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 “పిబరే రామ రసం ..” అని కరాా టక సంగీత పిియుల్ని 
సంగీతరసాంబుధిలో ఓలలాడ ంచిన గళం మూగ పో యం 
ది. సంగీత-సాహిత్యాలని నిలువెతతు న నిలబెటటిన తరం 
వెళ్ళిపో త్ ంది. ఏడవ ఏట సంగీత కచేరీ చేసి, గురువుల 
చేత ఇంక నేరుుకునేది ఏదీ లేదనిపించుకుని గాన గం 
ధరుుడు శీ్ర మంగళంపలి్న బాలమురళీకృషా్ ఇకలేరు. 
అనేకమయన కీరునలనయలపించి, తనే అనేక రాగాలు సృ 
షిి ంచి, అనేక కీరునలు రచించి కరాా టక సంగీత్యనిి పరి 
పుషి్ం చేసిన సుర బిహ్మ “ఆది అనయదియు నీవే కావా” 
అని త్యను కీరిుంచిన నయద బహి్మలో ఐకాం అయాారు. 
వారి దివ్యస్మృతికి తలెుగుజ్యయతి అంజ్లి ఘటిస్త ంది. ఈ 
సందరభంలో శీ్ర గొలిపూడ  మారుతీ రావు గారు శీ్ర బాల 
మురళీ కృషా్ గారిత్  తమకు గల అనుబంధయనిి గురించి 
వాిసిన “గాన గంధరుుడు” పచిురిసుు నయిం. “యావత్ 
త్ ైలం – త్యవద్ వాాఖ్ా” అంటే దీపంలో చమురు వునిం 
తవరకే వెలుగుతతంది. ఆ వెలుతతరునింత వరకే రచన 
కొనసాగుతతంది. పత్రికా రచన-నిరుహ్ణలో చమురు 
అంటే పాఠకుల, రచయతల పో ి త్యాహ్ం అని వేరే చ పప 
కకరలేదు. దురదృషి్ం కొదీీ  త్ లుగుజ్యాత్రకి ఇది లుపు ం 
అవుత్ ంది. దయనివలి సంపాదకులోి  కూడయ నిరుత్యా హ్ం 
పెరుగుత్ ంది. గత సంవతారంగా ఇది త్ లుగుజ్యాత్ర విడు 
దలలో కూడయ పతి్ర ఫల్నసోు ంది. ఒక సంసథ  – ఒక పచిురణ 
విష్యంలో ఇది ఆతమహ్త్యా సదృశం. త్ లుగు జ్యాత్ర 
నిరంతరంగా వెలువడయలంటే త్ లుగుకళాసమిత్ర సభ్ుా 
లు, త్ లుగుజ్యాత్ర పాఠకుల సహ్కారం తపపనిసరి. మీరు 
త్ లుగుజ్యాత్ర కి ఏవిధంగా సహాయం చ యాగలరో మా 
ఈమెయల్ కి త్ ల్నయచ యాండ . ఇది పకిటన కాదు 
పరివేదన. అరధం చేసుకుంటారని ఆశిసుు నయిను.       
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కవర్ పేజీ :   “తెలుగు జ్యయతి కిరణాలూ 2016“   

గత ముపఫయ్ వరాా లుగా త్ లుగుజ్యాత్ర నిరంతరాయంగా పచిురి 
తమవుత్ ంది. ఇది ఇంకా అనేక సంవతారాలు ఇదే సాహితా 
విలువలత్  కొనసాగుతతందని ఆశిసాు ను. ఈ సంవతారం త్ లుగు 
సాహితాంలో లబధపతి్రష్తి లయన రచయతల రచనలు పునురుమ 
దింిచయము. చకకటట సాహితావిలువలత్  కూడ న రచనలు అందిం 
చయలని తపన ఒక కారణమయత్ే, సమకాలీన రచయతల ఆదర 
ణ కరువవడం మరోకారణం. కొతుసంవతారంలో ఈ పరిసిథత్ర మారు 
తతందని ఆశిసుు నయిను. ఈ సంచికలో కూడయ కొనిి మంచి రచన 
లు ఇవుడయనికి పయిత్రించయము. ముఖ్ాంగా శీ్రమత్ర బలభ్ద ి
పాతతిని రమణి గారి “పయిాణం” కధ. ఈ సామరి్ ఫో న్ పపించంలో 
మనుష్తలోి  ఆపాాయతల్ని నిరిక్ష్ాం చేయాదీనే సందేశం వుంది. 
ఈ నూతన సంవతారం మీకందరికీ ఎనలేని సంత్ షానిి త్ేవా 
లని ఆశిసూు  ... శలవు తీసుకుంటటనయిను. 
                                           భ్వదీయుడు  దివాకర్ పేరి 

త్ లుగు కళా సమిత్ర 
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Dear TFAS Family Members and Supporters, 

 On behalf of TFAS Executive Committee, Happy Holidays! I wish you & 

your family in advance a very happy New Year 2017.  

 We have completed TFAS Deepavali 2016 Celebrations successfully on 

October 29th. It was a great response and more than 700 people attended. Once 

again I would like to thank our Donors, Sponsors, Supporters and members for 

their support which helped us to have a minimum ticket price and able to conduct 

a very successful Deepavali event.  

 We are extremely happy to share that TFAS has earned the honor and 

privilege to be as an official certifying organization for the US President’s Volunteer Service Award. This is a 

great opportunity for TFAS member kids which can help in college career, I would like to request all TFAS 

members to utilize this great opportunity. For participation details and further information please visit TFAS 

web site or reach out to TFAS youth chair. 

 As everyone aware that we adopted new by Laws as of October 2016, we are starting to implement new 

bylaws clauses and will be completed by next couple of months. 

 We are planning for our upcoming TFAS Sankarnthi Celebrations in January. I would like to invite you 

all for TFAS Sankranthi celebrations in January 2017. TFAS Executive committee is planning a quality progr-

am. Please participate in various competitions with your family and friends, and be part of our Sankranthi cele-

brations. Please stay tune for more details. 

 Once again Thanks to my Executive Committee for actively working and supporting me in all TFAS 

activities. 

                    Guru Alampalli 

                            President TFAS 

                                             president@tfas.net  
From the desk of the Treasurer … 

Deepavali Celebrations Expenses: 
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మంచిమాట 
(భ్రుృహ్రి సుభాషితం) 

కేయురా న విభూషయంతి పురుషం, హారాన చందరో ర్వలా 
న సాననం న విలేపనం న కుస్ుమం నాలంకృతా మురతజ్ా 
వాణయయకా స్మలం కరోతి పురుషం, యా స్ంస్కృతా ధారయతే;  
క్షీయంతే ఖలు భూషణాని స్తతం, వాగూూషణం భూషణం 

 చేతతలకు ధరించిన కేయూరాలు, కంఠం మీద ధరించిన 
హారాలు, తల మీద పటెటి కున ేఅలంకారాలు, సాినంతరం పూసు 
కునే సుగంధ లేపనయలు, పుషాపలవలోి , మానవుడ కి స ందరాం 
రాదు. వాణ ి అంట ే మనం పల్నక ే పలుకు వలేి  మన సంసకృత్ర 
అంట ే నయగరకిత పసిుపటమయ మనని పరపిూరా మానవునిగా 
సుపరింప చసేుు ంది. అందువలి “వాగూభష్ణం” అంటే వాకుక అన ే
భ్ూష్ణం (నగ) మనిషకిి నిజ్మయన భ్ూష్ణం (అలంకారం) 
అని భ్రుృహ్ర ిభాషతిం. 
 దీనిని బాగా అరధం చసేుకునటేందుకు ఒక మంచి ఉదయహ్ 
రణ చూదయం. వాలీమక ివిరచితమయన శీ్రమద్ రామాయణ కావాం 
లో సుందరకాండ ఒక సుందరమయన కాండ. దనీిి గురించి పెదీ 
లు చ బుతూ 

స్ుందరం స్ుందరో రామః స్ుందరే స్ుందరీ కధా 
స్ుందరం స్ుందరే సీతా స్ుందరే స్ుందరం వ్నం 
స్ుందరే స్ుందరం కావ్యం స్ుందరే స్ుందరం కప ః ... 

ఆగండయగండ  ...  
 “పుంసాం మోహ్న రూపాయ...” అని కరీిుంచబడ న శీ్ర 
రామచందుిడు సుందరుడంట ే సర!ే విశుకరమ నిరమితమయన, 
అశోక వనం సుందరమంటే ఒపుపకుంటాం. “బాలేన రమత్ే సీత్య 
బాలచంద ి నిభాననయ ...” అని శీ్రరామసచివుడు సుమంతతనిచే 
కరీిుంచబడ న “శీ్ర”దవేి – సతీ్యదవేి, మహాసాధిు అందమయనదంట ే
సబబే. కానీ “సుందరం కపిిః” – వానర రూపుడ ైన హ్నుమంతతడు 
సుందరుడ లా అయాాడు? 
 రామాయణంలో హ్నుమంతతడు మొదట కనిపించదేి – 
సీత్యనేుష్ణ చసేూు ని రామ లక్ష్మణుల్ని చూసి వారి ఆనుపాను 
లు త్ లుసుకోగోరని సుగీీవుని పనుపున వారనిి చరే,ి మీరవెరని, 
మీరెందుకు ఈ కానలపడ  త్రరుగుతతనయిరని పశిిిసాు డు. వారిత్  

హ్నుమ మాటాి డ నతీరు గురించి శీ్రరామచందుిడ ే లక్ష్మణునిత్  
ఇలా అంటాడు. 

“నా ఋగే్ేదవినీతస్య నా యజురేేద ధారిణః 
నా సామవేద విదుషః శకయంమేవ్ పోభాష తః 

“లక్ష్మణయ ! నయలుగు వదేములు, నవ వాాకరణములు చదివిన 
వాకిుకి మాతమిే ఇంత మధురముగా మాటాి డగల శకిు వుంటటంది. 
యతడు మాటాి డునపుపడు ముఖ్మునందు, కనులయందు, ను 
దురు కనుబొ మలు మొదలయన శరరీావాయువములయందు 
ఎటటి  అవలక్ష్ణములు కానరాలేదు. (పూరిు పాఠం సుందరకాండ 
మూడవ సరగ శోి . 27-39) ఇలా శీ్రరామచందుిడు హ్నుమ వాగిు 
భ్వానేి కాదు–మనం ఎలా మాటాి డయలో కూడయ మనక ి పభిో 
ధిసాు డు.  
 అలాగే లంకకు పో య సీత్యనేుష్ణ చేసనిపుపడు తన 
ఆత్రధయానిి సీుకరించమని మెైనయకుడ త్ , దవేతల పనుపున 
తన బుదిధ  వెైశిషాి ానిి, నిబదీతను పరీక్ ంచవచిున నయగమాత 
సురసత్ , తనని అడడగించిన లంకాధిషాి న దేవత “లంక”త్  తన 
సంభాష్ణలోి  ఎంత్  వాకాుతతరాం చూపిసాు డు. అనిిటటకనయి ము 
ఖ్ామయనద,ి వచోనిపుణతకు పరాకాషి్ ఆత్యమహ్ుత్రకి గురి 
కాబో తతని సతీమమను వారించడయనికి హ్నుమ ఎనుికుని “శీ్ర 
రామ కధ”. రాజ్సభ్లో రావణునిత్  మాటాి డ న మాటలు హ్నుమ 
రామభ్కిుక,ి రాజ్నీత్ర చతతరతకు అదీం పడత్యయ.  
 ఎపుపడు ఏమి మాటాి డయల్న, ఎలా మాటాి డయల్న, ఎంత 
మాటాి డయల్న అనిదయనికి ఉదయహ్రణ తన లంకానేుష్ణ గురించి 
వానరులత్ , తదుపరి శీ్రరామునిత్  మాటాి డ న మాటలు. సీత 
మమత్  తను మాటాి డ న విష్యాలు తపిపంచి, తన బల వికీమా 
నిి, లంకావిశేషాల్ని వానరులత్  గొపపగా, గరుంగా చ పిపన హ్ను 
మ, శీ్ర రామునిత్  మాతంి ఈ గొపపలేమీ చ పపడు. ఎంత్  వినయం 
గా తను సతీమమత్  చ పిపన శీ్రరాముని సందేశం , సతీమమ శీ్ర 
రామునికి పంపని అభ్ారధన గురించి మాతమిే పసింగిసాు డు. ఆఖ్ 
రుగా “నయ మాటలత్  అమమను ఓదయరుి సాుంతన పరచిిత్రని. నయ 
సమక్ష్ముననే సతీ్యదేవి ఊరట ప ంది, ఇపుపడు పశిాంత చితు  
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ముత్  వునిది” అని మాటలత్  శీ్రరామచందుిని కూడయ సాుంత 
న పరుసాు డు. (హ్నుమదయుగుయభ్వానిి పూరిుగా అరధం చసేుకో 
వాలంటే ఉష్శీ్ర గారు పాిరంభంచగా, అయన మరణయనంతరం వార ి
పెదీ కుమారెు శీ్రమత్ర గాయతీ ి దేవి పూరిుచసేిన “రామాయణంలో 
హ్నుమంతతడు” చదవండ .) 
 ఇపుపడు ఈ భ్రుృహ్రి సుభాషతి్యనికి మనవాడయన 
ఏనుగు లక్ష్మణకవి త్ నుగు సతే చూడండ . 

భూషలు గ్ావ్ు మరుత ులకు భూరిమయాంగదతారహారముల్,  
భూష తకేశపాశమృదు పుషపస్ుగంధ జ్లాభిషేకముల్  
భూషలు గ్ావ్ు, పూరుషుని భూష తుc జే్యుుఁ బవితో వాణి, వా  
గూూషణమే స్ుభూషణము భూషణముల్ నశియంచు ననినయున్.  

భ్ూరిమయాంగదత్యరహారముల్ మరుు ాలకు భ్ూష్లుగావు( 
మనుష్తలకు అంగదములు అంటే చతేతలకు ధరించే కేయూ 
రాలు, హారాలు అలంకారాలు కావు). భ్ూషతికశేపాశమృదు పు 
ష్పసుగంధ జ్లాభషకేముల్ భ్ూష్లు గావు (సాినంతరం పూసు 
కునే సుగంధ లేపనయలు, పుషాపలు, సుగంధ జ్ల సాినయలు 
అలంకారాలు కావు. పురుష్తని భ్ూషతితc జ్ేయుుఁ బవిత ివాణ,ి 
వాగూభష్ణమ ే సుభ్ూష్ణము ( మానవుని నయగరకిత సుపరింప 
చేస ే భ్ూష్ణము మానవుని పలుకులే. “వాగూభష్ణం” అంట ే
వాకుక అన ే భ్ూష్ణం (నగ) మనిషిక ి నిజ్మయన భ్ూష్ణం 
(అలంకారం) భ్ూష్ణముల్ నశియంచు ననిియున్ (మిగిల్నన 
అలంకారములనీి నశించిపో యేవ ేఅని లక్ష్మణ కవి త్యతపరాం. 

గ్ాన గంధరుేడు 

శీ్ర గొలిపూడ  మారుతీ రావు, మదయిసు (ఇండ యా) 

 త్యాగరాజ్ సాుమి ఐదోతరం గురు సంపద నయకు దకికన 
అదృషి్ం – అని మంగళంపలి్న బాలమురళీకృషా్ గరుపడయడ రు. గతం 
లో ననేు సంపాదకతుం వహించిన ‘సురభ’ పత్రకికి ఇంటరుుాలో. 
బాలమురళ్ళ గురువులు పారుపలి్న రామకృషా్యా 
పంతతలుక ిమానయంబుచయవిడ  (ఆకుమళి) వెంక 
టసుబబయా సంగీతబిక్ష్ పటెాి రు. అంతకు ముం 
దు మరీ చినితనంలో తండ  ిపటాి భ రామయా 
ఏకెైక సంత్యనంగా పతిీ రాతీి పకకనే పడుకుని 
ఆయన చ పపే సరళీ సురాలూ, వరాా లూ – అనీి 
జ్ాా పకం చసేుకునయిరు. ఏడో  ఏట గురువు 
వుంట ేమంచిదని తండ  ిపారుపలి్న రామకృషా్యా 
పంతతలు దగగరకి తీసుకళెాిరు. “ఏద ీ నీకొచిున 
పాట ఒకటట పాడు” అనయిరాయన. పాడయరు. వీడ ని ఇంటలి  దింప ి
మధయాహ్ిం రమమనయిరాయన. వసేు  “వీడ కి చ పపవలసినదమేీ 
లేదు. వచిునవి మననం చసేుకోవడమే” – అనయిరట. 
 1939 జూల ై 6న మొదటట కచుేరీ. సభ్లో నయని, గురు 
వు వునయిరు. 9 నుంచి ఒక గంట సాగాల్న. పదనిిరయనయ సాగు 
త్ ంది. గురువు వేదకి మీదక ి వచిు కురాీ డ ని ఎతతు కుని ఇంటటక ి

తీసుకెళ్ళి దషిిి  త్రయామనయిరు. తరాుత ముసునూర ి సతా 
నయిరాయణ భాగవత్యర్ హ్రకిధ చ పాపల్న. చ పపలేనని ఆయన 
వేదకి దగిి పో యారు. పటాి భరామయా మురళ్ళ వాయంచ ేవారు. 

కొడుకిక ‘మురళీ కృషా్’ అని పరేు పెటటి కునయిరు. 
ముసునూర ి సతానయరాయణ ‘బాల’ కల్నపారు ఆ 
రోజు. ఆ విధంగా బాల మురళీకృషా్ అయాారు.  
 తరాుత త్రరువయూారులో దిగీంతతల 
ముందు అలవోకగా పాడ ేకురాీ డ ని చూస ిఅబుబర 
పడ  వీణ ధనమమ ఎతతు కుని తనత్  తీసుకుపో య 
దిషిి  తీసిందంటారు. వారి ఇంటటక ిఎదుటట సతంిలో 
వార ి గురువు గార ి ఆధయాత్రమక గురువు విమలా 
నంద భారతీ సాుమి విడ ది చసేారు. చయతతరామస 

దీక్ష్ చేసుు నయిరు.బాల మురళ్ళకి కబురు పంపించయరు. ‘ఒకక మాట 
చ పాు వా? త్యాగరాజుకి ముందు సంగతీం ఎలా వుండదేంటావు?’ 
అనయిరు. ఒక కీమబదీమయన ధోరణలిో లేదనయిరు. ‘ఆయన 
ఇదవిరకనెిడూ చ యానిది, చ యాలేనిదీ చేసారు. చరతిలిో మిగ ి
లారు. ఆ పని నువూు చ యా’ అనయిరు. అపుపడయయనకి 16. 
మరో రెండేళిలో 72 మళే కరు రాగాలలో కృతతలు చేసారు. అద ి
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అపపటటకీ, ఇపపటటక ీ అపూరుం. అనితర సాధాం. ఆయన జీవిత 
మంత్య అనితర సాధామయన సంగతీ్యనేి ఆరాధించయరు. 
 బహ్ుశా ఆయన గొంతతలో పలకని గమకం రవు సంగత్ర 
లేదేమో. ఎపుపడూ విని కీరునని వింటటనయి మరదేో  కొతు  మరాా 
ద, జీవ లక్ష్ణం పలుకుతతంద,ి మెైకు ముందు కూరుుంటే గొపప 
అధకిారం, ధిష్ణ రూపు దిదుీ కునిటటి  వుంటటంది. ఆయనలో 
చిల్నపిదనం వుంది. సరదయ వుంది. పతిీ క్ష్ణయనీి అనుభ్వించ ే‘సర 
సత’ వుంది. త్యను ఆనందసిూు  పాడత్యరు. ఆ ఆనందయనిి రసకిు 
నికి పంచి ఆ క్ష్ణయనిి అజ్రామరం చేసాు రు. 

