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Dear TFAS Family members,
In our new term we conducted our first Meditation community event along with
Heartfulness organization, Mr. Uday Kumar on June 12th, 2016. Thanks to everyone who
attended and made the event a grand success. I would like to thank my EC team and
special thanks to our community Committee volunteers Ramana Rachakonda, Surya Rani
and Pavan Veleveti and past EC committee
We are planning our summer picnic on July 31st, 2016 at Johnson Park and I
would like to invite all TFAS members to attend and enjoy the picnic with nice food,
games and sports, gift raffles for every age. We are working on various new programs,
TFAS website enhancements, Yearly Sponsorship and Donors packages to raise funds and provide variety and quality
programs. Stay tune for new events and programs.
Guru Alampalli
President TFAS
president@tfas.net
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న్యూజెర్సీ లో ధ్యూన్ శిక్షణయ సదససీ – కార్ూదర్శి నివేదిక
అమెరక
ి ాలోని న్యోజ్ెరసీ రాష్ట్ ంర సో మర్ సెట్ న్గరంలో తెలుగు కళా సమితి వారి మారగ దరశక ధ్ాోన్ సదససీన్స, శిక్షణ
కారోకీమానిి గత ఆదివారం జూన్ 12 వ తడదీన్ పరశాంతంగా నిరవహంచారు. హార్్ ఫుల్-నెస్ సంసథ శిక్షకులు శ్రీ దదకకుమార్ గారి
ఆధ్వరోంలో ఈ కారో కీమాలన్స నిరవహంచారు. తెలుగు కళా సమితి అధ్ోక్షులు శ్రీ గురు ఆలంపల్లి ఈ సదససీకు విచడేసిన్ ససమారు
70 మందిని సాదరంగా అహావనించారు. ఈ సందరభంగా శ్రీ గురు మాటలిడుతూ ఈ మధ్ోనే కొతత గా బలధ్ోతలన్స తీససకొన్ి తమ
కారోవరగ ం ాలాంటి విన్యతి కారోకీమాలన్స మరినిి నిరవహసాతమని తెల్లకచడసారు. ఈ కారోకీమంలో గలగంగా ముందసగా రామదందర
మిష్టన్, అంతరాాతీక అధ్ోక్షుడు శ్రీ కమలేష్ దడశాయ్ గలయ్ పటేల్ గారి పరవదనాలన్స ఒక లఘుచితరం గా పరదరిశంచారు. తరువాత శ్రీ
దదకకుమార్ గారు సవకం సహాకక విశాీంతి మరికు మారగ దరశక ధ్ాోన్పదధ తులన్స వివరించారు. ధ్ాోన్, యోగల దావరా ఎటువం
టి మాన్సిక ఒతిత డ్ినన
ెై ా ససలభంగా తొలగిందసకోవదేనాిరు. పరసత సత సమాజ్ంలో పరతి ఒకకరు అధ్ిక ఒతిత డ్ికి గురవుతునాిరని, తదావరా
మాన్సిక పరశాంతత కోలోో తున్ిటు
ి అభిప్ారకం వోకత పరిచారు. మన్లో అంతరగ తంగా దండ్డ అలజ్డ్ిని అధ్ిగమిసయ
త , మనోనిగీహానిి
పెందసకునేందసకు, ఆరోగోకర మెైన్ జీవన్ం కొన్సాగించడందసకు పరతి ఒకకరూ రాజ్యోగ చడకాలని సయచించారు. తరువాత అందరితోన్స
ఒక గంటసేపు మారగ దరశక ధ్ాోన్ంన్స సాధ్న్ చడయంచారు. ఈధ్ాోన్ శిక్షణ ముగిసన్
ి పిమమట అందరూ తమ అన్సభవాలన్స వివరిం

చారు. శ్రీ దదకకుమార్ గారు, ఈ కారోకీమానిి ఏరాోటు చడసన్
ి తెలుగు కళా సమితి కి కృతజ్ఞ తలన్స తెల్లకచడసత య, సకల కళలకు
అధ్ిపతి అయన్ పరమేశ్వరునికి ఎంతో ాష్ట్ మయన్ ధ్ాోన్ం తో తమ మొదటి కారోకీమమనిి ప్ారరంభించిన్ న్యతన్ తెలుగు కళా సమితి
కారోవరాగనికి ఆదిదవ
డ ుని దీవన్
ె లు లభిసాతకని ఆశ్రరవదించారు. తెలుగు కళా సమితి అధ్ోక్షులు శ్రీ గురు ఆలంపల్లి , దప్ాధ్క్షులు శ్రీ
మధ్స అనాి, కారోదరిశ శ్రీమతి శ్రీదడవి జ్ాగరి మూడ్ి, కోశాధ్ి కారి మాడ్ిశట
ె ్ ి రంగ, సాంసకృతిక కారోదరిశ శ్రీమతి ాందిర వంగల, కువజ్న్
కారోదరిశ శ్రీమతి రేణు తాడ్డపల్లి , కమూోనిటి కారోదరిశ శ్రీ అముమ వెంకట విదాో సాగర్, మెంబర్ షిప్ కారోదరిశ శ్రీ సతో నేమాన్, ఐటి
కారోదరిశ శ్రీ భరత వరపు శ్రీనివాస్ సమిషి్గా పనిచడసి ఈ కారోకీ మానిి జ్కపరదం చడశారు. ఈ కారోకీమానిి విజ్కవంతం చడసట
ే ందసకు
కష్ట్ పడ్ిన్ వాలంటీర్ీ రమణ రాదకొండ, సయరో రాణి, పవన్ వల్లవేటి తదితర వారందరికీ కారోదరిశ శ్రీమతి శ్రీదవి
డ జ్ాగరి మూడ్ి
పేరుపేరునా కృతజ్ఞ తలు తెల్లకజ్ేసారు.ఈ కారో కీమానికి ప్ారంగణం సమకూరిేన్ తెలుగుపీపుల్ డ్ాట్ కాం శ్రీ పరసాద్ కునిశెట్ ి గారికి
తెలుగు కళా సమితి కారోవరగ ం పరతోడ కంగా ధ్న్ోవాదములు తెల్లక చడసారు. ఈ ధ్ాోన్ సదససీ కు రాలేకప్ో యన్వారు, ఆసకిత వుంటే,
తెలుగు లో రూప్ ందిందబడ్ిన్ వీడ్ియో https://www.youtube.com/watch?v=5JFdNxhOxlI దావరా మారగ దరశక ధ్ాోనానిి సాధ్న్
చడకవదేని శ్రీమతి శ్రీదవి
డ జ్ాగరి మూడ్ి సయచించారు. ఈ సదససీ ముగిసిన్ తరువాత తెలుగు కళా సమితి వారు అందరకు అలాోహార
ఏరాోటు
ి చడసారు.

( నివేదక
ి సమరోణ : శ్రీమతి శ్రీదడవి జ్ాగరి మూడ్ి, టరస్ ీ – సెకీటరస , తెలుగు కళా సమితి)
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ఒక మంచిమాట
(భర్త ృహర్శ ససభాషితత్రిశత్ర)

తడ. బో దధ లగువారు మతీరపూరణ మతులు

మన్ం పరకతిించినా, ాససకలోంచి తెల
ై ం(న్యనె) తి

పరబల గరవవిదయషితుల్ పరభువు లెన్ి

కోడం, ఎండమావిలో నీళళు తాగడం, కుందడటి కొముమన్స సంప్ా

ాతర మన్సజు లబో ధ్ో పహతులు గాన్

దిందడం అనేవి అసాధ్ోమెైన్వి. ాససకలో న్యనె దండదస. ఎండ

గలవమున్ జీరణ మయయో ససగలషితంబు

మావిలో నీళళుండవు. కుందడలుకి కొముమ దండదస. అయనా అతి

“విజుఞలు అససకాపరులు, పరభువులు గరావంధ్సలు,

పరకతింతో వీటిని కూడ్ా సాధ్ిందవదసేనెమో కాని, మూరుుని

ాతరులు తెలుససకోలేని అజ్ాఞన్సలు కావడం చడత నా మంచిమాట

మన్ససన్స సమాధ్ాన్పరదడము, సంతోష్టపెట్డము అన్ిది

నాలోనే అణిగిప్ో యంది” అన్ిది ససగలషిత రతాివళి కరత అయ

మాతరం అసాధ్ోం. ‘రంజంపరాదస’ అంటే చెకోకూడదస అని

న్ భరత ృహరి మాట. అలా అని కూడ్ా ‘ససగలషిత తిరశ్తి’ పేరట
ి

కాదస. చెకోలేనిది అని అరధ ం.

ఒకటి కాదస, రెండు కాదస,ప్ో నీ ముదేటగా మూడు కూడ్ా కాదస,
మూడు వందల మంచిమాటలు చెప్ాోడు.

ఈ సతాోనిి నిరూపించడ దదాహరణలు ఆనాడు, ఈనాడు
కూడ్ా ఎనోి దనాియ. ఈనాటి దదాహరణ చెబ్దతడ తన్ గురించి

నిజ్ానికి మంచిమాటలు ఎపుోడయ వృధ్ాకావు. వీటి వి

అని తెలుససకున్ివాడు ఏడుసాతడు. అందసకని ప్ాత కథనే చెపుో

లువ మన్కి తెలుసస. మన్ం అక్షరాల ఆదరించినా, ఆదరింద

కుందాం. మహాగలరతం సగలపరవంలో ధ్రమరాజు రాజ్సయక

కప్ో యనా మన్ శ్తకకరత ల గోరుముదద ల వంటి నీతి పదాోలు

కాగం పూరితఅకాోక, భీష్టుమని సలహా మేరకు శ్రీకృష్టు
ణ ని పూజం

“దయరులోంచి జ్ారిపడే గలరవి శలికం” లాగ మన్ జ్ాఞపకాల మడత

చి, అరాయానిి సమరిోందడం జ్రుగుతుంది. కృష్టు
ణ ని ఆజ్న్మ శ్తుర

ల మధ్ో న్సంచి జ్ారిపడుతూనే దంటలయ.

వుగా గలవించడ శిశుప్ాలుడ్ికి ాది కంటగింపు అయంది. అందసకని

భరత ృహరి ఎవరు? ఏ కాలం వాడు? అన్ి విష్టకం మీద

ధ్రమరాజున్స నిరసిందడం మొదలు పెట్ లడు.

బో లెడు దరేలు జ్రిగాయ. ాతడు ఏనాటి వాడ్ో నిరాధరణగా

“విచారదయరుడు భీష్టుమడు ఎంతకు వెడగుదన్ంబున్ం

తెల్లకకప్ో యన్ ప్ారచీన్సడు అన్ిది మాతరం సతోం. ఈతడు వారసి

బనిచె, వృదసధల బుదసధలు సందల్లంపవే” - ఆలోదనారహతుడ్ెైన్

న్’ ససగలషిత తిరశ్తి’ లేదా ‘ససగలషిత రతాివళి’కి మూడు

భీష్టుమడు వెఱ్వ
ర ాడ్ెై నీకు ాలా చెపోడంలో ఆశ్ేరోం ఏముంది?

అన్సవాదాలు దనాియ. 16-17 శ్తాబలదల మధ్ోవాడ్ెన్
ై ఎలకూ

ముసల్లవాళు మతిసిథరంగా దండదని అందరికీ తెల్లసిందడ కదా?

చి బలలసరసవతి ‘న్రసభుప్ాలీకం’ మొదటి అన్సవాదం. అటు

వయోవృదసధడ్ినో, మునిశరష్ట
ీ ్ ుడ్ినో,గురువునో, భూపతినో పూజంద

తరువాత 18 వ శ్తాబ్దద లో ‘నీతిశ్తకము’ అనేపర
ే ున్ కూచిమంచి

మని చెబ్దతడ, ఈ కృష్టు
ణ డ్ిని ఎలా ఎందసకునాివు? ాతడు – వసస

తిమమన్ కవి, ‘ససగలషిత రతాివళి’ అనేపేరున్ ఏన్సగు లక్షమణకవి

దడవుడుండగా వృదసదడ్డలా అకాోడు? వాోససడుండగా ఋతివజుడ్ె

దీనిి అన్సవదించారు. ఈ మూడ్ిటల
ి ో ఏన్సగు లక్షమణ కవి “ససగల

లా అకాోడు? దోర ణకృపులుండగా ఆచారుోడ్ెలా అకాోడు?

షిత రతాివళి” మంచి ప్ారదసరాోనిి ప్ ందిందని నేన్స చెపోడం

ప్ో నీ రాజు అని పూజంచావా అంటే కాదవులు రాజులు కారే. ఈ

కాదస కిీంది పదోం దదివిన్ తరువాత మీరు కూడ్ా అంటలరు.

భీష్టుమడ్ి మాటలు విని బుధ్ిధహన్
ీ సడవకాోవు.

తడ.తివిరి యససమున్ తెైలంబు తీకవదసే

న్సవేవదో రాజ్లలో శరష్ట
ీ ్ ుడవని నీకాగం దయడడ్ానికి

తవిల్ల మృగతృష్టణ లో నీరు తారవవదసే

వచిేన్ రాజులన్స ాలా అవమానిసాతవా? నీవు తెల్లవితకుకవగా

తిరిగి కుందడటి కొముమ సాధ్ింపవదసే

ాసేత మాతరం, సిగగ ుమాల్లన్ ఈ గోవిందసడు తగుదసన్మామ అని

చడరి మూరుుల మన్సస రంజంపరాదస

పుదసేకోవడం సరెన్
ై పనేనా? అని తన్ వాచాలతావనిి మరోమె
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టు్ పెైకెకికంచాడు ‘ ఈగౌరవానిి కృష్టు
ణ డ్ికి ావవడం పేడ్ికి గలరో

దయసి కంగారుపడుతున్ి ధ్రమరాజున్స దయసి, భీష్టుమడు ‘శ్రీ కృష్టు
ణ

న్స కట్ బెట్ న్
ి టు్, చెవిటికి కమమని ప్ాటన్స వినిపించిన్టు్, గుడ్ిే కి

డు ఒకకసారి కనెితిత దయసేత

ససందరమెన్
ై రూప్ానిి దయపిన్టు్ దంది. ాలాంటి పనిచడసి ాంద

ఆరాభటలనిి దయసి న్సవువ కంగారుపడకు’ అంటలడు. అది విన్ి

రు రాజులు, మున్సల ముందస న్వువలప్ాలకాోవు.

శిశుప్ాలుడు భగుగన్ మండ్ిపడ్ి, ఈ ముసల్లవాడు, వెరీవ
ి ాడు

నాశ్న్ం అయప్ో తారు. వీళు

అని వరసపెట్ ి అటు కృష్టు
ణ డ్ిని, ాటు ధ్రమరాజుని దస

అయన్ భీష్టుమడు ఈ కృష్టు
ణ ణిణ పరమాతుమడని ప్ గుడుతునాిడు.

కోబడతాడు. వెంటనే తన్ పుతురలతో పరివారంతో లేచి సభ

ధ్రమతతాతాలు ప్ాండవులకి,తన్కు మాతరమే తెలుససన్న్ిటు
ి , ఈ

నించి వెళిుప్ో వడ్ానికి సిదధం అవుతాడు. ధ్రమరాజు నాలుగు

సభలో దన్ి వారిన్ందరినీ అవమానించిన్ గౌరవహీన్సడు. అతని

మంచిమాటలు చెపోి వెన్కిక తీససకువచడే పరకతింతో శిశు

మాటలు విని, ధ్రమరాజు కూడ్ా గౌరవహీన్సడకాోడు. జ్రుగు

ప్ాలులుని వెన్సక బడ్ి వెళతాడు. అతడు శిశుప్ాలుడ్ితో ాలా

తున్ి దదంతం దయసి శిశుప్ాలుని మీద కోపంతో పళళు

అనాిడు .

కొరుకుతున్ి భీమసేన్సని వారించి, భీష్టుమడు ‘న్సవువ తొందర

క. భూరిగుణోన్ితు లన్ఁ దగు

పడకు, వీడ్ి చావు కృష్టు
ణ డ్ి చడతులోి మాతరమే’ దందని, శిశు

వారికి ధ్ీరులకు ధ్రణివలి భులకు వా

ప్ాలుని జ్న్మ వృతాతంతం చెబుతుండగా శిశుప్ాలుడు మితిమీరిన్

కాోరుష్టోము దనెి మహా

ఆగీహంతో మళ్ళు గోవిందసడ్ిని నానా దసరాభష్టలాడతాడు.

దారుణ మది విష్టము కంటె దహన్ము కంటెన్
(మహాగలరతము. సగల. దివతీకాశావసము.17)

గుణవంతులెైన్ వారికి, ధ్ీరులకి, రాజులకి కఠిన్ంగా మా
టలిడడం తగనిది. పరుష్టవాకాోలు పలకడం అన్ిది విష్టం కంటె,
నిపుోకంటె భకంకరమెన్
ై ది. పరమాదకరమెన్
ై ది.
శ్రీకృష్టు
ణ ని గొపోతనానిి, దెవ
ై గుణానిి పరశిిససత
నాివు. ాలాంటి విశరష్టమెైన్ విష్టకాలు సామాన్సోలకి ఎలా అరధ ం
అవుతాయ? మహనీకుడ్ెన్
ై
భీష్టుమనికి తెలుససగాని. అని
పలువిధ్ాలుగా న్దేజ్ెపో దయసాతడు. కాని అహంకారి, మూరుుడు
అయన్ శిశుప్ాలుడు ధ్రమరాజు మాటలని పెడచెవిని పెట్ ,ి అతి
కీమించి, సేన్తో కకాోనికి కాలుదసవువతాడు. ఈ కలోిలానిి

చివరికి శ్రీకృష్టు
ణ డు సభలోని వారందరూ వింటుం
డగా, మొదటిన్సండ్ి ాతగాడు చడసన్
ి దసష్ాకరాోలన్స గురించి
చెపోి , ‘నా మేన్తత , శిశుప్ాలుని తల్లి అయన్ సాతవతికి ాచిేన్
మాట పరకారం ఈతని తపుోలన్స వెయోంటిని సహంచాన్స. ాక
ఈతని మితిమీరిన్ దసష్ట్రవరత న్న్స సహందన్స’ అని తన్న్స
ఎడతెరపిలేకుండ్ా నిందవాకాోలన్స పలుకుతున్ి శిశుప్ాలుని
తలన్స తన్ ససదరశన్ దకీంతో తెగవేసత ాడు.
’చడరి మూరుుని మన్సస రంజంపరాదస’ అని పెన్
ై చెపోి న్
భరత ృహరి మాటలో లాగానే, మూరుుడ్ెైన్ శిశుప్ాలుని మీద భీష్టుమ
ని విష్టకవివరణ, ధ్రమరాజు హతబో ధ్,అతని అన్సన్క వాకాో
లు ఏ రకమెన్
ై పరగలవానిి దయపలేక ప్ో కాయ.
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ర్ాగశడబ్బు
శ్రీ బి.వి.ఎస్ ర్ామార్ావు (గోదయవర్శ కధలు)
ఆనాడుదకం ...

“సాకంతారనికి వేయందమంటే వేయంచడసత ాన్స. సరేనా!”

“ఏమండ్ీ! లేవండ్ీ! దయడండ్ి-ఎంత ప్ దెదకికందో .”

“అయోో రామ! అమావాసో దాటనీకండ్ి.”

“అబలా! దండవే! ాంకా తెలి ారందడ!”

“మరెైతడ న్నిింటోి కూరొేని ఏం చెకో మంటలవు?”

“ాంకా న్కం.”

“మీకేం. మీరు మారాజులా ఫో న్స
ి మీద పన్స
ి జ్రిపించడ

“అబలా! దల్ల......”

సాతరు. నాకెకకడ తెములుతుందీ. పససపు కొటి్ంచాల్ల, అటుకులు

“ఛీ! ప్ాడు. పరగడుపునే ఈ బుదసధలేమిటండ్ీ, నా జుటు్ రేపేసత స
నాిరు....అయోో, దసదసదలు గసరస
ే త సనాియ. రాన్స రాన్స మీకు
కురీచష్ట
డ ్ లేకుకవయప్ో తునాియ.”

దంపించాల్ల, ససనిిపిండ్ి ఆడ్ించాల్ల.”
“న్సవువ

‘వూ’

అంటే

రేపీప్ాటికి

అవనీి

యకకడుంటలయ. న్సవువ అన్వసరంగా హర
ై ానా పడకు.”

“అబలా!! కాఫీ!”

“అలాంటే ఎలాగండ్ీ. ఒకకగానొకక కూతురు. దాని పెళిుకీ

“సరే కాఫీ పటు్కొసాతన్స. మీరు నాకో హామీ ావావల్ల.”
“ఏమని?”

మాతరం కష్ట్ పడకప్ో తడ ఎలా?”
“సరే కష్ట్ పడు.”

“మన్ అమామయకి మూడు ముళళు పడ్డదాకా

“మీ కనీి వేళాకోళంగానే వుంటలయ.

మీరస వాోప్ారానికి సెలవు పెట్ ,ి ాంటిపటు్ న్సంటలన్ని.”

లగిం పటు్మని నెలి ాళళు కూడ్ా లేదస. కురాీళిు

“ఎందసకని?”

దద రక
ి ీ దతత రాలు రాసి కోడళిుదద రసి అమావాసో

“ఎందసకేమిటండ్ీ? బో లుే పన్సలుంటలయ.”

వెళళుక విదికనాడు పంపిందమన్ండ్ి.”

“ఏమిటో ఆ బో లుే?”

“అమావాసోదాకా ఎందసకు? దశ్మినాడ్డ

“శుభలేఖలేయంచాలీ...”

పంపిందమని నిన్ినే ఫో న్స
ి చడశాన్స. సరేనా?”

