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మా మాట 
 తెలుగు జ్యోతి పాఠకులకు, తెలుగు కళా సమితి సభ్ుో 
లకు మా ఉగాది శుభాకాాంక్షలు. ఈ సాంచిక మీ చేతిలోకి 
వచేేనాటికి తెలుగురాష్టార ా లోో  సాంచలనాం సృష్రాంచిన “డ్రగ్స్ 
కుాంభ్కోణాం” గుర ాంచిన పూర ివివరాలు మీకు తెలిసే వ ాం 
టాయి. మొదట బయట పడ్డ  వివరాల పరకారాం సకూలు 
ప్లోలు ఈ మహమాార  బార నపడ్డటటర  తెలుస్ి ాంది. ము 
ఖ్ోాంగా ఇాంటరనేషనల్ సకూల్్, ప్రైవేటట పాఠశాలల వి 
దాోరథు లు. అమాాయిలు కూడా. అమెర కాలో మనాం 
ఎప ుడ్క మన ప్లోలు ఇాంట ప్దద  ఎత్తి న డ్రగ్స్ మాఫ్ 
యాకి టారగెట్ అవడ్ాం ఎకూడా వినలేదు. ఈ విదరరహ 
శకుి లు అన్నే చోటాో  వ ాంటారథ. మన ప్లోలిే మనాం 
కాంటిపాపలాో  చకసుకోవాలి. మన పలో్లు ఈ దార  పటరడా 
న్నకి త్లోి త్ాండ్రర లుగా మన బాధ్ోత్ ఎాంత్ అనేది బేరీజు 
వేసుకోవాలి. అలాగన త్లోి త్ాండ్రర లిదదరూ రోజ్ాంతా ప్లోలకి 
దకరాంగా వ ాండ్టాం, పాశాేత్ో సాంసూృతీ పరభావాం, 
ప్లోల అమామలు, తాత్యోలిే వృదాా శరమాలోో  వదిలేస్ 
వాళ్ళకి ఓ ప్దద  దికుూన్న దకరాం చెయోడ్ాం ఇలాాంటి వాటి 
గుర ాంచి కూడా ఆలోచిాంచాలి్న త్రథణాం. పరభ్ుతాాలు ఈ 
విషయాంలో చెయోగలిగ నది చాలా పర మిత్ాం. పౌరస 
మాజ్ాం ఐకోాంగా న్నలబడి ప్ రాడాలి్న సమసో ఇది. ఈ 
విషయాంలో త్గ న దిశలో ప రోగతి ఉాంటటాందన్న ఆశిదాద ాం. 
“మదర్స్-డే” సాందరభాంగా ఈ సాంచికలో అమా గుర ాంచిన 
రచనలు ఇవాడాన్నకి పరయతిేాంచాాం. శ్రర కృషతు న్న కనే 
”అమా” కాకప్ యినా, ప్ాంచిన త్లోి గోప్మా అమా 
త్నాన్నే గొపుగా చకప్న రచన రాధ్ కాశ్రనాధ్ున్న గార  
“అమా గోప్మా”. త్ను కషరకాలాంలో వ నాే ప్లోల 
బాగున్న కోరథత్ూ, వాళో్తో త్న అనుబాంధాన్నే ఎపుటికీ 
కళ్ళలో ప్టటర కోవాలనే ఓ త్లోి పడ్డ  త్పన డొకాూ ఫణి కు 
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మార్స రచన “అమా కోర క”. అమాను కనేది అమామా. అమా 
మా పేరమ ఓ మెటటర  ప్రనే. ఈ విషయాం న్నరదవాందాంగా న్నరూప్ాంచే 
కధ్  “అమామా ప్ాంపకాం”. న్నజ్ాన్నకి అమామాలు, బామాలు 
ఇాంటలో  వ ాంటే ప్లోలన్న డ్రగ్స భ్ూత్ాం వ ాంటాడ్దు. అమా త్రవాత్ 
నానే. మానానే నాకనమిచాేడ్ర? అనుకుాంటూ సాాయాంభ్ువ  
లాో  భావిాంచే వార న్న ఆలోచిాంపచేసే కధ్ “మా నానే నాకనమిచాే 
రథ?” అవసరాల రామకృష్టాు రావ  గార  రచన. శ్రర రమణ గార  “అగ ె  
ప్టటర ”, శేష్టాదిర గార  “గురథశిషో సాంవాదాం”, శ్రరమతి మాలతి “యోగా 
చెప ులు-కరాా అప ులు” హాసాి ాన్నే ఆసాాదిాంచే వార కి చకూన్న 
విాందు. తెలుగు జ్ానపద సాహిత్ోాంప్ర పరతేోక సాంచిక కోసాం మీ ర 
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కోసాం.                                 భ్వదీయుడ్ర     దివాకర్స పేర  
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Dear TFAS Family Members, Supporters, Donors and Sponsors, 

On behalf of TFAS Executive Committee, wish you all a very Happy Ugadi!  

 

We have completed TFAS Ugadi 2017 Celebrations successfully on April 23rd, with 

SPB50 Live Show at War memorial Theater, Trenton.  SPB50 event got great response 

and more than 2000 people attended.  Thanks to our music legend SP Balasubramanyam 

Garu and his Team for their excellent performance and specially starting the show on time.  

We have received very positive feedback from many people about SPB50 show and Show 

was a Grand Success. TFAS is very happy to be part of SPB gari milestone event and 

make it a grand success. TFAS team definitely cherish this event in TFAS History. 

 

Now we are planning for our upcoming TFAS Annual Summer Picnic on July 9th, at Burke’s Park, Washington 

Road, Sayreville, NJ.  I would like to invite you and your families to join us in our TFAS Summer Picnic. 

TFAS Executive committee is planning for a good summer Picnic program with games, raffles, fun 

entertainment for entire family. 

 

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

              Guru Alampalli 

                    President TFAS 

                           president@tfas.net  
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అమ్మ గోపెమ్మ  

(నాకు నచ్చిన పద్యం) 

శీ్రమతి రాధ కాశ్రనాథుని  

 ఆ మధ్య మదర్స్ డే నాడు గుడికి వెళ్ళిన నాకు, తెలిసిన 
పెదదమనిషొకరు తారసపడ్డారు. యోగక్షేమాలు అడిగేక ఆయన 
“అననట్టు మర్చిపోయాను. హాపీ మదర్స్ డే!” అని శుభాకాంక్షలు 
చెప్పి, అాంతటితో ఆగకుాండ్డ “మాతృ దేవోభవ – అాంటూ దిన 
చరయ ప్రారాంభాంచమని బోధాంచిన సాంసకృతిలో పెర్చగిన వాళ్ికి, 
ఏడ్డదిలో ఫలానా రోజునే ఇలా అనాలి అనన విషయాం విాంతగా 
తోచదూ?” అని విశ్లేషణని కూడ్డ జతపర్చచారు.  
 నాకూకడ్డ నిజమే అనిప్పాంచిాంది. గుడి మెటే్ట దిగుతునన 
నా దృష్టు ముర్చపాల కృష్ణుణ్ణు ముద్దదచేస్తునన యశోదమమ చి్ 
పటాం, దాని కిాంద రాసి ఉనన ‘ముద్దదగారే యశోద ముాంగిటి 
ముతయము వీడు’ అనన మాటల మీద పడిాంది. నిజాంగా తలేాంటే 
యశోదే. చర్చ్ కాందని దినాలోే చినన కృష్ణుడి తలిేగా, తరతరాలు 
గా చర్చ్ పుటలోే మరపురాని కొమమగా, మాయని బొమమగా 
నిలిచిపోయాంది ఈ అమమ అనుకునానను.  
 మన భాషలో ఈ కధ్ ఇలా నిలిచిపోవటాంలో – భావాం 
శబ్దాంలో ఒదిగిాందో, శబ్దాం భావాంలో కలిసిాందో, అాంతుపటుని రీతి 
ని పరుగులు పెటేు, తన కవితాప్రవాహానికి ఆధారాం, సహజ 
పాాండితయమో, భకిు పారవశయమో తెలియకుాండ్డ – గాంటాం తిప్పిన 
పోతనన చేతి మహిమ చాలా ఉాంది. ఈయన అక్షరాలా అమమకి 
భకుుడు. సమసు మహోననత లక్షణాలకి మూల రూపాం అయన 
అమమలగనన అమమని “క్షోణ్ణతలాంబునన్ నుద్దరు సోకగ మ్రొకిక 
నుతిాంతు..” అాంటూ మొదలు పెటిు, నాలుగు పదాయలలో నోరారా 
స్తుతిాంచాడు భాగవత పీఠికలో. తరువాత తనతలిే లకకమాాంబ్ను 
ప్రస్తుతి చేసాడు. ఈ మాతృభకిు భావమే యశోదా పా్ చి్ణకి 
అాంత చకకగా మెరుగులు దిదిదాందేమో. 
 నిజానికి యశోదమమ కృష్ణుని కనన అమమ కద్ద. పాలిచిి 
పెాంచిన గోపాాంగన. యోగమాయని కని, ఆ మాయల తెరలలో 
యశోద, ఆమెతో బాట్ట గోకులాం సమసుము నిద్రలోకి జారుకుాం 

ది. ఇలా నిద్రావసథలో ఉనన యశోద పకకలో ‘చినిన నలేనయయను’ 
ఉాంచి చిఱుతపాప రూపున ఉనన యోగమాయని పుచ్చికుని తిర్చగి 
చెరసాలకు చేరుకునానడు వస్తదేవుడు. ద్రోణుడనే వస్తవును, 
అతని భారయ ధ్రను, భూలోకాంలో మానవులుగా జనిమాంచాండి అని 
బ్రహమ కోర్చతే, ‘వైకుాంఠుని సేవాభాగయాం మాకు కలిగేటట్టు వరమిసేు 
వెళ్తాాం’ అని అడిగారుట ఆ దాంపతులు. దానికి ఆ విధాత తధా 
స్తు అనానడట. వాళ్ళి దాాపర యుగాంలో యశోద-నాంద్దలు. 
 తన పకకన పొతిుళ్ిలో ఉనన చినినపాపడు – తాండ్రి సాంకె 
ళ్ళి త్రాంచి, చెరసాల చెరలను వదిలిాంచి, మధురానగర్చని మాయా 
నిద్రలో ముాంచి, పాపఱేని పడగల నీడన, అరధరాత్రి వేళ్, ఒదిగి 
దార్చచిిన యమునని దాటి వచేిడని, ఆ తలిే ఎఱుగద్ద. ముద్దదల 
బిడాడిని ఒడిలో చేరుికొని ముర్చసిపోయాంది. నాంద్దడు వేదవిద్ద 
లను ప్పలిచి బాలుడికి జాతకరమలు చేయాంచాడు. ఈ కృష్ణువతా 
రాంలో మా్ాం ఆ విష్ణుమూర్చు, ఆనాటి అదితీపుత్రుడైన వామనుడి 
లా ఉపనయన వయస్తకడై జనిమాంచి, నా భక్షాపా్ ఏది? నేను 
బ్లిని దానాం అడగాలి! అాంటూ కళ్ిలోే చెపుిలు పెట్టుకుని అడగ 
లేద్ద, సర్చకదా “మన యశోద చినిన మగవాని కనెనట చూచి 
వతుము” అాంటూ గోప్పకలు వచిి, కనుకలు ఇచిి “జో జో కమల 
దళ్ళక్షణ! జో జో కృష్ణు!” అని జోలలు పాడగా, లోకల నిద్రపుచేి 
సాామి కళ్ళి మూస్తకుని నిద్ర నటిాంచాడు. 
ఏబాములెఱుగక యేపారు గటిుకి బ్స్తలకపర్చ యాంట బాముగలిగె 
ఏకరమలు లేక యొనయు నెకకటికిని జాతకరమాంబులు సాంభవిాంచె 
ఏ తలిే చనుబాలు ఎరుగని ప్రోడ యశోద చనునల పాల చొరవ యెఱిగె 
                         (భాగవతాం, దశమసకాంధ్ాం, పూరాభాగాం, 193) 

పుట్టుక అనేది లేకుాండ్డ ప్రకశాంచే ఆ దేవుడికి ఒక పశువుల కప 
ర్చ ఇాంటే్ల జనమాం కలిగిాంది. కరమలకి అతీతుడైన ఆ నేరిర్చకి జాతక 
రమలు జర్చగాయ. ఏ తలిే పాలు ఎరుగని ఆ ప్రౌఢునికి (పెర్చగి ఉనన 
వాడు) యశోదాదేవి చనునపాలలోని మాధురయాం తెలిసిాంది. 
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అనీన తెలిసిన ఆ భగవాంతుడికి అాంతా మాయే. అాంతా 
లీలే. కని ఆ తలిేకి మా్ాం తన బిడాడు నవేా ప్రతి నవుా, వేసే ప్రతి 
అడుగు, చేసే ప్రతి చేష్ణు ఒక అద్దుతము, అపూరాము అయన 
అనుభూతి. దానిన కదనడ్డనికి, త్రోసిపుచిడ్డనికి సాధాయసాధాయలు 
అాంటూ లేని ఆ దేవదేవుడికి కూడ్డ సాధ్యాం కలేద్ద. అాంద్దకే ఎనిన 
వేష్ణలు వేసి, ఎనిన మాయలు చూప్పాంచినా, ప్రేమపాశానికి పట్టు 
బ్డి, తలిే ఒడిన పాపడు కవడాం తపిలేద్ద ఆ జగనానటక త్్ 
ధార్చకి.  
 కాంస్తడి ఆజఞ మేరకు, తనను చాంపబోయన పూతన 
ప్రాణాలని పాలతో కలిప్ప లాగేసిన ఆ కృష్ణుడికి దృష్టు తీసి, పాలి 
చిి, పానుి పై పడుకొనబెటిు, ఓ పాపడ్డ! నిద్రపోవయాయ! అని 
జోలపాడి, జోకొటు గలిగిన భాగయవాంతురాలు ఆ యశోద. తన 
పాపడు బోరాపేడగానే బ్రాహమణులని ప్పలిచి, సాంభావనలని ఇచిిాం 
ది. పాండుగ చేసిాంది. శకటాస్తరుణ్ణు సాంహర్చాంచిన ఆ ద్దషు 
శక్షకుడు, తన చ్చటూు ఉననవార్చని మాయ పుచిటానికి ఏడుస్తుాం 
టే, ఆ పాపడిని ఎతుుకుని బుజజగిాంచిాంది. బాలగ్రహాం సోకిాందని 
శాాంతులు చేయాంచిాంది. తృణావరుుడనే రాక్షస్తడు, స్తడిగాలి 
రూపున బాలుడిని చ్చట్టుముటిు, పైకి లేపుకు వెళ్ళిన విషయాం తెలు 
స్తకుని, ఇలాాంటి ఆపద ముాంచ్చకు వచిిాందే అని వాపోయాంది. 
దైవానిన దూష్టాంచిాంది. 

ఇకకడాం బెటిుతిాం దనయుుఁ డికకడ నాడు చ్చాండె గాలి దా 
నెకకడ నుాండి వచెి, శశువెకకడి మారగము వటిుపోయెనే 
నెకకడుఁ జొతుు నాంచ్చుఁ గమలేక్షణ గ్రేపుుఁ దొఱాంగి ఖినన యై 
పోకుకచ్చ వ్రాలు గోవు క్రియ భూసథలి వ్రాలె ద్దరాంతచిాంతయై    

                                            (భా. ద. పూ. 268) 
దూడను కోలోియన గోమాత లాగ పటురాని ద్దుఃఖాంతో భూమి 
మీదకి ఒర్చగి పోయాందట.  

పుటిు పుటుుఁడు నేుఁడు దొాంగిలబోయ మా యలు సొచిి, తా 
నుటిు యాందక ఱోలుుఁ బుఁటలు నొకకప్రోవిడి యెకిక చే 
వెటుుఁ జాలక కుాండక్రిాందొక పెదదతుఁ టొనర్చాంచి మీ 
పటిు మీుఁగడ పాలు చేరలుఁ బ్టిు త్రావెుఁ దలోదరీ!  

(భా. ద. పూ. 309) 

 ఓ యశోదమామ! నీ ముద్దదల బిడాడు పీటలు, ఱోలు దొాం 
తరలుగా పేర్చి, దాని మీదకెకిక, అపిటికి చేతికి అాందకపోతే 
కుాండకు చిలుే పెటిు దానిలో నుాంచి కరుతునన మీగడ పాలను 
పట్టుకుని తాగేడు. ఇలా అయతే మేము ఊరు వదిలి పోవాలి్ాందే! 
అాంటూ వెననలదొాంగ ఆగడ్డలను వినిప్పసాురు గోప్పకలు. అాంతా 
విని, “కనునలు తెరవని మా యీ చినిన కుమారుని ఱవా సేయాం 
దగునే? అనయ మెఱుగడు, తనయాంత ఆడుచ్చాండు. మాంచివాడి 
తడు. ఎగుగలు మానరమమ!” అని వాళ్ేనే ఎద్దరు తిర్చగి మాందలి 
స్తుాంది. మనస్తలో అనుమానాం ఉనాన ముద్దదల కొడుకుని కోప్పాంచ 
డ్డనికి మనస్త రాద్ద ఆ తలిేకి. గోపకాంతలు చెప్పిన ఎగుగలను 
విని, భయపడుతునన వాడిలాగా, పరమ సాధువు లాగా, ఆ గడు 
స్త వాడు తలిే గుాండెలోే తల దాచ్చకుాంటాడు.  
 అనన, గోపననలు వచిి, తుాంటర్చకననడు మనున తిాంట్ట 
నానడని తలిేతో చెబుతారు. తన ఇలుే, పరాయలుే అనన తేడ్డ లే 
కుాండ్డ, ఇాంటిాంటా దూర్చ పాలు వెననలు తినే బాలుడు మనెనాం 
ద్దకు తిాంట్టనానడో బోధ్పడలేద్ద ఆ యశోదమమకు. ప్పలే వాడి 
చెయయ పుచ్చికుని, “మనేనటికి భక్షాంచెద్ద మనినయములేలా నీవు 
మనినాంపవు?” నేను చెప్పిన మాట ఎాంద్దకు వినవు?” అని 
విసిగిపోయ, అమాయకాంగా అడుగుతునన తలిేతో: 

అమామ! మనున దినాంగ నే శశువనో, యాుఁకొాంటినో, వెఱిినో, 
నమమాంజూడకు వీర్చ మాటలు మది నననీనవు కొటుాంగ వీ 
ర్చమామరగముమ ఘటిాంచి చెపెిదరు, కదేనిన్, మదీయాసయ గాం 
ధ్మామఘ్రాణము సేసి, నా వచనముల్ దపెపిన దాండిాంపవే  

(భా. ద. పూ. 337) 
నా మాటలు నముమతావా? లేక ననున నీ చేత కొటిుాంచాలనుకునన 
వీళ్ి అబ్దాధలు నముమతావా? చూడు నా నోరు మటిు వాసన వేసోుాం 
దేమో? అదే నిజమైతే ననున దాండిాంచ్చ. అని నేరుపులనీన నేర్చిన ఆ 
బాలుడు ఎాంతో ప్రేమగా పలికి, తన నోరు చూప్పాంచాడు. అాంతే! 