దయదయపు 53 ఏళి కిందట విజ్యవాడ రడే యో కేందంి ‘భ్కిు 
రంజ్ని’ విని రంజంచని వారవెరూ లేరు. జ్ాతీయ సాథ యలో ఆ 
కారాకీమం పరమిళ్ళంచింది. ఆ గుబాళ్ళంపుక ి అదాక్షుడు బాల 
మురళ్ళ. ఇంకా శీ్రరంగం గోపాలరతిం, వింజ్మూరి లక్ మ, విబీ 
కనకదురగ , ఎంవీ రమణ మూరిు, సూరాారావు పభి్ృతతలు వుండ ే
వారు. ఉదయమే అహిర్ భెరైవిలో ‘పబిరే రామరసం’ చిపిపలేి ద.ి ఈ 
విందుకి కారకులు-మరొక మహానుభావుడు-ఇంకా విజ్య 
వాడలో వునయిరు. బాలాంతపిు రజ్నీకాంతరావు గారు. ఆయన 
కిపుపడు నూరళేళి. 
 ఆయన సంగతీ పపించంలో ఏమిచేసారని కాదు. ఏమి 
చ యాలేదని పశిిించుకోవాల్న. భంసేన్ జ్యషీ, అజ్య్ చకీవరిు 
వంటట వారతి్  ‘జుగల్ బందీ’ క ి శీ్రకారం చుటాి రు. అవి అపూరుమ 

యన కచేురలీు. సురశీ్ర, మహ్త్ర వంటట కొతు  రాగాలను సృషిిం 
చయరు. ఇక – సంగతీ రచనలో ఆయనకీ ఆయన ే సాటట. నయటలో 
‘అమమ’ వరాం వింట ే పులకించిపో త్యను. రామపియి మరొక కళా 
ఖ్ండం. కదన కుతూహ్లం త్రలాి న – ఇలా ఏరడం వారి ధషి్ణక ి
అనయాయం చసేినటటి . 
 మా ఇంటలి  దసరా నవరాతతిలకు బొ మమలకొలువు పతి్ేాక 
త. 2008 ఆగసుి  10న సతీ సమతేంగా వచయురు. వారికీ పాదయభ 
వందనం చేసి శాలువా కపాపను. నయకు చయలా ఇషి్మయన అయ 
న రచనని పాడమనయిను. కానడలో ‘బృహ్దశీుర మహాదేవ!’ నయ 
చేత్రని ఆపాాయంగా పుచుుకుని పాడయరు. ఆయన పాటలో, రచన 
లో ఈ జ్నమక ేపరిమితం కాని ఉపాసనయ బలమేదో కనిపసిుు ంది. 
 ఆఖ్రుసారి విశాఖ్పటిం బీచిలో విశుపియి హాలులో 
ఇసాకన్ ఉతావాలలో పాడయరు. పాట సాహతిాం మరచిపో తత 
నయిరు. వృదయధ పాం ఓ జీనియస్-ని ఏమారుసోు ంది. కానీ అయన 
ల ంగడం లేదు. సాహతిాం జ్ాా పకానిది. ఉదధత్ర జీన్ా-ది. కాసేాప 
యాాక సునయద వినోదిని రాగంలో మెసైూర్ వాసుదవేాచయర్ ‘దవేాద ి
దేవ’ ఎతతు కునయిరు. అంత్ే నభ్ూత్  నభ్విష్ాత్ర. అద ిఒక మహా 
గాయకుడ  విజ్ృంభ్ణ. 
 బాలమురళీ కృషా్ ఈ తరం సంగీత్యనికి అదాక్షుడు. ఏ తరం 
లోనయనయ కనిపించని అరుదయన గంధరుుడు. A complete 
musical genius.                    (సాక్  దనిపత్రిక  స జ్నాంత్ )   
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పటటు చీర 
         శీ్రమత్ర ఇందగింటట జ్ానకబీాల 

ఉతురం చేత్రలో పటటి కుని లోపల్న పరుగటెటింద ి శశి. 
మూడు నెలల కిీతం ముచుటగా పడ న మూడు ముళళి ఆమెలో 
కొతు  పులకింతలు రేపుతతనయియ. ఉండుండ  మంగళసూత్యిలు 
ఊరకిే గిల్నగింతలు పడెుతతనయియ. అలవాటటగా పరుగుపడె త్ ే
కాల్నమటటిలు, పటాి ల మువులు మురపిెంగా మోగుతతనయియ. 
బంగారు గాజుల మధా ధగధగ మెరసిే మటటిగాజుల మౌన సంగీత్య 
లు మదిలో విని పసిుు నయియ. 

“అమామయా! ఉతురం ఎకకడ ించి” వంటటంటలి ంచి కాంత 
మమ మూడోసారి కేకసేింది. శశి అపపటటక ేఉతురం త్ రిచి రెండుసారుి  
చదవడం పూరీు చసేింది. మంత ి ముగధలా అదే మళీి మొదలు 
పెటిబో తతండగా – తలి్న కకే వినిపించింది. 

“ఆ...వసుు నయిను” అంది. 
“రానకకరలేదు. ఉతురం ఎకకడ నుంచీ అంట ే మాటాి డ 

వేమే మా తలిీ” అంది. 
“ఆయన రాశారమామ” అంది నమెమదగిా. ఆ మాటత్  తలి్న 

మరింక మాటాి డదని ఆశత్ . 
“ఏమంటాడు” అంటూ దీరఘం తీసింద ికాంతమమ. 

“ఏమి లేదు. అంత్య బాగునయిరి” అంది ముకుసరిగా. కాంతమమ 
ఆశురాంగా కూతతరి ముఖ్ంలోకి చూసి, 

“అదేమిట ే అంత పదీె కాగితంలోనూ ఆ రెండు ముకక 
లేనయ” అని “సరేి  పచిిు ముఖ్మా! ఎదో రాస ిఉంటాడు అలుి డు” 
అంటూ పనిలో పడ పో యంది. తలి్న అకకడ త్  వదిల్ననందుకు త్ేల్నక 
గా నిటూి రిుంది. శశి మళీి ఉతరం చదవటం మదెలుపటెటింద.ి చివ 
ర రాసని మాటలు ఆమెను మరీ గలి్నగింతలు పడెుతతనయియ.  

“శశి డ యర్! మామిడ పండు మీద నలి జ్ర ీఅంచు పటటి  
చీర నీకెంత్  బాగుంటందని ఉహించుకుంటూ నేన ేసుయంగా వెళి్ళ 
కంచి షో రూం లో కొనయిను. నువాు చీరలో ఎంత మెరసిిపో త్యవో 
చూడయలని తహ్తహ్లడ పో తతనయిను. 

నేను శుకీవారం వసుు నయిను. మళీి ఆఫీసు టటైముక ి
ఇకకడ క ి వచుేసాు ను. ఆ చీర కటటి కుని నువుు పూజ్ పరేంటం 
చేసుకుని నయ దగగర కొచిు, మతెుని ఆ పటటి చీరలో...” శశి చటటకుక 

న వుతురం చదవడం మానసేంిది. ఆమ ె బుగగలు కెంపు లయాా 
య. సిగుగ త్  వొళింత్య పులకించి పో యంది. తనక ి అతువారు 
పంపని శాీ వణపటటి  పటటి చీర మడతలో ఉతురం భ్దంిగా దయచు 
కుంది. 

ఆఖ్ర ిపరేంటం పూరీు చేసుకుని శశి వగేంగా నడుసోు ంది. 
ఎనయిళికో చూసిన లక్ మ మధాలోి  కనిపించి పదినిముషాలు ఆప ే
సింది. అయనయ హ్డయవిడ గా వదలి్నంచుకుని వచేుసింది. మనసు 
నిండయ అలజ్డ  ఈయన వచుేశారే! వచేుసేు  త్యనింకా రాలేదని 
చిటపట లాడుతతనయిరేమో! అమమ కాఫ ీఅయనయ ఇచిుందో లేదో . 
అమమ కాఫలీో పంచదయర ఎకుకవ వసేుు ంది. ఆయనకీ కాఫలీో 
పంచదయర ఎకుకవ పడకూడదు. చదేుగా వుండయల్న. 

శశి అనకే రకమెైన ఆలోచనలత్  సతమతమవుతూ 
చకచకా నడుసోు ంది. సనిగా జ్లుి  పాిరంభ్మెైంది. ఆరు గంటల 
యందో లేదో చీకటటి  ముసురుకునయియ. ఎలాగెైత్నేేం పరుగు 
లాంటట నడకత్  యంటలి  కొచిు పడ ంది శశి. 

భ్రు వచేుశాడేమో చూసింది. వచిున జ్ాడేం లేదు. తలి్న 
నడుగుదయ మనుకుంది. వెంటనే సగిుగ  వచిు ఆగిపో యంది. అంత 
లోనే వచిు తను లేనని మళీి బయటకెళ్ళిపో లేదు కదయ అని 
భ్యపడ పో యంది. 

ముఖ్ం చూసుకుంద ి అదీంలో-మడెనిండయ గంధం అంద 
రూ పటెటిన బొ టటి  ఎదిగ ి ఎదగిి పావలా కాసంతయంది. జ్డలో 
చేమంతతలు మల ి లు చ ంపల మీంచి త్ ంగి చూసుు నయియ. పాత 
సినిమా పాట గురుు కొచిుంది. 

పడమట సంధయారాగం. 
కుడ  ఎడమల కుసుమ పరాగం  

అంటూ కూని రాగం తీసుకుంటూ కాళళి కడుకోకటానికెళ్ళింది. 
“అమామయ శశి – ఆ పటటి చీర మారుుకుని ముందు గద ి

కాసు  సరుీ . మర ీ గందరగోళంగా వుంది. అతనొసాు డు” అంద ి
వంటటంటలి ంచి. సనెగలు సాత్యళ్ళసుు ని గుబాళ్ళంపు గుపుప మంది.  
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శశి చీర మారుకుండయ ఇలుి  శుభ్ంిగా సరేీసింది. చీపురుత్  ఊడ ు 
పో గు తలుపుచయటటకు త్ సింద.ి ఇంతలో కాంతమమ “చీర మారుు 
కోవే! పాడయపో తతంది” అంటూ దరీఘం తీసింది. 

“మారుుకుంటాలే” అంటూ తనూ సాగదీస ితలలో పూలు 
సరుీ కోవడం – బొ టటి  చినిదగిా సరదిదిుీ కోవడం చేసోు ంది. మదిలో 
– చ ల్న మోహ్న రాగం ఊ... ఊ... జీవితమే మధురానురాగం. 

వానజ్లుి  కాసు  పరెిగింది. శశి గుండ  దడదడ లాడ ంది. 
మధాలో తడ సిపో త్యరేమో – తల తడ సేు  మంచిద ికూడయ కాదు – 
అసంకల్నపతంగా వీధి వాకటిలి క ివెళి్ళ చూసింది. 

రివుున గాల్న ముంగురుల్ని రేపింది. సనిటట జ్లుి  
జ్కటేటి ని తడ పింది. మళీి ఇంటలి కి వచిుంది. 

“ఇదగిో చ పిపన మాట వినవు కదయ! వానలో కూడయ 
తడ పసేుకునయు వెందుకూ ఖ్రీద నై చీర – విపపేసి వాయల్ చీర కటటి  
కుని, సాపుగా మడత్ టటి కునీ ...”  తలి్న మాటల్ని తతంచసేూు ... 
“అబబ ఉండవే! చంపుకు త్రంటటనయివు. మారుుకుంటాను లేవే” 
అని విసుకుకని, అకకడ ే వుని వారపత్రిక అందుకుని త్రరగయే 
డం మొదలుపటెటింది. 

ఆమె బురీ చురుకుగా ఆలోచిసోు ంది. ఈ మహానుభావు 
లు మరో అరగంట ఆలసాం చసేేు , అమమ ననుి సాధించి సాధించి 
పటటి  చేర మారిపంచి గానీ వూరుకోదు. తీరా ఆయన వచుేసరకి ి
తనయ చీరలో వుండకపో త్ ే కోపమోసుు ందేమో! కాకపో యనయ నిరు 
త్యాహ్పడ నయ తను సహించగలదయ? అయనయ అమమకు బొ త్రు గా 
ఏమిత్ లీదు. 

“ఏమే మళీి పుసుకం పటాి వు! చీర మారుుకోవ ే అంట ే
వినవు కదయ! నల్నగిపో తతందని కదయ చ పుు నయిను. ప దుీ ని 

పకికంటట కామేశురకి ి చూపించయను. ఆ చీర ఎనిమిద ి వందలక ి
తకుకవ ఉండదని చ పిపంది. త్ లుసా!” అంద ి బుదిధ  చ పుు ని 
ధోరణలిో.  

“అందమ ేకనిపిసోు ంది. నీ చ విలో పడడమ ేలేదు” అంది. 
“మారుసాు గా” అంది, 
“అవునూ! చ పిపన మాట వెంటన ే వినవు. ముచుు 

మూడు రూపులా తండ  ిపో ల్నకే. నోటలి ంచే ఊడ పడయడ వు మా తలిీ” 
అంది. శశి వయెా దేవుళిక ి మొకుకకోవడం మొదలుపటెటింది. 
“అవునూ! ఇంత మొండ తనమెైత్ ే రపేు అత్యు రింటలి ...” బయట 
గేటట చపుపడ ైంది. కాంతమమ మాటలు ఆపసేింది. శశి ఆశగా వీధ ి
వెైపు చూసింది. అతన ే– ఒకక పరుగు తీసింది. ఆతను చూసూు న ే
పకక గదలిోక ివళె్ళిపో యారు. మంచి నీళి గాి సు తీసుకుని అతని 
వెనకాలే వెళి్ళ నీళి గాి సు కటిటకలీో పెటటి  అతనిి చూసింది. అతను 
ఆశురాంగా భారాను చూసి, మురపిెంగా ముదుీ  పటెటి కుని గటటిగా 
కౌగల్నంచుకునయిడు. 

“శశి! ఈచీరలో నువెుంత బాగునయివో త్ లుసా” అంటట 
ని అతని మాటలు పరవశంగా వింది. ఆ మాటలకోసం ఎంతసేపు 
గానో ఎదురు చూసోు ంది. ఆ మాటలు త్రయాగా గుండ ల్ని 
త్యకుతతని వేళ – “అమామయా శశి! చీర మారుుకుని కంచయలు 
మంచి నీళళి పటెటి  – అనిలు వడ డసాు ను” అంటూ సూద నై బాణయ 
లాి  తలి్న మాటలు దూసుకోచయుయ 

శశి ఎదో  సమాధయనమివుబో యంది. అతనయమకేా 
అవకాశం ఇవులేదు. 

అమమకు నిజ్ంగా బుదిధ  లేదు అనుకుంది శశి మనసులో. 

మన పాోచీన రచయతలు –కొనిన చమతాకర ఘటాు లు 

    శీ్ర యామిజ్ాల పదమనయభ్సాుమి  

అంగములలోన మేలుతత  మాంగమందు  
నుతతమంబులు కనునల ఉరిే జ్నుల  
కటిు  కనునలు లేవ్నుటంతె కాక  
ఉతతముుఁడు కాుఁడె స్దుు ణ యుకిత నతుఁడు  

కూతతరుని ధృతరాష్తి ు న కవిుడయనిక ి నిశుయంచయనని గాంధయర 
పత్ర చ పపగా బంధువులు అని మాటలు. 

స్రేస్య గ్ాతోస్య శిరః పోధానం  
స్రేేందిోయాణాం నయనం పోధానమ్ 
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అంటారు పెదీలు అవయవాలనిింటా తల ఉతుమం-సరేుందియిా 
లలో నయనం ముఖ్ాం. అలాటట కనుిలు లేవు గాని ధృతరాష్తి ు  
నికి లోటమేిటట? ఎనిి ఉంటే ఏం లాభ్ం? కళళిలేవు. బలే మంచి 
పెండ ి  కొడుకు అనయిరు. ఏ పిలి అయనయ చివరకిి వీరేశ ల్నంగం 
గార ి చయదసుపు చలమమమ కూడయ ఒపుపకోదు పెండయి డడయనికి. 
కాని గాంధయర ి‘గీత’ అలా ఉంది. వాణణా పళెాి డత్యనని ఒపుపకుంది.  

గురువుగారు కోరినటటి  అరుు నుడు దుిపదుణిా  జ్యంచి ర 
ధయనికి కటటు  త్ చిు గురుదక్ ణగా అపపగించయడు. అపుపడంటాడు 
దోిణుడు.  

వీరెవ్ేరయయ దుో పద మ  
హా రాజులె ఇటటు  కృపణులయ పటటు వ్డన్  
వీరికి వ్లస నె అహహ! మ  
రాజ్య మదాంధకార మది వాస నొకో  

అని. పలిివాడ కి పాల కోసం ఆవు కావాలనీ. సహ్ధయాయ కదయ ఆ 
మాతంి ఉపకారం చయేక పో త్యడయ అనీ దోిణుడు దుిపదుణిా  అరిధం 
చయడు. అపుపడు మహారాజ్ెనై దుిపదుడు. 'త్యరతమాం త్ లుసుకో 
కుండయ మాటాడుతతనయివు. పరమ దరదిుిడ వి నువుు మహారాజు 
ని ననేు. నయకూ నీకూ సేిహ్మేమిటట పో రా' అని తూలనయడయడు 
ఐశురాగరుంత్ . దయనికి ఈనయడు దోిణుడు జ్వాబు చ బుతతనయి 
డు. ఓహ్ో  దుిపద మహారాజులా? వీరు? మహారాజ్తుం మాస ి
పో యనటటి ంద ే ఇంత దిగిపో యారేమిటట బలే' - అని హాసామాడ  
అధకి్ేపించయడు. ఏ ఘటింలో నెనైయ సరే ననిపారుాని హాసాం 
అంతరాిళాలకు సూదిపో టట ప డ చినటటి ంటటంది. సూథ ల దృషిిలో 
సునిితంగానూ, సూక్ష్మ విచయరణలో చురుకుగానూ తగలిే హాసాం 
పకిటటంచడములో ననియ సధి్ధహ్సుు డు. 