“అవేపుోడ్ో పిరంటయ, ఎడరససీలతో సహా వు

“లగిం ముందసకొసోత ంది. వికాోలవారి

నాియ. సా కంకాలం నీకు దయపించి, న్సవెవపుోడు

కి లాంఛనాలు ముందసగా అందజ్ేసేత బలవుంటుం

‘సెై’ అంటే అపుోడు ప్ో సస్లో వేకమని మన్ గుమాసాతకు పుర

ది. వాళుసలే మొహమాటససతలు. ప్ో నీ! మీరోసారి హద
ై రాబలదస

మాయంచాన్స.”

వెళిి వాళి కి యచడేసి రాకూడదయ.”

“బండు, సనాియవాళుని మాటలిడ్ాలీ...”

“వెళత ాన్స.”

“అడ్ావన్సీలు కూడ్ా యచడేశాన్స.”

“ఎపుోడు?”

“వంటవాళుని కుదరాేల్ల.”

“ావావళళ.”

“కుదిరేే శాన్సగా,”

“బడ్ాయ.”

“విడ్ిదీ అదీ ఏరాోటు చెకాోల్ల. ఈ విశాఖపట్ ణంలో

“ఆ పేంటు జ్ేబులో దయడు. రిజ్రువ చడశానో, లేదో .”

ాళళు కూడ్ా దొ రకవు.”
“అదసగో!

ఆ

“వికోపురాల్లకి, ముగుగరాడబడుదసలకి లాంఛనాలు ఎం
ఎదసరుగా

వున్ి

వాడుకోమని నాకు తాళాలేపుోడ్ో ాచడేశారు.”

కొతత

మేడంతా

తిసేత బలవుంటుందంటలరు?”
“అయదసవేలు.”

“పందిళళు, గటలర వేయంచాల్ల.”
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“అదడం బలవుంటుందండ్ి. మన్ యదద రి కురాీళు పెళిుళుకి

“అంటే నాకు తెల్లవి తడటలు లేవనేగా మీ అరధ ం.”

రెండువేల అయదసవందల చొపుోన్ నాకు ముటల్య. మన్ం

“అంటే నేన్ందంగా లేన్నేగా నీ అరధ ం.”

కూడ్ా అంతడ ావావల్ల. వాళళు ఎంతో మంచివాళుండ్ి. ఆ మాటకొసేత

“నేన్లా అనాినా!”

వాళుకింకా ఎకుకవ ావావలంటలన్స.”

“ప్ో నీ నేన్లా అనాినా!”

“సరే నీ ాష్ట్ ం.”
“అయనా ావావళ ఆదివారం. మీకుబలోంకులో డబెావరి

“అబా! వుండండ్ి. ానేిానేిళళుచిేనా మీ చిల్లపి చడష్ట్
లు ప్ో నిదసేకోలేదస. ఎదిగన్
ి ఆడపిలి యంటోి వుంది.”

సాతరు?”

***
“నిన్ినే డ్ారఫ్ు్ తీససకునాిన్స. చొకాక జ్ేబులో వుంది

దయడు.”

“ఏ టరయన్సకి కెళత ారు.”
“గోదావరి ఎక్సీ పెస్
ర సాకంతరం అయదస.”

“ారవెై వేలే!”
“వికోపురాల్లకి అయదస, ముగుగరాడబడుదసలకీ మూడ్ెై
దసలు.”

“అయదసగంటలకి దవితి వచడేససతంది. మూడు గంటలకే
బకలుదడరండ్ి.”
“అలాకాకనీ.”

“ఏమండ్ీ! మీది చాలా మంచి మన్సండ్ీ.”

“అంత ముందసగా వెళిి ఏంచడసత ారండ్ీ.”

“... .... ...”

“అవున్స ఏం చెకోమంటలవు?”

“ఛీ! వదలండ్ి, పట్ పగలు మీ దగగ రకి రావాలంటే

“మీ సామాన్స
ి సరుదకోండ్ి. ముందసగా ‘నిరయాం’ పెడతాన్స.”

భకంగా వుంది.”
“మన్ అమామయకి రాజ్ాలాంటి సంబంధ్ం దొ రికింది.”
“దానికేం లోటు. అందంలో నీ ప్ో ల్లక, తెల్లవితడటలోి నా ప్ో ల్లక.”

“అయతడ ాంకా బో లుే టెైముంది. ాలారా.”
“వదసదలెండ్ి. రెల
ై ి ోకి ఏం వండమంటలరు.”
“పూరణ ం బూరుి, రసగులాి, ప్ాకసం, సంతరోణ కూర –
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పపుో ధ్పోళం వగెర
ై ాలు, మామూలే.”
“బడ్ాయ. కాసత మజా గపులుసస, ప్ాటోళ్ళ వండ్ిసత ాన్స,
కేరజీ
ే మాతరం మరచిప్ో కుండ్ా తెండ్ి.”
ఆనయడు సాయంతిం ...
“ఏవండ్ీ! ావావళ టరయన్స చాలా రదీదగా వుందండ్ి.”
“బెరత ు రిజ్రేవష్టన్సండగా ఎంత రదీదగా వుంటే నాకేం.”
“ఏవండ్ీ! రెల
ై ు గోదావరి బ్దరడ్ా ి ఎకికన్పుోడు, గోదాటోి ఈ
రెండు రాగిడబుాలు పడ్డసి దండం పెట్ండ్ి. మన్కంతా శుభం
జ్రుగుతుంది.”
“ఎందసకూ? నాదగగ ర ఈ రూప్ాయ కాసస వుంది, ాది
పడ్డసత ా.”

“దానికేం లోకర్ బెరత ు. బరహామండంగా వుంటే.”
“ఆ ాదద రు ఆడ్ాళుతోన్య మీరు పరకాణం చెకోడం
నాకిష్ట్ం లేదండ్ీ. దయడండ్ి, మిమమల్లి న్విలేటటు
ి ఎలా దయససత
నాిరో. పెైగా మీ బెరత ు మీదడ కూరుేనాిరు.”
“వాళాు ముసలాకన్కి సెండ్ాఫ్ ావవడ్ానికొచాేరు.
న్సవువ ాదెై ప్ో కు.”
“అయతడ మిగతా రెండు బెరత ులూ ఖాళ్ళయానా?”
“అవి అన్కాపల్లి కోటల.”
“అకకడ ఆడ్ాళళు ఎకకరని గారంటీ ఏమిటి?”
“అంటే నీ దదడదశ్ోం ఆ ఆడ్ాళుని పబ్దిగాగ ఎదో చడసత ాన్నేగా.”
“ఛ! ఏమిటలమాటలు. వాళళు మిమమలేిదెన
ై ా చడసత ారని.”

“ాంకా న్కం, డబుాంది కదా అని నోటి కట్ లు పడ్డసత ా
న్న్లేదస. గోదావరి తల్లి కి రాగిదబా వెకాోల్ల.”

“అంటీ నే నొట్ ి వాజ్మమన్నేగా నీ దదడదశ్ోం.”
“దయశారా! నేన్లా అనాినా!”

“రెండు రాగి డబుాలు ఎందసకిసత సనాివు?”

“సరే న్సవివంటికళ
ె ళు. నేన్స ప్ో య కూరుేంటలన్స.”

“మీరు విసిరన్
ి పుోడు ఒకటెన
ై ా గోదావరిలో పడుతుం

“దండండ్ి. ఆ పిలిల్లదద రి
స దిగనీండ్ి.”

దని.”

“ప్ో నీ న్సవెవళిు వాళుని దిగమన్స.”
“సరే! అలాగే! ాంక న్సవువ ాంటికళ
ె ి ళ.”
“ఏవండ్ీ! మీరా బెరత ు మారిోందసకుని మరో బెరత ు అడ్ిగి

పుదసేకోండ్ి.”

“ఏమండ్ీ! ఆ ముసలాకన్ హైదరాబలదడనా, లేక మధ్ో
లో దిగిప్ో తాడ్ా!”
“అన్కాపల్లి లో ఎకకబో యా ఆడ్ాళు మానానిి సంరక్షిసత య
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వాళుని నా బలరిన్సంచి తపిోందడ్ానికి హద
ై రాబలదస దాక వససత
నాిడు. సరేనా.”

“హమమకో. ఆ పిశాచాలు రెండయ దిగాయ. ాంక మీరె
ళిు కూరోేండ్ి.”

“ప్ ండ్ి. మీరు మరసన్య.”
“ఆ రాగి డబుా మాట మరిేప్ో కండ్ెం. అది నాకు సెంటి

“ాదిగో...మంచినీళు చెంబు, గాిసస, కేరసరు - అనీి బుట్
లో వునాియ. జ్ాగీతత!”

మెంటు.”

“తవరగా వచడేసాతరు కదయ!”
“ఎందసకు మరచిప్ో తాన్య. నీ సెంటిమెంటు నా సెంటిమెం

“.... .... ....”

టు కాదా?””
“ఏవండ్ీ, న్న్సి దయసేత ఒకక క్షణం వూరుకోలేరు. మరస

“ాదిగో నేన్స దిగుతునాి! గోదాటోి రాగిడబుాలు వేక
డం మరచిప్ో వదసద.”
ఆనయడు ర్ాత్రి …

మూడు రోజులు ఎలా వుండగలరండ్ీ?”
“దండలేన్స. పెట్ ,ె బెడ్ంగు
ిే
దించడససకొని యంటికి ప్ో దాం

“హలో! హలో!”

పద.”

“ఎవరు?”
“అబా మీకనీి వేళాకోళాలే.”

“నేన!ే నీ మొగుణిణ.”

“.... .... ....”

“ాందాకనే కదండ్ీ టరయనెకకి ందీ. అపుోడ్డ హద
ై రా

“మీరు తింటే నిదద రోతారు.”

బలదసలో ఎలా వాలారు?”

“.... ... ...”

“నేన్స రాజ్మండ్ిర న్సంచి మాటలిడుతునాిన్స.”

“రాగి డబుాలు గోదాటోి వేసద
ే ాకా కేరసరు విపోదసద.”

“రాజ్మండ్ీక
ర ా!”

“అసలు కేరిరే విపోన్స. సరేనా.”

“అవున్స. న్సవవన్ిటేి జ్రిగింది. గోదాటోి రాగిడబుా పడ

“అలాగయతడ ఆకలేసి, నీరసం వచిే నిదద రోతారు ప్ో నీ ఆ
ముసలాకనిి జ్ాఞపకం చెకోమన్ండ్ి.”
“ఎవరు? ఆ మాన్సంరక్షకుణాణ?”
“నేనిందాకటిన్సంచి దయససతనాిన్స, ఆ ముసలాకన్ంటే
మీకెందస కంత అకకసస ప్ాపం.”
“సరేి, నేన్స గుడి పోగించి దయసయ
త కూరుేంటలన్స. బ్దరడ్ా ి

లేదస.
“మీరు రాజ్మండ్ిర దాటకుండ్ా గోదావరి ఎలావచిేందం
డ్ీ. ాందసలో ఏదో తిరకాసస వుంది.”
“అబా! చెపోే ది విన్వే.”
“నాకరద మయ ప్ో యంది. మీరేదో ాలాంటిది చడసత ారనినాకు
మొదటుించీ అన్సమాన్ంగానే వుంది.”

రాగానే ఈ రాగి డబుాలు రెండయ పడ్డసి నీ పేరు మీద దండం

“నేన్స నిడదవోలోి దిగి వెన్కిక వచడేశానే.”

పెడతాన్స సరేనా?”

“ఎందసకుట ప్ాపం?”

“ఏదో ఒక బ్దరడ్ా ి రాగానే ావి పడ్డసి మొకుకబడ్ి తీరేేసస
కుంటలరు. నాకు తెలుసస.”
“రాజ్మండ్ిర సే్ష్టన్స దాటలక గోదావరి బ్దరడ్ా క
ె ిక రెైలు మోత
ఎకికంచిన్పుోడు, న్డ్ి గోదాటోి ావి పడ్డసత ాన్స. ఒటు్.”
“మీరెళళుతున్ిది శుభకారోం మీద. ఈ విష్టకంలో అశ్ీ
దధ చెకో వదసద.”
“సిగిలు ాచడేశారు. వెళళు.”

“రెైలు లేటయంది. నాకు నిదర ముందసకు వచిేంది. బ్దరడ్ా ి
మోతకు లేచి డబుా విసిరద
ే ద ామంటే, ఆ ముసల్ల పీన్సగకిటికీ
తలుపు లేసస
ే ి మీకులు కొటే్శాడు. ఎంతకీ ఊళళి దస.”
“డబలయందకండ్ి, ముందర చెపోండ్ి, అన్కాపల్లి లో
ఎంతమంది ఎకాకరు?”
”ాదద రే.”
“ఎనేిళళు దంటలయ?”
“పదెదనిమిది, ముపెైై రెండు.”
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“యంకా ఎందసకు బుకాయసాతరు – ఆ ముసలాకనిి
ఆడ్ిప్ో ససకుంటూ?”

.... .... ....
“మజా గ పులుససలో దపుో తకుకవెన్
ై టు్ంది. విడ్ిగా

“ ఏమిటే న్సవవనేది?”
“ాంతకీ మీ పకకన్సన్ిది పదడదనిమేదళ
డ ుదా? ముపెైై
రెండ్డళుదా?”

ప్ టి ంలో కటి్ దంచా, వేససకోలేకప్ో కారా?”
.... ..... ....
“ాదిగో

“అబలా! వాళిుదద రూ మగాళళు.”

మిమమలేి...

ాంతలోనే

మర్ాాడుదయం ...

“ఒటు్.”

“హలో! హలో!”

“మీకు చాలా బలధ్గా వుంది కదయ.”

“నేనే నే.”

“నీ బ ంద.”

“ఏవండ్ీ! నిజ్ంగా మీరు మీరేనా?”

“కిటక
ి ీ తలుపులు మేకులేస,ేత తలుపు తీససకొని బకటి

“ఒటు్ – నీతోడు.”

కిటక
ి ీలోంచి విసరవదసేకదా!”
పనే చడశా!

నిదర...

మిమమలేి...ఫో న్స పెట్ స
ే త సనాిన్స.”

“నామీద ఒటే్.”

“ఆ

మొదసద

అపోటికే గోదావరి దాటేసి గటు్

వచడేసింది.”
“ప్ో నీ తిరుగు పరకాణంలో వెకోదసేకదా.”
“ఏమో! న్సవవనిిసారుి గుచిే గుచిే చెప్ాోవు. నేనద
ే ో
సెంటిమెంటుగా ఫీలకాోన్స. నిడదవోలోి రాజ్మండ్ిర వెళళు టరయ
న్స సిదధంగా వుంటే ఎకేకశాన్స.”

“హమమకో, ప్ో దసదటుించీ ఎంత కంగారు పెట్ శ
ే ారండ్ీ.
ాది మీకు మూడ్ో సారి మీకు ఫో న్స చెకోడం. అసలు మీరు
బకటికి ఎందసకు వెళాురు?”
“ఎందసకేమిటీ” గోదాటోి సాిన్ం చెకోడ్ానికి, బరహమడ్ి
చడత సంకలోం చెపిోందసకొని, న్సవివచిేన్ రాగిడబుాలు పడ్డసి
దండం పెట్డ్ానికి.”
“ాంకా న్కం. రాతిరకి రాతిర మీరు ఏ టలకీీయో కటి్ందస

“దదధ రించారు. మీ మకాం ఎకకడ?”

కొని నిన్ిటి ప్ాపిష్ ి రెల
ై ున్స బెజ్వాడలో పటు్కొని ఎకేకశారేమో

“అపీరా హో టల్, రూమ్ న్ంబరు 101.”

న్ని ఎంతో భకపడ్ిప్ో కాన్స. మీరెంతకెన
ై ా సమరుధలు.”

“హో టలా! తలుపులు గటి్గా బ్దగిందసకోండ్ి. ఫేన్స వేససకో

“ాంతకీ ఏమెైందడ?”

వదసద. మీకిట్ ే జ్లుబు చడసత సంది. రేపుదకమే ఫో న్సకొటి్ లేపు

“ఏమవటమేమిటండ్ీ? మీరు రేడ్ియో విన్లేదా?”

తాన్స.”

“లేదస.”
”ఎకె్టండ్ పీి జ్.”

“నిన్ి మీరెకికన్ రెైలు, కాజీపేట ావతల గూడుీబండ్ిని

“ాంకా ఏమిటండ్ీ అరధ రాతిర అంకమమ శివాలు.”

ఢీ కొటి్ తిరగబడ్ిందట. అందసలోని పరకాణీకులు బతికి బట్ కడ

“ఎదో ఒకటి మాటలిడవే, నాకు నిదద రటే్దాకా.”

తారన్ి న్మమకం లేదట.”

“గోదావరిలో రాగిదబుా ఎపుోడ్డసత ారుట?”

“అకో బలబో య్.”

“ప్ దసదన్ి లేచీలేవడంతో ఆపనిచడసి ఈసస్కోసస్ ఎకేకసాత.”

“అవున్ండ్ి. ఆ గోదావరి తలేి మిమమల్లి రక్షించింది.”

“ప్ాటోళ్ళ పూరితగా తినాిరా?”

“కాదడ! నీ సెంటిమెంటే న్న్సి కాప్ాడ్ింది.”
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అన్ామయూ పద కవితయ విశిష్టత
(శ్రీ తాళుప్ాక అన్ిమాచారో గారి 609 వ జ్కంతి సందరభంగా పరతడోక వాోసం)

“మధస బ్ాబ్బ”
తెలుగు సాహతీ దరితల
ర ో లభించిన్ ఆధ్ారాల పరకారం

లు చడసి జ్ాన్పదబలణీలలో సంకీరతన్లన్స తకారుచడసి, పలెి పరజ్

మొదటి వాగేగకకారుడు శ్రీ తాళుప్ాక అన్ిమాచారో, కడప జలాి

లు కూడ్ా వాటిని ప్ాడుకుని ఆన్ందించడలా దంటలయ అన్ిమ

లోని తాళ్లఫాక గాీమంలో మే 9, 1408 లో జ్నిమంచారు. అన్ిమ

కో

కో సంకీరతనా సేవ సంగసత, సాహతో, భకిత పరిపుష్ట్ ం. అన్ిమ

సిన్ాకక’, ‘వేడుకుందయమా’... అంటూ జ్ాన్పదసల వోవహార

కోకు పూరవం కృష్టణ మాచారుోల వదనాలవంటివి దనాి గాని

పదాలన్స, వారివెైన్ గలష్టలో, బలణీలో రచించాడు అన్ిమకో.

సంకీరతన్లు.‘తందనయనయ

అవి "అంగాంగి విగలగం లేక, అఖండ గదో

ఆహి’,

‘సిర్ుత

న్వుులవాడె

ఆనాడ్డ సమసమాజ్ సాథపన్కు నాంది

దనాియ.

పల్లకిన్ సంఘ సంసకరత అన్ిమకో. బ్ిహమ

శివకవుల పదాలగురించి పరసత ావన్ దనాిగాని

మొకకటే పర్బ్ిహమమొకకటే కీరతన్లో... ఛండయ

అవి లభిందడంలేదస.

లుడుండే

భూమి,

ఒకకటే.

బ్ిహమమొకకటే...

ధ్ారగా,

గేకగంధ్స

లుగా"

మన్కు లభించడవాటిలో అన్ిమకోవే

బ్ాిహమణబడుండే
అంటూ

భూమి
సమ

తొల్లసంకీరతన్లు గన్సక అతన్స "సంకీరతనాచా

సమాజ్ం గురించి ఎలుగెతిత చాటలడు. ‘నయనయటి

రుోడు",'పదకవితా పితామహుడు" అకాోడు.

బ్ితుకు నయటకమబ’ సంకీరతన్లో... ఎవరు ఎంత

భగవంతుడ్ిి దాోనించడ విష్టకంలో, మాన్వాళి

బలగా బరతికినా, ఎంతహీన్ంగా బరతికినా ఈ

ని పేరమిందడం గురించి తెల్లకజ్ేసత య మాన్వతా

బరతుకంతా నాటకమే. చివరకు కెవ
ై లోం చడరడ

విలువలతో జీవితానిి ఎలా సంతోష్టంగా దందస

మే అందరికీ కావలసింది. ‘చయవు, పుటటటక లు

కోవచోే అన్ిమకో తన్ కీరతన్ల దావరా

ర్ెండే నిజాలు. న్టట న్డిమీ సిర్శ నయటకమబ’...

తెల్లకబరిచాడు. తన్ సంకీరతన్లన్స, అదేతెలుగు పదాలతో,

అంటూ

మూడ్డ

మూడు

తెలుగు న్సడ్ికారంతో, అలతి అలతి పదాలతో, అందంగా తీరిే

వేదాంతధ్ో రణిలో బో ధ్ించాడు.

ముకకలోి

జీవితసతాోలన్స

కూరాేడు అన్ిమకో. నాడు వాడుకలో దన్ి పదాలన్స దప

‘ఛీ ఛీ న్ర్ులదేమి జీవన్మబ’ కీరతన్లో... న్రులజ్న్మ ఏం

యోగిసత యనే, పరజ్లన్స చెైతన్ోవంతులన్స చడశాడు. పరజ్లందరూ

జ్న్మ. అడవిలో మృగం, ఆకాశ్ంలో పక్షులు కూడ్ా సేవదఛగా

ప్ాడుకునే విధ్ంగా, ప్ాడుకుంటూ అరథ ం చడససకునేలా, వాటిని

దనాికంటూ వాప్ో కాడు. ‘కడుపంత తయకుడుచస’ సంకీరతన్

ఆదరించడలా వాడుకగలష్టలో ఈ సంకీరతన్ల సంకలన్ం జ్రిగింది.

