the path of deepening and expanding the core mission of TFAS. Our vision is to bring 
superior programs that will provide highly enriching experiences. Yes, we do have an ambitious and grand agenda for 
next two years. With your persistent help and support, our TFAS 2016-18 dynamic team is more than ready to undertake 
the exciting endeavor lying ahead of us.    
Please join us on this incredible journey of preserving our Telugu culture and values, the rich traditions will continue to 
guide us toward becoming a shining light for ourselves and our future generations. Once again, I sincerely thank you for 
your confidence in me and my team. Here aresome of our Team’s objectives. 

1. Keep Promoting Telugu Culture, Telugu Fine Arts, Telugu Literature, and create local talent  
2. Engaging the youth in to cultural and educational activities to build skills, explore interests, experience contribute to 

the community.  
3. Build the TFAS as a Self-sustainable organization to conduct various events with independent of ticket revenue by 

working with various sponsor, Donors and Vendors and without compromising quality of program  
4. Work with local Community Leaders and all National Telugu organizations build the TFAS Reputation and Values  
5. Organize at least one or two Community Events every year like Health Camp, Seminars, Blood drives, walkathons or 

any other Charity Events  
6. TFAS / Telugu Bhavan: Working towards to find the Place to sit All Telugu People, starting with Small place.  

Guru Alampalli 
President TFAS (president@tfas.net) 

mailto:president@tfas.net
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మీ అందర్చకీ నా కృతజ్ఞతలు!! హృదయ పూర్వక శుభాభినందనలు!! 
Two years ago in April 2014, current TFAS trustees took oath with a lot of enthusiasm and 
energy and continued to display the same till this date. As a team our team has accom-
plished so many things for TFAS that it has set the bar very high for future teams. I am so 
proud and fortunate to serve as secretary and president of this great 30+ year old orga-
nization.  

There is no doubt there will always be differences in the way individuals think and 
differ with various ideas. At the end of the day, our team has produced much more results 

than any other team in the history of TFAS. I thank each and every trustee for their contribution. To mention few 
accomplishments, we have conducted music workshops, with Dr. Shobharaju, conducted a memorable 30th anniversary 
event with more than 3000 people that is remembered as the best for TFAS in 30 years. Conducted various community 
events, raised funds for HudHud, conducted cloths drive, implemented by-laws and got commitments of more than 
million dollars for TFAS community center. 

I offer my sincere “Thank you” to each and every trustee, community leader, advisors, by-laws committee and 
all senior members of the organization for their generous support to make the last 2 years as president a successful and 
memorable one! I want to say that I will continue to help and promote TFAS in whatever way I can! Thank you all for 
your support!! I look forward to working with TFAS as volunteer! 

Sincerely 
Srini Gandi 
President TFAS (2014-16) 
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నాకు నచ్చిన పదయం - కోటికెతి్తన పడగలు 

శ్రమీతి కాశ్రనాథుని రాధ, డోవర్, న్యోజ్ెరసీ 

అన్గన్గా ఒక రతాాల వ్ాోపారి. అతన్ు చాలా పదె్ద  
ఎతతు న్ వ్ాోపారం చసేి బో లెడు సంపాద ంచి ‘కోటికి పడగలెత్ాి డు’. 
ఇలాంటి వ్ాకాోలు చిన్ాపుుడు అంద్రం కధల పుసుకాలలో చద్ు 
వుకునాాం. అంతకేాద్ు ‘వాడు కోటికి పడగలెత్ాి డు’ అన్ా మాట 
ఎనిా సారలు  మన్ం అన్లేద్ు? విన్లేద్ు? కాని అసలు ‘కోటిక ి
పడగలెతుడం’ అంట ే ఏమిటి అన్ా ఆలోచన్, మీ సంగతి ఏమో 
కాని, నాకు మటుకు ఎపుుడయ రాలేద్ు. ఇద ే కాద్ు మన్ వోవ 
హారంలో ఎననాననా మాటలు, లోకోకుు లు యథాలాపంగా వ్ాడు 
కుంట ం గాని వ్ాటి అరధం గురించి లోతతగా ఆలోచించం. 

మన్ తలెుగు వ్ాళ్ళ అద్ృష్టం కొదదద  అన్గన్గా ‘ఒక రతాా 
ల వ్ాోపారి’ లాగ,ే అన్గన్గా తెలుగు దశేానిా ఏలిన్ ‘కన్ాడ 
రాయడు’ ఒకడునాాడు. అతడే సాహితోసమరాంగణ సారవభౌము 
డెైన్ శీ్రకృష్ణదేవరాయలు. ఇతగాడు వ్ాాసిన్ సంసకృత కావ్ాోలు 
బో లెడునాాయట గాని మన్కు లభిసుు న్ాద  ‘విష్తణ చిత్తుయం’ లేదా 
‘ఆముకుమాలోద్’ అన ేతలెుగు పబాంధం. 

రాయలు వరాణ నాపిాయుడు. లోకానిా గురించి, లోకుల 
గురించి, వ్ార ివృతతు లు పవాృతతు లు వీటి గురించి ఈయన్కు అపా 
రమ నై్ పరజి్ఞా న్ం ఉంద . తన్కు తారసపడడ  పతాివసుు వుని, విష్ 
యానిా జ్ఞా పకాల పొ రలలో పద ల పరలచుకుని వ్నంట త్తసుకు 
వ్నళ్ళడం ఈయన్కు అలవ్ాటు. అంతటతిో ఆగాడా అంటే... లేద్ు. 
ఈ రాజు తన్ జ్ఞా పక భ ండాగారంలో ఉన్ా విష్యాలన్నిాటినీ 
ఆముకుమాలోద్లో చసేని్ వరణన్ల దావరా అంద్రిక ి విరవిిగా 
పంచిపటెిటన్ దాత. అంద్ువలేు  ఆముకుమాలోద్లో వరణన్ల నిడివి 
పెరగి,ి కధా వసుు వు కుంటుపడ,ి ‘అసలు కనాా వడడడ  ఎకుకవ’ 
అన్ా త్తరల తిన్ాగా కన్బడుతతంద . ఈ రాజుగారల అన్వయ 
కాఠని్ోతన్ు, శబద కాఠని్ోతన్ు కలబో సి, నారకిళే్ పాకంగా రంగరిం 
చి తన్ కావోం అయిన్ ఆముకుమాలోద్లో పో సి, పరాఢపబాంధంగా 
దానికి తలెుగు సాహతిో సామాా జ్ోంలో పెద్ద  గదెద  వ్ేస ికూరచోబెట ట  
డు. ఇద  కొరకురాని కొయో, రాయలు పండతితల కోసమ ే దదనిా 
వ్ాాశాడు, అసలు అతగాడు దదనిా వ్ాాయన ేలేద్ు – అంటూ ఎంద్ 

రల ఎనిా అన్ుకునాా, ఏమని అన్ుకునాా ‘ఆముకుమాలోద్’ 
గొపు పబాంధం అన్ా విష్యం మాతంా అంద్రల ఒపుుకోవలస ి
వచిోంద .  

ఏమాటక ి ఆ మాటే చపెుుకోవ్ాలి. వరణన్లలో రాయలు 
విపుిచెపుిన్నిా సంగతతలు మరవెవరూ చపెులేద్ు. ఇక పొ తే 
‘కోటకిి పడగలెతుడం’ అన్ా అసలు సంగతికి వదాద ం. రకరకాల 
కధలకు లంకె పడెుతూ, గొలుసులా కటిటన్ ఈ ఆముకుమాలోద్లో 
కధన్ు గురించి మాట ు డుకోవడం అంత సులువ్ననై్ పనికాద్ు.  

మొద్టి ఆశావసం విష్తణ చితతు డు ఉండే విలిుపుతూు రల 
వరణన్తో మొద్లెై, విష్తణ చితతు ని గుణగణాలు,అతని జీవన్ 
విధాన్ం,అతిథ  మరాోద్లు వీటి వరణన్తో ముగుసుు ంద . రెండవ 
ఆశావసంలో విష్తణ చితతు డు భగ వంతతని ఆదశేానిా అన్ుసరించి 
పాండోరాజు సభలో విష్తణ వ్ ే విశిష్ట దెవైమని పతాిపాద ంచడానిక ి
మధురాన్గరానికి వసాు డు. దదనికి పూరవరంగానిా అమరలసయు , 
మధురా పటటణ వరణన్తో పాారంభం అవుతతంద  రెండవ ఆశావసం.  

మధురలో ఉన్ా సిరలలు, సంపద్లు, మణులు, 
మాణికాోలు, ముతాోలు,రతాాలు, ఆఖరకిి ఇళ్ళళ కటుట కోవడానిక ి
వ్ాడుకున్ా గంధపు చకెకలతో సహా వివరంగా చెపుడం జ్రల 
గుతతంద . అటుతరలవ్ాత బంగారల కోటలు, కోటకొమమలు, ఆకోటని 
చుటిటన్ కంద్కాలు, మబుులని దాటిన్ మేడలు,పుష్ులావికలు – 
వీటనిాటిని తనివిత్తరా వరిణంచేక, ఆన్గరంలోని చాతతరవరాణ ల 
పజా్లన్ు, వ్ారి ధరమనిరతిని గురించిన్ వరణన్ సాగుతతంద . ఆ 
పటటణంలోని బ ాహ్మణులు అనేకమ ైన్ యజ్ఞా లన్ు చయేడంవలు  
తమ అరచేత ఉన్ా అగిా, దాన్ం జ్లంతో తడసి ిఆరిపో తతంద్న ే
అన్ుమాన్ంతో దాన్ం కోసం చతేిని చాచరట. అకకడ ి క్షతిాయ 
వీరలలు ఎంత పో టు మానిసులంటే, వ్ాళ్ళళ యుద్ధసమయంలో 
కూడా కవచాలన్ు ధరించరట. అంతేకాద్ు తమ పభాువులన్ుండ ి
బహ్ుమానాలన్ు,సనామనాలన్ు పొ ందాలనే పేరాశతో తమ పరాకీ 
మానిా పదా్రిశంచరట. ఈ విధంగా వివరిసయు  .. ఆ ఊరలిో ఉన్ా 
వ్నైశోజ్ఞతిని వరిణంచ ేసంద్రభంలోనిద  కింద  పద్ోం. 
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శా. దంభాప్తే వితీర్ణత్ోయములు ర్థ్యం దొ టిి, హటి స్రిత  
సి్ంభంబు ల్చిగచర్చంచుచుననవి యన, నధరె్మైక నిత్ాయర్జనన్   
స్ంభూతంబగు ప్ ైడి కోటి కొకట ,ై నానాటికని్ హెచుి చ  
యయం భోదావళిఁగపప గేతువుల్ వ ైశ్యశరేణి పొ లుి బుర్చన్. 

 (ఆముకిమాలయద. దవవతీయాశావస్ము. ప.35)   
పురని్ వ్నశైోశరణీి ద్ంభ పేత విత్తరణ తోయములు రథోన్ తొటిట , హ్టట 
సిిత సు ంభంబుల్ చిగరిించుచున్ావి అన్న్, కతేతవుల్ ధరెమమకని 
తాోరజన్న్ సంభూతంబగు పెడైకిోటిక ిఒకట ై నానాటికని్ హెచుోచు, 
ఆ అంభోదావళిన్ కపున్ పొ లుోన్. – అన్ాద  అన్వయం. 

పురని్ = పటటణంలో (మధురలో), వ్నశైోశరణీ ి = వ్ాోపా 
రలల వీధ , ద్ంభ ఆపతే = కపటం లేని, విత్తరణ తోయములు = 
దాన్ము చసేని్పుుడు పో సిన్ నీళ్ళళ , రథోన్ తొటిట  = న్గర మధో 
వీధ లో వ్ాోపించి (పవాహించి), హ్టట సిిత సు ంభంబుల్ = అంగడ ి
వీధ లో నిలబటెిటన్ సు ంభములు, చిగిరించుచున్ావి అన్న్= చిగురి 
సుు నాాయా అన్ాటుు , కతేతవుల్ = జ్ండాలు, ధరెమమక ఆరజన్న్= 
ధరమ భద్ధమ నై్ సంపాద్న్ వలు , సంభూతంబు అగు = కలిగిన్వి 
అయిన్, పెైడ ి కోటకిి = కోటివరహాలకు (బంగారల), ఒకటయిి ై = 
ఒకొకకకటిగా, నానాటకిని్ హెచుోచున్ = ద న్ద న్మున్కు ఎకుకవ 
అవుతూ, ఆ అంభోదావళిన్ కపున్ = ఆ మేఘముల వరలసని 
కపుివ్సేయు , పొ లుోన్ = శోభిసుు నాాయి.  

‘ఆ మధురా పటటణంలో ఉన్ా వ్నశై్యోలు, తమ వృతిు  
విద్ోలో ఉద్ధతతలెై, కోట న్ుకోటుు  సంపాద సుు నాారల. వ్ారల కపటం 
లేని నిరమలమ నై్ బుద ధతో దానాలు చసేయు  వద లిన్ జ్లం న్గరం 
న్డుమ ఉన్ా మారగంలో వ్ాోపించి, అకకడ నిలబటెిటన్ సు ంభ లు 
చిగురిసుు నాాయా అన్ాటుట  వ్ాటిమీద్ ఈ వ్ాోపారలలు కటిటన్ 
ఎరీని జ్ండాలు వ్ారి ఐశవరాోనిా చాటుతూ ఆకాశమంత ఎతతు న్ 
ఎగురలతతనాాయి.’ అన్ాద  పెై పద్ోం లోని భ వం. మధురలో 

ఉన్ా వరుకులు ధరమబద్ధమ నై్ వ్ాోపారానిా చేసాు రల. తమకు 
వ్ాోపారంలో ఒకొకకక కోటి పెడైి వరహాలు లాభం వచిోన్పుుడు, 
దానికి గురలు గా ఏంతో గరవంగా ఒక జ్ండాన్ు తమ సరధం ముంద్ు 
సు ంభ ల మీద్ ఎగురవ్ేసాు రల. ఆ పటటణం ఎంత సుభిక్షంగా ఉంద్ం 
టే ఈ జ్ండాల సంఖో అకకడ ి అంగడి వీధులోు  నానాటికి పరెలగు 
తూనే ఉంటుంద్ట. 

మరి ఆ వరుకులు మహా సంపన్ుాలే కాద్ు గొపుదాత 
లు కూడా. రచజు రచజు కపటం లేని నిరమలమ ైన్ బుద ధతో దాన్ ధరామ 
లు కూడా చసేుు నాారల. వ్ారల దానాలు చసేని్ సంద్రభంలో వద్లి 
న్ నీళ్ళళ బజ్ఞరల వీధ లో పారి, అకకడ పాతిన్ కొయోసు ంభ లన్ు 
విరవిిగా చిగురింప జ్సేుు నాాయా అన్ాటుట  ఆ ఎతెతు న్ సు ంభ ల మీద్ 
ఉన్ా పతాకాలు మేఘాల వరలసలిా కపేుసయు  పకాా శిసుు నాాయి. 
చకకగా నీరల తగలడం వలన్ ఎండని్ కొయోలు కూడా ఎరీ చిగు 
ళ్ళళ వ్సేే అవకాశం ఉంద .  

‘గగనభాగంబెలల  కప్రప కాే లుచు బెగ డడర్చంచనె్ ఉగేంపు పడగ 
పఱుపు‘(మహాభార్తం. విర్ాట పర్వం. ఆశావ.4 ప. 4) 

‘మణమియోర్గార్ుచ్చజ్ాలమహతిమ ైన పడగ వాడు కుర్ుక్షతి్త 
పత్త’ (మహాభార్తం.విర్ాటపర్వం. ఆశావ.5. ప.4)  

ఇవి మన్కు ‘పడగ’ అన్ా మాటక ి‘జ్ండా’ లేదా ‘పతాక’ అన ే
అరధం ఉన్ాద్న్ా విష్యం తెసింద ే అన్డానికి ఉదాహ్రణలు. 
అయినా ‘కోటకిి పడగలెతుడం’లో ఉన్ా ‘పడగ’ గురించి మన్ం 
అంతగా ఆలోచించ లేద్ు మర.ి కృష్ణరాయలు మాతంా ఇటువంటి 
సంగతతలనననిాటినన పనికటుట కుని, విడమరిచి మరస చపెేుడు. ఇలా 
లోకసామాన్ో మ నై్ విష్యానిా త్తసుకుని, దానికి తన్ ఊహాశకిుని 
జ్తపరచి, చద్ువరలలని అబుుర పరచడంలో రాయలకున్ా 
నేరలు మరెవరిక ిలేద్న ేచెపాులి. 
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ఈ స్ంచ్చకలో మూడు కధల గుర్చంచ్చ ... 

తెలుగు కధ అంటే మన్కి చాలా కధలు గురచు సాు యి. శీ్రపా 
ద్ వ్ారి “వడు  గింజ్లు”, గురజ్ఞడ వ్ార ి “ద ద్ుద బ టు”, మునిమాణ ి
కోం వ్ార ి “కాంతం కధలు” వగెమరా. సాహతిోపు విలువల ద్ృష్టాట ా 
ఇవి చాలా గొపు కధలు. అయిత ే ఈ సంచికలో మమేు పచాురిం 
చిన్ మూడు కధలూ పతాేోకమయిన్వి. వీటిని మన్ జీవితాలతో, 
మన్కి తలెిసని్ జీవన్శ మలితో సరిపో లుోకోగలం. ఈ కధలోు  మన్క ి
తెలిసని్ జీవన్ సంఘరషణ కనిపిసుు ంద . పెగైా ఈ రచయితలు ఫకుు  
“కధా” రచన్లో లబధపతాిష్తట లు కారల. ముళ్ళపూడ ివ్నంకట రమణ 
గారల సనిీ మరయిు వోంగ రచయిత. బ పు గారల పపాంచ పసాది ధ  
పొ ంద న్ చితకాారలలు. శీ్ర శీ్ర గారల గొపు కవి. వీరలిో బ పుగారల గసత 
లే గానీ రాతలు వ్ాాసిన్టుు  కన్పడద్ు.  

ముంద్ుగా ముళ్ళపూడవి్ార ి “ఆకల్చ-ఆనంద ర్ావూ”. ఈ 
కధకి హెలైెైట్ బ పు గారల గససని్ బొ మమ. ఇద  చయసే “ఇడడు  కనాా 
పచోడే బ గుంద ” అన్ుకుంటే ఆశోరోం లేద్ు. ఆన్ంద్రావు నీడ, 
నీడలో పొ టట భ గంలో ఖాళీ కన్ాం చయపించడంతో బొ మమ చయడ 
గాన ే ఈ కధ నపేధోం కొంత తెలిసిపో తతంద . ముళ్ళపూడవి్ార ి
“కోతి-కొమమచిో” చద విన్వ్ారకిి ఈ కధలో ఆన్ంద్రావు ఎవరచ 
చెపుకనే తలెుసుు ంద . తన్ు ఆకలితో వుండి, “నేన్ు నాలుగు రచజు 
లిాంచి ఆకలితో వునాాన్ు. వ్ాడు పాపం ఒకరచజ్ే. నేన్ు సనీియ 
రిా – తటుట కోగలన్ు” అంటూ తన్ ద్గగర వున్ా డబుు ఇంకో 
ఆకోన్ావ్ాడకిి ఇవవడం రమణ గారిక ే చెలిుంద . ఆకలితో ఉన్ా 
వ్ాడికి ఇంకోడి ఆకలి బ గా తలెుసుు ంద  అనదే  రమణ గారి ఫిలా 
సఫీ. ఈ కధలో మొద్టి రెండు పేరా గాీ ఫుల్నా చద్వండి. ఇవ్ాళ్ 
వచన్కవితవం పరేలతొ వచేో “వచన్ం” కనాా చిఖ్ఖట ికవితవం కని 
పిసుు ంద .  

రెండో  కధ “మబుు వానా-మలెల  వాస్నా”- బ పు (అవు 
న్ు బ పు-రమణులలో మొద్ట యనే) గార ి రచన్. ఇద  కధలు 
రాసాు న్ని బెద రించడమే కానీ రాసని్ పాపాన్ పో ని రమణ గారిని 

బ ు క్-మ యిల్ చెయోడానికి, బ పూ గారే వ్ాాసి రమణ గారి పరేలతొ 
పబ్లు ష్ చేసారన్ాదో  పుకారల. ఆకల్న-ఆన్ంద్ రావూ”లోన్య–ఈ కధ 
లోన్య శిలుం ( మాట బ వుంద్ని వ్ాడాన్ు) గమనిసేు  ఇంద్ులో 
వోంగం పాలు తకుకవ. కధానాయక మాతంా రెండింటలు న్య “సీత” 
కావడం యాద్ృచిోకం అయివుండద్ు. సీగాాన్పసాయనాంబలాగే 
సీత కూడా వీళ్ళ ఫెాండ్ అయుోంటుంద . రమణ గార ి కధలోు  కని 
పించని “నాసాు లిజయా” ( గతం తాలూకు వ్ాసన్లు) – రొమాంటిక్ 
టచ్ (శృంగార భ వన్ అన్చాో?) ఈ కధలో కనిపసిాు యి. “చాలెు ం 
డి సంబడం – ఇంక పకకకి జ్రగండి” అనే బ పు మారలక విరలపు 
కూడా కనిపసిుు ంద . 

ఇకపో తే ముచోటగా మూడో కధ “అశ్వమేధ యాగం”, 
విపువకవి శీ్ర శీ్ర రచన్. ఇద  వచన్ కవితని ఆకాశ మారగం పటిటంచిన్ 
కవి వ్ాాసని్ నలేబ రల వ్ాడి కధ. వోసనాలకి బ నిస అయిన్వ్ాడు 
కన్ాతలిు మరణశయోపె ైఉంద్న్ా వ్ారు తచెిోన్ ట లిగాీ ంని కూడా 
ఆ దౌరాభగోపుఅలవ్ాటు కోసమే వ్ాడుకుంట డన్ా పచిో నిజ్ఞనిా 
న్గాంగా చయపని్ కధ. ఇంద్ులో జీవితమే తపు కధ లేద్ు. వరణన్ 
లు లేవు. మనిషి తాలూకు బలహనీ్త వుంద . సంఘరషణ వుంద . 
ఆఖరకిి భంగపాటుపడడ  “అతాో”శాజీవి వునాాడు. ఇద  ఫకుు  జీవి 
తం. మన్కదె్ురయియో అనకే జీవితాలోు  ఒక జీవితం. ఇద  చద వ్ాక 
ఇలాు ంటి కధ నేన్య రాయగలన్ని మీరన్ుకుంటే మాకేమీ అభోం 
తరం లేద్ు.  