ఆ లలితాాంగి కనుాంగొనె 
ముఖమాంద్ద జలధ పరాత వన భూ 
గోళ్ శఖి తరణ్ణ శశ ది 
కిలాది కరాండ మైన బ్రహామాండాంబున్ (భా. ద. పూ. 339) 
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 బాలుని నోట బ్రహామాండ్డనిన చూసి సాందేహాంలో పడి 
పోయాంది తలిే. ఇది కలా? వైషువమాయా? అసలు నేను యశోదా 
దేవి నేనా? ఇది అసలు రేపలెే కదేమో? అాంటూ కొాంచాం 
ఆలోచిాంచ్చకుని, “బాలుని భాంగిని ఇతడు భాసిలుే గాని, సరాా 
తుమడ్డది విష్ణుడు అగుట నిజము” అని నిరుయాంచ్చకుాంది. కపుి 
కొనన మాయతెరలు జారడాం చూసి మళే్ల మాయ పనునతాడు ఆ 
పరమాతమ. మోహపుపొరలు కముమకోగానే ఆమె ‘సరాాతుమడు’ 
అనుకోవడాం మానేసి, ‘నా బిడా’ అని తొడపై కూరోిపెట్టుకుని 
ఎాంతో మమతతో ముద్దద చేసిాంది. ఆ యశోదమమ జాఞని, భకుురాలు 
గా కకుాండ్డ తనని బెదర్చాంచి, బుజజగిాంచి, ముద్దద ముర్చపాలలో 
తేలేి అమమగానే తనకి ఇషుాం అననట్టుగా ప్రవర్చుాంచాడు బాలకృష్ణు 
డు. ఈ సాందరుాంలో భాగవత కధ్ను తనకు వినిప్పస్తునన 
శుకయోగితో పరీక్షతుుడు: 

ప్రబిిన భకిుని హర్చపైుఁ 
గబ్ిాంబులు సెప్పి కవులు కైవలయ శ్రీ 
కబుిద్ద రుఁట హర్చ పోషణ 
మబిిన తలిదాండ్రు లెచటి కబుిద్దరో  

(భా. ద. పూ. 350) 
 భకిుతో హర్చనికీరున చేత్ు కవాయలువ్రాసే కవులకి మోక్షాం 
ప్రాప్పుస్తుాందట. మర్చ ఆ విష్ణుముర్చు ఆలనా పాలనా చూసే భాగయాం 
కలిగినవార్చకి ఏాం లభస్తుాందో? అని అాంటాడు. శుకుడి సమాధా 
నాం ఎలా ఉనాన, జనామాంతాం దాక ఎాంద్దకు? అపుిడే, అకకడే, 
ఆవిడ ముాంగిటిలోకే వచిి కూరుిాంది వైకుాంఠాం. ఈ జనమలోనే 
ముజజగాలను పాలిాంచే ఆవైకుాంఠాధీశుని ఒడిలో ఉాంచ్చకుని లాలిాం 
చే భాగయాం ఆ గోపెమమకే అబిిాంది. 
 ఒకనాడు తలిే యశోద కవాాంతో పెరుగు చిలికి వెనన 
తీసోుాంది. చేరవచిి, ఆకలి వేసోుాందని మారాాం చేసాుడు, గారాలు 
పోతాడు, పేచీలు పెడతాడు కననడు. కవాానిన విడిచి కుర్రవాడిని 
చేరదీస్తుాంది. ఇాంతలో పొాంగిపోతునన పాలద్దతిుని పొయయ మీద 
నుాంచి దిాంపడ్డనికి కొడుకుని కిాంద పెటిు వెళ్ళతుాంది. ఆ పెాంకె 
వాడు తన ఆకలి తీరికుాండ్డ వెళ్ళిన తలిే మీద అలిగి కోపాంతో 
కుాండ తనిన పగుల గొటిు వెనన తిని పోతాడు. తిర్చగి వచిిన 
యశోద బిడా కోసాం వెద్దకుతుాంది. మరో ఇాంటే్ల రోటి మీద ఎకిక 

వెనన దొాంగిలిత్ు కనబ్డ్డాడు. యశోదాదేవికి బాగా కోపాం వచిిాం 
ది. నేను ప్పలే వాడిని గారాం చేసి పాడు చేస్తునానను. భయపెటాులి 
అనుకుాంది. దాండిాంచడ్డనికి కర్ర పుచ్చికుని తన కేసి వస్తునన తలిే 
ని చూసి, రోటి మిాంచి దూకి పరుగుతీసాుడు గోపాలుడు. నీ వేష్ణ 
లు నా దగగర చెలేవు. నా చేతికి చికకకుాండ్డ ఎకకడికి పోతావు అని 
వెాంట తర్చమిాంది. అతి ప్రయాస పడి పట్టుకుాంది కొడుకుని.  

చికకుఁడు సిర్చ కుఁగిటిలోుఁ 
జికకడు సనకది యోగి చితాుబ్జములన్ 
జికకుఁడు శ్రుతి లతికవళ్ళుఁ 
జికెక నతుఁడు లీలుఁ దలిే చేతన్ ఱోలన్  

(భా. ద. పూ. 381) 
 లక్ష్మీదేవి కగిట గాని, సనకది యోగిజనుల హృదయా 
లోే గాని, వేదవేదాాంగాలలో గాని ఇమడని ఆ హర్చ లీలగా తలిే 
చేత చికిక పోయాడు. అలా చికికన వాడిని నవనీత హృదయ ఆ 
యశోదకి కొటుటానికి చేతులు రాలేద్ద. అాంద్దకే తాటినితెచిి ఱోటి 
కి కటిు పడేసాును నినున అాంది. ఎాంత పెదద తాడు తెచిినా సర్చ 
పోలేద్ద. “పటిు కడుపు పెకుక బ్రహామాండములు పట్టుట ఎర్చగేనేని 
ఏల కట్టు?” తన కొడుకు పొటులో బ్రహామాండ్డలనీన నిాండి ఉనానయ 
ని తెలిసిననట్టు అయతే ఎాంద్దకు కటాులనుకుాంట్టాంది? ఎరగక 
పోవటాం ఏమిటి? చూసిాందిగా ఇాంతకు పూరాాం. కని ఏాం 
లాభాం? ఆ చూసిన విషయాం తాలూకు వాసన లేకుాండ్డ ఇాంద్ర 
జాలాం చేశాడు మర్చ బాల వాస్తదేవుడు.  
 ఎలాగైనా కొడుకుని ఱోటికి బ్ాంధాంచాలనే పట్టుదలతో 
ప్రయతినస్తునన ఆ యశోదకి ఒళ్ేాంతా చెమటలు పోశాయ, కొాంగు 
జార్చపోతోాంది. తలలో పూలు నేల రాలాయ. తనని కటిు పడేయాయ 
లనే తాప్య పడుతునన తలిే అవసథని చూసి, ఆమెని కరుణ్ణాం 
చాడు కరుణాసిాంధువు.  

బ్ాంధ్ విమోచనుుఁ డీశుుఁడు 
బ్ాంధాంపుఁ బెనాంగు జనని పాట్లర్చి స్తహృ 
దిాంధుుఁడు గావున జననీ 
బ్ాంధ్ాంబునుఁ గట్టువడియెుఁ బాటిాంచి నృపా!  (భా. ద. పూ. 386) 

అలా కటుబ్డి ఱోలీడుికుని మద్దదచెటేని కూలిి నలకూబ్ర మణ్ణగ్రీ 
వులని శాపబ్ాంధ్ విముకుులిన చేసాుడు. ఇాంద్రుడు ఎడతెరప్ప లేకుాం  
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డ్డ కుర్చప్పాంచిన ఘోరమైన వరష ధారల నుాంచి గోకులానిన రక్షాంచ 
డ్డనికి గోవరధన గిర్చనెతిు లోక రక్షకుడైన గోపాలుడు, లోకధ్రామనిన 
పాటిాంచి, తలిే దాండ్రుల మీద భకిు చూపుత, ”రా తలిే! రముమ 
తాండ్రీ!” అని ముాంద్దగా యశోదను నాంద్దడిని ప్పలుసాుడు. 
 ఆ లోకైక రక్షకుడిని వేయకళ్ితో కపాడడమే ఆ మాతృ 
మూర్చు కరువయాం, అతడే ఆమె లోకాం. తనను పసివాడిగా భావిాంచి 
పర్చరక్షాంచాలని నిరాంతరాం తాప్య పడే ఆ యశోదాదేవిని తన 
నటనలతో, మభయ పెటుటము, ముర్చప్పాంచడమే తన కరువయాం అనన 
ట్టు ప్రవర్చుాంచేడు బాలకృషుమూర్చు.  

సెలగోల పట్టుకుని జల 
కలశము లోని నీడుఁ జూచి కలశ గతుాండై 
సెలగోలుఁ బాపుఁ డొకుఁ డిద్ద 
తలచెన్ ననుుఁ గొటు ననుచ్చుఁ దలికేి జెపెిన్  

(భా. ద. పూ. 418) 
చేత కర్రపుచ్చికుని నీటిమడుగు ముాంద్ద నిలబ్డి తననీడనుచూసి, 
బెదర్చపోత, అమాయకాంగా తలిేతో, నీళ్ిలో ఉనన ఆ బాలుడు 
కర్రతో ననున కొటుటానికి వస్తునానడని చెప్పినపుిడు, తనయుడిని 
గుాండెలోే పొద్దవుకుని, భయపడకు! అది వటిు నీడే! అని బుజజగిాం 
చక మరేాం చేస్తుాంది ఆ ప్పచిి తలిే.  ప్పలేలు పేచి పెటిు ఏడిసేు తలుే 
లు ఏదో సాకు చెప్పి, భయపెటిు, ఊరుకో పెడతారు కదా. అాందరు 
అమమల లాాంటిదే యశోదమమ. 

భక్షులు వచెిద రేడిిన 
భక్షాపా్మున వేసి బెగడిాంచి నినున్ 
శక్షాం చెదరని చెప్పిన 
భక్షులుఁ గని తలిే నొదిుఁగి భీతిలుే నృపా! (భా. ద. పూ. 419) 

నువుా ఏడ్డివాంటే భక్షువులు వసాురు. నినున వాళ్ి భక్షాపా్లో వే 
స్తకుని పోయ శక్షసాురు స్తమా! అని భయ పెడుతుాంది. నిజాంగా 
వాకిటిలోకి భక్షువు వచిినపుిడు, భయపడుత తలిే చాట్టన దా 
కుకనానడుట చినానర్చ కననయయ. చరాచారాలనినటిలో తానే నిాండి 
ఉాండే వాడికి ఈ లీల ఏమిటి? ఈ మిషతో తన మాతృమూర్చుని 
సాంతోషపెటిు ధ్నుయరాలిని చెయయడాం కకపొతే. లోకలనినటిని లా 
లిాంచి పాలిాంచి అలిసిన సాామి బాలకృష్ణునిగా తలిే యశోదాదేవి 
ఒడిలో తనివి తీరా సేద తీరాలనుకునానడో, లేక పూరా జనమలో 
బ్రహమ ఆమెకు చేసిన వాగాదనానిన మనినాంచాలనుకునానడో-కరణాం 
ఏదైనా, ఆయశోదాదేవిని మా్ాం కలకలాంగురుుాండిపోయే మాతృ 
మూర్చుగా చేశాడు ఆ హర్చ. 
 పోతనన భాగవతపీఠికలో “శ్రీ కైవలయ పదాంబు చేరుట 
కు”, ఎవర్చనో కద్ద “మహా నాందాాంగనా ఢాంభకుని” (నాందపతిన 
చినిన కుమారుడిని) శరణు కోరడమే కద్ద, ఆ తలిే భాగాయనిన ప్ర 
శాంసిత్ు: 

సాంగడిుఁ దిర్చగెడు శాంభుడు 
నాంగాశ్రయ యైన సిర్చయు నాతమజు డై యు 
పొిాంగెడు పదమజుడును 
గోపాాంగన క్రియ గరుణవడయ రఖిలేశారుచేన్  

(భా. ద. పూ. 387) 
సఖుడైన శవుడు,అరాధాంగి యైన లక్ష్మీ దేవి, పుత్రుడైన బ్రహమ కూడ్డ 
గోపాాంగన యైన ఆ యశోదాదేవి లాగ ఆ లోకధీశారుని కరుణని 
పొాందలేద్ద అాంటాడు. ఆ కననడిని కనురెపిలోే దాచ్చకుని పెాంచిన 
ఆ యశోదమమ, ఆ అమమని మనకాందిాంచిన ఆ పోతనన, ఇదదరూ 
ధ్నయజీవులు.  

భలే మొగుడు  

 తెలేార్చన దగగర్చనుాంచి ఊర్చమీద పడి బ్లాదూర్స తిర్చగొచిిన శాయమలరావు భారయతో "కాంతాం ఈ రోజు లాంచ్ ఏమిటి?" అని 
అడిగాడు విలాసాంగా. ఆ మాటకి బ్టులు ఉతుకుతునన కాంతానికి కోపాం నష్ణళానికి అాంటిాంది. తమాయాంచ్చకుని "ఇవాలిుకి  నేను ఊరు 
వెళాిననుకుని మీరే వాండుకు తినాండి" అాంది. లుాంగీ ఎగగటిు వాంటిాంటే్ల దూర్చ చకకగా వాండుకుని కడుపునిాండ్డ తిని బ్యటికి వత్ుాంటే 
 "నా కేదీ ..." అనడిగిాంది కాంతాం.  
 "నువుా ఊరునుాండి ఎపుిడొచాివు కాంతాం?" అమాయకాంగా ప్రశనాంచాడు శాయమల రావు. 
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మ్హా గీతం 

కీ.శే. దాశరథి కృష్ణ మాచారయ 

చర్చ్ పాడని ధ్ర్చత్రి చూడని 
 పవి్గీతాం పాడాండి 
 విచి్ భూతాం చూ డాండి 

నరాలలో తరతరాల గాథలు 
 శరస్త్లో నరనరాల బాధ్లు 
 గిర్చ శరస్త్పై హరీాంద్ర గరజన 
 మన మనస్త్లో తరజన భరజన 
 పర ప్రభుతాపు ట్టర్చకాంబాలు 
 ప్రజాప్రభుతాపు గజిబిజి చరయలు 
 సాతాం్మాంటూ పెదద మాటలు 
 కుతాంత్రాలతో గ్రుద్దదలాటలు 
 వినానాం కనానాం కనానాం వినానాం 

చర్చ్ పాడని ధ్ర్చత్రి చూడని 
 పవి్గీతాం పాడాండి 
 విచి్ భూతాం చూడాండి 

ఊర్చ ఊర్చ పొలిమేరలు మార్చ 
 దేశదేశ సహవాసాం కోరీ 
 జాతిమతాలను పాతరవేసి 
 సామ్రాజాయలకు సమాధచేసి 
 అడుగు కడుగుకూ మడుగులు కటిున 
 యెడద నెతుురులు వడబోయాంచి 
 ములుేములుేకూ చిళ్ళిన రకుాం 
 గులాబల రాంగులై వెలిాంగి 
 యూరపు, తరుపు, ఏష్టయ, రష్టయా 
 భారత, సిాంహళ్, బ్రామ, వీటానాం 

 అమెర్చక, బ్రిటన్ శ్రమజీవులతో 
 శ్రమజీవులతో, సమభావులతో 
 అమర్చి కూర్చిన, జగానిన మార్చిన 
 విశాల విశాశ్రామిక భూతాం 
 మహోగ్ర భూతాం 
 ఉలాకపాతాం 
 ఉతుర ధ్రువాతుయననత శీతాం 
 వజ్రాఘాతాం 
 ప్రళ్యోతాితాం ... 

పరుగెతేు హిమగిర్చ 
 ఎద్దరు నడచ్చ గాంగాఝర్చ 
 కాంప్పాంచే ఇలాతలాం 
 కదలాడిన గభీర సముద్రజలాం 
 పేలిన కోటికోటి తారలు 
 కుర్చసిన ప్రళ్య వరషధారలు 
 గ్రీషమాంలో తగులబ్డే 
 పెదదపెదద కొాండలు 
 కరువులతో వణకిన 
 నిరుపేదల గుాండెలు 
 కేాంద్రీకృత పీడిత భూతాం 

విరాట్ సారూపాం  
మహాంద్ర చాపాం 
ఉచ్వసిాంచితే, నిశ్వసిాంచితే -- 
నిాంగి నాంట్ట కరెనీ్ గోడలు 
నీలుగతునన బాాంబుల మెడలు 
నుగుగనుగుగగా తగిగపోవునట! 

"అది రకుగాంగా తరాంగమా? 
అాంతయ మహా యుదధరాంగమా?" 

"అమృతాం ముాందర్చ హలాహలాం 
 పాంటలు సిదధాం కనిపొలాం 
 ఫలితానికి ముాందటి తాయగాం 
 నిరుపేదల నెతుుటి రాగాం 
 పడగెతిున మహోగ్ర నాగాం 
 తగలబ్డే ధ్నికుల భోగాం 
 అరుణారుణ విపేవమేఘాం 
 నయయుగ మహా ప్రజౌఘాం" 

"ఆ మహాతరాంగానికి అవతల? 
ఆ యుదధరాంగానికి అవతల?" 

"నిజమై ధ్ాజమెతిున కల, 
గగనానికి నికికన పేదల తల 
 ఉకుకటడుగు త్రొకికడిలో 
 పడి నలిగిన గడిాపోచ 
 చెకుకచెదర కొకుకమమడి 
 చకకవడిన ఇనుప ఊచ 
 తెగిపోయన మృతుయశవాం 
 వినిప్పాంచని ధ్నారవాం." 

చర్చ్ పాడని ధ్ర్చత్రి చూడని 
 పవి్గీతాం పాడాండి 
 విచి్ భూతాం చూడాండి 

(రుద్ర వీణ నుాంచి ...) 
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అమ్మమ్మ పెంపకం 

                                     శీ్రమతి బలభదీ్పాత్రు ని రమణి 

 మా అమమమమ త్రాంపూడి వెాంకట రమణమమగారు. 
సాాతాం్యాం రాక పూరాాం రాజమాండ్రి నుాండి లకోన దాక ఏడ్డది 
ప్పలేతో ఎనమాండుగురు మగాళ్ితో నడిచి వెళ్ళిాందని ఇదివరకో 
సార్చ చెపాిననుకుాంటాను. ఇపుిడు న్యయస్ పేపరేు తియయగానే 
"పాందిపుచియయ గార్చ పాదయాత్రా" అాంటూ అరడజను టాటా 
స్తమోలు, దాని ముాంద్ద తెలేని మలెేపువుాలాాంటి బ్టులోే నుద్దట 
వీర తిలకలు దిద్దదకుని ప్రతి ఇాంటిముాందూ నిలబ్డి అకకడ 
ఆడుతునన ప్పలేాడిని ఎతుుకుని ముకుకచీమిడి తుడుస్తునన నాయకు 
ల ఫోట్లలు చూస్తుాం టే నవ్వాస్తుాంది. పాదయా్లాంటే ఇవా? 
అలసట్లచిినపుిడలేా జీప్-లు ఎకిక, కూల్-డ్రిాంక్స్ తాగుత, 
మధ్యలో ర్చఫ్రెష్ మెాంట్్ తీస్తకుాంటూ వీళ్ళి నడిచి ఎవర్చన ఉదధర్చాం 
చాలనీ ? ఆనాడు 'ఆన్ ఫూట్ బాయచ్' పేరుతొ వాళ్ళి పాదయా్ 
లు చేశారాంటే దానికో అరధాం వుాంది! వెనకల పోలీస్ నిఘా వునాన 
సాాతాం్సమరాంలో ప్రతి ఒకకరీన పాలు పాంచ్చకోమని త్ూర్చునివా 
డ్డనికి ఊరూరా లెకిరేు ఇత్ు అలా అలా ఆాంధ్రా నుాండి యూ.ప్ప. 
దాక సాగిపోయారు. ప్రజలు తాండోప తాండ్డలుగా ఆ పోరాటాం 
లో పాలుపాంచ్చకునానరు! 
 ఆ సమరయోధుల గుర్చాంచి పేపరేలో రాలేద్ద. ఆ లాఠీ 
ద్దబ్ిలు తినన యోధుల వీడియో కిేప్పిాంగ్స్ ఎవరూ భద్రపరచలేద్ద! 
కనీసాం నిజాంగా దేశాం కోసాం సరాసాాం ఒడిానవాళ్ి పేరేు ఏ చర్చ్ 
పుసుకలోేన్య లేవు! 
 అాంతెాంద్దకు మా తాత 'త్రాంపూడి శ్రీహర్చరావుగారు' 
అరవైమూడు రోజులు నిరాహారదీక్ష చేసినవాడు! ఆయన మిత్రుడు 
ఎమ్.ఎస్.రాజలిాంగాంగారు మొననకూడ్డ ఈవిషయాం నాతో పాంచ్చ 
కుని 'He is a great man' అని కాంటతడి పెటాురు. ఆయన 
ఫోట్ల మాఇాంటే్లకూడ్డ సరైనది లేద్ద! కలగరుాంలో కలిసిపోయన 
కలికితురాయ! 
 ఇక మా అమమమమ మనకథలో హీరోయన్ అయనా, మా 
మనవలకి మా్ాం పెదద సిాంహసాపనాం! పగలాంతా గాాంధీభవనేో 