లో... తిండ్ి కోసం మాన్వుడు పడ్డ కాతన్న్స తన్దెైన్ వేదాంత

అందసకే అవి ఒకరి న్సండ్ి ఒకరికి సంకీమిసయ
త , నేటికీ బహుళ

ధ్ో రణిలో పల్లకించాడు. ‘మన్సజుడెై పుటిట మన్సజుని సేవించి’

పరచారంలో దనాియ. అన్ిమకో కీరతన్లోి పెళిుప్ాటలు, జ్యల

సంకీరతన్లో... మనిషిని మనిషి సేవిందడ్ానిి నిరసించాడు.

ప్ాటలు,

సంవాదప్ాటలు,

“పర్ుల మన్ససకు ఆపదలు కలుగజేయబ పర్శతయపకర్మయిన్

తుమెమదప్ాటలు, కోలాటపుప్ాటలు, ససవివప్ాటలు, చిందస ప్ాట

బ్ితుకేలా” అన్ి కీరతన్లో వోకిత న్డవడ్ిక ఎలా దండ్ాలో

లు, తందాన్ప్ాటలు ... ాలా ఎనోి రకాలునాియ.

వివరించిన్ వోకితతవ వికాస నిపుణుడు అన్ిమకో. మన్సష్టుో

గొబ్దాళుప్ాటలు,

ఏలప్ాటలు,

కీరతన్లోిగల విష్టకానిి బటి్ భకితప్ాటలు, శ్ృంగార కీరతన్

లోిని జ్డతావనిి ప్ారదోర ల్ల కారోోన్సమఖసల్లి చడసే “మహిన్సదయ ూగశ

లు, వేదాంతకీరతన్లు, సాంసారికకీరతన్లు, వేడుకప్ాటలు,వోకితతవ

కావలె

మన్సజుడెన్
ై

ప్ాటలు మున్ిగున్వి కలవు. అదేతెలుగుకి కొదిదప్ాటి మారుో

పరిశ్రల్లదాదం.

వాడు”

అన్ి

అన్ిమకో

ప్ాటన్స
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మహిన్సదయ ూగశ కావలె మన్సజుడెన్
ై వాడు

“శ్ీదధగా దదివితడ వేదశాసత ర ప్ారంగతుడ్ివి అవుతావు, నామమాతరం

సహజి వలె న్సండి ఏమి సాధ్ింపలేడు!

గా దదివితడ మూరుుడ్ిగా మిగులుతావు” అంటునాిడు. అలాగే

ఈ లోకంలో మనిష్టన్ివాడు దదో ోగి కావాల్ల అంటునాిడు అన్ి

లక్షోసాధ్న్లో కావలసిన్ ాంకో ముఖోమెన్
ై లక్షణం ఓటములకి

మకో. ాకకడ “దదో ోగి” అంటే పరకతిించడ వాడు, ప్ాటుపడ్డ

తలి డ్ిలికుండ్ా దండగలగడం! దన్ితమెన్
ై శిఖరాలన్స అధ్ిరోహం

వాడు అని అరథ ం.

చడటపుోడు ఎపుోడయ పెైపక
ెై ి ఎగబలకుతూనే దండడం కుదరక

వెదకి తలచసకుంటే విష్ు
ు డు కాన్వచసు

ప్ో వదసే. అపుోడపుోడు కొంత కిందకి పడ్ొ దసే, కొనిి సారుి

చెదర్శ మర్చితే సృషిట చీకటౌ!

కిందకి దిగాల్లీ రావొదసే కూడ్ా. ాలా కిందకి దిగన
ి ా మళ్ళు పెైకి

పొ దలి న్డిచితేన్స భూమెలా ా మెటిట ర్ావచసు

చడరేే మారాగనిి దయససకుంటూ సాగడమే తెల్లవంటే. అన్ిమకో

నిదిర్శంచితే కాలమబ నిమిష్మెై తోచస!

“ఓటమబలకి

చెదరి ప్ో వడం” (losing focus) అన్ిది ఆధ్సనిక

తలవంచని

తపసివత
ెై ే

మహో న్ాతుడివౌతయవు”

అంటునాిడు.

జీవితంలో చాలా మంది ఎదసరొకనే సమసో. మన్ ఎటెన్షన్ కోసం

మబర్హర్ు గొలిచితే మోక్షమబ సాధ్ించవచసు

సెల్-ఫో న్య
ి , సవాలక్ష విష్టకాలూ పరకతిిసయ
త నే దంటలయ,

వెర్వెర్గక ఉండితే వీర్శడియౌన్స!

మన్ని గెలుసయ
త నే దంటలయ. ఒక లక్షయోనిి మన్ససలో పరతిషిఠ ందస

శర్ణంటే శ్రీవేంకటేశుర్ుడు ర్క్ించసన్స

కుని, అపుోడపుోడు కాసత

పర్గ సంశయించితే పాష్ండుడౌన్స!

దల్లంచినా, దలనానిి మాతరం

ఆపకుండ్ా, దారి తపోకుండ్ా, సాగే నేరోరితన్ం కావాల్ల అంటు

ఎంత పరితపించినా, ఎంత పరిశ్ీమించినా కొనిిసారుి ఫల్లతాలు

నాిడు అన్ిమకో. ఆలోదన్ని ఆదరణలోకి పెట్డ్ానికి ఎంతో

మన్ చడతిలో దండవు. గాఢంగా కోరుకున్ిది దకకన్పుోడు తీవర

శ్ీమించాల్ల. బదధ కం వదిల్లందసకోవాల్ల. కోరుకున్ి గమోం ఎంత

నిరాశ్కి గురవుతాము. ఓటమి మన్ అసమరథ తనీ, అలోతావనీి

ససదయరంగా దనాి కనీసం ఒక అడుగెైనా వెకోగలగాల్ల. ఆ అడు

గురుతచడసత సంది. నీ వంతు కరత వోం నిరవరితందస, మిగిల్లన్ది దెైవ

గుని న్డకగా, తరావత గమన్ంగా మలదసకోవాల్ల. అందసకే

నిరణ కం! బరువంతా న్సవేవ మొకోడం ఎందసకు, నీ బండలని

అన్ిమకో “పొ దలి న్డిసేత మొతత ం భూమినే చసటిట ర్ావొచసు!”

ఆ ఏడుకొండల వాడ్ికి అరిోందస అంటునాిడు. ాదడ కరమ సిదధ ాం

అంటునాిడు. మన్ం ఏమరప్ాటుగా దంటే తెల్లకకుండ్ానే

తం. ాదడ మోక్షయనిి సాధ్ించడ మారగ ం కూడ్ా. “మోక్షసాధ్న్కి నీ

జీవితం మొతత ం చడజ్ారిప్ో తుంది. “నిదసర్శసత య ఉంటే కాలం ఓ

పరకతిమే సరిప్ో దస, ఆ మురహరుని కరుణ దండ్ాల్ల. ఈ దప్ా

నిమిష్ంలా మాయమెైపో తుంది” అన్ి అన్ిమకో మాటలు

కం తెల్లకకప్ో తడ న్సవువ ఒటి్ అవివేకిగా మిగులుతావు” అన్ి

సమకం విలువని తెల్లకజ్ెపేో సయైరితదాకకమెన్
ై పరబో ధ్ాలు!

అన్ిమకో మాట ప్ారపంచిక సాధ్కులకి కూడ్ా శిరోధ్ారోం.

వేడుకతో చదివితే వేదశాసత ర సంపన్సాడౌ

వివిధ్ జ్ాన్పద గేక లక్షణాల్లి ఆకళింపు చడససకోవటం,

జాడతో న్యర్కుండితే జడుడౌన్స!

భగవంతునితో మమేకం చెందటం, లోకపరిశ్రలనాశ్కితని కల్లగి దండ

ఓడక తపసియిత
ై ే ఉన్ాతోన్ాతుడౌ

టం, వాడుక గలష్టకు ప్ారముఖోత ావవటం, జీవిత తతాతానిి విడ

కూడక సో మర్శ ఐతే గబణహీన్సడౌన్స!

మరిచి చెపోటం, ావీ అన్ిమకో కీరతన్ల గొపోతనానికి

లక్షయోనిి చడరడ్ానికి మన్ని మన్ం పేరరప
ే ిందసకునాిక, అడుగు

మూలకారణాలు.

ముందసకేశాక, ఆ లక్షోసాధ్న్లో మన్కి కావలసింది జ్ాఞన్ం

న్యోజ్ెరసీ తెలుగు కళా సమితి వారు సంగసత తిరమూరుతల

(knowledge). దీంతో ప్ాటూ నెప
ై ుణోం కూడ్ా. ావి శ్ీదధగా,

ఆరాధ్నోతీవాలన్స నిరవహంచిన్ విధ్ంగా, అన్ిమకో పేరట
ి

కుతూహలంతో సమకూరుేకోవలసిన్వి కానీ కేవలం మొకుక

ఒక కారోకీమం నిరవహసేత , అతనిని సముచితం గా గౌరవించిన్టు
ి

బడ్ిగా పరకతిిసేత దకేకవి కావు. అన్ిమకో చెపత ున్ిది ాదడ!

అవుతుంది.
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లక్ష డయలర్ుా
సివంత్ర
రావు నా చిన్ిపోటి సేిహతుడు. మా ాదద రి మధ్ో

సేిహం మరుగున్ పడలేదస. ాంటికి వచిేన్ తరావత గోజ్న్ం

చెపుోకోతగగ సేిహం మిగలడ్ానికి కారణము మా ాదద రి ాళళు

చడసి విశాీంతి తీససకొని సాకతరం మావూరు వెళిుప్ో కాడు రావు

పరకక పరకకనే దండడం, ాదద రం మా ఊరోి దన్ి ఎల్లమెంటరస

తన్ తల్లి తండురలతో కల్లసి. ఆ కొదిద సేపటోి రావుతో పరతడోకంగా

సయకలున్సండ్ి ఆంధ్ార కూనివరిశటీలో ఎమ్. కస్. సి వరకు

మాటలిడ్ిన్టి నిపిం దలేదస నాలుగు కుశ్ల పరశ్ిలు తపో.

కల్లసి దదవటం కావదసే. తరువాత పి.హచ్. డ్ి. చడకడ్ానికి

పది పదిహన్
ే స రోజులోి రావు పెళిి నిశ్ేకమయ ప్ో

రావు అమెరక
ి ా వెళాుడు.నేన్స ఆంధ్ారకూనివరిశటీలోనే దండ్ి

యంది. పెళిిబట్ లు కొన్డ్ానికి వచిేన్పుోడు రావు ఓ రెండు రోజు

ప్ో కాన్స. చాలామంది 'రావు వెళాుడుగా, న్సవెవందసకు అమెరి
కా వెళిలేదని అడ్ిగన్
ి పుోడు ఏం సమాధ్ాన్ం చెప్ాోలో తోదక
న్వేవసే వాడ్ిి. 'అమెరికా తపోక వెళాుల్ల' అనిగాని 'అమెరికా
వెళుకూడదస, జ్న్నీ జ్న్మభూమి అన్సకొని ఈ దడశ్ంలో దండ్ి
ప్ో వాల్ల' అనిగానీ నేనప
ె ుోడయ పరతడోకంగా అన్సకోలేదస. రావు
కూడ్ా 'అమెరక
ి ా వెళుకప్ో తడ నా జ్న్మ వోరధ ం' అన్ింత గటి్కోరిక
దన్ివాడు కాదస. అవకాశ్ం వచిేంది వెళాుడు.
రావుని ఏడ్డళు తరువాతగానీ దయడడం పడలేదస. ఈ
మధ్ో కాలంలో మామధ్ో కొనిి దతత రాలు, న్యతన్ శుగలకాంక్ష
లు న్డ్ిచాయ. ఈ ఏడ్డళులో నా పి.హచ్.డ్ి., పెళిు కూడ్ా
అయప్ో య ఆంధ్ారకూనివరిీటీలో లెకేరర్
గా చడరిప్ో కాన్స. రావు కూడ్ా పి.హచ్. డ్ి.
అయప్ో యందని, పెళిుచడససకోవడ్ానికి ాండ్ి
కా వససతనాిన్ని రాశాడు. రావు ాంటోి
వాళళు రావు వచిేన్ వెంటనే దయడడ్ానికి
సిదధంగా కొనిి పెళిి సంబంధ్ాలు మాటలిడ్ారు.
ాక రావు రావడం అమామకల్లి దయసి ఎవరు
న్చాేరో చెపోడమే మిగిల్లంది. ఏడ్డళు తరు
వాత వససతన్ి రావుకోసం వాళిుంటోి వాళళు కాదస, ఊరంతా
ఎదసరు దససారుట. అందరికనాి ముందస రావుని ఆహావనించడ
అదృష్ట్ ం నాకే దకికంది నేన్స విశాఖపటింలో దండడం వలన్.
రావు వాళుమామ నాన్ిల ని తీససకొని విమానాశ్ీకానికి
వెళాున్స. ానేిళు తరావత రావుని దయసిన్ందసకు ఆన్ందం,
వేష్టంలో గలష్టలో వచిేన్ మారుోకి ఆశ్ేరోం కల్లగాయ. న్న్సి
దయచి రావు కూడ్ా ఆన్ంద పడ్ాేడు. ానేిళు తరావత కూడ్ా మా

లు మా ాంటోి గడ్ిప్ాడు. ఓ రోజు సాకతరం రావు, నేన్స కల్లసి
ఆంధ్ారకూనివరిీటీ,

మేము

ాంతకు

ముందసన్ి

హాస్ ల్,

తరావత బీచ్ కి వెళాుం. అమెరికా జీవితం గురించి, తన్స ాండ్ి
కా తిరిగి వచడే విష్టకం అడ్ిగాన్స.
అపుోడు మొదలయంది ఈ లక్షడ్ాలరి కథ.
అమెరక
ి ా లో తన్ విదాోరిధ జీవితం, కొతత సంసకృతిలో
పూరితగా ామడలేక, గలరతీక సంసకృతిని పూరితగా
విడవలేక ఆ రెండు పదధ తుల్లి ముడ్ివక
ే ాలనే గలర
తీకుల పరకతాిలూ చెపుతూ తన్కి ాండ్ికా
తపోకుండ్ా వచడేకాలనే దందనీ, కానీ కనీసం ఓ
పదడళళు పడుతుంది రావడ్ానికని చెప్ాోడు. "దదో ో
గం దొ రకదని అన్సమాన్మా?" అని అడ్ిగాన్స.
"అదికాదస ానాిళళు విదాోరిధ గా గడ్ిప్ాన్సకదా, వచిేన్ డబుా
లు అంతంత మాతరంగానే సరిప్ో తాయ. ాకన్సంచి ఎంతో కొంత
వెన్కేససకొనే అవకాశ్ం దంటుంది. పెైగా ాండ్ికా తిరిగి వచడేట
పోటికి హండ్ెడ్
ర జంజ్ండ్ డ్ాలరుి (లక్ష డ్ాలరుి) బలోంకులో దంటే
గాని వెన్కిక రావడం తెల్లవెన్
ై పని కాదస" అనాిడు. తరావత 'లక్ష
డ్ాలరుి' ఎందసకు వెన్కేససకురావాలో రావు చెపిోన్ వివరణ
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వివరంగా చెపోడం అన్వసరం. ఎందసకంటే ఆ వివరణలో చాలా

బలధ్ోతలు నాకు లేవు. నా బరతుకు నేన్స బరతుకుతునాిన్నే

వరకు మారుతున్ి, మారబో తున్ి గలరతదడశ్ ఆరిధక వోవసథ

తృపిత నాకు, మావాళుకి దంది. దళళు దన్ి ాలుి, ప్ లం వదిల్ల

పరసకేత

మా అమామ నాన్ి నాదగగ రకు రారు. నేలకోమారు మావూరు వెళిి

ఎకుకవుంది

కాబటి్.

రావుతో

మాటలిడ్ిన్

తరావత

నాకరధ మన్
ెై వి రెండ్డ రెండు విష్టకాలు.
ఒకటి రావు తొందరోి ాండ్ికా తిరిగి రావడంలేదని,

అమామ నాన్ిలని దయసి వససతంటే లోకం బుదిదమంతుడంటుంది
న్న్సి.

రెండవది లక్ష డ్ాలరుి వెన్కేససకొనేంత వరకూ తిరిగి రాడని. పదడ

చెలి ెళు పెళిుళుకు రావు తన్ గలరో లతతో వససతనాిడని

ళులో లక్షడ్ాలరుి మిగిలేంత జీతం వససతందా అని అడగడం

తెల్లసి ఆన్ందించాన్స. ఆ పెళిిళికు నేన్స కూడ్ా నా కుటుంబంతో

మరాోదకాదస కాబటి్ అడగలేదస. రావు పెళ్ళున్ వెంటనే గలరోతో

వెళిి ఈ హడ్ావిడంతా అకాక విశాఖపటింలో మా ాంటోి ఓ

సహా అమెరక
ి ా వెళిుప్ో కాడు. మళ్ళు ఎనాిళుకో అన్సకుంటూ

నాలుగు రోజులు గడపమని రావుని, లతని ఆహావనించడం. వాళళు

వీడ్ో కలు చెపోే న్స. మరో ఐదడళళు గడ్ిచిప్ో కాయ. ఈలోగా రావు

న్ి నాలుగు రోజులు హాయగా గడ్ిప్ాం అందరం కల్లసి. పగలంతా

కి గసీన్ కార్ే , మంచి కూనివరిీటీలో దదో ోగం వచాేయ. చెలి ెళిు

ఊరోి తిరగడం, రాతిరళళు కబురుి. అమెరక
ి ాలో ఆడవాళు జీవితం

దద రక
ి ీ కటిమిచిే మంచి సంబంధ్ాలు సిథరపరదడ్ానికి తండ్ిక
ర ి

గురించి లత మా ఆవిడతో, అమెరికాలో రససర
ె ిే, దదో ోగాలు గురిం

సాకం చడశాడని మా ఊళళు అందరూ రావు పరయోజ్కతావనిి

చి రావు నాతోన్య చాలా విష్టకాలు చెప్ాోరు. ఆ మాటలోినే

ప్ గిడ్ారు. ఈ ఐదడళులో నా జీవితంలో కూడ్ా చెపుోకోతగగ మారుో

రావు లక్ష డ్ాలరి కథ ఎంతవరకు వచిేందని అడ్ిగాన్స.

లు వచాేయ. వంశ్ం నిలపడ్ానికో కొడుకు, ాంటికి మహాలక్షిమలా

"ఈ పదడళులో లక్షలో వందో వంతెన
ై ా మిగలేలేకప్ో

ఓ కూతురు పుటల్రు. నేన్స మా అమామనాన్ిలకి ఏకెక
ై సంతాన్ం

కాన్ంటే న్ముమతావా? చెలి ెళిి దదరి పెళిుళళు, కటలిలు, లత

కావడం వలన్ రావులా చెల్లిళు బలధ్ోతలు, తముమళు దదసవుల

ఖాళ్ళగా దంటే తన్కి విససగొససతందని దదో ోగం చడకాలంటే దప
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యోగపడుతుందని కంపూోటర్ీ మాస్ ర్ీ దదసవుకయన్ ఖరుే

'రసడర్'ని చడశారు. పిలిలు, వాళు సయకలు దదసవులు గటలర జీవితం

వలి ాపోటివరకు ఏమాతరం మిగలలేదస. తిరిగి వెళిున్ తరావత

పరిగెడుతున్ిటేి దంది. ఈ ఐదడళులో రావు తముమళిి దదరి ో ఒకడ్ిి

లత కూడ్ా దదో ోగ పరకతిం మొదలుపెడుతుంది. వచడే ఏడ్ాది

ాంజ్నీరుగాన్స, మరోకడ్ిి డ్ాక్రుగాన్స చడకడ్ానికి వాళు

న్సంచెన
ై ా ఎంతో కొంత మిగులుతుందనే ఆశ్" అంటూ తన్ పరిసథ తి
ి

దదసవు బలధ్ోత రావు వహందడం వలన్ మా వూరి వాళళు మరో

వివరంగా చెప్ాోడు రావు.

మారు తమ శ్కితకొదీద రావుని ప్ గిడ్ారు.

అమెరక
ి ాలో పదడళి ళండ్ి ఏమీ వెన్కేససకు రాలేదంటే

రావు వాళు నాన్ిగారిక వంటోి బలగాలేదని విశాఖప

మీరు న్మిమనా న్మమకునాి నేన్స న్ముమతా. రావు చెపోి న్దం

టిం హాసోటలోి చడరిోంచారని తెల్లసి రావు ఒకకడ్డ ాండ్ికా

తా. ఎందసకంటే విశాఖపటింలోనే నెలకి రెండువేలు తెదసేకు

వచాేడు అన్సకోని విధ్ంగా. అన్సకోకుండ్ా రావుని దయచడ అవకా

నేవాడు, అంతకు మూడ్ింతలు తెదసేకునే నాలాంటి వాడు,

శ్ం వచిేన్ందసకు ఆన్ందమనిోంచింది. పరసక్షలు చడసన్
ి ందసకు,

నాకనాి రెండ్ింతలు సంప్ాదించడ మరొకడు నెలకి ఎంత మిగులుే

ఆపరేష్టన్ చడసన్
ి ందసకు తరావత ఓ వారంరోజులు హాసోటల్ లో

తునాిం అంటే అందరం చెపోే సమాధ్ాన్ం ఒకటే. 'ఏమీ

దన్ిందసకు కాగెై వేలవరకు ఖరేయందంటే సామాన్సోలకి

మిగలటం లేదని; నెలాఖరుకి అపుో లేకుండ్ా గడ్ిసేత చాలని.'