ఇంతక ీఈ కధల దావరా మన్కి తలెిసదేేమిటంటే – మన్ 
జీవితాలోు ంచే కధలోసాు య్!! మన్లాంటి వ్ాళళళ అవి రాసాు రల. ఒక 
సినీ రచయిత, ఓ చిత ాకారలడు – ఓ కవి కధలు రాయగా లేనిద , 
అమ రకిాలో వున్ా మీరంద్రూ కధలు రాయలేడా? పయాతిాం 
చాలి గానీ ... ( ఇద  మీకు కొంచం “గాలి” కొటటడానికే గానీ ... 
బ పు-రమణ; శీ్రశీ్ర లని చిన్ాబుచోడానికి కాద్న్ాద  మా మన్వి) 
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స్రిత పిజ్ఞ 
డా. ఉమ ఇయుోణిణ     

“సునీతా, న్ువ్ేవనామామ వచాోవ్ా!” 
“ఆ, ననేే అతుయాో, వసుు నాాన్ుండండి” గరాజ్ డోర్ 

వ్ేససేి, గబగబ  బసే్-మ ంట్ మ టుు  ఎకిక వచిోంద  డా. సునీతా 
రావ్, తన్ హాసిుటలోనే కాక, కమూోనిటలిో కూడా మంచి మనిష ి
అని పేరల తచెుోకున్ా గెమన్కాలజిస్ట. 

"ఇవ్ాళ్ ఎలా ఉంద  మీకు, లేచి కొంచెం అటూ ఇటూ 
తిరగిారా లేదా?”చతేిలో ఉన్ా కోటు పకాకన్ ఉన్ా కురసోలో 
పడసేయు  అడిగని్ సునీత అంతలోనే తన్ పొ రబ టు గీహించి ఆ 
కోటు తన్ గద లోని కాు జ్ెట్ లో పటెేటసి, చతేతలు కడుకుకని 
వచిోంద . అతుగారి గద లోకి వ్నళిు, ఒకసారి పలకరించి, ఆవిడ 
ద ండు సరచిేసి,”టీ తెచిో ఇవవనా”అని అడిగింద . 

"ఇవ్ావళ్ వద్ుద లేమామ, ఐద్ు దాటిపో యింద గా”అన్ా 
ఆవిడ సమాధాన్ంలో "న్ువువ ఇరవ్నై నిముష్టాలు ఆలసోంగా వ 

చాోవు, నా కవి్ాళ్ ట ీ యోగం లేద్ు”అని ధవనించింద  సునీతకి, 
కానీ అలాటివి ఇగచార్ చయెోడం నేరలోకుంద  కాబటిట  ఇంకా ఇలా 
ఉండగలుగుతతన్ాద  అన్ుకున్ా సునీత తన్కోసం టీ చసేుకుం 
టూ, రాతిాకి ఏం వండడమా అన్ుకుంటూ గతంలోకి జ్ఞరిపో యింద . 

తమ పెళిు అయిన్ సంవతీరం లోనే తన్య, భరు నారా 
యణరావు ఎననా కలలుమూట కటుట కుని, కొీ తు గా చతేికంద న్ ఎం. 
ఎస్.; ఎం.డి. డగిసీలు పుచుోకుని, తలెిసని్వ్ారి ద్గగర టకిటె్ డబుు 
అపుు పటెుట కుని న్లభెై సంవతీరాల కిీతం అమ రికా వచాోరల. 
అతన్ు సరజన్ు, తన్ు గెమన్కాలజిస్ట. ఇంకేముంద , పపాంచమంతా 
తమ అధదన్ంలోన ేఉంద్ని, చద్ువులో ఇద్దరూ పరాకాష్ట న్ంద్ుకు 
నాారని, అపుుడు ఎంత ధదమా! 

ఆ రచజులోు , వచిోన్ వ్ాళ్ళళ ఎంతోమంద  తమలాంట ి
పరాయి దశేసుి లే, ఒకోకసారి మన్కి పో టీ మన్ భ రత్తయులే అని 
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అరధమయింద  రెండు ఇంటరూవలక ి వ్నళళు సరికి. అంతకేాక తమ 
సీనియర్ీ లో కొంతమంద  తమ ఫీల్డ  లో ఉదోోగం రాక సబెజకుట  
మారలోకున్ావ్ారిని చయసేు  మతి పో యింద  సునీతకి.”అయోో, 
ఇనేా ళ్ళళ కష్టపడి చద్ువుకున్ాద  వద్ులుకుని, ఇపుుడు ఇంకో 
సబెజకుట  ననే్ు చెయోలేన్ు, చయెోన్ు”అని చపెుేసింద  భరుతో.”నేన్య 
అంత ే సునీతా”అనాాడతన్ు ధృడంగా. సరే, అపుటికద  బ నే 
వుంద , తామిద్దరూ చిన్ా వ్ాళ్ళళ, ఉతాీహ్ం వ్ోరలు ఉన్ావ్ాళ్ళు , 
కాబటిట  ఇద్దరూ నిరణయించుకునాారల, ఎనేాళ్ళళ పటిటనా సరే, 
ఇద్దరూ కలిస ి ఒక ఉళళళన ే ఉండాలని, తమతమ సుెష్టాలిటసీ్ 
మాతమాే కొన్సాగించాలని. 

ఫలితం, తోటి సేా హతితలు నాలుగయిద్ు సంవతీరా 
లలో రసెిడనెిీ ముగించుకుని సంపాద్న్ మొద్లెడతిే తామిద్దరూ 
చద్ువులు ముగించి సంపాద్న్ పరలలు అవట నికి పూరిుగా పద  
సంవతీరాలు పటిటంద . అయినా,ఏ బెంగా లేద్ు, తన్ద  భరు 
రావుద  ఒకే రకమ ైన్ అభిపాాయం కాబటిట . అతని ట ైనైింగ్ పూరిు 
అయియదాకా తన్ు ఇంటిపటుట న ేఉండ ిఇద్దరల పలిు లిాపెంచింద . దేశం 
వచిో, అవసరమ నై్ పరసక్షలనీా ముగించి, తన్ు ట ైనైింగ్  మొద్లు 
పెటేటసరికి, ఇంటరూవలో వ్ాసువం చేద్ుగా ఎద్ురల నిలిచింద .”నీ 
కెరసర్ లో ఆరల సంవతీరాలు గాోప్ ఎంద్ు కుంద ?” అని అడిగని్ 
ఫ్ొ ా ఫెసర్ క ి తన్ు అతి తెలివిగా, ”ఆరల సంవతీరాలు వృధా 
చెయోలేద్ు, మాకు ఇద్దరల పలిు లునాారల”అని చపెిుంద . ఆయన్ 

తన్కసేి వింతగా చయసి,”అయితే?”అనాారల. ఆ తరలవ్ాత సలెెకుట  
అయాోక, ట ైనైింగ్ నాలుగేళ్ళళ, వీలయిన్పుుడలాు  ఆట పటిటసయు న ే
ఉనాారాయన్.”యూ నన, డాకటర్ రావ్... డడి్ హెర్ ఇనీషయిల్ 
ట ైనైింగ్ ఎట్ హో్ మ్ విత్ హెర్ కిడ్ీ” అని. సటవ్ మీద్ పటెిటన్ పాలు 
పొ ంగడంతో, ఆలోచనా పపాంచం లోంచి వ్ాసువం లోకి వచిోంద  
సునీత. గత పద  సంవతీరాలుగా తమతో ఉంటునాా కూడా 
అతుగారల సుంద్రి అలవ్ాటుు  ఒకక రవవంత కూడా మారలేద్ు. 
ఎంత పని ఉనాా సరే, ట ీ మ ైకోీ  వ్వే్ లో పటెట డానికి వీలేు ద్ు. 
అసలు మ కైోీ  వ్వే్ వ్ాడడం అంతగా ఇష్టం ఉండద్ు ఆవిడకి. తన్ు 
రెసడిెనిీ లో చరేగాన ే కొన్ా మొద్టి వసుు వు మ ైకోీ  వ్వే్. 
బ బో య్! అద  లేకపో తె తన్ు వంటింటలు  సగం పని అయినా 
చేయగలిగదేా?  మామగారల పో యాక, నారాయణరావు పదె్దకొడు 
కు అవడంతో సహ్జ్ంగా ఆవిడ తమ ద్గగరే ఉంట న్ని ఖచిోతంగా 
చెపుేశారల. తామిద్దరూ సరిజకల్-ఫీల్డ  లో ఉనాారల, పలిు లింకా హెై 
సయకల్ దాటలేద్ు. వ్ాళ్ళని జ్ఞగీతుగా పెంచుకోవడం కోసం తామి 
ద్దరూఎననా వద్ులుకునాారల. ఒకళ్ళళ ఇంటికొసేు  ఇంకొకళ్ళళ వ్నళిు 
ర ండ్ీ చసేి, పిలులకి తామిద్దరిలో ఎవరచ ఒకరల వునాా, భ రాో 
భరులిద్దరూ చాలామటుకు ననట్ీ దావరానే సంభ షించుకునవే్ారల. 
అపుుడు సలె్ ఫ్ో న్ుు  ఇంత విరవిిగా లేవు కూడా, 

ఆలోచన్లిా కొంచెంసపేు కటిటపటెిట  సునీత అతుగారిక ి
చిన్ా సీటల్-గాు సు లోన్య, తన్కి కపుులోన్య టీ పో సుకుని, చరెచ 
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రెండు బ్లసకటుు  పటుట కుని అతుగారల సుంద్రమమ గారి గద లోకి 
వచిోంద .”ఫరవ్ాలేద్ులెండ ిఅతుయాో, మీకు నిద్ా పటటకపో తే టీ.వీ. 
లో ఏదెైనా మంచి పోా గాీ ం పడెతాన్ు. ఈ పూటకి ట ీ తాగెయోండ ి
పీు జ్”అంద . ఇంక ఆవిడ ఏమీ గొడవ చయెోలేద్ు.”హ్మమయో, 
ఇవ్ాళిటకగిండం గడిచింద ” అని న్వువకుని, సర ే చపెుండ ి ఏం 
వండన్ు రాతికాి? మీరల లేచి వచిో కూర తరగగలరా ?”అంద  
ననమమద గా. ఆవిడ మొహ్ం విపాురింద . పిలులు వీకెండు కదా 
వచేో ద , మన్ం ముగుగ రమే,”ఇవ్ాళిటక ి అబ ుయికషి్టమ నై్ కాకర 
కాయలు చసేయే్". చదే్ు మొహ్ం పటెిటంద  సునీత. తన్కి కాకర 
కాయ పెద్దగా ఇష్టం లేద్ు కాని కొడుకిక చేసపిటె ట లన్ా ఆవిడ 
తాపతయాానికి న్వువకుంద  చిన్ాగా. ఎంత పని వునాా సరే, 
రొజూ సాయంతంా మాతంా విధ గా అతుగార ి ద్గగర ఒక అరగంట 
గడుపుతతంద  సునీత. ఆవిడ తమతో ఉండట నికి నిరణయించు 
కుని, మన్ దేశం వద్లి వచిోన్ రచజున్, ఎంతో హ్డావిడిగా 
సంద్డగిా ఉండ ే ఆవిడ మూగవ్ోయిన్టుు ంటే భరించలేకపో యిన్ 
సునీత, ఆ నిరణయం త్తసుకుంద .  ఒకోకసార ికుద్రకపో యినా, హా 
సిుటలోు  ఆలసోమయినా, పాపం ఆవిడ అరధం చసేుకునేవ్ార ేకానీ 

... ఒకటి రెండు రచజులు ముభ వంగా ఉండేవ్ారల. అద  సునీతకు 
చాలా కష్టంగా అనిపించదే . తన్ు మాతంా కావ్ాలని నిరుక్షోం చసేుు ం 
దా? నారాయణరావుకి ఇలాటివ్వేి అరధం కావు. తన్కంట ే అతు  
గారల కాని అతనిక ి తలేు గా, ఆటేట  పటిటంచుకోడు.”న్ువువ మరస 
సెనిీటవి్”అంట డు. 

సర ే ఇంక ఆలోచన్లు కటిటపటెిట , రపేు కొడుకు సంతోష్ 
కాలేజి న్ుంచి వసాు డా, ఈసార ికూడా ఏవ్ో ఎసెనైనమంటుు  ఉనాాయ 
ని రాన్ంట డా, అని అన్ుకుంటుండగాన ేసుంద్రమమ గారల అడగిే 
సారల,”సునీతా, సంతోష్ ఇంటకిొచిో రెండు వ్ారాలు దాటలేద్య?” 
అని.”అవున్తుయాో , అదే ఆలోచిసుు నాాన్ు”అంద  పరధాోన్ంగా. 

"అయినా ఏమిటలన్మామ, మమేిలాటివి ఎరగం, పిలాు డు” 
ఆ” అంటే ఆగవే్ాడు డాకటరయాోక కూడా, మన్వల దాక వచేోస 
రికి, మన్ం భయపడుతూ పంెచాలిీ వసోు ంద ” ననమమద గా అనాా 
కూడా, సునీతకి మన్సు చివుకుక మనిపించింద . నిజ్మే, తన్ 
తలిు కూడా ఇకకడకి వచిోన్పుుడు”సునీ, ఎనిా చపెుు, మీ పలిు  
లకనాా మా పిలులు మంచివ్ాళళళ” అని. ఇద్దరూ కలిస ి న్వువకు 
నేవ్ాళ్ళళ. తన్ు చపెేు  చెలెు లు సుమతి కూడా”అమమ భలే 
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చమతాకరంగా చురకలు వ్సేుు ందే”అనదే . తన్కనాా మూడేళ్ళళ 
చిన్ాద్యిన్ సుమతి కంపూోటర్ సెనై్ీ చసేి, తన్తోపాట ే
పనిచసేుు న్ా బెంగాల్న అబ ుయిని పెళిు చసేుకుంద . ముంద్ర తల్ను 
తండి ా అంతగా ఇష్ట పడకపో యినా, సుభోద్ ని, అతని కుటుం 
బ నిా కలిశాక వ్ొపుుకునాారల. నిజ్ంగా చాలా మంచి ఫ్ామిలి 
వ్ాళ్ళద . ఎపుుడయ న్వువతూ సరదాగా ఉంట రల అతని పేరెంట్ీ, 
చెలెు లు షలీా. 

తన్ పళెిు విష్యం తలుోకుంటే మాతంా ఎపుుడయ ఒక 
సందహే్ం వసుు ంద  సునీతకి. ఒకవ్ళే్ నారాయణరావు తమ కులం 
కాకపో తే, తన్ు పదె్ద  కూతతరల కాబటిట , అమమ ఊరలకునేదా? పెళిు 
కావ్ాలిీన్ ఇంకో ఆడపలిు  ఉంద్ని వ్ాద ంచదే  కాద్య, ఏద  ఏమ ైనా 
తన్ అద్ృష్టం బ గుండి అలాటి గొడవ్ేం రాకుండానే తన్ పెళిు 
జ్రగిిపో యింద . తన్య డాకటరే కాబటిట , నారాయణరావు పెద్దకొడుకు 
కాబటిట  అతని మాట  చలెిు , వ్ాళిళంటలు  కూడా వ్ొపుుకునాారల. 
అయినా తన్ తండి ా తన్ు సవంత నిరణయం చసేుకుంద్ని కొనాా 
ళ్ళళ తన్తో మాట ు డటం మానేయోలేద్య! ఏం పదె్దలో, ఏం పటుట  
ద్లలో! నిటూట రిోంద  సునీత. తండి ాతన్ పళెిు జ్రిగి, దాదాపు ఒక 
ఏడాద  దాట క, అమ రకిా వచేోసాక మళీళ సరిగాగ  మాట ు డడ ం 
మొద్లెట ట రల.  

సుమతి పళెిళక ి తన్ు పసిపాప శరవతతో వ్నళిళ న్పుుడు, 
మన్వరాలిని మాతంా ననతిు  కకెికంచుకునాారల. ఆలోచన్ లతోట ే
మన్సంతా బ్లజీగా ఉనాా, అలవ్ాటు పకాారం సటవ్ మీద్ కుకకర్ 
లో పపుు, బ్లయోం పటెేటసరిక ిఅతుగారల మ లిుగా వ్ాకర్ పటుట కుని, 
బలుమీద్ పటెిటన్ కాకర కాయలు తరగడం కోసం రావడం చయసి, 
గబగబ  కురసో  జ్రపిింద  సునీత.  

"సునీతా, శరవత చద్ువు అయిపో తోంద  కదా, పెళిు మాట 
ఏం చేసావు?” సుంద్రమమ గారి పశాాకి ఉలికిక పడింద  సునీత.  

"అదేమిటి అతుయాో, అద  గాీ డ్ సటడడస్ కి వ్నళాు న్ని చపెిుం 
ద గా!" 

"అయిత ే మాతంా పెళిు చెయోరా ఏమిట?ి అదదేో  ననే్ు 
ఉండగానే చేససేేు  నాకూ తృపిు గా ఉంటుంద . ఈసారి ఇంటికొచిో 
న్పుుడు నేన ే అడుగుతాన్ుండు దానిా. అద  నామాట కాద్న్ 
ద్ు". అంత ధదమాగా చెపుు న్ా అతుగారనిి చయసి, ఈవిడ అంటున్ా 
ద  నా కూతతరల శరవత గురించేనా? తన్క ి తెలియకుండా వీళ్ళళ 

పెళిళగురించి ఎపుుడు మాట ు డుకునాారల? ఆశోరోపో యింద  
సునీత.  "అయినా ఇపుుడు తొంద్రేం వచిోంద , తన్ు ఇంటకిొచిో 
న్పుుడు అడుగుతాన్ు లెండి. దాని ద్ృషిటలో ఎవరయినా ఉనాా 
రా, అసలు దాని ఆలోచన్లేమిట ి అని”మాట తపిుంచడానిక ి
పయాతిాంచింద  సునీత. భగవంతతడా ఇంకో కొీ తు  సమసో వద్ుద  
ఇపుుడు. 

ఈమధోనే సంతోష్ గాడతిో కాలేజీ గురించి యుద్ధం చసే ి
అలిసిపో యారల తన్య, భరాు . వ్ాడు హెైసయకల్ తో చద్ువు 
చాలించి మూోజిక్ బ ండ్ పటెుట కుంట న్ని, చద్ువు వ్సే్ట అని 
వ్ాద ంచి తమ ఇద్దరికీ ఎంతో మన్సాు పం కలిగించాడు! పలిు ల 
కోసమ ేవ్ార ిభవిష్ోత్ కోసమే తమ జీవితం అని బతాికే పతాి ఇండి 
యన్ కుటుంబం లాగే తామూ బతాికేసారల ఇనాాళ్ళు . ఇలాట ి
తతఫ్ాన్ుు  వసాు యని ఎపుుడయ అన్ుకోలేద్ు కదా.    

పరసిరాలు, సామాజిక పరసిిితతలూ మారగాన ే ద్ృకుధా 
లు, అభిలాష్లు మారలోకోవ్ాలిీవసుు ంద్ని ఉహించలేద్ు తామిద్ద  
రూ. తమ ఇద్దరలిో తనే కొంచంె న్యం. నారాయణరావు మాతంా 
దెబు తినేసాడు. అతనికి కీమబద్ధమ నై్ జీవితం, తన్ చద్ువు, 
సరజరస, ట మై్ చసేుకుని జిమ్ కి వ్ారానికి ముడుసారుయినా వ్నళిు 
శరసరానిా ఆరచగోంగా ఉంచుకోవడం తపు, వ్రేే విష్యాలోు క ివ్నళళళ 
ఇంటరసెుట  లేద్ు, పాపం వోవధ  కూడా లేద్ు. అలాగని పలిు ల విష్ 
యంలో ఏమాతమాూ అశదీ్ధ  లేద్ు. చిన్ాపుుడు శరవత ఏ.పి. మాధ్ 
త్తసుకుని అవసి పడుతతంటే, ఎంతో ఓపకిగా పతాి లెకాక విడ 
మరిచి చపెేువ్ాడు. శరవతతో గడిపని్ంత ట ైము సంతోష్ తో గడప 
లేకపో యాడు, నిజ్మే. అపుటకిే అతన్ు చీఫ్ ఆఫ్  సరజరస అవడం 
తో, అసీలు ట ైమ్ ఉండదే  కాద్ు. అంద్ుకని, తన్ కరెసర్ లో తన్ు 
వ్నన్క సటీ్ త్తసుకుని, కవేలం తన్పని కానిచుోకుని బయట 
పడదే .  

తాము ఆశించిన్టేు  శరవత ఏ సమసాో రానివవకుండా 
ద్గగరలోన ేఉన్ా మంచి యూనివరిీట ీలో అండర్ గాీ డ్ ముగించి, 
సెైకాలజీ మజే్ర్ త్తసుకుని పకక సేటట్ కి వ్నళిళంద . వీడు చద్ువులో 
నే కాక సో ుర్ట్ లో కూడా బ గా రాణిసుు నాాడని తామిద్దరూ సంతో 
షించారల. మూోజిక్ చాలా ఇష్టమంటే, న్లుగురల పలిులు కలిస ి
ఒక బ ండ్ పటెుట కునాారల. పలిులు హెసైయకల్ క ివచేోదాకా తాము 
పతాి రెండు సంవతీరాలకి ఇండియా వ్నళిళ బంద్ువులంద్రసాచయసి  



14 

 

  

 



15 

 

  

వచేో వ్ారల. ఇలా సుఖపడిపో తతండగా మామగారలపో వడం, అంత 
కు ముంద్ు మరది  మాధవ చద్ువు అయిపో యి, బ్లజిననస్ 
పెటుట కుంట న్ంటే, ఉన్ా కొంచంె పొ లం అమేమసి పటెుట బడి పటెటడం, 
చకకట ిసంసాకరం ఉన్ా పలిు  దొరకడం, సుధని పెళిు చసేుకోవడం, 
వ్ాళ్ళక ి ఇద్దరి అమామయిలు కలగడం అంతా కాలకీమణేా జ్రగిి 
పో యాయి. 

