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అనేకమారపులని తెసత ్ంది. దానితో కొతత అన్భ్వాల్ని,

Trimurthi Day

Megana Gummadi
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ఒక మంచ్చ మాట్

"తెలుగు జ్యోతి"
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మరచిపో తునాిరని కఠోరసతోం ఆవిషకృతమవుతోంది.

నాకు నచ్చిన పద్ోం శ్రిమత్ కాశ్రనాథ్ని రాధ

15

హౌ ఆర్ యు అనడానికి hru, లాఫంగ్ అవుట్ లౌడ్

వినోద్ యాతాలు శ్రిమతి భావరాజు భారతి

18

అనడా నికి LOL వగ్ైరా. ఇంట్రిట్లీ పెద్ద ల్నస్ేట వుంది.

పుల్న వేట్ శ్రి రఘునాథ రావు

21

అయితే ఈ షార్ట కట్ ఉపయోగం వెరచి తలలు వేసత ో ంది.

శ్రి తాోగరాజ్ సాిమి అంబట్వ పాణట్వ

24

ఈ ‘పచ్చిఇంగ్లీష్’ పరలక్షలోీ వాాస్ేత స్నాి పెడతామని

Sankranthi Celebrations
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మనం అన్కుంట్ే ఆతమవంచ్నే అవుతుంది. గ్ోీబల ైజ్ేష

పుషు పావాళ్ం డా. వెైదేహి శశిధర్
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న్ మారకట్ల
ీ దాట్వ వంట్వళ్ళలోకీ, ఇంట్లీకీ వచేిస్ పెడధ్ో

అదిగ్ో పుల్న
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తెలుగు జ్యోతి పాఠకులకు, తెలుగు కళా సమితి సభ్ుో

రణులు పట్వటన వివాహవోవసి కీ దారచతీస్నట్ేీ , మితిమీరచన
ఈ-ట్ెకాిలజీ వాడకం ఎపుుడో మనకొంప ముంచ్్తుం
ది. “మాతృవత్ పరదారేషు” అని పావచ్చంచ్చన భ్రత
భ్ూమిలోనే “నిరభయ” చ్ట్ాటల్ని తేవడం మితిమీరచన
ఆధ్నికతకి సంకేతం. మనం తగు జ్ాగితతలో వుండడం
మంచ్చది. ఈ సంచ్చక విషయానికి వస్ేత గత సమృతుల్ని
నెమరేస్ే పాయతిం “రంగ మహల్ రహసోం”. జ్యక్స్ బాక్స్స
రచ్న పాస్ద్ధ

రచ్యిత జ్ేోషట

గ్ారచ రచ్న. మీకు

నచ్్ితాయని ఆశిస్తనాిం.మీలో చాలామంది సంకాింతి

జ్ేోషట
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శ్రి ముళ్ళపూడి వెంకట్ రమణ

శ్రిమతి పాలపరచత ఇందాాణి
శ్రినివాస ఫణి కుమార్ డొ కాక

28

కవర్ పేజీ : “సంక్రంతి ముగ్ుుల పో టీ దారులు“
సంబరాల కి వెళ్లీ వుంట్ారప. ఈ సంబరాల పెై నివేదిక రాచ్కుళ్ళ
మధ్ గ్ారచ రచ్న. ఇంకా తిామూరచత దినోతసవంపెై చ్చ. గుమమడి
మేగన రచ్న, సంకాింతి సంబరాలపెై చ్చ. కొమరాస్ ధృతి
అభిపాాయం ఈ సంచ్చకలో చ్ూడచ్్ి. మన తెలుగు చ్చనాిరచ.
అంబట్వ పాణతి రచ్న “శ్రి తాోగరాజ్ సాిమి”. మీరప యధ్ావిదిగ్ా
మీ అభిపాాయాల్ని “మౌన వాోఖ్ో” గ్ా తెల్నపనా ఈ సంచ్చకని
చ్దివి ఆనందిసత ారని ఆశిసూ
త ...

భ్వదీయుడు దివాకర్

రచ the authors and not necessarily reflect the opinions of
The articles published and the views expressed are thoseపేof
the editors or TFAS.
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Dear TFAS Family Members, Supporters and Donars:
Wish you all a very Happy New Year 2017 and Sankranti Greetings!!! We
had our TFAS Sankranti Celebrations on January 29th, 2017 at the Bridgewater
Temple Community Center. Our Sankranti event mainly youth event. This year
also lot of youth volunteers came forward participated and executed the event
under our executive committee direction and made the event a grand success.
During our Sankranti program we had a special tribute segment dedicated
to Late Dr. Sri. Mangalampalli Bala Muralikrishna. In this segment various kids
performed and sang compositions of Dr. Mangalampalli Bala Murali Krishna.
Every one thoroughly enjoyed this segment. Over 150 kids and 300 adults participated in a variety of Sankranti
programs throughout the day. My Team organized various competitions like Telugu speaking, Telugu poem,
Rangoli, Bommala Koluvu, Vantakaalu, Posters and many more during this Sankranti event. Special thanks to
all the youth Volunteers, Youth Chair- Renu Tadepalli and my TFAS executive committee who worked hard
making this event very successful.
We are having our Trimurthy Day Celebrations combined with Hindu Temple Cultural Society on
March 19th, 2017 at Bridgewater Temple Community Center. Please come and join us to celebrate Trimurthy
Day.
We are also working and planning our TFAS Ugadi celebrations on April 23rd, 2017 at Sun Center,
Trenton. This year our Ugadi Celebrations includes SP Balasubramanyam’s live Orchestra.
I am looking forward to seeing you all at our Ugadi Celebrations and SPB50 Show. Please visit
www.tfas.net for further updates. Looking forward for your participation and support. Once Again, Thank you
for your continued support making TFAS a Great Local Telugu Organization in NJ.
Guru Alampalli
President TFAS
president@tfas.net
Trimurthi Day
Megana Gummadi, NJ
Trimurthi day is a carnatic music festival named after, Syama Sastri, Saint Tyagaraja and Muthuswami
Dikshitar who were great composers of Carnatic music. The Trimurthy day started with a small Puja
(Invocation of god), which was performed by a Hindu Priest from the temple. As per Hindu tradition, every
auspicious program starts with a song on Ganesha and thus “Vathap Ganipathim” Keertana was performed by
a group of singers followed by other keertanas.
After the Keertana singing concluded, there were few performances by few individuals with their
ensemble troupe of Violinists and Mridangam players which was then followed by Group singing. The
audience were enthralled and mesmerized by the talent of each of the artists performing on the stage. It was
very nice to see that some kids as old as 5 years were part of the Group singing and I am sure it must have
been a proud day for their parents to see their kids on the stage.
While the auditorium at the Venkateswara Temple reverberated with the songs and Keertanas, some of
the singing members who were waiting for their turn on the stage, looked-for some food. TFAS Volunteers
readily took care of it by providing and serving food to the people who needed it. The Trimurthy day
concluded with recognizing artists, presenting awards and a Vote of Thanks by the TFAS committee.
:
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మంచిమాట
ఉ. ఆపదలందు ధైర్యగుణ, మంచిత సంపదలందు దాల్మియున్,
భూప సభంతరాళమున పుష్కలవాక్చతుర్తవ, మాజి బా

హాపటు శక్తియున్, యశము నం దనుర్క్తియు, విదయయందు వాం
ఛాపరివృద్ధి యున్, బ్రక్ృతి సిది గుణంబులు సజ్జనాళిక్తన్.
- ఏనుగు లక్ష్మణక్వి (సుభషిత ర్త్నావళి)

శ్లో. విపద్ధ ధైర్య మధాభ్యయ దయే క్ష్మా
సదసి వాక్పటుత్న యుధి విక్రమః

యశసి చా భిర్తి ర్వయసనం శ్రుతౌ

ప్రక్ృతి సిది మిదం హి మహాతినామ్.

- భర్ిృహరి సుభషితం (సుభషిత త్రిశతి)

మంచి మాటలు ఎన్నా చెపుపకునాా నష్టంలేదు క్దా
అందుక్న్న ఈ మారు భర్ిృహరి చెప్పపన మరో మంచిమాటగురించి
మాటాడుకుందాం. ఇంతకుముందే ఒపపందం చేసేసుకునాాంక్దా
పదయం చూసి పరుగెతిడం, శ్లోకాన్నా చూసి శ్లక్తంచడంలంటివి
చేయకూడదు అన్న. క్నుక్ క్ంగారు పడకుండా కూరుచన్న పైనునా
ఏనుగు లక్ష్మణ క్వి గారి అనువాద పదాయన్నా, లేక్ భర్ిృహరి చెప్పప
న శ్లోకాన్నా, ఓప్పక్ ఉంటే రండిటినీ కూడాన్న చద్ధవేసుకండి.
హమియయ ఇక్ ముందుక్త వెళదామా?
పైన చెప్పపన పదాయన్నకీ, శ్లోకాన్నకీ క్ల్మప్ప జాయంటుగా
అర్ిం ఇద్ధ.
ఆపదలు లేదా క్ష్టటలు వచిచనపుపడు ధైర్యం గుణము,
గొపపగా సంపదలు గల్మగి ఉనాత దశలో ఉనాపుపడు ఓరుప, నమ్ర
త, సభలలో మంచి వాకాచతుర్యము, యుదింలో బాహుబలము,
పేరుప్రతిష్టలు సంపాద్ధంచుకవడంలో కరిక్, అభిమానము, విదయ
ను నేరుచకవడం అంటే కొతివిష్యాలను అభయసించడంలో శ్రదాి
సకుిలు అనేవి మంచివారిక్త లేదా ఉతిములక్త సహజ్సిదిమైన
లక్ష్ణాలు లేదా గుణాలు.
మహాభర్తంలో ధర్ిరాజు అనాగా, కుటుంబపెదదగా,
ఒక్క త్నటి మీద నడిచిన పాండవులు దీన్నక్త చక్కన్న ఉదాహర్ణ.
వీళళ క్ధ మాత్రం మనక్త తెల్మయన్నదా. అయనా ఉతిముల చరిత్ర
లు ఎన్నామారుో నెమరువేసుకునాా దాన్నవలో అంతోయంతో లభమే

కాన్న నష్టం ఏమాత్రం ఉండదు. అందుక్న్న చెపేపసుకుందాం. పై
సుభషితంలో చెప్పపన ‘ఆపదలందు ధైర్యగుణం’ పాండవులక్త
ఎపుపడూ ఉంద్ధ. అసుయాపరులైన కౌర్వులు బాలయంలో భీముడిక్త
విష్టహార్ం పెటటటం, త్నళళతో క్టిట మడుగులో పడెయయడంతో
మొదలయన వారి క్ష్టటలు, లక్షాగృహంలో సజీవ దహనం చేయ
డాన్నక్త సిదిపడడం వర్కు వెళిళంద్ధ. అక్కడితో ఆగిపోయాయా
అంటే లేదే. రాకుమారులై ఉండి కూడా ఏక్చక్రపుర్ంలో బిచచ
మెత్నిరు. మాయాద్యయతంలో సమసి క కలోపయారు. ద్రౌపద్ధ
న్నండు సభలో అవమానం పంద్ధంద్ధ. పనెాండేళ్ళళ అర్ణయ వాసం
చేశారు. అజాాతవాసంలో మళ్ళళ కీచకున్న వలన క్ష్టపడాారు. అజాాత
వాసభంగాన్నా

వెంట్రుక్వాసిలో

తప్పపంచుకునాారు.

అయనా

ఎనాడూ తమ దైరాయన్నా కలోపలేదు. ఇంతటి క్ష్టటలను కూడా
గుండె ద్ధటవుతో ఎదురుకన్న ముందకు వెళ్ళళరు.
రండవద్ధ అంచిత సంపదలందు త్నల్మి. సంపదలు వచిచ
నపుపడు నమ్రత, ఓరుప ఉండడం. ద్రౌపద్ధ సవయంవర్ం తరువాత
పాండవులు బ్రతిక్త ఉనాార్న్న తెల్మసి ధృతరాష్ట్రుడు వారిన్న ప్పల్మప్పం
చి, “ సర్వలోక్ క్ర్ి సాక్షి, యీ క్ృష్ట్రణండు సాక్షి గాగ మీకు సక్ల
వృది రాజులొదద అర్ిరాజాయమిచిచతి పాండురాజ్ విభవమెలో ర్మణ
గొనుడు” అన్న వారిక్త అర్ిరాజ్యం ఇచిచ ఖండవప్రసిపురాన్నక్త పం
పుత్నడు. అక్కడినుంచి ద్ధగివజ్య యాత్రలు చేసి, రాజులన్న జ్
యంచి, రాజ్సూయ యాగం చేసాిరు. ఆనాటి వారి సంపదలన్న,
ఇంద్రప్రసథపుర్ వైభవాన్నా చూసి రారాజైన దురోయధనుడికే అసూయ
పుడుతుంద్ధ. కాన్న తమకు సంపదలు కుపపలుతిపపలుగా వచిచ పడి
నా పాండవులుమాత్రం సాదర్ంగా బంధుమిత్రులన్న ఆదరిం చా
రు. గురువులను పెదదలను సతకరించారు. బ్రాహిణులను సనాి
న్నంచారు. వారి ఔనాత్నయన్నక్త క్ృష్ట్రణడి క్ృప, పెదదల ఆశీర్వచనమే
కార్ణం అనుకునాారు.
‘భూపసభంతరాళమున పుష్కల వాక్చతుర్తవము’. సభ
లలో చక్కటి వాకాచతుర్యం. నలుగురిలో సాలోచనగా, సభయంగా,
బుద్ధదకుశలతతో మాటాోడడం అనాద్ధ చాల ముఖ్యం అయంద్ధ.
ఈ విష్యాన్నా ధర్ిరాజు తు.చ. తపపకుండా పాటించాడు. రాజ్
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సూయయాగం తర్వాత జ్రిగిన సభలో శిశుపాల వధకు ముందు,

విదయలన్న, జాానాన్నాసంపాద్ధంచడంలో శ్రదాిసకుిలు క్ల్మగి ఉండడం.

అజాాత వాసం చేసేటపుపడు విరాటరాజు కొలువులో ఈ విష్యం

ద్రోణాచారుయన్న వదద విదాయభయసంతో మొదలైంద్ధ వారి సము

చాల సారుో ఋజువైంద్ధ. ద్రుపదున్న సభలో ఉండగా అతన్న

పార్జనాసక్తి. ఆనాడే చీక్టిలో ధనురివదయన్న అభయసం చేసిన వాడు

పురోహితున్న ద్యతగా కౌర్వుల వదదక్త పంపే ముందుకూడా ఈ

సవయసాచి. అర్ణయవాసంలో అరుజనుడు పర్మేశవరుడిన్న ప్రసనుా

విష్యం సపష్టంగా తెలుసుింద్ధ. విరాటరాజుమంద్ధర్ంలో ఉతిర్

డిన్న చేసుకున్న పాశుపత్నసాాన్నా పందాడు. అర్ణయవాసకాలంలో

గోగ్రహణాన్నక్త ముందు ఉతిరుడితో జ్రిగిన సంభష్ణలలో సైర్ం

పాండవులు న్నర్ంతర్ం శ్రీ క్ృష్ట్రణడు, మార్కండేయుడు, నార్దుడు

ధ్రి గా ఉనా ద్రౌపద్ధ, బృహనాలగా ఉనా అరుజనుడు తమ చాక్చ

మొదలైన మహాతుిల వదదనుండి సక్ల ధరాిలన్న తెలుసు కుంటూ

కాయన్నా చూప్పంచారు.

జీవిత్నన్నా సంపనాం చేసుకునాారు.

తరువాతిద్ధ ‘ఆజిన్ బాహాపటుశక్తి’. పాండవులక్త ఉనా

ఇవనీా వారు ఒక్రు చెబితే చేసినవి కాదు. జ్నితః వచిచ

మహతిర్మైన సంపదలోో ఇదొక్టి. వీరు ఐదుగురు వీరాధివీరులు.

న గుణాలు. ఈ సదుుణాలవలేో పాండవులు జీవిత్నన్నా మంచి

బకాసురుడిన్న, హిడింబాసురుడిన్న, కీచకుడిన్న సంహరించిన మహా

మార్ుంలో నడుపుకున్న చివరిక్త విజ్యాన్నా సాధించారు.

వీరుడు భీముడైతే, ఉతిర్గోగ్రహణం నాడు కౌర్వసైనాయన్నా అంత్న

మహాతుిలకు సహజ్ంగా ఉనా ఈ గుణాలు సామానయ జ్

అసహాయ శూరుడై ఓడించి, ఇంద్రుడితోనే కాదు సాక్షాత్తి ఆ

నులక్త ప్రయతాం కొదీద అలవడే అవకాశం ఉంద్ధ. ఇవి అసలు

ఫాలక్షున్నతోనే తలపడిన ధీరుడు అరుజనుడు. రాజ్సూయాన్నక్త

అందుబాటులో లేన్నవి మాత్రం కావు. ఒక్క యుదాిలు తప్పపంచి

ముందు దక్షిణ ద్ధగివజ్యయాత్ర చేసిన వాడు సహదేవుడు. పశిచమ

తక్తకనవి అనీా ఈనాడు ఉనాాయ. న్నజాన్నక్త అవి కూడా సమసయ

ద్ధగివజ్య యాత్ర చేసిన వాడు నకులుడు. ద్రుపడుడిన్న బంధించి

లతో యుదిం చెయయడం అనే అర్ింలో ఉనాాయ కూడా. ఏ క్ష్టం

గురుదక్షిణగా తీసుకురావడం, గంధర్వరాజు పాశాల నుంచి దు

వచిచనా ప్రపంచంలో మనకొక్కరికే అలంటి బాధలోచాచయన్న

రోయధునుడిన్న బంధవిముకుిడిన్న చేసిన భీమారుజనుల పరాక్రమం

మనసున్నండా వయతిరేక్భవాలన్న న్నంపుకవడం, అనీా క్ల్మసి

ప్రఖయత్నలే క్దా.

వచిచనపుపడు మనంతటి వారు లేర్నుకవడం, తీరుతెనుాలు

‘యశమునందనుర్క్తి’. అంటే కీరిిప్రతిష్టలు సంపాద్ధంచు

లేకుండా మాటాోడటం, చుటూటఉనా సమసయలు మనక్త సంబంధిం

కవడంలో ఆసక్తి, అభిరుచి ఉండడం. కుమార్ అస్త్ర విదాయ ప్రదర్శ

చినవి కావు అనుకున్న న్నరిోపితతో ఉండడం, అంత్న మనకే

నం నాటి నుంచి తమ పేరును పెంపంద్ధచుకవాలనా ఆకాంక్ష్

తెలుసుఅనా అహంకార్ంతో కొన్నా సారుో కొతి ఆలోచనలన్న, కొతి

వీరిక్త ఉంద్ధ. బ్రాహి వేష్టలలో ఉండి కూడా ద్రౌపద్ధ సవయం

విష్యాలన్న ద్యర్ంగా ఉంచడం లంటివి ఎకుకవ శాతంలో

వర్ం నాడు అరుజనుడు మతసయంత్రాన్నా కొడత్నడు, అడుావచిచన

మనుష్ట్రలోో ఉండటమే సహజ్ం. అయనా త్నము ఎదగడం,

వీరులతో పోరాడుత్నడు. అంతేకాదు బ్రాహిణులకు ఆశ్రయం

మంచి మార్ుంకేసి నడవడం అనేవి ఉదాహర్ణగా క్నబడుతునా

ఇవవడం, ఆదుకవడం వారిక్త ఎపుపడూ ఉనా లక్ష్ణమే.

వారి దగుర్ నేరుచకునే ప్రయతాం అనేవి మానవులందరు చేయ

ఇక్ చివరిద్ధ ‘విదయయందు వాంఛాపరివృద్ధద’. అంటే

దగినవి, చేయవలసినవి.

షూట్
ఆ భరాయ భర్ిల్మదదరూ ఆఫ్రిక్న్ సఫారీన్న సందరిశసుినాారు. భర్య మీదక్త హఠాతుిగా దాడి చేసింద్ధ. "షూట్ చెయయ ! షూట్ చెయయ !1
అంటూ భర్య ఒక్టే గోల చెయయసాగింద్ధ. దాన్నక్త భర్ి ఇల జ్వాబిచాచడు "తందర్ పడకు. చెయయడాన్నకే ప్రయతిాసుినాా! బాటరీ చేంజ్
చేసుినాాను .. ఉండు !
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జోక్ బాక్్
జ్యేష్
ట
రోజూ మందు కొటటగల్మగినవాడు మందు భగుయడు. ఆ

చినాపుపడు బుచిచరాజు నా అభిమాన క్వి. ఎపుపడూ

స్తిమత లేన్న వాడు మంద భగుయడు. హె హె హె “అన్న నవావడు

క్వితవం ఆలోచిసూి క్వితవమే మాటాోడుత్త అందరీా అటు లగే

సాయరాం. వాడెపుపడూ జోక్సస వేసూినే వుంటాడు కానీ మదయ

సేవాడు. కాలేజీ రోజులోో రాయడ క మొదలెటాటడు. తర్వాత

సాన్నధయంలోనే

సీసాలు

వాడిక్త మంచి జాబ్ దొరిక్తంద్ధ. అంతక్ంటే మంచి పెళ్ళళం కూడా

బదదలవుత్నయ. “అదే మరోల చెపాపలంటే ఎంత క్రోకటకుడి

దొరిక్తంద్ధ. ఆమె పేరు సుందర్మి (పెళిళ శుభలేఖ్లోో ‘క్విత’ అన్న

హృదయమైనా బాటిల్ సాయంతో సేాహపు బాటలు వేసుింద్ధ”

వేశారు. అద్ధ వేరే సంగతి).

పరిపూర్ణతవం.