కష్ట్ ం కానీ రావు అమెరికాలో దనాిడు కాబటి్ సరిప్ో యంది.

దీని
ే మన్వాళళు 'ఎంతచెట్ ుకంత గాల'ని దకకగా చెప్ాోర

రావు 'లక్ష డ్ాలరుి' గురించి మళ్ళు అడ్ిగాన్స. రావు 'మామూలే'

నిపించింది.

న్న్ిటు
ి గా న్వివ 'ాదద రు పిలిలు పుట్ డం, కాన్సోలోి సాకంచడ

రావు గలరోతో కల్లసి అమెరక
ి ా వెళిుప్ో కాడు తిరిగి.

కడ్ానికి లత వాళుమమగారు వచిే వెళిున్ ఖరుేలు, లత

మరో ఐదడళళు గడ్ిచిప్ో కాయ. న్లభయోోపడ్ిలో పడుతునాిం.

దదో ోగం చడకడంవలన్ పిలిలకి బబీ సిట్ ంి గ్సీ, డ్డకర్
ే సెంటర్ీ

ఎంతో కొంత మారుోండ్ాలన్ిటు
ి కూనివరిశటీ వాళళు న్న్సి

ఖరుేలు, తరావత అమెరికాలో ాలుి కొన్డ్ానికి బలోంకు వాళళు
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కొంత అపిోచిేనా రావు కూడ్ా కొంతవరకు పెట్ లల్లీ రావడం, త

సంప్ాదిసత సనాి నాలుగెైదస వేలు మిగలడం కష్ట్ మెైప్ో యందట. ఆ

ముమళు దదసవులకి పరతినెలా డబుా పంపించడ బలధ్ోత ాదద రూ

కాసాత మిగిల్లంది ఈ సమకానికి పనికొచిేంది. 'రావు ఎపోటికెైనా

లక్ష డ్ాలరుి మిగలేగలడ్ా? అసలు తిరిగి ాండ్ికా రాగలడ్ా?'

కా వచాేడు. అన్సకోకుండ్ా జ్రిగిన్ ఈ మారుోకి రావు తటు్కో

అన్ి సందడహం నాకొచిేంది. రావు మరో పదిరోజులుండ్ి వెళిు

లేక ప్ కాడనిోంచింది. 'ాంకెవరునాిరికకడ నాకు' అన్ి ధ్ో రణి

ప్ో కాడు.

కనిోంచింది రావు మాటలోి. రావు ాండ్ికా తిరిగిరాడ్డమోన్న్ి

మరో ఐదడళళు గడ్ిచిప్ో కాయ. రావుకి తముమళు దదస

అన్సమాన్ం నాకనాిళళు దనాి నిజ్ంగా రాడ్డమోన్ని నాకు

వుల బలధ్ోతలెై ప్ో కాయ. ఈలోగా తల్లి తండురల్లి అమెరక
ి ా పిల్ల

బలధ్నిోంచింది. చిన్ినాటి సేిహతుడవడం వలి నాకు తెల్లక

పిందసకొనాిడు. అకకడ కాలక్షేపం కష్ట్ మంటూనే మన్వలమీద

కుండ్ానే రావు తిరిగి ాండ్ికా వచడేరోజు కోసం నేన్స ఎదసరు

మమతతో వెళిివచాేరు. రావు తముమళిి దదరి పెళిుళుకి కుటుంబం

దయససతనాిన్న్సకొంటల. రావుకరద మయందో లేదో గాని 'రావు ాండ్ి

తో సహా వచాేడు. పిలిలకి ాండ్ికా దయపెట్ లలనే దదడదశ్ోంతో

కా రావడ్ానికి లక్షడ్ాలరుి బలోంకులో దండడ్ానికున్ి సంబం

ఆరువారాలు సెలవు తీససకొని వచాేరు. వాళు పిలిలకి తెలుగు

ధ్ం కేవలం భరమ మాతరమన్
ే ని నాకు తోచింది. రావు తిరిగి

సరిగా రాకప్ో యనా మా పిలిల కానెవంటు ాంగసిష్ ధ్రమమా అని

ాండ్ికా రావడ్ానికి కారణం ఏమయ దంటుందాని ఆలోచించా

బలగానే కాలక్షేపం చడశారు న్లుగురు పిలిలు కల్లసి. ఈమారు నేన్

న్స. ఏమీ దొ రకలేదస.

డగక ముందడ రావు తన్ లక్ష డ్ాలరి గురించి చెప్ాోడు. నాకు
చెప్ాోల్లీన్ బలధ్ోత తన్కుందని అన్సకునాిడ్డమో మరి!

ఈ ఐదస పదసల జీవితంలో రావు ాండ్ికాలో ఎనేిళళు
గడ్ిప్ాడ్ో అంతకనాి ఓ పదడళళు ఎకుకవే అమెరక
ి ాలో గడ్ిప్ాడు.

లక్షడ్ాలరి లో పదో వంతు ప్ో గేకడం కష్ట్ మెైప్ో యందని,

నిజ్ానికి రావుకి ాండ్ికాతో దన్ి అన్సబంధ్ంకనాి అమెరికాతో

వాళు అమామ నాన్ిగారు అమెరికా రావడ్ానికయన్ ఖరుేలు,

దన్ి అన్సబంధ్మే ఎకుకవ. అందసకనేమో అమెరికా వెళిున్

వాళుని అమెరక
ి ాలో ముఖోమెైన్ పరదడశాలు తిరపోటలనికయన్ ఖ

వాళళు తిరిగి వెన్కికరారని అన్సకొంటలరికకడ. రావు తిరిగి రాడన్ి

రుేలు, పిలిలు పెదదయన్ తరావత వాళి కి మంచి కాలేజీలోి సీటు

బలధ్తో రావుకి వీడ్ో కల్లచాేన్స.

వసేత దదసవులకు కావాల్లీన్ డబుా సేవింగ్సీ లో దందడం ... వగెై

రావు ాండ్ికా రావడం, లక్షడ్ాలరి కథ మరిచి ప్ో కా

రా. ాలా అన్ంతమెైన్ బలధ్ోతలోి మునిగిప్ో కాన్ని చెప్ాోడు.

న్స. ఈలోగా నా పిలిలు దదసవు పూరత వడం, దదో ోగాలోి చడరడం,

రావు వెన్కిక తిరిగి రాలేడ్ో మో న్నిోంచింది.

పెళిుళళు అయప్ో వడం నా బలధ్ోతలనిి అయప్ో కాయ. నేన్స

రావు కుటుంబంతో అమెరక
ి ా తిరిగి వెళిుప్ో కాడు. మరో

రిటర
ెై ెమంటుకి దగగ ర పడుతుంటే పుటి్పర
ె ిగన్
ి ఊరికి ప్ో య దళళు

ఐదడళళు గడ్ిచిప్ో కాయ. రావు సహాకంతో తముమళిి దదరూ అమె

దన్ి నా ప్ లాలు దయససకుంటూ కాలక్షేపం చడదద ామని నిరణయం

రికా వెళిుప్ో కారు. దన్ి ముగుగరు కొడుకులు అమెరక
ి ాలో దండ

దసకొనాి.

డం వలన్ తల్లి తండురలని తమ దగగ రకు వచడేకమని పటు్ పట్

ఓరోజు హఠాతు
త గా రావు వచాేడు. రావు మొట్ మొదటి

డం వలన్ రావు తల్లి తండురల్లదద రూ ాండ్ికా విడ్ిచిపెట్ ి కొడుకుల

మారు అమెరక
ి ా న్సండ్ి వచిేన్పుోడు ఎంత ఆన్ందపడ్ాేనో మళ్ళు

దగగ రకు

వెళళి ముందస

అంత ఆన్ందమనిోంచింది. బహుశా ాకకడున్ి ఆసిత ప్ాససతలనిి

ాండ్ికాలో వున్ి పుణోక్షేతారలు దయదాదమని టూరిస్్ బస్ లో

అమిమ వెళిుప్ో వడ్ానికొచాేడన్సకొనాి. కానీ నా న్మమకాలు

వెళి ారు. ఆ బస్ పరమాదానికి గురవడం వలన్ దడవుళుని దయదాద

తారుమారు చడసత య రావు తన్స పూరితగా ాకకడ దండ్ిప్ో వ

మని బకలుదడరన్
ి వాళళు దడవుళుతోనే కల్లసిప్ో కారు. వెంటనే

డ్ానికొచాేన్నాిడు. 'మరి లక్షడ్ాలరి సంగతడమిట'ని అడ్ిగాన్స.

జ్రగాల్లీన్ పన్సలు కూతుళళు, అలుిళళు చడసన
ి ా పెదదకరమ చడకా

రావు న్వేవసి 'లక్షడ్ాలరుి ప్ో గేకలేకప్ో కాన్స కానీ లక్షడ్ాలరుి

ల్లీన్ బలధ్ోత పెదదకొడుకుగా తన్దని రావు గలరోతో సహా ాండ్ి

సంప్ాదించిన్ తరావత ాండ్ికా వచడేసి పుటి్పర
ె ిగన్
ి పలెి టూరిలో

వెళిుప్ో దామని

నిరణ యందసకునాిరు.
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పరశాంతంగా పుసత కాలు దదసవుకొంటూ జీవితంలో చివరిదశ్ని

లేకప్ో యనా లక్ష డ్ాలరి విలువ చడసే నా కల నిజ్ం చడససకోవ

గడ్ిపద
ే ద ామన్సకొన్ి 'కల' నాగుండ్ెలి ో నిండ్ిప్ో యంది. దరుకులు

డ్ానికొచాేన్' ని చెప్ాోడు. రావు చెపోి ంది విన్గానే బలలోంలో

పరుగులు

మొదలెన్
ై మాసేిహం మళ్ళు కొన్సాగబో తున్ిందసకు ఆన్ంద

లేకుండ్ా

పరశాంతంగా

గడపడ్ానికి

మన్

ఊరు

రావడ్ానికి లత ఒపుోకోవడం నా అదృష్ట్ ం. లక్షడ్ాలరుి వెన్కేససకో

మనిోంచింది. (ఫిబవ
ర రి 1999 "రదన్" సౌజ్న్ోంతో)

జీవితం నేర్శిన్ పాఠాలు
అజీమ్ పేరమ్ జీ, బెంగళళరు (ాండ్ికా)
(బ ంబలయ మేనజ్
ే మెంట్ అసో సియష్ట
ా న్, ఎ.ఐ.ఎమ్.ఏ సంకుకత ంగా నిరవహంచిన్ 'కువతని తీరిేదిదద డ కారోకీమం’ సదససీలో ‘విప్ో ర ’
సంసథ సాథపకుడు అజీమ్ పేమ్
ర జీ చెపిోన్ సంగతులు. ఆకా సంసథ లు, శ్రీ పేమ్
ర జీ సౌజ్న్ోంతో ాకకడ మీకోసం ... మీ పిలిల కోసం.)
“మీ అందరి మధ్ో దండటం చాలా ఆన్ందంగా దంది. నా
శిరోజ్ా లు న్లుపు న్సంచి, మిరికపు ప్ డ్ి, దపుో కలగలసిన్

కూడ్ా అంతడ ముఖోం. మన్ బలమే మన్లోని లోప్ాల్లి సరి
దిదద సకునే శ్కితనిససతంది

రంగులోకి, చివరికి అవి మిరికపు రంగు

ర్ెండయ పాఠం: కష్ట్ పడ్ి సంప్ాదించిన్ రూప్ాయ

కోలోోయ కేవలం తెలిటి దపుో రంగులోకి

ఆకాచితంగా లభించిన్ ఐదసరూప్ాకల క

మారిప్ో యాసరికి, నేన్స కవవన్ం యొకక ప్ార

నాి విలువెన్
ై ది. నా సేిహతుడు తన్ ఎనిమి

ముఖోతని గీహందగల్లగాన్స. అదడ సమకంలో

దడళు మేన్కోడల్ల గురించి ఓ కథ చెప్ాోడు. ఆ

ఈ దీరయ పరకాణంలో నేన్స నేరుేకున్ి ప్ాఠా

పిలి ఎపుోడయ దదకపు అలాోహారం గురించి

లని అసావదిందగల్లగాన్స. మీరు మీ జీవిత

అసంతృపిత వోకత ం చడసత యనే దంటుందట. వంట

పరణాల్లకన్స రూప్ ందిందసకోవడంలో అవి మీకు

వాడు ఎనిివిధ్ాల వంటకాలు చడసన
ి ా ఆ పిలి

దపయోగపడగలవన్ి దదడదశ్ోంతో వివరిసత సనాి

తీరు మారలేదస. చివరికి నా సేిహతుడు ఆమె

న్స.” నేన్స నేరుేకున్ి …

ని ఒక సయపర్ మారెకట్ కు తీససకెళిు రెడ్ీ-టు-

మొదటిపాఠం: మన్ం ఎపుోడయ కూడ్ా మన్లో

ఈట్ ప్ాకెట్ కొనిచాేడు. ఆ పిలి ాంటికి వచిే,

ని బలమేదో తెలుససకొని దానితోనే ప్ారరంభించాల్ల . ాకకడ్ో కుందడ

వేడ్నీ
ి టిలో ఆ పదారథ ం వేసింది. అది చాలా రుచిగా అనిపించిందట.

లు కథ చెప్ాోల్ల మీకు. ఓ కుందడలు, కుందడళు సయకలోి చడరంి ది.

ాకకడ తడడ్ా ఏమిటంటే - తనే ఆ ఆహారానిి వండ్ింది! ాక నా

కుందడళునిిటిలాగే అది గెంతగలదస. కాని ఈదలేదస. సంవతీ

జీవితంలో నేన్స కన్సగొన్ిదడమిటంటే – మన్ం కషి్ంచి సంప్ాదిం

రాంతంలో దానికి గెంతడంలో ఎకుకవ మారుకలు వచాేయగానీ

చిన్ది మాతరమే సంతృపిత నిససతందన్ిది. అకాచితంగా దొ రక
ి ింది,

ఈతలో ఫెయలయోంది. దాని తల్లి తండురలు వోధ్ చెందారు. “ాక

ససలభంగా వససతంది. ససలభంగాన్య ప్ో తుంది. అన్ి నాన్సడ్ి

గెంతడం ఎలాగూ వదసేగా, అది మానేసి ఈత నేరుేకో” అంటూ

లాంటిదడ.

సివమిమంగ్స సయకలోి చడరాేరు. ఏం జ్రిగిందో తెలుసా? కుందడలు

మూడయ పాఠం: కిీకట్
ె న్సంచి, ఆ ఆటలో ఎవరూ పరతిసారస వంద

గెంతడం కూడ్ా మరచిప్ో యంది! ాక ఈత అంటలరా...ఈదడ కుందడ

పరుగులు చెకోలేరు. జీవితంలో ఎనోి సవాళళ
ి . కొనిి గెలుసాతం,

లుని మీరెన్ిడయనా దయసారా? మన్కు ఎందసలో నెప
ై ుణోం

కొనిి ఓడ్ిప్ో తాం. గెలుపుని ఎంజ్ాయ్ చెకోండ్ి, కానీ తల

దందో తెలుససకోవడం ఎంత ముఖోమో, దానిి ఆసావదిందడం

కెకికందసకోకండ్ి. అలాచడసేత యక మీరు అపోటికే అపజ్కం బలట
పటి్న్టేి . ఒకవేళ మీ పరకతింలో మీరు అపజ్కం ప్ ందితడ అది
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సహజ్ పరిణామంగానే గలవిందండ్ి. కృంగిప్ో కండ్ి. అపజ్కాని

డు నా సేిహతుడు. ఆ పిలి తండ్ివ
ర ప
ెై ు వింతగా దయసయ
త , “డ్ాడ్ీ

సీవకరించి, అందసలో మీ గలగమెంతో తరచి దయసి, నేరుేకుని

... నేనెందసకు మానాల్ల? అనీి ముకకలూ ాకకడ్డ వునాియ.

మళ్ళు ముందడుగు వేకండ్ి. ాకకడ ముఖోమెన్
ై
విష్టక

వాటిని ఒక ఆరే ర్ లో పేరాేలంతడ” అంది. ఓపికతో పరకతిిసేత ఏ

మేమంటే – ఓటమి ప్ాలెైన్పుోడు – ‘నేర్ుుకున్ా పాఠానిా

సమసోనెన
ై ా అధ్ిగమించి విజ్కం సాధ్ిందగలం.

కోలోికండి’.

ఏడవ పాఠం: మారుోకి దావరాలు తెరవండ్ి. కానీ విలువల విష్ట

నయలగ వ పాఠం: విన్కం యొకక ముఖోతవం, ఒకోకసారి అనిపిసత య

కంలో రాజీ పడకండ్ి. మహాతామగాంధ్ీ సదా చెపేోవారు – “మీరు

దంటుంది– జీవితం ాంతటి సంపద, పేరు పరఖాోతులు యచిేంది.

మీ మన్సస కిటికీ తెరవండ్ి. కానీ ఆ మారుతం వేగానికి కొటు్కు

దీనికంతటికీ ‘నేన్స తగుదసనా’ అని. మన్ం ఎందరికో ఋణపడ్ి

ప్ో కండ్ి.” విలువలు, నిజ్ాయతీ, అంకితగలవం, దక, విన్కం –

వునాిం – మన్ తల్లి తండురలు, దప్ాధ్ాోకులు, మన్ సీనికరుి

ావి తరతరాలుగా జీవిసయ
త నే వునాియ. చివరికి, ఒక వోకితని

యలా. వీరందరూ మన్కి ఎంతో సహాకం చడశారు. అది

వోకీతకరించడవి అతని సాధ్నాలకనాి ఈ విలువలే! అడే దారు

మన్మేనాడయ తీరేలేని ఋణం. కానీ చాలా మంది వారికి

లవెప
ై ు ఆకరిషతులు కాకండ్ి. ఈ అడే దారులు దారి తపిోంచి, మీరు

జీవితంలో జ్రిగన్
ి కొరతల గురించడ పరసత ావిసయ
త దంటలరు. జ్రగ

గమోం చడరడ్ానికి చాలా దయరం పరకాణించడలా చడసత ాయ.

వదసే. ఎవరూ పర్-ఫెక్స్ కాదస. కానీ ముందస మన్ం ప్ ందిన్

చివర్శ పాఠం: మన్ ఐడ్ికాలమీద మన్కి పరిపూరణ విశావసం

వాటికి కృతజ్ఞ తలు చెపుోకోవాల్ల. జీవితంలో ఎదీ శాశ్వతం కాదస.

దండ్ాల్ల, ాతరులు అవి తపోని చెపోి నా. ఒక వారాతపతిరకలమేమ

కానీ ఒక బలంధ్వోం ముగిసన్
ి చడదస అన్సభవంగా కాక, వారు

అతని దసకాణానికి ఒక కోపిష్ ి కష్ట్ మర్ వససతండ్డవాడు. పరతి దద

పంచిన్ మంచిని జ్ాఞపకాల పుటలోి మిగులుేకుని ఆన్ందించాల్ల.

కం వాకింగ్స కి వచిేన్పుోడలాి ఆ దసకాణం అబ్దా అతనికి ‘విష్’

విన్కం వివేకానిిససతంది.

చడసవ
ే ాడు. కానీ ఆ వోకిత పటి్ందసకోకుండ్ా ఓ పేపర్, కట్ లోంచి

ఐదొ పాఠం: మన్ం ఎపుోడయ కూడ్ా దన్ిత శరణ
ీ ికెై కృషి చెకాోల

లాకుకని చిలి ర పెస
ై లు విసిరవ
ే ాడు. ఆ అబ్దా మాతరం విన్కంగా

న్ిది. మన్కన్ి పెై మెట్ ులో వున్ి వోకుతలని దయసి ాందసకు

“జాంకూో సర్” అనేవాడు. ఆ దసకాణం అబ్దాకి ఓ అసిస్ ంె ట్, చిన్ి

పూన్సకోవడం ఓ పధ్ధ తి. వారు విభిన్ింగా చడసే విధ్ానాలన్స

కురాీడు. “మీరంత యదిగా పరవరితసత సంటే ఆకనేంటి అంత యదిగా

దయసి నేరుేకోండ్ి. కానీ ాలా దన్ితంగా దండ్ాలన్సకుంటే సరి

పరవరితసత సనాిరు ... మీరెందసకు తిరిగి యదిగా సమాధ్ాన్ం చెపో

ప్ో దస. అందసకు పూరితగా మన్ససీ లగిం చెకాోల్ల. ఎకీలెన్ీ

కుండ్ా ‘జాంకూో’ అంటలరేమిటి?” అన్డ్ిగాడు. ఆ అబ్దా న్వివ,

అన్ాది ఒక చర్ూకాదస. ఒక అలవాటట. దతడత జ్పూరితమెన్
ై ఓ కవిత

“అతని సవగలవం అది. నా సవగలవం యది. అతన్లా విససరుగా

లోని వాకాోలు జ్ాఞపకం వససతనాియ. ‘మీర్ు చేర్ుకున్ా గమూం

పరవరితందడం మాన్లేడు, నేనిలా దండకుండ్ా దండలేన్స. అయ

మీ ఊహని మించి వుండయలి’. అదీ భూలోక సవరగ ం అంటే...చివరకి,

నా అతని కోపం నా విన్కానిి శాసించడలా నేనెందసకు మారాల్ల?”

మీ ఏకెక
ై ప్ో టీదారు మీరే!

అనాిడు.

ఆర్వ పాఠం: వోతిరేక పవనాలు వీససతనాి లక్షయోనిి విడ్ిచి పెట్

జ్ాఞపకం దందసకోండ్ి – “గెలవగలన్స అన్ా న్మమకం గలవార్ే

కండ్ి. ావి ఎలాంటి హదేరికా లేకుండ్ా హఠాతు
త గా వసాతయ.