అతుగారల తమ ద్గగరకిి  రావడం కూడా తామిద్దరూ ఎంతో 
సంతోష్ంగా సీవకరించారల. కీమంగా పెద్దవ్ాళ్ళళ, ఒక జీవన్ విధా 
నానికి అలవ్ాటు పడడవ్ాళ్ళళ, అరవ్నై-డెభెైభ ఏళ్ళళ సవతంతంాగా 
బతాికని్ వ్ాళ్ళళ, ఇంకో దేశంలో, ఎంత సొ ంత కొడుకెమనా కోడలి 
అధవరోంలో ఉండడం ఎంత కష్టమో, పెకైి కన్బడని వోధలు ఎనిా 
ఉంట యో సునీతకి తెలిస ి వసోు ంద . ముఖోంగా రెండు తరాల 
మధో మన్ద  ”మదెదల” జీవితం అన్ా సేాహతితరాలి మాట ఎంత 
నిజ్ం కద్య! 

ఇలా ఆలోచనాసవాంతిలో కొటుట కుపో తతన్ా సునీత యాం 
తిాకంగా కూర, పపుు చసేేసి, చపాత్త పిండ ికలుపుతూ తల ఎతేు  
సరకిి అతుగారల తన్నే పరసక్షగా చయడడం గమనించింద . 

"ఏమామ, నాతో కూడా చపెులేని సమసాో, అంత మధన్ 
పడుతతనాావు? సంతత గాడు మళీు ఏమనాా అఘాయితోం చేసుు  
నాాడా?” ఆవిడ అలా సయటగిా అడిగసేరికి గతతకుకమంద  సునీ 
త. బ బో య్ ఈవిడ ఆవులిసేు  పగేులు లెకక పటెేటంత తలెివయిన్ 
వ్ారల. 

"ఏం లేద్ు అతుయాో, కొతేుముంద ? వ్ాడకిి పదె్దగా ఇంట 
రెసుట  లేకపో యినా మాకోసం కాలేజీలో చేరాడు. సరగిా ఉంట డా 
అని బెంగ. డానిక ి తోడు మొన్ా సుధ ఇండియా న్ుంచి ఫ్ో న్ 
చేసింద . పదె్దద  సుమ చద్ువు మీద్ శీద్ధ  చయపడంలేద్ు, మామా 
ట విన్డం లేద్ు, న్ువువ, బ వగారల అయితే దానిా కాసు  అద్ుపు 
లో పడెతారేమోన్ని, దానిా నీద్గగర ఉంచాలన్ుకుంటునాాము, 
నేన్య మీ మరిద గారల. ఏమంట వు? సయట డెంట్ వీసా మీద్ రపుిం 
చగలవ్ా?”అని. నాకేం తోచటం లేద్ు. మీ అబ ుయితో చెపేు , 
”న్ువువ డడట లై్ీ కన్ుకోక, వీలుంట ేచయదాద ం. మన్ం కాద్ు అంట ే
మరి వ్ాళ్ళళ ఏమన్ుకుంట రచ, ఉన్ాద  ఒకకతముమడు నాకు, 
వ్ాడితో చడెగొటుట కోవడం నాకు ఇష్టం లేద్ు. అమమ కూడా మన్ 

ద్గగరే ఉంద్ని, ఉండన్ని వచేోసింద్ని వ్ాళ్ళకి కొంచెం బ ధగా ఉం 
డచుో కదా”అనాారల. 

"మరి అకకడే సరిగా చద్వని పలిు  ఇకకడకొచిో ఏం 
చద్ువుతతంద ట! అయినా నీద  అబ ుయిద  త్తరలబడలిేని  ఉదో ోగా 
లాయియ, ఇపుుడింకో పలిు  బ ధోతా త్తసుకోగలరా అమామయ్ ?" 

ఆవిడ మాటలక ి కళ్ళళ చెమరాోయి సునీతకి. నిజ్ంగా 
ఎంత విశాలంగా, పాాకిటకల్ గా మాట ు డుతతనాారల ఆవిడ. 

"ఏమో అతుయాో, జ్ఞగీతుగా ఆలోచించాలిీన్ విష్యం 
కదా అంటూ ఉండగానే గరాజ్ చపుుడయిోంద . చకచకా మ టుు  
ఎకిక వచిోన్ నారాయణరావు ముంద్ు తలిుని చయడలేద్ు. 
”ఏమిటలయ్! వంటింటలు  ఘుమఘుమలు. ఇవ్ాళ్ మన్ అద్ృష్టం 
బ గున్ాటుు ందే” అంటూ సునీత భుజ్ం చుటూట  చయేి వ్ేయ 
బో య, అపుుడే తలిుని చయస ిఒకక అడుగు వ్నన్కిక తగాగ డు.  

"నీ కోడలు వంటింటలు  పనిచయేిసోు ందా” అనాాడు హాసోం 
గా. 

"తపుేముంద రా, ననే్ు కూరలోని తిన్డంలే! ఏదో చతేన్ 
యిన్ద  చసేుు నాాన్ు. అయినా ఇవ్ాళ్ పెంద్రాళళ వచేోశావు, ఏమి 
టి సంగతి?”అంద  సుంద్రమమ గారల. 

"మధాోహ్ాం ఒక కేసు కానిీల్ అయింద్మామ. ఇవ్ాళ్ 
ఇంకేం పని చెయోబుద ద  కాలేద్ు”అంటూ సునీతకసేి తిరగిి,”ఒక 
కపుు మంచి చాయ్ ఇసాు వ్ోయ్” అనాాడు. అతన్ు హ్ుష్టారలగా 
ఉంట ే హెదై్రాబ ద్ భ ష్ వచేోసుు ంద . తలిు పకకనే కురసో లాకుక 
ని, ”ఇలా లేచి తిరలగుతతంటే ఆరచగోం బ గుంటుంద  అమామ. 
ఇవ్ాళ్ రచజ్ంతా ఏం చేసావు? నీ ఫెాండు జ్ఞన్క ిఆంటీ వచాోరా? 
వ్ాళ్ళ అబ ుయితో చెపాున్ు, వీలున్ాపుుడలాు  వ్ాళ్ళ అమమగార ి
ని ద ంపమని. ఆవిడ కొతుగా వచాోరల కదా ఇకకడ అడజసుట  అవ 
లేకుండా ఉనాారని గొడవ పడుు నాాడు పాపం. మా అమమ 
సీజ్న్ుడ , ఆవిడకి హలె్ు చేయగలద్ు అని చెపాున్ు." 

"బ బో య్ ఆవిడతో కొంచెం కష్టమేరా, ఆవిడ పద్ధతిలో 
ఇకకడ జ్రగాలి అంటుంద . వీళ్ళ జీవితాలోు  మన్ం ఇమడాలంటే  
కొంచెం తగాగ లమామ  అంటే ఆవిడకి న్చోలేద్ు. కీమంగా ఆవిడ ే
తెలుసుకోవ్ాలి. అవసరం మన్ద  అయిన్పుుడు సరలద కోవడం నే 
రలోకోకపో త ేఎవరకిీ శాంతి ఉండద్ు అని చెపుి చయసాన్ు. మరి  
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నేన్ు పవాచనాలు చపెుు నాాన్ు అన్ుకుంటుందేమో. మీ సంగతి 
వ్ేరల లేండి, మీ కోడలు బుద ధమంతతరాలు అనసేింద  చటుకుకన్". 

"ఓ, ఇంకేం ఈవిడకి ఇంకో కాంపిుమ ంట్ అన్ా మాట 
”భ రోకసేి కళళళగరేసాడు నారాయణ. ఉన్ామాటే కదా బ బూ 
అన్ా అతుగారకిేస ిఅభిమాన్ంగా చయసింద  సునీత. 

పొ గలు కకుకతతన్ా టీ కపుు త్తసుకుంటూ నారాయణ 
మ లిుగా”అమామ, నీతో ఒక విష్యం చెపాులి”అనాాడు. సడనె్ గా 
సీరయిస్ గా మారని్ అతని గొంతత విని పశాాారధకంగా చయసింద  
సునీత. 

"మాధవ ఫ్ో న్ చేసాడు. ననే్ు సరజరసలోఉండి వ్నంటనే త్త 
సుకోలేకపో యాన్ు. ఒక గంట తరావత మళీళ చేసాడు కొంచెం 
కోపంగా మాట ు డాడు. వ్ాడిక ి పసాుు తం మన్ ఇలుు  వ్నసులుబ  
టుగా లేద్ుట, ఆడ పలిులు పెద్దవ్ాళ్ళవుతతనాారల , ఇలుు  పాతగా 
వుంద , ఫెాండ్ీ ముంద్ు చిన్ాతన్ంగా ఉంద , కొతు  ఏరియాలోక ి
మారదా మన్ుకుంటునాాము. ఉన్ా ఇలుు  అమ మయోడానికి నీకు 
ఏమనాా అభోంతరమా, అయినా న్ువువ అకకడే సటెిల్ అయిపో  
యావుగా, నీకు ఇకకడి ఇలుు  అకకరలేద్ుగా”అనాాడు. ననేేం మా 
ట ు డలేద్ు”సరేరా చయదాద ం. అయినా ఇలుు  అమమ పేరల మీద్ 

ఉంద గా, ఆవిడతో చెపాులి”అనాాన్ు. ఇక నీ ఇష్టం అన్ాటుు గా 
తలిుని ఆవిడ ఆలోచన్లకి వద లేసి పెనై్ తన్ గద లోకి వ్నళిళపో  
యాడు నారాయణ. ఈ విష్యంలో తన్కేమీ పమాేయం లేద్ు 
కాబటిట , డెైనింగ్ టబేుల్ మీద్ గిననా లూ పేు టూు  సరేదసి తన్య పెై 
రూంలోక ి వ్నళిళంద  సునీత. అపుటిక ే బటటలు మారలోకుని టీ.వీ. 
ఆన్ చసేుకుని సో ుర్ట్ చయసుు నాాడు నారాయణ. 

"ఈ కొతు  ఉపెున్ ఏమిటి? ఒకవ్నపైు వ్ాళ్ళ పలిు ని తచెిో 
పెంచమంటునాారల, ఇంకోవ్నైపు అమమగారల ఉండగానే ఆ ఇలుు  
అముమతామంటునాారల. పశాాంతంగా ఒకక వ్ారం గూడా ఏదో ఒక 
సమసో రాకుండా జ్రగడం లేద్ు కదా నిసీహ్ంయంగా అంద  
సునీత. 

"లెైఫ్ ఈజ్ లెైక్ ద్ట్ నీతూ” అనాాడతన్ు మృద్ువుగా. 
తామిద్దర ేఉన్ాపుుడు అతన్ు సునీతన్ు అలాగే పలిుసాు డు. చతేి 
లో మడత పడెుతతన్ా బటటలు వద లేసి సునీత అతని పకకన ే
వచిో కూరలోంద  
"పాు న్డ  పరేెంట్-హ్ుడ్ కి హెల్ు చయెోడానికి ననే్ు ఇవ్ాళళ సెనై్ 
అప్ చశేాన్ు”మ లిుగా అంద .  

టీ.వీ. వ్ాలూోం తగిగంచి సునీతకేసి  పశాాారధకంగా  చయసా 
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డు నారాయణ. ‘నీకు ట ైం ఎకకడుంటుంద  సునీత, కనె్ యు 
మేనజే్? 

“ఐ థ ంక్ సో . సంతోష్ కాలేజికి వ్నళిళంద్గగరన్ుంచి నాకు 
మన్సు వ్నలితిగా ఉంద . ఐ నీడ్ సమ్ థ ంగ్ టు ఆకుోపెై మ  ైట మై్”  

భ రోకసేి పేామగా చయసాడతన్ు. ఎపుుడయ ఎవరకిి ఎలా 
గ సహాయపడదామనే ఆమ  తాపతయాం. పలిు లు సయకలోు  సాకర్ 
ఆడని్పుుడు, శరవత బ లే కి వ్నళిళన్పుుడు, సాాక్ీ తేవడానిక ి
కాని, ఎవరిన్యినా ఇంటలు  ద ంపడానికి కాని సునీత రడెడ.  తన్ు 
ఒక బ్లజీ డాకటరల అని ఒకకసార ికూడా వంక పెటటకుండా ఎంతో పని 
చేసని్ సునీత ఇపుుడు ఈ వయసులో ఇంకా ఎంత చేయగలద్ు? 

"నీ ఇష్టం. కానీ మూోజిక్ పూరిుగా మానేసావు కదా, అద  
తిరగిి మొద్లుపెటటకూడద్య ? నీ మన్సుకీ బ గుంటుంద   నా 
చెవులకీ ఇంపుగా ఉంటుంద ” హాసోంగా అనాాడతన్ు.  

ఇద్దరిక ీ ఒకకసారి కాలేజి రచజులు గురలు కొచాోయి ఎంత 
బ గుండవేి ఆ రచజులు! కాలేజి ఫంక్షన్ లో తన్ు భ న్ుమతి పాట 
సా విరహే తవదదనా అని పాడిన్పుుడు, నారాయణ చటుకుకన్ 
లేచి చపుటుు  కొడుతూ”వన్ీ మోర్”అనాాడు. ఎంతో నిదాన్ంగా 
ఉండే అతనిా అపుుడే మొద్టిసారి గమనించింద  తన్ు. అతన్ు 
తన్కనాా ఒక సంవతీరం సనీియర్. అలాగ జ్రిగని్ పరచియం 
పెంపొ ంద  ఇలాగ ఇపుుడు ఇద్దరూ కలిసి జీవించే అవకాశం 
వచిోంద . నిజ్మే, తన్ు ననరల విపుి హాయిగా పాడుకుని ఎనాాళ్ళ 
యింద ! అతుగారల, మామగారల కూడా తన్ని ఒపుుకోవడానిక ి
పాడటమొక  పుస్ పాయింట్ కద్య. 

"చయసాు న్ు, మంచి టీచర్ దొరకాలిగా. కాని.. నేన్ు వ్ాలం 
టీర్ గా మాతంా చేరలతతనాాన్ు వచేో ననల న్ుంచి. కమూోనిటీ లో 
కొంచెం గొడవగా వుంద  టనీ్ పెాగానీీస్ గురించి” తన్ ఉదేదశోం 
సుష్టంగా చెపుింద  సునీత.  

మొద్టిా ంచీ నారాయణకి సునీత లో న్చిోన్ గుణమ ే
అద . ఎకుకవ అన్వసరంగా మాట ు డద్ు కానీ తన్ు న్మిమన్ 
విష్యాలు మాతంా ఖచిోతంగా వ్ాద సుు ంద , అమలు జ్రలపుతతం 
ద  కూడా. అసలు ఈ పలిు క ిఅలసట అంటూ ఉందా అని అపుుడ 
పుుడు అన్ుమాన్ం వసుు ంద  నారాయణకి. "సరే నీ ఇష్టం, నీ 
ఓపకి చయసుకో. బట్ డోంట్ ఫరెగట్ టు రలిాక్ీ”అనాాడు అలా  

అంటూనే మళీు టవీీలో మునిగిపో యాడు. అదే ఆశోరోం అనిపి 
సుు ంద  సునీతకి. ఎంతట ి సమసోని డసికస్ చసేుు నాా క్షణంలో 
రిలాక్ీ అయిపో గలడు. ఇంకోగంటలో తన్ని రచజుల తరబడ ి
వ్ేధ సుు న్ా సమసోని పూరిుగా మరిోపో గలడు.  

"అదలెా సాధోం?”అని ఎనిాసారచు  అడిగింద  తన్ు. ”సిం 
పుల్, ఆ ఆలోచన్ అయిపో గాన ే జ్స్ట బ ు ంక్ యువర్ మ ైండ్. 
అపుుడు ననక్ట్ పాాబెు ం వచాోక, ఫెషా్ గా ఆలోచించచుో”. అంద్ుక ే
కాబో లు ఒకోకసారి తన్క ివ్ొళ్ళళ మండుతతంద  కాని అతన్ు చిద వ 
లాస మూరిుగా ఎంత బ ధోతనననైా మోససేయు  ఉంట డు. పెగైా యు 
ఆర్ టూ సెనిీటవి్ అంట డు అసుమాన్ం. అలాగ ఒక గంట 
గడచిిపో యింద . ఇద్దరూ కిీంద కి వచిో డెనైింగ్ టబేుల్ ద్గగర 
కూరలో నే వ్ళే్కి సుంద్రమమ గారల కూడా మ లిుగా భోజ్న్ం 
ద్గగరకు వచాోరల.  

సునీత గబగబ  పులాకవులు చేసింద . ఆవిడ రాతి ాభోజ్ 
న్ం చయెోరల. చపాత్తలలోకి కాకరకాయ కూర తిన్లేరల కాబటిట  
టమాట  పపుు ఆవిడకి వ్రేే చిన్ా గనినాలో పటెిట , ఒక గాు సులో 
మజిజగ పో సి ఇచిోంద . పొ ద్ుద న్ా పనిక ివ్నళళు ముంద్ు కొంచెం ట ైమ్ 
ఉంట ే సాలడ్ చేస ి పెటేటసింద . మొలకతెిున్ పెసలు, కారటె్ కాబటిట 
సాలడ్ ఫెషా్ గా లేద్ని బ ధ లేద్ు. 

"అయిత ేఏం చేదాద ం పదె్బ బూ,”అందావిడ మ లు గా. 
"దనేి గురించి?”అనాాడు నారాయణ పరధాోన్ంగా  
"అదేరా మాధవ్ ఫ్ో న్ గురించి" 
"నీ ఇష్టమమామ, నేనేం చపెున్ు, వ్ాడు అడుగుతతన్ాద  

సబబు అనిపసిేు  సరే. కాకపో త ేనీ అభిపాాయం వ్ాడితో డెైరకెుట గా చె 
పెుయిో. మధోలో ననే్ు కలగ చసేుకుంటే వ్ాడిక ి న్చోక పో వ 
చుో” అనాాడు నారాయణ. 
"అయిత ే మాతంా, అనీా వ్ాడిష్టమనేా? ఇలుు  అమేమసేు  ననేనపుు 
డయినా వ్నళాళలంటే ఎకకడుంట న్ు? అదదకాక ఇనేా ళ్ళు  ఇంటి ఖ 
రలోలూ, రిపేరలు  న్ువ్ేవపెడుతతనాావుగా, మరి నీకేం ఇసాు డుట?" 

తలిు పడుతతన్ా మధన్కి నారాయణక ి జ్ఞలి వ్సేింద . 
"ముంద్ు భోజ్న్ం కానీ, తరలవ్ాత మాట ు డదాంలే. రపేు న్ువువ 
వ్ాడితో మాట ు డు. వ్ాడ ిఅవసరం బటిట  ఆలోచిదాద ం" అపుటిక ిఆ 
సమసోని అలా తేలేోసాడతన్ు. 
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"మర ి వ్ాడి కూతతరిా త్తసుకురావడం?” ఆవిడ ఇవ్ాళ్ 
పెద్దకోడుకుని అంత సులభంగా వద్లద్లుోకోలేద్ు. ఇలాటపుుడ ే
సునీత సంద గధంలో పడుతతంద . తన్కి అటు అతుగార ితపనా అరధ 
మవుతతంద , ఇటు భరు పరసిిిత్త తెలుసుు ంద . మధోలో తనేం 
చెయోగలద్ు? అంద్ుకే మౌన్ంగా భోజ్న్ం ముగించి, లేచింద . 
తన్కి బ గా తలెుసు, ఇంకో అరగంటలో అతుగారల తన్ని పలిుసాు  
రనీ, తన్ అభిపాాయం అడుగుతారనీ.  

"ఆ వివరాలు సునీత కన్ుకుకంటుంద లే. చయదాద ం మన్ం 
ఏమనాా చయెోగలమేమో, అద  కూడా మన్ పలిేు  కదా”ఇక 
అకకడితో నారాయణ సంభ ష్ణ తతంచేసాడు.  

ఇక కోడలే శరణోం అన్ుకుని సుంద్రమమ గారల కూడా 
చేయి కడుకుకని వ్నళిళ తన్ గద లో కురసో లో కూరలోంద . ఇంకో 
అరగంటలో తన్ మంద్ుల సంగతి చయడడానికి కోడలు ఎలాగూ 
వసుు ంద  తన్న ేసలహా అడుగుతాన్ు అన్ుకుంద . ఆ విష్యంలో 
మాతంా సునీత అంటే ఆవిడకి చాలా గ రవం. ఎకుకవ మాట ు  
డద్ు. పతాేోకంగా అడగితిే తపు, తన్వి కాని విష్యాలోు  జ్యకోం 
కలిుంచుకోద్ు. కానీ, ఇద  కుటుంబం అంద్రిక ీ సంబంధ ంచిన్ 

విష్యం. ఒక ఆడ పలిుని తచెిోపటెుట కోవడం మాటలా? 
నారాయణ కూడా లేచి బలు  మీద్ గిననా లు సునీత సరలద తతంటే, 
చకచకా డిష్-వ్ాష్ర్ లో పటెేటసి, మిగిలిన్వి కడిగేసాడు.  టేబుల్ 
తతడచిాక, ”మనిద్దరం కొంచెం వ్ాక్ క ివ్నళాద ం ఓపిక ఉందా?” అని 
అడగిాడు.  

"ష్ూర్, అతుయోకి మంద్ులు ఇచేో సి వసాు న్ు. లెట్ మి 
చేంజ్” అంటూనే అతుగారి గద లోకి వ్నళిు మంద్ులు ఇచేో సి, ఆవిడ 
ఏదో  చెపుబో తతంటే ”మన్ం రేపు మాట ు డుకుందాం అతుయాో. 
నేన్య తన్య వ్ాక్ కి వ్నళ్ళు నాాం”అంద . ఇంక ఆవిడ ఏం మాట ు డ 
కుండా ఆవిడ గద లో ఉన్ా టీవీ లో తలెుగు చాననల్ పటెేటసుకు 
నాారల.  

"హ్మమయో ఈ పూటకి ఇంక ఇండయిా డసికష్న్ 
న్ుంచి ననే్ు సఫే్” అన్ుకుంద  సునీత. పద  నిముష్టాలోు  బటటలు 
మారలోకుని సీాకరలు  వ్సేుకుని,”పద్ండి”అంద  నారాయణతో. ఇద్ద 
రూ కలిసి అలాగ డవెలపమ ంట్ లో న్డుసుు ంటే మన్సుకు ఎంతో 
బ గుంటుంద  సునీతకి. తన్కి చిన్ాపుుడు తన్ తండితాో న్డుసయు  
మాట ు డుకోవడం అలవ్ాటు. పళె్ళయాోక నారాయణ వ్ాక్ కి వ్నళాద   
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మా అంటే ఎంత సంతోష్ం వ్ేసంిద్ని! తమ ఇద్దరిక ీకూడా ఏ సమ 
సో వచిోనా ఇంటలు  కనాా అలా బయట న్డుసయు  మాట ు డు కోవ 
డం అలవ్ాటు. అయితే ఇవ్ాళ్ తన్ు ఏదో  చపెుబో తతంట ే తన్ 
చెయిో పటుట కుని ”నీతూ పీు జ్, నన డసికష్న్ ఆఫ్ ఎనీ పాాబెుమ్ీ. 
జ్స్ట హా యిగా కాసపేు న్డుదాద ం". ఒకక క్షణం భరుకసేి చయసి ”సర ే
లెట్ అజ్ హావ్ ఏ పసీ్ ఫుల్ ఈవ్ననింగ్” అంద . 