లైబ్రేర్చయన్ గా పనిచేసి, సరోాదయాపా్ వత్లు చేసి, హిాందీ 
టూయషనేు చెపీి కషుపడేది. రాత్రుళ్ళి నన్యన, నా పైనునన మా ఆరు 
గురు కజిన్ సిసుర్స్ నీ, నలుగురు అననయయలీన కూరోిపెట్టుకుని 
ఇాంగీేష్ 'రెన్ అాండ్ మారెున్' గ్రామర్స, సాాంబ్మూర్చుగార్చ లెకకల 
పుసుకాం కాంఠతా పటిునట్ట ేఆన్రేు చెపుత చదివిాంచేది. ఎవడికి 
ఎపుిడు మాంతీ ేటెసోు, అసైన్ మెాంట్్ మారుకలిసాురో - ఆవిడకు 
అనీన గురేు! 
 ఆవిడ ద్దరాగబాయ్ దేశ్ ముఖ్ తో హాసులోే వుాండి చద్దవు 
కొచిిన ఓల్ా ఆాంధ్రా మెట్రికుయలేట్ మర్చ! అాంత సాుాండరా్స వుాండేది 
ఆ రోజులోే! మాతాత లెకిరేు ఇస్తుాంటే చ్చట్టుపకకల ఊళ్ళి 
త్ుడెాంటే్ట రా్ాంతా కూచ్చని వినే వాళ్ిట. ఆయనిన తమ ఇళ్ిలో 
వుాంచ్చకుని ఉపనాయససపాుహాలు చేయాంచేవారట. అాంటే వారాం 
రోజులపాట్ట నిర్చారామాంగా అననమాట! అాంద్దకే ఆయనకి 'భార 
తీయ తీరధ పాండిట్' అనే బిరుదొచిిాంది.  
 మా అమమమమ పెదద హిటేర్స! వయసొచిిన ఆడప్పలేలు 
ఎవర్చవైపు అయనా చూస్తునానరా? లేదా వాళ్ివైపు ఎవరైనా 
చూస్తునానరా అనన విషయాం ఆవిడకి తలవెనకలకూడ్డ కళ్ళి 
ననట్ట ేతెలిసిపోతుాండేది! ఒకసార్చ మా ఆరుగురు అకకలిన తీస్తకుని 
ఆవిడ మనోహర్స టాకీస్ లో సినిమాకి వెళ్ళిాంది. మా వెాంట కయరేజ్ 
లో మినపరొట్టు, మరచెాంబులో మాంచినీళ్ళికూడ్డ వుాండేవిలెాండి! 
శ్రీరామనవమి పాందిర్చ అయనా, రైలేా సేుషను అయనా, ఆలిాండి 
యా రేడియో సేుషను అయనా, రవీాంద్రభారతి అయనా కయరేజీ, 
మరచెాంబూ తపివు! సినిమా టైటిల్్ ప్రారాంభాం అయాయయ. వెన 
క వరసలో లాంగా ఓణీలతో ఆరుగురు భామలు కూరుిని వుాంటే 
ముాంద్ద వరసలో కూరుినన కుర్రాళ్ికి తెరమీద దృష్టు పోవడాం 
లేద్ద. ఏదోవాంకతో వెనకిక చూస్తునానరు. ఒకడు మరీ తరచ్చగా 
వెనకేక చూత్ు కూరుినానడు. మా అమమమమ వాడిచెయయ గటిుగా 
పట్టుకుని, 'బాబూ సినిమా అట్ట, ఇట్టకద్ద!' అాంది. ఆవిడ పట్టు 
కి వాడి మణ్ణకట్టు 'కఠెల్' మని 'కెవుా'మనానడు. 
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 ఆవిడ పట్టు తెలిసిన మేము ముసిముసి నవుాలు నవుా 
కునానాం. ఇాంటికి ఎవరైనా వచిినపుిడు ప్పలేలు అకకడే నిలబ్డి 
పెదదవాళ్ి మాటలు విాంట్టాంటే ఆవిడకి నచేిదికద్ద. 'లోపలికి 
నడువు తలేీ' అని జబ్ిని 'కపి'లా పటేుది. చూసేవాళ్ికి ఏమీ 
తెలీద్ద. మనకి మా్ాం ప్రాణాం జిలారుికుపోతుాంది! 
 ఆవిడదాంతా మిలటరీ సెపులు. పదకొాండుమాంది మనవలూ 
టైాంకి తినాలి, టైాంకి చద్దవుకోవాలి, టైాంకి పడుకోవాలి. ఈవిడకి 
మా త్కలోే మాంతీే మీటిాంగులుాండేవి. సారేు అాంతా మమమలిన 
'అమమమమ మనవలు' అని ప్పలిచేవారు. ఏ రోజైనా మేాం అననాం తిని 
వెళ్ికపోతే ఈవిడ మా పరువు తీసేసేది. ఇతుడి గాేస్తలో కఫీ 
తీస్తకుని తన కొాంగుకప్పి మరీ కేస్తరూములోకి తీస్తకొచిి తాగిాం 
చేది! లేదా అననాం కలిప్ప చెట్టు క్రిాంద కూరోిపెటిు పెటేుది. మిగతా 
ప్పలేలు నవుాతుాంటే మాకు తల కొటేుసినట్టే వుాండేది. వయసొచిిన 
ఆడప్పలేలు అాంద్దలోన్య కసు నద్దరుగా వుాండేవాళ్ికి ప్రేమలేఖలు 
రావడాం, ఏ కొాంటె కుర్రాడయనా సైట్ట కొటుడాం తపివుకదా! 

 మా పెదదకక లక్ష్మిని 'జేకబు' అనే కుర్రాడు సరదాపడి 
"లక్ష్మీ సినిమాకి వెళ్దామా?" అని అడిగాడు. అది ఏదో ఘోరమైన 
కషుాం వచిినట్ట ే ఏడుత్ు హిటేర్స అమమమమకి చెప్పిాంది. అాంతే... 
ఈవిడ వాళ్ిమమనాననలముాందే వాడితో "ఒరేయ్ నేన్య 
వసాునురా...ఆదివారాం అాంతా కలిసే వెళ్దాాం సినిమాకి. లక్ష్మి 
చెలిేతోపాట్ట మిగతా చెలెేళ్ళి వసాురు" అని వాడి పరువు 
తీసేసిాంది! వాడికి వాళ్ి నానన బ్డితపూజ చేశాడు. 
 నాకు తొమిమదో కేస్తలో 'వి.ఏ. శామూయల్' అనే కుర్రాడు 
ప్రేమలేఖ రాశాడు. నేన్య తీస్తకొచిి మా అమమమమ చేతికిచాిను. 
ఎాంద్దకాంటే నాకనాన పైనునన ఆరుగురు అకకలూ అలాగే చేసే 
వాళ్ళి! ఒకకతైనా "అలా చెయొయద్దద" అనలేద్ద. అాంతే! మా అమమ 
మమ యధాప్రకరాం మరానడు అసెాంబే హాలులో వాడికి హెడ్డమ 
సాురు జార్చజ చేత చాకిరేవు పెటిుాంచేసిాంది! 
 'ప్రెమ' ఏాంటిరా నీబొాంద? 'ప్రే' కి దీరఘాం ఏదీ? రమణ్ణని 
'రమని' అని రాశావేాంట్రా? 'ణ' అక్షరాం నేరిలేదా? ఏవయాయ 
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సీతారామయాయ?" అాంటూ మా తెలుగుపాండిట్ కి కూడ్డ కేస్ 
తీస్తకుాంది. ఇాంక మళ్లి ఎవడూ నాకు ప్రేమలేఖ రాయలేద్ద. 
కనీసాం నావైపు తలతిప్పి చూసేవారు కద్ద పాపాం.  
 మా రెాండో అకక వాణీది మరీ పెధ్టిక్స ఎకీ్ీర్చయన్్. 
డిగ్రీ అయాయక ఆర్స.టి.సి. లో ఉదోయగాం చేసేరోజులోే ఎవరో శాాంత 
అనే ఫ్రెాండు ఇాంటికి వెళ్ళి ఆ రాత్రి వాళ్ళిాంటే్ల ఫాంక్షన్ అయేయసర్చకి 
లేట్ అయ అకకడే వుాండిపోయాంది. ఇది ఎవరూ అపిటిదాక 
చెయయని సాహసాం! అపిటికీ ఈ విషయాం, సముదాయాంచి చెపి 
డ్డనికి డిపోలో పనిచేసే ఆడప్పలేలాంతా కటుకట్టుకొచిి చెపాిరు 
కూడ్డన్య. అయనా ఊరుకుాంటే మా అమమమమ ఎాంద్దకతుాందీ ? 
 ఆ రాత్రికే నాగపూర్స లో ఉదోయగాం చేస్తునన మా పెదదమమని 
ప్పలిప్పాంచిాంది. వరసగా మూడురోజులూ మూడు పెళ్ళి చూపుల 
యాయయ. నాలుగోనాడు సాంబ్ాంధ్ాం కుదిర్చి పదహారురోజులో ే
ముహూరాులు పెటిుాంచి, పెళ్ళిచేసి పాంప్పాంచి... ఆ రాత్రి నిద్ర 
పోయాంది. దట్టజ్ త్రాంపూడి వెాంకటరమణమమ!  
 మగప్పలేలయనా సాయాంకలాం ఏడుదాటాక బ్యట 
కెళాిలాంటే పర్చమషన్ లేద్ద! కనీ ఆవిడ ప్రేమా అలా వుాండేది. మా 
ఇాంటిముాంద్దనన చినన అరుగుమీద ఆవిడతోబాట్ట ఇాంకొకకళ్ళి 
పడుకోగలిగేవారు. 'ఈరోజు నేనాంటే...నేను' అని అాందరాం 
పోట్టలు పడేవాళ్ిాం. వాంతులవారీగా పడుకోపెట్టుకుని కథలు 
చెపేిది. ఎవర్చకి జారాం వచిినా ఆవిడ నిద్ర పోయేదికద్ద. ఎపుి 
డు మెలుకువ వచిినా నుద్దటిమీద చెయేయసి చూత్ు అమమమమ 
పకకనే వుాండేది. మా రాము అననయయ బ్ాంగాళాద్దాంపల వేపుడు 
కోసాం పేచీలు పెడితే 'ఒటిు ఉలిేపాయలు' వేయాంచి 'ఆలుగడ ా
ముకకలు మురళ్లగాడు తినేసాడురా' అని నమిమాంచి అననాం పెటేుది. 
పగిలిన బుడగలు మేాం ఊది చిననచినన బుడగలు చేస్తుాంటే, అాంగ 
టే్ల పడతాయేమో అని భయపడి 'అవి బాయలరోే వేసేు 
పువుాలోసాుయని' నమిమాంచి నిపుిలోే మాచేతే వేయాంచేది! 
 బ్టులు ఆరెయయడాం ఒకర్చవాంత, తీసి మడతలు పెటుడాం 
ఒకర్చ వాంత. అలానే కాంచాలు పెటుడాం, భోజనాల తరాాత 
తియయడాం, బియయాం ఏరడాం, కూరలు తరగడాం ఇలా అనీన ఆవిడ 
డూయట్టలుగా వేసేది! ఉలిేపాయ వేపుడు ఆలుగడా వేపుడనీ, "పపుి 

పులుస్తలో పైన బెలేాం వేశాననీ అడుగున వెయయలేదనీ" అాంటే 
నమిమ తినేసిన రాము అననయయ ఎాం.డీ. చేసి డ్డకుర్స అయాయడు. 
కమినేనిలో అనెసిథటిస్ు. అమమమమ అాంటే ఎకుకవ భయపడే మా 
మురళ్ల అననయయ ఎమ్. కాం. చేత్ు ఆవిడకి చెపికుాండ్డ దివిసీమ 
తుఫానుబాధతులకి సహాయాంచెయయడ్డనికి వెళ్ళి శవాలు వెలికితీసి 
కలాిడని కోపిడుతుాందేమోనని భయపడితే, తెలిసి మనసారా 
ఆనాందిాంచి 'అనీన వాళ్ి తాత బుద్దధలే' అని కనీనళ్ళి పెట్టుకుాంది. 
 కఫీ పెటుమాంటే 'అబాి...నాకు ఇవాళ్ కఫీ తాగాలని 
లేద్ద' అని, పెటాుక ముాందొచిి తాగేసే మా లక్షమకక పెదద కుట్టాం 
బ్ాంలో పడి, బోలెడు భాదయతలు మోసి మాంచిపేరు తెచ్చికుాంది. 
అాంతేకద్ద అమమమమ అయాయక ఎల్.ఎల్.ఎమ్. చేసిన లాయర్స! 
పెళ్ళినాటికి పీ.యూ.సీ. నే! 
 పెాంకితనానికి మారుపేరుగా వుాండే నేను మా్ాం బి.ఏ. 
తోనే సర్చపెటిు ఇలా మీ అాందరీన వేయాంచ్చకుతిాంట్టనానను. చినన 
పుిడు నోట్్ రాయాలాంటే బ్దధకాం. ఇపుిడు రోజుకి ఒకోకసార్చ 
నలభై పేజీలు రాసాును! 
 పరీక్షలోచిినా హిాందీపాటలు చెవిలోాంచి తియయకుాండ్డ 
వినే ఉమకక ప్రొఫెసర్స అయాంది. ట్టచర్స్ ట్రైనిాంగ్స కోసాం ఒక వెబ్ 
సైట్ నడుపుతోాంది.  
 చిలేర ఇవామాంటే బ్స్ కాండకుర్స ఏాం అనుకుాంటాడో అనే 
మా మొహమాటాం శాాంతకక బి.ఎసీ్. చేసి మాంచిబామమ అయాంది! 
చిరునవుా తపి ఏనాడు మాలా గలగలా మాటేాడి ఎర గని మా 
విజయకక... ఇాంక మాటలు పొడుపు చెయయడ్డనికి దేవుడి దగగరకి 
ముఫెపూ ఆరేళ్ికే తొాందరపడి వెళ్ళిపోయాంది! మా అమామ వాళ్ళి 
మాకు తెలియకుాండ్డ రెాండో ఆట సినిమాకి వెళ్ళతుాంటే చెపుిలు 
చపుిడవకుాండ్డ చేతోు పట్టుకుని ఇది గేట్ దగగర సిదధాంగా వుాండేది! 
 తెలుగు భాషనీ, తెలుగు నవలనీ నాకు పర్చచయాం చేసిన 
హను మాంతు అననయయ 'అష్ణువధానాలు' 'హాసాయవాధానాలూ' 
చేత్ు 'ఓహో' అనిప్పాంచ్చకుాంట్టనానడు! రైలేాలో సీనియర్స 
డివిజనల్ ఆఫీ సర్స అయాయడు. 
 చిననపుిడు బూట్ట లేస్తలు జుట్టుకి కట్టుకునేదని 'బూట్ 
లేస్' అని అాంతా ఏడిప్పాంచిన రమకక కెనడ్డలో వుాంది. 
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ఆఫీస్తనుాండి ఆలసయాంగా ఇాంటికొచిినాంద్దకు వెాంటనే 
పెళ్ియన వాణ్ణ అకక పెళ్ివగానే ఆర్స.టి.సి. ఉదోయగాం మానేసి, 
ఇపుిడు హాయగా బెాంగుళ్ళరులో మనవలతో ఆడుకుాంట్లాంది. 
అనినాంటికీ అలేర్చచేత్ు ద్దాంద్దడుకుగా వుాంటూ వచిిన చినినగారు 
అనే 'శ్రీహర్చ' అననయయ... తాతయయ పేరు పెటిునాంద్దకు అనన టే్ట 
... ఆయనలాగే తొాందరగా పైలోకలకి చేరుకునానడు! 
 అమమమమ ఆ రోజులోే వచిిన సాలి ఆదాయాంలో మా 
అాందర్చకీ ఏాం పెటిుాందో, ఎలా పెాంచిాందో కనీ, మేాం ఒకర్చన విడిచి  

ఒకరాం ఉాండలేాం. బ్హుశా ఒకే తువాాలూ, ఒకే సబూి, ఒకే 
పకక, ఒకే ఇలూే పాంచ్చకుని పెర్చగినాంద్దకు అనుకుాంటాను! 
నెలకోసార్చ ఏదో ఒకవాంకతో అాందరాం ఒకచోట చేరాలి్ాందే. 
తనివితీరా కబురేు చెపుికోవాలి్ాందే. 
 అమమమమ అనురాగాంతో పాద్దలుచేసి, అనుబ్ాంధ్ాం అనే 
నీరుపోసి పెాంచిన మొకకలాం మేము!  
 నేను పదోతరగతికి వచేిదాక నాకు సొాంత అననయయ 
మురళ్ళ ఒకకడేనని ... మిగ తావాళ్ళి కజిన్్ అని తెలియద్ద!       

 
అమ్మ కోరిక 

ఫణి కుమార్ డొకాా  

మాటల మధ్యలో నానన “ఒరేయ్! ఇదిగో మీ అమేమదో 
అడుగుతుాందిట” అాంటూ ఫోను అమమకిచాిరు. “చెపిమామ ఏాం 
కవాలి?” అనాననేనను. “ఏమీ లేద్దరా చినాన! ప్పలేలాందరీన 
ఓమారు చూడ్డలని ఉాందిరా. వచేి వరాం దీపావళ్ళ కదా. నీకేవ 
యనా ఓ వారాం సెలవలు దొరుకుతాయాంటావా...?” అాంది అమమ 
తటపటాయత్ు. “సెలవలు దొరుకుతాయ. టికకటేే చూస్తకో 
వాలి”. అాంటూాంటే అమమ అాంద్దకుని “అాందరూ వద్దదలేరా. ఇపి 
టికిపుిడు అనిన టికకట్టే దొరకడాం కషుమే, పోనీ నువోాకకడివేనా 
...” అాంతలో వెనకనిాంచి నానన అాంద్దకునానరు. “నీ లౌకయాం 
మాండినటేు వుాంది. వాడికి నేను చెబుతాను గానీ , నువుా కిాందకెళ్ళి 
పాలు పోయాంచ్చకో. పాలవాడు ఇాందాకణ్ణుాంచీ అరుస్తునానడు కకి 
లాగ” అని ఫోను తీస్తకుని, కసు గొాంతు తగిగాంచి “ఒరేయ్ చినాన 
మనమాంతా పది పనెనాండేళ్ి క్రితాం దీపావళ్ళ ఎలా జరుపుకు 
నానమో, ఈ సార్చ దీపావళ్ళ అచిాం అలేాగే జరుపుకోవాలని మీ 
అమేమదో ప్పచిికోర్చక కోర్చాందిరా. పాపాం వెర్రిది. ఎపుిడూ ఏదీ 
కవాలని అడగద్ద. ఏ కళ్నుాందో, అడిగిాంది కదాని నేన్య సరేన 
నానను. లాండన్ నుాంచి బాబిగాడు, ఆసేేలియా నుాంచి అమమలూ 
వచేి శనివారాం వస్తునానమని నినననే కనూర్సమ చేసారు. ఇహ నువుా 
అమెర్చక నుాండి ఈ ఆదివారాం రావడాం వచేి ఆదివారాం వెళ్ళ ే

పోవడాం. మన ఐద్దగురమే ఉాండ్డలట. అదీ విషయాం. మళాి ఈ 
మాటలనీన కోడలుదగగర అనేవుగానీ, పాపాం బాధ్ పడుతుాంది”  

“సరే నానాన, నేను మానేజ్ చేసాును. ఇవాళ్ టికెకట్టే బుక్స 
చేసి రేపు కనూర్సమ చేసాును మీకు. ఈ కోర్చకేదో బానే ఉాంది” అనాన 
ను నవుాత. “అపుిడే ఏాం చూసావు. ఇకకడ దిగాక చూద్దదవు 
గానీ తమాష్ణ! సరే నువుా టికకటే్ట సాంగతి చూసి ఫోను చెయయ. 
వుాంటాను.” అాంటూ ఫోను పెటేుసారు నానన. 