గెలవగలర్ు. అలాగే పాిర్ధ న్ అన్ాది కూడయ మీర్ు కష్ాటలోా ఉన్ా

ఒకక విష్టకం గురుతందసకోండ్ి. యది ఒక పరిక్ష లాంటిదడ, మిమమ

పుిడు మాతిమే ఉపయోగశంచే ‘సేిర్ వీల్’ కాదస. మీ జీవితయంతం

ల్లి మరింత ధ్ృడంగా చడసేందసకే. ాది కూడ్ా ఒక ఎనిమిదడళు

మిమమలిా సర్ెన్
ై దయర్శలో పియాణంపజేసే ‘సటటర్శంగ్ వీల్”.

పిలికి సంబంధ్ించిన్ కజడ. నా సేిహేతుడ్ి కుమారెత. ఆ పిలి జగ్స-

(ాదీ కువతరానికి అజీమ్ పేరమజీ ఆ సదససీలో అందించిన్

సా-పజల్ తో అరధరాతిర దాకా అవసథ పడ్ింది. కానీ పూరిత చెకో

సందడశ్ం సారాంశ్ం.)

లేకప్ో తుంది. “విడ్ిచి పెట్ య
ే ో. రేప్ దసదన్ి పరకతిిందస” అనాి
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ఈ సంచికలో పిచసర్శంచిన్ కధల గబర్శంచి ...
తెలుగు సాహతోంలో అనేక సాహతీ పరకీక
ి లునాియ.

గత శ్తాబద ం ఎన్భకోవ దశ్కంలో పురాణం ససబరహమణో

న్వల, కధ్, కధ్ానిక, చిన్ి కధ్ , మరస చిన్ి కధ్ లేదా కారుే కధ్

శ్రమ గారు “పురాణం సీత” అన్ి కలం పేరుతొ “ాలాిల్ల ముదే

అందసలో చాలా పరసిదధమయన్వి. ాందసలో న్వల పరిధ్ి చాలా

టు
ి ” అని వారసేవారు. ఈ రదన్లు గడుసరి అకన్ ాలాిలు తన్

పెదదది. ఒక తరం లేదా కొనిి తరాలకి సంబంధ్ించిన్ విశరష్ాలు

భరత ని దాపు పెట్ ి ఆనాటి వోకుతలమీద, వోకితతావలమీద, మన్వ

ఒక న్వల విశరిషిసత సంది. దదాహరణకి విశ్వనాథ వారి “వేయి

సంబంధ్ాలమీద, కొండ్ొ కచో మాన్వ మాన్సిక – సాంఘక దంరా

పడగలు”, గొలి పూడ్ి మారుతీ రావు గారి “సాయంకాలమయింది”

లాోలమీద దసరకలు పెట్ వి
ే గా దండ్డవి. దదాహరణకి వారత లి ో “ఆకా

న్వలలు. కధ్ పరిధ్ి ఒక వోకిత, లేదా వోకుతల జీవితాలకి సంబం

శ్ంలో ఫ్ి యంగ్స సాసరుి” అన్ి వారత వసేత – పురాణం వారి ాలాిలు

దించిన్దయ వుంటుంది. దదాహరణకి పెదద గ
ి ొటి ససబారామకో

“వంటింటోి ఎగిరే పళళులు” అని ఆ వారత పెై వోంగోకుతలు విసిరద
ే .ి ఈ

గారి కధ్లు. మధ్ోతరగతి తెలుగు కుటుంబలలోి దండ్డ సమసో

రదన్లు ఎంతో పరసిదధ ి ప్ ందాయ. మేము పరదసరించిన్ సెకచ్ -తన్

లని, సంఘరషణల్లి విశరిషస
ి త ాయ. కధ్ానిక లేదా చిన్ి కధ్ అన్ి

పుసత కాలు ఎకకడ బడ్ితడ అకకడ పడ్డసి వెతికిమమని ఆరే రస
ే ే మతి

దాని పరిధ్ి చాలా చిన్ిది. దీనిి ాంగసిష్టులో “సెకచ్” అనికూడ్ా

మరపు భరత ల మీద వోంగోకిత.

అన్దసే. దీనిలో సాధ్ారణంగా ాతివృతత ం, సంవిధ్ాన్ం లేదా

ఈ వరుసలోనే మన్కి ససపరిచితురాలయన్ రదయతిర,

సీకెవన్సీ ఏమీ వుండదస. ఒక సంఘటన్ కూడ్ా ఒక చిన్ి కధ్

మన్ తెలుగు జ్యోతి సంప్ాదకులలో ఒకరయన్ శ్రీమతి దశిక

లేదా సెకచ్ గా వారకవదసే. లేదా ఈ రోజులోి వససతన్ి “డకా

శాోమల గారు “అమెరికా ాలాిల్ల ముదేటు
ి ” అని వారసారు ( ...ససత

సో ోరా” సాహతోంలో అధ్ిక గలగం ావే అని చెపోదసే. ావి

నాిరు). ఈ అమెరికా ాలాిల్ల ముదేటు
ి కూడ్ా అమాకక దకీ

నిడ్ివిలో ఒకటి న్సంచి మూడు-నాలుగు పేజీల వరకూ దంటలయ.

వరిత అయన్ మొగుడ్ిమీద విససరేి! (అమెరక
ి ా అయనా అమలా

ఈ సంచిక తరువాయ పేజీలోి మేము మీకోసం పరసద
ి ధి

పురం అయనా గలరోకి భరేత లోకువ అని వేరే చెపోకకరలేద ని

గాంచిన్ రదయతల కధ్ానికలు, సెకచ్-లతో బలటు, ఈనాటి “అమె

మీకనిపిసేత – మేమేమీ అభోంతర పెట్ం.) ఈ సంచికలో పరదసరిం

రికా” రదయతల రదన్లుకూడ్ా ాససతనాిం. దీనికి కారణాలు

చిన్ అమెరికా ాలాిల్ల ముదేటలో-పురాణం వారి ాలాిల్ల పంధ్ా

రెండు.

లోనే అమెరక
ి ా ాలాిలు మొగుడ్ి మతిమరపు మీద విరుపులు
ఒకటి: నాటితరం లబధ పరతిష్టు
్ లయన్ రదయతలతో ఈ

నాటి మన్ రదయత(తుర)లు ప్ో టీ పడగలరన్ి గరవం.

విరుససతంది. పెైగా నేన్స లేకప్ో తడ మీ బతుకేమవుతుందాని జ్ాల్ల
దయపిసత య.

రెండు: ఈ రదన్లు దదివిన్ తరువాత ాలాంటి రదన్లు

ఈ రెండు సెకచ్-ల్లి దదివితడ శాోమలగారి రదన్ పరసిదద స

మీరు కూడ్ా చెకోగలరన్ి విశావసం. ( అవి తెలుగు జ్యోతిలో

లయన్ “పురాణం” వారి రదన్ని తలపిసత సంది. గలరోలు వారి భరత

పరదసరణకు ాసాతరన్ి ఆశ్!)

లతో పడ్డ ప్ాటు
ి దశాబలదలు గడచినా మారలేదని; ఖండ్ాలు దాటి

ఈ కధ్లతో బలటు ఆ కధ్లు పరదసరిందబడ్ిన్ పుసత కాల

అమెరక
ి ా వచిేనా మారుోలేదని. జీవితంలో జ్రిగే చిన్ి చిన్ి

ముఖపతారలు కూడ్ా పరదసరించాం. ఈ పుసత కాలు కినగ
ే డ్
ే ాట్-కాం,

సంఘటన్లు కూడ్ా మీ రదన్లకు ముడ్ిసరకు కావదేని ఈ

అ.జ్య.వి.గొ. ఫౌండ్డష్టన్ వెబ్ సెైటిలో దొ రుకుతునాియ. ాంకా

కధ్లు మన్కి సయచిసాతయ. ఈ విష్టకం కొందం ఆలోదందండ్ి.

ాండ్ికా వెడ్ితడ న్వోదక, విశాలాంధ్ర వారుకూడ్ా ఈ పుసత కాలు

తెలుగు జ్యోతిలో “అమెరక
ి ా భరత ల ప్ాటు
ి ” అన్ి పేరిట శ్రీగలవరాజు

అముమతునాిరు. ఈ పుసత కాలోి వున్ి మిగతా రదన్లు ప్ాఠకు

మూరితగారు ఈ ముదటి కు భరత ల రెసాోన్ీ-లాంటి ఒకటి రెండు

నికి మృష్ా్న్ి గోజ్న్మే! ాంక ఈ కధ్లేమిటో దయదాం.

సెకచ్-లు వారసారు. ాదికూడ్ా గమనారహం.
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తరువాతి కధ్ానిక “పుణుకుల బుట్ లో లచిేతల్లి ”. కధ్ా

రదన్లోి మణిపూస “కాంతం కధ్లు”.

రదయతగా పరసద
ి ధ ిప్ ందిన్ శ్రీ సతోం శ్ంకరమంచి గారి కధ్ా సంక

ఈ సంచికలో ఆఖరి కధ్ానిక (“లాస్్ బట్ నాట్ లీస్్ ”) శ్రీ

లన్ం “అమరావతి కధ్లు” న్సండ్ి సేకరిందబడ్ింది. పరసత సత

డ్ొ కాక ఫణికుమార్ రదన్ “లెకకల పరసక్ష”. ాది కధ్ అన్డం కనాి

ఆంధ్రరాష్టరట రాజ్ధ్ాని అమరావతి నేపధ్ోంలో వారకబడ్ిన్ ఈ

సెకచ్ అన్డం గలవోం గా వుంటుంది. రదయత- లెకకల మేస్ ారుి,

కధ్లు ఒకొకకకటీ తడనల
ె ో ముంచి తీసిన్ పన్సతోన్లాింటివి. ము

లెకకల పరసక్షలతో తన్ అన్సభవానిి ఈ సెకచ్-లో మన్కి వివరిం

ళుపూడ్ి వేంకటరమణ గారి మాటలోి “... తెలుగబజీవన్ విశు

చినా, మన్ందరం ఈ విష్టకాలతో కన్క్స్ అవుతాం. ఎందసకంటే

ర్ూపానికి మూడు పుటలోా – మూడు వాకాూలోా – మూడు మాటలోా

మన్మందరం ఈ పరిసథ తి
ి అన్సభవించిన్ వాళుమే కన్సక. ఎవరో

ఈ కధలు అదద ం పటిట చయపాయి”. “పుణుకుల బుట్ లో లచిేతల్లి ”

కొందరు తపో మన్ం సయకలుకెళళు రోజులోి “నాకు లెకకలనాి,మా

కధ్ కృష్ాణ న్ది తీరంలో పుణుకులముమకున్ి ససబలాయ న్లగెై

లెకకల మేష్్ ారనాి చాల ాష్ట్ ం” అన్ివాళళ
ి చాల తకుకవమంది.

ఎకరాలకి, మూడు భవంతులకి, లక్షలమీద వడ్ీే వాోప్ారానికి

ాలాంటి రదన్లు చెకోడం ససలువని అనే సాహసం నేన్స

అధ్ిపతి అయోకూడ్ా తన్ గతానిి మరవని “సామాన్సోడు”. అదడ

చెకోన్స గానీ, పరకతిం చడకదేనేది నా ప్ాయంటు.

కధ్లో బుదేకో అనే పేరున్స హేమంత కుమార్ గా మారుే

మేమీ కధ్ల్లి పరదసరిందడంలో పరధ్ాన్ దదడదశ్ోం – మీకు

కున్ి ససబలాయ మన్వడ్ి ఆధ్సనిక సంసకృతిలో డ్ొ లితనాినిి

మంచి రదయతల్లి , రదన్ల్లి పరిదకం చెకోడమే కాకుండ్ా,

రెండు వాకాోలోి ఎండగడతారు. రెండు పేజీల కధ్లో ససబలాయ

ఒక రదనా పరకీక
ి ని మీకు పరిదకం చడకడం కూడ్ా. ఈ సంచి

జీవితానిి మొతత ం ఆవిష్టకరిందడం ఈ కధ్ గొపోతన్ం.

కలో పరదసరించిన్ కధ్ానికలేవీ ఆకా రదకతల అన్సమతితో

“మా కాంతం” కధ్ానిక, తెలుగు సాహతోంలో ససపరసి

పరదసరించిన్వి కావు. కధ్ానిక, చిన్ి కధ్, లేదా సెకచ్ అన్ి

దసధలయన్ కధ్కులు శ్రీ మునిమాణికోం న్రసింహారావు గారి

పరకీక
ి ని సో దాహరణం గా మీకు పరిదకం చెకోడ్ానికి చడసిన్

“కాంతం కధ్లు” న్సంచి సంక్షిపకరి
ీత ందబడ్ిన్ది. కాంతం కధ్లు

మా పరకతింలో గలగంగా అంతరాాలం న్సంచి సేకరిందడం జ్రిగంి

కూడ్ా “ాలాిల్ల ముదేటి ” లాగే మునిమాణికోం వారి ాలాిలు

ది. అందసకే ఈ రదన్లు పరదసరిందబడే వారి కధ్ాసంపుటలల్లి పరి

(ఊహా ససందరి కావదసే) వారిమీద విసిరే విససరుి – దమతాకర

దకం చడసత య, వాటి ముఖపతారలు పరదసరించాం. రదయతలూ

సంగలష్టణలతో వుంటుంది. అయతడ ఈ కధ్లనీి దదివితడ కాంతం

సహృదకంతో అరధ ం చడససకుంటలరని ఆశిసాతం.

వోకితతవం పూరితగా అవగతమవుతుంది. మొదటోి అమాకకు

చివరిగా ... ఈ కధ్లూ, ాలాంటి కధ్లూ దదవండ్ి. మీ

రాల్లగా చితీరకరింపబడే కాంతం – ప్ో న్స ప్ో న్య గడసరిగా, గడుగాగ

అన్సభవాల్లి ప్ో ర దిచస
డ సకుని మీరు కూడ్ా ాలాంటి రదన్లు

యలా మారి మునిమాణికోంవారికే దసరకలు పెడుతుంది. తెలుగు

చడకడ్ానికి పరకతిిందండ్ి. “సాధ్న్మున్ పన్సలు సమకూరు

హాసో రదయతలోి ఎన్ిదగగ మునిమాణికోం న్రసింహా రావు గారి

ధ్రలోన్ ...” అన్ి వేమన్ వాకాోనిి మరిేప్ో కండ్ి.
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పుసత కాలు- పరధ్ాోస
పురాణం సీత
ఏమిటండ్ీ వెతుకుతునాిరు ? మీ పుసత కాలు కాని, మీ
కాగితాలు కానీ ముటు్కుంటే ఒటు్!

రాతిర పదేడ్ి మెతుకులు తినాిము. ఈ పూటెన
ై ా కూరలు తెసత ా
రా? వంకాకలు మీకు ఏరడం తెలీదస. అరిటి కాకలు ...

ఒక చోట పెట్ ి ఒక చోట వెతుకుతారు. అయనా ాంటి

బంగాళదసంపలు పటరండ్ి. గోంగూర వదసద. మిరపకాకలు...

నిండ్ా ఈ దికుకమాల్లన్ పుసత కాలొకటమామ! అలమరి నీి నిండ్ి

న్యనె మింగేసత సంది. పచిేమిరపకాకలు, అలి ం, దల్లి ప్ాకలు

ప్ో తునాి య. బలి మీద...గూళు లోన్య, కిటికల
ీ ోన్య, పకక

మరిేప్ో కండ్ి. మీరు పరధ్ాోన్ంగా అటు ాటూ దయసయ
త వుంటే

లమీద నా నెతితమీద ఎకకడ పడ్ితడ అకకడ పుసత కాలు! ముఖోమెై

కేజీకి అరకేజీయయ తూసాతరు. బలబలాబు పుణోముంటుంది. రాసస

న్ కాగితాలు, దతత రాలు దదసవుతూ ఏదో పుసత కంలో పెట్ స
ే ి

కోడ్ానికి కూరోేకండ్ి. వారానికి రెండుసారేినా బజ్ారుకెళిు ఏవో

మరిేప్ో తారు. కన్పడకప్ో తడ నా మీద ఎగిరి ప్ో తారు. ఆడదానికి

తెచిే నా మొహాన్ తగలెకోక ప్ో తడ ఏం పెట్ ి వండుతాన్స?

బదధ కమూ, మగవాడ్ికి పరధ్ాోసా పనికి రాదమామ!

కాళళు, చడతులు పెట్ ి వండ్ాల్ల. నా ఖరమ! బతిమాల్లనా న్కాన్

నేన్స మీ బలి కెల్లకేసా న్ంటునాిరా? మీ పెన్సి ...

చెపోి నా, మొతు
త కునాి విన్రు. అపుోడ్డ బట్ లు వేససకునాిరూ?

తాళం చెవులు ... కళుజ్యడు కన్పట్ ం లేదా? పిలి

ఎకకడ్ికీ....మీటింగుకా...అయతడ నేన్స ాంత సేపటి

లున్ి ాలుి, ఎకకడ వససతవు అకకడ ఎలా దంటుంది

న్సంచీ దదివిన్ దదసవంతా గాల్లలో కలసి ప్ో యంది.

చెపోండ్ి? మీ కలంతో రాకవదద ని ఎనిి మాటు
ి

ఆ డబుాలకకడ పెట్ండ్ి. నేనే వెళిు వీధ్ిలో పడతాన్స

చెప్ాోన్న్సకునాిరు? అయనా సరే, వాళు పెన్సిలు

తగుదసన్మామ అంటూ. ాంకా సాిన్ం చడకాల్ల. తల

కనిపిందకప్ో తడ బలి మీద ఎదసరుకుండ్ా దన్ిది కదా

దసవువకోవాల్ల.

అని మీ పెన్సి రాము, రమ బళళుకి పటు్కుప్ో తారు.

పెట్ ుకుని తెవిల్ల వెళాులంటే చాలా సేపు పడుతుంది.

నాన్ి గారి వససతవులు ముటు్కోకూడదన్ి జ్ాఞన్ం

ాలుి పనిపిలికు వపోచెపోి వెళిుతడ దానికి ఏ క్షణాన్

వాళి కి ఎపుోడ్ొ ససతందో .
ాదిగో! కళుజ్యడు ాకకడ పెట్ ి అకకడ వెతుకుతునాిరు.

బట్ కటు్కుని

బ టు్

కాటుకా

ఏ బుదిధ పుడుతుందో ... ఏవేనా ఎతు
త కు ప్ో తడ? ఒక నేతి గరిట
ప్ో తడ మళ్ళు కొన్సకోకలేం?

ఈ పుసత కాల మధ్ో పడ్ిప్ో యంది. అవతల కుంపటోి చారు మరిగి

అయోో! వెళిుప్ో కారు. నేనిలా వాగుతుంటే వాకుకంటే

ప్ో తోంది. కేరక
ి రు సరాదల్ల. మల్లి బలబు పలక వెతికించాల్ల. బూటు
ి

వాకుకంటుంది...దీని వాగుడు మన్కేం లక్షోం అని నా మొహాన్

ప్ాల్లష్ చడకాల్ల. సాక్సీ దతికిన్వి వెతికి తీకాల్ల. మీకు కూడ్ా

కొటి్న్టు్ వెళిిప్ో కారా? అవునెి ండ్ి...న్న్సి కటు్కునాిరు. ఈ

అనీి వెతికి చడతికందీకటలనికి నాకు తీరిక ఎకకడ దంటుంది

సంసారమంతా నా వలి పెరగ
ి న్
ి సంసారమే కదా? మీరు మహా

చెపోండ్ి?

రాజులు...దికుకమాల్లన్ జ్న్మమామ ఏం జ్న్మ ఆడ జ్న్మ ? ఓ

అనిి విష్టకాలెందసకు ఒకక మాటు ఆలోచిసాతరూ? ఆ

సినిమా కెళాులంటే దీనికి ముకుక తుడవాల్ల, దానికి మూతి

చడతులు తిపుోకుంటూ ఆ పచారేిమిటండ్ీ? మీలో మీరు మాటలిడు

తుడవాల్ల, వాడ్ికి నీళళు ప్ో కాల్ల! ఈ మూకన్ంతా సవరించి

కుంటూ ... మీలో మీరు న్వువకుంటూ దంటలరు. బకట కూడ్ా

లాగులూ చొకాకలు కటి్ సిదధం చడసేత ఆకన్ ాంతమందినీ

ాలానే దంటలరా? ఆ పుసత కాలనీి దదివి ాలా తకార

వెంటేససకుని వీధ్ిలో కెళుటలనికి సిగగ ుపడ్ిప్ో తారు. ఆ సంగతి చెపో

వుతునాిరు. మిమమల్లి దయససతంటే ఏమిటో ఒకపుోడు నాకు

లేక పది రూప్ాకల్లసాతన్స, మీరంతా వెళిురండ్ి...ఆ తెలుగు సిని

భకం భకంగా దంటుందండ్ీ! ఆ చడతిలో పుసత కం ాలా ాచిే ఓ

మాలు నాకు బో రు కొడతాయ అని తపిోందసకుంటలరు. రిక్షయ

మారు అలా బజ్ారుకెళళుసాతరా? పందదార అయప్ యంది. నిన్ి

కూడ్ా బరవాడ నివవరు. అడ్ిగిన్దంతా ాచడేకాల్లీందడ. అంచడత
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ఈ ాలుి నాకు రాసి పెట్ వ
ి ుంది. ఈ సంసారం నా పీకకు దరితారడు.

అకాక ... అన్ికోల పుసత కాలనీి చింపుతునాివా మూల కూ

న్న్సి ఎనిి రకాలుగా ఏడ్ిపంి చాలో అనిి రకాలుగా మీ ాష్ట్ ం

రుేని ...వాళళుచిే ఏడుసాతరే టెైమెంతయంది?