ఇద్దరూ ఒక అరగంట అలా తిరిగి వచాోరల. ఇలుు  ఇంకో 
పద అడుగులు ఉంద్న్గా నారాయణ,”నీతూ, ఐ వ్ాంట్ యు హి 
యర్ ఇట్ ఫమా్ మీ. ననే్ు చీఫ్ ఆఫ్ సరజరసగా రజి్ెనై్ చేశాన్ు. ఐ 
డోంట్ కేర్ ఫర్ అడిమనిసేట టేవి్ వర్క. అన్వసరమ నై్ గొడవలతో అటు 
పేష్ంటు కి, ఇటు ఇంటిక ిపనికరిాని ట ైమ్ వ్సే్ట". 

"అతని మన్సుతవం క్షుణణంగా తలెిసని్ సునీత, మృద్ు 
వుగా అతని చయెిో నొకిక వద లేసింద ”మంచి పని చేసారల”అంద  
మ లిుగా. "మన్ సంతోష్ సర ిఅయిన్ తోవలో పడేదాకా, వియ్ బొ  

త్ నీడ్ ఈచ్ అద్ర్” అంద . నారాయణ వ్నంటనే”ఎనీ థ ంగ్ ఐ నీడ్ 
టు నన?”అనాాడు. 

"పతాేోకంగా ఏమీ లేద్ు కాని మన్ం ఇద్దరం కలిసి ఆలోచి 
సేు  బ వుంటుంద్ని నా ఉదేదశోం. మీరల చీఫ్ అయిన్పుటిన్ుంచి 
మన్కి ట మై్ చాలా తకుకవ అయిపో యింద  కదా, అంద్ుకని అం 
టునాాన్ు.”అలా ఒకక మాట పరలష్ంగా అన్కుండా, ఇంటలు  సమ 
సోలక ిసర ిఅయిన్ పరషి్టాకరం ఉందా, ఉంట ేచయపించు భగ వం 
తతడా అన్ుకుంటూ, ఇంటలు కి అడుగు పటెిటంద  డా. సునీతారావ్. 

"రపేు అనదే  ఇంకో రచజు. ఇవ్ాళ్ ఇలాగ గడిచిన్ంద్ుకు 
సంతోషించమ"ని పదపేదే చపెుే యోగా టచీర్ మాటలు మన్న్ం 
చేసుకుంటూ ముంద్డుగు వ్సేే సునీతలకు, అమ రకిా వచిో, 
రెండు సంసకృతతల మధో నిలదొకుకకుని, రెండు తరాలని సమ 
న్వయం చసేుకునే తోటి మహళి్లకు ఇద  అంకతిం. 

బాబో య్ పుల్చహార్! 
శీ్రమతి భ వరాజు భ రతి 

ఇద  ననే్న్ా మాట కాద్ుసుమండడ! పాతికళే్ళ కిీతం 
మాఇంటకిి వచిోన్ అతిథ  అన్ామాట. ఈ అతిథ  ఎవరచ కాద్ు 
’80, ’90 సంవతీరాలలో మన్ తలెుగు కళా సమితి అధవరోంలో 
అమ రకిా దశే పరోటన్లో పదా్రీన్లిచిోన్ గూీ ప్ లో ఒకరల 
(శీ్రనివ్ాస్ అందాం) అన్ా మాట. అపుటలు  ‘తలెుగు కళా సమితి’ 
ఆధవరోంలో ఇండియా న్ుంచి వచిోన్ గూీ ప్ీ అమ రకిాలో 
పలుచచటు  పదా్రీన్లు ఇచేో వ్ారల. ఆరచజులోు , సహాయం అన్ండి, 
ఖరలో తగిగంచడం కోసం అన్ండి, ఆత్తమయత అన్ండి, మమేంతా 
ఇండయిాన్ుంచి వచిోన్ ‘తెలుగు కళా సమితి’ అతిథులక ి మా 
ఇళ్ళలోు  ఉంచుకుని ఆతిథోం ఇచేోవ్ాళ్ళం. సాధారణంగా ఇలా 
వచిోన్ గూీ ప్ శ్యకీవ్ారం వచిో, శ్యకీ, శని, ఆద వ్ారాలలో 
పో ా గాీ మ్ీ ముగించుకొని సో మవ్ారం మరొక వూరల, మరొక ఇలుు , 
మరొక కుటుంబంతో వ్ారం గడపిి ఇంకో గమమాం చేరవే్ారల. 
సుమారల రెండు ననలలపాటు ఈ విధంగా గడిప ి తిరగిి న్యోజ్ెరిీ 
చేరలకొని ఇండియా తిరగిి వ్నళ్ళడం అపుట ిపధ్ధతి.  అసలు మాట-
నాకు పులిహారంటే మహా ఇష్టం. చిన్ాపుుడు పండగ 
వచిోన్పుుడ ే అమమ పులిహార చసేేద . అంటే, సంవతీరానికి ఏ 

ఏడెనిమిద  సారచు  న్న్ామాట. ననే్ు పెరగిింద  బొ ంబ యిలో. 
పులిహార నిజ్ఞనిక ి ద్క్షణి భ రత్తయుల పతాేోకమ నై్ వంటకం. 
నాలుగు రాష్టాట ే లలోకి, తలెుగు వ్ార ిపులిహార ేఅతోంత రలచికరంగా 
ఉంటుంద్ని నాకు ఇపుటకిీ అనిపసిుు ంద . లేత కరవి్ ేపాకు ఘుమ 
ఘుమ, ఘాట నై్ ఇంగువ పో పు పెనై్ అపుుడపుుడు అమమ 
న్ువువల పొ డి కూడా వ్సేి కలిపిన్ పులిహార కోసం పతాి పండగక ి
ఎద్ురలచయసదేానిా. ఇంతకీ "పులిహ్ో ర – దాని చరతి”ా లో పడ ి
అసలు విష్యానిా మరిోపో యాన్ు. అద ే ... “బ బో య్ 
పులిహార” గురించి.  

శీ్రనివ్ాస్ రెండు ననలలు దేశమంతా తిరిగి, మా ఇంటకి ి
వచాోక అతన్ు నాతో చెపుిన్ మొద్ట ివ్ాకోం, “అకకయోగారూ, 
మీరేమి అన్ుకోకండ ినేనిలా చపెుు న్ాంద్ుకు. మీరల ఏమి వండినా 
నాకషి్టమే కానీ ‘బ బో య్, పులిహార’ మాతంా వద్దమామ. ఎవరింటకి ి
వ్నళిళనా అన్ాం, పకాకనే పులిహార, బీన్ీ కూర కన్బడేవి.” 
అనాారల. పసాుు తం ననే్ు చెపుేద  పులిహార గురించి. బీన్ీ కూర 
గురించి మరచ సారి మాట ు డుకుందాం. మొద్టలు  ఆతిథో మిచిోన్ 
సేాహతితలు, బంధువులు తమ మీద్ చయప ేగ రవంతో కష్టపడ ి 



21 

 

  

 



22 

 

  

పులిహార చసేుు నాారనిపించదే ట శీ్రనివ్ాస్ కి. కానీ ఆ రంెడు 
ననలలోు  ఆతిథోమిచిోన్ పతాి ఇంటి భోజ్నాలలో పులిహార 
తినాారలట. ఈ రెండు ననలలలో శీ్రనివ్ాస్ కే కాద్ు, గూీ ప్ లో 
అంద్రకు అరధంకానిదేమంటే, ‘అమ రకిాలో అంద్రిక ి పులిహారంట ే
అంత ఇష్టమా లేక చయెోడం కష్టమ నైా మా కోసం ‘సెుష్ల్’ గా 
చేస ి వడిడసుు నాారా? ఈ రెండయ కాక పులిహార చెయోడం ఎంత 
సులభమంటే, ఎవరనాా వసుు నాారంటే ఇటేట  చేస ి గరవ 
పడుతతంట రా అమ రి కాలో తలెుగువ్ారల’, అని. అయితే శీ్రనివ్ాస్ 
బృందానికి కొంత పరోటన్ తరలవ్ాత తలెిసని్ విష్యమమేంటే, 
వ్ారం రచజులు ఆద్రసిుు న్ా పతాి అమ రి కా ఇంటలు  
ఆద్ంపతతలిద్దరూ ఉదో ోగాలు, ఇలుు , పిలుల బ ధోతలుం డగా, 
ఇలాు  వ్ారంరచజులు కష్టమ ైనా ఆతిధో మివవడం. ఆ ఔదా రాోనిక ి 
ఒక పకాక మ చుోకుంటూన ేశీ్రనివ్ాస్ కి ఒక పశాాక ిమాతంా సమా 
ధాన్ం తలెియలేద్ు. అదే పులిహార గురించి! (ఈపాటిక ి తెలి 
సింద్నే అన్ుకుందాం. ఇద  చద విన్ తరలవ్ాతయినా తలెుసుు ంద  
లెండి.)  

ఏ దేశమగేనిా, ఎంద్ుకాలిడినా పులిహార న్చోని తెలుగు 
వ్ారల లేరన్డంలో అతిశయోకిు లేద్న్ుకుంట . అసలు విష్యం 
అతిథులోచేో  ముంద్ురచజు పదె్ద  గిననా డు పులిహార చేసేు , రలచెనై్ 
వంటకమ ే కాక, ఫిజా్లో కొనాాళ్ళళ పాడవని వంటకం రడెడగా ఉం 
టుంద్ని ఆ అమ రకిా ఇలాు లి ఆశయం. పదె్ద  గనినా న్ుంచి కొంచెం 
గా ఆరచజు భోజ్నానికి కావలసని్ంత మాతమాే త్తసయు , మ కైోీ వ్వే్ లో 
వ్ేడపిడెయు  అతిథులున్ానాళ్ళళ గడపిసేుు నాాం అన్ుకునాారే కానీ, 
ఆ ముంద్ు వూరచు  అపుుడే ఒక వ్ారంగా ఈ బృంద్ం పులిహార ే
తినాారని తలెియదే! (ఇపుుడు తెలుసుు ంద  లెండి!) అదే విధంగా 
శీ్రనివ్ాస్ బృంద్ం వ్నళిళన్ పతాి ఇంటఇిలాు లూ పులిహారతో ఆహావ 
న్ం, పులిహారతోనే వీడోకలు. దానితో రెండు ననలల అమ రికా 
అన్ుభవ్ాలతో బ టు కొనిా ‘కిలోల’ పులిహార తినాామనాారల 
శీ్రనివ్ాస్. అంద్ుక ేకాబో లు “బ బో య్ పులిహార మాతంా వద్దమామ” 
అన్ా ఆకలి (లేని) కేక. ఏద  ఏమ ైనా అమ రకిా తలెుగువ్ారకి ి
పులి హార, ద్దోధ  జ్న్ం, బీన్ీ కూర లేని “భోజ్న్”కారోకీమాలు 
లేవని అని శీ్రనివ్ాస్ అనేంత వరకు నేన్ు అంతగా  

ఆలోచించలేద్ు. పదళే్ళకిీతం ఇండయిా న్ుంచి అమ రికా వచిోన్ 
నా సేాహతితరాలు పద్మ అన్ా మాటలని తలుచుకుంటే, 
ఇపుుడయ పులిహారకి పాాముఖోత తగగకపో గా ఎకుకవయింద్న ే
చెపాులి. తలెు గువ్ారే కాక, భ రత్తయులు అంద్రల ఈ 
వంటకానిా అతి సులభం గా చేసి “శభ ష్” 
అనిపించుకుంటునాారంటే అతిశయోకిుకాద్ు. రహ్సోమేమంటే, 
ఈరచజులోు  ‘ పులిహార మిక్ీ’ దొరకని ఇండియన్ ద్ుకాణం లేద్ు 
ఈ అమ రికాలో అంట ే ఆశోరోం లేద్ు. ‘పులిహార మిక్ీ’ అంటే, 
అన్ాం తపు పులిహారలో మా అమమ, అమమమమ వ్ాడని్ పో పు 
సామగిీ, చింతపండు, ఉపుు, పసుపులతో బ టు, వ్రేలశన్గలు, 
జీడపిపుులతో కళ్ళక ి ఇంపుగా, ననరూరించ ే విధంగా పాకటెుట లో 
అమేమ వసుు వన్ామాట. ఆ పాకెట్ కొని, చకకగా 
మలెు పువువలాు ంటి అన్ాం తయారవగానే ‘పులిహార మిక్ీ’ పొ డ ి
జ్లేు సి ఇటేట  తయారల చేసుు నాారల. ననే్దేమంటే, ఇలాు ంటి సులభ 
మారాగ లుంటే తరతరాలుగా వసుు న్ా పులిహార పాాముఖోత 
ఎకుకవ వుతతంద ే కానీ తరగద్ని నా గటిట  న్మమకం. ఇళ్ులోన ే
కాక, గుళ్ళలో పులిహార పసాాద్ం, ఇళ్ళలోు  పూజ్లకి, పారసటలకి పు 
లిహార, ఉతురాద , ద్క్షణిాద  భ రత్తయ రెసాట రెంటులో, బఫలేలో 
పులిహార (ట మరని్ద  రెమస్), కచరేసల మొద్లు నాటోపదా్రీన్లే కాక 
పతాి పోా గాీ ంలో పులిహార, పుటిటన్ రచజు వ్డేుకలతో మొద్లు పెళిుళ్ళ 
వరకూ, చసే ే పద్ధతతలు మారనిా పులిహార పాాముఖోత మాతంా 
ఎకుకవవుతూన ేవుంద . 
 నా ఇండయిా సేాహేతతరాలు పద్మతో ఈ మధో మాట ు  
డిత ేతలెుసిన్దేమంటే, అమ రకిా నించి ఇండయిా వ్నళ్ళగాన ేతన్ు 
కూడా ‘ పులిహార మిక్ీ’ కి మారిపో యింద్ట.  
 న్లుగురల కలసని్పుుడు, భోజ్న్ంలో పులిహార చయడగా 
నే ఏ “మారలక-మిక్ీ” వ్ాడారచన్న్ా చరో విన్బడుతూన ే వుం 
టుంద . నేన్ు మాతంా, మా అమమ, అమమమమ నేరుిన్ పద్ధతిలోన ే
ఈనాటికీ పండగలకి పులిహార చేసయు నే వునాాన్ని గరవంగా చెపు 
తతనాాన్ు. అదేమిటల, పులిహార చసేని్పుుడలాు  శీ్రనివ్ాస్ నావ్నన్క ే
న్ుంచుని పాతికళే్ళ కిీతం అన్ాటేట  “బ బో య్!మళీు పులిహారా?” 
అని హచెోరసిుు నాారనిపసిుు ంద .  ...త్ెలుగు వార్చ పుల్చహార్కీ జ్ెై! 
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శ్రమేత్త చలాల  స్తయవత్త 

సంగసత సాహతిాోలని సమాన్ంగా ఆ 
ద్రించి, అధోన్ం చేసని్ చలాు  సతో 
వతిగారల తలెుగు జ్యోతి రచయితతా 
లోు  ఒకరల. ఆమ  సవయంగా గాయ 
ని. వీణ వ్ాయించడంలో పవా్శేం 
వున్ా శీ్రమతి సతోవతి గారల అనకే 

పాటలు వ్ాాసారల. గత వ్ారం జ్రగిిన్ ఉగాద  కారోకీమలో కూడా 
వ్ారల  వ్ాాసని్ పాటన్ు, ఆమ  కుమారెు , తెలుగు కళా సమితి కారో 
కరు, మన్ కంద్రికీ చిర పరచితతరాలెైన్ శీ్రమతి గరిజి్ కొలూు ర ిగారల 
ఆలపించారల. ముపెైై ఏళ్ు  కిీతం తన్ భరుతో అమ రకిా వచిోన్ శీ్రమ 
తి సతోవతి గారల, పద్మూడు సంవతీరాల పాాయంలో కాకినాడ 
వ్ాసువుోలు శీ్ర చలాు  సీతారామ చంద్ంా గారిని వివ్ాహ్మాడి, డెభె ై
వసంతాల వ్నవై్ాహకి జీవితానిా గడిపారల. ఆమ  తన్ మూోజిక్ 
కంపో జిష్న్ లతో “శారదారాధన్” అనే పుసుకం పచాురించారల. ఆమ  
సంపుటకీరించిన్ 5 కీరున్లు న్ుోజ్ెరసీలో సంగసత విదాోరలి లకు నే 
రుబడుతతనాాయి. అంతే కాక తెలుగుజ్యోతిలో “చంద్హాారం”, 
“ఉగాద  కాన్ుక”, “ఆన్ంద్ దదపావళి” వంటి అనకే కధలు వ్ాోసాలు 
పచాురించారల. బహ్ుముఖ పజా్ఞా వంతతరలయిన్ శీ్రమతి చలాు  సతో 
వతి గారల మార్ో 21, 2016 న్ సవరగసుు లయాోరల. పూరిు  జీవితా 
నిా గడపిని్ ఆమ కు ఆరలగురల సంతాన్ం, తొమిమద మంద  మన్ు 
మలు మరియు ఒక మునిమన్వడు వునాారల. శీ్రమతి చలాు  
సతోవతి గారికి శీదాద ంజ్లి ఘటసియు , తలెుగు కళా సమితి జీవిత స 
భుోలయిన్ శీ్రమతి కొలూు ర ిగరిజి్,& శీ్ర కొలూు ర ిరామ్ గారకిి  తెలు 
గుజ్యోతి తన్ పగాాఢ సాన్ుభూతిని తలెియజ్ేసోు ంద . 

 

స్ంస్ైృత్త 
బహా్మశీ్ర కాశ్రనాధుని మహేశవర పసాాద్ః 

యా గ రసతి జ్నా: మంతావ సాద్రణే పశాంసంతి 
కీరిుశరష్టా బభూవ్ాసర సతోవత్త శివ్ాంగతా  

ఆతమన్: శాంతిరసిు ితి చలాు న్వయ కుటుంబ్లనీ  
విహాయ సవజ్న్ం చ సా జ్గాం పరమం పద్ం  

నితో మంగళ్ మాంగలో భరుృతాాణ పరాయణా 
కృతకృతాో మహాసాధదవ సుసంగసత కళానిధద  

పతిచరణసరచజ్  నితోసవే్ా సమాసకాు   
మాతాన్ుకంపా నిధద చ భకిునిష్ట  సమానివతా  

కెమలాసం సంపయాాతా సా మన్మధే నామ వతీర ే 
శిశిర ేఫ్ాలుగ ణే మాసే ఉతురచేాయన ేశ్యభే  
పరరణమీ పూరవ ఫలుగ ణాో౦ చ సో మవ్ాసర ే మాతా 
సతోవత్త  పుణోవత్త పుణోలోకం సమాశీితా  
ఆయు: వృతిు ం  చ వితు ం చ విదాో నిధన్మేవ చ  

పంచెతైాని సృజ్ోంతేగరభసుసెైో వ    దేహని్: 
వ్ాయురనిలమమృతమథదే్ం   భసామంతం శరసరం  
ఓం కీతో సమర  కీతం సమర కీతో సమర కీతం సమర  
అగేాన్య సుపథా రాయియ అసామన్ విశావని దవే వయునాని 
    విదావన్  
యుయోధోసమజుజ హ్ురాణమనేన  భూయిష్టాట ం  తే  న్మఉకిుం 
    విధేమ 

(శీ్రమతి చలాు  సతోవతి గారి సంసమరణారధం)  

 (శ్రీమతి చలాు  సతోవతి గారి  గ రవ్ారధం ఆమ  గతంలో పాముఖ కళా కారి 
ణి శ్రీమతి టంగుటూరి సయరోకుమారి గారిపైె తెలుగు జ్యోతికి వ్ాాసిన్ వ్ాో 
సం పున్ః పచాురిసుు నాాము.  – సంపాద్కుడు) 
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అపూర్వ కళాకార్చణి – స్ూర్యకుమార్చ 
కీ. శర. చలాు  సతోవతి, Matawan, NJ 

1947 ఆగసుట  పద హనే్వ తదేద మన్ భ రత దశే చరతిలాో 
సువరాణ క్షరాలతో వ్ాాయబడని్ పరవద న్ం కదా! దాసో శృంఖాల 
లోన్ున్ా భరతమాత సేవచఛన్ు పొ ంద న్ పండుగద న్ం.ఆ ముంద్ు 
రచజు పధాాలుగచ తేదదన్ మన్ దేశంలోని పతాి పటటణం పలెు  అమితా 
న్ంద్ంతో నిండి పో యింద . వీధులనీా రంగు రంగుల దదపాలతో 
అలంకరింపబడాడ యి. జ్న్ులు తండోపతండాలుగా జ్రేి పరసురం 
అభిన్ంద ంచుకునాారల. కవులు సవతంతాా  భ రతిక ి సావగతాలు 
పలుకుతూ దేశభకిు గసతాలు రచించారల. గాయకులు, గాయనీమ 
ణులు ఎలుగెతిు  దశేమాతన్ు కరీిుసయు  ఎననా పాటలు పాడుకనాారల.  

ఆ పజా్ఞ సంరంభంలో “మాదద సవతంత ాదేశం, మాదద సవతంత ా
జ్ఞత్త“, “ఉద్యమామయన్ు సవేచాఛభ రత”,“మాోయింపు న్గారా“ 
అంటూ పజా్లన్ు ఉతేీహాపరలసయు  ఖంగుమనే గొంతతతో పాటలు 
వినిపించాయి.  

ఆ గాయని ఎవరచ కాద్ు “టంగుటూరి సయరోకుమారి“. ఆ 
కళాసుంద్రిని, గాన్ కోకిలన్ు ఈ రచజు మన్ం జ్ఞా పకం చేసుకొని 
నివ్ాళ్ళలరుిదాద ము. ఆమ  అపురూపమ ైన్ దశేభకిు గసతాలు, భ వ 
గసతాలు ఎననా గాన్ం చేసారల.  