* * * 
విమానాం కుద్దపులకి మళ్లి ఈ లోకాంలోకి వచాిను. అపుిడే హై 
దరాబాద్దలో దిగిపోతోాంది విమానాం. అరగాంటలో లగేజీ తీస్త 
కుని బైటకొచేి సర్చకి దూరాంగా చేయుయపెత్ు పట్టుచీర కట్టుకుని 
అమమ, పకకన నానన బ్యట బాబిగాడు అపిటికే టాకీ్ మాటేాడేసి 
ఎద్దరు చూస్తునానడు. “ఎాంద్దకే అమామ ఇాంత అరధరాత్రి నువుా 
రావడాం ఎాంద్దకే? నాకేమయనా కొతేువిటే?” అనానను,  

“మీకు పాతైనా, మిమమలిన ర్చసీవ్ చేస్తకోవడాం మాకెపుి 
డూ కొతేురా బ్డుదాధయీ!” అాంది అమమ. 

నాననతోటి, అమమతోటి కబురేు చెపుత “పాపాం అమమ 
లోనదిలేసారేాం? దానిన కూడ్డ తోలుకొచేియాలి్ాంది.” అనానను 
నవుాత. అాందరాం ఇలుే చేరాాం. కబురేు చెపుికుని నిద్ర పోయే  
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సర్చకి ఏ ఐదో అయయాంది. మరానడాందరూ తెమిలేసర్చకి అపరాహన 
మయాంది. నానన చెపిడాం మొదలు పెటాురు. 

“సరే! ఇాంక మిగిలిన తమాష్ణ వినాండి. రేపట్టనాంచీ 
మన దినచరయ ఇది. తొమిమది గాంటలకలేా బాబిగాడు త్టూ 
బూటూ వేస్తకుని ఆఫీస్తకి వెళ్ళేపోవాలి. తొమిమదిాంపావుకి ... ఒరే 
య్ చినాన, నువుా బేగ్స తగిలిాంచ్చకుని, ఇాంజనీర్చాంగ్స కలేజీకి వెళ్ళే 
పోవాలి. తొమిమదిననరకి నేను త్కటర్స మీద అమమలునెకికాంచ్చకుని 
వెళ్ళే, దానిన కలేజీలో దిాంపేసి ఆఫీస్తకి వెళ్ళపేోవాలి, అాందర్చకీ 
అమమ లాంచ్ బాకు్లిస్తుాంది. తీస్తకుని వెళాిలి. మళ్లి నాలుగిాంటికి 
చినాన, ఐదిాంటికి అమమలూ, ఆర్చాంటికి బాబ వెనకిక రావాలి.”  

“బావుాంది, బావుాంది, కనీ అాంత సేపు మనాం బైట 
ఏాంచేదాదాం?” అనానడు బాబి. 

“నువుా ముాంద్దళ్ళి ఆ మొగలో ఇరానీ హోటల్ దగగర వుాం 
డు. కసేపయాయక చినాన వసాుడు కదా. ఇదదరూ కలసి ఏ విశాలాాం 
ద్రా కో, సాంగీత్ సాగర్స కో పోయ మీకకవలసిన పుసుకలు, డీవీడీ 
లు కొనుకోకాండి. నేన్య, అమమలు ష్ణప్పాంగ్స కి పోతాాం. ఎాంతా ... 
సోమ, మాంగళ్, బుధ్ మూడ్రోజులే. గురువారాం దీపావళ్ళ, బెాంగ 
ళ్ళరు లో ఇాండియా-ఆసేేలియా క్రికెట్ మాచీిని. శనాదివారాలు 
మళ్లి ప్రయాణాల హడ్డవుడే.” అనానరు నానన.  

మరానడు సోమవారాం ఉదయాం, నేన్య, బాబి హోటల్ 
దగగర కలుస్తకునానాం. “నానన శుక్రవారాం గుర్చాంచి చెపిలేద్ద. 

ఎాంద్దకు?” అడిగానేనను. “నాకూ అదే అరధాం కవటేేద్ద” అనానడు 
చినాన. శుక్రవారాం గుర్చాంచి ఎవరు చెపిగలరో ఆయన దగగరకి 
వెళాిాం. విషయాం అరధమయాంది. ఆ తరవాత మూడు రోజులు 
ఎలేా గడిచాయో తెలియలేద్ద. గురువారాం పగలాంతా క్రికెట్ చూ 
త్ు, గోలచేత్ు గడిపేసాాం అాందరాం. ట్టవీ సాండులో ఒకళ్ి 
మాట ఇాంకొకళ్ికి వినపడటమే కషుాంగా వుాంది. అమమ అరగాంట 
కోసార్చ ట్ట, గాంటకో సార్చకి తాయలాలూ తెచిి ఇచిిాంది. మేాం 
వస్తునానమని సాయాంగా చిచ్చి బుడూే, మతాబాలు, జువాలూ కటిు 
ఉాంచారు నానన. రాత్రి మేము అవనీన కలుత్ువుాంటే, ఇాంటి 
ముాంద్ద ప్రమిదలలో దీపాలు వెలిగిాంచారు అమమ, అమమలూ. 
ఒకకసార్చ అాందరాం నిజాంగా పదేళ్ళి వెనకెకళ్ళి పోయాాం. ఏదో 
కలయాం్ాంలో ఎకేకసి వెనకిక వెళ్ళిపోయన అనుభూతి. అమమ 
కళ్ిలో మెరుపు ముాంద్ద దీపాలు, దివిట్టలు వెలవెలబోయాయ. 

శుక్రవారాం వచేిసిాంది. పదిగాంటలకలేా మామయయ కరు 
సిదధాంగా వుాంది. ”ఏమీ లేద్దరా మామూలు చేకపేి. మధాయనాన 
నికలేా వచేిసాును” అాంటూ బాబిగాడినీ, నన్యన , అమమలునీ 
ముద్దదపెట్టుకుని కరెకికాంది అమమ. పకకన నానన కూరుినానరు. 
కరు వెళ్ళే పోయాంది. వెాంటనే అాందరాం ఫోను దగగరకి పర్చగెతాుాం. 
త్పర్స సెిష్ణలిట్ట ఆస్తపత్రి కి ఫోను చేసి సెిషలిస్తు డ్డకుర్స గార్చతో 
మాటేాడ్డాం. “మీకు తెలుస్త కదా. ఈ ఓపెన్ హార్సు సరజరీలు మేము 
ప్రతీ రోజూ చేత్ుాంటాాం. ఏమీ భయపడ్డలి్న పనేలేద్ద. జస్ు 
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కొనిన గాంటలోే పూరుయ పోతుాంది. వాల్ా్ కొదిదగా బాేకయాయయ. 
సోమవారాం చెపాిను కదా. డోాంట్ వర్రీ ... వుయ్ విల్ టేక్స కేర్స! “ 
అనానరు మా వీధలో కపురముాండే డ్డకుర్స కృష్ణురావు గారు. ఆప 
రేషన్ పూరుయాంది. శనివారాం ఉదయానికలేా అమమ మాటేాడ 
గలిగిాంది.  

“ఏరా చినాన మీకు ముాందే తెలుసా?” అాంది అమమ 
అనుమానాంగా.  

“లేదే తెలియద్ద.” అనాననేనను. 
“ఉతు వెధ్వలు. మీర్చదదరూ తోడు దొాంగలు. మీకు తెలిసే 

వుాంట్టాంది ...” అాంది అమమ నవుాత. 
రా్యాంది. నానాన, అమమలూ ఇాంటికెళాిరు. బాబి 

గాడు కఫీ తీస్తకు రావడ్డనికి కిాందకి వెళాిడు. అమమ పకకనే నేను 
వునానను. 

“చినాన! మీరాంతా అమమ ఇలా ఎాంద్దకు చేసిాంది 
అనుకుాంట్టనానరు కదూ. చెబుతాను విను. మొనన దసరా రోజున 
గుళ్ళి లలితా సహస్రాం చదివివోత్ుాంటే ఉననట్టేాండి ఆయస 
మొచేిసి, ఊప్పరాందకపోతే నానన మన కృష్ణురావు గార్చకి చూప్పాం 
చారు. ఆయానేమో రెాండురోజులు పరీక్షలనీన చేసి, ఆపరే 
షననానరు. గుాండె ఆపరేషనాంటే ఏమయనా జరగవచ్చికదా... 
అపుిడు నా కనిప్పాంచిాంది – నేను చచిిపోతే ఎలాగా అని. చావాం 
దర్చకీ వస్తుాంది. కనీ అదీ ప్రశాాంతాంగా, కోర్చకలు తీర్చనవాడికొసేు 
అాందర్చకీ హాయ–అనుకునానను. నాకిాంక తీరని కోర్చకలు ఏమిటా 
అని చాలా ఆలోచిాంచాన్రా. ఏమీ తటులేద్ద. నాకనినాంటికనాన 
నచిిన పనేదైనా చెయాయలనిప్పాంచిాంది. అదేమిట్ల తెలుసా? మా 
నానన గుాండెలమీదకెకిక ఆయనతో ఆడుకోవడాం. ఇపుిడు నేను 

ఆయన దగగరకి వెళ్ళి వయసే్గానీ , ఆయన రాలేరుగా. అాంద్దకే 
దాని తరువాత ఇాంకేమిటిషుమా అని అని ఆలోచిాంచాను. మీతోట్ట, 
నానన తోట్ట సమయాం గడపడాం ఇషుమనిప్పాంచిాంది. అాంద్దనా 
బాబిగాడికి వుదోయగాం వచేిసి, నీ ఇాంజినీర్చాంగ్స పూరుయపోతునన 
రోజులు తిర్చగి ఒకకసార్చ గడపాలనిప్పాంచిాంది. ఎాంద్దకాంటే-వాడు 
సెటిలయపోయాడు. నువిాాంజినీరైపోయ సెటిలయపోతావనే ధై 
రయాం, అమమలిన చూస్తకోవటానికి నానన, అాందొచిిన ఇదదరు అనన 
లు వునానరనే ధైరయాం, ఒక భద్రతా భావాం. దేనికీ లోట్ట లేని ఒక 
గొపి జీవితానిన నాకిచాిడురా దేవుడు. దేవుడు లాాంటి మీ 
నాననని, దేశాలేనలే బిడలాిన – బ్ాంగారమాంటి కుట్టాంబానినచాిడు 
దేవుడు. అాంద్దకే ఆయనకి కృతజఞత చెపుికోలేని రోజులేద్ద. ఈ 
ఆపరేషను పుణయమా అని నాకేదయనా అయతే, అయోయ అమమని 
చూడలేక పోయామని మీరాంతా బాధ్పడతారని రమమనానన్రా. 
అాందర్చనీ ఇబ్ిాంది పెటుడాం ఇషుాం లేకే, మిమమలిన మా్మే 
రమమననది. మరేాం కద్దరా. మిమమలిన పొద్దదనేన బ్యటకి పాంపే 
యడాం, సాయాం్ాం రమమనడాం, లాంచిబాకు్లివాడాం ఇవనీన 
ప్పచిి పనులే. కనీ ఆ పనులు ఎాం ... త ఆనాందానినచాియో మీకు 
తెలీద్దరా. ఈ నాలుగు రోజులోేన్య నేను జీవితాంలో ఆనాందా 
ననాంతా అనుభవిాంచేసాన్రా. ఇహ ఇపుిడూ ఆ పైవాడు ఎపుిడు 
రమమాంటే అపుిడు రెడీ ... సరే, కొాంచాం నిదదరోసోుాంది. 
బాబిగాడోసేు ఇదదరూ కసు కఫీ తాగి, అలా బైట తిర్చగిరాండి. 
ఇాంకేాం భయాం లేద్దలే.” అాంటూ నిద్రలోకి జారుకుాంది అమమ. 
 అమమ ఎాంత ప్పచిిది!! ఈ ప్రపాంచమాంతా అలాాంటి 
ప్పచిివాళ్ితో నిాండిపోతే ఎాం ... త బాగుాండును !!    

అంతరా్జతీయ మ్హిళా దినోతసవం 

                                                                                                            చెంగలవ 

 కలిాంగ్స బెల్ శబ్దాంతో నిద్ర లేచిన నేను ఈనాడు పేపరోే 
వారులకోసాం తలుపుతెర్చచాను. ఎద్దరుగా పెదదపెదద అక్షరాలతో 
"అాంతరాజతీయ మహిళా దినోత్వాం సాందరుాంగా ముఖయమాంత్రి 

గారు మహిళ్లకు అాందిసోునన సాందేశాం"అాంటూ. 'బాబోయ్ ఏడ 
యపోయాంది. ఇాంక చాలా పనులునానయ, పని మనిష్ట రాలేద్ద 
ఆఫీస్తలో మీటిాంగ్స. అసలే ఆడబాస్త' అనుకుాంటూ చద్దవుతునన 
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పేపరు కిాంద పడేశాను. మళ్లి కలిాంగ్స బెల్. మావారు ఊర్చలో 
లేరు. ప్పలేలు మొద్దద నిదదరేు. తలుపు తీసేు పనిమనిష్ట.  

అమమయయ అనుకుాంటూ, “ఏమే రామీ ఏాంటి ఇాంత 
ఆలసయాం?" అనానను. 
 "నా బిడాకి అస్లే ఒళ్ళి బాగాలేదమామ, రా్ాంతా నిదదర 
లేద్ద" 

 "మర్చ డ్డకురుకి చూప్పాంచావా?" 

 "ఏడమామ నాకసలు పని తీర్చకయత లేద్ద. మా ఆయన ఒ 
కక పనీ చేయడు. పైగా డ్డకటేరుకు ఈనికి పైసలు లేవనానడు. 
నాకు ఎగసేా పని చెపిమామ చేసాు డబుిలీ నీ కల్మమకుకతా " 
 "అాంత వద్దదలేగానీ ఈ డబుి తీస్తకెళ్ళి మీ అమామయని 
మాంచి డ్డకురుకి చూప్పాంచ్చ. మళ్లి సాయ్ాం వచిి పని ము 
గిాంచ్చ" అని తలుపేస్తకుని నిటూురుత్ు మా మగప్పలేలిన "లేవాం 
డ్రా త్కలు బ్స్త్ వెళ్ళిపోతుాంది" అాంటూ రొట్టన్ లో పడ్డాను.  
 ఆఫీస్తకు వెళాదమని ఆట్ల కోసాం చూస్తుాంటే చినననాటి 
సేనహితురాలు సరోజ కనిప్పాంచిది. "ఏాంట్ట నువెాపిటి నుాంచీ ఉదోయ 
గాం? ఉదోయగాం చేయననేగా చద్దవుమాని హాయగా పెళ్ళి చేస్త 
కునానవు. ప్పలేలని వదిలి నువుా రోడుామీదే? నమమలేకుాండ్డ వునాన 
ను" అనానను. “ఏాం చెపినే! మావారు హై సొసైటి, లగజరీస్ 
అాంటూ పెదద ఇలోేకటి కొని పడేశారు. ఇపుిడు దాని అపుి ఎలా 
తీరుతుాందా అని టెనషన్ ఒకటి. వద్దద వదదాంట్టాంటే కరు కూడ్డ 
కొనానరు. సరే, నేను కూడ్డ ఏదో వేనీనళ్ికి చనీనళ్ళిగా ఉదోయగాం 
చేస్తునానను. ఇపుిడనిప్పసోుాంది, నీలాగా చద్దవుకుని ఉాంటే అని. 
ఈ వచేి జీతానికి పనివాళ్ిని  కూడ్డ పెట్టుకోలేను. ఇక ప్పలేల 
సాంగతి సరే సర్చ. నీకు తెలుస్తగా వాళ్ిని ఎాంతో జాగ్రతుగా పెాంచా 
లని నేను పోయన ఊహలు. ఇపుిడు అనీన పోయాయ. సరేలే, 
మళ్లి కలుదాదాం ఆఫీస్తకు ఆలసయాం అయతే జీతాం కోసాురు. దార్చలో 
చాలాపనులునానయ" అాంటూ అకకడినుాంచి జర జరా నడుచ్చ 
కుాంటూ వెళ్ళిపోయాంది సరోజ. త్కలులో నాకనాన మాంచి మారుక 
లు వచిినా ఆడప్పలే లకి ఉదోయగాలెాంద్దకని చద్దవు మానిప్పాంచారు 
సరోజ అమామ నానాన. చిననపుిడు ఎాంత అాందాంగా ఉాండేదో. 
ఇపుిడు టెనషన్ తో ఎాండుకుపోయ మనిష్టలాగా కూడ్డ లేద్ద. 