వచిేన్టు
ి ఏడ్ిపిందండ్ి! డరససీ వేససకుని జ్యళళు టకటక లాడ్ిం

రేడ్యో
ి
కటే్సారే ... వాళుకీ ాళళు వాకిళళు దండవూ?

దసకుంటూ, మాటల మంతీ లేకుండ్ా వెళిుప్ో కారు గదయ? ాంటోి

ఆ రేడ్ియో ముందస అరుసయ
త
కూరుేంటే ాంటోి ాలాిళళువ

దన్ింతసేపు చిరాకు పడ్ిప్ో తూ దంటలరు. నా మొహం దయసే

యప్ో తారు? నాలాగే తిటు్కుంటూ తిముమకుంటూ ... దికుకమాల్ల

అన్సకుంటలన్స.

న్ జీవితాలు ... ఆడబతుకే మధ్సరం అన్ిట్ ఎవడ్ో ... పిలిలు ఈ

అయోో! నా మతి మండ్ిప్ో న్య... ఏదీ దంటిపిలి ఎకక

మొగుడు ఈ సంసారం నా దసటూ
్ దకీంలా తిరుగుతోంది. నేన్స

డ్ా? ాకకడ్డ ఆడుకుంటున్ిదడ ... ఏదీ నా చిన్ి చిన్ి కాససలు?

లేకప్ో తడ....

నా వజ్రమాణికాోలూ? నా వరహాల దివెవ? నా అపరంజ బ మామ

అయోో! నా మతిమండ్ా-టిఫిన్ చడసి పెట్డం మరిే

... ఎకకడ దాకుకనాివ్? వోసి నీ ... ఈ మందం కింద ఏం చడసత స

ప్ో కాన్స. ప్ాపం తిన్కుండ్ా వెళిుప్ో కారు. కడుపులో పేగ
ర ులు

నాివే? రామామ ... లాల ప్ో సాతన్స. బూడ్ిద బుసీమమ లాగు

అరుసాతయ. దికుకమాల్లన్ దానిి నా కెందసకు? నాకూ అకకరేిదస

నాివు. ఎందసకే ఆ బో సిన్వువలూ ?

టిఫన్
ి స ...

***
ఆడదాని మన్సస, వాళు గలవాలు ...ాబాందసలు.....పేరమలు, పురాణం వారికి తెల్లసిన్టు్ ాంకెవవరికీ తెల్లకదస అంటే
అతిశ్యో కితకాదస. “పురాణం సీత” అన్ి పేరుతో ఆ రోజులోి వారు రాసిన్ “ాలాిల్ల ముదేటు
ి ” దయసి ఆడది కన్సకే ాంత బలగా రాసోత ంది
అని జ్నాలం దరూ అన్సకునేవారట! మధ్ో తరగతి ాలాిల్ల మన్ససని తడటతెలింగా ప్ాఠకుల ముందస పరవటంలో పురాణం వారిది
అందెవస
ే ిన్ చెయో! ఆ కోవలోకి చెందిన్దడ “పుసత కాలు పరధ్ాోస” అన్ి ముదేట. ఎపుోడయ ఏదో ఆలోచిసయ
త ... పరధ్ాోన్ంగా
దంటూ...వెతుకుకంటూ.. తన్ వససతవులు కన్పడక ప్ో వటలనికి పెళాుం- పిలిలే కారణం అనే మొగుళళు లోకంలో ఎకుకవ శాతం దంటలరు.
అటువంటి మొగవాళళు, దన్ి సమకానిి, వాళు ఆలోదన్ల్లి ఎపుోడయ బెట
ై వాళుకే కేటలయససతన్ిపుోడు ,ాంటి ాలాిల్లకి వచడే
చిరాకుని ... కోప్ానిి పురాణం వారు అతోంత సహజ్ంగా దయపిసత ారు. మళ్ళు ... భరత మీద ఆ కోపం ఎంతో సేపు దండదన్ి సతాోనిి
కూడ్ా మన్కు దకకగా గురుతచడసత ారు!
తెలుగుదడశ్ం ాలాిల్లకే కాదస, అమెరక
ి ా ాలాిల్లకి కూడ్ా “పరధ్ాోసపు మొగుడ్ితో” ప్ాటు
ి తపోవని అసలు ాదంతా బరహమగారి
తపిోదమంటూ తడల్లే చెపిోన్ ఓ అమెరక
ి ా ాలాిల్ల ముదేటన్స కూడ్ా ఈ సంచికలో(తిరిగ)ి పరదసరిసత సనాిం. జ్ాఞపక శ్కితని అతి ప్ దసపుగా
వాడుకునే మొగాళున్స, మొగుళళుగా భరిసత సన్ి ాలాిళళు, వాళు అన్సభవాలన్స అక్షర రూపంలో పెట్ ి “తెలుగు జ్యోతి” తో
పందసకుంటలరని మా ఆశ్!!
***

మత్రమర్ుపు
శ్రీమత్ర శాూమలాదేవి దశిక
ఏమిటీ.. ఏదో ఆలోచిసయ
త దో వ తప్ాోరా? ాంటికి రావడం

ప్ాటికి మీరు మీ ఆలోదన్లోి దంటలరు. అయనా అంతలేసి

ఆలసోం అవుతుందా? నేన్స పకకన్ లేకప్ో తడ ాంతడ! మీకు

ఆలోదన్స
ి ఏం దంటల యట? ఎపుోడయ అలా ఆలోచిసయ
త దంటే

రాన్సరాన్స మతి మరపు ఎకుకవెైప్ో తోంది. మీ బురీ మీ కంటోరలోి

బురీ వేడ్క
ె ిక ప్ో దసటండ్ీ? ప్ో నీ ఆ ఆలోదన్లోి నేన్య, పిలిలు

దండదస కదా! నేన్స మీతో మాటలిడుతూనే దంటలన్స ... మీ

దంటలమా అంటే అదీ లేదస. వెరీవ
ి ెరీి ఆలోదన్లోత టెైమంతా వృధ్ా
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చడసత సంటలరు. ాంటోి సో ఫాలో కూరుేని పరధ్ాోసలో పడ్ితడ

ఆఫీసస పేపరుి ఎకకడ్ో పెట్ ుకుని ాంటోి వెతుకుకంటలరు. చెకపుో

ఫరవాలేదస గానీ, ాలా రోడ్ెి కిక కారుి న్డుపుతూ పరధ్ాోసలో

కు డ్ాక్రు దగగ రకు వెళిు మీ అనారోగోం సంగతి చెపోడం

పడ్ితడ పరమాదం కాదసటండ్ీ? అందసకే మీరు ఒకకరే బకటకు

మరిేప్ో తారు. ఏమనాి అంటే ఆకన్ అడగలేదస అంటలరు.

వెళాురంటే భకం నాకు. అలా అని అసత మాన్ం తోకలా మీవెంటే

ఎరకకప్ో య మిమమల్లి బజ్ారు పంపిసేత చెపోి న్ వససతవు ఒకకటీ

దండ్ాలంటే నాకు ఎలా కుదసరుతుందీ? ాంటినీ పిలిలీి ఎవరు

పటు్కురారు. బెడ
ర ే ు తెమమంటే బటరు తెసత ారు ... రాసిచాేన్స కదం

పటి్ందసకుంటలరుటల?

డ్ీ అంటే చీటీ ఎకకడ్ో ప్ో యందంటలరు. ష్ాపు వాళళు ాచడే రిసీటి ు

ఈ సంసారం అంతా నామీద పడ్డసి, చీకూ చింతా

ఎకకడ్ో పెట్ ి మరిేప్ో తారు. ఫలానా వాళిుంటికి ఫలానా రోజున్

లేకుండ్ా మీప్ాటికి మీరు మీ పరపందంలో విహరిసత య

వెళాులండ్ీ అంటే అపుోడు మాతరం బసవన్ిలేి

దంటలరు. చిన్ిపుోడు మా తాతకోన్స దయసి

తలూపుతారు.

పరధ్ాోస-మతిమరుపు మగాళుకు ముసల్ల వక

అంటూ న్నేి నిలేసత ారు.

తరావత

నాకెపుోడు

చెప్ాోవు

ససీలో వససతందన్సకునే దానిి. అది తపోని మిమమ

మీకు మీ దదో ోగ వోవహారాలు ... దళళు

ల్లి దయసిం తరావత తెలుససకునాిన్స. పెళిుకి

వోవహారాలమీద దన్ి ధ్ాోస ాంటోి వాళు మీద

ముందస న్న్సి దయడ్ాేనికి మీరు వచిేన్పుోడు “నీ

దండదస. ాంటి సంగతులు ఏవీ మీకు పట్ వు

పేరమి
ే టీ?”

అడ్ిగత
ి డ

కదా? పిలిలు సయకలోి దన్ిపుోడు వాళళు సరిగగ ా

దయపులనీి నామీదడ దన్ి మీరు “శ్రీ లక్షిమ” అని

ఏ కాిససలు దదసవుతునాిరో కూడ్ా మీకు గురుతం

చెప్ాోరు. పెళిు తంతు పూరిత అవగానే మా అకకకో

డ్డది కాదస. పిలిల టీదరి వరో తెలీదస ... వాళు

లు మన్ల్లి గుమమం దగగ ర ఆపేసి పేరి ు చెపోమంటే

ఫెరండ్ీ ఎవరో తెలీదస. బకట వాళుంటే గురుతం

అని

మా

మామకో

“సతోనాిరాకణ” అని చెప్ాోరు. మా వాళుందరూ ఫకుకన్
న్వావరు!

డరు. అలా అని అయన్ వాళ్ళునా గురుతంటలరా అంటే అదీ లేదస.
ఫో న్సకు చెయో అడే ం పెట్ ,ి “వాడ్ి పేరేమిటీ?.....దీనికి

అసలు ఈ మతిమరుపు మీకే కాదస, మిమమల్లి సృషి్ం

పిలిలెంతమందీ?...మా చెలి ెలు మొగుడ్ి పేరేమిటీ?” అంటూ అడ్ి

చిన్ ఆ బరహమదడముడ్ి కూకడ్ా దంది. మీ మగాళున్స సృషి్సత య

గేసి పబాం గడుపుతారు.! మీకు ాష్ట్ ం లేని పన్సలు, కష్ట్ మన్
ెై

ఆకన్ పరధ్ాోసలో పడ్ి మీకు జ్ాఞపకశ్కితని ావవడం మరిే

పన్సలు చెకోకుండ్ా తపిోందసకోడ్ానికి ససలువెైన్ మారగ ం

ప్ో కాడు. వెంటనే సరసవతీ దడవి గురుత చడస,ేత చడసిన్ తపుో

“మతిమరుపు”.

దిదద సకోవడ్ానికి ఆడవాళున్స సృషి్ంచి మీ జ్ాఞపకశ్కిత కూడ్ా మా

అనిింటికీ గురుతలేదస...మరిేప్ో కాన్స అంటూ హో ల్

మొహాన్ రాసి, ఈ మతిమరపు మొగాళున్స పెళిు చడససకుని మీ

సేల్ లో చెపేో మీకు, ఆఫీసస న్సంచి ఫో న్ వసేత మాతరం ఎకకడలేని

ప్ాటు
ి మీరు పడండనాిడు!

జ్ాఞపకశ్కిత ఠకుకన్ లేచి కూరుేంటుంది! ఆఫీససలో ఎవడనాి నా

మొదటిసారిగా ఈ దడశ్ం వచిేన్ న్న్సి ఎయర్ ప్ో ర్్

బో టివాడు కాసత తపుో చడసేత చాలు, “కూజ్ లెస్ ఫెలోస్...దడ

న్సంచి ాంటికి తీసికెళత ళ దో వ తప్ాోరు. తీరా ాంటికి చడరుకునాిక

ష్టుడ్ రిమెంబర్ దీజ్ జింగ్సీ” అంటూ ాంతెతత ున్ మండ్ి పడతారు.

న్న్సి వాకిటి ో నిలేసి డుపిి కేట్ కీ కోసం బ్దల్లే ంగ్స మేనేజ్ర్ దగగ రకు

ఆఫీససకెళాురంటే ాలుి గురుతండదస ... పనిలో పడ్ాేరంటే గోజ్న్ం

పరిగెతత ారు గురుతందా? ఆఫీససకు లేటు అయప్ో యందీ అంటూ

సంగతడ గురుతండదస. అలసిప్ో య ాంటికొచిే సో ఫాలో అకకడ్డ

హడ్ావిడ్ిగా బకలుదడరుతారు. కారు దగగ రకు వెళిు తాళాల కోసం

చిన్ిపిలి ాడలేి

తడుముకుంటలరు. కావాల్లీన్పుోడు కళుజ్యడు కనిపిందదస. మీ

అన్సక్షణం మిమమల్లి దయససకోడంతోటే సరిప్ో తోంది నాకు.

వాలెట్ ఏ ప్ాంటు జ్ేబులోనో పెట్ స
ే ి మరిేప్ో తారు. ముఖోమెైన్

నిదరప్ో తారు.

మన్

పెళుయన్పోటి

న్సంచీ

రేపు నేన్స లేన్పుోడు ఎలా బతుకుతారో ఏమో ...
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పుణబకుల బ్బటట లో లచిుతలిా
కీ.శర. శ్రీ సతోం శ్ంకరమంచి
అమరావతికీ, ధ్రణికోటకీ మధ్ో కృష్టణ ఒడుేన్ ఓ పెదద
చింతచెట్ ుంది. రాతిరళళు ఆ చింతచెట్ ు పకకలకి ఎవరూ వెళురు.

"ాటు రమమంటుంటే" ాలా అనిి దికుకల్లించీ ఆపకుండ్ా వససత
న్ి అరుపులు, కేకలు అందసకున్ి ససబలాయ-

అకకడ దకాోలు తిరుగుతుంటలకని భకం. ఆ

"అకో వచడే"

చింతచెట్ ు వకసెీవరికీ తెల్లకదస. కాపు కాక

"ాదసగో ాకకడ్డ"

టం ఎపుోడ్ో మానేసింది. దదకంపూట రోజూ

"ముందస మీకే"

కృష్టణ కి సాినానికి వచడే అవధ్ాన్స
ి గారు చడతులు

"ాదసగో ఆకు"

నొపుోలు పుటే్దాక రాళళు విసరగా విసరగా గుపెో

అంటూ ఎకకడ కకకడ సమాధ్ానాలు చెపుతూ, మె

డు చింతకాకలు రాలేవి. వాటిని భదరంగా తడ్ి

రుపులా తిరుగుతూ, వరషధ్ారల మధ్ో గురాీనిి న్డ్ి

కొంగున్ మూటగటు్కెళిు వాళాువిడకిసేత ఆవిడ

పే చాకదకోంతో క్షణాలమీద అందరికీ పుణుకులు

"కృష్టణ మమ

అందించడవాడు. కాని పదేడ్ికి మహ లోభించడవాడు.

ావావళ

పదేడ్ికిచిేందా?"

అంటే

అవధ్ాన్స
ి గారు ఆ మాటలేి తిరిగేసి "రేపు పపుో
చడససకోమంది" అనేవాడు.

"మరికాసత పదేడ్ెకోరా?" అని ఎవరెన
ై ా అంటే
"ఏటిబలబూ! పుణుకులు తింటే బలంగాని పదేడ్ి తింటే ఏవసత ది"

పదిగంటల ప్ారంతాన్ ఆ చింతచెట్ ు నీడన్ సందలన్ం

అని విససకుకంటూ కాసత విదిల్లంచడవాడు. ఎంతవేగంతో పుణుకు

మొదలవుతుంది. పుట్ లోకొచడే చీమలాి ఒకళు వెన్కాల ఒకళళు

ల్లచడేవాడ్ో అంతవేగంతో డబుాలు వసయలుచడసేవాడు. పేక కలప

అకకడకి చడరుకుంటలరు. రెండుమూడు జ్టు
ి గా విడ్ిప్ో తారు. ఆ

నిచడేవాడు కాదస. ముకక వెకోనిచడేవాడు కాదస. "ఆటలోపడ్ి

నేలమీదడ దతికిలపడ్ి పేకాట మొదలేసత ారు.

మరిేప్ో తారు బలబూ" అంటూ వెకిల్ల న్వువతో విన్కంగా గొంతు

కొమమల మధ్ోన్సంచి ఎండప్ డ దసరుకుకన్ ప్ డుససత

మీద కూరుేనేవాడు.

నాి లెకకచడకకుండ్ా దీక్షగా సాగుతున్ి పేకాట కజ్ఞ వేదక
ి

ాంతలో రేవులోకి అవతల్ల వొడుేన్సంచి పడవొచడేది.

దగగ రకు నిదాన్ంగా న్డ్ిచ ొసాతడు పుణుకుల ససబలాయ. కుడ్ిచడతి

రయోన్ బలణంలాగా రేవులో కెళిుప్ో యావాడు ససబలాయ. "పుణు

లో వేడ్ి వేడ్ి పుణుకుల బుట్ ఘుమాయససతండగా ఎడంచడత

కులు! వేడ్ి పుణుకులు" అంటూ దిగన్
ి వాళుని దసటు్ముటే్వాడు.

మాసికలుపడే ప్ాతగుడే నొకదానిి ధ్రించి, ఆ గుడే తో ఆ బుట్

సామాన్స సాంతం దింపుకోకుండ్ానే పుణుకులు కొనిపించడవాడు.

మీద అటూ ాటూ ఆడ్ిసత య పరతోక్షమవుతాడు ససబలాయ. ఆ

ఎవరెన
ై ా కొన్ని వాళళుంటే వాళుపిలిల దసటూ
్ తా బుట్ దయపిసత య

ప్ాతగుడే అలా గాలోి ఆడ్ిందటంలో కిీమి కీటకాదసలన్స ప్ార

పరదక్షిణాలు చడసవ
ే ాడు. పిలిల తాకిడ్క
ి ి తటు్కోలేక దచిేన్టు్

దో లటమే కాకుండ్ా, పుణుకుల ఘుమ ఘుమని న్లుదికుకలకీ

కొనేవాళళు. రేవుకీ, చింతచెట్ ుకీ మూడుసారుి తిరిగట
ే పోటికి బుట్

విసత రింపచడసే పరకతిం కూడ్ా వుంది.

సగం పెగ
ై ా ఖాళ్ళ అయాోది.

ఆ ఘుమఘుమ గాల్లలో పరుగెతత ుకొచిే ముకుకకు సో క

బరం కొంచెం మందకొడ్ిగా దన్ిపుోడు పేకాట ఆడుతు

టంతోటే అకకడ్ి జ్నానికందరికీ వొళళు జ్లదరించి కడుపులో జ్ఠ

న్ివాళు వెన్క చడరి "ప్ో లకోగారు! ముకక తికోండ్ి ఈ

రాజఞ దవెవతు
త న్ లేచద
డ ి.

దెబాతో ఆటయప్ో వాల" అనేవాడు. ఆ ముకకతో ఆటయప్ యం

"ఒరే ససబలాయ్!"

దన్సకొండ్ి-ప్ో లకో అడకుకండ్ానే ఆకులో పుణుకులు పెట్ ి

"ముందిటివవరా "

ాచిే డబుాలు వసయలు చడసవ
ే ాడు. ఆట ప్ో య కూరుేన్ివాళు

"నా కిచెేళళుహే"

దగగ రికెళిు వదసదరా అంటునాి "పదేడ్ి ఎకుకవేశాన్స తీససకోండ్ి.
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మళ్ళు ఆటేసేదాకా ఖాళ్ళయాగా" అంటూ అంటగటే్వాడు. సాకం

వడ్ీే లమీద అపుోల్లచడేవాడు ససబలాయ. వసయళళు కొంత పంట

తరం మూడుగంటలవేళ బుట్ ఖాళ్ళ అయనా ససబలాయ అకకణిణంచి

లోి సాధ్ించడవాడు. మూడ్డళులో చిలి రకొటు్ పెట్ లడు ససబలాయ.

కదిలేవాడు కాదస. అసలు బరం ఆ తరావతడ. పేకాట కురుక్షేతంర లో

న్గలు తాక టు్ పెట్ ి అపుోలు తీససకెళిున్వాళళు సగం మంది

కాళళు, చడతులూ విరిగ,ి తలపగిల్ల అడే ం పడ్ిప్ో యన్ జ్న్ం

అపుోలు తీరే లేక న్గలు వదిలేససకునేవారు. అపుోల కింద

ససబలాయ వెైపు దీన్ంగా దయసి "ఓ రెండు రూప్ాకల

కొందరి ప్ లాలు జ్పత యప్ో గా పుణుకుల ససబలాయ ాపుోడు

పిోవవరా?" అని ఎవరెన
ై ా అంటే "నా దగగ రమ
ే ుంటుంది బలబూ!

న్లగెై ఎకరాలకి, మూడు భవంతులకి అధ్ిపతి. లక్షలమీద వడ్ీే

పుణుకులముమకునే వాణిణ" అనేవాడు ససబలాయ. ఎవరడ్ిగన
ి ా

వాోప్ారం.

ముందస ఆ వాకోం తపోకుండ్ా అన్గా ఆ తరావత సంగలష్టణ
దాదాపు ాలా సాగేది.

ాపుోడతనిి ఎవరూ ససబలాయ అన్రు. వాళు కులం
వాళళు ససబాకో అంటే మిగతావారు ససబలారావుగారు అంటల

"అమమకంలోదివవరా?"