విచితవిీరుాడు రాజ్కారాాల పసికిు వరిుంచి సంతత కామో 
పభోగాలత్  కాలక్పేం చయేడం వలి క్ష్యరోగ ిఅయ చనిపో యా 
డు. దీనిని ననియ- 

రాజ్యక్ష్మ బాధితుడయ దేవ్లోక  
స్ుదతీ ప ోయుడయయయ విచితోవీరుయడున్ 

అని అంటాడు. చచిుపో యాడని వాచాంగా అనడు. ఐహిక కామ 
వాంఛత్  తృపిు  తీరక దవేలోకంలో ఉని సుదతతలకు పియిుడ 
యాడంటాడు. రాజ్ెై పటిం గటటి కొనయిక పజి్ాక్ేమం కోసం రాజ్ 

కారాాలు పరిశ్రల్నంచి పరిపాలన చయేడం వాని విధి. అది మానేస ి
కామదయసుడ  ైరోగి అయ చచయుడు. దయనిని అవహళేన పూరుకంగా 
సూచిసుు నయిడు శబీశాసనుడు.  

బకాసుర వధ ఘటిములో బాిహ్మణ వేషాలత్  నివసిసుు  
నయిరు పాండవులు. వారుని ఇంటట యజ్మాని వంతత వచిుంది. 
బకాసురుడ కి ఆనయడు ఆహారంగా ఎవరో ఒకరు వళెాిల్న. తలి్న, 
తండ ,ి కూతతరు, చినికొడుకు-ఇద ి వార ి కుటటంబం. ననేంట ే
నేను అని పదీెవాళళి ముగుగ రూ వాదించుకొంటటనయిరు. ఆ సం 
దరభంలో అవాకు వచనుడ నై పిలివాడు తలి్నదండుిలకు, అకకకూ, 
కనీిళళి తతడుసూు -  

కొండుక కోల చేతబటటు కొని  
 ఏన రకకస్ు గి్టిు  చంప   
చులకవ్తుత  మీరేడేగ్ా వ్లదనుచు  
కలయ నూరారెె తన తొకుక పలుకు లొపప  

దయనిత్  (వాడ  మాటలు విని) వాళి యడేుపు పో యంది. బకాసు 
రుణిా  చంపడయనికి ఒక చిని కరీ పటటి కొని వాడు వెళ్ళి చంపి వసాు  
డట. ఏమిటల అనుకొనయిడు వాడు. 'పాము పాము’ అని పెదీవా 
ళళి గాభ్రా పడుతూ ఉంటే ‘ఏదీ ననేు చంపతే్యు నూ’ అంటాడు 
అయదయరళేి వయసువాడు. చేపాటట కరీత్  పరుగతెతు త్యడు. చూచే 
వారకిందరకిీ వింతగానూ నవుుగానూ ఉంటటంది. 
  ఇలాటట భావాలు వలిెడ ంచ ే ఘటాి లలో కూడయ ననియ 
ఎదురులేని వాాఖ్ాాతగా కనబడత్యడు. జీవితములో సముద ి త 
రంగాల వల  రేగ ేబాధలు అనకేం ఉంటాయ. వాటట వలి మనసుా 
బరువెకిక సరేుందియిాలకూ సంకలె వసేనిటటి  చలనం లేకుండయ 
అయ ఏదో బరువు తలకతె్రునటటి  ఉంటటంది. ఆ బరువును ఇటేి  
దింపడయనికి మందు హాసాం. మనసుాక ి వికాసం కల్నగించేద ి
హాసాం. 

సంఘములో, నితాజీవితంలో త్ ల్నస,ి త్ ల్నయక వసూు ని 
దురాచయరాలనూ, దుషి్బంధయలనూ రూపుమాపి విడగొటిడయనికి 
హాసాం ఎంత్  ఉపయోగపడుతతంది. కాని దయనిని విరవిిగా ఉప 
యోగించి జీవితంలో చ తైనయానిి సమగీంగా కల్నగించ ే విధయనంలో 
గీంధయలు త్ లుగులో అటేి  విలువడలేదు. ఎకకడోనయటా నూటా 
ఆయా సందరాభలలో ఒకటట రెండు పదయాలలో వకెికరసిుు నిటటి  
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ముడ  పటెటినవి తపప హాసాానిి అంగరిసముగా చేసకిొని ఆవిరభ 
వించిన కావాాలు లేవు.  
 ననెి చోడుని కుమారసంభ్వములో దక్ాధుర ధుసం 
పటటి లో కొంత హ్సాం గోచరిసుు ంది. రుదుిని సెనైయాలు యజా్ 
వాటటకను ధుంసంచేస ి దవేత్యబృందయనిి చీకాకుపరచిన ఘటిం 
చదువుతూ ఉంటే పకాలున నవుువసుు ంది. పమిథ గణయల బార ి
నుండ  తపిపంచుకోవాలని బహి్మ తన వాహ్నమెైన హ్ంసను అధ ి
రోహించబో య భ్యంత్  నలే మీద పడ పో యాడు. అపుపడు 
హ్ంస త్యమరతూడుని కరచిి పటటి కునిటటి  బహి్మను పటటి కుని 
పరుగతె్రు ందిట. 

వాహనంబు నకెిక వ్చిె భయంబున  
వ్డకి నేలుఁ బడడ  వ్నజ్గరుూుఁ 
గమిచికొని మరాళకము వాఱ ుఁ  
జ్ెందమిమ కరచికొని రయమునుఁ బరచినటటు  

విష్తా వు గరుతమంతతని కౌగిల్నంచుకొని దయని కాళళి వేళళి పటటి  
కొని ఇంటటక ిపారిపో యాడంటాడు. 

గరుడి నడుము మెడయు కాలును కేలును, 
ఇఱకిికొనుచు చకిి వఱెచి పఱచ ె 

 కుబరేుడు నరవాహ్నుడు. పమిథగణయల బాధ తపిపంచుకొనేం 
దుకు ఆయనగారు పడడ  పాటటి  - 

తన యయకికన మానిస ుఁ దా 
ననయము నెకకంగ మరచి యాతనిుఁ దన మూ  
పున నిడికొని పఱచె భయం 
బున ధనపతి తనునుఁ బిరుద భూతములారెన్ 

తన వాహ్నమెనై మనిష ిమీద త్యను కూరోుడయనికి బదులు తన 

మీద వాణిా  ఎకికంచుకొని పారపిో యాడు. పమిథ గణయలు 'ఓ' అని 
అరుసుు నయియ, వాడ  త్ ల్నవిత్ేటలు చూసి. అపుపడు యుకాు  
యుకు జ్ాా నం ఎకకడ వసుు ంద ిపాపం. తన బతితకేమవుతతందోఅని 
కుబేరుడ కి భ్యం. వాడ  చేషి్మాతంి మనకి నవుు పుటటిసుు ంది. 
ఈలాగ ే ఒకొకకక దికపత్ర ప ందని అవసథను కవి బీభ్తాంగా వరిాం 
చినయ అది త్యత్యకల్నక వరానలో హాసా భ్ంగిమనే సూచిసూు ంది. 

విరాటపరుంలో కచీకునివలి జ్రిగని అవమానయనిి సెరైం 
ధి ివషే్ంలో ఉని దరిపద ికొలువుకు వచిు విరటటనిత్  మొరపెటటి  
కుంటటంది. ఆ సమయంలో కంకుభ్టియవుని ధరమరాజు 'సభ్లో 
ఇలాి లు ఇంతసపేు మాటాడడం, ఎదరిించడం తగునయ? చయలు 
వెళళి' అంటా డు. సెైరంధి ివినలేదు కంకుభ్టటి క ికోపం వచిు 

పలు ప్ కలుఁ బో వ్ుచు వి  
చెలవిడి నాటయంబు స్ూపు చాడుపన నిచటం  
గులస్తుల గఱువ్ చందము  
దొలగక నిటటు నికి దగునె తోయజ్వ్దనా 

అని ఆక్పేించయడు. అపుపడు సెైరంధి ిఅని మాటలు చురుకుకన 
తగలిే హాసాపు పో టటలే. 

నాదు వ్లుభుండు నటటడింత నికకంబు  
ప దదవారియటు  ప ననవారు. కౌన పతుల  
విధమ కాకయే శ ైలూష  గ్ాననంగ రాదు 

 అంత్కేాదు. ‘జూదరి యాలికి గఱువ్ తనం బెకకడిదయాయ' 
అంటటంది. ఒకక పంకిులో త్రకకన తన అసాధయరణమెనై హాసా రేఖ్ా 
చితంి చూప ి కవిబహి్మ అయాాడు. రానురాను పబింధ యుగం 
అవతరించి హ్సాానికి సాథ నం లేకుండయ చేసుకొంది. పాిచీన కావాా 
లలో ఈ మాతమినేయ హాసాానికి త్యవుందగిాని తరువాత వానిలో 
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ఆ పసింగానికే నెలవు లేదు.  
శీ్రనయధుని కావాాలలో పతి్ేాకించి హాసాానికి సాథ నం కనబ 

డదు గాని అతని చయటటవులలో కొంత సునిితమెనై హాసాం కనబ 
డుతతం ది. ముందే చ పాపను ఆక్పేణలో, సంసాకర పక్ష్ంలో చ పపి 
న దయనిలో హాసాానికి త్యవు ఉంటటందని. శీ్రనయధుడు పలాిటటని 
ఉదేీశించి చ పిప న పదయాలలో ఆ ధోరణి కొంత కనపడుతతంది.  

రస కుడు ప్ వ్డు పలాన  
డెస్గంగ్ా రంభయయనై ఏకులు వ్డకున్ 
వ్స్ుధశేుడెైన దునునను  
కుస్ుమాస్త ృండెనై జ్ొనన కూడే కుడుచున్ 

దరస డు కొంపలో పనుల  
తొో కికడి మంచము దూడరేణమున్  
పాస న వ్ంటకంబు పస  
బాలుర శౌచము విస్తరాకులున్  
మాస న గుడడలున్ తలకు  
మాస న ముండలు వ్ంట కుండలున్  
రాస డు కటటులున్ తలప  
రాదు పురోహితు నింటి కృతయముల్ 

పలనయడు అంట ే ఆ నయడు శీ్రనయధుడు తనకు కావలసిన 
భోగాలనీి ఇటేి  లభంచ  సీమనుకొని వళెాిడు. అవి యవేీ లేవు. 
చీకాకు వసేి ఆ చీదర మీద ఇలా ఏడ ు ఉంటాడు. పాపం! 

గరళము మిరంగి్తి నంచున్  
పురహర! గరిేంపబో కు  
ప్  ప్  ప్ ! నీ  
బిరుదింక గ్ానవ్చెె డు 
మెరస డి రేనాట జ్ొనన మెతుకులు తినుమీ 

కొండవీడులో గాడ ద నుదేీశించి అకకడ  చిలిర కవులను నవుుల 
పాలు చేశాడు. 

గ్ాడిద! నీవ్ునున్ కవివి 
కావ్ుగదా! ఇట కొండవీడులో 

అని ఎంత గడుగాయతనం ఇద.ి 
వెలుు లిుం దిలప షమున్ మెస్వితిన్  

విశేస్త  వ్డిడ ంపగ్ా 
అనయిదు కనిడ దేశసంచయరంలో ఒక యంట విందయరగించిన సం 
దరభంలో. అసలే ఇది త్ లక పంిడ  గుండ. దయనిలో వెలుి లి్న కల్నసిం 
ది. రుచికెతై్ే బాగాన ేఉంటటంద ిగాని పరమ శివభ్కుు ని కది వగెటట 
గా త్ చినటటి ంది. దయనికి త్ డు గాజుల చయే కాదు వడ ీ ంచింది. 
విశుసథ . కవి సారుభౌముని అవసథ ఏమి చ పపడం. 

త్ నయల్న రామకృష్తా ణిా  హాసాకవిగా చ పుపకుంటార ే గాని 
అంత రసవంతమెనై హాసాం ఆయన కృతతలలో కనపడదు. 
'అమవ్స్ నిస ’ అని మాట ‘అలస్ని ప దనా' ఇత్యాది పదయాలు 
ఎవడో  కల్నపంచినవిగాని చరతి్యిధయరానిి బలపరచవేి కావు. కాదు 
పో దంటట పాండురంగ మహాతమాంలో నిగమశరోమపాఖ్ాానం లో 
సారసాం తీసేు  అకక బో ధలో కొంత ఆక్పే గరభమెైన హాసాం సుఫర ి
సుు ందేమో; శ్రలం పిలి్న శ్రలమనీ, చదువులు చిలకల చదువులనీ 
అనిద ిఅకక నిగమశరమని-అంత్ే. దయనికి త్యరాకణంగా వాడు రాత్ర ి
అందరూ నిదిసిూు  ఉంటే బో ధ చేసని అకక ముకుకపుడకత్  సహా 
నగలనీి ఒల్నచి పటటి కుపో యాడు. వాని పవిృత్రు  మాతంి హాసాా 
నిి సూచిసుు ంది. తతంటరతినయనికి అది జ్య పత్యక. ఈ నిగమ 
శరోమపాఖ్ాానయనిి దృషిిలో పటెటి కొని కందుకూర ిరుదయిా నిరంకు 
శోపాఖ్ాానం అనే నయలుగాశాుసాల కావాం వాిస ిఅకకడకకడ చకక 
ని హాసాం సూచించయడు. నిగమశరమ పవిృత్రుకీ నిరంకుశుని పవిృత్రు  
కీ సాపతాం సరిపో వడమే కాక కొనిి గుణయలలో నిరంకుశుడు 
నిగమశరమకి ఒక మటెటి  పెైన కూరుునిటటి  కనబడత్యడు.  

వేశామాత పటెటిన చకారగుళళి తృపిు గా త్రని తల బరువె 
కిక నిరంకుశుడు అడవికి పో యాడు. అకకడ ఒక శివల్నంగము కన 
బడడది. నిరంకుశుడు ఆ శివల్నంగానిి చూచి  

నా తోడుతన్  
సొ గటాలాడెదవే నవేందుకుస్ుమ  
స్త తవ్య జూటాంతికా!  

అని సంబో ధించి జూదరులలో త్యను అగీణనిని బిరుదు మాటలా 
డుత్యడు కొంగున మూట గటటి కొని స గటాలు తీసి గెల్నున వాడ క ి
ఓడ న వాడు లంజ్ను త్ చిు యవులని పంద ం పెటటి  ల్నంగం వంతత 
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కూడయ త్యనే స గటాలాడ  ద ైవగత్ర వలి త్యన ేగలె్నచయడు. గెల్నచినందు 
కు దేవవశేా అయన రంభ్ను త్ చిు యమమనయిడు. ఎంతక ీల్నంగం 
జ్వాబివుదు. దయని మీద అనిరంకుశుడ కి కోపం వచిు  

 తగునె పనినదమీక యీ గతిుఁ 
 దపుప మౌనముుఁ దాలపగ్ాుఁ 
 దగునె నీకును నాకు బదెదల  
 దండుఁ బెటటదుఁ జ్ండినెై  
 గగనకేశ! యటంచు జ్ందురు కావిసేలు గళంబునన్ 
 పొ గడ దండయొనరెెనా విట 
 భూస్ురాగిణి దిటుయయై  

తన గుడడ  తీసి ఈశుర ల్నంగానికి చుటటి  పదీెల దగగర తగవు పడెత్య 
ను రమమని లాగుత్యడు. చకకని తగవు. విటటని దురామరాగ నయనిి 
వెలిడ ంచే హాసా గరిభతమెనై ఆక్ేపణ ఇది. 

సారంగు తమమయా వెైజ్యంతీ విలాసంలో దవేదవేి విప ి
నయరాయణుని వశపరుచుకొని సందరభంలో అత్ర సుకుమారమెైన 
హాసాం సవరించయడు. దవేదవేి నిటూి రుపలలో, వాలుచూపులలో, 
జ్ాల్నమాటలలో, పెటైఊపులలో తమమయా శృంగారానికి చయేూత 
ఇచిున హాసాం సువరా లేపనంలాగే భాససిూు ంది. దేవదవేి మధుర 
వాణులు విపనియరాయణుని దరిశంచి నమసకరించగా. 

చందురుుఁ గను నరవిందము 
చందంబున మోము వ్ంచి స్మయమి కులస్ం  
కిందనుుఁ డారామదుో మ  
బృందము నడుచకికని  

కిమమనకుండయ పో యాడు. ఆ దశ చూస ిఇతడు చయలా గొపపవాడే 
అనిద ిమధురవాణి. దవేదవేి అందుకు ఒపుపకోక  

ఇటట వ్ంటయయలు కారా  
చిటటకుమవ్క యుండ స్ందెచీకటి వేళన్  
ఘటచేటీ విటటలెై య 
కకటకంబున తిరుగువారు కంజ్దళీక్షీ! 
కదిప  చూడ ఘోటక బోహమచరయంబు 
ప ంగళీజ్పంబు ప లిు శీల  
మజ్గరోపవాస్ మల బక ధాయనంబు  
 నకక వినయమిటిు  నయము లెలు   

అని హళేన చసేింది. త్యనని మాటే అయంది. ‘వేశాయ సాహవాసా 
లు శిీ వెైషణవ్ులకు తగునా? కొమామ! ఆవ్ల మముమ లోకులే 
మంటారో' అని దవేదేవి సవేకు అనుమానించిన మహ్నీయుడు 
కాలు జ్ారాుడు. 

శిరసు పెై పనేు ప డగని చరేబో య హింస సేయకుమని 
చేత్రకచిేు పరసిిథత్రలోకి డేకింది. వజ్పింజ్ర విభ్మెనై వాని సదయభ 
వం లోహ్మె,ై గాీ వమెై, ధృఢదయరువె,ై తరుణవృక్ష్మె,ై ఫలపాియ 
మె,ై పూవెై. దయనిలో మకరందమె,ై పో నుపో ను నీళి కంటటనూ 
పలునెై కరగిి పో యంది. ఒకకడ కే కాలు చయచి పరుండడయనిక ిచయల 
ని కుటటరం వరాం పడ న నయటట రాత్ర ిదవేదేవికీ, విపనియరాయణునిక ీ
కూడయ శరణామెైంద.ి అవుతతంది మర ి 

అయయయడ మికికలి శ ైతయం 
బియయయడ కేతమెుమ నీవ్ు నింతీ! 

అని పిియురాల్నని నోరారా, మనసారా పలి్ను దయపునకు చేరుు 
కొనయిడయ బో డ  దయసరయా - 'రంగ రంగా' అని రంగనయథ సమరణమ ే
జీవిత పరమారథంగా ఇనప కచుడం కటటి కొని వాడు విటజ్నోచిి 
షి్య నై ఆ కుటటలవేశాను అంటటకొని బాిహ్మణా మంటట చశేాడంటా 
డు తమమయా. 

రాను రాను హాసాానిి తీవంిగానూ, మృదువుగానూ 
చ పపీ చ పపకుండయ తన రచనలో నీరుపో స ిపెంచినవాడు వమేని 
కులమత్యచయరాలను విమరిశసూు  దంభ్ వేషాలను ఆక్ేపసిూు  త్రటటి  
లో నవుు పుటటు ంచిన దటిి వేమన యోగి. 