అమమయయ అనుకుాంటూ ఆఫీస్తలో అడుగుపెటిు పకకనే వునన కొలీగ్స 
సీతను "గుడ్ మార్చనాంగ్స, ఎలా వునానరు" అనాననో లేదో ... 
 "ఆ ... ఏాం మార్చనాంగ్స లెాండి, త్రుయడి కాంటే ముాంద్ద 
లేచి ఇాంటి పనులు తెమిలిి అఫీస్తకోచేిసర్చకి ఇకకడ పనిచేసే ఓప్ప 
కే లేద్ద. ఎపుిడైనా అనిప్పస్తుాంది. మా అమమ రోజలేా చేసే పనిని 
నేను నాలుగు  గాంటలలో పరుగెతిు చేసి, ఆఫీస్తలో పది గాంటల 
పైన పనిచేసి ప్పలేలిన విస్తకుకాంటూ ఏాం సాధసాునో ఏాంట్ల అని" 
 "పోనీ ఉదోయగాం మానేయక పోయారా?" అని నేనాంటే, 
"ఆ ఎటేా మానేయగలను? నా ఎాం.సి.యేయ. డిగ్రీ చూసి చేస్తకునాన 
రు మావారు. ఇపుిడు అరాధాంతరాంగా మానేసేు మా  ఆడపడుచ్చల 
పెళ్ళిళ్ళి ఎలా అవుతాయ ?పైగా వాళ్ళి అమెర్చక సాంబ్ాంధ్ాం 
కోసాం కాంపూయటర్స కోరు్లు కూడ్డ చేస్తునానరు. అపిటికీ మా 
చినన ఆడపడుచ్చ 'నేనసలే పెళ్ళి చేస్తకోను వదినా నీ కష్ణులు చూ 
స్తుాంటే' అాంది. నేన్య అదే చెపాిను పెళ్ళి, ఉదోయగమో జీవితాంలో 
ఏదో ఒకటే చేయాలి. నా పని రెాండు పడవలలో కళ్ళి పెటిునట్టుాం 
ది. రాండి, కఫీ తాగుత ఈ మెట్టర్చయల్  రెవ్యయ చేదాదాం" అాంది 
సీత. 
 ఇవాళ్ళుకి ఆఫీస్త పని ముగిాంచి ఇాంటికి వచాిను. తలుపు 
తీస్తుాంటే పకక ఫాేట్టలో రమయ పలకర్చాంచిాంది. 
 "బాగునానరా అకకయయగారు?" 
 "రా, రా ట్ట తాగుత మాటేాడకుాందాాం" అని ప్పలిచాను. 
ట్ట కపుిలోే పోస్తకుని "ఇపుిడు చెపుి, ఏాంట్ట విశ్లష్ణలు" 
 "ఏాం చెపిను అకకయయగారు మావారు ఆఫీస్తలో ఏదో 
ప్రమోషనేు సర్చగాగ ఇవాలేద్దట. పై అధకరులతో గొడవపడ్డారు. 
వేరే ఉదోయగాం కోసాం ఎాంత ప్రయతినాంచినా దొరకలేద్ద. మీరు నాకే 
దైనా చిననది చూప్పసాురేమోనని . . . ." వాపోయాంది రమయ. 
 "అాంత చినన నెలల పాపని పెట్టుకుని ఎలా చేసాువమామ?"  
అని అడిగాను. 
 "మా అమమ తనకి తోచిన సహాయాం చేసాునాంది. మా 
నాననగార్చకి అనీన ఖచిితాంగా ఉాండ్డలి నాకు తెలుస్త అయనా 
కొనానళ్ళి అమమ పాపని చూసాునాంది కదా అని ... కొనిన రోజులు 
చేసేు మళ్లి సమసయలుసరుదకుాంటాయని ఇలా నిరుయాంచ్చకునానను" 
అాంది. 
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 "సరేలే నీ బ్యోడేటా ఒకటి ఇవుా రేపు చూసాును. మర్చ  
కూరలకి వెళాదమా?" ఇదదరాం బ్యలుదేరాాం. ఫస్తు ఫోేరులో పాంక 
జాం మామి ఎద్దరొచిిాంది. మామి కొడుకులు అమెర్చకలో వునాన 
రు. కూతురు ఉళ్ళినే ఉాంది. అపుిడపుిడు వచిిపోతుాంది.  
 "మామీ ఏమైనా కవాలా! బ్జారోేకి వెళ్ళతునానను" అని  
అడిగాను.ఆవిడకి వయస్తతో పాట్ట నడక కుాంట్టపడిాంది. అడపా 
దడపా ఏమైనా తెచిిపెటుమని అాందర్చనీ అడుగుత ఉాంటారు. 
భరుకు ఈమధ్యనే బైపాస్ అయ ఇాంటే్లనే ఉనానరు. 
"కొాంచెాం శనగప్పాండి తెచిిపెటుమామ. మా ఆయన పెనషను మా 
మాంద్దలకే సర్చపోవటాం లేద్ద. అాంద్దకే తెలిసిన వాళ్ేకి సీాట్టే, 
జాంతికలు చేసి నేనుకూడ్డ అాంతోఇాంతో సాంపాదిస్తునానను. 
కూరుిని చేసే పనే కదా అని. ఉర్చకే తిని కూరుిాంటే తోచడాం 
లేద్ద" అాంది. “ఏ దేశ చర్చ్ చూసినా ఏముననది గరాకరణాం” 

అని పూరాాం ఏదో కవి రాసారుట. ఇపుిడు నేనాంటాను "ఏ వనిత 
జీవితాం చూసినా ఏముననది గరాకరణాం-న్యరేళ్ి జీవితమాంతా 
ఉదోయగపరాాం". ఇాంటికొచిి హాయగా టి.వి. అనాన చూదాదమని 
ఆన్ చేసేు 'యువతార తరుణ్ అాంతరాజతీయ మహిళాదినాం 
సాందరుాంగా ఆడవాళ్ి ఫోనేకి సమాధానాలిసాురుట'  అాంటూ 
మొదలయాంది. యువతారలు తీరేి సమసయలా మనవి అని టి.వి. 
కటిు హాయగా పాతపాటలు విాందాాం మళ్లి ప్పలేలు ఆడుకుని 
వచాిక హోాంవరుకలు, మూయజిక్స ప్రాకీుస్తలు  హడ్డవిడి అని. తల 
త్ మొహమూద్ కసెట్ పెటాును. సోఫాలో వాలి కళ్ళి మూస్త 
కుాంటే శ్రావయాంగా వస్తునన పాట ననున మరోలోకనికి తీస్తకెళ్ళేాంది. 
"జిాందగీ దేనే వాలే స్తన్ .." 
ఇదాండీ ఉదోయగాం పురుష లక్షణాం. స్త్రీకి జరుగుబాట్ట. 

అగి్గపెటె్ట 

శీ్రరమణ 

ఏమిట్ల అలా గీసి పారేసాుాంగానీ నిజానికి అగిగపెటెు అాంత 
తీసి పారేయాయలి్ాంది కద్ద. అసలు ‘ఆాంధ్ర సాహితయాంలో అగిగపెటెు’ 
అనే అాంశాంపై ‘విత్ సెిషల్ ర్చఫరెన్్ ట్ట గిరీశాం’ – ఒక పర్చశో 
ధ్క వాయసాం వ్రాసి ఏ యూనివర్చ్ట్టకైనా సమర్చిాంచవచ్చి.  ‘ఆాంత 
రాయలు–అగిగపెటెులు’ అనేదానిన బ్రువయన నవలగా తీర్చి 
దిదదవచ్చి. లేడీ సెాంటిమెాంట్టని, క్రైమ్ ని మిళాయాంచి ‘ఓ అగిగపెటెు 
కధ్’ అనే పేరెటిు సినిమాతీసేు నిక్షేపాంగా వుాంట్టాంది. ‘శ్రీవారు–అగిగ 
పెటెు’ అనన మినీకధ్ మినీసకర్సు అాంత అాందాంగా వుాంట్టాంది. ‘నిపెి 
టెు లో నెతుురు చ్చకక’ డిటెకిువ్ నవలకి మాంచి శీర్చషక. నితయకృతయాం 
లోనే కద్ద, మన సాంసకృతిలో కూడ్డ అగిగపెటెుది కూడ్డ అగ్ర 
తాాంబూలమే. అగిగపెటెులు సరా సామానయాంగా దేముడు గూటే్లనో, 
వతుులబుటులోనో వుాంటాయ. ఇాంటా-బ్యటా కూడ్డ సముచిత 
సాథనాం వుాంది. “మాసాురూ! కొాంచాం మాచ్-బాక్స్ ఇవాాండి” అని 
ర్చక్షాలో వెళ్ళునాన మిమమలిన ఆప్ప డిమాాండ్ చేశాడాంటే అతగాణ్ణు 
అచిమయన తెలుగువాడిగా గుర్చుాంచాండి. కొాందరు నోరు తెర్చచి 
అడగడ్డనికి కూడ్డ బ్దధకిసాురు. చ్చటులో, సిగరెట్లు నోటే్ల పెట్టుకు 

ని భజన చెకకలు కొటిునటే్ట చేతోు సైగ చేసాురు. ఏ భాషలో అడి 
గినా జేబులో వుాంటే కదనడ్డనికి నోరు రాద్ద. ఇాంతటి అపూరా 
అరువుసకరయాం ఈ భూమీమద ఒకక అగిగపెటెు విషయాంలోనే వుాంది.  

నితాయవసర వస్తువుల జాబితాలో ప్రధ్మ సాథనాం అగిగ 
పెటెుకు వుాంట్టాంది. ప్రతి బ్డెజటే్లన్య దాని ప్రసాువన వుాంట్టాంది. 
భరు వయసనానికి, భారయ అవసరానికి కేాంద్రబిాంద్దవుగా వెలిగి 
పోవడాం ఒకక అగిగపెటెుకు మా్మె చెలిేపోయాంది. భరు సోమకిాంగ్స 
హాబిట్ ని అణా-పైసలోేకి మర్చి తరుజమా చేసి లెకిర్చేచేి గృహిణ్ణ 
అగిగపెటెుల వలే వచేి దాండగను ప్రసాువిాంచక పోవడాం గమనారహాం. 
దానిపై గల అభమానాం అలాాంటిది.  

“అగిగపెటెు కనపడటాం లేద్ద. కసు మీ దగగరుాంది ఇట్ట 
పడేయాండి” అని వాంటిాంటే్లనుాంచి శ్రీమతి కేక వేసినపుిడు పొగ 
త్రాగడాం వలే లాభాలేమిట్ల సోదాహరణాంగా చెపాిలని ఏ పోగ 
త్రాగే భరుకయనా అనిప్పస్తుాంది.  చిరునవుాతో జోడిాంచి అగిగపెటెును 
అలా షోగాగ నడిమిాంటే్లాంచి వాంటిాంటే్లకి విసర్చనపుిడు ఆనాటి 
మేజువాణీ సిగుగల పూల చెాండు జాఞపకాం రాక మానవు.  
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ఆ విస్తర్చకి అగిగపెటెు వెళ్ళే వాంటిాంటే్ల నీళ్ి గాబులో నిశ్ 
బ్దాంగా పడినపుిడు భరుమొహాం అసమరధవాంతాంగా మార 
వలసివస్తుాంది. తడిసిన అగిగపెటెును, పైట కొాంగుతో వ్వతిు దముమ 
కునన అగిగపెటెును, నడిమిాంటే్ల నిలుిననభరును మార్చిమార్చి చూసే 
భారయ కళ్ిలో గతిాంచిన గతాలు కద్దలుతాయ. గాజుల చేతులు  
అగిగపెటెును గీయడాంలో గొపి సాంగీతాం వుాంది. గల గలలు, గీతల 
మోతలు అనీన కలసి కసేపు కలవరపెటిు చివరకు వెలగడాం 
ముకుయాంపు కక మరేమిటి?   

అగిగపెటెు మాట వసేు మా వ్యర్చ తోట పులేయయ గారు 
జాఞపకాం వసాురు. ఆయనకి ప్పలేా జెలేా లేరు గాని డొాంక వారని ఓ 
పాతిక ఎకరాల కొబ్ిర్చ తోట వుాండేది. చ్చటు నోటే్ల పెట్టుకుని 
పాండిపోయన వయస్త్లో, ఎాండిపోయన కొబ్ిర్చ మటులకు 
ఈనెలు తీత్ు డొాంకమీద కూరుిని ఉాండేవాడు. ఆ రోజులోే వేసాం 
కలాం నాలుగు నెలలూ ఆ డొాంకన ప్రైవేట్ బ్స్త్ తిర్చగేది. తోట 
పులేయయ గారాంటే బ్స్త్సాుపు లాాంటి వారు. వైనాంగా బ్స్త్ను ఆప్ప 
“ఒరేయ్ ! సనానసి నిపెిటెు ఇవారా”. అనేవాడు. ప్రతి ట్రిపుిలోన్య 
ఆపకుాండ్డ వెళ్ిడ్డనికి దముమలుాండేవి కవు. ఇలా కదని ఓ రోజు 
న కాండకురు సీలు విపిని అగిగపెటెు విసిరేసి చకక వెళ్ళిపోయాడు. 

వచేి ట్రిపుిలో ఆపాడు బ్స్త్ని. “అగిగపెటిువారా సనాన 
సి!” అనానడు తోట పులేయయ. “ఇాందాక నిాండు పెటెు ఇచాిను గా” 
అనానడు కాండకురు విస్తగాగ మొహాంపెటిు. “ఏడిసావు లేరా ! ఒకక 
పులే కోసాం నిాండు పెటెు తియయడాం దేనికని సీలిపిలేద్ద – నీ దగగర 
పెట్టురా సనానసీ! వెలిగిాంచ్చకుని ఇచేితాు” అని తాపీగా అాంటే 
బ్తుకు జీవుడ్డ అని అగిగపెటెు అాందిాంచి నోరు మూస్తకునానడు 
కాండకురు. చ్చటు వెలిగిాందని బాగా నమమకాం కుదిరాక అగిగపెటెు 
తిర్చగిచేిసి “ఇటేా అయతే పులేయయ తోటేటేా కొనేవాడు. సొముమ 
పాడు చేస్తకోకురా సనానసీ!” అని సలహా ఇచిి గానీ బ్స్త్ని 
వదిలేవాడు కద్ద తోట పులేయయ. దానివలే అగిగ పులేయయ గా 
ప్రసిదిధ కెకకడు.  

ఇదాంతా ఎాంద్దకు చెపాినాంటే అగిగపెటెులో పులేలే కద్ద 
ఎకనామిక్స్ కూడ్డ వుాంటాయ. పెనీనలు కలిసి పాండుే అయనటే్ట 
పులేలు కలసి పెటెులు అవుతాయ. ఒక పులేే కదా ఏాం భాగయాం 
అనుకుాంటాాం. రోజూ నాలుగు పెటెుల సిగరెట్ట ే కలేివాడికి ఒక 

అగిగపెటెు వెలిగిపోతుాంది. అసలు గృహిణ్ణ పొద్దపర్చతనాం అగిగపెటెు 
వాడకాంలో అరధమయ పోతుాంది. నిాండు పెటెుని రెాండుగా చీలిి 
వరు వేరు చోటే భద్రపరచడాం ఇలేాలు ఒబిిడి తనానికి నిదర్నాం. 
‘పెటెులు వేరయనా పులేలు ఒకటేనోయ్’ అని మీరు కమెాంట్ 
చెయయకాండి మర్చ. 

అగిగపెటేుకో పాపులర్స సైజు వుాంది. అగిగపెటెు సైజులో రేడి 
యోలు వచిినపుడు అాందరూ ఆశిరయ పడ్డారు. పనెనాండు గజాల 
నేత చీరెను మడిచి అగిగపెటెులో పెటాురనేది చేనేత కళాకరుల 
కశలానికి నిదర్నాంగా చెబుతారు. అద్దద కొాంపలెపుడూ అగిగ 
పెటెులేాగే వుాంటాయ. ఒక పేద ఇలేాలికది  పోపుల పెటెు. ప్పలే 
వాడికది ఆట వస్తువు. కొాందర్చకి అగిగపెటెులో చిలేర దాచడాం అల 
వాట్ట. బ్స్త్ టికకటే్ట భద్రపరచడ్డనికి అనువైనది అగిగపెటెు. 
తాకట్టు పెటుడ్డనికి చెవికమమలు తీసికెళ్ళిటపుిడు ఇాంటి దగగర 
వ్వలిచి, అగిగపెటెులో పెటిు రొాంటిన కట్టుకు తీస్తకెళ్ళి పేదరాాండ్రు 
ఎాందరో. అకకడికకకడ తీసివాడ్డనికి ఎదో చెపిరాని వేదన. 

అగిగపెటెులో అదృషుాం వుాందని ఓ మిలటరీ మిత్రుడు చెపు 
తాండేవాడు. సిగరెట్ పాకెట్ అగిగపెటెు ఒకేసార్చ అయపోతే ఆ 
రోజు అదృషుాం వర్చస్తుాందని చెపేివాడు. “మర్చ నీకెపుిడైనా అలా 
జర్చగిాందా?” అని అడిగాను. సవా లక్షసారేు జర్చగిాందనానడు. 
“అదృషుాం పటిుాందా?” అని గుచిి గుచిి అడగడాం బాగుాండదని 
నేను అడగలేద్ద.  

అదృషుాం మాట ఏమోగానీ ఫిలాసఫీ మా్ాం ప్పాండు 
కుాంటే అగిగపెటెులో దొరుకుతుాంది. ప్రేమిాంచిన హృదయాంలా మన 
జీవితాంలో అగిగపులే ఒకకసారే వెలుగుతుాంది. అగిగపులే-గీసే కొస 
జీవాతమ–పరమాతమలేాాంటివి. ఆ రెాండూ ఐకయాం అయనపుిడే సతయ 
శవస్తాందరమయన జోయతి ఆవిరువిస్తుాంది. శాాంటయయ, శాంకరా 
చారయ, జిడుా కృషు మూర్చుల తాతిాక సిదాదాంతాలను క్రోడీకర్చాంచి 
అగిగపెటెు సిథతికి కుదిాంచవచ్చి. అగిగపెటెులో నిద్రపోతునన వెలుగు 
బావుటాలు వునానయ. 

అగిగపెటెు సోరుగు తీసిచూడగానే పాేట్-ఫారాం మీద నిద్ర 
పోతునన తిరుపతి ప్రయాణ్ణకులు జాఞపకాం వసాురు. మన సమాజాం 
కూడ్డ ఇలానే నిద్రపోతోాంది అనిప్పస్తుాంది. వరగ సాంఘరషణ లోాంచే 
చైతనయాం విపేవాం వస్తుాందని అగిగడొకుక, అగిగపులే రుజువు చేస్తు  
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నానయ. కొయయరాజు నిపుి ట్లపీ ధ్ర్చసేు ఏమవుతుాంది అనన ప్రశన 
కు జవాబు వెలిగిాంచిన అగిగపులే.  

నిాండు కుాండ లాగే నిాండుపెటెు తొణకద్ద. సగాం సగాం 
పెటెు ప్పలేల కోడిలాగా, ఎాండిపోయన చికుకడు కయలా గల గల 
లాడుత వుాంట్టాంది. జీవితమాంతా మాంద్దకొడిగా గడిపేసే అవ 
కశాం అగిగపులేకు మా్మే వుాంట్టాంది. కొాందర్చ మెదళ్ళి 
అగిగపెటెులు-ఆలోచనలు అగిగపులేలు. ఈ మధ్య చాలామాంది 
కవులు ఖాళ్ల అయన అగిగదోకుకలాగా పకకలు అర్చగిన అగిగపెటేులేా 
కనిప్పస్తునానరని సాటి కవి కమెాంట్ట. చాలాసేపు సీాయ కవితలు 
వినిిాంచి అభప్రాయాం అడిగిన కవిని నిజాంగా మనకు అవసరాం 
వునాన “అగిగపెటెు ఉాందా?” అని అపుిడు అడగడాంవలే అపారాధ 
లకు దార్చ తీసే ప్రమాదాం వుాంది.  

అగిగపెటెులో అభుయదయాం వుాంది. సామాజికసిృహ వుాంది. 
బూరుజవా చేతులోే ఉనన పీడితవరగాం ప్పడికిటే్ల అగిగపెటెు లాాంటిది 
తసామత్ జాగ్రతు.  

సామాజికసిృహకీ, సాందరయదృష్టుకీ లాంకె పెడుతునాన 
నని అనుకోకపోతే ఓ విషయాం–అగిగపెటెు సరసన లేకపోతె సిగరెట్  
పెటెులో ఒాంటర్చతనాం కనిప్పస్తుాంది. అాంతస్తథ లేని డ్డబా కొాంపలా, 
గూడులేని బ్ాండిలా వుాంట్టాంది. కవిడిపెటెు మీద ట్రాంకుపెటెులా, 

సిగరెట్ పాకెట్ మీద అగేగపెటెు ఉాంటేనే అాందాం. బ్స్త్లోేన్య, 
రైళ్ిలోన్య పకకవాడి దగగర అగిగపెటెు అరువు తీస్తకుాంటామా – ఆ 
వెలగావలసినది ఒకటి రెాండు పులేలతో వెలగకపొతే మనాం చాలా 
గిలీుగా ఫీలైపోతాాం. మిస్-ఫైర్స అయనపుిడలేా సొాంతదారుడు 
మనవాంక క్రూరాంగా చూసినటే్ట అనిిాంచి మర్చకొనిన మిస్ 
అయపోతాంటాయ. ఇహ అరువు తీస్తకునన మాచ్-బాక్స్ మన 
చేతులోే ఖాళ్ల అయాందా? ఆ యాతన వర్చుాంచలేను. ఆ ఖాళ్ల పెటెుని 
ఏాం చెయాయలి? అరువు ఇచిినవాడి చేతులోే ఎలా పెటుడాం? 
నరకయాతన పడిపోవాలి్ వస్తుాంది. అాంద్దకే భగవాన్ ! నాకెపు 
డూ అలాాంటి సిథతి తెప్పిాంచకు అని ప్రార్చధత్ు వుాంటాను.  

ఆ మధ్య ఫామిలీ పాేనిాంగు వాళ్ళి అగిగపెటెుల మీద 
ప్రచారాం సాగిాంచారు. ఈ ఏరాిట్ట చమతాకరాంగా వుాంది. రాత్రి 
పూట అగిగపెటెుని గురుు చేసినట్టే అవుతుాందని పాేనిాంగు వార్చ ఆశ. 
“ఈ మధ్య మళ్లి అగిగపెటెులమీద సొేగన్్ ఆపేశారేాం?” అని కు 
ట్టాంబ్ సాంక్షేమ శాఖకి చెాందిన కొాంచాం పెదద అధకర్చని అడిగాను.  