“పో రలబంద్రల కోమటింట పుటిటనాడోయ్“, “ఓ మహాతామ ఓ 
మహ్రసష“ అంటూ జ్ఞతిపతి గాంధద మహాతతమని కీరిుసయు  పాడేరల. 
గురజ్ఞడ అపాురావుగారల రచించిన్ “దశేమున్ు పేామించుమ 
నాా“, కృష్ణశాసిు గైార ి భ వగసతాలు, “శతపత ా సుంద్రస, హే భ రత 
జ్న్నీ, ఎతువ్ోయ్ నీ జ్ెండా“, శీ్రశీ్ర రచించిన్ గసతాలు ఎననా సయరో 
కుమారి గొంతతలో అమరతావనిా పొ ందాయి. ఈ పాటలనీా ఆ 
తరం యువత ఎంతో ఆసకిుతో నేరలోకుని పాడవే్ారల. ఆమ  గాన్ం 
చేసని్ పాటలన్ు సమీకరించి H.M.V. గాీ మఫో్ న్ు కంపెనీ వ్ారల 
“Golden Cover of Suryakumari” అన ేపరేలతో వ్నలువరించడం 
వలన్ నడేు మన్ం విన్గలుగ తతనాాం. దశేభకిుకి, తాోగశ్రలతకు 
పసాది ధ  పొ ంద న్ టంగుటూరి వ్ారి కుటుంబంలో జ్నిమంచిన్ ఈమ కు 
సహ్జ్ంగా ఆ సుగుణాలు లభించాయి. మంచి రూపలావణోం, 
కోకలి కంఠం భగవంతతడు పసాాద ంచాడు. భ రతదశే విముకిు 
పో రాటంలో ఎంద్రచ మహ్నీయులు కష్టన్ష్టాట లన్ు అన్ుభవించారల. 

ఆ ఉద్ోమంలో శీ్ర టంగుటూర ి పకాాశం పంతతలుగారల పమాుఖు 
లు. బ రషి్టరలగా సంపాద ంచిన్ ధన్ం, తన్ శకిు సామరాధ ాలు అనీా 
దేశమాత విముకిుకెమ వినియోగంిచిన్ తాోగశ్రలి. ఎననాసారలు  జ్ెైలు 
జీవితం గడిపారల. వ్ారి దేశభకిు, పటుట ద్లలన్ు పశాంససియు  పజా్లు 
ఆయన్న్ు “ఆంధకాసేరి“ అని పిలిచవే్ారల. “సవరాజ్ో” అన ే పతికా 
సాి పించి అంద్ులో అపుటి రాజ్కీయాలన్ు నిరొమహ్మాటంగా విమ 
రిశంచవే్ారల. రాజ్కీయ పమాుఖుల వ్ాోసాలు అంద్ులో పచాురింప 
బడవేి. ఆ పకాాశం పంతతలుగారి తముమడు శీ్రరాములుగారి కుమా 
రెు మన్ కళాసుంద్ర ి సయరోకుమారి. ఈమ  చద్ువులోన్ు, ఇతర 
కళ్లలోన్య కూడా ఎంతో ఆసకిు, పాావీణోత చయపవే్ారల. పద  
సంవతీరాల వయసులోనే పెద్ తండిగాారెమన్ పకాాశం పంతతలి 
గారతిో సభలకు వ్నళిు పాారధనా గసతాలు పాడవే్ారల.  

సయరోకుమారి చిన్ా వయసులోనే ఆకాలంలో గురిుంపు గల 
“సీనియర్ కేంబా్లడిజ“ పరసక్షలో పధామశరణీలిో ఉత్తురలణ లయాోరల. ఆ 
పరసక్ష ఇపుటి “మాసటర్ీ డగిసీ“ తో సమాన్మని అంట రల.  

సయరోకుమారి సుైరద్యాపి. పసిమి చాయతో చకకని అంగ 
సరష్టవంతో సామాన్ో బ లికలకన్ా కొంచెం పొ డవుగా చాలా  ఆకరష 
ణీనీయంగా వుండవే్ారల. ఒక పసాది్ధ  సంసి ఫండ్ రెమజింగ్ కోసం 
నిరవహించిన్ బూోట ీ కంట సుట లో ఈమ  “మిస్ మద్రాసు“ గా 
ఎనిాక అయాోరల. ఆ రచజులోు  సినిమాలలో  నేపధోసంగసతం లేద్ు. 
సయరోకుమారి అంద్ం, కోకలి కంఠం గురిుంచి సినిమావ్ారల ఆ 
రంగంలోకి ఆహావనించారల. సంపదాాయ కుటుంబీకులెైన్ ఆమ  
తలిుద్ండుాలు వ్నంటనే అన్ుమతించలేద్ు. కాని తరావత ఆమ  
కొనిా సినిమాలలో న్టించడం జ్రగిింద . పద్మూడు సంవతీరాల 
వయసులో “కృష్ణపేామ, రెమతతబ్లడడ ” లలో న్టించారల. తరావత ఇరవ్న ై
దాకా తలెుగు, తమిళ్ం, హంిదద చితాాలలో ఆమ  కనిపించారల. 
ఉతుమ ద్రశకులయిన్ నాగయోగారి పో తన్ సనిిమాలో ఈమ  
సరసవత్తదవేిగా కనిపించగా ఆమ  అభిమాన్ులు సాక్షాతూు  సర 
సవతి పతాోక్షమ నై్ంత ఆన్ంద ంచారల.కాని ఆమ  సినిమాతారగా 
అంతగా పతాిష్ఠ న్ు పొ ంద్లేద్ు. మధురగాయనిగా అంద్రి హ్ృద్ 
యాలలోన్ు నిలిచిపో యారల. ఇండయిన్ ఫలిిం డెలిగషే్న్ కోసం 
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భ రత్తయ న్టులకు “హాల్నవుడ్” సంద్ంరిశంచే అవకాశం వచిోన్ 
పుడు సయరోకుమారి వోకిుతవం,చకకటి ఇంగసుష్త ఉచాోరణ గురిుంచి 
ఆమ న్ు తమ బృంద్ంలో జ్ేరలోకునాారల. అపుటి పమాుఖ తారా 
గణం “రాజ్కపూర్, న్రసగస్, బ్లనారాయ్” మొద్లెైన్ వ్ారితో ఆమ కు 
అమ రకిా పరోటించే అవకాశం లభించింద . హాల్నవుడ్ లోని ముఖో 
కళాకారలలన్ు కలుసుకునాారల. అంతే కాద్ు. అమ రకిా పెసాిడెం 
ట్, ఇతర పపాంచ పమాుఖ వోకుు లతో పరచియాలు లభించాయి.  

సయరోకుమారిక ి భ రత్తయ కళ్లయందేగాక పాశాోతో 
సంగసతం, నాటకం వంటి కళ్లపెై కూడా అభిరలచి వుండటం వలన్, 
వ్ాటిని కూడా అభోసించాలన ే కోరకితో ఇంగుండు వ్నళాు రల. వ్ార ి
కళ్లన్ు గురించి తలెుీకోవడమేగాక, మన్ సంగసతం, న్ృతోం, 
నాటకం బ్లాటషి్ వ్ారకిి పరచియం కూడా చేసారల. వ్ార ి ఆసకిుని 
గీహించి మన్ లలిత కళ్లన్ు బో ధ ంచే సయకలు సాి పించడం విశర 
ష్ం. ఈ విధంగా ఆమ  భ రత్తయ సంసకృతికి రాయబ రిగా 
రూపొ ందారల. కీమంగా ఇంగుండులోనే సిిరపడాడ రల. తాన్ు శిక్షణ 
యిచిోన్ విదాోరలధ లచ ేనాటకిలు, నాటో పదా్రశన్లు ఏరాుటు చేస ి
బ్లాటీష్త వ్ారి అభిన్ంద్న్లు పొందారల. బ్ల.బ్ల.స.ిలో శీ్ర రవీంద్నాాథ్ 
ట గూరల రచించిన్ “చితాాంగద్” నాటికకు ఎంతో పో ా తాీహ్ం లభిం 
చింద . అదేవిధంగా సయరోకుమారి సాంసకృతిక రాయబ రిగా అమ  
రికా కూడా వ్నళిు నాటోపదా్రశన్లు, నాటకాలు నిరవహించి అకకడ 
అపారమ ైన్ గ రవం, కరీిు సంపాద ంచారల. 

ఆమ  ఆధవరోంలో పదా్రిశంపబడని్ “ ద  కింగ్ ఆఫ్ డార్క 
చాంబర్” అన ే నాటకం న్యోయారలకలో కొనిా ననలలు విజ్య 
వంతంగా పదా్రిశతమయి, పేకా్షకుల కరతాళ్ ధవన్ులతో హాలు 
మారలమాోగింద్ట.  

అకకడి ముఖోపతికాలు “భ రత్తయవనిత సయరో” అపూరవ 
లావణాోనిా, క శలానిా గురించి ఎంతో గొపుగా వ్ాాసాయి. మన్ 
పాాచీన్ పకాిీయ “యోగా“ ని గురించి విశదదకరించగా ఎంతోమంద  
బ్లాటిష్త వ్ారల అభోసించారల.  

1972 లో హెదై్రాబ ద్ులో మొద్ట ి పపాంచ తలెుగు మహా 
సభ జ్రిగని్పుడు పాారధనా గసతానిా గాన్ం చేయడం కోసం సురో 
కుమారిని ఇంగుండు న్ుండ ి పతాేోకంగా ఆహావనించారల. ఆమ  
పాడని్ “మా తలెుగుతలిుకి మలెు పూద్ండ“ అనే గసతం సభ సద్ు 
లంద్రసా అలరించింద . ఆనాడు ఆమ  అలంకరంిచిన్               

మలెు పూద్ండ తలెుగు తలిు మ డలోన్ు, తలెుగువ్ారి హ్ృద్యాలోు  
న్య పరిమళిసయు నే వుంద . శీ్ర శంకరంబ డి సుంద్రాచారి విరచిత 
మ ైన్ ఈ అపూరవ గసతం సయరోకుమారి గళ్సమీన్ుండి వ్నడలి చిరం 
జీవతావనిా పొ ంద ంద .  

సయరోకుమారి తన్ 49 ఏట బ్లటాిష్ పరరలడు, పమాుఖ చితకాా 
రలడు యి నై్ “ఎలివన్ హెరాల్డ “ని వివ్ాహ్ం చేసుకొని పననా ండు 
సంవతీరాలు ఒకరకిోసం ఒకరల అన్ాటుు గా ఆద్రశ ద్ంపతతలుగా 
జీవించారల. 

ఇద్దరల కళాకారలల అన్ుబంధానిా జ్న్ులంతా ఎంతో మ చుో 
కునాారల. ఈ ద్ంపతతలు విదశే్రయులన్ు ఎంతో ఆద్రంిచి, 
ఆతిధోం ఇచిో సంతోష్పెటేటవ్ారల. ఇంగాు ండు రాణ ి“ఎలిజ్బతె్“ వీర ి
ని గురించి తలెుసుకుని “బకంిగ్ హ్మ్ పలేెస్“ కు ఆహావనించి 
ఆతిధోం యిచాోరల. 

1985 లో హరెాల్డ  మరణం సయరోకుమారకి ి చాలా పదె్ద  
దెబు. ఆమ , భరున్ు మాతమాే కాద్ు, ఒక ఆపు  మితతాణిణ , అనిా రం 
గాలలోన్య అండగా నిలిచిన్ పిాయ బ ంధవుణిణ  కోలోుయారల. 
ఆతమ సెథిరోం గల ఆమ  అంత పదె్ద  కష్టాట నిా ఓరలోకునాారల. భరున్ు 
సమరించుకొని, హరెాల్డ  వ్ేసని్ చితాాలన్ు పలుచచటు  పదా్రిశంపజ్ేసి, 
పపాంచానిక ి అతని గొపుతన్ం తలెియజ్శేారల. భ రత్తయ కళ్లపె ై
ఎన్లేని అభిమాన్ం గల ఆమ  భరు మరణాన్ంతరం “రాయల్ 
ఫెసిటవల్ హాలు“ లో తాన్ు సవంయంగా నాటో పదా్రశన్ యిచిో భరు 
ద వో సమృతిక ి అంకతిం చసేిన్ ఆద్రశవనిత. మాన్సకింగా 
పశాాంతిని పొ ంద్ట నికి ఎకుకవగా ‘భగవదదగ త’ వంటి ఆధాోతమ 
గీంధాలన్ు ఎకుకవగా చద వ్వే్ారల. దదన్జ్న్ సేవ చసేవే్ారల. పెద్ద 
వయసులో శకిుతగిగనా హాసుిటల్ీ కి వ్నళిు రచగులన్ు పరామరశించి, 
పాటలు కూడా పాడి, వ్ారనిి సంతోష్పటెేటవ్ారల, అటిట  ఉదార 
సవభ వురాలు, పరచపకారి అయిన్ సయరోకుమార ి2005 లో 70 
సంవసతీరాలు జీవించి పరమపద ంచారల. అనీా దేశాలకు చెంద  
న్ ఆమ  అభిమాన్ులు అసంఖాోకంగా వచిో ఆమ  చివరి యాత ా
లో పాలగగ నాారల. ఆమ  తరచుగా గాన్ం చసేే పిాయమ ైన్ శోు కం “ 
చిదాన్ంద్ రూపో  శివ్ోహ్ం “ అనే మంతోాచాఛరణతో ఆమ కు కనీాట ి
విడోకలిచాోరల. తన్ చివరి కోరకి ఈ విధంగా తలెిపారల “నా భౌతిక 
కాయంపె ై పూలకు ఖరలో పటెటకుండా ఆ ధనానిా పదే్లకు విని 
యోగసిేు  ననే్ు సంతోషిసాు న్ు“. దదన్ులపెై ఆమ కున్ా అభిమాన్ం 
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ఎంత గొపుదో  తలెుసోు ంద . సయరోకుమార ిసనిాహతితలు, అతోంత 
ఆపుు లు అయిన్ శీ్ర గూట ల కృష్ణమూరిుగారల ఆమ  జీవిత చరతినా్ు 
గీంధరూపంగా వ్నలువరించారల. ఇంద్ులో ఎంద్రచ ఆమ  హితతలు, 
సేాహతితలు తమ తమ అభిపాాయాలన్ు, అన్ుబంధాలన్ు వ్ాాశా 
రల. ఆమ  బ లోం, సినిమాలో పవా్శేం, ఆమ  గాన్ం చసేని్ గసతాలు, 
విదశేాల లో ఆమ  నిరవరిుంచిన్ కారాోలు ఇవనీా ఆ పుసుకంలో 

చచటు చసేుకునాాయి. శీ్ర కృష్ణమూరిుగారల, ఒక ఉతుమ కళాకారిణ ి
బహ్ు ముఖ పజా్ఞా వంతతరాలెైన్ సయరోకుమారి జీవిత విశరష్టాలన్ు 
పపాంచానికి తెలియజ్సేి ఎంతో ఉపకారం చశేారల. ఈనాడు 
ఆమ న్ు మన్సారా తలుచుకొని శదీాధ ంజ్లి ఘటిదాద ం.  

ఓం తతీత్ సరేవ జ్నాః సుఖినన భవంతత.  
 

ఆకలీ ఆనందర్ావూ 
       కీ.శర. ముళ్ళపూడి వ్నంకటరమణ  

విద్ుోదదదపాల కిీంద్ ని 
లిచి ఉనాాడు ఆన్ంద్రావు 
తెలునననై్ వ్నలుగుతో నిండని్ 
న్లునననై్ చీకటున్ు చయసయు  ... 
అపశీ్యతి సంగసతాలకు లయ 

వ్ేసుు న్ా నిశశబ ద నిా వింటూ ... బజ్ఞరల బీభతీంలో బసుీల 
రొద్లో పశాాంతతన్ు వ్నతతకుతూ ... 

  విలువ్నైన్ వలువల లోపల శిలలెైన్ గుండలెు గల జ్నార 
ణోంలో విలాసంగా నిలచివున్ా నీకు తన్ ఉనికి చిరాకు కలిగించ 
వచోనే భయంతో, తన్ మాసపిో యిన్ జీవితంలో పాతిక సంవతీ 
రాల దొంతర కిీంద్ న్లిగ ి మాస ి పాత చిరలన్వువ శిథ లాలన్ు 
చయపించి నిన్ుా కానీ అడగడానికి వసుు న్ా జీవచఛవం, శతసహ్ 
సచాాఛయలతో క్షణక్షణం విసు ృతమౌతతన్ా సారవంతమ నై్ శమశాన్ 
భూవ్ాటకి మధో – నిలిచి ఉనాాడు ఆన్ంద్రావు – తన్ శరసరా 
నిా సవహ్సాు లతో భూసాి పతిం చేస ేసంకలుంతో. 
 బజ్ఞరలలో భోజ్న్ హ్ో టలు బో రలడ ల నీడలో తొమిమద  గంట 
ల మీద్ ఇరవ్నైమూడు నిముష్టాల మీద్ – ఇంక సరిగాగ  ఏడు 
నిముష్టాలలో భోజ్న్హ్ో టలు మూసాు రల. 
 బజ్ఞరల ఆవలిసుు న్ాద . బద్దకంగా మతతు గా పొ గరలగా 
అన్ుకునాాడు ఆన్ంద్రావు. అతనిక ి ఆవలింత రాలేద్ు. ఆకలి 
వ్ేసింద . ఎవరచ ఇంకవెరతిోనన అంటునాారల- సినిమా లేద్ు, గిని 
మా లేద్ు. చపుున్ భోంచసేి పో యి పడుకుంట ం. ఆన్ంద్రావు 
వ్నన్కిక చయశాడు.  అతని కడుపులో కాముడు గావుకకే పటె ట డు. 
కసరిి కొట ట డు. వ్ాళ్ళన్ు “చయసెైనా బుద ధ  తచెుోకో. ఇంకా ఆరల 

నిముష్టాలలో హ్ో టలులోకి వ్నళిళ భోజ్న్ం ఏరాుటు చయెిో.” 
ఆన్ంద్రావు జ్వ్ాబు: న్ువువ బదె రసిేు  ఇకకడ ఝడిసవే్ాడు 
లేడు. 
కాముడు: ఈవ్ాళ్ భోజ్న్ం పంపకపో యావ్ా ననే్ు నిరసన్దదక్ష 
పాారంభిసాు . 
ఆన్ంద్రావు అదే నే కోరదే . 
కాముడు: అంద్రూ సతాోగీహ్ం చేసాు రల. జ్ఞగీతు . రపేు నీ గద  
న్ుంచి బయటకు రావు.... మళీళ బజ్ఞరల మొహ్ం చయడవు. 
ఆన్ంద్రావు: ష్ ! ఆగు తగుగ , ఫెాండొసుు నాాడు. 
కాముడు: కోతలు, శ్యద్ధకోతలు ! 
ఆన్ంద్: ఒటుట ! సాయంతంా నేన్ు పలకరించలే? వ్ాడ ే మళీళ 
వ్ొసుు నాాడు. 
కాముడు: అపుుడివవని వ్ాడు ఇపుుడిసాు డా ? 
ఆన్ంద్: అద్ంతా నీ కెంద్ుకు రెండు నిమిష్టాలాగు – కాఫీ, తపిుత ే
టీ పంపుతా. 
కాముడు మొండి జ్వ్ాబు: చచిోనా ఒపుుకోన్ు కాఫీ టలీకు. 
ఇవనీా పో సి మభోపటెటట ద్ుద . చెపుు నాా. న్ువువ కాఫ ీ పంపంిచు 
తిపుికొడతా. 
 ఆన్ంద్రావూ మొండికతెాు డు. వినిపించుకోలే. సిగరెటుట  
ముటిటంచాడు. కంగారలగా చిరలన్వువ పులుముకొనాాడు మొహ్ం 
మీద్. ముసాు బు పూరిు అయింద . పరచియం తకుకవ కాబటిట  
అతడి ద్గగర అపుు పుటేట  అవకాశం ఎకుకవ్ే. 
ఆన్ంద్: హ్లో! ఏమండడ ! 
సేాహతితడు: ఏమండడ!  
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నిశశబదం. ఆన్ంద్రావు ఇకలిించాడు. కడుపులో కాముడు 
సకలిించాడు. 

కాముడు: ట ైము. ట ైము.  
ఆన్ంద్: ఏమిటండడ విశరష్టాలు.  
సేాహతితడు: ఏమునాాయండడ. సినిమాకి బయలేద రారా? 
ఆన్ంద్: కొతు  సినిమాలేు వండడ. చాలామటుట కు చయశాన్ు. 
వసాు రా దేనికేనా పో దాం? 

లోపల కాముడు కధకళి న్ృతోం పాారంభించాడు.  
 కాముడు: పొ గరతెిు ందా ? ట ైం ఐద్ు నిమిష్టాలే. జ్ఞగీతు . 
 ఆన్ంద్: ననరల మూసుకో! నాకా మాతంా బుద ధ  లేదా? 
 సేాహతితడు సందేహ్ం అభిన్యించాడు. 
 ఆన్ంద్రావు ఎద్ురల చయసని్ క్షణం వచిోంద . 
 ఫరవ్ాలేద్ు లెండి. ఇవ్ాళ్ కాకపొ తే రపేు. అదదకాక నాకు 
ఒంటల బ గుండలేద్ు లెండి. రేపెళాద ం. ఔన్ుగాని, మీరల తక్షణం ఓ 
మంచి పని చయేాలి.  
 ఉతాీహ్ం పకాోపించింద . పవా్ాహ్ం సాగింద . 
 మరేం లేద్ు. నాకు ఒకక రూపాయి అపిువవండి. రేపు 
మన్ం పకిోరలకెళిళన్పుడు ననే్ు తెసాు . 
 సేాహతితడు విచితంాగా న్వ్ావడు. వ్నరససారస. లేద్ండడ. 
ఇందాక మీరల సినిమాకు వ్నళ్దాం అన్ాపుడు సందహేించా 
న్ంద్ుకే. నిజ్ఞనికి నాద్గగరలన్ాద – అంట ేఇపుడు ఆరల కాన్ులు. 
 నిరాశపడట నికీ, తిటుట కుంద్ుకూ ట మైు లేద్ు ఆన్ంద్ 
రావుకు.  
 కాముడు హేళ్న్ చశేాడు. హి హి హి అంటూ. 
 ఆన్ంద్: ఫరవ్ాలేద్ు లెండి. కాని ఆ ఆరలకాన్యు  ఇవవం 
డి చపెాు . మవుంటు రచడుడ లో ఒకడు డబ్లువ్ావలి. అకకడికి వ్నళాు . 
థాంకూో. రేపు వసాు రలగా సినిమాకు. డబుు ఒక వ్ళే్ లేక 
పో యినా మాన్కండి. నా ద్గగర బో లేడుంటుంద , గుడ్ ననటై్.  
 గాలివ్ాన్ వ్నలిసింద . ఆన్ంద్రావు కాముడిని పిలిచాడు. 
 టీ పంపననయ్? 
 కాముడు: అకకరలేద్ు. నీ ననతిున్ పో సుకో. 
 ఆన్ంద్: సిగరటెుట  కూడా కాలుదాద ం. 
 కాముడు: నీ ననతిున్ కొడతా. 