వాడి

చమకుకలక్త

అనాాడు ఇసాియల్. “మందు లేన్న దేవుడు మన్నషికందుక మం

ఆ తరావత ఉదోయగాలు వాణ్ణణ ఓ వేపూ, నన్నా వేపూ విసిరే

ద్ధచాచడు” అన్న రాగయుక్ింగా ఆత్రేయ పాటక్త పేర్డీ క్టాటడు

శాయ. అయదారేళళ తరావత మళ్ళళ ఈ ఊళ్ళళచేరాం. నాలుగు నెల

బుజిజ.

లోో పద కడు పారీటలు గడిచాయ. ఇనాాళళలోనూ వాడు నవవగా
తన ఇంట్లో ఈ పారీట (సాయరాం మాటలోో హవుస్

చూడాలనే నా ముచచట తీర్లేదు. బుచిచరాజుద్ధ చాల తిరుగు

హారిిం గ్ పారీట) ఎర్ంజ్ చేసిన బుచిచరాజు మాత్రం సీలు తియయన్న

బోతు జాబ్. మరేం లేదు క్ంపెనీ కారులో హాయగా తిర్గచుచ.

విసీక సీసాల న్నశచలంగా కూరుచనాాడు.

తర్చూ మాఇంటిక్త వసుిండేవాడు. పారీటలకు తీసుకళ్ళళవాడు. క్వి

“ఎవరన్నా జోకులేసినా ననాంటవు” అనాటుో డిమ్ గా

త, గిరిజ్ (మా ఆవిడ) చాల ఫ్రండెసస పోయారు.

చూసూి మధయ మధయ వంటింట్లోకళిళ ఐస్ కూయబులు, చిప్సస వగైరా

ఓ రోజు వాడి కూతురి పుటిటన రోజున్న భోజ్నాన్నక్త వెళిళ

లు తెచిచ పడేసుినాాడు. అదేదో యోగసాధన అనాటుో గంభీర్ంగా

వసుింటే “మీ ఫ్రండేమిటి కుహనా విపోవ క్విల గ్రిమ్ గా

మొహం పెటిట తన గాోస్ ఖళ్ళ చేసుినాాడు.  కడు పెగుులు దాటి

ఉంటాడు. ఎపుపడూ నవవడేం? కాశీలో వద్ధలేసాడా” అంద్ధ గిరిజ్.

 కడ్సస లో కొచిచంద్ధ పారీట.

నేను ఏం చెపాపలో తెలీక్ ‘హు” అనాాను.

“నవవన్న వా డజుాండగు

“పెదద పెదద ఆఫీసర్ోక్త, ముఖ్యంగా ఐ.ప్ప.ఎస్. వాళోక్త

నవివనవో నాపరాతి మొహాలు సైతం

ఎక్కడ నవావలో, ఎంత నవావలో గవర్ామెంటు రూలుసంటాయట

పువువలవలె ఫుల్ ఫిల్ ఐ

న్నజ్మే నా’ అంద్ధ మోచేతోి నా పక్కన్న పడిచి.

ఫుల్ బాటిల్ పగిద్ధ పాడు క్దరా సుమతీ”

“క్వితగారిా అడక్కపోయావా”

అన్న పదయం క్టాటడు గోవిందరావు.

“ఇంకా నయం. మీరే చెపపడం లేదు ఆవిడ చెబుతుందా”

“వాడసలే కుక్వి, మందు సందులో కుక్క మొరిగాడంటే

“మగవాళళంత్న ఒక్ వర్ుమన్న క్ద్య నీ ఉడుకు! అయతే

క్రిచినటేో. నవవరా బుచిచ శ్రేష్టట! ఇపుపడైనా నవవక్ తపపదు” అన్న

చెపాి

విను.

ఈ

వర్ుసమాజ్ంలో

ఆరిిక్సంక్షోభంలో

బుచిచరాజున్న బతిమాలను నేను.

సామాజిక్సపృహ ఉనావాళ్ళళ నవవకూడదట. ఈ దోప్పడీ వయవసథ

“నేనావవను” అన్న వాడి తర్ఫున పేోబాక్స చెపాపడు బుజిజ.

మారే దాకా అంతే అనాాడు బుచిచ” అనాాను సగం సీరియస్ గా,

బుచిచరాజు నవవలేదు. న్నశశబదంగా గాోసులు న్నంపుతు

సగం జోక్స గా.

నాాడు. ఎందుక నా న్నష్ట న్నమిష్టలోో ద్ధగిపోయంద్ధ. బుచిచరాజు
నా బాలయ సేాహితుడు – మందు పేరు వినన్న రోజుల్మాంచీ.

“ఏడిసారోండీ ! ఈ దోప్పడీ వయవసథలో క్ంపెనీఖ్రుచ మీద
కారోో ఉరేగచుచ. గంగా ప్రవాహంల విసీక త్నగచుచనవవడం
9

మాత్రం న్నషేధం. పాపం అతగాణ్ణణ చేసుకున్న ఏం వేగుతోందో ఆ

వినకుం డా గిర్జ్ ఇట్లోక్త పారిపోయనా నేను పాట ఆపలేదు.

అమాియ. అతన్న హోదా, అందం చూసి ఏం క్లలు క్ందో

“అందాల బొమితో ఆటాడవా / పసందైన ఈ రేయ నీదోయ

పాపం! అనీా ఇగిరిపోయాయ” గిరిజ్ గొంతు రుదిమైంద్ధ.

సావమీ/ క్నులు చేపలై గంతులు వేసే / మనసు తోటలో మలెోలు

ఈ హటాతపరిణామాన్నక్త నేను ఉల్మక్తక పడాాను. రిక్షావాల
కూడా వెనక్తక తిరిగి ఓదారుపగా ఓ చూపు విసిరి సీపడు పెంచాడు.
ఆ రాత్రి నాకు చాల సేపు న్నద్ర పటటలేదు.

పూసే...” శ్రీ శ్రీ గారి శృంగార్ క్విత.
“ఈ క్వితకు ఇజాల క్ళళజోడు నపపదు. వసుివులు
అపుపడపుపడు పగలూ, రాత్రీ ఎందుకు? సూరుయడివి సెగలు,

క్విత సమసయ ఏమిట్ల. తెలోన్న ర్ంగు, సనాన్న నడుము,

చంద్రుడివి పగలు. అనాం పెటేట సూరుయడు విందు, అందం పెటేట

వైన్ గాోస్ మొహం. ఎపుపడూ ఆశచర్యంగా చూసుినాటుో విపాపరిన

చంద్రుడు మందు” ఇవనీా వినడాన్నక్త గిరిజ్ లేదు క్నుక్ ఇదే

క్ళ్ళళ.

బాణీలోగటిటగా ఆలోచించాను.
“క్ళళజోడు పెటుటకుంటే నపపదట” ఉతిక్త ఆరేసిన

దుపపటుో చంక్న పెటుటకున్న వసూి అంద్ధ గిరిజ్.
“ఎవరు”
“మీ ఫ్రండు గారి పెళ్ళళం”

“ఎక్సర్ సైజుట. గాడిద గుడుా.” అనాాడు బుచిచరాజు. ఆ
రోజు మిగత్న ఫ్రండ్సస (వాళళ ల్మవర్ పుణయమా అన్న) గైరు హాజ్రు,
మేం ఇదదర్మే కూరుచన్న త్నగుతునాాం.
“హేవిటీ అంటునాావు” మతుి నటించాను అలగైనా

“అయతే శాస్త్రిగారి దగుర్కు తీసుకళ్ళళ. ఆయన క్ళళన్న

వాణ్ణణ నవివంచాలన్న. వాడా నా ఎతుిలక్త లొంగేద్ధ! ఏ మాత్ర క

బాగుచేసే ఎక్సరససజు లేవో నేరుపతునాార్ట. నవవడం నేరేప ఎక్సర్

లొంగలేదు. ఎంత క్రైసిస్ వచిచనా తోణక్డు, బెణక్డన్న వాడిక్త

సైజులు కూడా నేరుపత్నరేమో. బుచిచగాణ్ణణ కూడా బాగు చేయ

క్ంపెనీలో పెదద పేరుంద్ధ. అద్ధ ఊరికే వసుిందా?

చుచ.”ఆ తరావత  కడో రోజుననుకుంటాను బుచిచరాజు కారులో

“పాదాలు అర్డగు ద్యర్ంలో పెటిట న్నలుచోవాల్మ,

ఇంటికొచిచన గిరిజ్ చేతిలో ఓ పుసిక్ం ఉంద్ధ. దాన్నా నా వొళ్ళళ

నడుంపై భగం కుడి నుంచి ఎడమక్త, ఎడమనుంచి కుడిక్త

పడేసి కురీచలో కూరుచందామె.

గుండ్రంగా తిపాపల్మ. చేతులు ఫ్రీగా వద్ధలేయాల్మ క్విత చేస్తింద్ధలే.

నేను చదువుతునా పేపరోోంచి తంగి చూసి “ఏమిటా

అదో ప్పచిచ. ఉదయం పావుగంట, సాయత్రం పావుగంట. ఆ

బుకుక ‘బెటర్ నైట్ విధౌట్ గాోసెస్ క్ద్య” గాోసెస్ అంటే మందు

తరావత పామింగ్.

గాోసులు త్నగక్కరేోకుండానే మెరుగైన రాత్రి అన్న అర్ిం! బాగుంద్ధ

పెటిటకూరోచవాల్మ.సుటప్పడిటీ.

ఇదెక్కడ దొరిక్తంద్ధ నీకు?” అనాాను జోక్స గా.

అల చేసేి క్ళళ జ్బుులు పోత్నయన్న ఆ శాస్త్రి గారి ఉవాచ”

‘అయతే మీ క్ళ్ళళ పరీక్ష్ చేయంచుకండి. బెటర్ నైట్
కాదు సావమీ బెటర్ సైట్. అంటే చూపు. క్ళళజోడు లేకుండా మెరు
గవుతుందట. శాస్త్రిగారు ఇచాచరు. క్వితతో పాటు నాకూనూ”

అర్చేతుల్మా దొపపలచేసి

క్ళళన్నక్పేపల

క్విత క్ళళకు చేసే క్సర్తుి ఇద్ధ!
“మంచిదేగా” అనాాను.
“నీకేం పైన కూతొసచన్న ఎనెసానా చెపపచుచ. నాకు అన్నా

“నీకందుకు మధయన్న”

పనులకీ అడేా ఆవిడ వాయయామం. కాఫీ లేటు, భోజ్నం లేటు, సిన్న

“మీక్తమిన్న. మీకు దృషిట దోష్ం ఉంద్ధట. జ్వరాన్నక్త మందు కావా

మాలక్త టం లేదు. రాత్రి తమిిద్ధ కాకుండా గుర్రుకొటిట

లనాా సారాయ గుతొసిసుింద్ధట మీకు. మీ మగాళళంత్న ఆడవాళళన్న

న్నదదరోతోంద్ధ”

కేవలం ఆటబొమిల చూసాిర్న్న. అదీ అసలు దృషిట లోపం” అన్న

“ఇనాాళ్ళళ న్నద్ర పటేటద్ధ కాదుగా!”

ఓ చుర్క్ వేసింద్ధ మా ఆవిడ.
“తపేపముంద్ధ! మహాక్వి పరిిష్న్ ఉంద్ధ ఈ దృషిటక్త.
‘అందాల బొమితో ఆటాడవా’ అనే పాట ఆయనే రాశారు”

“మరి నాకు న్నద్ర పటటదుగా, ఆవిడ గుర్రు వింటూ! క్ృష్టణ
రామా అనుకవాల్మ అర్ిరాత్రి దాకా”. అపుపడు ఆరో పెగుు పూర్ి
యాయక్ తన వైవాహిక్ జీవితంలోన్న కొన్నా చేదు విష్యాల్మా మొద
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టసారిగా ప్రసాివించాడు వాడు. ఇంకవరికీ చెపపకూడదు వాటిన్న.

ఫోనులోన్న వాడి నవేవ ముసురుకుంట్లంద్ధ తల చుటూట. ప్పలోల

నాకు డ్రంక్స గొంతు ద్ధగలేదు. బుచిచ మాటల ప్రకార్ం అన్నా

 కయజిక్ల్ చెయర్స ఆట చూసుింటే కొతి క్ళళతో చూసుి

పెళిళళ్ళళ ఫేయలూయరే.

నాానన్నప్పంచింద్ధ. బుల్మో బుల్మో పాదాలను విసురుకుంటూ పటిట

“నువువ క్వివి క్దురా, ఆమె క్విత! ప్రేమించి పెళ్ళళడేవ్
.....’ అన్న నేనంటుటే,

పటిట పరుగులు వాళళ క్దల్మక్లోో ఎందుక్ంత అందమో అంతు
బటటదు. ఆ నడక్లోన్న అమాయక్తవమో జీవితం అంటే చలనమే

“అదే పర్పాటు. ఫసుట అండ్స లస్ట మిసేటక్స. ఈ దేశంలో

క్దోయ్ చెవలయాయ- అన్న వేదాలు వెక్తకరిసూి చెపుతునా  కగ

ఆడవాళళక్త ప్రేమ పందే అర్హత లేదు. వటిట జ్డ ప్రాణులు. వీనస్

సందేశమో ప్రాణ శక్తి సృషిటలో అణువణువైనా అహిరిాశలు చేసుి

విగ్రహాన్నక్త చేతులేోకుండా న్నరిించాడు – వాడు తెలోవాడు క్నుక్.

నా లసాయన్నక్త మానవ రూపమో శంక్రాభర్ణ రాగంలో మంజు

అదే మన శిలుపలైతే చేతులూ, కాళ్ళళ లేకుండా చిత్రించాల్మ

భర్ువి పెదాల పదన్నసల రాజ్ క్పూర్ సిన్నమాలోోన్న శంక్ర్ జైక్తష్

హింద్య స్త్రీన్న......జ్డతవం! ఏం వాంఛలు ఉండవు వీళళక్త”

న్ ఎకారిాయన్ విరుపుల లేడి ప్పలోల పరుగుల ఉడత అమాయ

నాకు న్నష్ట పూరిిగా ద్ధగిపోయంద్ధ..

క్పు దోబూచుల ఏమిటి ఆ చినాారి ప్పలోల సంకేతం.

“ మీ ఆవిడ చినాపుపడు డాన్స నేరుచకుంద్ధట “ అనాాను.

ఆ తరావత అదే ఆటలో టీచరుో పాలొునాారు. క్ళళజోళళ

“అదేం గురుి చేయకు బ్రదర్. క్వితక్తపుపడు కాళ్ళళ లేవనుక!”

వాళ్ళళ, కాళళ నొపుపల వాళ్ళళ, బొజ్జలునా వాళ్ళళ, తలలు నెరిసి న

వాడి ఏడుపు. నేను పైకే ఏడిచేసాను. మరో నాలుగు మందు పారీట

వాళ్ళళ- పాట వసుినాంసేపూ గుండ్రంగా కురీచల పక్కన్న తిరు

లు గడిచాక్, ఓ రోజు మధాయనాం ఫోన్ చేసాడు బుచిచరాజు.

గుతుంటే అందరూ బాపూ బొమిలైపోయనటుో అందరి వయసూ

ముందు పోలుచకలేక్ పోయాను వాడి గొంతున్న. సారా గాోసులో

ఆరేళ్ళళ అయనటుో అందరి మనసులు జానక్త పాటనటుో, అందరి

ఐస్ కూయబ్ గలగలల ఉంద్ధ.

ప్రాణం వెనెాల వెలుగైనటుో నాకు భరించలేనంత ఆనందంతో

“ఏమిట్లయ్ విశేష్ం, ఫారిన్ సరుకేమైనా.....”

క్ళ్ళళ తడిసిపోయాయ. కాళ్ళళ నా వశం తప్పప నేల మీద డోలు

“అదే అనుక, కాన్న అద్ధ వేరు. నీలటి వాళోక్త దొరికే

వాయంచాయ.

మందు కాదు లే. తపపకుండా వసాివుగా సెవెన్ థరీట ష్టర్ప. గిరిజ్
గారిా, ప్పలోలీా కూడా తీసుకురా!” అన్న ఫోన్ పెటేటశాడు
వాడు. అంతసేపు ఉబిక్త వచిచన వాడి నవువ ఇంకా ఫోన్నో
ప్రతి ధవన్నసుినాటేో ఉంద్ధ. ఆ సాయత్రం మా ప్పలోలక్త సూకలోో ఆటల

ఎలగో క్ల పూర్ియంద్ధ. తరువాత మీటింగ్, ఉపనాయ
సాలు, బహుమతి ప్రదానం, ప్పలోలు ఇంకా ఎగురుతునేవునాారు.
వాళళన్న

బుచిచరాజు

పంప్పన

కారోోక్త

లగడాన్నక్త

త్నతలు

ద్ధగొచాచరు.

పోటీ పెటాటరు. నేనూ, గిరిజా వెళ్ళళం. ఆటలు చూసుినాానే గాన్న

కారులో గిరిజ్తో చెపాపను-“ఇవావళ బుచిచగాడు నవావ

మనసులో ఏదో  కల బుచిచరాజు, క్విత మెదులుత్త ఉనాారు.

డోయ్” “క్ల లంటిదే. కాన్న నవవలేన్న న్నజ్ం క్ంటే నవువలునా క్లే

12

నయం. ఆ మాటకొసేి క్లలు మాత్రం న్నజ్ం కాదేమిటి. పాపం మీ

నాకు వేదాలోోన్న స్తమర్సం తపప మరో డ్రంకు పడదు” అన్న నేరుప

ఫ్రండుకేమైందో! మతి చల్మంచలేదు క్దా” జాల్మ నటించింద్ధ గిరిజ్.

గా తప్పపంచుకునాారు.

సూకలోో గంట క్రితం చూసిన ‘ కయజిక్ల్ చైర్స’ ఆట

బుచిచరాజు జోకులతో నా క్డుపు న్నండిపోయంద్ధ. మధయ

ఇంకా నా క్ళళ వెనకాల తిరుగుత్తనే వుంద్ధ. ఇంటి ముందు కారు

లో అందరూ మందులో మునుగీత కొడుతునా అదను చూసి

ఆగగానే బుచిచరాజు పరుగెతుికొచాచడు. నవువత్త సొటటలు పడినా

బుచిచరాజును బయటకు లకకళిళ చెడామడా ప్రశాలు వేశాను.

వాడి బుగులు ష్టంపేను బుడగలో ఎగురుతునాాయ.

“అంత్న శాస్త్రీజీ దయరా! ఆయన క్వితకు నేరిపన ఎక్సర్ సైజు

“ఏమిట్రా నీకు ప్పచెచక్తకందా అంట్లంద్ధ గిరి” అనాాను.

గొపప మిర్క్తల్ చేసింద్ధ. తరావత చెపాిలే” అనాాడు మురిపెంగా.

“ఎవడి ప్పచిచ వాడికానందం. ఒక్రి ఆనందం మతొసక్రిక్త ప్పచిచ.

ఇంటికళ్ళళక్ గిరిజ్ చెప్పపంద్ధ. క్విత క్ళళ ఎక్సర్ సైజు తనూ చేసి

ఒరే! ఆ బెటర్ సైట్ శాస్త్రి గారు కూడా పారీటక్త వచాచరీవేళ. వెధవేవ

చూప్పంచింద్ధ. “నడుము పై భగం అటూ ఇటూ తిపాపల్మ. చేతులు

ష్టలు వేసావంటే నీ క్ళళజోడు లగేసి న్ననుాకూడా డాన్స చేయ

ఫ్రీగా వద్ధలేయాల్మ” అంటూ చేసి చూప్పసుింటేనూ, గిరిజ్ క్ళ్ళళ

మంటారు జాగ్రతి” అనాాడు బుచిచ.

చేపలో ఆడటం చూసుింటేనూ నాకు చెపపలేన్న హాయ క్ల్మగింద్ధ.

“డానేసమిటి ఆయన క్ళళ డాక్టరే కాకుండా డాన్స
మాష్టటరు కూడా నా?” అనాాను.

“క్వితకు డాన్స నేరిపంచారు కాన్న పెళళయాయక్ ఇంట్లో
ఎల చేయడం అన్న సిగుు పడేదండీ. ఈ క్ళళ ఎక్సర్ సైజు డాన్స

“తరావత....” అనాాడు వాడు. అందర్ం పారీట గద్ధలో
చేరాం. న్నలయ విదావంసులందరితో పాటు గజ్ం బదద మింగేసిన
టుో కూరుచనా శాస్త్రీజీ కూడా క్న్నప్పంచారు. గాోసులు, సీసాలు గల

కాదుగా అంచేత శ్రదిగా చేయడం మొదలెటిటంద్ధ. అద్ధ ఓ రోజున
మీ ఫ్రండు చూశాడట. అంతే! ప్రేమలో పడాాడు!”
“గొపప పనే చేసింద్ధ. ఆ డానేసదో ముందే చేసి ఉంటే వాడి

గల వచేచసుినాాయ. ఎపుపడూ లేన్నద్ధ క్విత కూడా అక్కడిక్త వచిచ

నవువక్త న్నషేధం ప్రక్టించేవాడు కాదుగా!”

అనీా అమరుస్తింద్ధ. పారీట మొదలు కాగానే మహిళల్మదదరూ తుర్రు

“క్వితక్త అలగన్న ఎల తెలుసుింద్ధ చెపపండి. ఆయనక్త ఆవిడ

మనాారు. బుచిచరాజు స్తడా మాత్రం త్నగి ఆ ‘న్నష్ట’ లో స్తడా

డాన్స నేరుచకునాద్ధ క్నుక్ తను అడకుకండానే డాన్స చేసుినాటుో

బుడగలో పేలుతునాాడు. అసిమాన క నవేవసుినాాడు.