“మేాం ఎదో అనుకునానాం గానీ, అగిగపెటెుని దిాండు కిాంద 
పెటిు మామూలుగానే శయనిస్తునానరు.–దీనివలే అటేు ఉపయోగాం 
లేదని గ్రహిాంచాాం.” అని చెపాిడు. అాంద్దకే ఆ సీకముకి అగిగపుల ే
గీసేశారట!               (రచన దీపావళ్ళ’  1990  సాంచికనుాంచి)  

 
గురు శిష్య సంవాద్ం 

టి. ఆర్. శేషాదీ్ర (ఇెండియా) 

సాామీ ! 
ఏమి? 
ఈ సార్చకూడ్డ ననున వెనకిక నెటేుశారు  
ఎవరు? ఏ విషయాంలో?  
అదే సాామీ “కోటా సిషుాం” అాంటూ ప్రవేశ పెటాురు కదా. 

ఆ సైకిల్ సోిక్స్ లో నా ప్రమోషన్ నలిగి పోయాంది. కలాం కలిసి 
రావాలి నాయనా!  దేనికైనా ప్రాపుాం అాంటారు చూడూ అదే. 
వయస్త్ ముదిర్చపోతోాంది సాామీ! 

అనుభవాం పెరుగుతోాందికద శష్ణయ! అాంతామన మాంచికే 
అనుకో. 

* * * 
సాామీ! 
ఆ!  
అదే అద్దదవాడు కళ్ల చేయయనాంట్టనానడు. ఏమీ తోచలేద్ద. 

కొాంత వయవధ ఇచాివా? 
రెాండు సాంవత్రాలయాంది సాామీ. వెకేట్ట చెయయమనన 

నాటి నుాండీ అద్దద పెాంచలేద్ద. వేళ్కి అద్దద అాందటాంలేద్ద. 
అదే నువుా చేసిన తపుి పని శష్ణయ  సాాంత ఇలుే కట్టు 

కుని బాడుగ కిచిి ఆ “లోన్” లేవో లావుగా వునానయాంటూ తకుక 
వ అద్దద ఇాంటే్లకి నువుా దూరావు ... అయాందేదో అయాంది. ఆ 
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మధ్యని ఎవరో ఇలుే, జాగాలు వగైరా వగైరాలు ఖాళ్ల చేయాంచి 
పెటేు పెదద మనుష్ణయలు వునానరని చెప్పిన గురుు. వాళ్ిని 
ఆశ్రయాంచకపోయావా?  

అడిగాను సాామీ, అదో పెదద ముఠా. ఓ సాంవత్రాం అద్దద 
అడ్డాను్ గా కవాలాంట్టనానరు. తీరా పని అవకపోతే ఏమి దార్చ? 

నిజమే నాయనా! ఈ విషయమే ఉపనిషతుులో ే
వాఖాయనిాంచారు. “నాదీ నాదీ “  అనుకుాంటూ నా ఇలుే, నా డబూి 
... నా .. నా... నోట్ చేస్తకో నీదైన వస్తువు వెతుకుకాంటూ వస్తుాంది 
లే. ఎదో ఒకనాటికి ... ప్రస్తుతానికి అాంతకాంటే మారగాం గోచర్చాం 
చటాం లేద్ద నాయనా ! 

** * 
సాామీ! 
ఇాంకేమి? 
ఈ సాంవత్రాం కూడ్డ మావాడికి మెడికల్ లో సీట్ట 

రాలేద్ద సాామీ! 
మరీ మాంచిది. ఆ బి.యయసీ్. పూర్చు చేయాంచ్చ. 
నా భారయ ప్పలేలూ ససేమిరా మెడికలే అాంట్టనానరు. ఏమి  
గతి? 
ఆ పరమాతమకే వదిలేయ! 
అద్దలా సాామీ? దీదరులో మూడు లక్షలు! బెాంగుళ్ళ  

రులో అయద్ద. మణ్ణపాల్ లో ఫది ! ఇాంకెకకడో ... 
శుభాం! ఉననదేదో వ్యడిి పెట్టు.ఆ విధ్ాంగానైనా ధ్న 

జాడ్డయనిన కనీసాం ఈ వయస్త్లో నైనా వద్దలుికో ! విదాయదాన 
ఫలాం సాంప్రాప్పుస్తుాంది. 

మరీ బాగుాంది గురువరాయ! వునన కొదిదపాట్ట ఖరుి పెటేుసేు 
నా సాంగతో? 

గతాంలో నువేా చెపాివు కదయాయ . ఈ కప్పటేషన్ లు ఓ 
మాదిర్చ కేప్పటల్ ఇనెాస్తుమెాంట్ అనీ. కటన కనుకల రూపాంలో 
ఉతురోత్రా బాయాంకు వడీా కనాన అనేక రెట్టే లాగేసాుననీ ... 

జమే సాామీ! ప్పలవేాడు కలేజీలో చేరడమే తడవు 
అడ్డాను్ లిచేి వాళ్ళినానరు. కనీ ... 

మర్చాంకేమి? 
తద్దపర్చ కలాంలో అమెర్చక వెళాేలనో, ‘కినేికిక’ 

పెట్టుబ్డనో  అాంతా సాాహా అవుతుాందేమో అని భయాం ... 
కవచ్చి 
అదేాంటి సాామీ ! తరుణోపాయాం సెలవియయాండి. 
భజ గోవిాందాం ! భజగోవిాందాం! మూఢమతే!! భజ 

గోవిాందాం!! ... చెడా రోజులోచిినపుిడు గోవిాంద్దడే నీకు శరణు ! 
అాంతే నాంటారా సాామీ? 
ముమామటికీ !!! 

 

యోగా చెప్పులూ – కర్జమ అప్పులూ 

శీ్రమతి నిడవోలు మాలతి  

చెపుిలకి సాంబ్ాంధాంచినాంతవరకూ నేనిాంక పాతరాతి 
యుగాంలోనే ఉనానను. అమమదేశాంలో ఉనననానళ్ళి ఏ రెాండేళ్ికో 
ఓమారు ఓ చెపుిలజత కొాంటే సర్చపోయేది. కాంతిర్చ బ్జారులో 
గానుగ చెట్టు కిాంద ద్దకణాం పెట్టుకూకచ్చనన గొడ్డర్చకి ఆది ఇచిి 
కుటిుాంచ్చకునన రోజులుకూడ్డ ఉనానయ. అమెర్చకలో వాటిని 
కసుమ్ మేడాంటారు. అనానక వాటి ధ్ర మూడు రెట్టే చెపాు రు. 
మాకలాంలో మాఊళ్ి లోే అవే కరుచవక. అమెర్చక వచేిక 
మారే ఋతువులతోపాట్ట పాదరక్షలు కూడ్డ మారుికోవాలి్ాందే 

ఇషుాం ఉనాన లేకునాన. వీధులోే తిర్చగిన పుిడే కక ఇాంటే్ల కూడ్డ 
చెపుిలఅవసరాం ఉాంది. 

ఇాంతకీ కలిఫోర్చనయాలో చలి తకుకవా, షోకులెకుకవా 
(ధ్రలమాట సరేసర్చ) అని తెలిసికొనినదానినై, ఇకకడికి వచేి 
ముాందే కలానికీ, మాఅమామయ సాథయకీ తగినజోళ్ళి కొనుకోక 
వాలని నిశియాంచ్చకునానను. మాఅమామయసాథయ అాంట్టనానను 
కనీ నిజానికి అమెర్చకదేశాం అాంతటా ఉాంది ఈ నఖశఖపరయాంత 
పరీక్ష. అాంటే మనాం ఎద్దరు పడగానే, జోళ్ళి బాగునానయ, శఖ 
అాందాంగా ఉాంది అనకుాండ్డ సాంభాషణ మొదలు పెటుడాం అరుదే. 
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*** 
ఓ జోళ్ిద్దకణాం ప్రాాంగణాంలో నిలబ్డి నేను 

ధ్ర్చాంచగలిగినవి ఇకకడ ఉాంటాయా అని చూస్తునానను. 
“జోళ్ళే చూసాువా?” అాంది అమమకల చిననది. 
“చూస్తునానను.” 
“ఎలాటి జోళ్ళి?” 
“వేసవి చెపుిలు.” 
“యోగా చెపుిలా?” 
అహో, నా హిాండూమోము చెపికయే చెపుిను, అది జగ 

దిాదతము అనుకుాంట్టాంటే మరోఆలోచన ఉదయాంచిాంది. యోగా 
భాయసానికేవో పదధతులూ, నిబ్ాంధ్నలునానయని వినానను యోగాకి 
వేరే చెపుిలు అని తెలీద్ద. 

“యోగా చెపుిలా?” 
“యోగాచాపలాగే. చెపుిలుకూడ్డ ప్రతేయకపదధతిలో తయా 

రుచేసాుాం.” 
“చూప్పాంచ్చ. ముాంద్ద నేనుచూడ్డలి. చూసికని చెపిను.” 
“ఇది భారీ ఉతితిు కద్ద. ప్రతి వయకిుకీ వార్చప్రవృతిుకి అను 

గుణాంగా తయారు చేసాుాం. ఇట్టరా. ఇకకడ కూరుిని ఈ ఫారాం 
పూర్చు చేయయ ముాంద్ద.” 

ఈ ఫారాం పూర్చు చేయడ్డనికి కూరుినేముాంద్ద కూరోి 
డ్డనికి కూడ్డ ఏదైనా ప్రతేయకపదధతి ఉాందేమోనని ఆ ప్పలే మొహాం 
లోకి చూసేను. కనీ అలాటి త్చనలేమీ లేవు. సరే. 

యోగసాధ్న చేసినా చెయయకపోయనా జాఞనసముపారజన 
కగలదని ఎాంచి, ఆమె చూప్పన కురీిలో కుద్దరుగా స్తఖాసీను 
రాలినై ఫారాం చదవడాం మొదలు పెటేును. పేరూ, ఊరూ, ఇాంటి 
చిరునామా, కాంటిరాంగూ, ఒాంటి రాంగూ, కేశసాంపద రాంగూ … 
… నాకు అనుమానాం వచిిాంది. నా అసిుతాాం దోచ్చకోమని, 
చూత్ు చూత్ు సరాసాామయకలితముగా ఇచా్పూరాకాంగా వార్చకి 
రాసిచేిస్తుననట్టుాంది ఆఫారాం చూస్తుాంటే. తలెతిు ఆప్పలేవేపు చూసే 
ను. 

“ఏాంటి, ఏమైనా సాందేహాలా?” 
“కాంటిరాంగుకీ కలిజోడుకీ సాంబ్ాంధ్ాం ఏమిటనీ?” 
“నాకు తెలీద్ద. పూర్చు చేసి ఇయయ. అాంతే.” 

“నాకు జవాబు తెలుస్తకోవాలని ఉాంది.” 
“ఆ ఫారాం నేను తయారులేద్ద. కాంపెనీయజమానులు 

తయారుచేసిన ఫారాం అది. ఆఫారాం నీకివాడాం, నీచేత పూర్చు చే 
యాంచి, తీస్తకుని మాకరాానాకి పాంపడాంవరకే నా పని.” 

“ఈ ఫారాం పూర్చు చేయడ్డనికి నేను అభయాంతరాం చెపేు 
ఏమవుతుాంది?” 

“నీ చెపుిలజతకి జీవితకలాం భీమా ఉాండద్ద.” 
“ఎవర్చ జీవితకలాం? నాదా, చెపుిలదా?” “ఎవరు ముాం 

ద్ద పోతే వార్చజీవితకలాం. నువుా పోయనా  చెపుిలుాంటాయ. చె 
పుిలే ముాంద్ద పోతే మేాం సర్చకొతు జత తయారుచేసి ఇసాుాం 
ఉచితాంగా.” (హ్! . ఇలాగే దిగుతాాం గోతిలోకి. అయనా నేను 
పోయేక చెపుిలు ఉాంటే ఎాంత, పోతే ఎాంత?). 

విజాఞనమే నాధ్యయయాం కనక మౌనముద్రాాంకితురాలినై 
ఫారాం పూర్చుచేసిచిి భకిుప్రమతుులతో ఆమెకి అాందిాంచేను. ఆ 
అమామ య నిరామయాంగా ఆఫారాం అాంద్దకుని, అటూ ఇటూ 
తిప్పి చూసి, మరో ఫారాం ఇచిిాంది. 

“ఇద్దాంద్దకూ?” 
“ఇది “కరామ అపుి” ఫారాం.” 
“నాకు అపుి అఖారేేద్ద. డబిిచేిసాును.” 
“అయనా అపుిప్ాం పూర్చు చెయాయలి.” 
“ఎాంద్దకూ?” 
“చెపేిను కదా జీవితకలాం భీమా ఇస్తునానాం అని. అది 

అపుి కిాందకే వస్తుాంది. ర్చవాలిాాంగ్స అపిననమాట.” 
“ఫారాం పూర్చు చేయడాం అయాందా?” “లేద్ద. ఏాం 

రాయాలో నాకు తెలీడాం లేద్ద. కుడికలు కొలతలూ, ఎడమకలు 
కొలతలూ, బ్రువులూ – ఇవేమిటి? కలు బ్రువు ఎలా 
తెలుస్తుాంది కలు కొటేుసి తసేు తపి.” 

“ఆ కొలతలు నేను తరవాత తీస్తకుాంటాను. మాదగగర 
ప్రతేయకాంగా మిషనేునానయ.” 

అబ్ు. మీదేశాం ఎాంత అభవృదిధ పొాందిాందీ! కనీ నా 
రెాండు కళ్ళి ఒకకలాగే ఉనానయ. వాటికి విడివిడిగా కొలతలు 
లేవు.” 
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“అలా కద్ద. ఏకలుగుణాలు ఆకలివే. వేలిముద్రలలాగే 
కలి ముద్రలు కూడ్డను.” 

నాకు చిరాకు కలిగిాంది. నాబాధ్ ఆ కొలతలకోసాం నా 
కలు ఊడదీస్తుాందేమోనని. “అలా కద్ద. నా రెాండు కళ్ికీ ఒకే 
గుణాం. అది ద్దరగణాం. అది అతిగా తిరగడాం” అనానను విస్తరుగా. 

అమమకలప్పలేకి కూడ్డ చిరాకు కలిగే ఉాంట్టాంది. కనీ 
చాలా శాాంతాంగా, చిరునవుాతో, “మీరూ గమనిాంచే ఉాంటారు. 
మీరు కలు తీసి కలు వేత్ు ముాంద్దకు సాగుతారు. ఏకలు నేల 
మీద ఉాంటే ఆకలుమీద మీబ్రువు ఒకటిననర క్షణాం ఉాంట్టాంది. 
దానికి తగగట్టు అాంటే మీపదఘటునకి అనుగుణాంగా మేాం మీజోళ్ళి 
తయారు చేసి ఇసాుాం. మీ జోళ్ళి దీరఘకలాం మనడ్డనికి గల రహ 
సాయలలో అదొకటి.” 

“ఇాంతమాంచి సమాచారాం తెలుస్తకుని రెాండు దశాబాద 
లయాంది. ఇాంక ఏమైనా ఉనానయా?” 

“ఈజోళ్ితో తిరగడాం అయనతరవాత మీఇాంటి ముఖ 
దాారాం దగగర వద్దలుతారు కదా. ఉదయాం తలుపు తెర్చచి, కొాంత 
సేపు దక్షణపుగాలి తగలనివాాండి. దక్షణవాయువులు ఇతోధకశకిు 
నిచిి, మీకు ఆయురారోగాయలు ప్రసాదిాంచడ్డనికి తోడిడతాయ.” 
“మాయాంటి సిాంహదాారాం దక్షణముఖాంగా లేద్ద,” అనానను 
దిగులుగా. 

“అయోయ, చెపిరేాం. అది చాలా ముఖయాం జోళ్ికే కద్ద 
మీకూకడ్డ. వెాంటనే ఇలుే మారాండి.” కళ్లిడుికుాంటూ ఇాంటికొచేి 

ను. ఆ తరవాత జోళ్ివేట ఆప్ప ఇళ్ివేట మొదలు పెటిు తిరుగు 
తునానను. మూడోరోజున కబోలు లీల కనిప్పాంచిాంది, “ఈమధ్య 
కనిప్పాంచలేద్ద. ఊళ్ళి లేవనుకునానను.” 

“ఊళ్ళినే ఉనానను. జోళ్ివేటతో మొదలయన వయవ 
హారాం ఇళ్ివేటకొచిిాంది. కళ్రే్చగిపోయేలా తిరుగుతునానను, మా 
పూరుాలు పెళ్ళికొడుకులకోసాం తిర్చగినటేు,” అని త్క్షమాంగా నా 
పాదరక్షలకథ సాాంగోపాాంగాంగా వివర్చాంచేను. 

అాంతా విని, “నీమొహాం,” అని స్తతారాంగా నా విజాఞనా 
నిన కొటిు పారేసి, “గుళ్ిపలిే మారెకటే్ల చూసేవా?” అని జోడిాం 
చిాంది లీల. 

“లేదే. అలాటి మారెకటొుకటి ఉాందనే నాకు తెలీద్ద.” 
“మన హిాండూలే లే. ఈమధ్యయ తెర్చచేరు.” 
“మాంచి జోళ్ళి దొరుకుతాయాంటావా?” 
“జోళ్ళి బళ్ళి నాకు తెలీద్ద కనీ ఈ యోగాపాఠాలూ 

కరామపాఠాలూ ఉాండవకకడ. ఏదో కొాంటే తపి నువుా ద్దకణాం 
లోకి ప్రవేశాంచేవని కూడ్డ గమనిాంచరు వాళ్ళి.” 

*** 
అననట్టు చెపిలేదనకాండి – ఈకథ నిజాం కద్ద. నిజాం చెపాిలాంటే 
నికకచిిగా అబ్దధాం! నేను జోళ్ికోసాం తిరుగుతుననపుిడు, ఒక 
ష్ణపులో ఒక అమామయ యోగా చెపుిలా అని అడిగినమాట 
మా్ాం వాసువాం.                     (రచయత్రి బాేగ్స నుాండి)

 
నిద్ర   

"డ్డకుర్స గారూ... ఈ మధ్య సర్చగా నిద్ర పటుడాం లేద్ద. మాంచి మాంద్దలేమైనా..." అడిగాడు శ్రీధ్ర్స. "చూడాండి... నిద్ర పటు డ్డనికి మాంచి వాతావరణాం 
అవసరాం. చకకని మెతుటి పరుపు, ఎతెపున దిాండు,ే స్తగాంధ్భర్చతమైన్ అగరుబ్తిు పొగలు, నీలాం రాంగు కాంతి బ్లుి, కిటికీ లకు మాంచి కరెునేు 
వేస్తకుాంటే నిద్ర దానాంతట అదే వస్తుాంది" చెపాిడు డ్డకుర్స. "కనీ ఆఫీస్తలో ఇనిన వసతులు ఏరాిట్ట చేస్తకోవడ్డనికి వీలు కదేమో 
డ్డకుర్స..."సాందేహాం వెలిబుచాిడు శ్రీధ్ర్స.  