 ఆన్ంద్: ననతిు  థదము వద లెయ్. అయినా మరలెాగ 
చెపుు. గంట న్ుంచి ఇకకడ ే వునాాం గదా? ఒకకడచిాోడయ 
అపుు? బ కీ వున్ా వ్ాళ్ళళ అయిప ేలేరల.  
 కాముడు: నిన్ుా అపుులెవడమిమనాాడు? 
 ఆన్ంద్: నే త్తసుకోవడం లేద్య? 
 కాముడు: ఏడు నీ ఖరమ ... రేపటి న్ుంచి సమ మ పాారం 
భం.. ఇద ేననటసిు.  
 ఆన్ంద్: ఆగు ఆగు... అపుుడ ేపకాటించకు. పాత ఫెాండొ  
సుు నాాడు... అధమం బన్ రొటేటనా పంపిసాు . 
 కాముడు: ఉద్ధరించావులే – వ్ాడిచాోడు. న్ువువ 
పంపావు. 
 ఆన్ంద్: కాద్ులే. వీడికది వరకు బో లెడు డబ్లుచాో. 
ఇపుుడు వ్ాడుదో ోగం చసేుు నాాడు... ఏం రచయ్ రాజూ!  
 రాజు: ఏం రచయ్! ఏమిటి, న్ువివంకా ఈ వూళళళన ే
ఉనాావూ? 

ఆన్ంద్: ఎపుట ు గే. 
రాజు: ఏమిట ా ఆ పుసుకం? 
కాముడు: మళాళ ఆ పుసుకం మీద్ చరిోసాు వ్ా? 
ఆన్ంద్: లేద్ు... లేద్ు... ఇదా! ఇద  పుసుకం. చయసాు వ్ా. 

చయడు. త్తసుకుపో  చద్ువుకో... ఇపుుడు వివరాలు అడకుక. 
రాజు: బ గుంద ... అవున్ుగాని అదద. 
ఆన్ంద్: ఒదొద ద్ుద  అద  సనిిమా... బ వుంటుంద ... 

ఆపయె్, దానిా గురించి వ్ాద ంచకు. 
రాజు: ఏమిట ా అద  ! ఇలా మాట ు డుతతనాావు? 
ఆన్ంద్: నిజ్ం చెపాు . ఇపుటిక ిఆ సనిిమా గురించి ఐద్ు 

గురతిోన్ు, ఈ పుసుకం గురించి ఇద్దరతిోన్ు చరిోంచా. వ్ాళ్ళళ వ్ాగ ి
న్న్ుా వ్ాగించి వ్నళిళపో యారల. వ్ాళ్ళకు కాలక్షపేం, నాకు వృత్తుని. 

కాముడు: మొతాు నికి నీ బుద ధ  పో నిచుోకునాావు గాద్ు. 
వ్ాగుడు ఆపవ్ా? 

 ఆన్ంద్: ఓదారలు అయిపో యింద . కొంచెం ఆగు. అయి 
నా మధాోహ్ాం పంపని్ బఠాణలీేం చశేావు?  

కాముడు: ఇవ్ాళ్ కాద్ు నిన్ా పంపావు. 
ఆన్ంద్: ఒరయే్ రాజూ, పమాాద్ం వచిో పడింద . నీ ఇష్టం 

వచిోన్టటన్ుకో గాని, నాకు హ్ఠాతతు గా ఒక రూపాయి అవసరం. 
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అంత లేకపో త ే అరజంటుగా తొమిమద్ణాలు అతోవసరం. 
ఎంతిసాు వు? ట ైం లేద్ు. చపెుు. 

ఆన్ంద్రావు కళ్ళళ చెమమగలిాు యి. తన్న్య, తన్ ఆకలి 
నీ కూడా ఏవగించుకునాాడు. మమకారం అన ేపదానికి భ ష్లో 
తావిచిోన్ంద్ుకు చిరాకుపడాడ డు. రాజు చాలా తాపగీా, సావకాశం 
గా సిగరెటుట  త్తసి అంటించాడు. ఆన్ంద్రావుకు ఒకటిచాోడు.  

రాజు: ఇదేరా నా ద్గగరలన్ాద . ధన్ రూపంలో మిగిలిన్ద  
కట కటిగా బస్ చారిజకొసుు ంద . 

ఆన్ంద్రావు ఉసయరలమని నిటూట రాోడు. 
 కాముడు: అయిందా. సవసిువ్ాచకం పాడు. 

రాజు: దేనికిరా డబుు– భోజ్నానికనేా?  
పరాకుగా, ఎటల చయసయు  అనాాడు ఆన్ంద్రావు – అవు 

న్ు కాబో లు.  
రాజు న్వ్ావడు. పొ ద్ుద ట భోం చశేావూ ? 
లేద్ు. 
రాజు రచడుడ  మీద్ పో తతన్ా అమామయిని సావకాశం గా 

చద్ువుకుంటూ యధాలాపంగా అడగిాడు. ఎనాాళ్ళయింద రా భోం 
చేస?ి  

భోజ్న్ం మీద్ పూరిుగా ఆశ వద్ులుకుని, గత అరవ్నై ని 
ముష్టాలలోన్య, తన్ు కొతు  కొతు  వ్ాకాోలతో ఏడుసయు , న్వువతూ, 
ఇకలిిసయు , వ్నకికరసియు , విమరశిసయు  రూపాయి అపుుకోసం ఎంత 
మంద  సేా హతితలన్ు, పరిచితతలన్ు ఎంటర్ టయిన్ చశేాడో 
సమిక్షించు కుని తన్ మీద్ తనే జ్ఞలి పడుతూ, ఆకలోయ్ అని 
గచల చసేే కాముడిని అసహిోంచుకుంటూ ఉన్ా ఆన్ంద్రావుకు 
రాజు వ్సేని్ ఈ పశాా బ ధ కలిగించలేద్ు. కాముడు నిద్పాో యా 
డు. కడుపులో గచల అణిగింద . ఎటల చయసయు  పరాకుగా జ్వ్ాబ్ల 
చాోడు. 

జ్ఞా పకం లేద్ురా, మొన్ా పొ ద్ుద ననా అటు మొన్ా రాతోా 
అని.  

రాజు తతాళిళపడట నిక ిఉపకీమించాడు. 
ఆన్ంద్రావు వ్ారించాడు. కంగారలపడకురా. అధమం 

నాముంద్ు పదా్రిశంచకు. ఇపుు నీ సింపత్త అడగలేద్ు. రూపాయి 
అడగిాన్ు. ఫరవ్ాలేద్ులే. మన్ుష్తలు ఏం లేకపో యినా కొనాా 
ళ్ళళ బతతకుతారల. 

రాజు కొంచెం బ ధతో అనాాడు. ఒరయే్ నిజ్ంగా లేద్ురా. 
నీకవి్ావలి కూడాన్ు. కాని – హ్ఠాతతు గా రాజు చతేతలు కటిట  
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వివ్కేాన్ంద్సావమిలా నించునాాడు, తన్ పలోటి చొకాక జ్బేులో 
రూపాయి ననటుు  బయటకు కన్పడతాయని గీహించి. 

*** 
మూడు రచజులయింద్ండ ిభోంచేసి, మాదదవూరల కాద్ండడ 

అనాాడు ముషిటవ్ాడు. ఆన్ంద్రావు గొణుకుకనాాడు. నేన్య 
అంతే ననయ్. మాదద ఈ వూరల కాద్ు. 
 ముషిటవ్ాడని్ని ఒపుుకుని ముషిట  అడిగాడు వ్ాడు. 
చేతతలో వున్ా ఆరలకాన్ులూ ముషిటవ్ాడి కచిాోడు ఆన్ంద్రావు. 

*** 
కీీనీడ పొ డుగు కొలుచుకుంటూ, నిరివకారమ ైన్ మన్ 

సుీతో నిలిచి ఉనాాడు ఆన్ంద్రావ్. ఏడోనిమిష్ం పూరిుకాగాన ే
తన్ గద కి వ్నళిళపో తాడు. బజ్ఞరలలో డయోటలీో ఏభెై సకెండు  వోవధ  
ఉంద . ఏభయిసకెండులో ఏభయి కోటు  లోకాలు సృషిటంచు కుంట డు 
ఆన్ంద్రావు. మ తుగా, నిశశబదంగా, అంద్ంగా అంద్మ నై్ కారల 
ఆన్ంద్ రావు ఎద్ుట ఆగింద . కారల లోపల సతీ ఉంద . 
 అంద్ంగా న్వ్ావడు సీతన్ు చయసి. ఆ న్వువ తలెుపు 
కన్ా తెలు గా ఉంద . సతీ రెండు క్షణాలు ముగుధ రాలెై విపాురని్ 
నేతాాలతో చయసింద  పేమాగా, అమాయకంగా, ఆకరషణీయంగా, 
అంద్ంగా, ఆన్ంద్ంగా ...కారల తలుపు త్తసింద  సతీ. ఆన్ంద్రావు 
కారకెాకడు. మ తుగా, నిశశబదంగా అంద్మ నై్ కారల పవాహించింద . 

అంద్మ నై్ సతీ ఆన్ంద్రావున్ు ద్గగరకు త్తసుకుంద . ఆన్ంద్రావు 
ఆన్ంద్ం భరించలేక చనిపో యాడు... తన్ లో, తన్ సతీలో, 
సీతలో మునిగిపో యిన్ తన్లో మునిగి చని పో యాడు. 

*** 
చనిపో యిన్ ఆన్ంద్రావు నానా వీధులు తిరిగి తన్ 

రూము వున్ా వీధ  చరేాడు. ఏభయి కోటు  పపాంచాలలోని ఏభె ై
కోటు  కారున్య, ఏభెై కోటుసీతలన్య, ఎడం కాలితో తనిా పారశేాడు 
ఆన్ంద్రావు. నాయరల కొటుట  చయడగానే కడుపులో కాముడు అగిగ  
రాముడయాోడు.  
 తక్షణం ఆన్ంద్రావు మొన్ాటి (భోజ్న్ం చసేని్ రచజు) 
చిరలన్వువ మొహానికి రాసుకుని, నాయర్ కొటుట లోని కెళాళడు.  
 నాయర్ ! చయడయ, నీకు మొతుం ఎంత బ క ీఅనాావు.. 
రూపాయి పద్మూడణాలు కద్య? సరే, ఇపుుడు ఒక బన్యా, 
సింగలి్ టీ, ఒక అణా చార్ మినార్ సగిరటెూు  ఇచేో య్. రేపు 
సాయంకాలం మొతుం రెండు రూపాయలూ ఇచేో సాు . అబేు.. 
మరేం ఫరవ్ాలేద్ు.. తపుకుండా.. ఒకవ్ేళ్ రావలసని్ డబుు 
రాకపో తే పపేరలు  అమేమనా సర ే నీకిసాు ... అవునేు  కష్టమే అన్ుకో, 
నాకూ తలెుసుగా... ట ీసాట ే ంగా చెయిో.  

మబుువానా – మలెల వాస్నా 
           కీ. శర. బ పు  

తెర మీద్ మధుబ ల సిగపూల సొ గసు చయడగాన ే
మాధవరావులో ఒక మధురాన్ుభూతి కలిగి, యతిపాాసయుత 
మ ైన్ వ్ాకోంలా రమణీయ రూపం ధరించి, త్తరని కోరిక అంత పదె్ద  
కెరటంలా లేచి, అంద్ంగా విరగిిపడి మన్సున్ు కలవరపరచిింద . 
సీత, వ్నననాల , మలెు  పూలు, అంద్మ నై్ ఊహాలు, మబూు, వ్ానా 
ఇలాంటవినీా అతనికి గబగబ  జ్ఞా పకం వచేోశాయి. ఇంటిక ి
బయలు దేరాడు.  
 మాధవరావుకి మలెు పూలంటే ఇష్టం.  
 “సీతా! న్ువువ జ్డలో మలెు పూలు ముడుచుకుంటే ఎంత 
బ వుంట వన్ుకునాావ్ ! పలిు  తెమ మరలు ఆ మలెు ల చలుట ి పరి 

మళానిా మ లిుగా, నా నాసాపుట లకు వింద్ుగా అంద్జ్సేుు ందో 
ఎంత బ గుంటుందో  - ఈ లోకమే మరచి పో తా! – అదొక మధురా 
న్ుభూతి” అని మాతంా ఎపుుడయ అన్లేద్ు. అతనికి అలాట ి
మాటలాటేట  సయించకపో వడం ఒక కారణం. 
 రెండోద  – తన్ అరాధ ంగి సవరం వ్ాడుతతంద . అంద్ుకని 
“నీ సవరంలోని పువువలు” అని వ్ాకోం సవరించాలి. దాంతో 
పో యి టీ ాకాసాు  పో నేపో యి . 
 ‘టంటింటం టింటంటం’ అనాాడు మాధవరావు హీరచ 
ద్గగరలాంచి వచిోన్ ఉతురానిా గుండలెకి హ్తతు కుంటూ “అటటతోట” 
లో హిందద హరీచయిన్ పాడని్ పాటన్ు యధాశకిు అన్ుకరసియు . 
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 ఇంకో నిమిష్ం తరవ్ాత తలుపు తాళ్ం త్తసి, లోపల బలు  
మీద్ పడసేయు  “టింటర టిం.టం టర టరటం “ అని కూడా అనాాడు 
పసాుు తం సతీ ఇంటలు  లేద్ు కాబటిట  ఇంకో నాలుగు టరట లు కలిప ి
పాడనిా ఫరవ్ాలేద్ు. 
 ఆఫసీు న్ుంచి తిన్ాగా సినిమాకెళిళ హ్ో టలువ్ాడు “ఇద  
అన్ామే” అని హామీ ఇచిోన్ పదారాధ లన్ు వ్ాడు నొచుోకు పో తా 
డేమో అని తన్ు కూడా అద  అన్ామే అని న్మేమసి తిని ఇంటిక ి
వచాోడు. 
 సీత ఉద్యం బయుదరేి పకక ఊళళళ చుట ట లింట ిపెళిళక ి
వ్నళిళంద . రేపో  ఎలుు ండో వసుు ంద . 
 రాతి ాపద న్ారవుతోంద . 

*** 
“వ్నద్ర్ యమగా ఉంద ” అన్ుకునాాడు. అంద్ువలు  తెగించి గచలుడ  
పేు కు పటెిట  కొనేశాడు మాధవరావు. రూపాయి ననటు త్తసుకుని 
మళీళ లికిక లికిక మని అణా చిలురివవటమమేిటని, అడకుకండాన ే
కొటుట  వ్ాడు డడలక్ీ అగిగ  పటె ట  చేతతలోు  పటె ట డు. పలిు లు కలవ్ాడు 
పో నీలే – అని మాధవరావు అడుడ  చెపులేద్ు. 
 సిగరెటుట  వ్నలిగించి, లెైట రిు పకక మీద్ పడాడ డు. బయట 
గాలిజ్యరలగా వీసోు ంద . కొద ద  నిమిష్టాలకి చిన్ుకులు పాారంభించాయి. 
పొ డినలే మీద్ తొలి చిన్ుకులు పడగాన ేవచిోన్ వ్ాసన్కి మాధవ 
రావు ముగుధ డెై పో యాడు. “హ్ో  ! మలెు పూల వ్ాసంకంటే బ వుం 
దే” అన్ుకునాాడు. 
 వ్ారం రచజుల కిీతం సంగతి గురొు చిోంద . 
 తెలాు రి అయిద ంటికి వ్ాన్ మొద్లెటిటంద . వ్ాన్ంటే కూడా 
మాధవరావుకి ఎంతో ఇష్టం. పెళ్ువని రచజులోు  వ్ానొచిీన్పుడలాు , 
పకకన్ తన్కిష్టమయిన్ చకకటి అమామయిని చెకికలికి చకెికలి 
ఆనించి మరస వ్ాన్ చయడాలన్ుండేద .  
 పెళ్ళయిన్ తరలవ్ాత ఒక రచజు వ్ాన్ రాగానే ఆ సంగతి 
గురలు కొచిోంద . ఇపుుడు సీతని లేపి, చెంపకి చెంప ఆనించి వ్ాన్ 
చయదాద మని అడుగుతే, నిద్దరమతతు లో ఆఅమామయి కంగారల పడ 
చుో. అయినా లేపాడు.  
 “ఊ” అంద  సతీ కళ్ళళ తరెవకుండానే. 
 “వ్ాన్” అనాాడు తన్ు. 

 “కిటకిీ తలుపులు మూసయేండి. జ్లుు  కొడుతతంద ” 
అంద  సతీ. 
 మాధవరావుకి చిరాకసేింద .  
 “అబేు అద  కాద్ు. కిటికీ ద్గగర కూరలోని వ్ాన్ చయదాద ం 
రా, లే” అనాాడు కోపంగా.  
 సీత ఆవులించింద . “ బ వులదండడ – హాయ్. అదే బ వులిద. 
అరధరాతి ావ్ళే్ అంకమమ శివ్ాలన్ాటుట , చాలాజ లు, పడుకోలిద” అంద  – 
అటు వ్నపైు తిరగిి. 
 “ట కిాకల్ అబజక్షన్ు. అరధరాతిా కాద్ు – ఇపుడు అయిద్ 
యింద - తెలాు ర-ి“ అనాాడు ఇంకా కోపంగా.  
 సీతకి ఇవ్ేమీ వినిపించిన్టుట  లేద్ు. 
 మండిపో యాడు మాధవరావు. 
 ద్డద్డా లేచి కోపంగా పళ్ళళ తోమసేి(తన్వి) ముఖం 
కడగిేసుకుని, అంతకన్ా కసగిా పద్హారల అగిగపులుల సాయంతో 
కుంపటనిి అంటించి పారేశాడు. మళీళ తెచిో వంటింటలు  పటెిట  
వసారాలో కొచేో పుటికి గూటలు  పాలగిననా  ఖాళీగా కనిపించింద . 
 ఇంకా పాలవ్ాడు రాలేద్ు – వ్ాన్ పడడం మూలానిా 
వ్ాడు, బహ్ుశా వ్ాడి తాలూకు అరాధ ంగి చెంపకి చెంపానించి వ్ాన్ 
చయసుు నాాడేమో! వ్ాడి బొ ంద్ – వ్ాడకి ిరచమానేీమిటి, కలోరలం 
డద్ు – బహ్ుశా.  బ్లయియో గయిియో చద వ్ాడా ఏడిశాడా ... మాధవ 
రావు నిశశబదంగా చిన్ా కథాకళీ న్ృతోం చసే ి పడకుకరసో లో 
కూచుని నిద్దరచయాడు. 
 ఇపుడా సంగతి ఆలోచించుకుంటూంట ే ఆ రచజు ఎపో ా చ్ 
బ గులేద్నిపించింద . 
 “అసలలా కాద్ు. మృద్ువుగా మాట ు డి వుండాలిీంద  “ 
అన్ుకునాాడు.  
 బయట వ్ాన్ జ్యరల తగిగంద . కిటకిలీోంచి వచేో  గాలిక ి
ద్ుపుటి మడత పడింద . సిగరెటుట  బయటకిి విసరిి, ద్ుపుటి సర ి
చేస ితలగడా మీద్ తల ఆనాోడు. 
 మలెు పూల వ్ాసన్ గుపుుమంద . 
 నిన్ా రాతిా సతీ – పకికంట ి వ్ారి అమామయి తచెిీ 
పెటిటన్వీ, తన్ు అంతకుముంద ేకొన్ావీ కలిపి జ్డలో రచజూ కంట ే
మరినిా పూలు తతరలముకొంద . వ్ాట ి తాలూకు పరిమళ్ం తల 
గడాని అంతట  అలముకొని, జ్వరాలిని కంచుకంలా గాఢాశరుష్ం 
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చేసుకుంద్నిపించింద . మరాాటిక ి ఆపరమిళ్ం అలాగ ే ఉండటం 
గమనించిన్ మాధవరావులో తక్షణం మననహ్రమ ైన్ పణాయ 
భ వ్ాలు, మధురసమృతతలు మ ద్లాయి. అమాంతం సతీ అంట ే
పేామ పలెుు బ్లకింద . 
 తన్ు మొద్టమిాటుగా పెద్దపండుకిక అతాు రింట ి
కళెిళన్పుడు, గుమమం ద్గగర మలెు పూలు బరేం చసేుు న్ా సతీ అపు 
డే రకి్షా ద గని్ తన్ుా చయడగానే బో లెడు సిగుగ పడిపో యి గబు 
కుకన్ లేచి, గడప తగిలి బో రాు  పడిన్ంత పనిచసేి, వసారా తతడు 
సుు న్ా పనిమనిషనిి ఢడకొటిట  పడిపో కుండా నిలదొకుకకుని లోపలిక ి
పరగిెతిుకెళిళపో యిన్ సంద్రభం తలచుకుని తక్షణం తన్య బో లెడు 
సిగుగ  పడిపో యాడు. ఆ మ ైకంలోన ేరకి్షావ్ాడు ‘పావలా ఇపిుంచండ ి
బ బూ ‘ అని అడుగుతూంటే, ఇంతకంట  చచిోనా ద్మిమడడ ఇవవ 
న్ని వ్ాడి చతేతలో పరాగాగ  అరధ రూపాయి కాసు పటెేటశాడు తన్ు. 
 రాతి ా డాబ లో వ్నననాలకింద్ పకకవ్శేారల. భోజ్నాలయిన్ 
తరలవ్ాత, మామగారల తన్కొచిోన్ జ్లుబు గురించి చబెుతూ, 
అణవసు  ై పరసక్షలూ, వ్ాటి ద్ుష్ులితాలూ వివరించి, అమ రికాన్య, 
బ్లాటన్-న్య, తలవ్ాచటేుట  తిట ట రల. అసలు ఇలాంటి ఆటంబ ంబులు 
మన్ పూరలవలు ఎపుుడో కనిపెటిట  పారేశారని చపెుి ఆయన్ బో లుడ  
గరవపడి పో యాడు. మళీళలేచి, కాశ్రమరం మీద కి ద్ండయాత ాఆరం 
భించేటపుటకిి, మాధవరావు వ్నకలిి న్వువ న్వ్ేవసి, చపుటుు  కొటిట  
న్ంత గటిటగా చిటకిెలు వ్సేయు  ఆవలింతలు అభిన్యించే సరకి ి
విముకిు లభించింద . 
 భోజ్న్ం అయి పద హనే్ు నిముష్టాలయింద . అంతవరకూ 
సిగరెటేట  కాలోలే. డాబ  మీద్కు వ్నళ్ళు నే వరసగా రెండు కాలేోస ి
అయిన్ కాలన్ష్టం భరసు చశేాడు. 
 తెలుటి వ్నననాల కిీంద్ తెలుటి పకక మీద్ పాల కెరటం 
లాంట ిమ తుట ితెలుటి ద్ుపుట ి– ద్ుపుట ిమీద్ ఆ కెరటపు న్ురగ 
లా తలెుటి మలెు పూలు. “ఓహ్ ఏమి టషే్తట  రా “ అన్ుకుని గుండెలు 
బ ద్ుకునాాడు. “యమటషే్తట ” అని తనే జ్వ్ాబు చెపుుకునాాడు. 
 సరే – తరలవ్ాత మ టుమీద్ గాజుల గలగల. ద్రిమిలా 
కన్బడిన్ సతీ మొహ్ం తాలూకు కాటుకకళ్ళళ మిలమిలా, ఆపెనై్ 
శబ ద లంకారం కోసం ఆమ  చతేి మరచెంబు తళ్తళా మొద్లెైన్ 
ఏరాుటుు  చయసి మాధవరావు మురసిిపో యాడు. 