నడవాలన్న ఉండేదట. ఎవరికీ తెలీదు కాన్న మీ మగాళళక్త సిగెుకుక

మిగత్న అందరూ క్ల్మసి పెగుుక్త పద్ధసారుో నవివతే వాడు

వండీ. అడిగితే పరువు నష్టం అనుకుంటారు. మగమహా రాజులక్త

ఇర్వై జోకులు వేసుినాాడు. శాస్త్రీజీ సగర్వంగా అందరివైపు చూ

పెళ్ళళలు అనీా అమరిచపెడితే చాలదు. రోజూ దోమిరాట కూడా

సూి తన గొపపతనాన్నా ప్రదరిశసుినాాడు. ఆయనన్న త్నగమన్న నేను

ఆడాలన్న మనసు! ఎంత సావర్ిం”

రికవసుట చేసేి ‘యదార్ివాదీ మందు విరోధీ’ అన్న అనాారు పెదదలు.

(ఆంధ్ర పత్రిక్ సౌజ్నయం తో 1972 దీపావళి సంచిక్ నుంచి)

రంగ మహల్ రహస్యం
డా. సూర్ే ప్
ర కాష్, Piscataway, NJ
ఒరేయి సూర్యం ర్ంగమహల్ లో జంగ్లీ వచ్చందిటరొయ్

డు మా "దావుదు" గాడు. ఇకుడ రండు విషయాల మీద మీక్క

క్రొత్త ప్రంట్ కూడాట పద పద అని ఒక అరుపు అరిచేసి మిగతా

చ్న్ా క్లీస్ తీయాలి. దావూద్ అంటే ఏ ఇబ్రహీమో, మొహమమదో

"బీజీస్" ను పోగెగయ్యడానికి రై రై మని వాడి డొక్కు సైకిలు మీద

అనుక్కనేరు సుమా. వాడి అసలు పేరు దావులూరి శ్రీరామచంద్ర

ఎర్రయ్జీీ మీద రాజెష్ ఖన్నా లా ఫీల్ అవుత్త అదృశ్యమైపో యా

మూరిత, మోహాన్ పెదీ బొట్టూ వాడును ఎపుుడు చూసిన్ అపుుడే
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గుడినించ్ వచ్చన్వాడిలా ఎంతో కళగా ఉండేవాడు. అపుట్లీ

సూూడెంట్్ త్పిుతే ఎవరు వచేచవారు క్లదు. ర్ంగమహలుక్క. అపు

వాడు గుడికి వెళళడానికి పెదీ క్లర్ణం" కలరు". కలరు అంటే

ట్లీ ఒక నిండుచూలాలు సినిమా చూదాీమని వచ్చ మెటెీకిు పైక్త

మెడికల్ క్లలేజీ భాషలో అమమయిలు అనీ, మంచ్ కలరు అంటె

వచేచ టపుటికి నొపుులు మొదలైన్నయ్ని ఆవిడని క్రందక్క తీసుక్క

అందమైన్ అమామయిలు అనీ క్లలేజిలొ అడుగు పెటూగానే తెలుసు

రావడం ప్రసవం కన్నా కషూమైందని చెపుుక్కనేవారు.

క్కన్నాను, సీనియ్ర్ీ ధర్మమా అని. వీడు మెడికో క్లకపొయిన్న

దావూదు పటుూక్క వచ్చన్ టికుటుీ తీసుక్కని మేము నెమమ

కలరు కోసం గుంట్టరులో అనీా గుడులు రండ్ చేసేవాడు. వీడి

దిగా వెళ్ళళ బాలునిలో సెటిల్ అయాయము. ఏ సినిమాకైన్న టికుటుీ

దగగర్ కలరు కనిపెటేూ మిషిను ఉండేదని వినికిడి.

పటుూక్కరావడంలో మా దావూదును మించ్న్వాడు లేడు. వాడు

రండోది, "బీజీస్" అంటే పాప్ గ్రూప్ గిబ్స్ బ్రదర్స్ క్లదు.

మా బ్రాడీ పేట లిల్లీ, దానికి తోడు బసీులు ఆసన్నలు వేసేవాడు

గుంట్టరు బ్రాడీపేట లొ మేము పదిమంది అకుడ ఉన్ా గుర్వ

ఎంత్ గుంపు జన్మైన్న దూసుక్కపోయి ఇటేూ కంటర్స దగగర్ తేలే

యయ హైసూుల్ లొ కలసి చదువుక్కన్ా వాళళము ఇపుుడు ఎకు

వాడు. మేము షొలే మొదటి రోజు మొదటి ఆట చూడ గలిగా

డెకుడకో వెళిోపోయిన్న మమమలిా మేము"బ్రాడీపేట గాయంగు "అని

మంటే అది మా దావూదు ప్రాపతమే, అందుకే వాడు మా బీజీసుక్క

పిలుచుక్కంటాము. ఆ బ్రాడీపేట గాయంగుక్క షార్సూ-కట్ "బీజీస్"

సేన్నధిపతి. అంతేక్లదు ఇంటర్వల్ లో టీ సమోసా కూడా వాడి

అని మారాచడు పాశ్చచత్య సంగ్లత్ం వినే ఒక వెధవాయి. ఈ పది

ప్రాపతమే. ఎంత్ జన్ం ఉన్నా రండు చెతులతో నాలుగు టీ కపుులు

మందిలో ఆరుగురు గుంట్టరు మెడికల్ క్లలేజికి వెళళడం మూ

రండు పేటీ సమోసాలు తీసుక్క రాగల సమరుుడు. నేను ప్రయ్

లంగా మిగతా న్లుగురికికూడా ఒకు డిగ్రీ మాత్రము లేదు గాని

తిాంచ్ వేడి వేడి టీ న్న మీద ప్రకున్ వాడిమీద పోసి తిటుీ తిని

క్లలేజి విషయాలు అనీా అంటే కలరు గురించ్ పాలిటిక్స్ గురించ్

‘మన్కందుక్కరా ఈ దండగ మన్ దావూదుండగా’ అని మానుక్క

కంత్మంది క్లలేజిలొ చదివిన్ వాళళ కన్నా ఎక్కువగా తెలుసు. ఆ

న్నాను.

బీజీసుక్క సేన్నధిపతి మా ఈ దావూద్. అది ఎందుకో ముందు
ముందు మీకే తెలుసుతంది

జుంగ్లీ సినిమా మొదలైంది, బాలుని అంతా నిండి పో
యింది, దావూద్ గాదు అటు ఇటు చూసి ఒరేయి అంతా మెడికల్

ఇకటాూ అయిన్ బీజీస్ అందరు ర్ంగమహల్ వైపు బయ్

కలరే రొయ్, ఫస్ూ ఇయ్రునుండి ఫైన్ల్ ఇయ్రు వర్క్క అమామయి

లుదేరాము. ర్ంగమహల్ అంటే మరి దానికీ ఒక చ్న్ా కధ. పెదిీ

లు ఎవరవరు వచ్చందో చెపుడం మొదలుపెటాూడు. ఓరినీ

లుీ చ్నిాలుీ టైపులో ఆక్లలంలో గుంట్టరులో మూడు జంట సిని

క్లలేజిలో చదివేమాకే తెలియ్దు మా సీనియ్ర్ీ పేరుీ నీకటాీ తెలు

మాహాళ్ళళ ఉండేవి. క్రంద పెదీ హాలులో మాస్ తెలుగు సినిమాలు

సురా ప్రకున్ ర్మణగాడి ఆవేదన్. నేను మటుక్క ఇవేమి పటూన్టుీ

పైన్ చ్న్ా హాలులో క్లీస్ హంది సినిమాలు వెసేవారు. మా అదృ

ఆ సినిమాతో ఫిల్మ ఫీల్ు లో అడుగుపెటీూన్ సైరా బాను మీద ఫొకస్

షూం మా బ్రాడీ పేటక్క ర్ంగమహలు రాయి విసురు దూర్ం

అయిపొయాను, వెన్క సీట్లీ అమమయిలు గటిూగా మాటాీడుక్కంట్ట

దానితొ పాటు అనిా మంచ్ హందీ సినిమాలు అకుడకే వచేచవి.

షమీమకపూర్స మీద ఒకటే జొక్కలు. ‘కోతి కపూరుా చూడవే’ అని

ర్ంగ మహలును చూసేత ఇది నిజంగా ఒక ఇంజనీర్స పాీన్ వేసి

క్లకి ముక్కు దండపండులా లేదు ఆ సైరా బాను అని క్లమెంట్్

కటాూడా అనిపిసుతంది. కనిా వందల సినిమాలు చూసిన్ మా బీజీస్

విసర్డం మొదలుపెటాూరు. ఇలా ఆడవాళ్ళళ జొక్కలు వేయ్డం మా

కే అది ఒక పెదీ పజిల్. ఎటునుంచ్ పైన్నక్త వెళ్ళతున్నామో

బీజీసు క్క న్చచలా ఇదేమిటి ఎపుుడూ గొడవ చెసే మన్ సూర్యం

ఎటునుంచ్ దిగుతున్నామో ఎపుుడూ కత్తగా ఉండెది. మెటుీ ఎంత్

ఇలా మనుా తిన్ా పామై పొయాడు, ఈ వెన్క వాళళక్క బదులు

సన్ాగా ఉండేవంటె కదిీగా లావుపాటి వాళ్ళళ ప్రకుగా తిరిగి మెటుీ

చెపెుదెలా అని వాళళ ఆందోళన్, అపుుడు వచ్చంది ర్ఫీ గారి పాట

ఎకేు వాళ్ళళ.ఇంక పైనుంచ్ ఎవడైన్న దిగితే పల్లీట్టళ్ళళ రోడుు

"అయాయయ్య సూక్క సూక్క". అందరు పాటలో నిమగామై

మీదలాగ ఎవరో ఒకరు వెన్కక్క వెళ్ళళలి్ందే. అందుకేనెమో

పోయారు చర్ణం అయిపోయిన్ది, మళ్ళళ ర్ఫీ ‘అయ్యయాయ సూక్క’
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అనే లొపల నేను గటిూగా ‘అయ్యయాయ సూక్క సూక్క’ అని

సినిమా హాళళలక్క క్రొత్త సినిమాలు ఇవవకపోవడం వలన్ బిజినెస్్

అర్చాను అంతే హాలు మొత్తము అందుక్కన్నారు. ఇంక పాట

పూరితగా త్గిగపోయింది, చ్వర్క్క నేలమటూమై పొయిందిరా అన్నా

అంతా ఎపుుడు ‘అయ్యయాయ సూక్క సూక్క’ వచ్చన్న బాలునిలోని

డు. ఎన్నా విషయాలు చెపుుకని వాపోయా ము. పోనిలే ఇకమీదట

మొగవాళళంతా కోర్స్ అయి పొయారు. మా బీజీస్ అమమయ్య

కటేూదేద మంచ్ అరిుటెక్సూ తొ కటిటసాతరులే అని సంతృపిత పడాుము.

మన్వాడు లేచాడు మన్ పరువు నిలబెటాూడు అనుక్కన్నారు. సిని

ఎటాీ ఎక్లులో ఎటాీ దిగాలో అంతా గజి బిజిగా ఒక పదమవూయహం

మా అయిపోయిన్త్రువాత్ బలరాం టీ సాూల్ లో క్లక్ండ్స ఇపిుం

లా వుండే మా ర్ంగమహల్ ఇకలేదు. ఎందరో ప్రేమిక్కలక్క

చారు మా వాళ్ళళ. ఇపపటికీ ఆ పాట విన్ాపుుడలాీ ఈ సంఘటన్

అండగా నిలిచ్న్ మా ర్ంగ మహల్ ఇక లేదు. శ్ంకర్ విలాస్

గురుత వచ్చ చ్రున్వువ తెపిుసుంది.

సెంటర్స, మిర్పక్లయ్ బజీీలు, బలరాం టీ సాూల్, ర్ంగ మహల్

అనిా మధుర్స్మ్ముతులక్క క్లర్ణమైన్ ర్ంగమహల్ ఇపుు
డు లేదని ఈ మధయనే పూరితగా నేలమటూం చేసార్ని మొన్ా ఎవరో
చెబితే న్మమశ్కయం క్లలేదు. వెంటనే గుంట్టరులో ఉన్ా దావూదు
ను పిలిసేత నిజమేరా అన్నాడు. మన్పుటి ర్ంగమహల్ క్లదురా
పూరితగా చెడిపొయింది, మలయాళం సినిమాలు వాటి మధయ బ్లీ
సినిమాలు చూపించేవారు కలక్షన్ీకోసం. మలిూపెీక్స్ లు వచ్చ పాత్

సిమాలు ఇవనీా న్న గుంట్టరు జ్ఞాపక్లలు. ఎలా మర్చ్పోతాను?
ఆత్రేయ్ గార్న్ాటుీ" క్లలాలు మారినా -గాడుులే వీచ్న్న...

మనుజులే దనుజులై మటిూపాలేీసిన్న

నీవు న్న హ్రుదయ్న్న నిత్యమై సత్యమై
నిలిచ్వుందువు ర్ంగ మహలు

నిలిచ్ వుందువు ర్ంగ మహలూ...

నాకు నచిిన పద్యం
శ్ర
ర మతి కాశ్రనాధుని రాధ, డోవర్, న్యేజెర్సి
శా. ఇంతింతై, వటుుఁడింతయై, మఱియుుఁ దా న్నంతై, నభోవీధి పై
నంతై, తోయదమండలగ్రమున క్లోంతై, ప్రభరాశి పై

నంతై, చంద్రున్న క్ంతయై, ధ్రువున్న పైనంతై , మహరావటి పై
నంతై, సతయపదోనాతుం డగుచు బ్రహాిండాంత సంవరిియై.

- భగవతం. అష్టమ సకంధం. ప. 622

మ. ర్విబింబం బుపమింపుఁ బాత్రమగు ఛత్రంబై, శిరోర్తామై,
శ్రవణాలంక్ృతియై, గళ్ళభర్ణమై, సౌవర్ణకేయూర్మై,

ఛవిమతకంక్ణమై, క్టిసథల్మ నుదంచ దఘంటయై, నూపుర్

ప్రవర్ంబై, పదపీఠమై వటుుఁడు దా బ్రహాిండమున్ న్నండుచోన్.
- భగవతం,అష్టమ సకంధం ప. 623

ఈ పదాయలు పోతనగారి భగవతంలోన్నవి అన్న నేను
ప్రతేయక్తంచి చెపపనక్కరేోదు. ఎందుక్ంటే ఇందులో మొదటి పదయం
లో ఉనా “ఇంతింతై వటుడింతయై” అనా ముక్కన్న కావలసిన
పుపడలో తన బాబుగారి సొతుిల వాడేసుకవడం ప్రతి తెలుగు
వాడు (క్నీసం మొనామొనాటిదాకా) చేసే పన్న. రండవ పదయం
“ర్విబింబం బుపమింపుఁ బాత్రమగు ఛత్రంబై, శిరోర్తామై” ఇద్ధ

కూడా అందరిక్త క్ంఠోపాఠం వచిచనా, రాక్పోయనా, దాన్న భవం
మాత్రం చెర్గన్న ముద్రల మనసుకు అంటుకుపోయ ఉంటుందన
డం అతిశయోక్తి కాదు.
ఇక్పతే ‘ఇవి నాకు నచిచన పదాయలు’ అన్న నేను న్నరు
తెరిచి అనేలోపునే మరో వెయయగొంతులు నాక్ంటే ముందే అంటా
యన్న నాకు తెలుసు. మనం ఎకుకవ గొడవ చేసినా ఇబుందే
వీటిలో మొదటిద్ధ వేగంగా పరుగెతేి పుల్మ. రండవద్ధ మద్ధంచిన
ఎతెసి న ఏనుగు. పోనీ పేచీలూ, గొడవలూ లేకుండా నెమిద్ధగా
‘మనక్త నచిచన పదాయలు’ అనేసాిను.
ఈ పదాయలక్త సందర్భం అందరికీ తెల్మసిందే అయనా
చెపుపకుందాం.
బల్మ చక్రవరిి ధాటిక్త ఓడి, చెడిన ఇంద్రుడిన్న, దేవతలన్న
కాపాడడాన్నక్త విష్ట్రణవు వామనుడిగా అవతరిసాిడు. పుటిటన వెంట నే
వడుగు చేయంచుకున్న, వడివడిగా బల్మ యజ్ావాటిక్కు చేరు
15
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కుంటాడు. అక్కడి సభ్యయలు అంత్న ఇతగాడిన్న చూసి, ‘శివుడో,

ఎద్ధగి, మహాలోకాలన్న దాటి బ్రహిలోకాన్నా మించిపోయాడు. ఇక్

విష్ట్రణవో, బ్రహోి, సూరుయడో, అగోా మారువేష్ంలో వచాచడేమో,

‘అటుపై ఏవుంద్ధ?’ అనాద్ధ ఎవరిక్త ఎరుక్? కాబటిట బ్రహాిండ

లేక్పోతే ఇంతటి తేజ్సుస, సౌందర్యం మరి ఎవవరిలో ఉంటుంద్ధ?’

మంతటా న్నండిపోయాడు. – అంటూ ముగిసింద్ధ పదయం.

అన్న చెవులు కొరుకుకనాారుట. తరువాతి క్ధ ఎలనడిచిందో

ఇంక్ చెపపడాన్నక్త ఏముంద్ధ? కాన్న ఇక్కడ పోతనాగారు,

కూడా మనక్ందరికీ తెల్మసిందే క్దా. ఆ వచిచన బ్రహిచారిన్న ‘ఇద్ధ

“ఆ ..” అన్న మనం అయోమయంలో పడడం గమన్నంచినటుటగా,

కావాల? ఇద్ధ కావాల? అన్న బల్మచక్రవరిి అడగడం, ‘అద్ధ నాకం

హఠాతుిగా ఆగి, మెరుపుతీగలంటి ఊహ తటిట, మనక్త బోధ పడే

దుకు?ఇద్ధ నాకందుకు?’ అన్న ప్రశాలకు ప్రశాలతో అతి గడుసుగా

టటుట చెపపడాన్నక్త మరో మతేిభన్నా పటుటకొచాచరు. కాోసులో కూ

జ్వాబు చెప్పప, చివరిక్త  కడడుగులు నేలన్న ఇమిన్న అడగడం,

రుచనా ప్పలోలక్త గబగబా బోరుా మీద బొమివేసి, వివరించే గురువు

ఇద్ధ విష్ట్రణవు మాయ అన్న శుక్రాచారుయడు హెచచరించి వారించడం

గారిలగ మనక్త అర్థం అయేయద్ధ, అందుబాటులో ఉనాద్ధ అయన

జ్రుగుతుంద్ధ.

ఉపమానాన్నా పుచుచకున్న ఇల చెబుతునాారు.

మ.

క్మలనాభ్య నెఱిుఁగి, కాలంబు దేశంబు
నెఱిుఁగి, శుక్రు మాట లెఱిుఁగి, నాశ

మెఱిుఁగి, పాత్రమనుచు న్నచెచ దానము బల్మ

మహి వదానుయుఁ డొరుుఁడు మఱియుుఁ గలుఁడె.

- భగవతం. అష్టమసకందం. ప. 613

వచిచన వాడు విష్ట్రణవన్న, తనకు కీడుక్లుగబోతోందన్న,
గురువు శుక్రాచారుయడు చెప్పపనద్ధ న్నజ్మన్న తెల్మసి కూడా పటట
న్నండా మాయలునా ఆ పోటిటవాడిన్న సాదర్ంగా ప్పల్మచి, చిరునవువ
తో కాళ్ళళ క్డిగి దానం ఇచాచడు.
ఇక్ ఆలసయం లేకుండా త్రివిక్రముడై విక్రమించాడు వామ
నుడు. క్ంటిక్త, ఊహక్త అందన్న ఎతుిలకు ఎద్ధగిపోయాడు. ఈ
విష్యాన్నా వరిణంచడాన్నక్త కాదు, కాదు, చద్ధవేవారిక్త, వినే వారిక్త
చూప్పంచడాన్నక్త పోతనాగారు, జ్రుగుతునా సంఘటనలో ఉనా
వేగాన్నా సూచిసూి, ముందుగా ఒక్ శారూదలంతో మొదలుపెటాటరు.
‘ఇంత’ అనే పరిమాణాన్నా చేతోి చూప్పసుినాటుటగా మొదలు పెటిట,
‘వటుడు ఇంతయై, మఱియు త్నను ఇంతై’ అనాారు. అటుపైన
చెపపడాన్నక్త కూడా వయవధిలేక్ మన చెయయపుచుచకున్న తనతో
బాటుగా లకుకపోత్నరు పోతనాగారు. ఈ సంఘటన అంత్న క్ష్ణా
ల క్ంటే అతి తకుకవ కొలమానంలో జ్రుగుతోంద్ధ. క్నుక్ ఈ
లోపునే ఆ ఇంతవాడు ఆకాశాన్నా చేరుకునాాడు. ఆ సంగతి గమ
న్నంచే లోపునే మేఘమండలన్నా దాటి, వాటిక్ంటే పైనునా
వెలుగుల పోగులను దాటి పోయ, చంద్రున్న కూడా దాటి మరింత
ఎతుిగా వెళిళపోయాడు. ‘అహా’ అనే లోపునే ధ్రువనక్ష్త్రాన్నా మించి

సూర్యబింబం మనక్త తెలుసుగా భూమిక్ంటే వందరటోకు
పైగా పెదదద్ధ. బంగార్పు ర్ంగులో మెరిసిపోత్త ఉంటుంద్ధ. దాన్నా
తలుచుకున్న క్ళ్ళళ  కసుకుందాం. ఎందుక్ంటే ఇద్ధ భూమీిదో,
ఆకాశంలోన్న పటేట వసుివు గాన్న, దృశయంగాన్న కాదు. మనసుతో
చూడవలసిందే.
ఆకాశంలో ఉనా సూర్యబింబం ఇంకా మనసులోనే ఉంద్ధ
క్దా. ఇపుపడు చూదాదం. అద్ధ ఆకాశంలోక్త విక్రమిసుినా వామ
నుడి తలమీద ముందు గొడుగుల క్నబడింద్ధ. అటు తరువాత
అతడు మరింతగా పెరిగిపోవడంతో తలమీద పెటుటకునా మణ్ణ భూ
ష్ణాన్నక్త వలె ఉంద్ధ. ఆపైన మరింత విశాలంగా, ఎతుిగా పెరిగిన
అతన్నక్త అద్ధ చెవిక్త పెటుటకునా కుండలంల క్నబడు తోంద్ధ. మరో
క్ష్ణాన్నక్త క్ంఠంలో వేసుకునా మాలలో ఉనా మణ్ణల మెరిసింద్ధ.
అటుపై భ్యజాన్నక్త తడిగిన కేయూర్ంల క్నబడింద్ధ. ఆ తరువాత
చేతిక్త క్ంక్ణం అయంద్ధ. ఆ పైన నడుమున ఉనా మొలత్నటి
ఘంటల వెల్మగింద్ధ. అటు ప్పమిట కాల్మక్త తడిగిన అందెల
మెరిసి, చివరిక్త పాదాలక్తంద పీఠంగా మిగిల్మపోయంద్ధ. ఇక్కడ
సూరుయడిక్త క్దలడాన్నక్త వయవధి చోటు రండూ లేవు. మహావేగంతో
క్దులుతునాద్ధ త్రివిక్రముడి ఆకార్ం. ఇల తెల్మసినద్ధ, క్ంటిక్త
క్నబడేద్ధ అయన వసుివున్న తీసుకున్న, క్ంటి చూపుక్త ఒదగన్న త్రివి
క్రముడి ఆక్ృతియొక్క సూూరిిన్న క్ల్మగించడం అనాద్ధ అతయదుభ
తమైన ప్రతిభ.