సిగిు  

"సిగుగలేదటయాయ నీకు? కూరలు తరుగుతుాంటే వేలు తెగిాందని సెలవు కవాలాంట్టనానవా? ఆ మాట అనడ్డనికి నీకు నోరెలా వచిిాంద యాయ" అర్చచాడు 
ఆఫీసర్స. "నిజాం సార్స.... నిజాంగానే వేలు తెగిాంది" వినయాంగా అనాడు రాంగారావు. "చాలాిలేే నోరుమయ్.... గత పాతిక సాంవత్రాలుగా కూరలు 
తరుగుతునాను. ఒకకసార్చ కూడ్డ నాకు కనీసాం గోరు కూడ్డ తెగలేద్ద. అాండర్స సాుాండ్" ఇాంక పెదదగా అర్చచాడు ఆఫీసర్స. 
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భారతదేశంలో మ్హిళా వాయపారవేతత లు 

              డా. గవరసాన సత్యనారాయణ 

       
మహిళ్లు అాంటే ఎవరు? అమమలు,లేక అకకలు,చెలెేళే్ళ, 

భారయలు, వద్దనలు, మరదళ్ళే ఎవరైనా కవచ్చి. భారతదేశములో 
మా్ము ఇాంక పాతకలపు పదధతులే మహిళ్లకు అాంటగడు 
తునానము. పనిచేసేటపుిడు పని మనిష్టలాగ, ఏదయనా కరయము 
చేసినపుడు మాంత్రిలాగ, భోజనము పెటేుటపుిడు తలిేలాగ, పడక 
పైన రాంభలాగ, భూమిలాగ ఓరుిను కలిగి ఉాండ్డలి, రూపములో 
లక్ష్మిలాగ, ఈఏడు లక్షణాలు కులధ్రమపతినకి ఉాండ్డలి అని 
హిాందూ ధ్రమాం చెపుతోాంది. ఇది స్త్రీలపై మగవారు రుదిదన అధకర 
ము అని స్త్రీవాద సాహితయము చెపుతోాంది. ఈఏడు లక్షణాలలో 
స్త్రీలకు వాణ్ణజయసాంబ్ాంధ్మయన లక్షణాలు ఆపాదిాంచబ్డలేద్ద. 
అాంద్దవలేనే 'భారతదేశాంలో మహిళా వాయపారవేతులు' ఉనానరు 
అాంటే మనము గర్చాాంచదగగ విషయము. 

భారతదేశాంలో సీులు 48%, అయనా కాంపెనీల బోరాుల 
లో 8%, ‘చైర్స-వుమన్’ గా 3%గా ఉనానరని డెలాయట్ కాంపెనీ 
సమాచారాం. చద్దవులోే తేడ్డ, సిర్చలో తేడ్డ, అయనా దీక్షగా పని 
చేసి మగవార్చని మిాంచి స్త్రీలు పెదద ఉదోగాయలు చేస్తునానరు. 

 రాజకీయనాయకులైన మహిళ్లకే పేరు, ప్రఖాయతులు 
లభసాుయ, కని మహిళావాయపారవేతుల గుర్చాంచి ప్రజలు పటిుాంచ్చ 
కోరు. రాజకీయనాయకుల గుర్చాంచి అాందరకు తెలుస్త. అమెర్చక 
లో నివసిస్తునన భారతజాతికి చెాందిన మహిళ్ల గుర్చాంచి నాకు 
తెలుస్త. కని మాతృదేశమయన భారతదేశాంలో కూడ్డ వాయపార 
ము చేసి పేరుప్రఖాయతులు గడిాంచిన స్త్రీలు ఉనానరని గ్రహిాంచాను. 
అాంద్దలో కొదిదమాంది గుర్చాంచి మా్మే ఈవాయసములో ప్రసాువిాం 
చాను. 

వాందన లూ్: 
వాందన చద్దవుకుననది నుయడిలేీలోని స్త్రీల పోలిటెకినక్స లో. 

ముఖేష్ తో 1980లో వివాహాం తరువాత గృహిణ్ణగా జీవిాంచిాంది. 
జరమనీ, ఇాంగాేాండు, ఫ్రాను్ దేశాలలో 'అాందము, ఆరోగయాం' గుర్చాం 

చి తెలుస్తకుాంది. వి.యెల్.సి.సి. అనే సాంసథను 'అాందాం, ఆరోగయ 
ము’, అాందరకూ అాంద్దబాట్టలో 
ఉాండ్డలి' అనన సద్దదేదశాంతో 
1989 లో సాథప్పాంచారు. 
వి.యెల్.సి.సి. సాం సథ ఆదాయాం 
2015 సాంవత్ రములో 1084 
కోటే రూపాయలు. ఆమెకు 40 
శాతాం వాటా వి.యెల్. సి.సి.లో 

ఉాంది. దానిని బ్టిు అమె ఆదాయ మెాంతో మీరు గ్రహిాంచవచ్చి. 
'అాందాం, ఆరోగయము’ గుర్చాంచి రెాండు పుసుకలను రాసారు. ఆమె 
వయస్త్ 56 సాంవత్ రాలు.అమర్స జోయతి చార్చటబుల్ ట్రస్తుకు, 
ఖుషీ అనే సాచిాంద సాంసథలకు నాయకురాలిగా ఉనానరు. 2007 
సాంవత్రము నుాండి అనేక బ్హమతులను గెలుచ్చకునానరు. 

కిరణ్ మజుాందార్స ష్ణ:        

దేశములో పెదద కాంపెనీ అయన బ్యొకన్ కు ఆమె 
మేనే జిాంగు డైరెకురు. ఆమె ఆసిు కొనిన వేల కోటేరూపాయలలో 
ఉాంట్టాందని అాంచనా. ఆమె ఆధ్ారయములో బ్యోటెకనలజీలో, 
మాంద్దల ఉతితిులో, చేసినపర్చశోధ్నలకు, ఫ్రెాంచి ప్రభుతాము 
2016 సాంవత్రములో, ఆమెకు బ్హుమతిని ప్రకటిాంచిాంది. 
కిరణ్ తలిేదాండ్రులు బెాంగళ్ళరులో సిథరపడ్డారు. ఆమె బెాంగ 
ళ్ళరులోనే చద్దవుకొననది. తాండ్రి 'బ్రూ-మాసురు'గా బెాంగ 
ళ్ళరులో పనిచేయటాంవలేన, ఆయన కూతురుకూడ్డ 'బ్రూ-మాసు 
రు'గా తయారుచేయాలని ప్రయతినాంచాడు. పూరాాం భారత 
దేశాంలో కుమమర్చ కొడుకు కుమమర్చగా, చాకలి కొడుకు చాకలిగా 
తర్చఫీదయేయవారు. అదే పదదతిలో ఆమెతాండ్రి కూడ ప్రయతనాం చేసి 
ఆసేేలియాదేశానికి బ్రూ-మాసురు కోరు్లు చేయమని పాంప్పాం 
చాడు. ఆమె బ్రూమాసెురుగా తయరయయాంది కని, సారా తయారు 
చేసే కాంపెనీలలో ఉదోయగాం దొరకలేద్ద. ఆమె చాలా సాంవత్రా 
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లు'కన్లెుాంట్ట'గా పనిచేసిాంది. భారత దేశములో 'బ్రూ మాసెురు' 
గా ఉదోయగాం దొరకక సాకటేాాండు దేశాం వెళ్ళిపోవాలని నిరుయాంచ్చ 
కుాంది. అపుడే ఐరాేాండునుాండి లెసీ ే ఆఖన్ కేస్త అనే ఆమె 
'బ్యొకన్ బ్యొకెమికల్్' అనే సాంసథకు అధపతి, భారత 
దేశములో వాయపారము మొదలిపెటాులి అని అలోచన చేసిాంది. 
కిరణ్ ను  కలసి, ఆమె పని, చ్చరుకుతనాం, మేధా సాంపతిుకి ముచి 
టపడి, భాగసాామిగా తీస్తకొాంది. అలా బ్యొకన్ సాంసథ ప్రారాంభ 

మయ, ఇపుిడు కొనిన వేల కోట ే
రూపాయల ఆరజన కు ఎదిగిాంది. 

కిరణ్ సేనహితురాలు,ఆమె 
తలిే కేన్ర్స వాయధతో చనిపోయారు. 
అాంద్దకు కేన్రు మాంద్దలు తయా 
రీకి సిదధపడిాంది. అాంద్దకు తగిన 

లేబోరేటరీని నిర్చమాంచి, పర్చశోధ్నలు ప్రారాంభాంచిాంది. అనేక కొతు 
మాంద్దల ఉతితిుకి కరణమయాంది. బ్యోటెకనలజిలో, బ్యో 
ఫారమత్టికల్్ లో ప్రగతిని సాధాంచినాంద్దకు ఎనోన బ్హుమ 
తులను గెలుచ్చకుాంది.  

నీతా అాంబాని: 
 నీతా అాంబాని ర్చలయను్ ఫాండేషన్ కు అధనేత. ర్చలయ 
ను్ ఇాండసీేస్తకు నాన్-ఎకి్కుయటివు డైరెకురు. ఇవేకక, ఆమె 
'ముాంబాయ ఇాండియను్ '(క్రికెట్ట ట్టము)ను, అనేక కళాఖాండ్డ 
లను కూడ్డ సాాంతము చేస్తకుాంది. నా అనుమానము ఏమిటాంటే, 
నీతా-ముఖెష్ ల వివాహము, ‘ప్రేమ వివాహమా? లేక పెదదలు 
కుదిర్చిన సాంబ్ాంధ్మా?’ నీతా డేను్ చేస్తుాండగా చూసి, ‘ఈమె 

తగిన  కోడలు, ముఖెష్ కు సర్చపడిన 
జోడీ’ అని ధీరుభాయ అాంబాని (మా 
మగారు) అభప్రాయపడ్డారు. ఒక కధ్ 
నము ప్రకర ము ముఖెష్ కరు నడు 
పుతుాండగా ఎర్రదీపము దగగర కరును 
ఆపాడు. పచిదీపము వచిినా కరును 

కదపలేద్ద. ‘కరును ముాంద్దకిపోనీయ’ అని నీతా హెచిర్చాంచిాం 

ది. అపుడు ముఖెష్ ఏమనానడు అాంటే 'నీవు పెళ్ళికి వపుికునన 
తరువాతే కరు కద్దలుుాంది.’ అని. నీతా ఒపుికుాంది. ఇాంటెరేనష 
నల్ ఒలిాంప్పక్స కమిట్టకి మెాంబ్రుగా నీతా అాంబాని ఎనినక అయాం 
ది. ఇట్టవాంటి గౌరవము ఒక భారతీయ మహిళ్కు లభాంచటాం 
గొపివిషయము. ప్రోజెకుు దృసిు (అాంధులకు చూప్పనిచేి కరయక్రమ 
ము)లో చ్చరుగాగ పాలుగొాంట్టాంది. ‘ధీరుభాయ అాంబాని ఇాంటె 
రేనషనల్ బ్డి’ ఆమె ఆధ్ారయములో నడుస్తుననది. 

ఆరుాంధ్తి భటాుచారయ: 
 ఆరుాంధ్తి భటాుచారయ కలకతాు లో పుటిునా, తాండ్రి 

బొకరో సీులుపేేాంట్ట లో పని వలేన, 
ఆమె భలాయలో పెర్చ గిాంది. తలిే 
బొకరోలో హోమియోపతీ వైదయము 
చేయటము వలేన, బొకరోలో 
సెయాంట్ట జవేవియర్స త్కలోే చద్దవు 
కొాంది. కలకతాులో లేడి బ్రబౌరెన కలేజి 
లో, జాదవ్ పూర్స యూనివర్చ్ట్టలో 

ఇాంగీేష్ణ లిటరేచరు చదివారు.ఆమె ఎాం.బి.ఏ చేయలేద్ద. ఆమె 
సేుట్ట బేాంకు ఆఫ్ ఇాండియా లో ప్రొబేషనర్చ ఆఫీసరుగా చేరారు. 
అాంచెలాంచెలుగా, అనిన రకల బేాంక్స వయవహారాలు చూసి, చేసి, 
ఇపుడు ప్రధ్మ మహి ళ్గా చైర్స-పర్న్ హోదాలో ఉనానరు. ఆమె 
ఆధ్ారయములో ఎస్.బి.ఐ చాల కొతు వాయపారాలు మొదలు పెటిుాంది. 
స్త్రీలకు రెాండు సాంవత్రాలు సబాిటికల్ సెలవును మాంజూరు 
చేయడాం ఆమె ఆలోచనే. సబాిటికల్ సెలవు తీస్తకునన వయకీు ఆ 
సమయానిన తన కెరీర్స లేదా విదాయ సాంబ్ాంధ్మయన 
కాలిఫికేషనేను అభవృదిద చేస్తకోవాలి. ఆమెకు ఇపుడు 60 
సాంవత్రాలు. అకోుబ్రులో పదవీ విరమణ చేయాలి్ ఉాండగా, 
ఆమెకు ఒక సాంవత్రాం పదవిని పొడిగిాంచిాంది. తీరిని అపుిలు 
(నాన్ పెరాూర్చమాంగ్స అసెట్్) తగిగాంచటములో చొరవ చేప్పాంచిాంది. 
సేుట్ట బేాంకు ఆఫ్ ఇాండియాలో విడిగా ఉనన సేుట్ బేాంక్స లను కలప్ప 
ఒకటిగా చేయాలని, ఆమె ఆధ్ారయములో తీరామనిాంచారు. అరుాం 
ధ్తి భటాుచారయ ప్రపాంచ దేశాలలో శకిువాంతమయన స్త్రీలలో 
రెాండవ మహిళ్గా పేరును తెచ్చికుాంది.  
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చాందా కొచార్స: 
 ఆమె జోధ్పూర్స లో పుటిునా, 
చద్దవుమా్ాం జయపూర్స లో సెయాం 
ట్ట అాంజెలా సోఫియా త్కలోే చద్ద 
వుకొాంది. తరువాత ముాంబాయవెళ్ళి 
జయ హిాంద్ కలేజీలో బి.ఏ. చేసిాంది. 
1982లో కస్తు ఎకకాంటెనీ్లో తరీూ 

ద్దపొాందిాంది. జమెన్ లాల్ ఇని్ిటూయట్ లో మేనేజెమెాంట్ట సుడీస్ 
లో మాసెురు్ చేసిాంది. ఆమెకు రెాండు బ్హుమతులు వచాియ. 
ఒకటి వ్వక్స-హార్సు గోల్ా మెడల్, రెాండోది జె.యెన్.బోస్త గోల్ా 
మెడల్ లభాంచాయ. ఆమె 1984లో ఇాండసిేయల్ క్రెడిట్ట అాండు 

ఇనెాస్ు మెాంట్ట కరోిరేషను ఆఫ్ ఇాండియాలో (ICCI) మేనేజి 
మెాంట్ట ట్రయనీగా చేర్చాంది. చద్దకునేటపుిడే అమె తెలివిని చూ 
ప్పాంచారు. ఇాండసిేయల్ క్రెడిట్ట అాండ్ ఇనెాస్ు మెాంట్ట కరొిరేషన్ 
ఆఫ్ ఇాండియాలో అాంచెలు అాంచెలుగా ఎదిగారు. ఆమె 1990 
సాంవత్రములో అయ.సి.అయ.సి.అయ.(ICICI) బేాంకును 
ప్రారాంభాంచారు. అమెకు 2011 సాంవత్రములో 'పదమ భూషణ్' 
బ్హుమతిని ప్రకటిాంచిాంది. కెనడ్డలో ఉనన కరేటన్ యూనివెర్చ్ట్ట 
వారు 2014 సాంవత్రములో గౌరవ డ్డకుర్స ఆఫ్ లాస్ బిరుద్దను 
ఇచిి గౌరవిాంచిాంది. ఇపుడు ఆమె అయ.సి.అయ.సి.అయ బేాంకు 
లిమిటెడుక మేనేజిాంగు డైరెకుర్స అాండ్ చీఫ్ ఎకు్కూయటివ్ ఆఫీసర్స 
గా ఉనానరు. 

సెల్ఫ్ సర్వీస్ 

వెాంకపి మొదటిసార్చగా ఫైవ్-సాుర్స హోటలు కెళాిడు. ట్ట ఆరార్చచాిడు. సరారు ట్ట-బాగుగ, వేడి నీళ్ళి, పాలు, పాంచదార తెచిి టేబులు మీద 
పెటాుడు. వాటితో తనే ట్ట చేస్తకోవాలని తెలిసి వెాంకపి ఆశిరయ పోయాడు. ఇాంకేవయనా కవాలా? అని అడిగిన సరార్స తో “ఆకలిగా 
వుాంది. వేడి బ్జీజలు ఉనానయా?” అని అడిగాడు వెాంకపి. 
“వునానయ. తెమమనానరా?” అనన సరార్స తో “ఒద్దదలే.. “ అనానడు వెాంకపి కొాంచాం భయపడుత. “ఏాం?” అని అడిగాడు సరార్స. 
“బూరెే మూకుడు, న్యనే, ప్పాండీ, కూర ముకకలూ, సువ్యా .. నా మొఖాన పడేసేు నేనేాం చేసేదీ? “ బావురుమనానడు వెాంకపి.   

కోడి – పెళ్లి  రోజు  

"ఏవాండోయ్... రేపటికి మనకు పెళ్పే 15ఏళ్ళ-ే ఓ కోడిని తీస్తకురాండి కోస్తకుాందాాం”, మొగుడికి చెప్పిాంది స్తాందరమమ. “తీస్తకు రావచ్చి. 
కనీ మనాం 15 ఏళ్ే క్రితాం చేసిన తపికి దానిని శక్షాంచడాం ఎాంద్దక..? అని ఆలోచిస్తునానను...!" చెపాిడు స్తాందరయయ. 

వెడిడ ంగ్ యోగా  

పెళ్ళే రోజు గిరీశానికి గొపి సలహా ఇచాిడు అతని సేనహితుడు , యోగా సెిషలిస్తు సోమరాజు. "నీ భారయ ఏాం మాటేాడినా సరే.. తలను 
పైకీ కిాందకి ఊపాలి..!" అనానడు సోమరాజు "ఎాంద్దకు..?"అడిగాడు గిరీశాం "ఎాంద్దకాంటే.. ఈ యోగా ప్రక్రియ వలే మానసిక ప్రశాాంతత 
చేకూరుతుాంది. అాంతేకకుాండ్డ బపీ కాంట్రోల్ లో వుాంట్టాంది. గుాండెపోట్ట రాద్ద.. అనిన చికకులు దూరాం అవుతాయ. కనీ ఎటిు పర్చసిథతు 
లోేన్య తలను అడాాంగా ఊపారో దీనివలే అనిన సమసయలు ఉతిననమవుతాయ... బ్ద్దలిచాిడు సోమరాజు. 

 బెగి్ర్సస గ్గఫె్ట  
“నాకు ఆ బిచిగాడాంటే అసహయాం.” అాంది కాంతామణ్ణ. “ఎాంద్దకు? అమాయకాంగా అడిగాడు కాంతారావు. 
“వెధ్వ, నినన వాడికి భోజనాం పెడితే, ఈ రోజు వాంటలు బాగా ఎలా చెయాయలనన పుసుకనిన బ్హుమతిగా ఇచాిడు.” పళ్ళి కొర్చకిాంది 
కాంతామణ్ణ. 
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మా నానన నాకేమిచ్చిరు? 

శీ్ర అవసరాల రామకృషాణ  రావు 

ఫిఫ్తు ఫారాం మొదలు బియయసీ్ దాక ఒకేచోట కలసి 
చద్దవుకొని బ్రతుకుతెరువు కోసాం ఎవర్చమట్టకు వాళ్ళే విడి 
పోయనా రవణమూరీు రామూమరుుల మనస్త్లు మా్ాం ఎపుిడూ 
కలుస్తకుని కబురేు చెపుికుాంటూనే ఉాంటాయ. అాంద్దకనే ఒక 
మూర్చు ఈ లోకాం నుాంచి తపుికునాన రెాండవ మూర్చు లోకాంలో మా 
్ాం ఆ మూర్చు త్ూర్చు ఎపిటికీ కళ్కళ్లాడుతనే ఉాంట్టాంది. 
అలాాంటి ఒక సాందరుాంలో రవణమూర్చు ఓసార్చ సేనహితుడి కొడు 
కుని చూడ్డానికి వచాిడు. 