పుణయక్షతేాో లకు ప్ య బుఱఱ  గ్ొరిగి్ంచుకొననవారికి - 
మంతో జ్లము కనన మంగలి జ్లమెచుె  

అని బో ధ చేసుు నయిడు.  
గ్ొడుడ టావ్ు బిదుక కుండ గ్ొంప్యన  
పాల నీదు పండుు  రాలదనున  

అని చివరిచరణంలో లోభివానినడుగ లాభంబు లేదయా అంటాడు. 
మోక్ానికి పో త్ే మొసల తతు కపో యందంటారు. గుహ్లలో 

కి పో య జ్పంచేయబో త్ే పుల్న పతిాక్ష్మెై మోక్ష్ం సునయయాసంగా 
ఇసుు ందనయిడు వమేని - మోక్ష్మ ే కదయ కావలసింద ి జీవిక ి - 
తఱచి చదవవలస ే రచన వమేన శతకం. హాసాంకోసం పాిచీన 
కవుల గీంధయలు సాథ లీపులాక నయాయంగా ఇంతవరకూ సపృశించయ 
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ము. ఇటటవల్నవారలిో వారి జీవిత్యలకు సంబంధించే ముచుటలు 
కొంచ ం అనుకుందయము. 

వీరశేల్నంగంగారి పహి్సనయలూ, పానుగంటటవారి సాక్  వాా 
సాలు  కొంచ ం కరకుగానూ, అకకడకకడ చయదసుంగానూ ఉనయి 
హాసారస పధియనముల ైన రచనలుగా వినోదయనికి ఎనుికోవచుు.  

 త్ లుగులో గీంథయలు వాియకపో యనయ నడ మింటట సరు 
మంగళేశుర శాసుు ు లుగారు సరసంగా మాటాి డే కవి అని పసిిధ్ిధ . 
చ ల ి లూ, త్యనూ భోగి పండుగకు అతువారింటటకి వళెాిరట. త్ లి 
వారని తరువాత చ ల ి లు వరహాకుంచ త్  నగలు త్ ముకుంటూంది. 
శాసిు గిారి వదిన గారు ఆమనెు చూచి ' వదిన ేపందవిా? ఏదుపంద ి
వా? అడ వి పందివా?' అని అడ గిందట. శాసిు గిారి చ ల ి లు కొంచం 
బొ దుీ గా ఉంటటంది. అందుకు ఆవిడ హాసామాడ ంది. అకకడ క ి
పలుదోము పుడక కోసం వచిున శాసుు ు లు గారు 'పందవిో, ఏదు 
పందవిో, అడ వి పందవిో త్ ల్నయదుగానీ మొతుం మీద పందివే' 
అనయిరట. చటటకుకన వదని ె గారు లోపల్నక ి పో యారట. వరహా 
కుంచ  ఏ పంది రోమంత్  కటాి రనే పశిి చమతకరించ బో య వద ి

నెగారు ప ందని జ్వాబిది. 
శాసుు ు లుగారు వామనయవత్యరం, కొంచ ం ప టటి  వారు. వడడ 

న బంత్ర జ్రిగింది. వదనిగారు త్ ల్నసే ఆకుకొసను కందకూర వడ డ ం 
చయరు. కందకూరంటే శాసుు ు లుగారకిి మహా పీిత్ర. చూసూు  కూరుు 
నయిరు. అపుపడు వదనిగారు ' ఏమిటట మరదిిగారు అలా కూరుు 
నయిరు? ఆ కందకా?' అని అడ గారట. 'ఔను వదిన!ే ఆ కందకే' 
అనయిరట. ‘సరలే ండ’ని మళీి ఇంత కూర త్ చిు అందటేటి  వేశారట 
ఆమె.  

శాసుు ు లుగారు జ్గనయిథసాుమి దరశనయనికి పూర ీక్తే్యిని 
కి వళెాిరు. సుయం పాకం చసేుకొని మఱాక కుల విసురలిో భోజ్నం 
చేసుు నయిరు. ఆ సమయంలో పెదీ పండయ వచిు 'ఏమిటట శాసుు ు లు 
గారు! అనీి త్ ల్నసని పదీెలు తమరు. ఎంత అఘాయతాపపని 
చేసుు నయిరు? మా అవత్యరం పండుకొనే మఱాక కును ఉచిుషి్ం చేశే 
సేరా? అని ఆక్ాపించయడు. చటటకుకన శాసుు ు లుగారు. 'భ్యపడకం 
డ . మీరు చేస ేదయని కంటట ననేు చసేేదయనిలో విచయరించవలసినద ి
లేదు. నేను మీ అవత్యరం పానుపను ఉచిుషి్ం చశేానే కాని మీరు 
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అవత్యరాలకు అవత్యరాలనే మింగేసుు నయిరుగా' అనయిరు నదురు 
బెదురు లేకుండయ. ఆ ద బబత్  పదీె పండయ తల దిమమంది. మర ి
కంటట చూపుక ి అనకుండయ ఏష్ాం అయపో యాడు. ఈ శాసుు ు లు 
గారు వాిసనిద ేసమాస కుసుమావళ్ళ. సంసకృతం ఏ మాతంి చద ి
విన త్ లుగువారికెనైయ అది సుపరచిితమే. దయనిలో విఘ్ని శురుణిా  
పాిరిధసూు  శాసుు ు లుగరు సహ్జ్ హాసాపిియతుమును చమత్యకరంగా 
వెల్నబుచయురు.  

భూనాయకం వా ధననాయకం వా  
భజ్న్ భువ్ం వా ధనమేతి లోక ే
తదిేఘననాథం న భజ్ామి కింతు 
 స్హసో్శస్త ం పోణమామి నితయం  

లోకంలో భ్ూనయయకుణిాగాని, ధన నయయకుణిాగాని భ్జసేు  భ్ూమి 
నిగాని ధనమును గాని ప ందుత్యడు. అందువలి విఘినయధుణిా  
నేను భ్జంచను. వేయ విధయలా వానిక ిమొొకుకలు మాతంి చ లి్నం 
చుకొంటాను. అంటారు శాసుు ు లుగారు. విఘినయయకుణిా  సేవిసేు  
విఘాిలు వసాు యని చమతకృత్ర.  

అడ దం సూరకవి కూడయ ఈ ధోరణ ికలవాడ ేఅని అంటా 
రు. ఒకనయడు సూరకవిగారి భారా, భ్రును చూసి ‘ఏమండీ మన 
అబాబయ మీద ఒక పదాం చ పపరూ!’ అని అడ గింది. అబాబయ 
పేరు బాచన. బాచని అనేది ముదుీ పరేు. ఈ బాచనేి శుదయధ ంధ ి

రామాయణం వాిసిన బాలభాసకరుడు. వెంటనే చ పాపడు సూర 
కవి.  

బాచా బూచుల లోపల  
బాచనేన ప దద  బూచి భావింపంగన్ 
బూచంటట రాతిో వఱెతురు  
బాచనన చూచి పటుపగలే వెఱతుర్  

అని చదవిాడు. అంటే బూచిని చూసి రాత్రి మాతమిే భ్య 
పడత్యరు. బాచనను చూసేు  పగలు కూడయ భ్యపడత్యరు కాబటటి  
బాచన ేపదీె బూచి అని. కొడుకు అంత చకకని వాడట. 
 రఘువంశాద ి కావాాలకు వాాఖ్ాానం వాిసి ఆ సతేతహ ి
మాచలం  పేరు ప ందని పతి్రభాశాల్న మలి్ననయధ సూరిని ఒకనయడు 
భారా 'ఏమండ!ీ నయ మీద ఒక శోి కం చ పపరూ' అని అడుగగా 
వెంటనే 'ఇదుగో చ బుతతనయిను విను’ అని  

తంతిోణీ దళ విశాల లోచనా  
నింబపలువ్ స్మాన కుంతలా 
మేరు మందర స్మాన మధయమా 
మలిునాథ గృహిణీ విరాజ్త ే

అని చదవిాడట. చింత్యకుల వల  వడెలపయన కళళి, వపే చిగు 
ళికు సాటట వచేు కురులు, మేరు మందర పరుత్యలను పో ల్నన 
నడుము కలద ై మలి్ననయథుని యలాి లు విరాజలుి తూంది. ఆ 
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యలాి లు ఇది విని ఎటాి  సహించిందో  గాని ఈ రోజులోి  అయత్నేయ. 
పసిాు వికంగా చ పపినదే అయనయ త్రరుపత్ర వెంకట కవుల 

లో ఒకరెైన త్రరుపత్ర శాసిు గిారు చ పిపన ఈ పదాం ఎంత్  గంభర 
మెైన అరాధ నిి చ బుతూ పకుకన నవిుసుు ంది. 

మును సౌగంధిక పుషపమున్ గ్ొనగ  
భీముండడేెత రం బో వ్ు తోో  
వ్ను సాక్షాతకృతి చసే  ఖడుమృగమున్ 
వారింపగ్ా నంజ్నా  
తనయుండెకుకడు పేరిమనిచిెన పదారధంబే  
స్ుమా యీ పయన్  
జ్నువా డార్నసేయు వెంకటకవీ! 
సారస్య మటటు ండుటన్  

ఈ పయని లోకంలో సామరసామును బటటి  ఆరునకు పో త్ ేవచేుద ి
వెండుికలే అనే భావానిి శాసుు ు లుగారు ఇంత గంభరధునిత్  
చ పాపరు. చయలా శమీపడ  హాసారసం పో షించి వాియాలనే సదుదేీ  
శం గల పతి్రభావంతతలునయి అలాంటట గీంథయలు చయలా చయలా య ే
మిటట ... వేళి మీద చ పాపలనయి అటేి  లేవు. 

కూచిమంచి జ్గగకవి చందరిేఖ్ా విలాపం త్రటటి  కవితుంగా  
ప ందిన పేరు బాగానే ఉంది. అందులో హాసాం లేకపో లేదు. కాని 
దయనిని పమిాణగీంథంగా పండ తతలు అంగీకరించినటటు  కనుపటిదు. 
ఏమెైనయ హ్సాం పధియన రసంగా ఉదభవిలివలసే కథయ వసుు వును 
తీసుకొని కావాాలు పతి్ేాకం వాియవలసే అవసరం ఎంత్ ైనయ ఉంది. 
కాని అది మాటలత్  అయే పని మాతంి కాదు.  

(ఆంధపిత్రకి స జ్నాంత్ )
 

పోయాణం 

                                                              శీ్రమత్ర బలభ్దపిాతతిని రమణి, హ ైదయరాబాద్ (ఇండ యా) 

 ఇంకా నిదమితతు  నయ కళినుండ  త్ ల్నగిపో కముందే గదలిో 
కి వచిున పనిమనిషి చ పిపంద ి"బాపయా వచయుడమామ!" అని. 
 నయకెంత్  చిరాగాగ  అనిపించింది. ఆదివారం నిద ి ఎంత్  వి 
లువెనైది. ఎంత్  సుఖ్మెైనది. వారంరోజులూ కాలేజీలో ల కురూి , 
సూి డ ంటటి , పెైనుండ  వచుే నోటటసులత్  అలసిపో య వుని శరరీం 
ఆశగా శనివారం సాయంతంి కోసం ఎదురు చూసుు ంది. పలిిలత్  
కల్నసి కాసేపు సరదయగా గడపటానికీ, టటవీ చూడడయనికి, కుకకపిలి 
త్  గడపటానికీ, త్ టలోని గులాబీలని పలకరించడయనికీ, హాయగా 
పుసుకం చదువుకుంటూ అరధరాత్రి దయకా మేల కని ఆ తరాుత సుఖ్ 
మెైన నిదలిోకి ఒరగిిపో య ఆదివారం ఆలశాంగా లేవడయనిక ీ ఈ 
తనువు తహ్తహ్లాడుు ంది అంటే అత్రశయోకిు కాదు! 
 ఇంతటట సుఖ్ానీి, శాంత్రనీ నయకు లేకుండయ చేసని ఆ 
బాపయా నయకు యముడ లా త్ చయడు.  
 "కురోుమను...వసాు ను!" అని మళీి గటటిగా దిండుని 
పటటి కుని కళళి మూసుకుని పడుకునయిను. 
 "ఇంక లే... బాపయా వచయుడు" అంటూ మా శీ్రవారు 
వచయురు. 

 "నీకోసం పధియనమంత్ర ివెయట్ చసేుు నయిడు" అనిటటి గా 
ఆయన చ పపడం నయకు ఇంకా చిరాకు త్ పపించింది. 
 అసలీ బాపయాని రెండునలెలకో మూడునెలలకో ఒక 
సారి ఎవరు రమమనయిరూ అంటూ విసుకుకనయిను. బాపయా మా 
అమమమమగారి ఊళళి మా ప లంలో పనిచసేిన రెతైత. అతని భారా 
ఇంటలి  పనులోి  చదేోడువాదోడుగా వుండదేి. మా పదీెమమలూ, 
అమామ, అందరం పెళి్ళ అయ పటాిలు వచేుసినయ మా అమమమమ 
తన ఊరినీ, త్యతయా జ్ాా పకాలత్  వుండే ఆ ఇంటటనీ వదలి్నపెటటి  
రావడయనికి ఒపుపకోలేదు. బాపయాా, అతని భారా శాంతమమ 
అమమమమని కనిపటెటి కుని వుండేవారు. అమమమమ ఎపుపడ ైనయ 
పండగలకీ, వడేుకలక ీమా ఇంటటక ివసోు ందంట ేననేూ, అనియా 
ఆశగా ఎదురు చూసేవాళిం. మాకు ఇకకడ కాాడ్ బరసీ్-లూ, ఐస్ 
కీీం-లే కానీ ఆవిడ త్ చేులాంటట జీళళి, కొబబరలిౌజులూ, పపుప 
చ కకలూ దొరికవేికావు. బాపయా మరచ ంబులో త్ చుే జునుి 
పాలకోసం అమామ ఎదురుచూసేది.  
 "ఇది మా మచయువు గౌరి ఇచిున జునుి...చూసారా 
ఎంత రుచిగా వుందో!" అని మురిసిపో యేది. 
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 శలవలక ిఅమమమమగార ిఇంటటకి వెళ్ళినపుపడు పునయిగ 
చ టటి  కిీందమంచం వాలుుకుని పడుకుని, వాటట కాడలోి  'వూ ... 
వూ ... అని సనయియ వూదటం మాకు సరదయగా వుండేది. 
వసారాలో వునితూగుటటయాాలోి  "నేనంటే ....ననేని" ననేూ, 
అనియాా పో టాి డుకుని పడుకునవేాళిం.  
 శాంతమమ వెని చిలుకుతతంట ే ఆశురాంగా వుండేది. 
కుండ బో రిించి పూతరేకులు వేసుు ంట ే కళళి విపాపరుి చూసే 
వాళిం. రాతతిళళి ఆరుబయట వెనికాచిన నయెా వసేి కంది 
పచుడీ, అనింలో పచిుపులుసు నంచి పడెూు  అమమమమ కాశ్ర 
మజలీకథలు చ పుు ంట ే చ వులు దోరపటెటి కుని వినేవాళిం. 
బాపయాత్  కాలవకి వెళి్ళ ఈత కొడయు ం అని పచేీలు పటెేివాళిం. 
చినిచిని గాలాలు తయారుచేసచిిు చేపలు పటటించవేాడు. బండ  
కటటి  జ్ాతరకి తీసుకెళేివాడు. దయరంత్య గతతకులు...అమమ 
విసుకుకనదేిగానీ మాకు మంచి ఉత్యాహ్ంగా వుండదేి! నయని 
గారు మాతంి ఆ ఎరీబసుాలోపడ  అకకడ  నుండ  ఆ మటటిరోడుడ మీద 
జ్టాక బండలీో చసేే పయిాణం నయకొదుీ  అని నిరొమహ్మాటంగా 
చ పపేసేవారు. రానురాను మా బడ లో కాి సులు పరెగడంత్  అమమ 
మమగారి ఊరి పయిాణం తగిగపో యంది. ఎపుపడ ైనయ వచేు అమమ 
మమ కూడయ మంచయన పడ ంది.  
 అపుపడుకూడయ కూతతళళి పలి్నసేు  రావడయనికి ఒపుపకోలే 
దు. బాపయాా, శాంతమమలే సేవ చసేారు. ఆ ఇలూి , చిని త్ టా 
వాళి పరేున ేరాస ిఇవుమని కూతతళళి చ పపేశారు. అద ిఅమిమత్ ే
అపుపడు ముఫెఫై వలే ైనయ రావు. అలా అని వుంచుకుంటే సటిటలోి  
సిథరపడ న వీళలి వరిక ీవెళి్ళ వుండే ఉదేీశామూ లేదు. అందుక ేబాప 
యా అదృషి్వంతతడు  అంటటండేవారు నయనిగారు. 
 "మరి చూసింద ీవాడగేా " అని అమమ వుడుకుకనేది. 
 "పెదయీ విడ మన దగగరికి వచిువుంట ే చూసుకునవేాళిం 
కాదయ!" అనవేారు నయనిగారు. 
 "ఈ ఇరుకు ఇళిలో, హ్డయవిడ  జీవిత్యలోి  ఆవిడ 
ఇమడలేకపో యదేి లేండ . ప ి దుీ ట ే తతలసపిుజ్ా, సాయంత్యిలు 
పురాణ పఠనయలూ తూ.చ. తపపకుండయ చేసదేి. నయనిగారు కటటిం 
చిన ఆ ఇంటలి  త్రరుగుతూ త్రరుగుతూ పశిాంతంగా పో యంది. 