“ఒక్పరి జ్గముల వెల్మన్నడి, ఒక్పరి లోపల్మక్త గొనుచు

ఉభయము త్ననై” అనాటుట లోకాలు అంటే భూమి, నక్ష్త్రాలు,
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గ్రహాలే కావు “గాలెకీసలు”. వీటి న్నండా ఉనాద్ధ, బయట ఉనాద్ధ

ఈ పదాయన్నా గురించి చెబుత్త ..

కూడా ఆ భగవంతుడే నట. అటువంటి సర్వవాయప్పక్త పెర్గడం,

“ఏ క్వి ఏభష్లో వర్ణనాతీతమైన ఈ అదుభత సన్నావేశం

వాయప్పంచడం అనేద్ధ ఉండదు. మనం ఎద్ధగి చూసేద్ధ కాదు ఈ

అభివరిణంచగలడు?” అంటారు. అంతేకాదు ఆయన చెప్పపనటుటగా

బొమి. కాబటేట క్ళ్ళళ  కసుకున్న ఊహించవలసిందే. అందుకే

ఇద్ధ “వామనమైన భష్కు త్రివిక్రమతవం చేకూరేచ” ప్రయతాం. ఇ

ఎన్నా చిత్రాలు, చలన చిత్రాలు కూడా ఈ బొమిన్న చూప్పంచలేక్

లంటి సాహసాన్నక్త పూనుకవడం ‘పల్మక్తంచెడి వాడు రామభద్రుం

పోయాయ.

డట’ అన్న నమిిన పోతనాగారికే చెల్మోంద్ధ. చద్ధవేవారిక్త పదం పదం

భగవంతున్న మీద అచంచలమైన విశావసం ఉనా వయక్తి

విడదీసి అర్ిం చేసుకునే చేవ లేక్పోయనా తన ఒర్వడితో వారి

కాబటేట పోతనగారు దీన్నా మనక్త అర్ింఅయేయటటుట చెప్పప చూశారు.

మనసులో భవచైతనయం క్ల్మగించ గల్మగిన ప్రతిభవంతుడు యత

ఊహాతీతమైన దృశాయన్నా ఊహించుకవడాన్నక్త అవకాశాన్నా క్ల్మ

డు. ఈ గుణం వలోనే ‘తెల్మయవచిచనంత తేటపర్తు” అన్న విన

గించారు. తిరుమల-తిరుపతి దేవసాథనంవారు ప్రచురించిన భగ

యంగా వినావించుకునా పోతనా న్నజ్ంగా సామానుయల గురించి

వత ప్రతిక్త ముందుమాటలు పల్మక్తన శ్రీ నండూరి రామక్ృష్టణచార్య

ఆలోచించిన ‘మనక్వి’, ‘ప్రజాక్వి’ అయాయరు.

వినోద్యాత్
ర లు
శ్ర
ర మతి భావరాజు భార్తి
ఈమధయనే సేాహితురాలు సుభద్ర క్ల్మసినపుపడు “మీ

అసలు నువువ అడిగావు కానీ, ఎవవరిక్త అసలు గురుికూడా లేదు

అలసాక యాత్ర ఎల జ్రిగింద్ధ?” అనాాను. ఎందుక్ంటే, జూలై

మా వెకేష్న్ గురించి” అనేసరిక్త, అదేమిటీ అనాా. ఏముందీ,

లో క్న్నప్పంచినపుపడు ఎంతో ఉత్నసహంతో “నేనూ, మావారూ

మేము ఎవరితో మాటాోడినా, అలసాక మొనానే వెళ్ళళమన్న,

పద్ధరోజులపాటు అమెరికాలోన్న అతయదుభతమైన ప్రదేశం ‘అల

 కడేళళ క్రిందటే చూస్తచాచమన్న, ఎపుపడో చాల ఏళళ క్రితం

సాక’ వెళ్ళినాామన్న” చెప్పపంద్ధ. ముందు విమానంలో, తరువాత

చూసామన్న అనాార్ట. అందరూ చూశాక్ మేము కొతిగా

సముద్రంలో ఓడ(క్రూజ్ షిప్స) లో ప్రయాణం, ఆ తరువాత ట్రైన్

మాటాోడటాన్నకేముం ద్ధ అనేసింద్ధ సుభద్ర ముక్ిసరిగా.

ప్రయాణం అనీ, అలసాకలోన్న మంచు కొండలు, ప్రక్ృతి సౌంద

ఎపుపడూ విన్నదయత్రాలూ అదే ... వెకేష్నుో మాత్రం

ర్యం, అక్క డి ప్రజ్ల సంసాకర్ం, నడవడి, ఆహార్ వయవహారాలు

నాకూ, మావారిక్త, మా అమాియలకే అనుకునేదాన్నా నేను.

తెలుసు కవాలనా ఆతృత, సంతోష్ం ఉటిటపడాాయ సుభద్ర గొంతు

సుభద్ర న్నసపృహ వినగానే తను వెకేష్నుో ఏ దృషిటతో ఆలోచిస్తిందో

లో. నేనూ అంత ఉపపంగిపోతునా ఉత్నసహంతో “నేనూ,

అనా సందేహం మొటటమెదటి సారిగా వచిచంద్ధ నాకు. అసలు

మావారు పద్ధ సంవతసరాలక్రితం అదే ప్రయాణం చేసి అలసాక

విన్నద యాత్రలకందుకు వెళ్ళిం? ఎవరికసం వెళ్ళిం? మనకసమే

చూశా”మన్న, అదొక్ మరువలేన్న అనుభూతి అన్న చెప్పప, తిరిగి

అన్న నమిిన నాకు క్రొతి ఆలోచనలు రావడం మొదలయాయయ.

వచాచక్ క్బురుో, ఫొట్లలతో క్లుదాదమన్న వీడోకలు చెపాపను.

సుభద్ర ఏమి చెపపక్పోయనా, ఎంతో చెప్పపనటటన్నప్పంచింద్ధ. ఎందు

కొనాాళళ తరువాత సుభద్రన్న క్ల్మశాను. ఎంతో ఉత్నస

క్ంటారా, అందరిక్త అటేట తెల్మయన్న ప్రదేశాన్నక్త చాల పాోను చేసి,

హం తో అలసాక వెళిళన సుభద్ర మాములుగా మాటాోడుత్త

డబుు ఖ్రుచ చేసి వార్ం రోజులపాటు భూలోక్ సవర్ుం అన్నప్పంచే

వుంటే, నేనే వుండబటటలేక్, అలసాక ప్రయాణం, వింతలు, విశేష్ట

అలసాక వెళిో వచాచమన్న, ఫోట్లలు, విడియోలు, సూవన్నర్స ఏంతో

లు, ఫోట్లలు, సూవనీర్స, ష్టప్పంగ్ గురించి అడిగేశా. “అయోయ!

గర్వంగా తన బంధుమిత్రులందరికీ చూపాలనుకునా సుభద్రక్త
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ఎవరూ తను అనుకునాంతగా తన ఉత్నసహాన్నా పంచుకక్ పోవ

చినాపపటి జాాపకాలు గురుిచేసుకుంటే మా అమి, నానా

డం మరి అశాభంగమే!! తను అనుభవించడం క్నాా అవతల్మ

గారు అసలు ఎక్కడిక్నాా “విన్నద యాత్ర”ల కళ్ళళరా అన్న. మహా

వాళ్ళళ గురిించి పగడలేదనేదే సుభద్ర బాధ అన్న తేల్మపోయంద్ధ.

అయతే సిన్నమాలక్త వెళ్ళళర్ంతే. ప్పలోలను సెటిల్ చేసి, అంటే

ఈనాటికీ అలసాక ప్రయాణమే కాదు నేను మావారు

చదువులు, ఉదోయగాలు, పెళిళళ్ళళ జ్రిప్ప, అ తర్వాతే తీర్థయాత్రలక్త

క్ల్మసి వెళిళన విదేశాలు, ప్రదేశాలు నాకు చాల మటుకు గురుిండ

వెళ్ళోలనుకునే వార్ంతే. అపుపడు కూడా “విన్నద యాత్రలు” కాదు

డమే కాదు, ఆ యాత్రలలో తీసిన ఫోట్లలు, విడియోలు, తెచిచన

వాళోనుకునేద్ధ “తీర్థయాత్రలు” అంటే కాశీ, ప్రయాగలో, దావదశి

సావనీర్స వాటి వెనక్ వునా క్ధలన్న ఇపపటికీ (వినేవాళ్ళళ వుండాల్మ

జోయతిరిోంగాలో, లేదా మరో గుడో, గోపుర్మో అనామాట. మన పై

కానీ) క్ళళక్త క్టిటనటుో చెపపగలను. ఇక్ మా శ్రీవారిక్త ఇవేమీ

తరాలలో చాలమంద్ధ ప్పలోలునా పెదద కుటుంబాలోో, ఆ తల్మో

పటటక్పోగా, వెళిో వచాచక్ తిరిగి వచిచన ప్రదేశాల గురించి మాటాో

తండ్రులు అందరి చదువులూ, పెళిళళ్ళళ చేసి ప్పలోలను వారి వారి

డుతుంటే, ఒక్క సారైనా తలుచుకరు సరిక్దా వెకేష్న్ అయపోయ

జీవిత్నలలో సెటిల్ చేసేసరిక్త, ఆ తల్మో తండ్రులకు డబుు, ఓప్పకా

“ఎంజాయ్ చేసి వచాచం క్దా, ఇంక్ తిరిగి మన దైనంద్ధన కార్య

కూడా తగిు ముసల్మతనం వచేచద్ధ. అసలు “విన్నద యాత్ర” కానీ

క్రమాలు, ఉదోయగం, మిగత్నపనుల గురించి ఆలోచిసుినాా” అం

వెకేష్న్ కానీ నా చినాతనంలో వినలేదు. ప్రతి వేసవిలో బడి  కసి

టూ మాట మారేచసాిరు. విన్నద యాత్రాలంటే ఒకొకక్కరిక్త

నపుపడు నేను, అమి, నానాగారు, తముిళ్ళళ ముగుుర్ం బొంబాయ

ఒకొకక్క అనుభూతి, అనుభవాలు, జాాపకాలు అనేద్ధ మాత్రం

నుంచి కాక్తనాడలో అమిమి, త్నతగారింటిక్త వెళిో నెలరోజులుం

న్నజ్ం.

డడం మా ఫాయమిలీ వెకేష్న్ అన్న నమిించారు మా తల్మో తండ్రులు.

19

మేము న్నజ్మన్న నమిడమే కాదు, రండురోజులు ట్రైన్నో

ఈనాటి వధూవరులు పెళిో వేడు క్లతో బాటు (అంతక్నాా ముందే

ప్రయాణం అయనా సరే, ఆ వేసవి శలవల కసం ఎదురు చూసే

అనచుచకూడా), హనీ కన్ పాోన్స చేసుినాారు. హనీ కన్

వాళళం. కాక్తనాడ చేరాక్ చుటుటప్రక్కల వునా ఊళ్ళళ తిరుగుత్త,

పేరుతో పెళిో, రిసెపషన్ వేడుక్లక్నాా, మరిన్నా రటుో విదేశ

పెళిళళ్ళళ, పేర్ంటాలు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనాలకూ వెళళ

యాత్రలక్త

డం, ప్పండివంటలు, మామిడి పళళతో విందు భోజ్నాలు చెయయడం

ఈరోజులోో పెళిో కూడా వింతలూ, విన్నదాలతో క్లసిన ప్రదే

తో అదే గొపపగా అన్నప్పంచేద్ధ. అక్కడ బంధు మిత్రులంత్న మమి

శాలలోోన్న, మంచి వాత్నవర్ణం, చుటూట సముద్రం వునా దీవపాల

ల్మా బొంబాయ మహానగర్ం నుంచి వచాచమన్న మరింత ముఖ్య

లోన్న, కొండలు, కనలూ వంటి ప్రక్ృతి సౌందరాయన్నక్త ప్రాముఖ్యత

అతిథులుగా చూడడమే కాక్ బొంబాయ వింతలూ విశేష్టలు అడు

ఇసూి ఆయా ప్రదేశాలలో పెళిళళ్ళళ జ్రుపుతునాారు. దీన్ననే

గుతుంటే బోలెడు మురిసిపోయేవాళళం.

“డెసిటనేష్న్ వెడిాంగ్” అంటునాారు ఈ రోజులోో. అంటే, పెళిోక్త వ

డబుు

ఖ్రుచచేసుినాార్న్నప్పసుింద్ధ.

వింతేమంటే,

పెళిో తరువాత అమెరికా రావడంతో, క్రొతి జీవితంతో

చిచన బంధుమిత్రులంత్న వివాహవేడుక్ల తరువాత ఆ ప్రదే

బాటు, విన్నద యాత్రలూ, విలస యాత్రలు అంటే వెకేష్నుో అనే

శంలోన్న వింతలు చూసూి విన్నదయాత్రగా మరి కొన్నా రోజులు

మాటలు తెల్మశాయ. ఇదదర్మాియలతో, కారులో వందలకొదీద

గడపాలన్న వధూవరుల ఉదేదశయం.

మైళ్ళళ డ్రైవ్ చేసూి, సాధార్ణమైన భోజ్న, పడక్ వసతులతో అమె
రికా యాత్రలెన్నా చేశాం.

21వశత్నబదంలో దంపతులు, కుటుంబాలు, మిగత్న బం
ధుమిత్రులు- ప్రతేయక్ వేడుక్లు, అంటే వివాహ వారిషకతసవాలు,

నా చినాపుపడు అమి నానాగారు చెప్పపనటేట, కారులో దేశ

ప్రతేయక్ పుటిటనరోజులు, చదువులలో పటటభద్రులైన తరువాత, ఈ

మంత్న తిర్గడమే వెకేష్న్ అంటే, అన్న మా చినాారులన్న ఒప్పపం

విధమైన వేడుక్లన్న గురుిగానూ, అందరూ గురుించుకునేలగానూ

చేసాం. మతొసక్ తర్ం దాటాక్ వచిచన మారుప ఏమంటే, మా

ఏడాద్ధ ముందుగానే కుటుంబాలు కూడబలుకుకన్న, స కహంగా

మనుమలన్న ఈ రోజులోో మా అమాియల్మదదరూ పేోనులో విదేశాలు

‘గ్రూప్స’ యాత్రలు కూడా చేసుినాారు. సేాహేతులతో ఓడ ప్రయా

తిపుపతునాారు. మా తర్ంలో రైలుబండి, అమాియల తర్ంలో

ణాలు (క్రూజ్), బంధువులతో తీర్థ యాత్రలు కూడా విరివిగా జ్రు

కారు ప్రయాణాలు దాటి మనుమల తర్ంలో విమానప్రయాణాలక్త

పుకుంటునాారు ఈరోజులోో.

మార్డమే కాదు, విన్నదయాత్రాల న్నర్వచనం లో కూడా మారుపలొ
చాచయ. ఏ తరాన్నక్దే సంతోష్ం, తృప్పి అనుకుందాం.

మా అమాియల్మదదరూ, అలుోళ్ళళ, మనుమలూ ఏడాద్ధ
క్రితం నాకు, మావారిక్త మా వివాహ వారిషకతసవ సందర్భంలో,

ఇర్వయయవ శత్నబదంలో పుటిట ఇర్వయొయక్ట్లవ శత్నబదం

మాపటో వారి అభిమానం ప్రక్టిసూి విదేశయాత్రక్త బహుమతి

చూసుినా నాకు, వయసుతోబాటు మనుష్ట్రయలలో ఆచార్ వయవహా

సరిటఫికటుో ఇచాచరు. దాన్నతో పాటు ఒక్ ష్ర్తు కూడా పెటాటరు.

రాలలో చాల మారుపలనే చూసుినాాను. ఇపపటితర్ంలో ఒక్రో

విదేశయాత్ర లక్త ‘మాత్రమే’ వాళళ బహుమతి వాడాలన్న. అమెరి

ఇదదరో ప్పలోలతో, వారిన్న పెంచి సెటిల్ చెయయడం కొంత సుల

కాలో కానీ ఇండియా ప్రయాణాలక్త ఒపుపకమన్న. వారి తెల్మవిక్త

భమయందనే చెపాపల్మ. ప్పలోలు, తల్మోతండ్రులు కూడా ముందా

అందర్ం నవువకునాాం ఆరోజు.

లోచనతో, ‘వెకేష్న్’ అంటూ తర్చూ సవదేశ వింతలు మాత్రమె

ఇక్ ఇర్వైరండవ శత్నబింలో ఇంకన్నా మారుపలోసాియో

కాక్, ప్రపంచలోన్న అదుభతమైన ప్రదేశాల యాత్రలు కూడా

ఊహించడం క్ష్టమే! బహుశా, వయయప్రయాసాలక్త ఓరుచ కగల్మగే

చేసుినాార్నడంలో ఏ మాత్రం అతి శయోక్తి లేదు. సరే ప్పలోలు

వారు, విన్నద యాత్రలక్త రాకట్స లో చంద్రలోక్యాత్రలు, అంటే

కూడా పెదద చదువులు, మంచి ఉదోయగాలతో ప్రపంచయాత్రలు

భ్యవి-ద్ధవి (సేపస్-ట్రావెల్) మధయ తిరుగుతుండడం మా కల

తర్చుగా చేసుినాార్న్న నేను ప్రతేయక్ంగా చెపపనవసర్ం లేదు.

యపోవచుచ.
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పులి వేట
శ్ర
ర ై వ. ర్ఘునాధరావు
నేను కాశీ హింద్య విశవవిదాయలయంలో చదువుతునా

ఇదదరు పోర్టరుో పరుగెతుికుంటూ, కేక్లేసుకుంటూ ఇంటి వైపు

రోజులవి. ప్రతి ఎండాకాలం శెలవులక్త మా పెదదనాయయ ఇంటిక్త

వచేచవారు. ఈ అరుపులు విన్న చుటుట పటో ఉనా ఇళళవాళ్ళళ కూడా

వచేచసే వాణ్ణణ. మా పెదదనాయయ రైలేవ లో అసిసెటంట్ సేటష్న్ మాసటర్

అరుసూి క్ర్రలు తీసుకొన్న బయటకొచేచవారు. అపుపడు మా ఇంటి

గా పన్న చేసూి ఉండేవాడు. ఆ సేటష్న్ పేరు బినాపూర్. ఖ్ర్గ్ పూర్

చుటూట ఎవరైనా దొంగలుంటే వాళ్ళళ పారిపోయేవారు. అన్నా ఇళళ

జ్ంక్ష్న్ క్త ఒక్ సేటష్న్ ముందు ఉండేద్ధ. అక్కణ్ణణంచి ప్రతివార్ం

వాళ్ళళ ఇదే తొసటీన్ అనుసరించేవారు.

ఇదదర్ం ఖ్ర్గ్ పూర్ వెళిళ కూర్లు తెచుచకునే వాళోం. అపుపడ

ఆ రోజు అమావాసయ. రాత్రి చీక్టిలో క్టక్టాల వెనక్

పుపడు క్లక్త్ని వెళ్ళళవాణ్ణణ. అపపటిక్త మా పెదదనాయయక్త ప్పలోలు

వర్ండాలో మంచంమీద పడుకునాాను. వద్ధన గద్ధలో పడుకుంద్ధ.

లేదు. పెదదనాయయ వద్ధన, నేనూ - ముగుుర్మే ఉండేవాళళం. ఇలుో

పెదదనాయయ నైట్ డూయటీలో రైలేవ షేటష్న్ లో ఉనాాదు. అర్ిరాత్రి

చినెసాద్ధ. రైలేవ బ్రాండు క్ర్ర క్టక్టాలు, వెనక్ వర్ండా, ఆ వెనక్

ఏదో వింత వాసన ముకుకక్త స్తక్తంద్ధ. నాకు తెల్మవొచిచంద్ధ.