రు. మన్వలు, మన్వరాళుతో ఘన్ంగా బతుకుతున్ి ససబలాయ

"అమోమ? ాదిసేత బ్దకాోనికి లేవు బలబూ"

ఎవరసి న్మమడు. తెలివారుజ్ామునే లేచి తలుపు వేససకొని రహ

"సాకంతారనికిసత ాలేరా"

సోంగా ఓ గంటసేపు ప్ారరధన్ చడసత ాడు. 'నా ప్ారరధనే నా లక్షిమ' అంటల

"ాపుోడు మీకిసేత రేపు మళ్ళు సరుకేససకు రావాలా?

డు అందరితో.

ధ్రలు మండ్ిప్ో తునాియ"

పటిం కాలేజీలో దదసవుకుంటున్ి ససబలాయ మన్వ

"నీ ప్ావలా వడ్ీే వేససకోరా"

డు, తండ్ిర తాతలు పెట్ న్
ి బుదేకో అనే పేరున్స హేమంత

"వడ్ీే , అసలు, మీదగగ ర ఎకకడకెళత ళంది బలబూ, నా ా

కుమార్ గా మారుేకుని సెలవలకి ాంటికొచాేడు. తాతగారి ప్ారరధ

బాందడ..." అంటూ బతిమాల్లందసకుని అపుోల్లచడేవాడు. పుణుకు

న్ రహసోం, లక్షిమ కీలకం కన్సకుకందామని కాపేసి ఓ రోజు తలు

లమిమతడ ఐదసరూప్ాకలు లాభం వసేత రుప్ాకకి ప్ావలా వడ్ీే ల

పు సందసలోించి బెన
ై ాకుోలర్ీ పెట్ ి దయశాడు. లక్షిమ రహసోం

మీద పది మిగిలేది. సాకంతారనికి వసయళళు పూరిత చడససకుని చీక

తెల్లసిప్ో యంది.

టి పడ్ాేక సారాకొటు్ దగగ ర కోచడేవాడు. సారా కనెి ఓ ముదిదచిే
వెళిుప్ో తడ జల్ అయప్ో య, ఆ సారా కనెిని సాంతం కౌగిల్లందస

ససబలారావుగారు అలనాడు పుణుకుల బుట్ మీద ఆడ్ిం
చిన్ మాసికల గుడే ల్లి పూజససతనాిడు.

కుందసకు డబుాలేి క గిలగిలి ాడ్డ సారా సరససలకి అరధ రూప్ాయ
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మా కాంతం
కీ.శర. శ్రీ మునిమాణికోం న్రసింహారావు
మా కాంతం అంత ప్ డగరస కాదస, ప్ టీ్ కాదస. పెదద

ఒకకకకరే వచిే న్న్సి జూచి కడుపు చెకకలయాోలాగున్ న్వువ

రూపసి కాదస. కానీ ఓ మోసత రు అందగతడత , ఆమె శ్రసరచాఛక

కొని వెళిుప్ో కారు. వీళళు ఎంత న్వివనా నాకు మటు్కు మా

బంగారు పసిమిగాదస చామన్ చాక, న్వువ మొగము. దకకని

కాంతానిి దయడ్ాలన్ి కోరిక ప్ో లేదస. అపోటికి రెండ్డళుకిీంద

నేతారలు, ఆమె కన్సిలలో దివోజ్యోతి కన్బడుతూ దండ్డది.

దయశాన్స ఆ పిలిన్స, ాపుోడ్ెటి లదందో ; పెదదమనిషి అయన్ తరు

మా కాంతానికి నాకు బహు చిన్ితన్ంలో వివాహం

వాత పిలిలు ాటేి ఎదసగుతారుట; ఈ అమామయ ఎంత ఎదిగిందో

అయంది. చిన్ిదెై దన్ిపుోడు మా ఆవిడ నాకే

బహుశ్ః చీరలు కడుతూ దండవదసే; అని

మంత అందమెన్
ై
మనిషిలాగ కనిపించడదికాదస.

అన్సకొంటూ అకకడ్డ పడుకొనాిన్స. న్వువలు

అపుోడపుో డు నేన్స అతత వారింటికి వెడుతూ దండ్డ

ఆగిప్ో యనాయ.

వాడ్ిని. అటలింటపుోడు ఆమెన్స దయసయ
త దండ్డవా

సదసదకొనాిరు. సాకతరం నాలు
గ గంటలెైంది. కాసత

డ్ిని, ఒకకకకపుోడు ఫరవాలేదస మా కాంతం సస

దలి బడే ది. లేచి ఊళళుకిప్ో య గుకెకడుకాఫీ

మారెైన్ అందగతడత అని అన్సకునేవాడ్ిని. దయసయ
త

తాగివదాదమా అని అన్సకుంటూ కళళు మూసస

దయసయ
త దండగానే, ఆ పిలి ఓణీలు వేకటం సాగిం

కుని పడుకొనిదనాిన్స. ాంతలో గాజుల గల

చింది. నేన్య లాగులు వదిలేసి పంచెలు కట్ డం ప్ార

గలలూ, కొీతత చీర రెపరెపలూ వినిపించినెై, దాని

రంభించాన్స.

తోప్ాటు మగువ ప్ లపు దెలుపునొక మారుతం

ఎకకడవాళళు

అకకడ

ఓ సంవతీరాది పండగకు నేన్స అతత

కూడ్ా సో కింది ప్ారిజ్ాత కుససమ పరిమళ భరి

వారింటికెళాున్స. సాధ్ారణంగా జుటు్ విరబో ససకుని

తమెన్
ై ది. అయతడ ఎవరో కొతత ఆవిడ వససతన్ిది

వీధ్ిలో ఎగిరే పిలి నాకు ఆనాడు కనిపిందలేదస. నేన్స హలోి కూ

కాబో లు న్న్సి దయసి న్వివప్ో వటలనికి అన్సకునాిన్స. అందసకని

రుేని ాటూ అటూ దయసాన్స. ఎకకడ్ా ఆ పిలిజ్ాడ కనిపింద

కళళు గటి్గా మూససకునాిన్స బలగా నిదరలో దన్ివాడ్ిలాగ. ఆ

లేదస. మా బలవమరిది అపోటికి ఏడ్డండి పసివాడు, వాడ్ిని పిల్లచి

వచిేన్ ఆవిడ ఎవవరో గాని అందరిలాగ ఒక న్వువ న్వివ ప్ో లేదస.

రహసోంగా అడ్ిగాన్స. "మీ చిన్ి అకకకో ఎకకడుందిరా?"

అసలు న్వవలేదస. అకకడ్డ న్సందసని దన్ిటు్ నాకు అన్సమాన్ం

అని. వాడు నాకేమీ జ్వాబు చెపోకుండ్ా లోపల్లకి పరుగెతిత

కల్లగింది. కొదిదగా కళళు తెరచి దయశాన్స. ఎవరో పదహారు ఏండి

"అమామ చిన్ి అకకకో ఎకకడుందడ?" అని వాడు అమమన్స అడ్ి

పిలి. ఆవిడ ఏదో వససతవు కోసం ఆ హాలోి వెదసకుతున్ిటు
ి నా

గాడు. ఆవిడగారు "ఎందసకురా నాకనా" అంది. "బలవ అడు

ఊహకు తోచింది. బలగా కళళు తెరచి
ి దయడటలనికి బ్దడ్ికం. ఎవరెై

గుతునాి" డని చెపోే శాడు. అపోటికింకా కారోం కాలేదస. ఈ

తడ మన్కెందసకని కళళు మూససకునే వకససీ కాదస నాది.

మాట విని మా అతత గారు న్వివంది. మా మరదలు బకటకొచిే

ాంతలో ఆ అమామయ నా మందం వెప
ై ుకే న్డవటం నేన్స దయశా

న్న్సి జూచి, అవవ! ఏమిటి బలవా అది? అకకకోతో ఏం పని

న్స. ఎందసకో గుండ్ె దడదడ కొటు్కొన్ిది. ఏదో ఆన్ందం కూడ్ా

నీకు?" అని విరగబడ్ి న్వివంది. నాకు చాలా సిగగ స
ే ింది. నేన్స

దంది.

గోడవేపు ముఖంపెట్ ి మందం మీద పడుకొని నిదర ప్ో తున్ిటు
ి

దాని తరువాత జ్రిగన్
ి సంగతులన్స బటి్ తెలుససకున్ి

న్టించాన్స. మా మరదలు ప్ో య ాంటి పకకన్సన్ి అరడజ్న్స

విష్టకం ఏమిటల అంటే ఆమె సాదస(కాటుక) భరిణకోసం వచిేం

పిలిలన్స లాకొకచిే న్న్సి దయపటలనికి వాళుంతా లోపల చడరారు.

దట. ఆ భరిణ నా మంచానికి ాటువెప
ై ున్ ఒక చిన్ి బలి పెన్
ై

ఏవో గుసగుస లాడుకొనాిరు. న్వువకొనాిరు. ఆ తరువాత

దన్ిది. దానిి తీససకోవాలెన్ంటే నాపెగ
ై ా వంగి తీససకోవాలె. ఆ
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పిలి ఒక క్షణం ఆలోచించి, అటూ ాటూ దయచి ఎవవరూ లేరని

గాన్య, సేిహం సిిగధ మన్
ెై పేమ
ర గాన్య మారేకొదీద కాంతంలో దాగి

నిశ్ేయందసకొని దటుకుకన్ నా పెన్
ై వంగి ఆ భరిణ అందసకో

వున్ి కొంత విచితర పరకృతి బెట
ై పడసాగింది. మొదటి రోజులోి కొతత

బో యంది. ధ్ెైరోంగా బలగా కళళు విపిో దయశాన్స. మా కాంతమే.

వలాి, సిగగ ువలి ఆమె విసాతరం మాటలిడ్డది కాదస. ప్ాతబడే తరువా

ప్ డుగు ఎదిగింది. వళళు చడసింది. చాక వచిేంది. రెండ్డళులో

త ఆమె సంగలష్టణ కొతత మెరుగులు పెట్ ుకొంది. కొతత అందాలు

అంత మారుో ఎలాిగ వచిేందో నేన్స ఊహందసకోలేకప్ో యనా

తెదసేకొంది.

పూత కొచిేన్ మామిడ్ిగున్ిలాగ తకారెైంది. న్సన్సపెైన్ రేకులు

ఆమె సౌదరాోనిి, ఆమె శ్రసరంలోదండ్డ అందమెన్
ై వంపు

దట్ ంగా బ్దగువుగా ఒక దానిని ఒకటి అంటి పెట్ ుకొని దన్ి మొగ

లన్స, రేఖలన్స, కోమలతావనిి దయచి ఆన్ందించడ వాడ్ిని, నేన్స

ల్ల ప్ తిత లాగుంది ఆమె శ్రసరం, సీత ర సోరశ తగలటం నాకు అదడ మొద

మొదటి రోజులలో. తరువాత, వాటికంటే ఆమె చీతాకరాలలోన్య,

టిసారి, దందరదరశనానికి మహో దధ్ి ప్ ంగిన్టు్ నా హృదకం ప్ ం

చీదరింపులలోన్య, సాధ్ింపులలోన్య దన్ి, దకిత వెైచితిరకం, ద

గింది. ఆమె తెలిని మొగంపెై ఒక చిరున్వువ కన్పడే ది. క్షీరసా

మతాకరం, మాధ్సరోం, న్న్సి ఆకరిషంచిన్వి.

గరంలో దందసరడు దదయంచిన్టు
ి అయంది. ఆమె నా వంక దయ

నేన్స తల దసవువకుంటునాిన్స. నా జుటు్ బ్దరుసస, అణి

చింది. వాోకరణానికాతీతమెన్
ై ఆమె కన్సిలలోని గలష్ట నాకు

గిపడ్ి దండదస. అందసకని దసవెవన్తో చాలాసేపు దసవువ

అరధ మెైంది. అపరకతింగా నేన్స చడతులు చాచాన్స. నా ఆల్లంగ

తునాిన్స. ఆ సమకంలో కాంతం న్న్సి జూచి న్వివంది. నేనేదో

న్ంలోకి ఆమె మెలిగా జ్ారింది. నేన్స మరింత గటి్గా ఆమెన్స నా

ష్ో కు చడససకుంటునాిన్ని ఆమె అన్సకొంది. "ఎందసకు న్వువ

హృదకానికి హతు
త కునాిన్స. ఆమె సిగగ ుపడ్ి న్వివ ముకుకపెైన్

తునాివు?" అని అడ్ిగాన్స. కాంతం న్వువ ఆపుకొని "అబా,

వేలు వేససకొని 'తపుో' అన్ిది. నేన్స చడసింది చాలా తపుో పన్

ఏం లేదస. ఎంతసేపు దసవివనా దన్ి అందం కంటే కొతత ది రాదస

ట! ఎవరెన
ై ా దయసేత ఏదో అంటలరట !!

కదా" అని న్వువతునాి న్న్ిది. నేన్నాిన్య "అదికాదస

ఎవరేమనాి సరే, ఆమెన్స వదలాలని నాకు బుదిధ
పుట్ లేదస. మరింత గాఢ౦గా కౌగిల్లందసకునాిన్స.

కాంతం, ఆ జుటు్కు నీ గుణమే అబ్దాంది. ఎంత దసవివనా లొంగ
డంలేదస" అనాిన్స. "లొంగకేం జ్ేసత సందండ్ి" అంటూ ఆవిడ

ాంతలో ఎవరో వససతన్ిటు
ి అల్లకిడ్ి అయంది. అయనా

వచిే, కాసత చెయో తడ్ిచస
డ సకొని, రుదిద ప్ాపల దీసి దకకగా

నేన్స అలాిగే ఆమెన్స వదలకుండ్ా దండటం జూచి, ఆ పిలి దటు

దసవివంది. అపుోడు మళ్ళు అన్ిది "దయశారా, లొంగ తీససకొనే

కుకన్ నా చెంప మీద మృదసవుగా కొటి్ంది. నేన్స వదిలేశాన్స. ఆ

విధ్ం తెల్లకక ప్ తడ సరి" అని. నిజ్ానికి లొంగతీససకొనే విధ్ం

అమామయ తురుీన్ ప్ారిప్ో యంది.

ఆవిడకు తెల్లసిన్ంత బలగా నాకు ఎపుోడయ తెల్లకలేదస. నేన్స

నా జీవితంలో అది దివోదిన్ము. నావళళు అంతా పుల
కరించింది. ఆ పులకలు నా జీవితం అంతా అలాిగే దండ్ిప్ో తయో
అన్సకునాిన్స.
ఆ తరువాత కొదిద రోజులకే ఆమె సతీతవం సీవకరించింది.
మేము సంపూరణమెైన్ అరధ ంలో గలరాోభరత లము అయనాము.

అపోటికి ాపోటికి అంతడ.
లొంగతీకడం అంటే జ్ాఞపకం వచిేంది. మేము భీమ
వరంలో దండగా మాకు ప్ో టలివు దండ్డది. ప్ాలు తీకడ్ానికి దాని
దగగ ర కెడ్త
ి డ అది బుసలు కొడుతూ ప్ డవ వచడేది. దానిి
ఎలాిగయనా మచిేక చడససకోవాలెన్ని మా ఆవిడ నానా అవసథ లూ

ఒక వెని
ె ల రాతిర ఆమె మా ాంటికి రాణి అయంది. ఆ

పడుతూ దండ్డది. ఆవిడ దాని దగగ రకు వెళిున్పుోడలాి నేన్స

రోజు రాతిర తెలిని చీర కటు్కుని తెలిని మలెి పూలు జ్ెడలో పెట్ ు

ప్ారణాలు బ్దగబటు్కొని కూరుేనేవాడ్ిని. అది ఆవిడన్స ఎకకడ

కొని, దొ డ్ోి ఆ వెనెిలలో తిరుగుతూ దంటే జ్యోతాీతరంగాలపెై

కుమేమససతందో న్న్ి భకంతో.

పుణోలోకాల న్సంచి దిగవ
ి చిేన్ ఒక అపీరః కనెివలె కన్పడే ది.

మా ఆవిడ ఎంత పరకతిించినా అది ఎనాిళుకూ

కాలం గడ్ిచిన్కొదిద మా ాదద రి మధ్ాో దన్ి పరిదకం సేిహం

సావధ్ీన్ం కాకప్ో వటం దయచి చివరకు నేన్నాిన్య, "కాంతం! ఈ
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ప్ో టి గొడుేన్స పెట్ ుకొని మన్ం ఎనాిళళు కాపురం చడకగలం?

సతోనారాకణగారు, రెండవది నా గలరో! ఆ మాట సతోం. ఆవిడ

దీనిి అమేమదాదము".

నా కథలు బలగునాికని ఎపుోడయ అన్లేదస. నాకు పరపందంలో

"అవవ అదడమిటండ్ీ అలాి అంటలరూ? ప్ాడ్ి గొడుేన్స

దన్ితసాథన్ము, గౌరవమూవససతందనే న్మమకం ఆవిడకు ఎపుో

అముమకొంటలరుటండ్ి ప్ో టి దెత
ై డ మటుకూ. ఆ మాటకొసేత నేన్స మి

డయ లేదస. కాని నేన్స మటుకు ఏవో ఆశ్లు పెట్ ుకునేవాడ్ిని.

ముమలన్స పెట్ ుకు కాపురం చెకోటం లేదా?" అన్ిది మా

ఎవరెన
ై ా ఏ సభకనాి పిల్లసేత తపోక వెళళి వాడ్ిి నేన్స ఖరుేలు

కాంతం.

పెట్ ుకొని. నేన్స పిచిేతన్ం పడుతునాిన్ని, ాలాి దపనాోసాలు
న్న్సి ప్ో టి గొడుేతో ప్ో ల్లేన్ందసకు కష్ట్ వస
ే ి నేన్నాిన్య

"అయతడ కాంతం నేన్య ప్ో టి గొడుేనే అంటలవా ?"
కాంతం

ముసిముసి

న్వువలు

న్వువతూ

ాచిేన్ంత మాతారన్ పేరు పరతిష్టఠలు వసాతకన్ి మాట భరమ అని
ఆవిడ అంటూ దండ్డది.

అన్ిది

ఆంగి సాంపరదాకం పరకారం ఏపిరల్ మొదటి తారసఖస ఆల్

"కాకేమండ్ి మీరు మటుకు మొదటి రోజులోి ఒకక తీరాన్ సావధ్ీ

ఫూల్ీ డ్డ. ఆరోజున్ పెదద ా, చినాి అనే గదం లేకుండ్ా ఒకరి

న్మెన
ై ారా ? ాంతకంటె ఎకుకవగానే బుసలు కొటల్రు. ఓపిక పడ్ి

ఒకరు హాసోం ఆడుకోవదసే. నేన్స ఒకరి మీదకు వెళుటం ఎందస

తడ ఎంత ప్ో టి గొడుే అయనా లొంగుతుంది. ఓపిక దండ్ాలట ! అది

కు? మా కాంతానేి హాసోం పటి్దద ామని అనాిన్స "కాంతం నీవు

ఆవిడ అనే మాట.

పుటి్ంది ఏపిరల్ ఫసస్గా, ావావళ నీ పుటి్న్రోజు పండుగ కామా

ాంకో సందరభంలో కూడ్ా ాలాిగే ఓపిక దండ్ాలని చెపిోం

లు"

ది. ఏమిటల అంటే ఒక రోజు నేన్స నా ఫౌ౦టెన్ పెన్ కన్పడక,

ఏపిరల్ ఫసస్న్ పుటి్న్ వాళుంతా ఫూల్ీ కాంతం కూడ్ా

వెతుకొకని విసిగి చివరకు అడ్ిగాన్స, "ఏమే కాంతం నా పెన్

ఫూల్ అవుతుంది. ాలాిగ ఒక చిన్ి విససరు విసిరాన్స. ఆమెకు

ఏమెైనా దయచావా ?" అని.

అరధ మెై నా సరసానిి గీహససతంది అన్ి న్మమకంతోనే.

"మీ వససతవులు ఏవి ఎకకడ పెట్ ుకుంటలరో నాకే ఏం
తెలుసాతకండ్ి ? అయనా మీ పెన్ తో నాకేం పని?

ఆమె

చిన్ితన్ంలో

కొనాిళళు

సయకలులో

దదసవుకొన్ిది. అందసకని ాటే్ గీహంచి న్వివంది. ఆ తరువాత

నామటుకు నేన్స అరగంట న్సంచి వెతుకుకంటునాిన్స

అన్ిది, "నేన్స ఏ రోజున్ పుటల్నో నాకు మటుకు జ్ాఞపకం లేదస.

అటి కాడ కోసం. ఏం జ్ేసద
ే ి చెపోండ్ి. వెతగాగ వెతగాగ ాపోటికి

కానీ మీ కథలు విన్ివాళుంతా ఏమమామ నీవు ఏపిల్
ర ఫసస్న్

దొ రక
ి ింది. మీరూ వెతుకోకండ్ి ఓపిగగ ా" అని హతవు చెపిోంది.

పుటల్వా? అంతడ అయ దంటుంది. లేకప్ో తడ అలాింటి పిచిే కథల

న్వువతూ అన్ిమాటలే అయనా ఎంత నిగూఢమెన్
ై

న్స వారసే ఆకన్న్స దయసయ
త దయసయ
త ఎందసకు పెండ్ిి చడససకు

సతోం దంది ఆమె మాటలోి! జీవితంలో ఓపిక దండ్ాలట! ఓపిక

నాివ్! చడససకునాివ్ ఎందసకు కాపరం జ్ేసత ావ్!" అంటునాి

దంటేనే ప్ో టి గొడయ
ే లొంగుతెై, ప్ో యన్ వససతవులూ దొ రుకుతెై.

రండ్ీ!" అని విరగబడ్ి న్వివంది.

రామాకణంలో ాంతకంటే గొపో సతాోనిి చెపోలేదస వాలీమకి!