ఆఖ్రరిోజులోి  కూడయ మనమీద ఆధయరపడలేదు. అంత మంచి 
చయవు ఎవరకిొసుు ంది?" అనదేి అమమ.  
 ఆ మాట నిజ్ం. అమమ కనేార్ త్  చయలా కషి్పడ  పో యం 
ది. నయనిగారు రాత్రింబగళళి సేవచశేారు. 
 మాకెవురికీ శలవులేి క సవే చేయడయనికి కుదరలేదు. 
అమమ కోసం అమమమమ పో యాకకూడయ వెనయి, జునూి పటటి కుని 
బాపయా రావడం మానలేదు. ఆస ర్త్రుకి కూడయ వచిు "బుల ి  
మామాయగారకిి నయం అయపో త్యది. మా ఊర ి ఆంజ్నేయుడ క ి
అపాపలు పో సి వతునయిను" అని ధ రైాం చ పపేవాడు. అమమ 
పో యన పుపడు భారాాభ్రులు ఇదీరూ వచిు ప గలి్నపో గిల్న 
ఏడయురు.  
 ఒక వేల్నకి ఒక వేలు ఎడం అనిటటి గా బాపయాకి మా 
కుటటంబంత్  వుని అనుబంధం గురించి మా పలిిలక ిత్ లీదు. 
 నీరుకావిరంగు పంచ  కటటి కుని, నెరసిని గడడంత్ , తలక ి
పాగా చుటటి కుని చ పుపలు లేకుండయ సతతు కనేుత్  వచేు బాపయా 
ని దూరంగా నిలబడ  చసేేవారు మా పాపా, బాబూ.  
 "పాపమామ జీళళి త్ చయును. నయ దగగరకొసేు  ఇసాు " అనే 
వాడు బో సనిోటటత్ . 
 పాప తల అడడంగా వూపదే ి కానీ వెళేిదకిాదు. మా 
అనియా వాళళి అమరెికాలో సిథరపడ పో వడంత్  వాళి పలిిలక ి
బాపయా త్ లీనే త్ లీదు. 
 బాపయాక ి పంచ లు కొనుకోకమని ననేు వందో రెండొం 
దలో చతే్రలో పటిెబో త్ే, "ఆడపలిి స ముమ పుటటింటలళళి త్రనకూడ 
దమామ" అని తీసుకునేవాడు కాదు. శాంతమమ పో యాక ఒంటర ి
వాడ ైపో యాడు. త్ ట అమేమదూీ  అంటే అమోమ! పదీెమమగారి పాిణయ 
లనీి ఆ త్ టలోనే వదలి్న వళెాిరు అని అమమకుండయ దయనికి చయకిర ీ
చేసూు నే వునయిడు.  
 మా అబాబయ ఇంజ్నీరింగ్, అమామయ మడె సని్-లో  
చేరారు. వాళిక ిబాపయాత్  మాటాి డటం వినోదం. అతని అవివేకం, 
అమాయకతుం చూస ినవుుకునవేారు.  
 "త్యత్య ... దబిబరొటటి  త్రంటావా?" అంటూ రమా చీజ్ 
బరగర్ పెటేిది. "లోపల కూరటెాి రా? ఇటాి  వుందే? ఎరీగా మూకుడు  
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లో కాల ుదూీ . మీ అమమమమగార ేసయెాాల్న తలిీ దబిబరొటటి  అంట"ే 
అనవేాడు నయత్ . 
 "బాపయా నయెా వయెా" అనడం పలిిలకి చినిపప 
టటనుండీ అలవాటయ పో యంది.  
 "బాపయాని ఇంక రావదీను. దయరి ఖ్రుులకి యాభె ై
రూపాయలు పెైగా అవుత్యయ. పెగైా బో ల డు నడక. ఆ ముసలా 
డు నడుం ఒంగిపో య నడ చివసుు ంట ేచూసూు  భ్రించటం కషి్ంగా 
వుంది. ఏద నైయ ఇసేు  సెంటటమెంటటకి పో య తీసుకోడూ!" అనయిరు 
ఒకటట రెండుసారుి  మావారు.  
 బాపయాత్  ననేు "ఇంక రాకు బాపయాా! పదీెవాడ వె ై
పో యావు." అంటే కళినీళలిటటి కుని "ఈ ఇంటట ఉపుప త్రని 
వాడ ి. అగిగబూడ ద ై పో యేదయకా ఈ ఋణయనుబంధం పకీుతూ 
నేవుంటాది చినిమామ! ననుి రావొదీనకు! నినూి, బాబుగారినీ, 
పిలిల్ని కళాి రా చూసుకుని మీ సెటటి  పిందో , కాయో మీ సేత్రలో 
పెటటి  వళెినీయండ . నయకు నీ ఇలుి  దూరంకాదు. నినుి సూడడం 
కషి్ంకాదు!" అని విలవిలలాడ పో యాడు. 
 అపపటటనుండీ అనడం మానేశాను.  
 బాపయా మూడునెలలకో, నయలుగు నెలలకో వసూు న ే
వునయిడు. వచేుటపుపడు ఒటటి  చతేతలత్  రాకుండయ చకకరకళేీలో, 
బొ పాపయ పండోి  త్ సూు నే వునయిడు.  
 ఆదవిారాలు టట.వి. పో ి గాీ ం ల హ్డయవిడ లో వుండ ేననేూ, 
పిలిలూ ఒకోసార ి బాపయాని వరండయమీద కూరోుపటెటి  మరిచి 
పో యేవాళిం. ఫో నోి  మాటాి డుతూ బాపయా సంగత్ర పటటించుకు 
నేవాళిం కాదు. మధయాహ్ిం భోజ్నయలపుపడు గురొు చిు వరండయ 
మీద ఓ మూలగా పడుకునివుని బాపయాని చూసేు  నయకెంత్  
గిలిీగా అనిపించదేి. రావదీంటే వినడు.  
 నేను మొహ్ం కడుకుకని వసారాలో కళెిగానేచయటంత 
మొహ్ంత్  "చినిమమగారు ... బాగుండయరా!" అంటూ బాపయా 
లేచి నిలబడయడ డు. పకకనే సతతు  మరచ ంబులో జునుిపాలు, 
పంపర పనయస పండూి  వునయియ. వాటటని ఎంత్  అపురూపంగా 
నయకు అందసిూు  "ఇంత కనయి పుటటింటటనుండ  ఈ పదేరెైతత ఏవీ 
త్ేలేకపో తతనయిడు తలిీ!" అనయిడు. అమమమమ ఆనయడు ఇలి్నచిున 
కృతజా్త అతని కళిలోి  చ మెైమ కదలాడూు  వుంటటంది. 

 "కూరోు బాపయాా! ... గౌరీ! బాపయాకి టట తీసుకురా" 
బాపయాత్  "భోజ్నం చసేి కాసేపు పడుకుని సాయత్యినికి వెళళి. 
లేదయ రపేు బయలేీ రు! అంత్గేానీ ననేు నయ పనుల హ్డయవిడ  
లోపడ  పటటించుకోలేదని అల్నగ ివెళ్ళిపో కు!" అనయిను. 
 బాపయా ముడతలుపడడ  మోహ్ంలో ఎంత్  ఆనందం. 
బో సి నోరంత్య త్ రిచి నవాుడు. "నయ వొళళి ఆడుకుని పరెిగని 
పిలిమీద నయకు అలకెందుకమామ? అటాి గ ే ... సాయంకాలమ ే
ఎలాు ను" అనయిడు. 
 మావారు బాపయాని పలకరించి బయటక ి
వెళ్ళిపో యారు. 
 తీరగిాగ  మా సంజ్య్ బాపయాత్  ఊర ిగురించిన ముచు 
టటి  మొదలుపటెాి డు.  
 బాపయాకి మావాడు మాటాి డ త్ే పండగ!ే రచెిుపో య 
మా చినితనం గురించి, మా త్యతగారి గురించి కథలు కథలుగా 
చ పపడం మొదలుపటెాి డు.                 
 "భ్లే ఫాంటసీగా వుంటటందమామ బాపయా చ పుు ంటే మీ 
చినితనం!" అంది రమా. 
 "అవును, మా చినితనయలోి  మనిషి త్ కేక రకి్ామీద 
సూకలుకి వళెేివాళిం అనీ, పందళిిలో కూరుుని హ్రికథలూ, 
బురీకథలూ వినవేాళిం అని, టట.వి. లు ఉండవేి కావనీ, ఎంత్  
గొపపవాళలళిత్ే తపప కారూ, ఫో నూ వుండేవి కావని, టట.వి. అంట ే
కొతునీ, కంపూాటర్ అదుభతంలా వుండదేనీ, అనిింటటనీ మించి 
మధయాహాిలు అమమలు పిలిలకోసం కషి్పడ  చేగోడీలూ, 
జ్ంత్రకలూ చసేవేారనీ, ఒకరింటటక ి ఒకరు వెళి్ళ 'వదినయ' అంటూ 
ముచుటటి  ఆడుకునేవారనీ...చ పేు  కూడయ మీకు ఫాంటసీగాన ేవుం 
టటంది. ఇక మీ పలిిల ైత్ే నమమరేమో కూడయ !" అనయిను. రమా 
నవేుసింది. 

*** 
 ఆ వారు వినగాన ేననేు 'అయోా' అనయిను. 
మావారు చదువుతతని పేపరులోంచి తల త్రు  "ప్చు ... ప్చు ... 
మంచివాడు పాపం!" అనయిరు. కబురు త్ చిున మనిష ి "న ే
బయలేీ రత్యనమామ. బసుా అందుకోవాల. సాయతంిలోగా 
బాపయాని దహ్నం చేసేసాు ం. 
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ఎవర ి కోసం ఎదురు చూడయల్నాన పనిలేదు కదమామ. తలకొరివి 
పెటేి  దకిుక కూడయ లేదు" అనయిడు.  
 మావారు లేచి "ఇద ివుంచు. దహ్నం అద ీబాగా చయేం 
చండ . ఇవి తకుకవపడ త్ే పదోరోజుకి మళీి వచిు తీసుకళెళి" 
అంటూ పరుా త్ రిచి మూడువలేు ల ఖ్కపటెటి  అతని చేత్రలో 
పెటాి రు. 
 "అటాి గ ేసావీ! దయగల దయతలు. మా బాపయా అదృషి్ 
వంతతడు. చయవు గనంగా సయేత్యు ను" అని అతను దణయా లు 
పెడుతూ వెళ్ళిపో యాడు. 
 ఆరోజు ననేు బేకి్ ఫాసి్ చ యాలేకపో యాను. 
 లంచ్ టటైంలో కొలీగ్ా త్  బాపయా మరణం గురించి చ పిప 
"ఈ రోజుత్  నయకూ, ఆ ఊరకి ి వుని అనుబంధం పూరిుగా త్ గి 
పో యంది" అని కంటతడ ని తతడుచుకునయిను.  
 సాయతంి ఇంటటకొచిు మాములుగానే డ నిర్ చశేాను.      

*** 
 మావారు విసుగాగ  "ఆ పల ి టూళళి  వుని పెంకుటటలుి  ఏం 
చేసుకుంటావని నీ పేరి రాసిపో యడయ బాపయా?" అనయిరు. 
 మా సంజ్య్ ఆలోచనగా "ఆ ఊరి పెిసడి ంటటగారిత్ టల, 
సరపంచ్ త్ టల  మాటాి డ  ముతువు పేరుమీద సూకల్ పెటటిసేు  నో?" 
అనయిడు. నయకూ ఆ ఐడ యా బాగా నచిుంది. అందరం వాడ ని మ ె
చుుకునయిం. "ఒకకసారి వళిె్ళ ఆ విష్యాలు మాటాి డ వదయీ ం 
నయనయి!" అనయిడు వాడు. 
 "ననేయ?" మావారు అడ రపిదనిటటి  అడ గారు. "కాదు ... 
అందరం" అనయిను. చినిపుపడు మసిల్నన ఆ ఇంటటనీ, బాలాంలో 
మా కాల్న గురుతతలు అంటటన ఆపాాయతల్ని పంచిన అరుగుల్ని 
చూడయలని నయకు అనిపించింద.ి ఈ పనిత్  ఇంక ఆ ఊరు ఎపుప 
డూ వళెేి పని పడదని నయకు త్ లుసు! రమాని కూడయ ఒపపించి 
అందరం బయలేీ రాం. 
           *** 
 "ఓ మెగైాడ్ ... కారు ఇపుపడ ేచ డ పో వాలా..."మావారు 
విసుగాగ  అంటూ దిగారు. 
 రమా చింతచ టి మీదకి రాళళి విసరిి కాయలు పడగొటేి  
పయితిం చేసోు ంది.  

 సంజ్య్ ఎవరో మకెానిక్-ని తీసుకొచిు చూపించయడు. 
బాగవడయనికి సమయం పడుు ందనయిడు. 
 "పో నీ ... మూడు మెైళేిగా, నడ చి వెళళి దయీ ం. ఈలోగా ఈ 
అబాబయ కారు రడెచీేస ిపడెయు డు. ఏం?" అనయిడు సంజ్య్. 
 మావారు తీవంిగా పతి్రఘటటంచినయ టటైం విలువ త్ ల్నసని 
మనిష ికావడంత్  ఒపుపకోక తపపలేదు! 
 సాయంత్యినిక ిపాడేరుకాలవ బలికటటి మీద దయటట పూసల 
పాడు చరేాం. అపపటటక ేనడ చి నడ చి కాళళి పీకసేుు నయియ. ఆకల్న 
కి నకనకలాడూు  త్ చుుకుని బెడిూడ , పండిమీద దయడ  పాిరంభం 
చయం. ఎరీబసుా పయిాణం లేకపో యనయ ఈ మటటిరోడుడ మీద 
కాల్ననడకత్  పూరిుగా మా సురూపాలే మారిపో యాయ. 
 పెిసడి ంటటగారు మా రాక త్ ల్నసి ఎదురొచిు మరాాదలు 
చేసారు. 
 మా అమమమమగారి ఇలుి  చరేాం. ననేెంత్  వరిాంచి చ పిపన, 
ఆ పడ పో వటానికి సదిధంగావుని పెంకుటటంటటని రమా విచితంిగా 
చూసింది. అది పూరిుగా శిధిలమెైపో యన సిథత్రలో వుంది.  
 నేను కాయత్యలమీద సంతకాలు పటెటి  పెసిడి ంటటగారకి ి
అందించయను. భోజ్నయలు చసేి రాత్రకిి ఆయన ఎరేంజ్ చేసని టాకీా 
లో బయలేీ రాం. 
 పయిాణం ప డుగూత్య మాటాి డ ే ... మా పిలిలు మౌనం 
గా మారిపో యారు. 
 "ఏరా.....అల్నసిపో యారా?" లాలనగా అడ గాను. 
 రమా కళినిండయ నీళిత్  నయవెపైు చూసింది. 
"ఏమెైందే?" కంగారు పడయడ ను. "ఈ జ్రీి ఎంత కషి్ం అమామ.... 
ఇంత కషి్మెైన దయరలిో చ పుపలు కూడయ లేకుండయ పయిాణంచేస ి
ఆ ఎరీబసుా పటటి కుని మనకోసం ఎంత ఆనందంగా వచేువాడ 
మామ బాపయాత్యత్య?" అంది. 
 "మనమీదుని ఆపాాయత ఆయనకి ఆ ఆనందయనిి 
ఇచుేదమామ" అనయిను. 
 "ఎనోిసారుి  విసుకుకనయిం కూడయ... పనివేళ వసాు డ 
ని... అందుకు ఏడుసుు నయిను" వకెికవకెిక ఏడుసూు  అంది. 
 నయకు చరాి కోలాత్  కొటటినటినిపించింది. 
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 సంజ్య్ కళళి తతడుచుకుంటూ అనయిడు "థయంక్ా 
మమీమ... ఈ పయిాణం నువుు పెటికపో త్ే జ్నమలో మాకు ఆయ 
న మమకారంలోని చికకదనం త్ ల్నసేదకిాదు... ఎవరెనైయ అంత 
దూరం... ఇంత కషి్పడ  ఎందుకు వసాు రమామ?"అనయిడు. 
 "మనకోసం... ఇంకెవరూ అలా జునుిపాలత్ , వనెిత్ ,  
పిండ వంటలత్  రారు కదమామ!" రమా నయభ్ుజ్ంమీద వాల్న ఏడు 
సూు  అంది. ఆ నీరుకావిరంగు పంచ లో నడ చివచుే ఆపాాయతని, 
అనుబంధయనిి వునినయిళళి అనుభ్వించలేని ననేూ పశాు 
త్యు పంత్  కుమిల్నపో యాను. ఊళళి వుని అతుగారిని చూడటానికి,  

అపుమితతిల్ని కలవడయనిక ి కూడయ టటైం లేక ఒక ఫో న్ చసేేు  పో లా! 
అనుకునే మా సీపడ్ యుగంలో పుటటిన మా పలిిలోి  ఈ మాతంి 
సపందన మిగలిే వునిందుకు మాతంి నయకు చయలా సంత్ ష్ం 
కల్నగింది. మా ఇంటలి  ఆదివారాలు వెనికాచిన వాసనలు లేవు! 
కానీ... సంజ్య్ హ్లోి  గోడకి తగలి్నంచిన, మా పలిిల్ని ఎతతు కుని 
బాపయా నవుు ముఖ్ం ఫో టల మాతంి అనురాగ స రభాల్ని 
వెదజ్లుి త్ ంది! 

అంకతిం : ఇంటటకి ఆపాాయంగా వచేు బంధుమితతిలత్  టట.వి. 
వెైపు కాకుండయ వాళివెపైే చూసి మాటాి డేవారందరకిీ. 