ఒక్ గద్ధ, గద్ధ తరావత వంటిలుో. తరావత పెర్డు. అసిసెటంట్ సేటష్న్

క్టక్టా లు ఎవరో గోకుతునాారు. వింత వాసన జోరుగా ఉంద్ధ.

మాసటరుో ముగుురు. వీళళ ఇళ్ళళ వర్సాగాు ఉండేవి. ఈ ఇళళక్త కాసి

హఠాతుిగా నా న్నద్ర మతుి వద్ధల్మపోయంద్ధ. ఆ వాసన ఏమిట్ల

ద్యర్ంలో రైలేవ పోర్టర్ో ఇళ్ళళ ఉండేవి. మా పెదదనాయయ. డూయటీలో

నాకు అర్ిం అయంద్ధ. "వద్ధనా" అన్న పెదద కేక్ వేసేను. గద్ధలోపల్మ

షిప్సట్ ఉండేవి. పగలు, మధాయహాం, రాత్రి. రాత్రి షిప్సట ఉండేటపుప

నుంచి వద్ధన, "ఏమయంద్ధ?" అంద్ధ.

డు వద్ధనా, నేనూ ఇదదర్మే ఇంట్లో ఉండేవాళళం. ఇంట్లో 5 సెల్స

"పులీ! పులీ! టార్చ లైట్ పట్రా" అనాాను.

టార్చ లైట్ ఉండేద్ధ. రాత్రి డూయటీలో పెదదనాయయ రైలేవ సేటష్న్ లో

వద్ధన గద్ధ తలుపులు భడాలున తీసి టార్చ లైట్ క్టక్టాల

ఉనాపుపడు ఇంటిక్త ఏమైనా ప్రమాదం వసేి వద్ధన టార్చ లైట్ ను

వెనుక్ వేసింద్ధ. మాకు ఓ పద్ధ అడుగుల ద్యర్ంలో క్టక్టాల

సేటష్న్ మీద్ధక్త ఫోక్స్ చేసేద్ధ. అపుపడు సేటష్న్ లోంచి అనాయయ,

వెనుక్ రోడుామీద భయంక్ర్ంగా న్నలుచంద్ధ పెదద పుల్మ.
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ఒక్క సారి ఇదదర్ం "షేర్! షేర్!" అన్న అర్వడం మొద

మంద్ధ మనుష్ట్రయలు డపుపలూ, బూరాలు, తపెపటూో వాయసూి

లు పెటేటం. వద్ధన టార్చ లైట్ న్న రైలేవసేటష్న్ మీద్ధక్త వేసింద్ధ. సేటష్న్

యువరాజాగారి వైపు రావడం మొదలు పెటేటరు. యువరాజా వారు

లోపల్మ నుంచి మా అనాయయ, పోర్టరూ,ో ఇళళలోంచి మిగత్న

తుపాకీ పటుటకున్న పుల్మ కసం న్నరీక్షిసూి, న్నదానంగా ముందుకు

వాళ్ళళ - అందరూ పెదదగా కేక్లేసుినాారు. చపుపడు చేసుినాారు.

చూసుినాారు.

ఒక్కరూ బయటి రారు. ఎల వసాిరు? పెదద పులీ, అమావాసయ

ఆ రోజు పుల్మ రాలేదు. మరాాడు వేటాడే ప్రదేశం మారేచ

చీక్టీ. తెలోవారే దాకా ఇదదరికీ న్నద్ర లేదు. మధయ మధయ వద్ధన

రు. మరాాడు కూడా పుల్మ క్న్నప్పంచలేదు. మరాాడు సాయంత్రం

టార్చ లైట్ చీక్టిలో వేసూిండేద్ధ. పుల్మ మరి క్న్నప్పంచలేదు. తెలో

 కడోరోజు వేటా ప్రయత్నాలు. పాోన్నంగ్ జ్రుగుతు నాాయ. నాకు

వారిన తరావత ఒకొకక్కరే బయటిక్త రావడం మొదలు పెటేటరు.

బాగా ఆశాభంగం క్ల్మగింద్ధ. న్నరాశతో రైలేవ సేటష్న్ క్త వచేచసేను.

నాకు హై టంపరేచర్ వచిచ  కడు రోజులు మంచం ఎకేకను.

మద్రాసు హౌరా ఎక్సస-ప్రెస్ ట్రెయన్ రాత్రి ఎన్నమిద్ధ గంటలక్త బినా

"నువువ మరి వర్ండాలో పడుకకు. గద్ధలో పడుక

పూర్ మీదుగా వెళ్ళతుంద్ధ. బినాపూర్ లో ఆగదు. అందుచేత కేన్

అనాాడు పెదదనాయయ.

తో చేసిన ఒక్ హూప్స క్త ట్లకన్ క్డత్నరు. ఆ హూప్స న్న ఔటర్

"బినా పూర్ రైలేవసేటష్న్ దగుర్ పెదదపుల్మ క్న్నప్పంచింద్ధ"

సిగాల్ దగుర్ ఒక్ పోల్ క్త వేళ్ళడక్డత్నరు. ఎక్సస ప్రెస్ ట్రెయన్

అన్న అన్నా వారాి పత్రిక్లూ ప్రచురించేయ. బినాపూర్ రైలేవసేటష్న్

పోతునా సమయాన్నక్త ఒక్ కాగడాన్న వెల్మగించి పోర్టర్ ట్లకన్ న్న

మాష్టరు క్లక్త్ని హెడ్స ఆఫీసుక్త రిపోర్ట పంప్పంచేడు.

వేలడ క్టిటన పోల్ దగుర్ న్నలుచంటాడు. ఆ వెలుతురులో ఎక్సస-

ఈ సంఘటన జ్రిగిన వార్ం రోజులక్త పుల్మన్న

ప్రెస్ ట్రైన్ డ్రైవర్ తన చేతితో ట్లకన్ హూప్స న్న చిక్తకంచుకుంటాడు.

వేటాడడాన్నక్త "కూచ్ బిహార్ మహారాజా” వారు వసుినాార్న్న

ఆరోజు సాయంత్రం పోర్టర్ గంగులీక్త ఈ డూయటీ పడిం

క్బుర్ంద్ధంద్ధ. హౌరా మద్రాసు మెయల్ ఆ రోజు సెపష్ల్ హాల్ట గా

ద్ధ. గంగులీ సాయంగా ననుా కూడా ర్మినాాడు. 'సరే' అనాాను.

బినాపూర్ లో ఆగింద్ధ. రైలు బండీ చివార్న్న ఉనా  కడు కచేస్

ఇదదర్ం హూప్స నీ, కాగడాన్న, అగిుపెటటన్న తీసుకున్న ఔటర్ సిగాల్

విడదీసేరు. ఇంజ్ను వచిచ ఈ  కడు కచేస్ నీ తీసుకున్న గూడ్సస

కాబిన్ వైపు బయలు దేరేం. అసుర్ సంధాయసమయం. సూరుయడు

షెడ్స పక్కన ఉనా సైడింగ్ లో ఉంచేసింద్ధ. తరావత ముందుకు

పశిచమద్ధశ వైపు అసిమిసుినాాడు. ఆకాశంలో పక్షులనీా కేక్ వేసు

పోయ మెయల్ న్న తీసుకొన్న వెళిళపోయంద్ధ. సైడింగ్ లో ఉనా

కుంటూ బారులుగా వాటి గమయం వైపు పోతునాాయ.

 కడు కచెస్ లోంచి కూచ్ బిహార్ యువరాజా వారు, వారి సతీ

క్బు రుో చెపుపకుంటూ కాబిన్ న్న చేరుకునాాం. కాబిన్ బాగా

మణ్ణ, ద్ధవాన్, మిగత్న పరివార్ జ్నం బయటకు వచేచరు.

ఎతుిగా ఉంద్ధ. కాబిన్ క్త ఇనప మెటుో నేల మీద్ధ నుంచి ఉనాాయ.

బినా పూర్ రైలేవ సేటష్న్ మాసటరు, చినా మాష్టరుో, చుటుట

ఇదదర్ం

మెటోక్తక ఇదదర్ం కాబిన్ లోక్త వెళ్ళళం.

పటో ఉనా ఊళళ పెదదలు అంత్న సావగతం పల్మక్త వచిచన వాళళలోన్న

ఎక్సస ప్రెస్ ట్రైన్ రావడాన్నక్త ఇంకా గంట టం ఉంద్ధ. మా

పెదద వాళళందరికీ పూల దండలు వేసి సావగతం పల్మకేరు. రైలేవసేటష్

చుటూట అడవి. రైలేవ సేటష్న్ ఒక్ అర్మైలు ద్యర్ంలో మసక్

న్ క్త ఒక్ మైలు ద్యర్ంలో చదునైన సథలంలో ష్టమియానాలు వేసే

మసగాు క్న్నప్పస్తింద్ధ. గంగులీ ఒక్ బీడీ వెల్మగించుకునాాడు. సూ

రు. ఆ ష్టమియానాలలో వసతులు, వంటలూ, విశ్రంతి సథలలూ,

రుయడు అసిమించేడు. మా చుటూట ఉనా వాత్నవర్ణం నారింజ్

ఒక్ సువిశాలమైన పెదద డైన్నగ్ రూం-అనీా చాల అటటహాసంగా

ర్ంగులోంచి క్రమంగా చీక్టిగా మారుతోంద్ధ. హఠాతుిగా ఆ న్నశశ

ఉనాాయ. నేను ప్రతి రోజూ అక్కడికే పోయ ఆ సిబుంద్ధ చుటూట

బాదన్నా చీలుసూి చెటో మీద్ధ పక్షులనీా కలహలంగా ఎగిరి

కాలం గడిపేవాణ్ణణ. యువరాజా వారు  కడో రోజున పుల్మ వేటక్త

పోతునాాయ. కాబిన్ క్త ఎదురుగా ఉనా అడవి లోన్న చెటో లోంచి

బయలుదేరేరు. ఆయన, యువరాణ్ణ రండు ఏనుగుల మీద కూరుచ

ఏవో జ్ంతువులు పరుగెడుతునా అలజ్డి. కొన్నా క్ష్ణాలలో ఆ

నాారు. అయదారు మైళళ ద్యర్ంలో అవతల నుంచి ఒక్ వంద

చెటోలోంచి పరుగెతుికుంటూ వచిచంద్ధ ఒక్ దుప్పప. అ అదృశయం
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వర్ణనాతీతం. ఆ మసక్ చీక్ట్లో దాన్న కొముిలు భగవంతుడి

పెదద పుల్మ లేదు. రాత్రి ఎపుపడు వెళిళపోయందో! మరో గంటక్త

అపూర్వసృషిటక్త ఒక్ త్నరాకణంగా నా క్ళళక్త సాక్షాతకరించేయ. ఆ

సేటష్న్ నుంచి పెదదనా యయ. మరికొందరు మనుష్ట్రయలు క్ర్రలు

దుప్పప రాజ్సంగా తల ఎతిి కొన్నా క్ష్ణాలు న్నలుచంద్ధ. దాన్నక్త

పటుటకొన్న చపుపడు చేసుకుంటూ కాబిన్ లోక్త వచేచరు.

ఎదురుగా మేమునా కాబిన్ క్న్నప్పంచింద్ధ. నేను పరుగులెతుి

ఆ రోజు అందరూ క్ల్మసి ఒక్ లరీ సంపాద్ధంచేరు.

కుంటూ వెళిళ కాబిన్ తలుపు బారాో తీసేను. దుప్పప మరి సందేహిం

లరీ లో దుప్పపన్న గొలుసువేసి క్టేటరు.నాకూ గంగులీక్త రండు పూల

చ లేదు మెటోన్నాటినీ ఎకుకత్త మా కాబిన్ లోక్త ద్యరింద్ధ. నేను

దండలు వేసేరు. మా ఇదదరీక రండు కురీచలు వేసి కూరోచబెటేటరు.

కాబిన్ తలుపు వేసేసేను.

తపెపటూో, త్నళ్ళలతో ఊరేగింపు రైలేవసేటష్న్ నుంచి బయలు దేరి

అంతే! గుండెల్మా చీలేచ "గాండ్రు గాండ్రు " మనే అరుపు

యువరాజాగారి కాంప్స దాకా వెళిళంద్ధ. యువరాజావారు మా

తో అడివి లోంచి మా కాబిన్ వైపు పరుగుపరుగున వచిచంద్ధ పెదద

ఇదదరితో షేక్స హాండ్స చేసి మాకు సీవట్స ఇచేచరు. యువరాజా గారి

పుల్మ. దుప్పపకసం నలువైపుల చూసింద్ధ. కాబిన్ లో దుప్పప

సిబుంద్ధలోన్న కొందరు ఆడవాళ్ళళ దుప్పప మెడలో పూలదండ వేసి

భయంతో హడావిడిగా డెక్కల చపుపడు చేస్తింద్ధ. పెదద పుల్మ కాబిన్

దుప్పపక్త హార్తి

మెటో దగురిక్త ద్యకుడుగా వచిచంద్ధ.

ఇచేచరు.

"కాగడా వెల్మగించు" అనాాను గంగులీతో. గంగులీ న్నట్లో

యువరాజాగారు మరాాడు రాత్రి పెదద డినార్ పారీట

న్న బీడీ అలగే ఉండి పోయంద్ధ. ఒక్కసారి తేరుకున్న కాబిన్ లోన్న

ఏరాపటు చేసేరు. ఆ పారీటక్త పెదద పెదద వాళళందరికీ ఆహావనాలు

క్తర్సనాయలు డబాులోన్న క్తర్సనాయల్మా కాగడా మీద పోసి

పంప్పంచేరు. ననూా, గంగులీన్న సవయంగా మా వీపులు తటిట

అగిుపెటటతో కాగడాన్న వెల్మగించేడు. కాబిన్ క్తటికీ లోంచి మెటో మీద

తపపకుండా ర్మినాారు. బినాపూర్ రైలేవ సాటప్స అందరికీ అహావ

కకుకతునా పెదద పుల్మక్త కాగడా చూప్పసూి ఇదదర్ం కేక్లెయయడం

నాలు అందేయ. వద్ధనె పారీటక్త రాలేదు. నేనూ, పెదదనాయయ వెళ్ళళం.

మొదలు పెటేటం. పుల్మ కాగడాలోన్న మంటక్త భయపడి మెటో మీద

ముందు రండుగంటలు విన్నద కార్యక్రమం సాగింద్ధ.

నుంచి క్తందక్త ద్ధగిపోయంద్ధ. అక్కడ కూరుచంద్ధ. గంగులీ

విందుకు వచిచన పెదదలంత్న మదయపానాలు, అలపహారాలు

రైలేవసేటష్న్ క్త ఫోన్ చేసేడు. రైలేవ సేటష్న్ నుంచి అన్నా సేటష్న్ లకీ

కాన్నసూి ఉంటే గాన క్చేరీలు, నృత్నయలు ప్రదర్శనలు జ్రిగేయ. ఈ

ఈ క్బురు తెల్మయచేసేరు. యువరాజాగారి కాంప్స లో ఫోన్ లేదు.

కార్య క్రమం అయన తరావత యువరాజావారు సేటజ్ మీదకు

ఆ చీక్ట్లో సైక్తల్ మీద అక్కడిక్త ఎవరు వెళత్నరు"

ఎకేకరు. ఆయన పారీటక్త వచిచన పెదదలకూ, ప్పనాలకూ సావగత

ఎవరూ సాహసించి వెళళలేదు. కాబిన్ లో ఉనా మా ఇదదరికీ సేటష్న్

వచనాలు పల్మకేడు. తరావత ననూా, గంగులీన్న "పెదద పుల్మ

నుంచి ధైర్యంగా ఉండమన్న అంత్న హెచచరిసుినాారు. కాన్న కాబిన్

న్నట్లోంచి దుప్పపన్న ర్క్షించిన ధైర్యశాలులు" అన్న పగిడేడు. చివరిక్త,

క్త ఎవరూ రాలేదు. హౌరా ఎక్సస ప్రెస్ క్త ఈ క్బురు పంప్పంచేరు.

"మీర్ందరూ ఎదురు చూసుినా విందు భోజ్నం తయారుగా ఉంద్ధ

ఎక్సస ప్రెస్ ట్రైన్ అవుటర్ సిగాల్ దగుర్ ట్లకన్ లేనందువలో

- ఎంజాయ్" అన్న సేటజ్ మీద నుంచి ద్ధగి పోయేడు.

ఖళ్ళగానే వెళిళ పోయంద్ధ. ఇంజ్న్ కూత జోరుగా చాల ద్యర్ం

అందరూ చపపటుో కొడుత్త ఉంటే జ్నాల మధయను

వర్కూ చేసే డు డ్రైవరు. పుల్మ మాత్రం అక్కడి నుంచి క్దలలేదు.

ఏరాపటు చేసిన కారిడార్ లోంచి ఒక్ పడుగాటి డినార్ టేబుల్ న్న

కాసేసపటిక్త కాగడా ఆరిపోయంద్ధ. కాబిన్ లో మేము,

తోసుకుంటూ నలుగురు యూన్నఫాం వేసుకునా మనుష్ట్రయలు

దుప్పప - కాబిన్ క్తందన్న పుల్మ - రాత్రంత్న మా ఇదదరికీ న్నద్ర లేదు.
మధయ మధయ పెదద పుల్మ గాండ్రస్తింద్ధ. తెలో వారు ఘామున ఎపుపడో
నాకు న్నద్ర పటేటసింద్ధ. నేను క్ళ్ళళ విపేపసరిక్త కాబిన్ లోక్త వెలుతురు
వచిచంద్ధ. తెలో వారిం ద్ధ. కాబిన్ క్తటికీ లోంచి బయటిక్త చూసేను.

జ్నాల మధయకు వచేచరు.
ఆ డినార్ టేబుల్మక్త ముందుగా ఒక్ ఎతెసిన సుటల్ మీద ఒక్
ముఖ్మల్ గుడా మీద నర్క్బడా దుప్పప తల ఉంద్ధ.
(ఆంధ్ర పత్రిక్ సౌజ్నయంతో)
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శ్ర
ర త్యయగరాజ స్వామి
అంబటి ప్
ర ణతి, న్యే జెర్సి
“సంగీతం” అనే పదం వినాపుపడు, చాల మంద్ధక్త గురుి

ఏమైనా సాధించ వచుచనన్న నేను తెలుసుకునాాను. సంగీతమంటే

వచేచ వయక్తి శ్రీ త్నయగరాజ్సావమి. శ్రీ త్నయగరాజ్సావమి జ్ననం

మరింత అభిమానము పెరిగింద్ధ. ఇపుపడు, నేను పాడిన పుపడు భక్తి

సంగీత లోక్మునకు ఒక్ కొతి శకార్ంభము. సంగీత్నన్నక్త ఎంతో

మరియు భవముతో పాడుత్నను. ఆయన సంగీతము మరియు

అంద్ధంచిన గొపప వయక్తి. సంగీతం నేరుచకన్న వాళోక్త కూడా శ్రీ

జీవిత చరిత్ర ననుా ఎంతగాన్న నా సంగీతములోను మరియు నా

త్నయగ రాజ్సావమి వ్రాసిన పంచర్తా కీర్ినలు పరిచయం అయయ,

జీవితం లోను సూపరిిన్న క్ల్మగించాయ.

ఆయన యొక్క గొపపతనము తెలుసుకుంటారు. ఆయన పుటిట

శ్రీ త్నయగరాజ్సావమి వారి ర్చనలలో ప్రముఖ్మైనవి

415 సంవతసరాలు అయనా, ఈ రోజు కూడా ఆయన గురించి

పంచర్తా కీర్ినలు. ఈ కీర్ినలు ఘనరాగ పంచక్ములో ర్చించా

తెల్మయన్న వారు లేరు. ఆయన చేసిన ర్చనలు క్దళ్ళఫల పాక్ము

రు. అవి జ్గదానందకార్క్, దుడుకుగల, సాధించనే, క్నక్న

అన్న అంటారు. క్దళ్ళఫల పాక్ము అనగా చాల తేల్మక్గా అర్ి

రుచిరా, మరియు ఎందరో మహానుభవులు. ఇవి కాక్, ద్ధవయనామ

మయేయ భష్తో ఉనా ర్చనలు. ఆయన సంగీత త్రి కరుిలలో

సంకీర్ినలు, ఉతసవ సాంప్రదాయ సంకీర్ినలు కూడా ర్చించారు.

ఒక్రు. శ్రీ త్నయగరాజ్సావమిద్ధ క్రూాలు జిలో, క్ంభము త్నలుకా,

వీరి ర్చనలలో తెలుగుదనము, సాంప్రదాయము ఉటిటపడత్నయ.

కాక్ర్ో అను గ్రామము. వారి ఇంటిపేరు కాక్ర్ో వారు. దీన్న గురించి

వారి కీర్ినలలో వేదోపన్నష్తుిల యొక్క సార్ము న్నండి ఉంటుంద్ధ.

“నౌకాచరిత్ర” లో “కాక్రాోబుధీ చంద్రుడు శ్రీక్రుడగు త్నయగరాజు”

ఆయన కీర్ినలలో ఎన్నా శబాదలంకార్ములు, అనుప్రాసలు ఎంతో

అన్న వారే వ్రాసిరి. వీరిద్ధ భర్దావజ్స గోత్రము. ఆయన తండ్ర

సామర్ియముతో వాడారు. ఆయన అపూర్వ మరియు నూతన

రామబ్రహిం గారు. తల్మో పేరు సీతమి. 1767 మే నాలువ తేదీ

రాగాలలో ర్చనలు చేసారు. ఆయనకు తోడి రాగమంటే ఎంతో

వైశాఖ్ శుది ష్షిట స్తమవార్ము నాడు పుష్యమి నక్ష్త్రము నందు

ప్రీతి. ఆయన యొక్క ముద్ర సవనామము (త్నయగరాజు).