అలాింటి కథలన్స వారసే ఫూల్ తో కాపరం చడసత సనాివు

సీత పదాదన్సగేండుి వన్వాసం చడసింది. జీవితం జీవితం అంతా

కాబటి్, నీవు అంతకాకప్ో యనా ఏపిల్
ర ఫసస్న్ ఫూల్ీ అయదం

ఓపిక పటి్ంది. మా ఆవిడ్ా ఆమాటే చెపిోంది ఓపిక దండ్ాలని.

డ్ాలని వాళళు అనాిరన్ిమాట. ప్ో నీ ాదద రం ఫూల్ీ మెన
ై ాము

***

తగాదా లేకుండ్ా, సరసానికి అన్ిదడమాట. కాని నిజ్ానికి ఆవిడ

నేనొక సందరభంలో అనాిన్య, నా కథలు మెదసేకోని

అభిప్ారకం కూడ్ా అంతడ నా కథల గురించి. అటలింటపుోడు నేన్స

వోకుతలతో నేన్స సాధ్ారణంగా సేిహం చెకోన్స. కాని ాదద రు

దన్ితసిథతికి వసాతన్ని ఆమెకు న్మమకం ఎలాిదంటుంది, ఆ మాటే

నాిరు. వాళళు నా కథలు ఎపుోడయ మెదసేకోరు అయనా నేన్స

అన్ిది దమతాకరంగా ఒకసారి. అదడమిటి అంటే గుడ్ివాడలో ఒక

వాళున్స ఎకుకవగా గౌరవిసాతన్స అని! అందసలో ఒకరు విశ్వనాధ్

సారి ఓ పెదద కవికి సనామన్ం జ్రిగింది. ఆ సందరభంలో జ్రిగే
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పండగ సభకు న్న్సి కూడ్ా ఆహావన్ం చడశారు. మా కాంతానిి

న్న్సి మొదటోి ఎవవరూ గౌరవిందలేదస. చివరకు ఎవరో వచిే

పిల్లచి "నేన్స కాసత గుడ్ివాడ దాకా వెళిివసాతన్స" అనాిన్స.

మీరూ మాటలిడండ్ి అని బలవంతపెడ్త
ి డ మాటలిడ్ాన్స."

"ాపోటిన్సంచీ వెళుకప్ో తడనేం?"
"అకకడ కవిగారిని ఏన్సగ ఎకికసాతరు"

"వాడ్ెవరో మీ దగగ ర దదసవుకున్ి విదాోరిధ అయదంటలడు."
"కావదసే" అని న్వావన్స. నిజ్ంకూడ్ా అదడ. ఒకకకక

"అయతడ మీరెందసకూ వెళుటం?"

పుోడు ఆవిడ దయచిన్టు
ి చెపేోససతంది ఎకకడ్ో జ్రిగన్
ి విష్టకా

"దతీవం దయసాతన్స"

లన్స గురించి."అయతడ మిముమలన్స దయచి, వాళళు ఆహావనించి

"మిముమలన్సకూడ్ా దడనిపెన్
ై నాి ఎకికసాతరా ?"

కురసే ావవలేదండ్ీ?"

ాలాి వెటకారంగా అన్ిది. ఆకన్కు ాంత పెదద గౌరవం
హఠాతు
త గా రాలేదస. అనేక సభల కెళిు చిన్ి చిన్ి గౌరవాలన్స

"ావవలేదస. చాలామందిమి అలాిగే ఎకకడ బడ్ితడ అకక
డ న్సందసనాిము సగలవేదికకు దయరంగా."

ప్ ంది చివరకి ఈ గొపో గౌరవానిి ప్ ందసతునాిడన్ి దదడదశ్ంతో

"ఆకన్ చెపోి న్దంతా విన్బడే దా మరి?"

నేన్స అనాిన్స "అది కాదడ పిచిేదానా, ఆకన్ ాదివరలో ఎనోి

"మొదటోి విన్బడకప్ో తడ దగగ రలో దన్ి ఒకగోడ ఎకిక

ఎకిక ఎకిక చివరకి ఏన్సగ ఎకుకతునాిడు. నేన్స ాపుోడ్ిపుోడ్డ

కూరుేని వినాిన్స"

ప్ారరంభిససతనాిన్స. కొనాిళి ప్ాటు ాలాిగ అయనా తరువాత,నేన్య

కాంతం ఈ మాటమీద వవివ, "ాంకేం ఏదో ఒకటి ఎకాకరు. ాహ

తపోకుండ్ా ఏన్సగెకుకతాన్స" అని ఆవిడకు ధ్ెైరోం చెప్ాోన్స.

ముందస మీకు ాంకా, ాంకా దన్ిత సాథనాలు లభిసాతయ లెండ్ి"

గుడ్ివాడ వెళాున్స. సభలో నేన్సకూడ్ా కాసేపు మాటలి
డ్ాన్స. ఆరాతిరకే ాంటికి వచడేశాన్స. గోజ్నాలు అయన్ తరువాత
మాటలిడుకోవటంలో ఈ పరసంగం వచిేంది. గుడ్ివాడ సభన్స
గురించి కబురుి చెపుతునాిన్స ాలాి అనాిన్స.
"నీవు చెపోి న్ మాట నిజ్ం అయందడ కాంతం; అకకడ

అంది వెటకారంగా. ఆవిడ అన్ిమాట అక్షరాలా నిజ్మే అయంది.
పరజ్లు నా కథలన్స మెచిే న్నేి దడనిపెన్
ై ఎకికందలేదస.
ఆవిడన్ిటు
ి మొన్ి ప్ాలకొలుిలో గోపురం నేనే ఎకాక
న్స. ఆ విధ్ంగా దన్ితసాథన్ం లభించింది. నా కథలు పిచిేకథ
లుగానే దండ్ిప్ో యనాయ పరజ్ల దృషి్లో.
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లెకకల పర్సక్ష
శ్రీ ఫణ కుమార్ డొ కాక, అటాాంటా
అయదింటికలాి బడ్ి వదిల్లతడ, సినిమా హాళళు, బజ్ారూ

తింటూండగానే నిదర ప్ో వడం, నాన్ిగారు చెయోకడ్ిగేస,ి ఎతు
త కు

దయససకుంటూ ాంటికొచడేసరికి ఆరు. ఆడుకుందసకు ాలా వెళత ా

ని, మందం మీద పడుకోపెట్ క
ే టం. ” వుతత దీ, దొ ంగ నిదర. హో మ్

మో లేదో , అపుోడ్డ చీకటి పడ్ిప్ో తుంది. సయకలోి కూడ్ా ఆటల

వరుక చెకాోలనీ…నేవససతనాి వుండు, వంటిలి ు కడ్ిగస
ే ి” అమమ

పీరడ
స ు వుంటుంది కానీ, అకకడ మేష్్ ారి తో ఆడడం ఏం బలవుం

మాటలు వినిపిసత యనే వుండ్డవి. కానీ వంటిలి ు కడ్ిగ,ి సదిద, అమమ

డదస. ాపుోడయ ... చాకల్లబలన్ ఆడ్ామన్సకోండ్ి. మరి లెఖ్ు పరకా

వచడేసరికి నేన్స నిజ్ంగానే నిదరప్ో యావాణిణ.

రం, మన్కి దొ రికన్
ి వాళుని దొ రక
ి ిన్టు్ రుమాలు

హో మ్వరుక చెకోడం కష్ట్ ం కాదసగానీ..

పెట్ ి న్డ్ిే మీద వుతికెకాోల్ల కదా? నాకేమో లెఖ్ుల

అదడవిటో హో మ్వరకంటే అనీి లెఖ్ులే వుంటలయ.

మేష్్ ారు దొ రికత
ి డ ససభభరంగా పరిగతి
ె త ంచి, బలగా

మిగితా మేష్్ ారుి అంతలేసి హో మ్వరుకలు యవవ

బలదెకాోలని అనిపించడది. బలదడం అంటే వుతు
త తిత

రు. తెలుగు మేష్్ ారు దకకగా ప్ాడుతూ చెపోే సాతరు

నే బలదడమే అన్సకోండ్ీ.కానీ, అసలే ఆకన్కీ

పజ్ాాలు. మన్ం కూడ్ా దకకగా అష్ట్ మి రోహణీ ...

మన్కీ మాటలేి వు. దానికితోడు, ాలా కొటే్స,ేత రే

ప్ో దసదట అని ప్ాడ్డససకుంటే అదడ వచడేససతంది కిష్టణ

ప్ ోదసదన్ి, అమమ లంచి కారేజీ పటు్కొచిేన్పుో

శెతకవెన
ై ా, బలలరామాకణవెన
ై ా...యంగసిష్టు మే

డు ”మీ రొండ్ో వాడ్ికి ఆటలమీద వున్ి శ్ీదధ లెఖ్ు

ష్ా్రు అదసేపుసత కంలోనే ఆన్ీరి నీి టికుకలుపెట్ ి

లమీద లేదండ్ి. మీరు కూడ్ా ాంటోి కాసత కొటి్,

ాచడేసాతరు. అవి బటీ్ పటే్కడమే. వచిేన్ చికక

కూచోపట
ె ్ ి చెప్ాోలండ్ి” అనేసత ారు. ప్ా...పం, అమమకి మాతరం

లాి లెఖ్ుల మేష్్ ారితోటే. కాిససలో మూడ్ో నాలుగో లెఖ్ులు చెపేోసీ

చడతులు నొపోె ట్ వూ? అందసకనీ, యా శ్రీలక్షీమ వాళిుంటికో, రాధ్ికా

...”మిగిల్లన్ ారవెైరెండయ, ాంటోి చడససకురండరాీ” అంటలరు. ాంటోి

వాళిుంటికో వెళిు, ఆడుకుని వచడేవాడ్ిని. వచిే, కాళళు చడతులూ

చడససకోడ్ానికి అవేవన
ెై ా కాయతం పడవలా?లెఖ్ుంతా అరథమెైన్టేి

కడ్ిగేసస కుని, అన్ికోతో గోకనానికి రెడ్ీ అయప్ో యావాణిణ.

వుంటుంది, కానీ చెకోడం మొదలెడ్ిత,డ సగం తరవాత యంక

”ఏవండ్ీ! చిన్ి రాజ్ాగారూ, మన్కి ావాళ సయకలోి హో

రాదస. ప్ాపం. అన్ికి వదసేన్స కాబటి్ సరిప్ో యందిగానీ, లేక

మ్వరుక ఏమీ ావవలేదాండ్ీ? “అదిగద
ే ి అమమ.”ాచాేరూ కానీ”

ప్ో తడ, నా హో మ్వరుక పుసత కం నిండ్ా, నా రాత తకుకవా, మేష్్ ారి

అనే వాణిణ నేన్స కందంకేసి దయసయ
త . ”ఆ వేష్ాలేవీ కుదరవు.ావాళ

రాత ఎకుకవా వుండదయ?

హో మ్వరుక చడసనే
ేత తిండ్ి” అనేది. ”అదికాదడమరి ావాళళమో మావి

అయనా చిన్ిపోటి లెఖ్ులే న్కం. దకకగా ”గోప్ాలుని

డ్ికాక పపుో కదా, అందసకనీ గబగబల తినేస,ి అపుోడయ ...

వదద నాలుగు ఎరీ గోళ్ళలు కలవు. వాటిలో రెండు గోళ్ళలు గోవిందస

హో మ్వరుక ” అనేవాణిణ. ాంతలో నాన్ిగారొచిేప్ో నేి వే, తినాికా

న్కు యచిేన్చో, గోప్ాలునివదద ఎనిి గోళ్ళలు మిగులున్స?” అని

చడసత ాడు, సరేనా?అనేవారు. ”మీరిలాగే తగలెకోండ్ి వాణిణ.. రేప్ ో

వుండ్డది. మరి మన్కి బండ గురుతలు కూడ్ా వుండ్డవి. ” మొతత ం”

దసదన్ి గలసకరాీవు కొటోి ప్ టలిలు కటు్కుందసకూకడ్ా పనికిరాడు.

అన్గా కలపడం, “మిగలడం” అన్గా తీసేకడం. కాబటి్ ఠకీమని

ఏం? తోటివాడు దదసవుకోటలేి దా, బుదిధగా? ” అంటూ కాసేపు

చెపోే సేవాణిణ. ాపుోడు అలాి కాదస కదా. ఏవేవో బో లుే అంకెలూ

ప్ాఠం చెపోే సేది. ఈ సందడ్ిలో నేన్స పపూో అన్ిం సగంలో

గటలర ాచడేసి చివరోి ...” గరిష్ట్ సామాన్ో గలజ్కము తెలుపున్ది“

వుండ్డవాణిణ. ” ప్ో నీలే..తినాికా చడసత ాడు ” అన్సకుంటూ దకకగా

అని వుంటుంది. అసలు ఆపేరు వింటే నాకు వశిష్ట్ ముని ఆశ్ీమ

గోజ్న్ం పెట్ స
ే ేది అమమ. నేన్స ఎపోటిలాగే, మజా గా అన్ిం

ము అని వినిపిసత సంది. ాంక లెఖ్ు ల
ె ా అరథ మవుతుంది?
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అలాగే ాంకో లెఖ్ు. “పదివల
ే
రూప్ాకలు అసలు

ని రమమనేది అమమ. కొనిి లెఖ్ులు వచడేవి. వాటికి ఆన్ీరుి

మొతత ం అపుో తీససకు న్ిచో, యాడ్ాదికి పది శాతం సాధ్ారణ

వేససకుని వచడేవాణిణ. కానీ, సగానికి పెైగా లెఖ్ులకి యా ఆన్ీరుి

వడ్ీే చొపుోన్, అయదడళు తరవాత ఎంత చెల్లిందవలెన్స…” అని

వెకోన్య? అందసకే ాంటికొచాేకా పే..దద రేవు. చడసన్
ి లెఖ్ులి ో

వుంటుంది. అసలు యా అపెోందసకు తీససకుంటలరో మన్

కూడ్ా మూడ్ో , నాలుగో తపోని, అన్ి దయడంగానే చెపేోసేవాడు.

ప్ారణానికి. ప్ో నీ, మొతత ం అని వుంది కదా, కల్లపేదద ాం అన్సకుంటే

మళ్ళు ాంకో చిన్ి రేవు. ాలా కాదని వోయాడ్ాది వారిషక పరసక్షలకి

కొనిి అంకెలూ, కొనేిమో శాతాలూ కుదిరద
ే ి కాదస. దాంతో కోపం

వో వుప్ాకం కనిపెట్ ల. పరసక్ష రాసేసి, ాంటికొచడేసే ముందస,

వచిే, వాడ్ిచిేన్ అంకెలకి ాంకో రెండు అంకెలు కల్లపి కూడ్డసి,

బలి మీంచి పరకాష్గాడ్ి అట్ తీససకుని, వాడు పరశ్ిపతరంలో రాసస

చివరోి మళ్ళు నాలుగు పెట్ ి గుణించడసి, ఆన్ీరు వేసేసవ
ే ాణిణ.

కున్ి

అదడవిటో! ఒఖ్ు సారి కూడ్ా ఆ ఆన్ీరు కరక్యోా దికాదస.

యంటికొచడేసా. పరకాష్ గాడు లెఖ్ులోి యయపుోడయ ఫష్టు్ కాబటి్, మన్కి

ఈ లెఖ్ులనీి ఒక ఎతు
త . ాంకోరకం లెఖ్ువుండ్డది. దానిి
దయసేత నే వళళు మండ్డది ”ఫలానా పనిని, ాదద రు మన్సష్టులు,
నాలుగు రోజులోి చడస,ేత అదడపనిని, ఎన్మండుగురు, ఎనిిరోజులోి
చడసత ారూ.?” అన్సకుంటూ. ఆ లెఖ్ు ాచిేన్వాడ్ికి యావయనా
బురాీ బుదీధ వునాికా? అనిపిసత సంది నాకు. పని చెకోడం
చెకోకప్ో వడం అనేది వాళు వాళు యష్ా్నిి బటి్ వుంటుంది.
ాష్ట్ వత
ెై డ చడసత ారు, లేకప్ో తడ లేదస. వుదాహరణకి, హో మ్వరుక
వుందన్సకోండ్ి, దానిి అన్ి అయదస నిమిష్ాలోి చడసస
ే త ాడు. అదడ
నేనత
ెై ?
డ గంటలో చెకోదసే, అయదస గంటలోి చెకోదసే, అసీ
లు చెకోకప్ో వదసే. మరి ాలాంటి పిచిేలెఖ్ుల్లసేత కోపం రాదయ?
వచడేది.

ఆన్ీరి నీి

గబలగబల

హడ్ావిడ్ిగా

యయకికంచడససకుని,

దెబాలు తప్ాోయ అన్సకుంటూ యంటికొచిే, సె్ ల
ట ుగా అన్ి దగిగరికెళిు ”
యదిగో యవాల్ల్ పేపరు, అనీి సరిగా వునాి యో లేదో దయససకో” అని
పేపరు విసిరేసి, కాళళు కడ్ిగేససకుని, ఆఖరి పరసక్ష కూడ్ా అయప్ో యంది
కదా..అని ఎగురుకుంటూ ... ఆటలకెళిుప్ో కా.
రాతిర యంటికొచడేసరికి, గుమమంలోనే అమమ, వెన్కాతలే
అన్ి. ఏవెైందో తెల్లసేలోపు పేదద దరువు. సమాధ్ానాలనీి తపుో ట. ఈ
సారి పరసక్ష గుడ్ెేకకటం ఖాకం అని అమమ చెపేోసింది. సరే సెలవలు
అయప్ో కాయ. నేన్స ప్ాసస కూడ్ా అయప్ో కాన్స. నాకు తెలుసస,
నేన్స కనీసం కొనిి లెఖ్ులెైనా సరిగా చడసాన్ని. కానీ, పరకాష్ గాడ్ి అటల్,
బలష్ా గాడ్ి అటల్ అదేం వొకేలా వుంటల కని నాకేంతెలుసయ?
బలష్ాగాడ్ింకా ” వొరేయ్! మొతత ం అంటే కూడ్ాలా?, తీసేకాలా? ” అని,
న్నేి అడ్ిగేరకం. అదీ సంగతి !

అందసకే తెమ
ైర ాసిక పరసక్షలోి నా యష్ట్ ం వచిేన్టు్ ఆన్ీ
రుి రాసేస,ి వేసస
ే ి వచడేసేవాణిణ. ఓసారి, ”ఫలానా ఘన్పరిమాణం
గల నీటితొటె్కుగల రంధ్రము దావరా,ఫలానా వేగంతో నీరు బకట
కు ప్ో వుదసన్ిది.ఆ తొటె్ నిండవలెన్న్ిచో, పంపులోని నీటి
వేగము ఎంత వుండవలెన్స? ఏమిచడకవలెన్స? ” అన్ి పరశ్ికి
”ముందసగా రంధ్రము మూసివక
ే వలెన్స ” అని రాసి వచడేశాన్స.
ఆ మరాిడు లెఖ్ుల మేష్్ ారు అమమని పిల్లచి, ” అమామ ... ాలాగెై
తడ మీవాడ్ో , నేనో ఎవరో ఒకరం సయకలుమానేకాల్లీ వుంటుంది”
అని చెపేోకడంతో, నాపని ాంకా కష్ట్ మెైప్ో యంది.
అపోటిించీ పరతీ లెఖ్ుల పరసక్ష ముందయ, తరవాతా మా
యంటోి వో పేదదకురుక్షేతంర . వీధ్ి...వీధ్ంతకీ తెల్లసిప్ో యాద,ి నాకు
లెఖ్ుల పరసక్షని. పున్శ్ేరణ అగలోసాలూ, పువువగురుతన్ి లెఖ్ు
లూ, మళ్ళు మళ్ళు చడయంచడది.పరసక్ష పేపరుమీద ఆన్ీరుి వేససకు

అలా దిన్దిన్ గండం ... న్యరేళాుకుష్టు
ష లా ఏదో నెట్ ు
కొచడేశాన్స. ఫదో కి ాససలోకెళాుకా, యంక యంటోి “రేవులు” తగిగప్ో
వడంతో, కొంచెం భకం తగిగంది. లెఖ్ులపేపరు సరిగగ ా చెకోకప్ో యనా,
మన్ వంటికి రేవుండదస అనే ధ్ెైరోం వచిేన్పోటిించీ, అదడం చితరమో!
అంతకుముందసకనాి, లెఖ్ుల పేపరు బలగానే చడసే వాణిణ, మారుకలూ
బలగానే వచడేవి. రాన్స రాన్స లెఖ్ులంటే భకం ప్ో యంది. లెఖ్ుల పేపరు
కూడ్ా మిగిల్లన్ పేపరి లో ఒకటెైప్ో యంది. ఒకోకసారి , యాడ్ాదికి రెండ్డసి
లెఖ్ుల పేపరుి కూడ్ా రాసేసేవాణిణ. రాసి , యంటికొచడేసి, మరాిటి పరసక్షకి
పిరపేరవడమో, లేకప్ో తడ యా సినిమాకో ప్ో వడమో. కానీ, నాదృషి్లో
యవనీి వుతు
త తిత పరసక్షలే. లెఖ్ుల పరసక్షంటే కష్ట్ ంగానే వుండ్ాల్ల.
భకంగానే వుండ్ాల్ల. కొనిి రావాల్ల. కొనిి రాకూడదస. కొనిి
చివరికంటల వచిే అకకడ పెంట పెట్ లల్ల. అన్ి తిటల్ల్ల, అమమ కొటల్ల్ల.
య….నిణ జ్రిగితడ, అదీ లెఖ్ుల పరసక్షంటే. లేకప్ో తడ అదడం పరసక్ష? ...
గింజ్లు తీసేసిన్ మెరపకాక బజీా లా…..చా…పో..గా !!
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