  

మా గృహ నిరామణం 

         కీ.శే. మునిమాణికాం నరసింహారావు 

ఈ అద ీ  కొంపలో ఉండ  అవసథలు పడలేక సుంత ఇలోి కటట 
కటటించుకోవల నని అభలాష్ పడయడ ను. ‘ఇలుి కటటి  చూడండ . పెండ ి  
చేస ి చూడండ .’ అనయిరు. ఇద ి లోకోకిు. ఇలుి  కటటి  చూడండ  
అనయిరు గానీ ఇలుి  కడత్యనని కొంపలో అని చూడండ  త్ లుసుు ం 
ది! ననేనయినేమో అనుభావించయనేమో చ పుత్యను ఆ సంగత్ర, 
ముందు మా శిరోమణి సంగత్ర చ పపనీయండ . 
 ఎందుకంట ే ఇలుి  కటిడం అంటూ వసేు  శిరోమణ ి పశింస 
లేకుండయ ఉండటానిక ివీలేి దు. పాండవారణావాస కధ చ పపడయనిక ి
నలోపాఖ్ాానం ఎలాి  అవసరమయందో, అలాగ ే నయ గృహ్నిరామణ 
పయిత్యినిక ి ముందు మా శిరోమణి సంగత్ర చ పపటం అవసరం 
అయంది. 
 మా శిరోమణిక ిఒకసారి... ఇలుి  కటాి లని బుదిధ  పుటటింది. 
అతని వదీ చతే్రలో నయలుగు వందల రూపాయలూ ఉనయియ. 
గుంటూరులో వెయా గజ్ాల నివేశన సథలమూ ఉంది. ఆ సథలంలో 
ఒక చకకని గృహ్ నిరామణం చేయాలని అతనికి ఒక పదీె ఊహ్ 
కలుగింది. నయలుగు వందలు పెడ త్ే ఎదో  ఒక రకం కొంప ఒకటట 
కటిటం అంత అసాధామెైన పని కాదు. కానీ అతని ఉదేీశాం ఆ 
తకుకవ మొతుంలోనే అనిి స కరాాలూ కమాండు చసేే ఇలుి  
కటాి లని. గృహ్ నిరామణయనిి గురించి కొనిి పుసుకాలు చదివిత్ ే
త్యనూ చరకగా ఇలుి  కటిడమ ే కాకుండయ అఖిలాంధయివనికి కూడయ 

ఒక నిరాడంబరమెనై ఆదరాశనిి కల్నపంచ వచుునని త్ చింది. 
 “వెధవలు, మన ఆంధుిలకు బుదిీలేదు. వేలకు వలేు 
పో సి లంకంత లోగళిళి కడత్యరు. దరదిపిు కొంపలు గొడి సావిళి 
లాగా తయారు అవుత్యయ. గాల్న వచేు మారగమా వుండదు. 
పడకగదీ అంటూ అసలు ఉండదు. చచేుటంత మందంగా గోడలూ, 
దయాాలలాంటట సావిళళినూ, ఎందుకూ పనికిరాకుండయ కడత్యరు. 
ఇంకో పదధత్రలో కటిడమా త్ ల్నయదు” అని అంటూ ఉపనయాసం 
సాగించయడు శిరోమణ ిఆ రోజునుంచీ. ఇక గృహ్నిరామణయనిిగురించి 
చదవాల . తదరధం ‘హగిింబాదమ్సా’నుండ  కాటలాగు ఒకటట ముందు 
త్ పపించయడు. ఇలుి  కటిడయనికె ైనిలువ ఉంచుకుని నయలుగు వంద 
లలో నుంచీ పుసుకాల కోసం డబుబ ఖ్రుు పటిెడం త్ ల్నవి తకుకవ 
పని అని అతనికి త్ ల్నయక పో లేదు. అందుకని ఇరవెై రూపాయ 
లు మాతంి వాయం చసేి నికరమెనై జ్ాా నయనిి ఇచేు పుసుకాలు 
కొనిి మాతంి త్ పపించయడు. 
 అవి క్షుణాంగా చదవిాడు. జ్పానువార ిగృహ్నిరామణ పదధ 
తీ, ఇంగిండులో కంటట ిహ్రస్ నిరామణమూ, జ్రమనీలో పదధతీ, నీగోీ  
లు, ఎసికమోలు మొదలగువారు ఇండుి  కటేి  పదధతీ వారి నేరపరతి 
నమూ, మొదల ైన విచిత ివిష్యాలు ఎనోి మాకు ఆయన చ పుప 
తూవుంట ేమేము ఆశురాంత్  చ వులు నికకబొ డుచుకుని వింటూ 
వుండవేాళిం. 
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 తదుపరి దొంగలకు అలవికాని ఇళళి కటేి  పదధత్రని గురిం 
చి చ పుపతూ వుండవేాడు. ఒకదయని పకికన ఒకటట ఒకటటనిర 
అడుగుల ఎడంలో, రెండు గోడలు ఒక ఇటటక వరస మందయన లేప ి
ఆ రెండు గోడలమధా ఇసుక పో సేు , ఇక దొంగ అకకడ కనిం 
వేయటానికి వీలు లేదు. అత్ర చరకలో దొంగలకు అలవిగాని ఇలుి  
కటేి  పధ్ధత్ర. ఇద ిఇలాి గ నయలుగు గోడలూ కటటిన గదలిో బంగారం 
పారేసుకునయి దొంగలకు అందదు. అని అంటూ వుండేవాడు. 
ఆయన చ పపే పదధతతలు వినిపుపడు మటటి కు అటటవంటట ఇలోి  
కటట కటటి  బంగారం పారసేేు  బాగుండునూ అనిపసిూు ండదేి. గృహ్ 
నిరామణ విష్యమె ైఆయన చూపసిుు ని జ్ాా న సంపతతు ను గూరిు 
మేము ‘ఊహ్ూ’ గరు పడుతూ వుండేవాళిం. 
 వూళళి ఎవరనయి పునయదులు తీసుు నిటటి  కనపడ ందయ 
అకకడ కి మమేు త్యయారు. వెళి్ళ ఆ యజ్మానిని ఎంత కషి్పడ  
అయనయ సర ే కలుసుకుని, “అయాా మీరు ఏదో  ఇలుి  కటేి  
పయితింలో ఉనిటటి నయిరు. శిరోమణి గారిని కలుసుకొని 
పసింగించయరా” అనటం, అతడు మేము భ్యపడ నటటి గానే “లేదం 
డీ” అనేవాడు.”అయాయోా, మీరు ఆయనత్  సంపతి్రంచకుండయ ఏ 
పయితిమూ చేయకుడీ, గృహ్నిరామణ విష్యంలో ఆయన నిధి” 
... అటాి గ అని చ పపేవాళిం. ఆయన మరాిడు శిరోమణి వదీకు 
వచయుడయ సరేసర ి (మేము అంతగా చ పిపనయ త్ ల్నవి తకుకవ వెధ 
వలు వచుేవాళళి కారు) లేకపూత్ే శిరోమణనిే అకకడ కి పటటి కెళ్ళి 
ఆయనెదుట నుంచోబెటటి , ఉపనయాస ఇపపించవేాళిం. అయత్ ే
వాళళి త్ లిపో య వినవేాళళి. 
 ఇటాి , మనిషెైనవాడు ఎందుకు కడుతూ వునయిడు తన 
కూ, తన కుటటంబానికీ, నీడ కోసమునూి, తన ఆసిుని దొంగలు 
ఎతతు కొని పో కుండయ రక్ ంచు కోవటానికనిీ. అందులో ఆసిు  రక్ష్ణణ 
ముఖ్ామెైనది కాబటటి  దొంగలూ, వాళళి ఇండిలో పవిేశించడయనిక ి
అవలంబించ ే మారాగ లూ, వాళి పదధతతలూ, రకరకాల దొంగ 
తనయలూ ఇవనీి చదవిిత్కేాని, ఆ పదధతతలు అనిింటటక ీ అలవి 
కాని గృహ్నిరామణం ఇదమిదీం అని నిరాయంచడయనికి వీలులేదు. 
అందుచతే మనవాడు ఒక సంవతారం పాటట తతాంబంధమెనై 
వాజ్మయం అంత్య గాల్నంచి క్షుణాంగా చదవిాడు. అగిి భ్యమూ, 
చోర భ్యమూ మొదల ైనవి ఏమి లేకుండయ చరకలో ఇలుి  కటేి  

పదధత్ర ఇపుపడతనికి త్ ల్నసింద.ి ఇలుి  కటేి  పధ్ధత్ర త్ ల్నసేటపపటటక ి
డబుబ చయలా భాగం అయప యంది. రెండు వందలు కాబో లు 
అపపటటకి ఉనయియ. ఆ రంెడు వందలత్  ఇలుి  కటిటానిక ి
చయలేటటటి  లేదు.  
 అయత్ే ఆ చిని మొత్యు నిక ిఇంకో రెండు వందలు అపుప 
జ్ేస ికల్నపి, ఇలుి  కడ త్ే ఆ అపుప ఆ ఇలేి  తీరుుకోదయ అనీ, త్యను 
ఇనయిళళి చదవిి చదివి సంపాదించిన జ్ాా నం వలి మూడు వంద 
లలోన ే ఇలుి  కటిలేనయ అనీ అతనిక ి త్ చింది. కాని ఇపుపడు ఆ 
కాసాు , ఇలుి  కటిడయనిక ివినియోగసిేు , ఇక తనక ిజ్నమలో ఆ శాసు ంి 
లో పరిపూరామెనై జ్ాా నము సంపాదించడయనికి అవకాశం ఉండద 
ని మాట నిశుయం, అందుచతే్య ... 
 ఇంకా పుసుకాలు కొని ఆ జ్ాా నయనిి పూరిుగా సంపాదించు 
కోవాల ననీ, ఇలుి  సంగత్ర దరమిలాని ఆలోచించుకోవచుుననీ అత 
నిక ిత్ చింది.. అందుకని పుసుకాలు కొని ఇంకా జ్ాా నయభవృదిధ  చేసు 
కునయిడు. ఆ నెలలోనే ‘గృహ్ నిరామణము-దయని చరతిమిు’ అని 
ఒక చకకని వాాసం వాిశాడు. అందులో సృషాి ాదిలో మానవుడు 
గుహ్లో నివసించిన దగగరనుంచీ మొదలుపటెటి , ఏదో ఒక ఆచయుద 
న కోసం మానవ హ్ృదయం ఎటాి  పరిత్యపం ప ందిందీ చూస ి
గృహ్నిరామణయభముఖ్ంగా మానవ పయిత్యిలు, ఏయే దశేాలలో, 
దేశ పరిసిథతతల ననుసరించి, ఏయే విధంగా పరణియమం ప ందినవో 
చూసి, వరుమాన కాలంలో గృహ్ నిరామణం ఎటటి  మహ్తురమెనై 
సృషిి  వెైచితిా ంగా తయారెైందో  అగుపరాుడు. 
 ఆ వాాసానిి మచెుుకోనివారు లేరు. చయరితకి పరశిోధన 
మండల్న వారు కూడయ శిరోమణి ని అభనందించయరు. దవిా లాభ్ం 
మటటి కు ఏమి కలుగలేదు... 
 అకకడనుంచి అతడు వివిధ పత్రకిలకు ఈ విష్యమె ై
వాాసాలూ పంపడం సాగించయడు. గీంధయవలోకనం ఎకుకవెంైది. 
గృహ్నిరామణ విష్యమెై దొరకిని పుసుకమలాి  చదివాడు. 
 గుంటూరులో ఉని వయెా గజ్ాల నివేశన సథలం ఇక 
అతనికి అనవసరం అనిపించింది. 
 అదకీాక గుంటూరు అతనిక ి ఇరుకె ై పో యంది. అంట ే
అతని విశాల దృషిిలో గుంటూరు చయలా చిని ఊరు అయంద.ి ఆ  
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సథలం అమిమచసేేు , ఉని అపుపలూ తీరుుకోవచుు. రెండు మూడు 
వందలు చేతపటటి కొని మదయిసు వళిెవచుునని త్ చింది. 
 కొదిీ  రోజులక ేమదయిసు చరేాడు. 
 మదయిసు వెళ్ళిన తరువాత... మూడు వందలలో 
ముచుటటనై యలుి ’ అన ేవాాసం వాిసాడు. మూడు గదులూ, ఒక 
వంట ఇంటటత్  సహా, మూడు వందలలో ఒక యలుి  కటిడం ఎలాి గ 
సాధామో చూపిసూు  దయనికి కాలసిన వసుు వులూ, వాని ధరలూ, 
ఆ ల కకలూ, ఆపాి నులూ, సమసుమూ త్యయారు చేస ి వాిస ి
చూపాడు. దయనిత్  అతనికి అదుభతమెనై పేరు వచిుంది. గవరి 
మెంటట వారు శిరోమణి ని వెంటనే ఆరికటటకుి గా నియమించక 
పో వడం కవేలం అనయాయం అనిపించింది. అతనిని అందరూ 
వేనోళి ప గడియరు.  
 అకకడ నుంచి అతనిక ిఒకటే పిచిు, పుసుకాలు కొనటం, 
చదవటం ఇపపటట కాల పరిసిథతతలనూ దయరదియిానిి పటటి  ఇలుి  చరక 
లో ఎటాి గు కటివచుునో, గవరిమెంటట వారు త్యము కటేి  భ్వనయ 
లలో కొదిీ  మారుపలు చసేేు  ఎనిి లక్ష్లు ఆదయ చ యావచుునో 
మొదల ైన విష్యాలు ఎనోి అతడు బయట పెడుతూంట ే
ఆంధయివని అటటి డ కనిటటి  ఉడ కిపో యంది. ఇటటి  విష్యమెై జ్ాా నం 
లో శిరోమణ ినిధ ిఅయపో యనయడు. కీరిు వచిుంద ికానీ... ఆరిధకం 
గా మటటి కు అతనికేమి లాభంచలేదు! లాభంచలేదని అతడు 
నిరుత్యాహ్మూ చ ందలేదు. గృహ్ నిరామణంలో నుంచి, అతడు 
గృహ్స ందరా విష్యమెై... ’ద ిఈసుటటక్ా ఆఫ్ ది హ్ో మ్స’ త్ లుసు 
కోవడం మొదలు పెటాి డు. అదో ఏడయది తీవంిగా చదవిాడు. తరు 
వాత పశిుమ దశేాలలో గృహ్ నిరామణమూ, పాిగేీశాలలో గృహ్ 
నిరామణమూ ఈ రెంటటక ీ గల సామరసామూ భదేమూ అంటూ 
మరొక వాాసం వాిశాడు. 
 గృహ్ నిరామణయనిి గురించి చదువుతూ ఉని రోజులలోన ే
ఆయనకు వాసుు శాసు ంిత్  పరచియం కలగటం సంభ్వించింద.ి అద ి
క్షుణాంగా చదవిిన మీదట ఆయన మనసుా జ్యాత్రష్ం మీదక ి
పో యంది. ఇక అపపటటనుండ ీఆయన జ్యాత్రష్ం మిద పటటించయడు. 
 ఇంతకూ, ఆయన అపపటటక ీ ఇపపటటకీ ఇలుి  కటిలేదు. 
కాని ఇలుి  కటిడయనిి గురించీ, ఆ శాసాు ు నికి సనిిహతిమెనై వాసుు , 

జ్యాత్రశాసాు ు లను గురించీ శిరోమణికి త్ ల్నసనింతగా ఎవురకి ీ
త్ ల్నయదు. 
  ఇంతకూ ఎందుకు చ పాపనంటే ఇదంత్య... అదగిో ఆ 
చివరి వాకాం వుందే, అపపటటక ీఇపపటటకీ... అని అదే ఆ వాకామ ే
మా ఇదీరి జీవిత్యలను కల్నపి కుటటింది... అదే మా జీవిత పథయల 
ను కలుపుతూ ఉని అడడ  రోడుడ . అదే మా జీవిత సవింతతలను 
కలుపు వారావధి. మా జీవిత సంగీత్యనిక ి మళేకరు. అద ే అహ్త 
నయదం. మా జీవిత విపంచులు ఆ వాకాం సుఫరించే అరధంలో 
మాతంి ఏకశృత్రని ప ందనివి. ఒకే సృత్రలో ఉని వీణయ తంతతిలలో 
ఒకదయనిని కదిల్నసేు  రెండో  తీగలో కూడయ అదే విధంగా కదల్నక 
కల్నగినటటి  అతని జీవిత విపంచిపెై జ్నిమంచిన నయదమే నయ జీవిత 
విపంచిపె ై కూడయ సంవాద ి నయాయానుగుణాంగా మొోగింద.ి ఆ 
వాకాారధం యొకక అనుభ్ూత్రయే మా యరువుర ి జీవిత్యలలోను 
రసో దీీపకమెనై ఘటిము. ఆ వాకాసుఫరణలో ఉతపత్రు  అయన 
నయదయలే మా ఇరువుర ి జీవిత్యలలో ఆరోహ్ణయ కీమణ ఊరధవ 
ముఖ్ంగా బయలుదరేి మూలాధయర సాుధిషాి న, మణపిూరక 
అనయహ్త్యద ి చకీ పరంపరను దయటట త్యరసాథ యలో మేళవించినెై. 
అందుచతేన ేఆ కధ అంత్య చ పపవలసి వచిుంది. 
 ఇక నయ సంగత్ర. 
 నేనూ ఇలుి  కడదయమని తీవంిగా ఆలోచించయను. పాి ను 
లు కూడయ తయారు చశేాను. ఇంటటకి ముందు వసారా, దక్ ణయన 
పడకగదీ, పడమట వంటఇలూి , మధా హాలూ ఉండేటటటి  ఏరాప 
టట చశేాను. మా అమామయ “నయకో గది పతి్ేాకంగా కావల  నయనయి” 
అనిద ిఇదంత్య గీహించి. 
 “నీకు గద ి ఎందుకే. రేపో  ఎలుి ండో అతువారింటటక ి
పో యేదయనివి...దయనికెందుకు నయనయి నయ మటటి కు చదువుకునేం 
దుకు పతి్ేాకంగా గది కావల  నయనయి” అనయిడు మా అబాబయ. 
 “నీవు మటటి కు ఇకకడ వుండవచయువా ఏమిటట పదీె 
అయంతరువాత ఏ వూళళి ఉదో ాగం అవుతతందో ఎకకడ ఉంటావో 
నీకు మటటకు గది ఎందుకురా” అనిది ఆడపలిి. 
 “నయకు కావల ... అదంత్య నీకెందుకూ” అని మొగ 
పిలివాడు ఉరమిి చూశాడు. 
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 “నీకు... అనవసరం... అంతవరకు నిజ్ం, నయకంటే.. 
బటిలూ, స ముమలూ ఉంటాయ కాబటటి  పతి్ేా కం గద ి కావల ” 
అనిది. అది సహతేతకంగా మాటాి డయలని పయిత్రిసుు నిటటి . 
 “నీకుని – పటెటికూ, సో ముమలకూనూ ఓ పదీె గది కూడయ 
నూ! వధెవది రెండు పటెేిలునయియో లేవో!!” అనయిడు వీడు 
రొముమ విరుసూు . 
 “నీకు ఏడ ానెైలే...”అనిది.  
 “నీకు ఏడ ానెై మాటలు సరిగాగ రానీ” అనయిడు – వీడు 
ముకుకపుటాలు ఎగరసేూు . 
 ‘వెధవ గద ినీదే తీసుకో - నయకొదుీ లే” – అని కళి నీళళి 
గుకుకకుంద ిఆడపిలి. “ఆ వధెవ గది అంటావా” అని 
లేచయడు, కోపంత్ , నయకు వళళి మండ పో యంది, వీళి పో టాి ట 
చూసేు  
 “నోరు మూయండరాీ  భ్డవలాి రా, ఆలూ లేదు, చూలూ 
లేదు కొడుకు పరేు సో మల్నంగమనిటటి ంది. ఇలుి  కటినూ లేదు, 
పెటినూ లేదు, మీరు గదులకోసం పో టాి టా!” అని వాళి ఇదీరినీ 
సరిీ పడుకోండ  అని పంపించి పాి నులు ముందసేుకొని, దక్ ణపు 
వేపు గోడకు రెండు కిటటకలీు పెడ త్ే బాగుంటటందయ లేక దక్ష్ణయన 
ఒకటే పడెదయమా అని అలోి చిసూు  కూరుునయిను. సింహ్దయురం 
మటటి కు తూరుపకే పెటిడయనికి నిశుయంచయను. అయత్ే దక్ ణ 
వేపు గద ేపడకగది కావల . ఆ గదలిో ఎనిమిది మంచయలు పటాి ల . 
ఎలాి గా అని తీవంిగా ఆలోచిసుు నయిను. 
 ఇంతలోకే త్ మిమది గంటలూ, టాంగ్, టాంగ్ న కొటిడం 
ఏమిటట, మా ఆవిడ ఘలుి  ఘలుి న గుండు చ ంబుత్  మంచి నీళళి 
పటటి కుని రావటం ఏమిటట, రెండూ ఒకసారే. 
 చిరునవుుత్  మా కాంత్యనిి ఆహాునించయను. 
 “ఏం మహా సరదయగా ఉనయిరు ఇవాుళ” అనిది కను 
బొ మమలేగరసేూు . 
 రా... రా... ఇటాి  కూరోు చ పాపను గాదూ నీకు, ఇలుి  
కటటించయలని పయితిం చేసుు నయినని. అదీ సంగత్ర. పాి నులు 
అనిి త్యయారు అయనెై. దక్ ణపు వెపైున మన పడక గదకి ి
రెండు కటిటకలీుంటాయ. కావల్ననంత గాల్న. చూడు. ఇకకడయ... ఇలుి  
ఇలాగ తూరుప ముఖ్ంగా వుంటటంది. పడక గదిక ిఅవతల చిని 