జ్న్నించిరి. శ్రీ త్నయగరాజ్సావమి వాగేుయకారుడు. జీవితం రామసే

శ్రీ త్నయగరాజ్ సావమి సంగీత ప్రపంచంలో “న భూతో న

వలో గడిప్ప, జ్నవరి ఎన్నమిద్ధ అనగా పుష్యబహుళ పంచమినాడు

భవిష్యతి” అనే నానుడిక్త న్నదర్శనం. అంటే, సంగీత ప్రపంచంలో,

రామున్నలో ఐక్యమొందారు.
శ్రీ త్నయగరాజ్సావమి వారి సంగీతము కాకుండా, ఆయన

అటువంటి వయక్తి మునుపు లేరు, ఇక్ ఉండరు. ఆయన ర్చనలు
తెలుగులో ఉనా అందాన్నా చూప్పంచాయ. భక్తి భవము,

సంగీతములో ఉనా భక్తి భవము ననుా ప్రేరేప్పంచింద్ధ. ఆయన

వేదాంతసార్ము, ఆయనక్త చాల విష్యాల మీద ఉనా పరిజాా

“నా జీవాధార్” అనే పాటతో చన్నపోయన వారిన్న బ్రతిక్తంచారు.

నము క్నపరిచాయ. ఇహములోనే పర్ము సాధించటాన్నక్త శ్రీ

“తెర్ తీయగరాదా” అనే పాటతో తిరుపతిలో సావమివారి

త్నయగరాజ్ కీర్ినలు మంచి సాధనము. ఆయన సంగీతము విన్న

ముందర్ ఉనా తెర్ను దానంతట అదే పడిపోయేల చేసారు. ఇవి

ఎవరైనా మైమర్చి పోత్నరు.

కొన్నా సంఘట నలు మాత్రమే. ఇవి వినాపుపడు, సంగీతముతో

సంగీతములో త్నయగరాజు నా ఆరాధయ దైవము.
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Sankranthi Celebrations
Dhruti Kamarasu, NJ
On Sunday, January 29th 2017, the Telugu Fine Arts Society (TFAS) have hosted a Sankranthi celebration in
Sri Venk-ateswara Swami temple in New Jersey. Many schools performed, including dancing, singing and
dramas. As the schools were performing, there were muggu, Telugu speaking, fancy dress and many more
cultural contests were taking place.
I would like to thank Renu Tadepalli garu (TFAS Youth Chair) for giving me the opportunity to be a
member of the TFAS youth committee along with Deepthi Grandhi, Adithya Rachakulla, Anish Aluru, Sivani
Divakarla, Aakash Rao and Tarika Yellaula.
For a month prior to the celebration, we researched and created a presentation on Padma Vibhushan
Balamurali Krishna garu and presented it during the program. The audience enjoyed the presentation and we
earned a positive response. I also had the opportunity to emcee the program along with other youth committee
members which was a great experience.
I would like to thank TFAS for hosting a great event and resembling Sankranthi, just as they celebrate it
in India, for us children who live in America
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రోషన్ లాల్
మనవంత్న వాయపార్ యుగంలో ఉనాాం. వాయపార్ దృషిట,
కాసింత తెగువా వునా మనుష్ట్రల ముందు పాండితయం, ప్రతిభగల

అర్వైఅయదు వేల రూపాయలు సంవతసరాదాయం ఖయం”
అనాాడు.

మనుష్ట్రలు ఎందుకూ పన్నక్త రాకుండా పోతునాారు. వాయపార్ దక్ష్

“కానీ”

తతో రాళళ నుంచి ర్త్నాలను పండించుకునా వారి క్థలు మనం

“ర్మేష్! నీ కానీల్మా పర్క్లీా పక్కన పెటుట సుమతీ శతక్

వింటూనే వుంటాం.

కారుడేవనాాడు? ‘ఎపపటికయయద్ధ ప్రసుితమగునపపటికా మాటల

ధీరూబాయ(రిలయన్స) అంబానీ, క్ర్సన్ భయ(న్నరాి)

డు వాడు ధనుయడు సుమతీ!’ అనాాడు. నా ఆలోచనక్తంత ధనయత

పటేలు గురించి మీరు వినే ఉంటారు. కానీ రోష్న్ లల్ పేరు మా

ఎందుకు చిక్తకందో తెలుసా? ఇపపటిక్తయయద్ధ ప్రసుితము క్నుక్నే

త్రం యంకా మీ చెవి కొచిచ ఉండదు! మీ కసం – జేముస జాయ

నయాయ ర్మేష్! వటిట మాటలు కాదు; అంత్న పక్డుందీగా పాోను

స్ క్త క్ష్మాపణలు చెపుపకుంటూ – ఆ యువ వాయపార్వేతి యొక్క

చేసాను. మన ఈ సర్కున్న మారకటుటలో ఎల ప్రవేశపెటాటల్మ వగైరా

రూపురేఖ విలసాలను వరిణంచనీండి.

వగైరా అంత్న రాసి పెటిట ఉంచాను. మన బ్రాండు పేరేమిట్ల

నాకునా కొద్ధద మంద్ధ పరిచయసుిలోో రోష్న్ లల్ ఒక్డు.

తెలుసా? “టటాన్”! మెరుపులోంటి ప్రక్టనలు టీ.వీ లో గుప్పపంచి

అతన్నకునా కరిక్లో ఒక్కటే. వాయపార్లోక్ంలో ఓ ధృవత్నర్గా

సరుకును జ్నాల మీదకు వదులుత్నవనా మాట. అబదాిల్మా కుడా

న్నల్మచిపోయేల చెక్ చెకా పెదదవాణణయ పోవాలనాద్ధ. ఐతే, మన్నషిన్న

పెదదవాళ్ళళ చెపేి జ్నాలు కొటిటపారయయలేరు. నా ప్రాడకుటన్న మెచుచ

ఈడిచ తన్నాతే ఐదుపైసల బిళళరాలదు. తనకునా బ్రహాిండమైన

కుంటూ ఓ ప్రక్టన ఇవవడాన్నక్త సునీల్ గవాసకర్ న్న పటుటకుంటా

బుర్ర నుపయోగించి ఓవెలుగు వెలగాలన్న అతన్న త్నపత్రయం.

ను. సనీా మన టటాన్ పులోతో పళ్ళళ కుటుటకుంటూ ఉండగా –

అలవాటుగా మా యంట్లో కూరుచన్న శూనయంలోక్త చూసూి

ఇంగీోష్ట్రలో ఓపత్నక్ శీరిషక్ వెలుగుతుంద్ధ. ‘కాోష్ ఆఫ్ ద టటాన్స!’

ఆలోచిసుినాాను ఓ సాయంత్రం పూట. ఆ సమయంలో రోష్న్

“ఎల ఉందీ ఐడియా? అదుభతంగా లేద్య?” అనడిగి, నా జ్వాబు

లల్ వచిచ నాముందు ప్రతయక్ష్మయాయడు. అతగాడి ముఖ్ం చూసేి

కసం ఎదురుచూడకుండా (అతగాడిక్ద్ధ అలవాటే) తనే చెపుపకుం

నా క్న్నప్పంచింద్ధ. బహుశా! “యురేకా” అవసథలో పడా అరికమిడీసు

టూ పోయేడు.

ముఖ్ం కూడా యలగే వెల్మగి ఉంటుందన్న.

“మరో ప్రక్టన! ఓ సుందరాంగుడు–అతణ్ణణ కొరుకుక

“ర్మేష్! నాక బ్రహాిండమయన ఆలోచన వచిచంద్ధ.

తినేసేల చూసూి కావల్మంచుకు న్నలబడా యదదరు అర్ినగా సుందరీ

ఆచర్ణలో పెడితే ఓ ఊపు ఊప్ప వదులుతుంద్ధ. పళ్ళళ కుటుటకునీ

మణులు–ఇంగీోష్ట్రలో ప్రక్టన–“టటాన్ టూత్ ప్రిక్స – ద్ధ మార్క

పులోల క్రాిగార్ం ఆర్ంభిదాదవనుకుంటునాాను” అన్న చెప్పప ఉతకం

ఆఫ్ ఏ మేన్!” ఆడవాళోను ఆక్టుటకునే ప్రక్టనను కూడా ఆలోచిం

ఠను రేకతిించే ఉదేదశంతో ఓ అర్ న్నముష్ం ఆగి తిరిగి చెపపడం

చి పెటాటను. కాయండిల్ లైటు డినార్ వాత్నవర్ణం చూప్పసాిం.

మొదలేటాటడు.

హుందాగా ఓ అందగాడు నడుచుకుంటూ వచిచ డైన్నంగ్ టేబుల్

“నాకు తెలుసు! ఈ మాట విన్న, నువువ ద్ధమెితిిపోత్నవన్న!

దగుర్ తన ఎదురుగా కూరుచనా ఓ అందమైన యువతి క్ళోలోోక్త

ఆలోచిసేి నీకే తెలుసుింద్ధ. మన సిటీలో చెపుపకతగు హోటళ్ళళ

గోముగా చూసూి – ‘టటాన్ టూత్ ప్రిక్స’ పాయకటుటన్న బహూ

వందకు పైగా ఉనాాయ క్దా? క్నీసం హోటలుకు వంద మంద్ధ

క్రిసాిడు. ఆమె అపురూపంగా అందుకున్న సంభ్రమంగా క్ళ్ళళ

క్ష్టమరుస వేసుక. క్ష్టమరుకొక్ పళ్ళళ కుటుటకునే పులో చొపుపన

చిక్తల్మసుింద్ధ. వెనుక్ నుంచి మంద్ర సాథయలో ఓ మగ గొంతు

సంవతసరాన్నక్త ముఫపయాయరు లక్ష్ల యాభైవేల పులోలు అవసర్ం

విన్నప్పసుింద్ధ – ఇంగీోష్ట్రలో – “టటాన్ టూత్ ప్రిక్స’ – గిఫ్ట ఫర్

అవుత్నయ. క్నీసధర్న్న పులో పద్ధ పైసల క్మిినా –  కడులక్ష్ల

సమ్ వన్ యూ లవ్ !”
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“సరే – మదుపు సంగతేవిటి ?” అనాాను.

కున్న. “ఏమయంద్ధ ?” అనాాను.

“గాడ్స ఫాదర్” లో మెరాోన్ బ్రాండో ల పోజు పెటిట,
సెలవిచాచడు రోష్న్ లల్.

వఠ్ఠి వాజ్మిలతో న్నండిపోయందీ ప్రపంచం. బంగార్ం
లంటి బిజినెస్ అర్ిం చేసుకగల మన్నషి లేకుండా పోయేడు. ఓ

“ ఆమాత్రం నాకు తెలీద్య? ప్రాజెకుట రిపోరుట సిదిం

పెగుు లేన్న గాడిద అనాాడు క్దా- ఈ ప్రాజెకుట రిపోరుటక్త న్నపుప

అయపయంద్ధ. దీన్నన్న పెటుటబడిసంసథల ముందుపెటటడమే తరువా

పెటీట! న్నపుపపెటిట నేన్నసాిను. తరావత తినాగా పోయ, మీ బుర్రన్న

య. మదుపుపెటటడాన్నక్త రక్కలుక్టుటకు వచిచవాలిరు ఇనెవసటరుస.

మారు ఏసైక్తయాట్రిషియన్ కైనా చూప్పంచుకండి”. జాల్మగా

ఇలంటి అవకాశం కావాలంటే మళ్ళళ దొరుకుతుందా?” ర్మేష్!

 కల్మగాను నేను.

ఇపుపడిపుపడే ర్ంగంలోక్త ద్ధగుతునాా. కాసింత మారకటుటలో న్నల
బడనీ. ఇంట గెల్మచి ర్చచ గెలవమనాారు. తవర్లో విదేశీ మారకటో

“సరేో. ఈ సీకము పతే పోయంద్ధ. నా బుర్రలోక్త మరో
సీకము వసూింద్ధ. షూ లేసుల తయారీ ...”

లో నా సరుకున్న న్నంపెయయనూ? ఇంతవర్కూ నువువ బడా బడా

అంటూ మొదలెడుత్తంటే, ఇపుపడే వసాినంటూ తప్పపం

బటటల మిలుో యజ్మానో పేరే వినాావు. తవర్ లోనే ‘ ద్ధ టూత్ ప్రిక్స

చుకున్న నెమిద్ధగా అక్కణుణంచి జారుకునాాను. లేక్పతే ‘టూత్ -

టటాన్, రోష్న్ లల్” గురించి ప్రపంచమంత్న చెపుపకుంటుంద్ధ”

ప్రిక్స టటాన్’ ప్రాజెకుట రిపోరుట మసిలోంచి “ఫోన్నక్సస’ విరా

అన్న చెపేపసేసి, చకాక పోయేడు మారకటుటలోక్త.

ట్మురిిలటి ఓ షూ లేస్-సులిన్ న్న లేప్ప చూప్పంచేసాిడు!

సరిగా ఓ నెల తరావత క్న్నప్పంచాడు. మొహం వేలడేసు

ఓరి బాబోయ్! వాడా? రోష్న్ లల్ !!

అషిరాబాసం
కీ.శే. శ్ర
ర ముళ్ళపూడి వంకట ర్మణ
ఒక్ అర్ిరాత్రి గోపాళం సతిిరాజు లక్ష్మీనారాయణ, ర్వణ

అపుపడు ఆయనక్త ఎదురుగా టేబిలు మీద బుడుగు పలక్ క్న్నప్పం

గార్ో దగుర్కొచిచ; “ఏవండోయ్ బుడుగు క్న్నప్పంచడం లేదు. మీ

చింద్ధ. దాన్న మీద ఏదో గజిబిజిగా రాసుంద్ధ.

దగురిక్త కాన్న వచాచడా?” అన్న అడిగాడు.

శ్ర
ీ లవణ గారికి

బుడుగు సృషిట క్ర్ిల్మదదరూ ఆశచర్యపోయ “లేదే” అనాారు.

ఈ మధ్య మీరు నన్ను అశ్
ధ చేసారు. ఎందుకంటే నా గురించి,
ీ ద్

“ఏమిట్ల ఈ మధయ ఇక్షావకులకాలంనాటి ప్రైవేటు మాష్టటరుో

ర ైవేటు మాష్ట
మీ ఎడ్యయకేషన్ పాలసీ ఏం బావు లేదు. ఇంతమంది ప్
ా లర్ని

నాకొదుద అంటూ క్లవరిసుినాాడు లెండి. ఏదో ప్రైవేటు మాష్టటరు

ప్టే
ా రు. అంద్రూ ఇక్ష్వాకుల కాలం నాటి వాళ్ళే, నా చెవిని వాళ్ళేష
ా ం వచిిన

తన్నా ఉంటాడు. అందుకే ఇల క్లవరిసుినాాడు అనుకునాాం.

ట్ట
ా మెలి ప్ట్
ా డానికి, ఇదం ఇండియన్ కాంష్ట
ా ట్టయషనా? ఏమిటి ? అంచేత

కాన్న ఇల మాయమై పోత్నడనుకలేదు. వాళళమి రాధ తెగ

ర పితూరీలు చెప్ప కుండా, మల్టా నేషనల్ లెవెల్ల
నేనాడ్యకుంతండగా, నా ప్
ల ,

బాధపడి పోతోంద్ధ. మీతొసచిచ కొంచెం చెపేి గాన్న నెమిద్ధ పడదు”

ర ైవేటు చెపాపలి! వాడ్య ప్ద్హార్ణాల
ట్ాంటీ ఫష్ట
ా సంచరీ విషయానిు ప్

అంటూ వా పోయాడు గోపాళం. “సరోండి పదండి” అన్న ‘బుడుగు

ర ైమ్ మినిష
ఆంధ్ర
ు రడ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ దశ్ంల్ల, ఎవడ్య ఎప్పుడ్య ప్
ా

ఏమైపోయాడా?’ అనా ఆతృతతో గోపాళం ఇంటి కళ్ళళరు ఇదదరు

రు అవుతాడో తెల్టకుండా ఉంది. నేన్న కోరిన వాడిు తీసుకుర్ండి. అంటే అద

సృషిట క్ర్ిలూ.

మోడ
ీ న్ గిరీశ్ం. ఎందుకంటే గిరీశ్ంఎప్పుడూ మోడ
ీ నే! ఎందుకంటే వాడంత

“అల చెపాపపెటటకుండా ఎక్కడకీ వెళళడే ?” అంటూ
బుర్ర గోకుకనాారు ర్వణగారు, ఇంటి నలు కలల వెదుకుత్త.

టి వాడ్య వాలు ! నా అంతటి వాడ్య నేడ్య! ఇది నా ఎడ్యయకేషన్ పాలసీ.
ఇటు
ల - మీ రౌడీ రాస్కిలు బుడ్యగు
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ఆ ఉతిర్ం చూసి సృషిటక్ర్ిలు ఇదదరూ బుర్ర తడుముకునాారు.

సిపరేష్ను. ఈ పగే నా రసిపరేష్ను. ఆల్ రైటు ఏమడుగు త్నవో

‘అలంటి వాడిా సృషిటంచాక్, ఆ బుర్రల మీద ఏం మిగులుత్న యలే’,

అడుగు” అనాాడు గిరీశం క్ంగారుగా, పూట గడిచే ఏరాప టు

అనుకునాాడు గోపాళం లోలోపల. అయనా బుడుగు ఇంతటి పెదద

తప్పపపోతుందేమో అన్న.

సమసయ తెచిచ పెడత్నడనుకలేదు. సృషిటక్ర్ిల్మదదరూ నండూరి వారిన్న

బుడుగు: నీకు గోళ్ళ కాయలడాం వచాచ?

సలహా అడిగారు. ఆయన చిరునవువ నవివ “సాహి తయంలో మీ వాడు

గిరీశం: యస్, మొనా వొలంప్పక్సస లో, బ్రాంజ్ మెడలు

‘ఒరాంగోటాన్’

లంటి

వాడు,

గిరీశం

ఆంధ్రా

ఛారిింగ్

వెయోయవంతులో తప్పపపోయంద్ధ.

డారిోంగూను. కాబటిట ఇదదరిదీ ‘నేచుర్ల్ సెలెక్ష్న్’. ఇంకే మీ

బుడుగు: నీకు “క్” బాష్ వచాచ?

సంకచించవదుద అష్చరాబాసాన్నక్త ముహూర్ిం పెటేటయండి” అంటూ

గిరీశం(లౌక్యంగా): “నీ దగుర్ నేరుచకుంటా!”

సెలవిచాచరు. ఆ విధంగా ముహూర్ిం సెటిలయ బుడుగు ఇంటిక్త

బుడుగు: “నీకు జ్టాక బండి తోలడం వచాచ?”

వచేచసరిక్త గుమింలో చుటట త్నగుత్త, అర్మోడుప క్నుాల తో

గిరీశం : “ఓ! బండిలో సరుకున్న బటిట, జ్టాకన్న దారి

ఎద్ధరింట్లో రండు జెళళ సీతన్న, చూసూి క్న్నప్పంచాడు గిరీశం.

తప్పపంచేయడం కూడా వచుచ. కావాలంటే, అగిాహోత్రంగారిన్న

బుడుగుక్త కపం వచిచంద్ధ. ‘ఏమోయ్ గిరీశం, నువువ నాకు పాఠాలు

అడుగు. అయాయ బుడుగుగారూ, మీరు మీ పక్తకంటి ప్పన్నాగారి ఇం

చెపపడాన్నక్త వచాచవా? లేక్ బాబాయ్ కరీర్ పాడు చేయడాన్నక్త

ట్లోంచి, ఆవిడక్త తెల్మయకుండా, ఫలహార్ం పటుటకొచిచనటుట, అగిా

వచాచవా?” అన్న అడిగీసేడు.

హోత్రం గారిక్త తెల్మయకుండా వారింట్లోనుండి, యంగెష్ట బూయటి ఫుల్

దాన్నక్త డంగై పోయ, బామిగారిల “హారి బుడుగా! ఏదో ఆ

విడోన్న పటుటకొచాచ! కావాలంటే ఆంధ్రుల్మా అడగండి!”

అమాియ రండు జెళ్ళళ వేసుకుంటేనూ” అన్న నసిగాడు. చెపప ద్యద

బుడుగు : “సరే కాన్న నాకు ప్రైవేటు చెప్పపన ఆఖ్రి మాసట రు

గొపపగా కపం వచేచసింద్ధ బుడుగుక్త. “ఆ రండు జెళ్ళళ బాబా యవే.

‘బ’ కొమిిసేి ‘బు’ – బుడుగు మంచి వాడు అన్న  కడు సారుో

కొతి కొతి ఆశలు పెటుటకకు, లేక్పతే విశినాధం పలక్లో ఫ్రేములోో

అనాాడు. తెలుసా! అఫ్ కర్స దాన్నక్త నేను చాల క్ష్టపడాల్మస

కూడా మిగలవు. ఆ!” అన్న వారిాంగ్ ఇచేచసాడు.

వచిచందనుక!”

“చూడు మిష్టర్ బుడుగూరావ్ ననుా నండూరి వారు సజెష్ట

గిరీశం : “ఓహో! అంతేనా బుడుగు వారిక్త తెలీదు గాన్న..

చేసేరు కాబటిట, మనం మొదటిపాఠాలుగా మన జాతి గురిం చి

“ఇంతింతై బుడుగంతై మరియు దాన్నంతై సాహితయ వీధిపై నంతై,

ఎడుయకేట్ అవుదాం! ఏమంటావ్” అంటూ లంక్ పగాకు చుటట

ఆంధ్రావాన్నన్ పోక్తరి చేష్టలన్ బ్రహాిండాంతర్ సంవరిియై” అన్న

ఆనందాన్నా గదంత్న న్నంపేసాడు. ఆ పగతో బుడుక్తక దగుు వచిచంద్ధ.

భగవతకారుడు నీ గురించి ఎపుపడో చెపాపడు.