 వరషజ్లంతో శ్యభంాగా కడగిేసని్ న్క్షతాాలన్ు, పలోట ి
మబుుతరెలలోంచి చయసయు  వుంటే, ఆ తారలు మరింత మనన 
హ్రంగా తియోట ితొయోలి గురించిన్ మధురభ వ్ాలలా కనిపించి 
అనిపించాయి. 
 లోగడ తాన్ు చయసని్ హిందద సినిమా తాలూకు హీరచ 
లాగ, తన్ు వద లిన్ సగిరటెుట  పొ గలోకి ఫ్ో టలజ్ెనిక్ గా చయసయు  “ 
ఇవ్ ేగాబో లు ... మధుర సమృతతలంట రల హారినీ.” అన్ుకునాాడు 
మాధవరావు. 
 “అంట ే అనాారల గాని ఇవనిాటిని లేక వీటనిాటినీ సతీ 
కు గురలు  చయెాోలి, చసేి ఆమ  ముఖం మీద్ కన్బడే సిగుగ  
దొంతరలు  చయడాలి. ఆమ  పదెాల మీద్ పూచే అలతి న్వువల 
పువువలన్ు ఆఘాా ణించి, అలాట ి చిరలన్వువ న్వివన్ంద్ుకు ఆ 
పెదాలన్ు యథాశకిుని సతకరించాలి. ఆ” అన్ుకునాాడు 
మాధవరావు. “రానీ చెపాు ” అని గటిటగా అనాాడు . వచేో దాకా 
నిద్ుర పో వచుోన్న్ుకుని మ లిుగా నిద్కాు ఉపకీమించాడు. 
 మరాాడు సాయంకాలం ఆఫసీు న్ుంచి ఇంటికి వచేో 
పుటిక ిసీత వచేోసింద . 
 మొహ్ం కడుకుకని కాఫీ తాగుతూ తన్ు చపెుద్ల 
చుకున్ాద  చపెుదామన్ుకునాాడు గానీ, ఆ అమామయి చాకలా 
డిక ి బటటలేసుు న్ాద్ని చయసి, ఇద  మంచి సమయము కాద్ు 
అన్ుకుని విరమించుకునాాడు. భోజ్నాద కాలు పూరిు చేసని్ 
తరలవ్ాత వ్నననాలలో అయిత ే భషే్తగాగ  ఉంటుంద్ని నిరణయించు 
కునాాడు. 
 సీత వంటలిుు  కడగిి ముగెగటిట , తాళ్ం వ్ేస ి వచిో, పకకన్ 
కూచుని తమలపాకుచిలకలు చుటిట  ననటలు  వ్సేుకుంటలంద . 
 మాధవరావు “రెమఠచ” అని పుంజుకునాాడు. వ్నంటన ేసరళ్ 
పద్ పవా్ాహ్ం ఉహ్ూ సలెఏరలలాగా వ్లేువద్కపో యినా ఉపో దాా  
తంగా గొంతత సవరించుకుని సకిలించాడు “ఏమిట ి ... ఆ” 
అనాాడు. 
  ననరల తమలపాకులు న్మలడంలో పూరిుగా 
నిమగామయి ఉన్ాంద్ున్ కళ్ళతోనే “ఏమిటి” అంద  సతీ. అని, 
జ్వ్ాబుకి ఎద్ురల చయడకుండా, తమలపాకుల పళళళం, వకకపొ డ ి
భరణిా బీరలవ్ాలో పటెటడానిక ి అట ే వ్నళిళంద . కాసేీపు తెలు బో యి 
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తమాయించుకుని “ సతీా – ఇలారా” అనాాడు మాధవరావు. 
ద్గగరకొచిోంద  సతీ. 
 సీతన్ు ద్గగరగా చయడగానే తాన్ు చెపుద్లచుకున్ాద  
అపుటకిి వ్ాయిదా వ్ేస ి“పెళిు బ గా జ్రగిిందా” అనాాడు.  
 “ఆ పళెిుకేం. ద వోంగా జ్రగిింద . మీరల రాలేద్ని చాలా 
ఇద్యాోరల కూడాన్ు” అంద  సీత. .. మళీళ వ్నళిళ బీరలవ్ా తలుపు 
మూసయు . 
 మాధవరావుకు చిరాకసేింద . సతీ మీద్ కోపం వచిోంద  – 
ఆ మాతంా అరధం చసేుకోదమేని. 
 కుద్ుటపడి, ఫ్ాు ష్ బ క్ తో ఆరంభించడం మంచిద్ని “ 
నేన్ు పెద్ద  పండకిక మీ ఇంటికొచిోన్పుుడు గురలు ందా-“ అనాాడు. 
 “లేకేం. అన్ాటుట  అపుడు మా అమమ నాకు పటెిటన్ చీర 
గురలు ందా ఎరీంచు బ రడరల న్లుచుకకలు ఉంట యి. అలాటదిే మగ 
పెళిళవ్ారల పెట ట రండడ నిన్ా పెళిళలో. పద హనే్ు రూపాయాలు 
తకుకవలోనే కొన్ారలటండడ. అపుడు మా అన్ాయోకి చెపాు 
కూడాన్ు. వ్నళిళ మళీళ సరిగాగ  ధర కన్ుకుకరారా అని, బడుదాధ యి 

విన్లేద్ు. బ వుండదే త్తససేుకునాాం కదా అని సణగిాడు. కానీ 
భలే ఉంద్ండడ... “మంచినీళ్ళళ! మంచినీళ్ళళ!” అనాాడు  
మాధవరావు. 
 తెచిోచిో వ్నళిళ పకక మీద్ వ్ాలింద  సతీ. “నిన్ా రాతంాతా 
నిద్దరలేద్య “ అంటూ. 
 మాధవరావు పడికిిళ్ళళ బ్లగించాడు. పళ్ళళ నిశశబదంగా 
కొరకిాడు. ఆఖరి పయాతాం చేశాడు. గొంతతకని సాధోమ నై్ంత 
మ తుగా విన్బడటేటుట  చయే పయాతిాసయు . 
 “సీతా! నిన్ా రాతిా తలగడాల మీద్ తల ఆన్ుగాన ే
వ్ాసన్...” 
 “అబేు మాసిపో యాయండడ – ఇవ్ాళళ చాకలాడకిి వ్సేేశా. 
కొతువి తొడిగాలెండి – హాయ్ పడుకోండ ిబ బు నిద్రొసోు ంద ” అంద  
సీత ఆవులిసయు  ... 
 “లెైట రేుయండి బ బూ కాసు .” అనికూడా అంద . 
 “ఎరీంచు బ రడరల. హ్ు “ అని సణుకుకంటూ సివచిో ద్గగర 
కెళాళడు మాధవరావు.  

 
అశ్వమేధ యాగం 

శ్ర ీశ్ర ీ      

"అమమకి పాాణం మీద్కొచిోంద . వ్నంటనే బయలేద రల – 
రామం." తముమడిచిోన్ ట లిగాీ మ్ చద్ువుకునాాడు వ్నంకట ే
శవరలు . ఒకక క్షణం మటుట కు మన్సులోని ఊహ్లనీా సు ంభించి 
మ ద్డు శూన్ోమయింద . కతిు  వ్టేుకి చరమం తెగతి ేవ్నంటనే రకుం 
రాద్ు. రకుం రావడం పాారంభించడంతో వరద్గా పవాహిసుు ంద . 

ఊహాలు వరద్లుగా పవాహసిుు నాాయి. "... అమమ చచిో 
పో తతంద  కాబో లు. సాయంతంా మ యిలోు  బయలేద రాలి. వ్నళళళ దాకా 
ఉంటుందో  ఉండదో . రపేు వ్నళిళతే ముసలి పాాణం రపేటిదాకా నిలు 
సుు ందా? అయినా ఇవ్ాళ్ బయలేద రట నిక ివీలులేద్ు. రేపు వ్నళ్ళ 
వచుో. చచిోపో ద్ు ఫరవ్ాలేద్ు. రపేే వ్నళ్తాన్ు. మరి డబుు?" 

తలకాయలో పందపెు గురాీ లు పరలగతెతు తతనాాయి. 
డబుు సంగతి తలలో మ రసిని్ వ్నంటనే "ఈ ట లిగాీ ము 

తోన ే డబుు పో గు చయెోవచుో" న్న ే ఊహ్ పుటిటంద . ఒకచచట 
కాద్ు. పద  చచటు  సొ ముమ చయెోవచుో. తలిు చచిోపో తోంద్ంట ే

డబుు బద్ులివవని కఠని్హ్ృద్యులుండరల. న్లుగురెమద్ుగురల 
బ్లరీ బ్లగసినిా, ఐదారలగురెమ నా ఇచిో త్తరలతారల. సుమారల న్యరల 
రూపాయలు పడతాయన్డానికి సందేహ్ం లేద్ు. వ్నంటనే బటటలు 
వ్ేసుకునాాడు. ద్మిమడడ అయినా లేద్ు. ద్గగరలో ఉన్ావ్ాడయ, 
అడగాగ నే అపుు ఇచేోవ్ాడయ ఎవరని ఆలో చించాడు. మరవెరల 
సతోనారాయణ ఉనాాడు. నాలుగు వీధులు అవతల న్డుచుకు 
పో వచుోన్ు. ఈ కష్ట సమయంలో పళెాళం మ ళళళ న్గ తాకటుట  
పెటిట  అయినా డబుు తెమమని అడగ ద్గని్ంత చన్ువూ, అవకాశం 
ఉనాాయి. 

"సతోనారాయణ గారూ !" 
"ఇంటలు  లేరండడ!" 
ఏం అపశకున్ం! ఇంత పంెద్రాళళ ఎకకడకిి వ్నళిళ 

పో యాడో ! అన్ాటుట  ట లిగాీ ము గద లో వద లిపటెటలేద్ు కద్!జ్ేబు 
తడుముకునాాడు. ఉంద . జ్బేులోన ేఉంద .  
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మరి ఈ సతోనారాయణ ఎకకడ దొరలకుతాడు కాఫ ీ
కుబుులోనా.. తన్ జ్బేులో రంెడణాలయినా ఉంట ే బ గుండున్ు. 
అబేు కాఫీ కుబుుకు వ్నళ్ళడు" ఇంటలు  కన్ుకుకంట , చపెిు వ్నళాళడే 
మో అడగిి చయదాం." 

"సెంటలా్ సేటష్న్ుకళెాు రండడ. వచాోక మీరొచిోన్టుట  చబెు 
తాన్ు." ఇంటలు  న్ుండ ిజ్వ్ాబు. వీధ  కొన్ని తన్క ితెలిసని్ సో డా 
ద్ుకాణం నాయర్ ద్గగర ఒక పావలా త్తసుకునాాడు వ్నంకటేశవరలు . 
బసుీలో పడాడ డు. నిలబడ ే పయాాణం చేసాడు. గురాీ లు మరస 
జ్యరలగా పరలగెడుతతనాాయి మన్సుీలో. 

ఫ్ాు టుఫ్ారం మీద్ సతోనారాయణని కలుసుకునాాడు. 
ఇంకా మ యిల్ రాలేద్ు. "మా బ వమరది  వ్ొసుు నాా"డని సతో 
నారాయణ పకాటించాడు. ఎలా పాారంభిసేు  బ గుంటుంద  "మీ ఇంటి 
కి వ్నళిళతే న్ువువ లేవు. అరజంటు పని మీద్ వ్ొచాోన్ు." అంటే? 
బడ ికురాీ డు పెన్ీల్ గసతలు రబురల పటెిట  తతడచిేసని్టుు  మన్సుీ 
లోంచి ఆ మాటలన్ు తతడిచి వ్ేసాడు. ఏమీ అన్కుండా జ్బేులోం 
చి వ్నైరల త్తస ిసతోనారాయణ కచిాోడు. 

"అరే, పాపం! మీ అమమకి జ్బుుగా ఉన్ాటుు  కూడా 
విన్లేద!ే" 

"వృదాధ పోమే జ్బుు, బతకద్ు. లాభం లేద్ు. సాయంతంా 
మ యిలుకి పో దామన్ుకుంటునాాన్ు." సతోనారాయణ చయపులు 
శూనాోనిా చిన్ా చిన్ా పీలికలుగా తతంచుతతనాాయి. "వ్నడదా 
మంటే డబుు లేద్ు …" ఎవవరచ న్యతిలో పడిపో యిన్టుు  ఈ 
మాటలనాాడు వ్నంకటేశవరలు  తొంద్రగా. సతోనారాయణ కుడ ిచతేి 
బొ టన్ వ్ేలాినీ, చయపుడు వ్ేలాినీ చాచి న్ుద్ుటిని పటుట కుని "పాతిక 
రూపాయలయినా ఉండాలన్ుకుంట న్ు" అనాాడు.  

"ముఫెైై రూపాయలు కావ్ాలి. న్ువ్ేవ ఇవ్ావలి. ఎంత 
ముంచుకొచిోనా ఎవరినీ ననరల విడచిి అడగలేన్ు." 

సతోనారాయణద  తవరగా కరగిపిో యియ గుండె. న్గ తాకటుట  
పెటిట  ఇసాు న్నిపించడానిక ి వ్నంకటశేవరలు క ి ఐద్ు నిముష్టాల కంట ే
ఎకుకవ పటటలేద్ు. మధాోహ్ాం రెండుగంటలకి మీ ఆఫసీులో 
కలుసుకుని సొ ముమ త్తసుకుంట న్ని చెపుి వ్నళిళపో యాడు వ్నంకటే 
శవరలు . న్రహ్రి సెటిట  ద్గగర పద  రూపాయలు సంపాద ంచసేరిక ితల 
పాాణం తోకకి వచిోంద . ట కీీ చేయించుకుని మ లైాపూరల బ ోంకు 
కు వ్నళాళడు వ్నంకటశేవరలు . బ ోంకు గుమసాు  కామేశం, సేాహతితడు 

కాడు గాని పరిచయసుి డు. ఇలాంటి సనిావ్శేాలలో సేాహ్ం కన్ా 
పరచియమే డబుు పలికసిుు ంద . బ ోంకులో అరధగంట వోరధమ  ై 
పో యింద . ద్మిమడడ కూడా మిగలలేద్ు. ట కీీని పంపించివ్ేసాడు. 
అన్వసరంగా డబుు వ్ేటకి ఎకుకవ పటెుట బడి పటెటకూడద్ని నిశో 
యించాడు.  

ఇద్దరల ముగుగ రల వకలీు సేాహితతల ఇండు కు న్డుచు 
కుంటూ వ్నళాళడు. ట లిగాీ మ్ చయపించి ఒకచచట ఇరవ్నై ఇంకొక చచట 
ఇరవ్నై ఐద్య పిండుకునాాడు.  

మధాోహ్ాం పండెంాడు గంటలకి జ్ేబులో డభెభయి అయి 
ద్ు రూపాయల జ్మ.  

గురాీ లు జ్యరల జ్యరలగా పరలగతెతు తతనాాయి. సతోనారా 
యణ ఇచేో  ముఫైయి రూపాయలూ కలుపుకుని న్యట ఐద్ు 
రూపాయలవుతాయి. ఇవ్ాళ్ గిండడకి వ్నళిళపో తాన్ు. గురీపు పందా 
ల ఆఖరి రచజు. చీకటితోన ేఎక్ీ పెసా్ ఎకేకసాు న్ు. "రెండు మూడు 
వంద్లెైనా గలెవకపో తానా" అన్ుకునాా డు వ్నంకటశేవరలు . నిన్ా 
సాయంతంా కొన్ా "రసేింగ్ గెమడు" కోటు లోపలి జ్బేులోంచి పెైక ి
త్తశాడు. సెైంటఫికి్ గా ఆలోచించి గురలు లు పటెుట కున్ా గురాీ ల పేరలు  
మరచమారల మన్న్ం చసేుకునాాడు. ఇవ్ాళ్ న్ువువ గలెిచిత్తర 
తావని ఎవరచ రకుంలోంచి సందేశాలు పంపుతతన్ాటునిపించింద . 
"మర ిఇంటికి వ్నళ్ళన్ు. భోంచయెాోలని లేద్ు. టఫిని్ చేసి  సతోనా  
రాయణ ఆఫీసుకి, అకకణుాంచే పారలక సేటష్న్ుక"ి 

ఎలెకిటిక్ ట యాిన్ లో కూరలోనాాడు. టిబా్లల్ ఈవ్నంట్ లో 
ఏడెనిమిద  వంద్లోసేు  ఇవ్ాళ్ చేసని్ అపుులనీా ఈ సాయంతమా ే
త్తరేో సాు న్ు. కింద్టి రసే్ లో ఈ ననల జీతమంతా తగలేసాన్ు. అన్ు 
కున్ా గురాీ లని ఆడకుండా ఎవరచ చెపుిన్ మాట వింటే ఏమవు 
తతంద  మర?ి "ఇవ్ాళ్ ఫరవ్ాలేద్ు. కళ్ళళ మూసుకుని ఆడేసాు న్ు. 
పుటటమీద్ పటెిటన్టుట  డబొ ుచేో సుు ంద . ఫుల్ పూూ ఫ్ గా ఆలోచిం 
చాన్ు సెైంటఫిిక్ గా అంచనా వ్శేాన్ు. ఇవ్ాళ్ ననే్ు ఓడిపో వడానిక ి
వీలులేద్ు." 

వ్నంకటేశవరలు  సాయంతంా గిండడ నించి మరలి వసుు న్ా 
పుుడు అతని జ్బేులో తొమిమద్ణాల చిలు ర డబుులు, రెండు సిగరె 
టుు న్ా విలుీ పాకెటుట , ఉద్యం అంద న్ ట లిగాీ ము మాతంా మిగ ి
లాయి. అతననంత సెైటఫికి్ గా ఆలోచించగలిగని్వ్ాడెనైా గురాీ లక ి
ఆ సబబులేవీ తలెియకపో డమ ేఅతని పరాజ్యానిక ికారణం. 
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“అస్మాన అనస్ూయ“ – శ్రమేత్త “కళా పిపూర్ణ” డా. అవస్ర్ాల అనస్ూయా దేవి 

తెలుగు తిథుల పకాారం 
న్యరల వతీరాల వయసుీలో 
అడుగుపెడుగుతతన్ా జ్ఞన్పద్ 
గాన్ సామాా జాి, భ వ గసతాల 
ఆద్ుో రాలు, ద్క్షణి భ రత దశేం 
లో తొలి సనిీ సంగసత 

ద్రశకురాలు, “కళా పపాూరణ” డా. అవసరాల అన్సయయా దేవి 
గారల తన్ 90 ఏళ్ు  సంగసత, వోకిుగత జీవితానిా అఖండమ ైన్ 
జ్ఞా పకశకిుతో ఇటవీలే తన్ ఆతమ కథ భ వితరాల కోసం రచించారల. 
“అసమాన్ అన్సయ య” (నాగురించి ననేే) అనే పేరటి తమ 60వ 
పచాురణగా వంగూరి ఫ్రండషే్న్ ఆఫ్ అమ రకిా వ్ారల ఇటీవల 
వ్నలువరించారల. ఆ అపురూప గీంధం సవయానా అన్సయయ గార ే
పధాాన్ అతిథ గా ఆమ  కుటుంబ సభుోలు, అభి మాన్ుల 
సమక్షంలో, అమ రకిాలో తొలిసా రిగా గత ఫబివారి 20, 2016 
నాడు ద గివజ్ యంగా ఆవిష్కరించబడింద . హ్ూోసటన్ సాహిత్త 
లోకం వ్ారి 67 వ “ననల ననలా తలెుగు వ్నననా ల” గా 
రూపొ ంద ంచబడని్ ఈ కారోకీమానిక ి న్గరంలోని సాహతిాోభి 
మాన్ులు, సాి నిక తలెుగు సాంసకృతిక సమితి నిరవహాక బృంద్ం 
పెద్ద  సంఖోలో పాలుపంచు కునాారల. 