త్ ట. అందలో గులాబి, చయమంత్ర,మల ి , జ్ాజ, గనేిరు, రేరాణ ి
మొదల ైన పూల మొకకలుంటాయ. ఆ పూల పెైనించి వచుే 
మంచి గాల్న సరగిాగ  మన గదలిోక ి వసుు ంది. రెండ ే గదులు. 
అందులో ఇది నేను చదువుకొనే గది. నయ కురుీలు, బలి, బీరువా 
ఇకకడే పటెటి కుంటాను. ఏం అటాి  చూసాు వేం. అరధం అవుతతనిదయ. 
 “ఇటాి  కాగతిం మీద చూసెు  నయకు అరధం గాదు. ఇంతకూ 
సథలం ఎకకడ కొనయిరూ.” 
 “ఇంకా కొనలేదు. ఎంతలోక ికొనయలే!” 
  “పో నీ డబుబ అయనయ సదిధంగా ఉందయ” అంద ి మూత్ర 
విరుసూు , ఒక కనుి మూసి, ఒక కనుి త్ రచి. 
 “ఈ వధెవ పశిిలు వేసాు వని నయకు త్ లుసు. అందుకన ే
నీకు ఇనయిళి బటటి  చ పపలేదు.” 
 “అయత్ే ఇద ివెధవ పశిాి. డబుబ లేకుండయ ఇలుి  ఎటాి గ 
కడత్యరండీ.” అనిద ిఆమాతంి నయకు త్ ల్నయదనిటటి  చూసూు . 
 “డబుబ కావాలే అనుకో” అనయిను ననేు దరాు గా... 
 “అనుకోవటం ఏమిటట కావల  -ఉందయ” అంది ఆవిడ 
వరుకుడ లాగా కఠినంగా. 
 “ఉందయ అంటే మరీ... రోకకంగా లేదనుకో... కానీ కానీ...” 
అంటూ కళళి త్ేలేసూు  అటాి గే కురీులో కూరుునయిను, కలంపులి 
పళి సందున బిగించి కొరుకుతూ. 
 “రొకకంగా కాక, నోటి రూపంగానయ” అనిది కాంతం వటె 
కారంగా నవుుతూ. 
“అవునూ...నోటేి ...అంటే పాిమిసరీ నోటి మూలకంగా” అనయిను. 
హ్ఠాతతు గా ఏదో విధమెనై సమాధయనం చ పపగల్నగానని సంత్  
ష్ంత్ . నిజ్ానికి మొదట ననేు ఇటటవంటట అసందరభపు పశిిలు 
ఈవిడ వేసుు ందనుకోలేదు. ఏదో  నయలాగే అందరి మోసురుగా 
సంత్ షసేుు ంది అనుకునయిను గాని. 
 పాిమిసరీ నోటట అనే మాట వినసేరకిి ముఖ్ం ఇంత 
జ్ేసుకొని... ”అపుపచసేి ఇలుి  కడత్యరూ” అనిది.ఈ మాటలు 
ఎటాి గా అనిదో కాని ననుి సాగదసీి ల ంపకాయ కొటటినయ, అంత 
బాధ పెటేిది కాదు. ఆ మాటలు అంతకంట ేబాధ పటెటినయ. 
 “అపపంటే... అపుప గాదు. నీకెందుకూ, నువూురుకో” 
అనయిను విసుగాగ  ఏమి త్ చక. 
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 “అపుప గాకపో వటం ఏమిటట” అనిద ి కనుబొ మలు 
ముడ చి.  
 “అపుప కాక పో వటం ఏమిటంటే... బాాంకులో త్ సాు ను” 
అనయిను జ్య సూచకంగా నవుుతూ... 
 బాాంకులో త్ సేు  అపుప కాదయ అని అడుగుతతందని నయకు 
త్ లుసూ. అడగనూ అడ గింది. 
 “అపేపననుకో, అయత్ ే మటటి కు అద ి వేరు. ఆ కటటిన 
ఇలుి  అద ీకు ఇసేు  నయలుగేండిలో దయని అపుప అద ేతీరుుకుంటటం 
ది.” అనయిను ననేు. నిజ్ానికి కూడయ నయ ఊహ్ అదే. 
 ఈ ఊహ్ ఆవిడకి నచులేదు.మనం అద ీ  కొంపలో నయనయ 
అవసాథ  పడుతూ, కొతుగా కటటిన ఇలుి  అద ీ  కవిుటమా. మహా 
బాగుంద ిమీ పాి ను” అని నీరసంగా మాటాి డ ంది. 
 ఆడదయనిత్  కాసు  రాజీక ివసేు  మంచిది. అందుకని “పో నీ 
నీమాట ఎందుకు కొటేియాాలే. మనమ ే ఆ ఇంటలి  వుండ , అద ీ  
ఇసుు నిటటి గాన ేనలెకు పది రూపాయలు ఇసూు  అపుప తీరుదయీ ం” 
అనయిను. కొంచ ం దయరిక ి వసుు నిదీ అని సంత్ ష్ం కూడయ 
కల్నగింది. 
 “అయోా! అయోా! మీరే అపుప తీరేుదీ! ఇలుి  మీరు 
కటినూ. ననేు కాపురం ఉండనూనయ!” అంది రాగాలు తీసూు . 
 “నేను కటిలేనయ” అనయిను మూత్ర బిగించి. 
 “కటాి లే” అనిద ి ఆవిడ చ యా చయచి నలేవెైపు పత్యక 
హ్సాు నిి చూపుతూ. 
 “ఏం అటాి  అంటావు? ననేు కటిలేననయ” అనయిను మీసం 
మెలేసూు . 
 ఇక అందుకుంది ఒక ఉపనయాసానయనికి “కటిలేకేం! పదీె 
పిలి పెండ ి కి అయన అపుప, ఇంతవరకూ దమిమడ  తీరలేదూ. ఏదో 
కరత్యరట... కరటం” అంటూ మళీి అరిచతేతలు ఆదోముఖ్ంగా 
చూపటం విదలి్నంచటం సాగించింది. 
 నయకు వళళి మండ ంది. 
 “ఏం, అంత నిరసనగా మాటాి డుతతనయివు నయకంట ే
ఎకుకవగా సంపాదసిుు నయిరా మీ వాళళి మీ నయని ఎకుకవవాడయ, 
మీ తముమడు నయకంటే పో డ చవేాడయ అందరి పయిోజ్కతుం 
త్ లుసు!” అనయిను నేను తల పంకసిూు  చతేతలు ఊపుతూ. 

 “మా నయనికేం, ఆయన రంెడు ఇండుి  కటటించయడు. 
ఆయనని ఎకికరించ వచయురూ” అనిది ఆవిడ. వాళి నయని 
గొపప గొపప సాహ్స కృత్యాలనీి చసేనిటూి , అవి నేను కృతజా్తత్  
జ్ాా పకం ఉంచుకోక మహాపరాధం చసేినటూి , చూపులత్  చ పుతూ. 
 “అవును, ఏం లాభ్ం, ఆ రెండు ఇళళి అమామడు మళీి 
నీ. వీల ైత్ ే ప రుగలిుి  కూడయ అమేమవాడు. చ ప పచయువు ఆయన 
పయిోజ్కతుం” అనయిను ననేు ముకుకతూ. 
 “మీరు అమమరాదూ చలిపలి్నవారి కకేినీ మహ్ల్” 
 “ఇక చయల్నంచు.” 
 “మరి మావాళి మాట ఎతుకండ .” 
 “మరి ననేు ఇలుి  కటిలేననబో కు.” 
 “కటిలేని సిథత్రలో ఉనయిరు కాబటటి  కటిలేరు అనయిను 
తపాప?” 
 “కటిగల్నగిన సిథత్రలో మీ తముడు ఉనయిడయ?” 
 “మళీి వాడ  మాట ఎందుకూ?” 
 “నయమాట ఎందుకూ?” 
 “మా మాట నయకు కావాల .” 
 “వాడ  మాట నయకు కావాల .” 
 “మొండ  వాదన, తలా లేదు, త్ కా లేదూ!” 
 “మొండ  వాదన నయదయ నీదయ?” 
 మొండ  వాదన కాక ఏమిటండీ ఇదీ చతే్రలో దమిమడ ీ
లేదయయే. ఊళళి మూడు నయలుగు వందల అపుపలాయే. మరి మీ 
మాటలు చూసుు ంట ే కోతలు దయటటతూ ఉండ!ే అదమేంటే... 
కోపాలూ త్యపాలూ! వనెకటటక ి ఒకడూ... ఎందుకు ల ండ . మీకు 
సరసం త్ ల్నయదు. మాటాి డ త్ే మూత్ర విరుపులూ, ముకుక 
విరుపులూనూ.” 
 “అదేమిటట అలాి  అయత్ే ఎందుకు మొదలుపటెాి వూ. సర 
సమో విరసమో అనసేయేా, అనదలుుకునిది.” 
 “కోపమేమో.”  
  “చ పపకపో త్ే మటటి కు కోపం గాదయ.” 
 “మరేమీ లేదుల ండ . వనెకటటకి మీ మోసురాయనే ఒకా 
యన...” 
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 “ఆహా – ఏమిటా విరగబడ  నవుటం... చ పిప మర ీ
నవుు.” 
 “ఒకాయన అనయిటాి ... తమలపాకులూ ఇనిి ఏ వధెవె ై
నయ ఇసేు  బాగుండూ వకకలకు ఏం భాగాం ఎవరిి  అడ గనియ, రంెడు 
ఇసాు రు. సునిం గోడకు గలిి్న రాచుకోవచూు అని.” 
 “అంటే ననేంత లేని సిథత్రలో ఉనయినయ.” 
 “మరి ఏముంద ిచ పపండ  ఇలుి  కటిడయనికి...” 
 “ఏమి లేని వాడ కి అపుప ఎలిగా ఉండుతతందీ? పో నీ 
అపుప పుటటించ ే శకిు అయనయ ఉంద ి అంటావా!” అనయిను నేను 
కనుబొ మమల గరసేూు . 
 “మన నిజ్సిథత్ర త్ ల్నసేు  అది పుటిదు.” అనిద ిఆవిడ ఇక 
ఆ జ్వాబుకు త్రరుగులేనటటి  - 
 “మీ వాడ క ి ఇసుు నయిరు కాబో లు వేలకు వలేూ!!” 
అనయిను. 
 “మాతముమడ కి ఒకరి దగగరకు వళెివలసని అవసరం 
లేదు. వాడ కేం కరమం. మహారాజు బిడడ .” అంది ఆవిడ గరుంగా. 
 ఇటాి  మా ఆవిడ అసందరభపు పశిిలనీివసేనియ ఆరిధక 
పరసిిథత్రని గూరుి నిరసనగా మాటాి డటం చూసెు  నయకు ఎటాి గుంద!ీ 
నయద పపించంలో యమ ముఖ్యదభవముల ైన రెండు పతితలత్  
తతద ిశృత్ర క్ోభణి యందు విషాద సురముత్  ఇకాం ప ందుతతని 
టటి ంది. అంట ే వళళి మండ  పో తతనిదనిమాట. అందుకని 
చివరకు విసుగుత్  ”అయత్ే నేననేయ దరదిుిడ ి , మీ తముమడు 
మహారాజు బిడడయత్!ే” అని అనయిను. 

 “నేను అనయినయ ఏమిటట అనీి మీర ేఅనుకొంటటనయిరు.” 
అనిద ిఆవిడ జ్వాబుగా. 
 “అనకపో త్ే మటటి కూ, ఏమిటట మాటలూ!! శుభ్మా 
అంటూ ఇలుి  కటటి  కొందయమనుకొంటూ వుంటే.” అనయిను ముఖ్ం 
చిటటి ంచి కోపంగా. కోపం వచిుందని గీహించింది కాంతం... 
గీహించి... తగిగం ది. తగిగ- “కటిండ  మీకో దణాం. సరేనయ కటిండ  
ఇలూి , అపుప జ్ేయండ .” 
 “అపుపజ్సేే కడత్యనో, ఆదయ చేస ే కదత్యనో! అయనయ 
మగవాళళి ఏం చేసాు రో నీకెందుకూ! పతి్రదీని నయకు కావాలని 
వసాు వూ. ఇక వూరుకో.” అనయిను కోపంగా. 
 “నేను ఏమనయి అంట ేఒటటి . రేపే కటిండ .” అనిది రపే ే
అనిమాట నొకిక నొకిక అంటూ. 
 “కడత్యను చూసూు ండు. రపేే కడత్యనో లేకపో త్ ే ఇంకా 
నయలుగెండికే కడత్యనో తీరగిాగ .” అనయిను నిరిక్ష్మంగా నీ లేకేకమిటట 
అనిటటి . 
 “మీ ఇషి్ం అంటటనిగా... ఇక ననుి వాగించకండ . పెదీ 
పో టాి ట అవుతతంది. ఇంతటటత్  పో నీయండ  రకిామిగా” అనిది, 
మాటలలో పతి్ర అక్ష్రానీి సాగదీసూు .  
 “నేనూ పతి్ర అక్ష్రాని సాగదసీూు నే జ్వాబు చ పాపను. 
“సకామీగానే... కడత్యను, నీ సలహా ఏమిటట... నయకు నీ మాటలు 
వింటూంటే మంటటతతు తతంది. మనిషయిందూ... ఒకక పిసరు 
అనయి...గౌరవం లేదయయే... ఎంత చ పపినయ మనిషయిందు 
నమమకం లేదయయే! ఇంతకూ నీకు సుంత ఇలుి  ఉండ ే పాిపిు  
ఉనిటటి  లేదు. నేనేం చసేదేి – ఉహ్ూ – అటట త్రరుగు.”  

 
స్ంబో ధన (నాడు - నేడు) 

శీ్రమత్ర భారత్ర భావరాజు, బిడి్ు  వాటర్ (NJ)

  పూరుకాలంలో, మహారాజులు విచుేస ేముందు చయటటంచి 
మరీ చ పేపవారు వారి గుణగణయలగురించి. “శీ్ర శీ్ర శీ్ర మహా రాజ్ాధ ి
రాజ్, రాజ్మారాు ండ ... విజ్యనగర సామాొ జ్ాాధపిత్ర … శీ్రకృషా్ 
దేవరాయలు విచేుసుు నయిరహ్ో ...! అన ే చయటటంపులు, ఎనోి 
వందల సంవతారాల కిీతం చసేిన సంబో ధనలు ఈరోజు లేవు సరి 

కదయ, అలనయటట సామాొజ్ాాలూ, రాజులూ కూడయ లేరు. చయటటంపులో 
నూ, సంబో ధనలోన ేత్ ల్నసేద ిపరచియం చేయబో యే వాకిు గురిం 
చి, అ వాకిుక ిఎనిి గుణ గణములునయియో, ఏ పాింతము వారో, 
ఆ వాకిు యోగాత, అరాత, సామరథాం అనీి ఒకక వాకాంలో 
చ పపేవారు. నయకలెా త్ లుసనుకుంటటనయిరా, నేను ఆనయటట మనిషి 
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ని అనుకునరేు! మీలాగే నేను కూడయ పుసుకాల దయురా, మన 
ప రాణకి సనిిమాలవలి, త్ లుసుకొని ’ఊహా’జ్ాా నమ!ే అంత గొపప 
వాకిునీ ఈరోజులలో సామానాంగా ‘శీ్ర ... గారు’ లేదయ ‘శీ్రమత్ర ... 
గారు’ అని పరచియం చసేుు నయిరు.  భారతీయులమంత్య ఏభాష్ 
లో మాటాి డ నయ “నువుు, మీరు” త్ లుగులో, “తతమ్స, ఆప్చ” హింద ీ
లో ఇలాి  అనిి భాష్లలోను, తగని పరచియం, చుటిరకిం, అవత 
ల్నవార ి వయసుా బటటి  సంభోదిసూు నయిం. ముందు చ పిపనవేవి 
కాని మరొక సంబో ధన వుంది వాడుకలో. మరాాద కోసం “గారూ” 
కలపడం. అదే కాక, వయసులో పదీెవారిని “అంకుల్”, “ఆంటట” 
అని పిలవడం ఈనయటట కలుర్. ఈ పలిుపులు మామూలుగా 
మాటాి డుకునటేపుపడు బాగానే వుంటటంద ి కాని, సభ్లలోనూ, 
రాతలలోనూ, మీటటంగ్ మినిట్ాలలో ముఖ్ాంగా, శీ్ర, శీ్రమత్ర అని 
మాతంి అంట ేసరిపో తతందని, ‘గారు’ అనవసరమని నయ నమమకం. 
అమెరకిాలో త్ లుగు సమావశేాలలో తరచూ ‘మూరిు గార’నో, 
‘మూరిు అంకుల్’ అనిపుపడలాి  నయకనిపిసుు ంద ిఆ మీటటంగ్ మిని 
ట్ా ఏ కోరుి లోనో దయఖ్లు చసేేు , అమరెికాలో వకళీళి మన సంఘా 
లలో పనిచసేే కారాకరులందరూ బంధువులే సుమా అనుకోగలరు!  
 అసలు ఇంగీిష్త భాష్ లోనే “గారు” సంబో ధన లేనపుప 
డు, త్ లుగు వారకిి ఇంగీిష్తలో ఉతురాలూ, ఇమెైలు రాసినపుపడు 
“Murty garu” అని ఎందుకు రాసాు మో! ‘garu’ ఆంగి పదం కాద!ే 
అసలు కొందరు ఈరోజులోి , త్ లుగు వాళియనయ ఎకకడ ‘మీరు’ 
ఎకకడ ‘నువుు’ అనయలో అని సందగిధంలో పడ  ఎదుటటవారిత్  
ఇంగీిష్తలో మాటాి డుకుంటూ పో త్యరు. మరి ‘you’ అంటే గొడవ ే
లేదని. ఇక ప త్ే, ఎవరనిెైనయ ఏమని పలివాలో, ఏ విధంగా సంబో  
ధించయలో ఒకపుపడు ఫలానయ పధ్ధత్ర అనుకుంటూనే, త్ ల్నసో  త్ లీకో 
మనం కూడయ మారుతతనయిం. చరతిలిోనూ, ఆ కాలానిి బటటి , ప 
దవులబటటి , సంపదియయాలలో మరనెోి మారుపలు ఎనోి తరాలు 
గా రావడం మనమంత్య ఒపుపకోక తపపదు. ఇలా అందరకి ిత్ ల్నసి 
న విష్యమ ేననేూ అంటటనయిననుకోండ . ఈ ఉపో దయఘ తంత్  మొద 
లు పటెటి  అసలు “ఒరయే్, నినేిరా….ఇటట రారా “ అని ఈనయటట 
సినిమాలో హీరోని హరీోయన్, “ఒసయే్, నినేి ...ఇటట రావే” అని 
హీరో హీరోయన్ ని పిలుచుకోవడం వంటట మారుపలని ఎనిి సారుి  
వినయి, నయకు అలవాటట పడడయనికి కొంత కాలం పడుతతందని 