“మిష్టర్ గిరీశం , నువువ బావునాావ్, నీ చుటట బావుంద్ధ.
కాలేచ విధానం బావుంద్ధ. కానీ ఈ పగే బావులేదోయ్.. కాలచ కుండా

బుడుగు: “సరేో బాగానే ఉనాటుోగా ఉంద్ధ. రేపడిాంచి రా
బామి చాపేసుింద్ధ.”

చుటట న్నట్లో పెటుటకలేవూ? చుటటలక్త చుటటలూ క్ల్మసొ సాియ.

గిరీశం(సవగతంలో): “హా హతవిధీ ! పూర్వం ఆకాశం

ఆరోగాయన్నక్త ఆరోగాయ క క్ల్మసి వసుింద్ధ. అంతేకాదు నీ గురించి

బున నుండి శంభ్యన్న శిర్ంబు అందుండి అసాిద్రి ... అన్న భర్ిృ హరి

ముళళపూడాయన బోలుా చెపేపసాడు. నీ దగుర్ జాగ్రతిగా ఉండమన్న

శలవిచిచనటుట. వయారివంపుల మధుర్తవపువాణ్ణ ఓణీ చాటు నుండి,

లేక్పోతే రాష్ట్ర గవర్ారుో, గవర్ామెంటును మారేచసిన టుట, నువువ

లేడి క్నుాల బుచెచమి వడిలోక్త, శృంగార్ భరితంబైన బుచెచమి వడి

బుర్రలు మారేచసాివన్న. సరేో ఇను నాకు ప్రైవేటు చెపేప ముందు, న్ననుా

నుండి, లుబాింధుడైన అనాగారి చావడిక్తన్, అచట నూ సిథరుండ

నేను కొన్నా ప్రేసెాలడుగుత్నను ... ఇంటరూవ లేందే ప్రైవేటు

గాక్, సౌజ్నయరావు పాల బడితి. అచటన్ న్నలువక్ ఈ బుడుగు కున్

మాష్టరేంటి! జాటర్ ఢమాల్!” అనాాడు కపంగా బుడుగు.

చిక్తకతిన్ – ఔరా ఎంతటి చోదయమో క్దా, లౌక్తక్ శిఖమణ్ణ యైన

“ఇలంటి మాటలంటేనే నాకు కపం వసుింద్ధ. ఇద్ధ బేస్ ఇన్

గిరీశుం సంపాతముల్ !” – అన్న వాపోయాడు.

గ్రాటిటూయడ్స, నాతో మాటాోడమే
ా పెదద ఎడుయకేష్ను . ఈ చుటేట నా ఇన్
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ఆహ్ల
ర ంతి సంబరాలు
ా ద్కరంగా జరిగిన న్యయజెర్స్ తెలుగు కళా సమితి వారి సంక్
శ్ర
ర మధు, రాచకుళ్ళ, ఎడిసన్ NJ
అమెరికాలోన్న నూయజెరీస రాష్ట్రం బ్రిడిజవాటర్ నగర్ం శ్రీ

క్ృష్ణ గారి జీవిత విశేష్టలపై ఒక్ దృశయ మాల్మక్ను ప్రదరిశంచారు.

వెంక్టేశవర్ దేవసాథనం ఆడిట్లరియంలో తెలుగు క్ళ్ళ సమితి వారి

సుమారు 25 మంద్ధ క్ళ్ళకారులు బాల ముర్ళ్ళక్ృష్ణ గారి రాగాలు,

2017 సంక్రాంతి సంబరాలను జ్నవరి 29 వ తేదీన విజ్య

పాటలను పాడి ప్రేక్ష్కులను మంత్ర ముగుదల్మా చేసారు. తెలుగు

వంతంగా న్నర్వహించారు. తెలుగు క్ళ్ళ సమితి ఉపాధయక్షులు శ్రీ

క్ళ్ళ సమితి యువజ్న కార్యదరిశ శ్రీమతి రేణు త్నడేపల్మో నాయయ

మధు అనాా మరియు కార్యదరిశ శ్రీమతి శ్రీదేవి జాగర్ో కడి

క్త్నవన, దీప్పి గ్రంధి, ఉష్ట సుంక్ర్, జోయతి కామర్సు తద్ధతరులు

ఆధవర్యంలో, యువజ్న కార్యదరిశ శ్రీమతి రేణు త్నడేపల్మో ఈ

ఈ కార్యక్రమాన్నక్త రూపక్లపన చేసారు. ఈ కార్యక్రమాన్నా యువ

కార్యక్రమాలను అదుభతంగా న్నర్వహించారు. ఉదయం పద్ధగంట

కార్యక్ర్ిలు ఆద్ధతయ రాచకుళళ, ధృతి కామర్సు, అన్నష్ ఆలూరు,

లకుకు జోయతి

సంక్రాంతిసంబరాలు

శివాన్న ద్ధవాక్ర్ో, లసయ జోయసుయల, త్నరిక్ ఎలోవుల, రిషి కామ

సాయంత్రం ఆరు గంటల వర్కు కొనసాగి, తెలుగింటి చినాారు

ర్సు, ఆకాష్ మాడిశెటిట తద్ధతరులు విజ్యవంతం చేసేటందుకు

లు, తెలుగు యువత చేసిన సందడితో ప్రాంగణంలో ఆహాోద

క్ృషి చేసారు.

ప్రజ్వలనచేసి

మొదలైన

క్ర్మైన వాత్నవర్ణం నెలకొంద్ధ. ఈ సంబరాలకు విచేచసిన సు

ఈ కార్యక్రమ న్నర్వహణకై అన్నా ఏరాపటోను సక్రమంగా

మారు  కడు వందల తెలుగు కుటుంబాలను తెలుగు క్ళ్ళ సమితి

పూరిి చేసి అన్నవార్య కార్ణాలవలో వేడుక్లకు రాలేక్పయన తెలు

కార్యవర్ు సభ్యయలు సాదర్ంగా ఆహావన్నంచారు.

గు క్ళ్ళ సమితి అధయక్షులు శ్రీ గురు ఆలంపల్మో సందేశమిసూి, తెలు

ఈ కార్యక్రమాన్నా ఆదయంతం హాసయర్సభరితంగా, సంద

గు క్ళ్ళ సమితి సంక్రాంతి సంబరాలు అంటే యువజ్న్న తసవాలు

తొసభచిత ఛలోకుిలతో ప్రధాన వాయఖయతలు గా తెలుగు క్ళ్ళ సమితి

అన్న, ఇక్కడ పుటిటపెరిగిన ప్పలోలకు సంక్రాంతి పండుగ ప్రాముఖ్యత,

ఉపాధయక్షులు శ్రీ మధు అనాా వయవహరిసూి, అమెరికాలో పుటిట

తెలుగువారి సంసకృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే విధంగా

పెరిగిన బాలబాల్మక్లతో కూడ చక్కటి తెలుగులో వాయఖయనం న్నర్వ

ప్రాంతీయ యువక్ళ్ళకారులతో వివిధ కార్యక్రమాలను న్నర్వహి

హించారు. అంతేకాకుండా మన సంసకృతిన్న గురుి చేసే ఏరాపటు

సాిమన్న తెల్మయచేసారు. తెలుగు క్ళ్ళ సమితి కార్య వర్ు సభ్యయలం

చేసిన గంగిరదుదలు, గొబెుమిలు, బొమిల కొలువులు, హరి

దరూ అన్నా బాధయతలను సంయుక్ింగా న్నర్వరిించి సంక్రాంతి సంబ

దాసు, స్తద్ధ పాప లంటి పలు కార్యక్రమాలు పూరిి సంక్రాంతి

రాలను విజ్యవంతం చేసినందుకు శ్రీ గురు ఆలం పల్మో ఆనందం

వాత్నవర్ణాన్నా తీసుకొచాచయ. సంప్రదాయ సంగీతం, శాస్త్రీయ

వయక్ిం చేసారు.

నృత్నయలు, జానపద నృత్నయలు, తెలుగు చిత్రగీత్నలకు యువత

ఈ కార్యక్రమాలకు అతిధులుగా విచేచసిన తెలుగు క్ళ్ళ

చేసిన నృత్నయలు ప్రేక్ష్కుల హృదయాలను చూర్గొనాాయ. శ్రీ న్నరి

సమితి ప్రముఖులు  కరిి భవరాజు, డా. సతయవేణీ రావు, రాధ

వేణుగోపాల్, నీల్మమ దంపతులు ఏరాపటు చేసిన బొమిలకొలువు

కాశీనాధున్న, మరియు ఆనంద్ పాలూరి మాటాోడుత్త, సంక్రాంతి

పలువురిన్న విశేష్ంగా ఆక్టుటకొంద్ధ.

సంబరాల సాంసకృతిక్ కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకవడం

ఈ సారి అతిపెదద విశేష్ం ఏమిటంటే తెలుగు క్ళ్ళ సమితి
యువజ్న బృందం, ఈ సంబరాల్మా న్నర్వహించడం.
సవరీుయ పదివిభూష్ణ్ శ్రీ మంగళంపల్మో బాలముర్ళ్ళ
క్ృష్ణకు సవర్న్నవాళి అరిపంచారు. శ్రీ మంగళంపల్మో బాలముర్ళ్ళ

మరింత ఆనందంగా ఉందన్న, మనదైన సంసకృతిన్న, సంప్రదా
యాన్నా ప్పలోలకుఅంద్ధంచడాన్నక్త ఇటువంటి వేడుక్లు అవసర్ం
అన్న చెపాపరు. వీర్ందరూ తెలుగు క్ళ్ళ సమితి కార్యవర్ు సభ్యయలతో
క్ల్మసి పోటీలలో విజేతలుగా న్నల్మచిన బాలబాల్మక్లకు బహుమతు
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లు అందజేశారు. తెలుగు క్ళ్ళ సమితి సామాజిక్ కార్యదరిశ శ్రీ

ఈ సంక్రాంతి సంబరాలకు విచేచసిన సభ్యయలకు భోజ్న

అముి వెంక్ట విదాయ సాగర్, సర్వసభయ కార్యదరిశ సతయ నేమాన

ఏరాపటోను సామాజిక్ కార్యదరిశ శ్రీ అముి వెంక్ట విదాయ సాగర్

మరియు సాంసకృతిక్ కార్యదరిశ శ్రీమతి ఇంద్ధర్ వంగల, ఈ సంద

గారు పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమాన్నక్త వీడియో బాధయతలను

ర్భంగా బాలబాల్మక్లకు ముగుుల పోటి, చిత్రలేఖ్నం పోటి, పోసటర్

సర్వసభయ కార్యదరిశ శ్రీ సతయ నేమాన న్నర్వహించారు. ఈ కార్యక్ర

పోటి, తెలుగు పదయ, వచన పోటీలనూ మరియు పెదదలకు వంటల

మాన్నక్త ఆడియో ఏరాపటోను శ్రీ కుమార్ త్నడేపల్మో పర్యవేక్షించారు.

పోటీలను సమర్థవంతంగా న్నర్వహించారు. ఈ పోటీల న్నర్వహణ

ఈ కార్యక్రమాన్నా విజ్యవంతం చేసేటందుకు క్ష్ట పడిన

లో శ్రీమతి లత్న మాడిశెటిట, శ్రీమతి పది నేమాన, శ్రీమతి శాయమల

వాలంటీర్స మరియు సాపనసర్స అందరీకీ శ్రీమతి శ్రీదేవి జాగర్ో

అముి వారిక్త సహక్రించారు. తెలుగు క్ళ్ళ సమితి సభ్యయలకు ఈ

 కడి పేరుపేరునా క్ృతజ్ాతలు తెల్మయజేసారు. తెలుగు సాంప్రదా

సంబరాల సమాచారాన్నా ఈమైల్, వెబ్ సైటు దావరా ప్రచురించిన

యాన్నాపాటిసూి అచచతెలుగు వంటకాలతో, తెలుగు భష్ట-సం

ఐటి సరీవసుల కార్యదరిశ, శ్రీ శ్రీన్నవాస్ భర్ివర్పును కార్యవర్ు

సకృతులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలతో ఆహావన్నతులు ఉలోసం

సభ్యయలు ప్రతేయక్ంగా అభినంద్ధచారు. ఈ సంబరాల న్నర్వహణకై

గా గడిపారు. చివరిగా చినాారులకు భోగి పళ్ళో, జాతీయ గీత్న

చక్కటి వయయప్రణాళిక్ ర్చించి న్నర్వహించిన కశాధికారి శ్రీ ర్ంగా

లపనతో వేడుక్లు ముగిశాయ.

మాడిశెటిట పలువురి ప్రశంసలందుకునాారు. ఈయన ఈ కార్య
క్రమం లో ఫొటొగ్రఫి బాధయతలను కూడ న్నర్వహించారు.

ై తెల వర
ణ (వి)చిత్
ర ం
డా. కలశపూడి శ్ర
ర నివాసరావు, న్యేయార్్
నూయయారుక నగర్ం పల్మమేర్లో ఉంద్ధ మాఇలుో. అందు
వలో అర్థ రాత్రి అయనా సరే మా ఆవిడతో పాటు లంగ్ ఐలెండ్స

దన్న భవాల్మా పదాల మధయ “సిగిోంగ్” చేసే మా ఆవిడ తతవం
తెల్మసిన నేను.

జుయయష్ మెడిక్ల్ సెంటరు మీదుగా, లేక్సవీల్ రోడుా మీద ఓ

“వదదనాానా?” ఆమె సంక్షిపి, సాధికార్సమాధానం ప్రశా

రండు మైళ్ళళ అటు ఇటు వాక్తంగ్కు వెళళడాన్నక్త వీలవుతుంద్ధ.

గా. “ఇపపటికే ఇలుో సత్రం చేసానంటునాావ్” అన్న ఆగిపోయాను.

ఆకురాలు కాలం ప్రార్ంభం అవవగానే మారీ మార్న్న ఆకులు

“అనాా అనక్పోయనా అయేయద్ధ అదేగా” అంద్ధ నవువత్త. ఇంత

వివిధ ర్ంగులు సంతరించుకుంటునా ఒకానొక్ రోజు సాయంత్రం

లో బస్సాటప్స దగరిక్త వచాచం.

తమిిద్ధ గంటలక్త భోజ్నం చేసి “వాక్స”క్త వెళ్ళళం. దారోో ఉనా ఓ

“లస్టబస్ మిస్ అయాయరా?” అన్న అడిగాను ఇంగీోష్ట్రలో.

బస్ సాటప్స లో ఓ ఆఫ్రో అమెరిక్న్ (వాళళన్న నలోవాడు అన్న

“లస్టబస్ ఎపుపడు?” అన్న వచీచరాన్న ఇంగీోష్ట్రలో ఫ్రంచియాసతో

అనకూడదన్న మా వాడిక్త సూకలోో నేరిపంద్ధ వాడు మాకు ఇంట్లో

అడిగాడు.

నేరేపడు) భ్యజాన్నక సంచి, చేతిలో ఓ చినా పెటటతో ఒంటరిగా బస్

బహుశా పూర్వం ఫ్రంచి వాళ్ళళ పాల్మంచిన ఏ ఆఫ్రికా దేశ

కసం ఎదురు చూసుినాాడు. మేం మా వాక్తంగ్ పూరిి చేసుకొన్న

సుథడో అయఉంటాడన్న అనుకొన్న మనకొచిచన ఫ్రంచిభష్ వెలగ బె

వెనక్తక వసుింటే మళ్ళళ అక్కడే క్న్నప్పంచాడు ద్యర్ం నుండే.

టటడాన్నక్త అవకాశం వచిచంద్ధక్దాన్న మనసులో సంతోషించి ఫ్రంచి

“ఆఖ్రి బస్ మిససయేయడేమో” అంద్ధ క్రుణ అన్న ప్పలవ

లో సంభష్ణ సాగించాం. బస్ సాటప్సలో ఉనా టమ్-టేబుల్ చూ

బడే మా ఆవిడ క. అరుణ. “అంటే అతన్నా ఇపుపడు మన్నంటిక్త

సాను. లసుట బస్ వెళిపోయంద్ధ. మరాాడు ఉదయం 5:30 న్నమి

తీసుకళిళ ఈ రాత్రి ఉంచాలనా నీ ఉదేశయం?” అనాాను భష్క్త అం

ష్టలకు మొదటి బస్ ఉంద్ధ. ఇక్కడ టాకీస దొర్కాలంటే ఫోను
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చెయాయల్మ అన్న చెపాపను. ఇక్కడనుండి మన్హటన్లో ఉనా పోరుట

క్మరూన్ ఫర్ సేల్ అన్న “పెన్నాసేవర్” లో ఎడవర్టజ్మెంట్ ఇసేి

అథారిటీ బస్ టరిినస్, (అంటే పై ఊరుో వెళ్ళళ బస్ సేటష్న్) వెళ్ళళ

అనా మా అబాుయ సలహా అమలుపరిచాం. ఓ ఆద్ధవార్ం అంద

లంటే ఎంతవుతుంద్ధ అన్న అడిగాడు అతను. “సుమారు 50 డాల

రిన్న ర్మిన్న చెపాపం. వచిచన వారి కారు మోడల్ బటిట, వారు

రుో అవుతుంద్ధ” అన్న చెపాపను. “చాల ఎకుకవే” అన్న తట

తైలవర్ణ చిత్రం చూసిన తీరుబటిట, దాన్నా చూడాాన్నక్త వారు వెచిచం

పటాయంచాడు .

చిన కాలన్నా బటిట మా అమాియ ఆ తైల వర్ణ చిత్రం ధర్ అతి

మా ఆవిడ నేత్రావధానంతోనే “మరందుకు టమ్ వేసుట,

జాగ్రతిగా పెంచుకొంటూ పోయంద్ధ. సాయంత్రం ఐదు అయయంద్ధ.

ప్పలువు, రాత్రి మన్నంట్లో ఉండి ఉదయం బసుసలో వెళళమను”

“ఎంతో కొంతక్త అమేియవే, ఇక్ బయట పారీటక్త

అంద్ధ. అడగాునే వెంఠనే ఒపేపసుకొనాాడు.

వెళ్ళళల్మ” అన్న గటిటగా చెపాపను. కారుచవక్గా అమేిసుినాానన్న

క్మరూన్ అనే ఆఫ్రికా దేశసుథడట. విజిటర్గా అమెరికా
వచాచడట. కీవన్స అనబడే మేం ఉండే ప్రాంతంలో ఉనా సేాహితు

చెపూి ఖ్రీదైన కారులో వచిచన ఒకాయనక్త వెయయ డాలర్ోక్త
అమేిసింద్ధ. అతను చెక్తకచిచ చిత్రం తీసుకొన్న వెళిళపోయాడు.

న్నతో ఉందామన్న అతన్న ఎడ్రస్ పటుటకొన్న వచాచడట. తీరా తన

తల్మో, “పుత్రిక్ పుటటంగ కాదు, ఆ పుత్రిక్ ..” అన్న

దగుర్ ఉనా ఎడ్రస్ ప్రకార్ం వెళితే ఆ ఫ్రండ్స ఆ ఇలుో ఖళ్ళ చేసి

పుత్రికత్నసహాన్నా ప్రదరిశంచితే ఆ చెక్స ఎన్కేష్ అయ డబుురానీ

వెళిళపోయ చాలరోజులైందన్న ఆ ఇంట్లో ఉనా వాళ్ళళ చెపాపర్ట.

అన్న కొటిటపారేశాను.

అంచేత ఇపుపడు మెన్హటన్ వెళిళ అక్కడ నుండి వాషింగటన్ (డిసి)

న్నజ్ంగానే ఆ వెయయ డాలరుో చెక్స ఎన్కాష్ అ యయంద్ధ

అనా ఊరు వెళ్ళళల్మట. ఈ విష్యాలు అన్నా చెపుిండగానే మా ఇలుో

అన్న తెల్మయగానే ముందు ఆశచర్యపోయాను తరావత అయోయ ఆ

వచేచసింద్ధ. అతన్నక గెస్ట బెడ్సరూమ్ చూప్పంచి పడుకమనాాం.

చిత్రకారున్న చిరునామా తీసుకలేదే అన్న బాధపడాాను.

అల వచిచ ఆ రాత్రి ఉనా వయక్తి ఉదయం వెళిళపోత్త ఓ

“నలోవాళళన్న చూసేి భయం అనే వాళళక్త, ప్రక్కవాడిక్త

తైలవర్ణచిత్రం ఇచాచడు మేం చేసిన సహాయాన్నక్త క్ృతజ్ాతతో. అద్ధ

సహాయం చేసేి ప్రిసేటజ్ పోతుందనుకొనే వాళళక్త ఈ క్థ చెపుప.

మోడ్రన్ఆరుటల ఉంద్ధ. దాన్నన్న ఆ రాత్రే మా ఇంట్లోనే వేశాడుట.

దాన్న వలో ఏ ఒక్కరిలోనైనా, ఎంతో కొంతైనా నలోవాళళ మీద

అద్ధ మాక్ర్థం కాక్పోయనా ఇచాచడు క్దా అన్న “మరిస” (ఫ్రంచి

మంచి అభిప్రాయం వసేి, అటు వెయయ డాలరుో ఉతిినే వచాచయే

లో క్ృతజ్ాతన్న చూప్పంచే పదం) అన్న చెప్పప, ఆ తైలవర్ణ చిత్రం తీసు

అనా బాధ ఉండదంద్ధ మా ఆవిడ.

కొనాాను. అతను వెళిళపోయాడు. మేం దాన్నా మా లైబ్రరీ గద్ధలో ఓ
 కల పెటిట మరిచిపోయాం దాన్న గురించి.