చిలుకూర ిసతోదవే్ నిరవహ్ణలో ముంద్ుగా చినాారలలు 
సంహిత పొ న్ాపలిు , లాసో ధయళిపాళ్ అన్సయయగారల 1935 లో 
రాగం కటిటన్ దవేులపలిు వ్ారి "జ్య జ్య జ్య పిాయ భ రత 
జ్న్యిత్తా" పాటన్ు ఆమ  సమక్షంలోనే చకకగా పాడి ఆవిడ ఆశ్ర 
సుీలు అంద్ుకునాారల. తరలవ్ాత చినాారి శీియ పెండాోల సృజ్ 
నాతమక ఆంగు కవిత “డసెిటనీ” తో పాారంభం అయిన్ ఈ కారోకీమం 
నాగ అంబటపిూడ,ి సుమన్ న్యతలపాట,ి కరలణాకర్ చచడవరపు 
సీవయ కవితా పఠన్ం, ఉమా భ రతి కోసయర ిఅన్సయయమమ గార ి
మీద్ వ్ాాసని్ పతాేోక కవిత మరియు పసాంగం, పద్మశీ్ర ముతాోల 
ఆత్తమయ పసాంగం, అన్సయయ గారనిి పశాంసిసయు  అహ్ో బ్లల వజ్జల 
మురళి గారి మధురమ ైన్ సీవయకవితాలాపన్ సభకి వననా తెచాో 
యి. ఇక గీంధ పరచియ సభని మధు పమెమరాజు నిరవహించగా 
శాయి రాచకొండ, సుధేష్ పలిుు టు , దదపిు  పెండాోల “అసమాన్ 

అన్సయయ” గీంధం లోని ముఖో విష్యాలని ఎంతో పతాిభ  
వంతంగా సమీక్షించి ఆ పుసుకం చారతికా పాాధాన్ోతని వివరిం 
చారల. తన్ ఆతమ కథలో పాఠకులక ి గత 90 ఏళ్ు  తలెుగు 
సామాజిక, సాంసకృతిక, జ్ఞన్పద్, భ వగసతాల, సినీ సం గసతాల 
పుటుట క న్ుంచి ఈ నాటి వరకూ సాధ ం చిన్ పగాతిని, అంద్ులో 
తన్ పాతనాీ తదేదలు, ఫొ్ టలలతో సహా కళ్ళకు కటిటన్టుట  అన్సయయ 
గారల వివరించి ఎన్లేని సవే చేశారని సభికులు 
అభిపాాయపడాడ రల. ఈ సంద్రభంగా రామ్ చెరలవు పతాేోకంగా 
అన్సయయ గారి జీవిత పసాాి న్ం మీద్ రూపొ ంద ంచిన్ వీడయిో 
పదా్రశన్ అంద్రినీ ఆకటుట కుంద . 

తరలవ్ాత జ్రగిిన్ గీంధావిష్కరణ సభని వంగూర ి చిట టన్ 
రాజు తన్దెనై్ శ మలిలో ఆహాు ద్ంగా నిరవహించారల. గీంధావిష్కరణ 
మహ్ో తీవ్ానికి “కళా పపాూరణ “ అన్సయయా దేవి గారినీ, ఆమ  
కుమారెులు సుపసాది్ద  న్రుక ి రతాపాప, సీత (టి.వి. పొ ా డయోసర్, 
మదాాసు), కమల (వ్ాషింగటన్, డి.సి.), కుమారలడు కృష్ణ గిర ిలని 
వ్ేద క మీద్కి ఆహావనించారల. అన్సయయ గారల గీంధానిా ఆవిష్క 
రించి మొద్టి పతాతలని రతా పాపకీ, ఇతర కుటుంబ సభుోలక ీ
అంద్జ్సేి “వ్నననాల” నిరావహ్కులు చిలుకూరి సతోదవే్, మధు 
పెమమరాజు, శాయి రాచకొండ, సుధేష్ పలిుు టు , దదపిు  & శీ్రనివ్ాస్ 
పెండాోల, తలెుగు సాంసకృతిక సమితి నిరావహ్కులు అరలజ న్ 
ఘటటమననేి (అధోక్షులు), ఉష్ రంగరాజ్, బహా్మ బరెివీర, మాధవి 
ఆకారపు, రాజ్ పసల, శాంత సుసరు (టసాీట )లకు పతాతలన్ు బ 
హ్ూకరించారల. ఈ సంద్రభంగా అన్సయయ గారల, చలెెు లు సతీ 
గారూ మొద్టిసారి అమ రికా వచిోన్పుుడు వ్ారిచ ే పాడించి 
తన్య, సవరసగయ అనిల్ కుమార్ పొ ా డయోసరలు గా అమ రకిాలో రకిారలడ  
చెయో బడని్ మొటట మొద్ట ి తలెుగు గాీ మఫో్ న్ రికారలడ  “మన్ 
పలెు  పదాలు” జ్ఞన్పద్ గయేాల ఎల్.ప ివివరాలు గురలు  చసేుకుని 
ఆ సి.డి. ఈ నాడు అంద్రిక ీ అంద్ుబ టులోకి తసెుు న్ాటుట గా శీ్ర 
వంగూర ిచిట టన్ రాజు పకాటించారల. ఆ సి.డి. లో ఉన్ా అన్సయయ 
& సతీ గారు గాతంాలో 13 జ్ఞన్ పద్ గేయాలు ఈ కిీంద  లంకెలో 
విన్వచుోన్ు. http://www.madhuravani.com/#!asamana-

anasuya/cybda రతా పాప వ్ాోఖాోన్ కరుగా వోవహ్రించిన్ ఈ 
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రికార్డ లో ఆ నాడు అన్సయయగారిక ి సహ్కారం అంద ంచిన్ద  
చెలెు లు సతీగారతిోపాటు గాయనీ గాయకులుగా వంగూర ి చిట టన్ 
రాజు, ద్ువూవర ిహరీా & సయరి, వసంత లక్షడమ పుచాో, బ్లలకంట ి
గంగాధర్ కాగా వ్ాయిద్ో సహ్కారం అంద ంచిన్ద  అనిల్ కుమార్, 
రవి తమిరిశ & డవేిడ్ కోరసటీ. 

అన్సయయ గార ిసవేలనీ, సంగసత పతాిభక ీతమ వంతతగా 
అధోక్షులు అరలజ న్ ఘటటమననేి నాయకతవంలో తలెుగు సాంసకృ 
తిక సమితి వ్ారల, సుపసాది్ద  న్రుకి ఉమా భ రతి కోసయర,ి సుపసాది్ద   
గాయని శారద్ ఆకున్యరి, తానా మాజీ అధోక్షురాలు పద్మశీ్ర 
ముతాోల తద తర పమాుఖులు అన్సయయ గారిని ద్ుశాశలువలు, 
పుష్ుగుచాోలతోసతకరించారల.అయోగార ి సీతారాం “ఎంద్రచ మ 
హాన్ుభ వులు” పాటతో రూపొ ంద ంచిన్ నపేధోగాన్ం ఈ సతాకర 
కారోకీమానికి శోభ చేకూరిోంద . సంగసతసాహతిాోల వ్ాతావరణం 
లో తమని పెంచిన్ అన్సయయ గారి గురించి రతా పాప, సీత, 
కమల, కృష్ణ  చసేిన్ ఆత్తమయ పసాంగాలు అన్సయయ గారి ఉన్ాత 
వోకిుతావనికి అద్దం పట ట యి. అన్సయయ గారి పుటిటన్ రచజుని 

“జ్ఞన్పదోతీవం”గా నిరవహించడానికి సుధేష్ పలిుు టు  చసేని్ సయచ 
న్ని తెలుగు సాంసకృతిక సమితి వ్ారల వ్నన్ువ్నంటనే సుంద ంచి 
అంగసకరించారల. ఈ కారోకీమ నిరవహ్ణలో తోడుడని్ లలిత రాచ 
కొండ, రామ్ చెరలవు, దదపిు  పంెడాోల, “వ్నననా ల” నిరావహ్క వరగం, 
వ్ేణు గచపాల్ జ్యశ్యోల మొద్లెైన్ వ్ారల అభిన్ంద్నీయు 
లు.సుమారల ఐద్ుగంటల సేపు నిరివరామంగా జ్రిగిన్ ఈ కారోకీ 
మం ఆద  న్ుంచీ ఆఖర ి దాకా ఎంతో ఉతాీహ్ంతో తన్ సహ్జ్ 
సిద్ధమ నై్ ఛలోకుు లతో, అలనాటి జ్ఞా పకాలన్ు ననమరల వ్సేుకుంటూ 
ఆహ్ూ తతల పశాాలకి వివరంగా సమాధానాలు చపెూు , ఔతాీ 
హికులకు సయచన్లు ఇసయు  అంద్రకిీ ధన్ోవ్ాదాలు తలెిపిన్ వందే 
ళ్ళ విద్యషమీణి “కళాపపాూరణ” డా. అవసరాల (వింజ్మూరి) అన్ 
సయయా దేవి గారకి ి యావత్ తెలుగు పపాంచం ఎంతో ఋణపడ ి
ఉంద . పభాుతవం కనీసం పద్మశీ్ర అవ్ారలడ తో సతకరించ వలసిన్ 
కరువోం ఉంద  అని ఆహ్ూతతలు అభిపాాయపడాడ రల.  (వంగూర ి
ఫ్రండేష్న్,USA) 
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సాహితయ భార్త్త  - విశరషాలు  

తెలుగు కళా సమితి వ్ారి “ద్ురలమ 
ఖి” నామ సంవతీర ఉగాద  వ్ేడుకల 
సంద్రభంగా “సాహతిో భ రతి” వ్ార ి
సమావ్ేశం ఏపిాల్ 16వ తారసఖు సా 
యంతంా వుడ్ బ్లాడిజ  హెసైయకల్ లోు  
జ్రగిింద . ఈ సమావ్శేానిక ి దాదాపు 

4౦ మంద  దాకా సాహతి్త పియాులు వచాోరల. ఇండియా న్ుంచి 
వచిోన్ శీ్ర రాళ్ళపలిు సుంద్రం గారల సమావ్శేానికి పధాాననప 
నాోసకులు. సభ శీ్ర కాశ్రనాధుని సాంబశివ రావు గార ి “పాారధనాప 
దాో”లతో పాారంభమయింద . శీ్రమతి కాశ్రనాధుని రాధ గారల సావగ 
తవచనాలు పలికారల. అటుతరవ్ాత తెలుగు కళా సమితి కారోవ 
రగ  సభుోలు శీ్ర రాచకుళ్ళ మధు, శీ్ర సుంద్రం గారిని ముచోట నై్ 
మాటలతో సభకు పరచియం చశేారల. తరలవ్ాత పధాాననప 
నాోసకులు శీ్ర సుంద్రం 
గారల తలెుగు పంచ కావ్ాో 
లన్ు గురించి సుమారల 
90 నిమిష్టాలసపేు సో దా 
హ్రణంగా పసాంగించారల. 
సంసకృతంలో కాళిదాసు 
“కుమార్స్ంభవం” , “ర్ఘు 
వంశ్ం”, భ రవి “కిర్ాత్ార్ుజ  
నీయం”, మాఘుని “శిశు 
పాలవధ”, శీ్రహ్రలష ని “న షైధ చర్చత" - సంసకృత పంచ మహాకా 
వ్ాోలు అని , తన్ అభిపాాయంలో శీ్రనాధుని “శ్ృంగార్ న ైషధం”, శీ్ర 
కృష్ణదవే రాయల “ఆముకి మాలయద”, అలుసాని పెద్దన్ “మనుచ 
ర్చతి”, తనెాలి రామ కృష్ణ  కవి “పాండుర్ంగ మహాతయం ”, రామరాజ్ 
భూష్ణుని “వస్ుచర్చతి” తెలుగు పంచకావ్ాోలని అనాారల. ఇంకా 
తన్ పసాం గం లో కవితయా పసాకిు, న్న్ాయగారల చంపూకావో 
పద్ధతిని పవా్శేపెటటడం తలెుగుసాహితాోనిక ిచసేని్ మేలు, సంసకృ 
తంతో కుడా కలిప ిఅనిా భ ష్లలో వ్ాాయబడని్ భ రతాలనిాటిలో 
తెలు గు భ రతానికి ఉన్ా పతాేోకత, పశాసిు  గురించి వివరించారల. 
శృంగారననైష్ధానిా గురించిన్ పసాకిులో శృంగారమంట ేసరావలంకార 

భూషతింగా వ్ాాయబడింద్ని అరిం చెబుతూ, అద  శృంగారరసం 
అని కాద్ు అని వివరించారల. ఈ సంద్రభంగా శీ్రనాధుని పతాిభ, 
అతని ఆతమగ రవం. ననషై్ద్కథలో కొనిా మారలులలో ఉన్ా విశర 
ష్టాలు కూడా సభికులకు వివరించారల. తద్ుపరి శీ్ర కృష్ణ  దవేరా 
యల ఆముకు మాలోద్, దదనిలో కొనిా కథా విశరష్టాలు. రాయల 
పతాిభ  పాండతిాోలు వివరించి అలుసాని పెద్దన్ మన్ుచరతి,ా పవారా 
ఖుోని గుణ విశరష్టాలు, సంక్షిపుంగా కథా విశరష్టాలు తెలియజ్ేశారల. 
ఈ సంద్రభంగా సభికుల పశాాలకు సమాధానాలు, వ్ారతిో అభిపాా 
యాలన్ు పంచుకోవడం జ్రిగంిద . తెనాలి రామకృష్ణ  కవి పాండు 
రంగ మహాతమాము గురించి వివరసియు  కవి జీవిత విష్యాలు, 
నిగమశరమ కథ, నిగమశరమ అకక పసాకిు. రామకృష్ణ కవి హాసోం 
తద తరాలపెై పసాంగించారల. చివరగా రామరాజ్ భూష్ణుని వసు 
చరతి.ా కధా విశరష్టాలు తెలియజ్ేసయు , ఈ శరుష్కావోం న్ుంచి సో దా 

హ్రణ పసాంగం చేసారల. ఈసంద్రభంగా శీ్ర సుంద్రం గారల చపెిున్ 
పిలు  వసుచరితలా పసాకిు ఆసకిుకరంగాసాగింద . పసాంగాన్ంతరం 
శరీమతి భ వరాజు భ రతి వంద్న్ సమరుణ చేసారల. తద్న్ంతరం 
తెలుగు కళా సమితివ్ారి ఆధవరోంలో ఉగాద  సంబరాల పధాాన్వ్దే  
కపెై శీ్ర రాళ్ళపలిు సుంద్రం గారిని ద్ుశాలువ్ాతో సతకరించారల. 
సనామనానిక ిసుంద సయు  శీ్ర సుంద్రం గారల “తలెుగు గడడపె ైపుటిట , 
కన్ాడ నాట సిిరపడి, భ రత దేశం న్ుంచి అమ రికా వచిోన్ తన్ 
మన్సంతా “తలెుగే”న్నాారల. (తెలుగు సాహతిాోనికి ఎన్లేని సేవ 
చేసుు న్ా “సాహితయ భార్త్త” తలెుగు కళా సమితి, తెలుగు జ్యోతిక ి
సంబంధం లేని సవతంాత సంసి.) 
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నూయజ్ెర్సీ త్ెలుగు కళా స్మిత్త వార్చ ఉగాదవ స్ంబర్ాలు 

ద్ురలమఖి నామ సంవతీర ఉగాద సంబరాలన్ు న్యోజ్రెసీ 
తెలుగు వ్ారల తలెుగు కళా సమితి ఆధవరోంలో ఏపిాల్ 16 న్ ఉడ్ 
బ్లాడిజ హెైసయకలు వ్ార ిఆడటిలరయింలో వ్ేడుకగా జ్రలపుకునాారల. 
ఈ సంబరాలలో దాదాపు 600 మంద  తలెుగు వ్ారల పాలగగ ని 
పండుగ వ్ాతావరణానిా సృషిటంచారల. కన్ుాలవింద్ుగా జ్రగిని్ ఈ 
కారోకీమంలగ న్యతన్ కారోవరగ పమాణసీవకారం చకకట ి పమాా 
ణాలతొ జ్రగిింద . వ్ేద్ పండతితలు శీ్ర రవీంద్శారమ గారల మంతోా 
చాోరణ జ్రలపగా తెలుగు కళా సమితి కారోవరగ సభుోలు శీ్ర గండ ి
శీ్రనివ్ాస్, శీ్ర గురల ఆలంపలిు, శీ్ర మధు అనాా, శీ్ర వంశ్ర కొపుురా 
వూర,ి శీ్రమతి శీ్రదేవి జ్ఞగరుమూడ,ి శీ్రమతి ఉమా మాకం జ్యోతి 
పజా్వలన్ంతో సాయంతంా నాలుగు గంటలక ికారోకీమం పాారంభిం 
చారల. అమ రకిా జ్ఞత్తయగసతం, పాారిన్ అన్ంతరం శీ్ర రవీంద్శారమ 
గారల చసేిన్ పంచాంగ శీవణం సభికుల ఆసకిుని చయరగొన్ాద . 

తన్ తలిు గారల శీ్రమతి చలాు  సతోవతి గారల రాసని్ పు తైేక 
ఉగాద  పాటన్ు శీ్రమతి గిరజి్ఞ కొలూు ర ిపాడ ిఆహ్ుతతలన్ు అలరిం 
చారల. ఈ సంబరాలలో భ గంగా “హాప్4సుంద్న్” బృంద్ం మర ి
యు తె.క.శ. వ్ార ిఆధవరోంలగ నిరవహించబడుతతన్ా “పాఠశాల” 
విదాోరలి ల పదా్రశన్లు జ్రగిాయి. శీ్రమతి రణేు తాడేపలిు గారల చేస ి
పంచిన్ ఉగాద  పచోడ ి అంద్ర ి పశాంసలన్ు చయరగొన్ాద . 
పతాిఒకకరూ పచోడ ి రలచుల న్ు ఆసావద ంచారల. శీ్రమతి రేణు 
గారల సభ కారోకీమాలన్ు నిరవ హించడంలగ కూడా ఎంతో 
తోడాుటుని అంద ంచారల.  

వుడ్ బ్లాడిజ  మేయర్ శీ్ర జ్ఞన్ మేకోరిమక్ గారల ఈ ఉగాద  
సంబరాలలో పతాేకంగా పాలగగ ని ఉగాద  శ్యభ కాంక్షలు తెలియజ్ ే
సారల. అమ రకిా తలెుగు వ్ార ిఆపుు డెనై్ శీ్ర ఉపేంద్ ాచివుకుల గారల 
కూడా అంద్రకి ీశ్యభ కాంక్షలు తెలియజ్ేసారల. 

అన్ంతరం శీ్ర మధు అనాా మరియు గురలవు శీ్రమతి 
రేఖ బహాామన్ంద్ం గార ిఆద్వరోంలో 50 మంద  30 నిమిష్టాలపాటు 
అలపించిన్ అయిద్ు భదాాచల రామదాసు కరీున్లు సభికులన్ు 
ఆన్ంద్ం లో విహ్రింపజ్సేాయి. వయసుీ నియమం లెకుందా 
పిన్ాలు, పెద్దలు, సీు లైు, పురలష్తలు కలిస ి ఈ కీరున్లన్ు కలస ి
పాడ ివినిపించడం ఈ సంబరాల పతాెోక ఆకరషణగా నిలిచింద . తెలు 

గు పాటలకు విలువలనిచిో పో ా తీహిసుు న్ా TFAS కారోవరాగ నిా 
సభికులు ఎంతో అభిన్ంద ంచారల. 

మారలులు చయేబడడ  TFAS బెలైాస్ ని మ ంబరు ఆమోద్ం 
కోసం శీ్ర మధు రాచకుళ్ళ గారల బెలైాస్ కమిట ీసహ్కారంతో అనిా 
వివరాలన్ు వీడియోలో పదా్రిశంచారల. ఈ సంబరాలలో పతేో కంగా 
నిరవహించిన్ సాహిత్తసద్సుీలో ముఖోఅతిథ గా పాలగగ న్ా శీ్ర 
రాళ్ళపలిు సుంద్రం గారిని శీ్ర మధు రాచకుళ్ళ గారల సభకు పర ి
చయం చసే ిసతకరించారల. 

 న్యతన్ అధోక్షులు శీ్ర గురల ఆలంపలిు తమ కమిట ీ
రాబో యియ రెండుసంవతీరాలలో నిరవంహించబో యియ కారోకీమాల 
గురించి తెలియ చేసారల. వీడోకలు చెపుిన్ పాత టసాీటలన్ు, తలెుగు 
జ్యోతి, బెలైాస్ మరియు ఎలక్షన్ కమిట ి సభుోలన్ు జ్ఞా పకిలతో 
సతకరించారల.తెలుగు వంటకాలతో వడిడ ంచిన్ వింద్ు భోజ్న్ం 
అంద్ర ి అభిమానానిా చయరగొన్ాద . శీ్ర సలిివసటర్ గారల చేసని్ 
Mimicry పదా్రశన్న్ు, సినీ గాయకులు శీ్రమతి అంజ్నా సరమో 
మరియు శీ్ర డింకర్ గారల ఆల పించిన్ పాత, కొతు  సినీ గసతాలన్ు 
పేాక్షకులు చపుటుతొ, కరేింతలతో ఆన్ంద ంచారల. సినీ గసతాలాపన్ 
సభికులన్ు ఉరూీ తలూగించింద . 

శీ్ర వసంత నాయుడు మరియు శీ్ర రంగా మాడిసటెిట గారలు  
రిజిసేట షే్న్ మరియు అనేక ఇతర సరకరాోలన్ు పరోవ్కే్షించారల. శీ్ర 
శీ్రనివ్ాస్ బరువరపు గారల వ్నండర్ సద్ుపాయాలన్ు పరోవ్కే్షించా 
రల. శీ్ర విదాో సాగర్ అముమ గారల వ్దే క ఏరాుటున్ు పరోవ్కే్షించగా 
శీ్ర సతో నమేన్ గారల వీడియో ఏరాుటున్ు నిరవహించారల. విజ్య 
వంతంగా జ్రగిిన్ ఈ సంబరాలకు వ్ాోఖాోతలుగా భ న్ు ద వ్ాకరు 
మరియు శీ్రరెడిడ  గారలు  వోవహ్రించారల. ఈ సంబరాలలో TATA, 
NATS, ATA, TANA, NATA, KALABHARATHI సభోబృందా 
లు న్యతన్ కారోవరాగ నిక ి శ్యభ కాంక్షలు మరియు తమ సహ్ 
కారం తెలియజ్ేయడం పతాేోక ఆకరషణగా నిలిచింద . ఈ కారోకీమా 
లన్ు తిలకించిన్ వ్ారకి ి మరయిు సహ్కారం అంద ంచిన్ వ్ారకి ి
న్యతన్ కారోద్రిశ శీ్రమతి శీ్రదవేి జ్ఞగరుమూడ ిపు తైకేంగా ధన్ోవ్ాదా 
లు తెలియజ్ేసారల.  

భ రత జ్ఞత్తయగసతం జ్న్గణమణ తో సభ ముగిసింద . 
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