ఒపుపకుంటాను. మాతరంలో అసలు నయమకరణం చసేినపుపడు 
పెటటిన పేరు అంటే కులద వైము+త్యతపేరు+ముత్యు తపరేుత్  బాటట 
ఆధు నికమెైన పరేు కల్నపి, ‘కొలేి రు చయంత్యడు’ ప డుగున పటెటిన 
పేరు పకకనపటెటి ‘బుజు , నయని, చిటటి , బాబి, చంటట’ లాంటట 
ముదుీ పరేుత్  పెరగిిపో యారు అబాబయలు. వీరంత్య  బుజు నుంచి 
బుజ్ునియా, బుజు  మావయా, బుజు  త్యతయాలయాారు. అసలు 
పేరు అంట ే అదే ‘కొలేి రు చయంత్యడు’ పేరు ‘బుజు  గారికి’ గురుు ందో 
లేదో ! అసలు విష్యం మా అమమ చ పపింది. పిలిల్ని (బుజు 
లాంటటవాళిని) కోపంలో త్రటటినపుపడు పెనై చ పిపన నయలుగు 
పేరిలో ఏవిధంగా సంబో ధించినయ ముపపే! కాని ‘బుజు ’ని ఎమనయి 
తపుపలేదుట. ఈ ముదుీ పరేుత్  పలివడం మొగపలిిలికే కాదు, 
ఆడపలిిలలకి కూడయ వింటూనేవుంటాం. మాబంధువులలో 
పుటిగానే 21వ రోజు ఎకకడయ అతకని 5 పేరిత్  ఒక ే పాపక ి
నయమకరణం జ్రిగని మా అతుయా కూతతరు కూడయ ఈనయడు 
‘బుజు ’, బుజ్ుతుయా, బుజజిబామమగా మూడు తరాలలో 
నిల్నచిపో యంది. అంటే మగ ‘బుజు ’ ఆడ ‘బుజు ’ వునయిరు మా 
కుటటంబంలో!!   
 నయ చినితనంలో అమమను, అమమమమను ‘నువుు’ అని 
నయనిను ‘నయనిగారూ’ అని, బామమ ని ‘బామమగారూ’ అని, 
ఇదీరూ త్యతలనూ ‘త్యతగారూ’ అని పిలవడం నేరపింద ి అమమ. 
అమమను మా నయనిగారు ‘నువుు’ అనడం, నయనిగారిని అమమ 
‘మీరు’ అనడం ఈ త్ేడయ ఎందుకా అని అనుకునేదయనిి నయ చిని 
తనంలో. నయకరధమయనదమేంటే, “గారూ” కల్నపి అమమ త్యను 
పెరగిిన వాత్యవరణంలో, మా అమమమమ దగగర నేరుుకుని విధమ ే
నయకు నరేిపందని. కొనిి కుటటంబాలలో వేరగేా పిల్నచే అలవాటటి  
ఉంటాయని మనకు త్ లుసు. 
 ఇంతలోన ేనయకు మా అమమమమ గురుు కొసోు ంది, ఇంటలి  ఏ 
మూల వునయి ఎవరనయి తతమిమత్ ేచయలు, తతముమకనయి గటటిగా 
వినిపించదేి అమమమమ ‘చిరంజీవి’ అనడం. తతమిమన ఆ బంధువు 
లక ి ఎకకడ అనయరోగా సూచనలు వసుు నయియోనని ఆవిడ త్యప 
తయిం. పలి్నచి ఆ బంధువుని “ఎలావునయివు?” అని అడగడం 
మాతంి ననేు చూడలేదు. దీని బటటి  త్ ల్నసదేేమంటే, పరేుత్  
ఫలానయ మనిష్ని త్ ల్నయకపో యనయ, పలివకపో యనయ నిసాంకోచం 
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గా అమమమమ తన ధరమం అనుకునదేి “చిరంజీవి” అనడంత్ . 
 అమమమమ మరో మాట అనదేి, మన కనయి వయసులో 
చినివాళిని ‘మీరు’ అని గాని ‘గారూ’ అని గాని పిలుసేు  వాళిక ి
అయుిః క్ణీం సుమా! కాని, అటేి  పరచియం లేనివారు, మన 
కనయి చినివాళిని త్ ల్నసినయ, వెంటన ే ‘నువుు’ అనడమేమి 
బాగుంటటంద?ి అని నయకనిపిసుు ంది. ఆ రోజులోి  అమమమమ 
మాటలకి త్రరుగులేదు. 
 ‘నువుు’, ‘మీరు’ అని సంబో ధంిచడం లో మరో త్రకమక 
ఏమంటే, మన దశేంలో త్ లుగ ేకాదు, మిగత భాష్లవారు కూడయ 
ఇంటట పనులు చేసవేారిని, తమ కనయి తకుకవ సోథ మత లో వుని 
మగ, ఆడ, పదీె, చిని బేధం పటటించుకోకుండయ, యజ్మానులు 
‘ఒరేయ్!’, ‘ఒసేయ్’, ‘రారా’, ‘రావే’ అనడమ ే కాదు ఆ కోవకి 
చ ందని ఆ సీు  ి పురుష్తలు, పనిపలిిలూ కూడయ అది వారిక ితగని 
సంబో ధనే అని ఈనయటటకీ సమమత్రసుు నయిరు. వాళికది తపపని 
పించదు.  
 పెళ్ళిలో తరతరాలుగా పురోహితతలు చ పపే మంత్యిలక ి
అరధమూ, వారు ఉపదశేించిందేమంటే, వధూవరులు ముహ్ూరు 
ము అవుతూనే భారాాభ్రులుగా అనిింటటలోను సమానమనీ, 
బండ  చకాీ లలాగా జీవిత మనే బండ ని సమ ఉజీులో నడపాలనీ 
చ పూు న ే వునయిరు. ఈమధాన ే చూసిన త్ లుగు సినిమాలో భ్రు 
అంటాడు...”భారాాభ్రులు సమానమే కాని, భ్రు కొంచ ం ఎకుకవ!” 
అని. ఆ భ్రు అని మాటలక ిచయలానే అరధముంది సుమా! మరో 
మాట, సనిిమాలో సూరాకాంతం పేిమగా భ్రును ‘మీరు’ అంటూనే, 
అంతలోక ేకోపం వసేు  ‘నువుు’ గా మారుడం జ్యకుగాన ేవదిలేదయీ ం. 
భారాను పేరుపెటటి  పలిచినయ, ‘అరాధ ంగి’ అనయి, పలివడంలోన ేత్ేడయ 
చూపించిన మాతరంలో భ్రులు ‘మీరు’ గానూ, భారా ‘నువుు’ 
గానూ పచియరమయాారు. ఇపపటటకీ మాతరం భారాలు భ్రుని పరేు 
త్  పలివడం అరుదే. పె ైతరాలలో, పలిుపులో త్డేయవునయి, త్యత 
గారు అమమమమను, అలాగే నయనిగారు అమమనూ సమానంగా 
నూ, గౌరవంగానూ చూసేవారు. కాని మన పెై తరం వారలిో పలిు  

పులో మాతంి ఈ త్ేడయ ఎందుకో అనిపసిుు ంది.  
 ఇపుపడు మా పిలిల తరంలో పెళి్ళకాగాన ే భారా భ్రులు 
‘నువుు’ అనే ఒకరనిొకరు పలిుచుకుంటటనయిరు. ఆ పలిుపులోన ే
ఈతరం జ్ంటలు చదువులలోను, ఉదో ాగాలలో ఇదీరూ సమానమ ే
అని త్ లుసోు ంది. ఉదో ాగాలలోనే కాక, ఇలుి  నడపడం, ఇంటట పను 
లోి , పలిిలపెంపకంలోను ఒకరికొకరు సహాయపడడం చూసుు ంట ే
భారా, భ్రుల్నదీరూ “నువుు” అని పలిుచుకోవడం ఒక విధంగా 
సహ్జ్మనేనిపిసుు ంది. ఇక ఈవిష్యం ఇకకడత్  వది లేదయీ ం.  
 మా పదీెమామయ మాటలు వచిున కొతులో, మావారిని 
నేను పిల్నచినటేి  “ఏమండీ” అని పిల్నచదేి, అద ే మావారి పరేను 
కుని. నవుుకునేవాళిం మమేిదీరం. అమరెికాలో పుటటి  పెరగిిన 
మాఅమామయ పదళేి వయసుాలో అని మాటమేంటే, కొంత 
మంది ఎంత్  కాలంగా పరచియం తరువాత సేిహతితలుగా 
దగగరెైనయ, ‘నువుు’ బదులు ‘మీరు’ అంటారేమిటని. మా అమామయ 
అనిమాట ఎనోిసారుి  గురుు  చేసుకుంటాను ఎందుకంట ే నేన ే
మారనపుపడు, అందరినీ మారుడం సులభ్ంకాదు. మా అమామ 
య ఉదేీశాం “Mrs. Jane Smith” కొనయిళి పరచియంత్  “Mrs. 
Smith” నుంచి “Jane” గా మారడమనిమాట. ఇంకోలా చ పాప 
లంట ే “సతీ గారూ...మీరు” నుండ  “సతీ్య...నువుు” అనడ 
మనిమాట. మొదటటపరచియం తరువాత “మీరు” అని సంబో  
ధిసూు , అద ేసేి హతితరాల్నని కొంత కాలం తరువాత “మీరు” నుంచి 
“నువుు” గా మారుడం కషి్మే.  
 ఇంతకి, నయకు త్ చిన సలహాత్  ఈ వాాసం ముగిసాు ను. 
పిలుపులో ఎలా సంబో ధించినయ, రాసటేపుపడు మాతంి ‘గారు’, 
‘అంకుల్’ ‘ఆంటట’లు వాడకండ . సంభాష్ణలో మాటటమాటటకీ “గారూ’ 
వదలిేసి, పెదీవారిని, ఎకుకవ పరచియం లేనివారిని అసలు పేరు 
త్  సంబో ధించి, మాటలలో “మీరు” అనవచుు. 
 ‘లక్ీమ, మీరు’ అనడం అనిమాట. నయకయత్ే మనకనయి 
చినివారిని, ‘లక్ీమ, నువుు’ అనడంలో ఆపాాయత కనిపసిుు ంది. 
మరి మీరమేంటారు?  
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మన మందిరాలు (ప రుగుతునన) మనస్పరథలు 

డయ. ఉమ ఇయుాణిా 

 ఈ విష్యం పసిాు వించేముందు పాఠకులక ి ఒక విజా్పిు . 
ఈ పసిాు వన వివాదయసపదం అయేా అవకాశం ఉనిది. కాని పెదీ 
మనసు చసేుకుని, నిదయనంగా ఆలోచించమని వినిపం. ఇద ి
విమరశ కాదు, కాని గమాం ఏమిటట, ఎటట వళెళు నయిమని తపన 
మాతమిే. 
 "ఇందు గలడందు లేడను సందేహ్ము వలదు..." అని 
చినిపపటటనుంచి మన సాంపదియయంలో పెరగిి, అదే నమమకంత్ , 
భ్కిుత్  పతి్ర ఇంటా ఒక గూటటలోనయనయ, ఇలవలేుపను పతి్రషిిం 
చుకుని అమరెికా వలస వచిున మొదటటతరం దయటటపో తతని 
తరుణంలో, "మన తరువాత్ర తరం కోసం" అంటూ మొదలుపెటటిన 
గుడులు, మందరిాలు ఇపుపడు దయదయపు పతి్ర పదీె నగరంలోనూ 
వెలుసుు నయియ. అయత్ ేఉదేీశాాలు మంచివి, ఎనిదగినవి కాని, 
"Battle of Gods"-అని అమరెికాలోన ేపుటటి  పెరగిిన, పెరుగుతత 
ని తరానిక ి అనిపించేలాగా చేయడం భావామా? 1970 పాింత్య 
లోి , అంట ేనలభె ైసంవతారాల కిీతం అమరెకిాలో తూరుప రాషాి ు ల 
కు, పశిుమ, ఉతుర, దక్ ణ పాిత్యలకు, ఒకోక పదీె నగరంలో ఒక 
దేవాలయం ఉండదేి. సంవతారానికి ఎనోిసారుి  వళెిలేకపో యనయ, 
వెళ్ళినపుపడు మనసారా ఆలయమూరిుని దరశనం చేసుకుని, 
తృపిు గా త్రరగి ివచుేవాళిం. నిజ్మే, ఉదోాగాల రతీ్యా వలస వచుే 
సంఖ్ాా పెరగిింది. వారతి్  బాటట మనం వలస త్ చుుకుని అలవా 
టూి  మారాయ. మారుప పకిృత్ర సహ్జ్ం. సమాజ్ం కాలంత్  బాటట 
మారడము సహ్జ్మే. కాని ఊరకిొక ఆలయమే కాక, "అడుగ 
డుగున గుడ  ఉంద"ి దగగర ే ఆగిపో య "అందరలిో గుడ  ఉంద"ి 
అని మరచిిపో తతనయిమా? వివిధ సంపదియయాలను కలబో సు 
కుని హిందూ సంసకృత్ర ఎంత్  పురోగమించిందని వావసథ 
నుంచి మళీి ఒకోక దేవుడ క,ి ఒకకకక దవేతక ి విడ విడ  ఆల 
యాలు కటటి కుని, ఎకకడక ివళెళు నయిము? మన తరువాత తరం 
మన ఆలయాలను ఎంతవరకు ఆదరించగలదు? "మత్యనిి” ఒక 
సబెుకుి గా చదువుకునే కొంతమంది విదయారుధ లు మన గుడ క ివచిు 
నపుపడు ఎనోి పశిిలు అడుగుత్యరు. అందులో మొదటటది, 

"మీకు ఇంతమంది దవేుళళి ఎందుకునయిరు? ఇనిి గుడులు 
కడుతతనయిరు కాని మమేు చదువుకునదేి, "బహి్మం" ఒకకరన ే
కదయ" అని!! ఇద ి అనయదిగా ఉని పశిేి. కాని ఇపుపడు దయని 
జ్యల్నకి వళెిడం లేదు. 
 ఒకటట రెండు దశాబాీ ల కిీతం అంటే 1980-90 పాింత్య 
లలో కటటిన మందరిాలు "కముానిటట సెంటర్ా" అని, ఒక పదీె 
హాలోి  అనిి దవేత్య మూరుు లను పతి్రషిించుకుని, అందరిక ితగని 
పూజ్ా విధయనయలను నిరురిుంచి, త్ లుగే కాక ఇంకొనిి భాష్లు, 
ముఖ్ాంగా ఇంగీిష్ మాటాి డగల్నగని అరుకులని త్ చుుకునే 
వాళిం. లేదయ ఆయా ఊళిలో కొంచ ం వేదం, పూజ్ా విధయనం త్ ల్న 
సినవారు వారాంతరాలలో వచిు ఆ దవేత్య మూరుు లకు పూజ్లు 
చేసవేారు. కీమంగా తరువాత్ర తరంకోసం "త్ లుగు బడుల"త్  
బాటట, శాసీుయి సంగీతం, నృతాం కాి సులు అవకేాక SAT కోరుా 
లు చ పపడం ఒక మంచి పదధత్ర ఏరపడ ంది. అమమయా, సుదేశం 
దయటటవచిునయ "మనద"ి అని సంసకృత్ర మన తరువాత్ర తరానిక ి
అందించగలుగుతతనయిం అని ఆతమసెథథరాం వసుు నిది. ఇంతలో 
మరొకకసార ి ఆతమ విమరశ చసేుకోవలసని అవసరం అరెుంటటగా 
వసుు నిది. 
 "శివాయ విష్తా  రూపాయ, శివ రూపాయ విషా్వే" అని 
నేరుుకునయిమే! శివ విష్తా వులు ఒకకరే అయనపుపడు (మన 
శీుత్ర-సమృత్ర-పురాణయల పకిారం), మనం చ రొక గుడ  కటటి , అవికాక 
పతి్ర నగరంలోనూ ఒకోక భాష్కి ఒకకకక గుడ  కటటి కుంటే, సాధయర 
ణ జీవితంలో ఎనిిచోటికు విరాళాలు ఇవుగలం? పో నీ ఇనిి ఆల 
యాలు కటటి కుంటటనయిమే, పరసపర అవగాహ్న, సఖ్ాత పంెచు 
కుంటటనయిమా? 
 త్ టట మనిషకిి ఏ భాష్, ఏ దశేంవారయనయ సరే, జీవిత్య 
వసరాలకు సహాయపడగలుగుతతనయిమా?? ఇవనీి సమాధయనం 
లేని పశిిలుగా మిగలవలసనిదేనయ? ఇంతకీ ఇంకా "మనసపరధల" 
గురించి పసిాు వించన ేలేదు. ఎంత్  సేి హ్ంగా, ఒకక కుటటంబంలా 
ఉండే మనుష్తాలుకూడయ ఆలయనిరామణయల విష్యంలో అభపాి 
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య భదేయలు వచిు విడ పో తతనయిరంటే ఎంత శోచనీయం చ పపండ . 
మొదలు పెటేిటపపటట ఉదేీశాాలు చయలా మంచివయనయ, 
ఆదరశపాియంగా ఉనయి కూడయ, ఆలయ నిరాుహ్కవరగం దయక 
వచుేసరకిి పో టటలు తపపడం లేదు. పో నీ శీమ ఏ ఒకకరిద ీకాదు, 
అందరం కల్నస ి కటటి కునయిం కాబటటి , కల్నసి నిరుహించుకుందయం 
అని ఎందుకు అనిపించడం లేదు? ఎవరు అధాక్షుల ైనయ ఎవరు 
chairperson అయనయ కూడయ, ఆ సరాుంతరాామి మొోల సమాన 
మే కాదయ??  
 అటటవంటట అవగాహ్న లేనపుపడు ఎనిి ఆలయాలు 
నిరిమంచుకుంట ే ఏమిటట పయిోజ్నం? గురిుంపు కావాలనుకోవడం 

మానవ పకిృత్రక ిసహ్జ్ం. కాని ఆ గురిుంపు మనం చసే ేపనిలోన ే
అంతరగతంగా ఉంటటందికదయ! 
 ఇంతకు ముందే పేరొకనిటటి , కొనిి పశిిలకు సమాధయ 
నం లేదేమో. మనద ిచసేుకుని మనది కాని సమాజ్ంలో మన 
అసిథత్యునిి నిలుపుకోవడంత్  బాటట, మన ఉనికి వరేొకరిక ికంట 
కంగా కాకుండయ ఉండయలన ే ఆశయం అత్యాశ కాదు. పతి్ర దశాబాీ  
నిక ి ఎనోి మారుపలు, అనుకోని పరసిిథతతలు ఎదురవుతతని 
సమయంలో, మనలో మనకి అంతిః కలహాలు వదీనే నివదేన. 

మరి తతది నిరాయం ఆ భ్గవంతతడ దే !!! 
(Please note that t views expressed in this artcle are those of the author 
and not necessarily reflect the opinions of the editors or TFAS.) 
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