అందుచేత ఈ క్థ వేసుకొనావారిక్త, చద్ధవినవారిక్త,
చద్ధవివిన్నప్పంచిన వారిక్త, వినావారిక్త, విన్న మతొసక్రిక్త చెప్పపన వారి

కొన్నా నెలల తర్వాత చాలమంద్ధ అమెరిక్న్ల లగే

క్త, సవంత తైలం (కాలం గట్రా) కొంత పోయనా ఏదైనా ఓ మంచి

“స్పపరంగ్కీోన్నంగ్” అన్న ఇంట్లో ఉనా చెతి అంత్న తీసిపారేసే కార్య

విచిత్రం జ్రుగుతుంద్ధ!

క్రమంలో ఈ అర్థం కాన్న మోడ్రన్ ఆరుటన్న ఏం చెయాయల్మ అన్న ఒక్

(1999లో నూయయార్క టమ్స నూయస్ పేపర్లో మెట్రా సెక్ష్న్లో

చినా చర్చ జ్రిగింద్ధ మా డైన్నంగ్ టేబుల్ దగుర్. మోడ్రన్ ఆర్ట ఫ్రం

మొదటిపేజీలో వచిచన వార్ి ఆధార్ంగా వ్రాసినద్ధ.)

శ్ర
ణ మఠం -నా అనుభూతి
ర రామకృష
శ్ర
ర మతి మనోహర్ బోగ, న్యే జెర్సి
శ్రీరామక్ృష్ణ మఠం దరిశంచుకవటం మనసుక్త చాల ఆహోదాన్నా

న్నరిించిన సువిశాల ప్రాంగణం ఇద్ధ.సేవా దృక్పధాన్నక్త న్నలువెతుి

క్ల్మగించే విష్యం.హైదరాబాదు దోమలగూడలో పద్ధ ఎక్రాలలో

న్నదర్శనముగా, సృజ్నాతితక్త అదదం పడుత్త భర్తీయతన్న,
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విలువల్మా ప్రభోద్ధంచే సంప్రదాయవిదయ తో కూడిన చిత్రలేఖ్నం,

న్నా సందరిసంచిన తర్వత నాకు క్ల్మగిన అనుభూతి, “భగవంతుడి

మెడిటేష్న్ ఇంకా తద్ధతర్ అంశాలు ఈనాటి యువతరాన్నక్త పరిచ

రూపాన్నా సందరిచంచుకవటాన్నక్త, భగవంతుడిా ప్రతయక్ష్ముగా

యం చేసే విధముగా తకుకవ ఫీజుతో ఎకుకవ ప్రమాణాలత ఎన్నా

చూడటాన్నక్త మధయన చాల సహపతయం ఉంద్ధ.”

కరుసలన్న ప్రవేశపెటిట ఆచర్ణాతిక్ముగా మంచి ఫల్మత్నల్మా

మనం గుడిక్త వెళిోనపుడు ఎలంటి అనుభూతి క్లుగు

సాధిసూి అందరి మనానలు పందుత్త పటిష్టవంతమై, ప్రతిభ

తుంద్ధ? కేవలం దేవుడి రూపం ఇల ఉంటుంద్ధ అనుకొన్న సంతృప్పి

వంతమై జాణనజోయతులువెల్మగిసూి హైదరాబాదుకే వనెా తెచిచన

పడి బయటక్త వసుినాాం. కానీ, దేవుడు ఇలనే ఉంటారు అనే

మఠాలలొ ప్రసిదదమైనద్ధగా న్నలపదగినద్ధ శ్రీరామక్ృష్ణ మఠం.

దృఢమైన నమికాన్నా బలపరిచే అసలు దేవుడు మనకు ఎపపటిక్త

వీరి సేవలలో ప్రముఖ్ముగా కొన్నయాడదగినద్ధ అనా

దర్సనమివవడు.

దానం మహా గొపప కార్యక్రమం. అనాదానం అనే పదాన్నక్త పూరిి

మరి దేవుడిా చూడటం ఎల?

సార్దక్యత క్ల్మపసూి అక్ల్మతో అలమటించే వాళళన్న, బిక్షాటన

గుడిలొ దేవుడు అనేద్ధ నమిక్ం. ఐతే గుడి బయట

చేసుకునే వారికీ అనున్నతయం  కడు వందల మంద్ధక్త మంద్ధక్త

బాధతో ఉనావారిక్త నువువ చినా సహాయం చేసినా నేను నీకు

న్నరివరామంగా మంచి భోజ్నాన్నా అంద్ధంచటమే కాకుండా, శుచి-

క్న్నప్పసాి! అంటాడు దేవుడు. దాన్న సారాoశము, ఏ రూపాన్నా లోప

శుభ్రత అనే ప్రమాణాన్నా పాటిసూి “అనాదాత్న సుఖీభవ” అంటూ

ల చుసుినాావో ఆ రూపాన్నా న్నజ్ం చేసే అవకాశం నేను క్ల్మపసుి

ఆదర్శప్రాయమయన రామక్ృష్ట్రణడి తత్నవన్నా ప్రపంచ నలు కల

నాా! ఉపయోగిం చుక అంటాడు దేవుడు. ఆ తత్నవన్నా అర్ిం చేసు

ల చాటి చెబుతుంద్ధ. అందుకే ఇక్కడిక్త విచేచసేవారిలొ ఎకుకవ

కుంటే చాలు!! అందుకేగా? మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు.

మంద్ధ విదేశీయులే. వీరు మఠం దైనంద్ధన కార్యక్రమాలక్త ఎంతగా

ఇపపటికీ భర్త దేశం లో ఎంతమంద్ధ ఆక్ల్మతో అలమ

న్న ముగుదలై వారి వంతు ఆరిిక్ సాహాయం అంద్ధసూి సంసి

టిసుినాారూ? రోడో పక్కన, గుళళ పక్కన బిక్షాటన చేసే వాళ్ళళ

న్నర్వహణలొ తోడపడుతునాారు.

తకుకవ ఏమీ కాదు. కానీ ఇలంటి వారిక్త రోజు అనాం పెటిట ఆక్ల్మ

శ్రీరామక్ృష్ణ మఠంలో గ్రంధాలయం, విష్య సమాచా

తీరేచ ఆలొచన ఎంత మంద్ధక్త క్లుగుతుంద్ధ? న్నధులు దురివన్న

రాన్నా అంద్ధంచే సౌలభయత క్ల్మపసుి ఎన్నా ర్కాల పుసికాల్మా ఇందు

యోగం చేసే సంసథలునా ఈ రోజులోో, శ్రీరామక్ృష్ణ మఠం సక్రమ

లొ పందుపరిచింద్ధ. రామక్ృష్ట్రణన్న ప్రబొధాలత పాటు, శ్రీమతి

మార్ుంలో సద్ధవన్నయోగం చేసూి అనాారుిలను ఆదుకవటం

శార్దాంబ ఔనాతయం చాటి చెపేప పుసికాలు, వివేకానందున్న

గమనార్ఘం.

బోధన సారాంశ ములతో కూడిన ఎనొా గ్రంధాలు లభయం కా

అందుకే నాకు ఇక్కడ అనాదానం చేసేి, చేసే పన్నక్త

వటం సందర్శకులకు గొపప వర్ం. సందర్శన న్నమితిం విచేచసే

సార్ిక్యత క్లుగుతుంద్ధ అన్నప్పంచింద్ధ. నేను చేసింద్ధ చాల చినా

ప్రతి ఒక్కర్క్త ఎదో ఒక్ ర్క్మైన అనుభూతిన్న క్ల్ముంచటమే కాకుం

సహాయం ఐనా వాళళ క్ళళలోో క్న్నప్పంచిన క్ృతజ్ాత్న భవంలో

డా జాానమనే ఆధాయతిిక్ ప్రబోధాలతో బయటక్త రావల్మసందే. మఠా

నాకు "భగవంతుడు" క్న్నప్పంచాడు.

వివాహితుడు
అతను ఒ ఫాక్టరీ కొనుగోలు చేసాడు. అందులో వుదోయగం చేసేందుకు వివాహితులయన పురుష్ట్రలే కావాలన్న ప్రక్టించాడు.
"అదేంటద్ధ? పెళళయన మగాళళ ప్రతేయక్త ఏమిటి?" అన్న అడిగారు సేాహితులు.
"ప్రతేయక్త ఏమిటి అంటే ... పెళళయన మగాళ్ళళ అన్నాట్లోనూ వినయంతో ఓరుపతో వుంటారు ..." అనాాడతను.
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సన్నిపాత్ం
ి ఇంద్ర
శ్ర
ర మతి పాలప్ర్స
ర ణి
ఇంతింత

తగిల్మ

దెయయంల

ఉల్మక్త పడి

క్ళళతో

బొమేిదో

ఊగిపోయన అమి

అమి మెడన్న చుటిట

మెతిన్న బొమిలనీా

గొణగొణలడింద్ధ.

ముడుచుకు పోయంద్ధ.

అమిన్న తిరిగి

ద్ధగాలుగా

సగం

అపుపడు

చూసేయ

క్ళ్ళళ తెరిచి

ఎతిబోయన చేయ

రాత్రంత్న

పాప వంక్.

పాలు ఒలీ

ఇపుపడు

వర్షపు చినుకులు

ఆఆఅన్న

సారీ అమాి!

నెప్పప పుడుతోంద్ధ.

ప్రవాహమై

 కలుగుత్త

క్లవరించింద్ధ

అటూ ఇటూ

పాప.

దొరిోతే
బుల్మో చేయ

అమిను చేసేయ

పలోన్నక్త చేరుత్త

మేఘాలు ఒరుసుకు

ఉనాాయ

గరిజసుినాాయ

అపుడెపుడో

ఇంటి బయట.

ఎక్కడో

పాలు ఒల్మక్తతే

వేడెక్తకన చేతులు

పుషప ప
ర వాళం
డా ై .వదేహి శశిధర్
ఆకులు రాలేచసిన

వెలగపండుల మింగేసిన

అవరోధాల ప్పడుగుదెబులకు

అనాచాచద్ధత బాహువులపై

క్రి మబుుల వెనుక్నుంచి

శిధిలమైన ఆకాంక్ష్ల క్రింద

చల్మ క్ంబళ్ళళ క్పుపకునా చెటో

అసపష్టం గా మెరిసిన సూర్యక్తర్ణం

తళ్ళకుక మనా చిన్నా ఆశ

మధయలోంచి ఎర్రగా నవువతుంద్ధ

బూడిద రాసిలో మెరిసే

ఈ క్ఠ్ఠన శిశిర్ం లో

ఆకాశాన్నా ఒక్కసారిగా

ఏకాక్త న్నపుప క్ణ్ణక్ల

పూసిన పుష్ప ప్రవాళం .
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అదిగో పులి
శ్ర
ర నివాస ఫణి కుమార్ డొకా్
“మీరన్నా చెపపండి..అతనల న్నర్ణయంచుకవడాన్నక్త సరైన

కార్ణాలనేక్వనీ..పాపం అనీా క్ల్మసొ చుచంటాయ అతన్నక్త.

కార్ణం క్నపడదుగాక్ క్నపడదు. మతి మతిలో వునావాడెవడూ

గయాయళి పెళ్ళళం, కొర్గాన్న కొడుకు, చెపుప చేతలోో లేన్న కూతురు.”

దీన్నా ఎంతమాత్ర క సమరిథంచలేడు. ఎంతమంద్ధక్తలేవు క్ష్టటలు?
‘నా’

అనే

ద్ధకుకలేక్,

పూటక్త

గతిలేక్,

ముదదకసం

ముషెటతుికుంటునా వాళ్ళళ లేరూ?”

“వాళళక్త

అతన్న

మాటంటే

వెంటుకా

బరాబరీ

అయపోయుంటుంద్ధ. ఇంటిలోన్నపోరు ఇంతింత కాదయా అన్న
వూరికే అనాాడా వేమనా? ”

“మరే..ద్ధకుకమాల్మన ప్పలోలు వద్ధలేసి పోతే, ఇంటింటా

“ఇంకా ఎన్నమిదేళళ సరీవసుంద్ధట. వాలంటరీ తీసుకున్న

పాచిపన్న చేసుకున్న బతుకుతునా పార్వతమిన్న చూడండి. బతక్

ఏ కాశీక పోయనా బాగుండును. అయనా కాశీ న్నండా ఇలోంటి

టంలేద్య?”

వాళ్ళళట. అక్కడ ఇతనీా ననూా చూసే వాళ్ళళవరు? కటిల్మంగాలోో

“రోడుా మీద బొగుుతో బొమిలు గీసుకునే సుదర్శనాచారి
క్నాానా? వాళళ క్ష్టటల ముందు అతన్నవే పాటి?”

బోడిల్మంగం.”
“ఈ మాటలకేంగానీ, వెయయ చెపపండి, లక్ష్ చెపపండి,

“ఏవిట్ల, మనుష్ట్రలోపటాటన అర్థం కారు. మన్నష్నా

బలవనిర్ణం మహా పాపం. అయనా చావాలనుకునా వాణ్ణణ ఆప

మాటేవిటీ, అసలీ సృషేట అలో తగలడింద్ధ కామోసును. అంత్న

డం బ్రహి తర్వటండీ? ఆ చచేచదేదో ఊర్వతలగా ఏ రైలు

తెల్మసినటేట ఉంటుంద్ధ. తీరా కాసి తర్చి చూసేి ..ఏదీ.. ఉతిదే,

క్టటమీదో.. అయపోయుంటే, పోనీ అన్న ఓ ఏడుపేడిచ ఊరుక

మొదలెటిటన చోటుకే వసాిం, గానుగెదుదల.”

వచుచ. ఏ కౌశిక్లోన్న ద్యక్తనా పోయుండేద్ధ వెధవ ప్రాణం.

“అయనా ఏమోలెండి, ఆ మహాతల్మో ఎంతలో ప్రాణం

ఇదేవిటిదీ? పటటపగలు, సెలవు వేళ, అందరూ ఇళళలోో ఉండగా,

విసిగించేసిందో మరి. ఏళ్ళళచిచనా, మనసు తెలుసుకున్న మసలడం

అనాంలో విష్ంమాతిరుో క్లుపుకుతిన్న, ఆనక్ మర్చెంబుడు

తెల్మసింద్ధకాదేమో మరి. చెటటంత కొడుకునాాడు, వాడే తిరుగుళ్ళళ

మంచినీళ్ళళ త్నగడవా? ఇద్ధటండీ న్నరావక్ం? ఎంత నూయసెనుస?

తిరుగుతునాాడో, సూరుయణ్ణణ చూడకూడదన్న న్నయమం కాబోలు.

మీరు చెపపండి, నే చెప్పపన ముక్కలో నాయయవుందా? లేదా?..”

రాత్రవంగానే పోత్నడు, పెంటలదొర్ల టక్పూప వాడూను. మళ్ళళ

“ఏదో..మన మందుల ష్టపు రామారావు గారు పెదద

పాల పాకటొోచేచ వేళక్త చేరుత్నడు కొంపక్త. ఎంతటి తండ్రైనా మరి

మన్నషి గాబటిట, మనక్త ముందుగా హెచచరిక్ చేసారు కాబటిట తెల్మ

తలెతుికు తిర్గులడా నలుగురోోనూ?”

సింద్ధగానీ, లేక్పోతే ?”

“ఇహ ఆ కూతురుంద్ధ, భూమీిద నడవదు. కాసి క్నూా,

“రానీ, వసాిడుగా ఇవాళ ఆ విష్ం మాతిర్ో కసం, ఆ

ముకూక తీరుగా వుంటాయేమో..ఆ మాత్రం చావన చాయకే అంత

పెటేట చీవాటుో నాలుగూ కాసి గెటిటగా పెటిట మన ధర్ిం మనం

గా అలోలోడిపోవాల? పూసలమిల సంక్లో బేగూు, గుర్రాలు

న్నర్వరిిదాదం, ఆనక్ అతన్నష్టం.”

తోలేవాళళల మేజోళ్ళళ, టకూక టికూకమంటూ ఆ నడక్, అబోు..

“శుకుకరార్ం రాత్రి కొటుటక్టేటసే వేళకొచిచ, సైనైడు మాత్ర

పటటలేం. అందరూ చేసేద్ధ ఆ బోడి వుజోజగాలేగా, ఏంచూసుకున్న

లు కావాలన్న అడుగుత్నడూ? అదీ న్నబుర్ంగా? కాసి లోక్ం చూసి,

ఈ ఫోజులూ, బడాయీ. బహుశా తండ్రమాట ఖతరు చెయయలేదే

తలపండిన మన్నషి గాబటిట రామారావు గారు తేరుకున్న – “ఇవావళ

మో. ఏ ఏబ్రాసిగాడితోన్న ప్రేమలో పడిందేమో.అయనా క్నా తండ్ర

లేవు, ఆద్ధవారాన్నక్త తెప్పపసాి” నన్న పంప్పంచేసారు. ఇద్ధగో ఆద్ధ

గదుటండీ..ఆ విశావసవనాా వుండ ద్యద..” “క్రుణడి చావుక్త

వార్ం రానే వచిచంద్ధ. అపరాహణమౌతోంద్ధ. ష్టపు తెరిచే వేళవు
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తోంద్ధ. ర్ండి అందర్ం ష్టపు దగుర్ కాపేదాదం.” ష్టపు దగుర్

నక్త అమిలు..” అంటూ, “వాడి రూములో అల్మక్తడౌతోంద్ధ,

కలనీ వాళళంత్న పోగయాయరు.

బడుదాియ లేచినటుటనాాడు, వాడికేవిటి కావాలో చూడు..” అంటూ

అతను సాానం, పూజ్ పూరిిచేసుకున్న, సివిల్ డ్రెసిసపేపసి,

బయటికొచిచ చెపుపలేసుకున్న ష్టపుక్త బయలేదరాడు.

పేంటూ ష్రూట తడిగాడు. “అమిలూ, టమెంతయయందే?” అడిగా

ష్టపు దగుర్ కలనీ పెదదమనుష్ట్రలంత్న గుమిగూడి

డు. సమాధానం రాలేదు. వెళిళ చూసాడు, ఫోనులో వుంద్ధ, “బావ

వునాారు. ఎవరికీ న్నరు తెరిచి అడిగే ధైర్యం లేదు. అంత్న క్తకుకరు

ఫోను” అంద్ధ ర్హసయంగా. “ఓసినీ ఫోను బంగార్ం కానూ,

మనకుండా అతన్నకేసే చూసుినాారు. అతన్నవేవీ పటిటంచుకవటం

పెళిళక్తంక్ నెలనాా లేదే. నా మాట విన్న వాణ్ణణ విమానవెక్తక వచెచ

లేదు. ఏదో పాట పాడుకుంటూ వసుినాాడు “ఎంతకాలమొ క్దా

యయమను, ఫోనుక్త తగలేసే క్నాా అదే నయం” అన్న నవువకుంటూ

ఈ దేహ ధార్ణము చింత్న పర్ంపర్ల చికుకబడ వలసే …”

వంటింట్లో కళ్ళళడు.
ఓ చేతోి సీవెండి చట్రంతో  కకుట్లో కాజా ముక్కలు

అతను దగుర్కొచేచ కొదీద అందరిలోనూ ఒక్టే అతృత,
ఆదురాద. అతను రానే వచేచసాడు.

వేయసూి, మరో చేతోి ఇనపటోకాడతో ఇతిడి గినెాలో బెలోపాపక్ం

“రామారావుగారూ, నేను చెప్పపన మాత్రలు తెప్పపంచారా,

పదును చూస్తింద్ధ ఇలోలు. “ఎందుకొచిచన శ్రమే. నీకు బెలోం

యీ సైనస్ కొంచెం మరీ ఇబుంద్ధ పెడుతోందండీ, వెధవద్ధ, ఉం

కాజాలు చెయయడాన్నక్త ఐదు గంటలు పడుతుంద్ధ, ఆ బడుదాియ

డుండి వచేచసాియ తుముిలూ, ముకుక ద్ధబుడా, కొంచెం సాుంగు

ఐదు న్నమిష్టలోో ఊదేసాిడు, హాయగా పద్ధ రూపాయలు పడేసేి

మాత్రలే ఇవవండి….”

పటేల్ ష్టపు వాడిసాిడుగా సీవటుో..” అనాాడు నవువత్త.
“పాపవండీ, వెర్రి నాగనా, రాత్రలో పన్నచేసొసాిడా, ఇవావ
ళ్ళక్కపూట క్దా వాడిక్త కాసింత తీరిక్. ఏదో వాడిక్తష్టవైంద్ధ చేసి
పెడితే అదో తృప్పి. అయనా ఇవి మీకూ ఇష్టవేగా..”
“నువివలగే వాడిక్త మప్పపతే, రేపు ఆ వచేచ ప్పలో న్ననూా

“మీరు మొనా అడిగినవి సై..న..స్.. క్త మాత్రల?” బిక్క
చచిచపోత్త అడిగారు రామారావు గారు.
“కాక్పోతే సైనైడు మాత్రల?” నవువత్త అడిగాడు అత
ను మారు మాటాోడకుండా కొన్నా మాతిరుో తీసిచాచరు రామా రావు
గారు. తీసుకున్న డబిుచిచ వెళిళపోయాడతను.

ననూా తిటుటకుంటుంద్ధ, ఛసుిందద్ధ చెయయలేక్” అనాాడు నవువత్త.

ఇహ ఆ రోజుక్త ష్టపు  కసేసి వెళిళపోయారు చెవిటి

“ఆలూ లేదు, చూలూ లేదనీ, వునా కొడుకు మీద లేదు గానీ,

రామారావు గారు, కార్ణాలడిగి నన్నాబుంద్ధపెటటడం తమలంటి

రాబోయే కడల్మమీదట ప్రేమ..చాల బావుందండీ” అంద్ధ నవావ

పెదదమనుష్ట్రలక్త భవయం కాదు !!

పుకుంటూ. “అవును మరి, అమిలు వెళిళపోతే, ఆ వచేచ ప్పలేో మ

(ర్చయతక్త ధనయవాదాలతో)
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