“ఇదిగో, అలా నువుా కాంట తడి పెడితే నేను రాకనే పో 
ద్దను. మామూలు రకాం పరామర్లకయతే రోజులు దాటకుాండ్డ 
నే వచిి ఉాంద్దను; మూడు నెలలు దాటాక రావడమెాంద్దకూ?” 

రవణమూర్చు గోపాలాం చెయయ మొహాంనిాంచి బ్లవాంతాం 
గా అడుా తీసేశాడు. గోపాలాం రెాండు కళ్ేలోేాంచీ కనీనళ్ళి కలవ 
లుగటేుయ. “ఓహో అాంటే ఓహో అనుకునే సేనహితులు వాందల 
కొదీద ఉనాన మనస్త్ విప్పి చెపుికునేవారు ఏ ఒకరో యదదరో 
ఉాంటారు. నెలేాళ్ేకి ఒకమారయనా మీగుర్చాంచి విాంటేనేగాని నానన 
గార్చకి తోచేది గాద్ద బాబాయగారూ! మిమమలిన చూస్తుాంటే నానన 
గారు జాఞపకాం వచిి నా మనస్త మరీ కెలికేసినట్టే అవుతోాంది.” 

“అబేి, అదేవిుఁటి బాబూ బొతిుగా చిననప్పలేాడిలా!” 
“లేద్ద. నేను చినన ప్పలేాడిని అనుకునే వార్చాంకెవరూ లేరు. 

చీరలూ నగలూ యచేి మొగుణ్ణు మా ఆవిడకి నేనునానను. బిచ 
కతుులూ ప్పపిరమెాంతు బిలేలూ తెచేి నాననని మా ప్పలేలకి నేను 
నానను. నాకెవరునానరు? మనమలిన ఎతుగల వయస్త్నన కొడుక 
యనా సర్చగాగ తిాంటాడో లేదో అని భోజనాం దగగర విసనకర్రతో 
ప్రతయక్షమయేయ తలిే నాకు ఏనాడో కరవయాంది. కొాండాంత నీడ, 
ఆకశమాంత అాండ మా నానన కూడ్డ నాకు లేకుాండ్డ పోయా 
డు… ఇాంక నాకెవరునానరు?” 

గోపాలాం వెకిక వెకిక ఏడానారాంభాంచాడు. విడదీసినకొదీద 
ద్దబ్ిలాట ఎకుకవైనట్టు, తవిానకొదీద గొయయ పెదదదైనట్టు అను 

నయాంచిన కొదీద విచారాం ఎకుకవౌతుాంది. అాంద్దకనే అనుభవాం 
గల రవణమూర్చు గదిలోకి వెళ్ళ ేపుసుకలనీన వెతికి ‘హమేెట్’ పట్టు 
కొచాిడు. పుసుకాం అటూయటూ తిప్పి ఒక పేజీ దగగర ఆగేడు. 
“ఇది నువుా చదివావుగా బాబూ! తాండ్రిని కోలోియ సరాసాానేన 
కోలోియనట్టు బాధ్పడే హమేెట్ కి చెప్పినట్టు చెబుత షేకి్ీయ 
రు మానవాళ్ళకి అాందిాంచిన మహతుర వాకయలు చూడు…” 

గోపాలాం ఆశిరయాంగా ఆ వాకయలు చదివేడు. సద్రగరాంథా 
లకీ జీవితాలకీ అాంత సామీపయాం ఉాంట్టాందని అతనెపుిడూ అను 
కోలేద్ద. 

ఆ వాకయల సారాాంశాం యది- ‘ఇాంద్దలో కొతుదనాం 
గాని విచార్చాంచవలసిాంది గాని ఏముాందీ? నీ తాండ్రి తన తాండ్రినీ, 
ఆయన వాళ్ే తాండ్రినీ… అలా ఎాందరో వాళ్ే తాండ్రులిన కోలోి 
యారు. నువీానాడు నీ తాండ్రిని కోలోివడాం అతి సహజాం. ఇాంద్ద 
లో విాంతేముననది? చిాంతేముననది? ప్రకృతి త్్ాం అాంతేనననది!’ 
గోపాలాం పుసుకనిన ఆ పేజీ దగగర విరచి అలాగే టేబిలు మీద 
పెటేుడు. ఆ మధ్య మొహాం పెటిు కళ్ళే మూస్తకునానడు. 

గోపాలాం యాంక ఇాంటికి రాలేద్ద. రవణమూర్చు ఒకకడూ 
గదిలో అటూయటూ పచారు చేస్తునానడు. అతను ఆ ఇాంటే్ల చూసి 
న రామూమర్చు తాలూకు వస్తువులు- పొడుాంకయ, టైరుజోడు, 
రోల్ా గోల్ా ఫ్రాం కళ్ేజోడు, చినన వివేకనాంద్దడి ఫోట్ల- ఇలాాంటి 
వాటికనాన అతని జాఞపకలు- ముఖయాంగా నిర్చేపుత, సాంతృప్పు, 
హాసయాం మేళ్విాంచిన అతని చమతాకర సాంభాషణలు రవణమూర్చుని 
కదిలిాంచాయ. 

‘వెధ్వ ప్పలిే, పాలనీన ఎలా పారబోసిాందో!’ 
‘బాగుాంది. గినెనలోనే ఉాండి వేడిగా ఉాంటే అద్దలా తాగగ 

లద్ద మరీ? అనిన పాలూ మనమే ఊనబ్డితే దాని కడుపు నిాండేది 
ఎలా? అయనా నేడో రేపో ఈనేట్టుాంది కూడ్డను.’ 

అదేవిుఁట్ట, దేవుడికి లేకుాండ్డ ఆ పువుాలనీన ఊరూ వాడ్డ 
పాంచిపెటేుస్తునానరా, ఏాం మనుష్ణలమామ!’ 



 

 

34 

 

‘బాగుాంది. మూడొాంతుల మాంది దేవుళ్ళే పువుాలోే పుటిున 
వాళే్ళ… వాళ్ేకి మళే్ల అవే యసేు బాగుాంట్టాందా మరీ?’ 

‘రామాం, మొనన బ్స్త్లో వత్ుాంటే నీ పరు్ పోయాందిట 
పాపాం?’ 

‘బాగుాంది. అాంద్దలో ఉననద్దాంతగనక? పాపాం ఓ పూట 
ఓ కుట్టాంబానికయనా కడుపు నిాండేనో లేదో… అయనా నాలాాం 
టి అజాగ్రతుపరులనాందరీన ముాంద్ద జైలోే పెడితే దేశాంలో దొాంగ 
తనాలు తగుగనేమో!’ 

‘ఏవాండీ చూశారా, నలేెలా అాంటబొడిచేసిాందో… ఎాంత 
దద్దదరెకికపోయాందో!’ 

‘బాగుాంది. జడీజగార్చ కూతుర్చన నలిే ప్పలే కుటుటమే! అాంత 
బొతిుగా భయాం భకీు లేకుాండ్డ పోయాందా? దొాంగ రాసెకల్, 
ఈమారు కనబ్డనీ కనుకుకాందాాం!’ 

‘పాపాం, కోడలు ఇాంటికి వచేివరకైనా మీ ఆవిడ బ్తక 
లేకపోయాంది…’ 

‘బాగుాంది… కోడలు ఇాంటికి వచేిక స్తఖాంగా బ్తికిన 
అతుగారు ఎవరు గనక? ఒకవేళ్ మాయావిడ స్తఖాంగా బ్తికితే ఆ 
కోడలు జీవిాంచేది ఎనానళే్ళ గనక?’ 

‘ఇాంటిాంటా తిరుగుత యలా కబురేు చెబుత ఎనానళ్ేని 
తిరగగలవు తాతయాయ?’ 

“బాగుాంది. ప్పలుపు వచేివరకూ ఆగకేాం చేసాుాం? ఇాంక 
మా అమమకి దయ కలిగినట్టు లేద్ద మర్చ!” 

బాగుాంది… జీవితాం యాంత బాగునన వాళ్ేకి మరణాం 
కూడ్డ మర్చాంత బాగుాండకేాం చేస్తుాంది? కలిగి ఉనాన కళ్ళే కలగని 
మనిష్ట- మాంచాం మీద ఉనాన మాంచి ముతయాంలా గడిప్పన మనిష్ట 
కి- పాంకాంలో ఉనాన పదమాంలా వికసిాంచిన మనిష్టకి- ఆఖర్చ కలాం 
కూడ్డ అాందాంగా ఉాండకేాంజేస్తుాంది? త్రాయసుమయాంలో కూడ్డ 
స్తాందరాంగా ఉాండడాంలో విాంత ఏముాంది? అనీన సరుదకుని సర్చ 
దిద్దదకుని రైలు ప్రయాణానికి వెళ్ళినాంత ఉతా్హాంగా వెళ్ళి 
పోయాడు రామూమర్చు. 

రవణమూర్చు పైతుాండుతో కళ్ేనీళ్ళే తుడుచ్చకునానడు. 
క్రిాందటేడు తను రామూమర్చుని చూడ్డానికి యీ ప్రాాంతాలకి వచిిన 
పుడు ఒకమారు ఏాం జర్చగిాందనీ… 

తియయని మాటలేకక తియయని మా్లు కూడ్డ యవాడాం వాడికి 
అలవాట్ట. ఇాంటే్లవాళ్ికీ తెలిసిన వీధలో వాళ్ికీ ఎర్చగిన ఊళ్ళి 
వాళ్ికీ సాయాం చెయయడాంలో పెదద ఆశిరయమేవీుఁ లేద్ద. ఆ రోజు 
తన్య రామూమరీు ఇలా గుమమాం దిగి వీధలో అడుగు పెటేురో 
లేదో…’ఏాం బాబు బ్తాుయ పళ్ళి మాంచివునానయ. ఏవైుఁనా పడ 
తాయా యేటి?’ అాంటూ పళ్ిమిమ ఎద్దరొచిిాంది. దాని నెతిున ఉనన 
పళ్ి గాంపకనాన అది చాంకనెతిున గయాయళ్ళగాంపే రామూమర్చుని ఎకుక 
వగా ఆకర్చషాంచిాంది. 

“ఈ గుాంటని తీస్తకెడితే యాంక నువుా పళ్ళి అముమ 
కుననటేు. నీ కేక కనన దాని ఏడుపే బాగా వినిప్పసోుాందేుఁవేుఁ?” 

“ఎాంద్దకేటి బాబూ, నాల్రోలమటిు బొటిు మూసిన కనెనర 
గద్ద. ముాండ ననొనగగద్ద, నోరు కటుదూ… నానేటి సెయయను 
సొపిాండి?” 

“చెబుతా… ముాందా గేట్ట తలుపు వేసి లోపలికి రా.” 
రవణమూర్చు అడుాబ్డ్డాడు. 
“ఒరే, మనాం రైలుకి వెళాదమనుకునానాంగా… మధ్యని ఈ 

పేటపని ఏవిుఁట్ట?” రామూమర్చు మాట వినిప్పాంచ్చకుాంటేగా… లోప 
లికి వెళ్ళి పొటేాలు కటిు తీస్తకొచాిడు. 

“చూడూ, ఈ మా్లు దీనేిత మిాంగిాంచ్చ. ఈ ఎఱి 
పొటేాం చీకటి పడ్డాక, ఓ రాత్రివేళ్ ఈ తెలే పొటేమూ… ఈ విధ్ాం 
గా మిాంగిాంచ్చ.” 

“గొపోిళ్ళి… గొపి మనస్త గలోళ్ళి. కొతు కొతు కోడ 
ళ్ళి కలిగి, గొపి గొపి లోగిళ్ళి కలిగి…” 

“ఆుఁ అలాగలాగేలే. ఈ రెాండ్రోజులూ తిరుగుళ్ళి ఆపు. 
ఏణురధాం దాటని వెర్రిముాండని ఎాండలో తెగ తిప్పి బ్ర్చకిాందని బ్జా 
యాంచకు. ఈ బియయమూ, ఈ పావలా డబుిలూ పటికెళ్ళే రేపూ 
ఎలుేాండీ కలక్షేపాం చెయయ. రెాండ్రోజులపాట్ట ఇాంటిపట్టున ఉాంటేనే 
గాని మళ్లి నీ బులిే నీది కద్ద, తెలిసిాందా?” 

“మా అమేమ! నా బాబే… ఎాంత సలేని యేల ఎాంత సలేని 
తలిే నినీన బూ మాలచిికిచిిాందో… బాబాిబు సెమిాంచాల. 
ఎాంచ్చబ్డి కయలనీన అమేమస్తకునానను. దికుకమాలిన ముాండని 
నాకడేాం లేద్ద. ఈ కయలుాంచ్చ బాబో…” 
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“అలాగే ప్పలేదానికి తొనలు తీసి తినిప్పాంచ్చ. నేనే 
తీస్తకుాంద్దను గాని ఇాంటే్ల చెటేు వుాందిలే. అడుాలే… అవతల 
నాకు పనుాంది. పదరా రవణీ, దీనొకకర్చుతో కూచ్చాంటే 
అయపోతుాందా యేవిుఁట్ట?” 

అవును… విశామానవ సహార్రదరమూ విశాల దృకిథమూ 
ఉననవాళ్ికి ఒకకర్చతో కూచ్చాంటే అయపోతుాందా? ఒకక ‘పని’తో 
సర్చపోతుాందా? అాంద్దకే ఆ వయస్త్ అయీ అవగానే పదవీ 
విరమణ చేసేు అాందర్చకీ ఆశిరయాం కలిగిాంది. 

“అదేవిుఁట్ట, మీరు విశ్రమిసాుమాంటే మా్ాం మేాం 
ఒపుికుాంటామా ఏవిుఁట్ట? మీలాాంటి సిని్యర్స వరకరూ, కేపబుల్ 
హాండూ మళ్లి మాకు దొరకదూద? ఏదో రూలు కోసాం ర్చటైరు అవ 
డ్డనికిాంత వయసని ఏరిరచారు గాని రెాండు సారేు ర్చటైరు 
అవడ్డనికి సర్చపోయన వయస్తతో ఎాంతమాంది ఉదోయగాలు చెయయ 
డాంలేద్ద? అసలు ఓ చెాంప నెరవడమే ఈ దేశాంలో నాయకతాానికి 
కవలసిన కాలిఫికేషను గదా…” అని చెప్పి చూశాడు పై 
యజమాని. 

“అాంద్దకని చచేిదాక డబుి సాంపాదిాంచడమే పరమా 
వధగా పెట్టుకోమాంటారా? భవిషయతుు మీద గాంపెడ్డశతో ఉదోయగాం 
కోసాం భరుని పాంప్పాంచి వీధలో అతని కోసాం ఎద్దరుచూసే పచిని 
పడుచ్చ కడుపులో చిచ్చిపెటుమాంటారా? వద్దద బాబూ వద్దద. డబుి 
ఇచేి స్తఖాంకనాన అది అరాయాంచ్చకోడాంలో కలిగే అజీరేు ఎకుక 
వ.” 

ఆఫీసరేనీ ఆడిటరేనీ మేపడ్డలూ పనునల ఎగవేతలూ ఎ 
కాంట్ట సరుదబాటూే వీటితో కొట్టుకుపోత కాంటి మీద కునుకు 
ఎరగని పాప్పష్టు పనులతో రామూమర్చులాాంటి వార్చకెలా ఉాంట్టాంది 
యాంక యాంక ముడి? పువుాలతో మేలుకొని ప్పలేలతో ఆడుకుని 
పక్షులతో పడుకునే ఆయనకి జీవితాంలో అాందనిదాంటూ ఏముాం 
ట్టాంది? పొద్దదటే ఆయన లేవడాం చూస్తకుని త్రుయడు ఉదయాం 
చేవాడేమో… ఆయన పనిమనిష్టకీ పాలవాడికీ జీతాలు యచేి 
రోజున అది ఒకో తారీకని అాందరూ గురుుపెట్టుకొనేవారేమో… 
ఆయన ఏదైనా జవాబు రాస్తుాంటే అాంతకు ముాంద్ద అరగాంటై 
ఆయనకి ఆ ఎడ్రస్త నుాంచి ఉతురాం వచిి ఉాండ్డలని తెలుస్త 
కునేవారేమో… 

మొగాళ్ియతే జబ్ిలన్య ఆడ్డళ్ియతే చీరలన్య ప్రతిక్షణాం చూ 
స్తకుని ముర్చసిపోత ఉాంటారు. అసలు అదాదల ముాంద్ద అతు 
కుకపోడ్డనికే ఎకకడలేని టైమూ చాలద్ద. ఇాంక ఏమైనా టైమ్ 
మిగిలితే తనకనన అనినవిధాలా తకుకవ వాళ్ిని చూసి తమ గొపి 
లను చెపుికుాంటూ ఉాంటారు. ‘ఏవాంటావు, నేను చెప్పిాంది సరైన 
దవునా కదా?’ అని అడుగుత వుాంటారు. ‘మీరు సెలవియయడాం, 
మరోలా జరగడమూనా?’ అనిప్పాంచ్చకుాంటూ వుాంటారు. వారానికి 
మూడు సారేు తలాంట్టకొనే అతుగార్చకయనా, ‘అయోయ, ఇాంత శ్రదధ 
లేకపోతే ఎలాగమామ మీకూ? నెలయాందిగదా తలాంట్టకుని… 
పదాండి, యీ పాటికి యాంత న్యనిచ్చకక పెడతాను.’ అనే కోడలు 
కవాలి. రెాండు వారాలకి గాని ఒక జత బ్టు మారిని ఆఫీసరు 
కయనా, ‘అదేవిుఁట్ల, మీ దగగరకి వసేు యదీ అని వర్చుాంచడ్డనికి 
వీలేేని పర్చమళ్మూ నిరమలతామూ వెలిేవిరుసాుయ స్తమాండీ, చెపి 
కేాం…’ అనే అసిసెుాంట్ట కవాలి. ఊళ్ళి అమిమన గైడూ్ ఎవరో 
చెప్పిన నోటూ్ దగిగర పెట్టుకోాందే పాఠాం చెపిలేని ట్టచరుకయనా 
‘అర్చటిపాండు ఒలిచి చేతులో పెటుడాం అనడాం వినడమేగాని అనుభ 
విాంచలేద్ద. ఇదే కబోలు.’ అనే శష్ణయడు కవాలి. 

ఎాంతసేపూ తన వరునా, తన ఓరూి. ఇాంతకు మిాంచి 
ఆలోచిాంచడ్డనికి టైమేది? ఇాంక ఏమైనా మిగిలేు సాంసార తాప్ 
యాంలో మునిగి తేలడ్డనికి ఒకొకకకర్చకీ రెాండేసి జనమలు చాలవు. 
అవతల వాళ్ే గుర్చాంచి తన ఆలోచన ఎపుిడూ ఉాండద్ద. ఒకవేళ్ 
ఉాంటే ఆ పదధతే వేరు. 

‘ఏదో పనుననట్టు మా గోడెకిక ఊుఁ అరవకపోతే ఒసే 
కకీ, నీ పాాండితయాం ఎద్దర్చాంటి రవణమమగార్చ దగగర వెలగ 
బెటుకూడద్దటే?’ అనుకోనివాళ్ళి, ‘పకికాంటి మోహనరావుగార్చ 
యాంటే్లనే ఒక కటుకి కటు ఉతురాలు దిగెయయకపోతే, నీకొచిిన 
యేళ్ికి పక్షపాతపు బుదిధ కకపోతే, మా యాంటే్ల కూడ్డ ఓ శుభ 
రేఖ విసిర్చతే నీ నిక్షేపాం తర్చగిపోతుాందా ఏమిటయాయ పోస్తుమే 
న్య?’ అనుకోని వాళ్ళి అరుద్ద. అాంద్దకే ఆశ్రయాంపులకే జీవితాం 
అాంకితాం చేసి దేశాంలో చర్చ్లో పెదదపెదద సాథనాలు కలిిాంచ్చకునే 
వాళ్ి రొదలో సరళ్ జీవనులైన సామానుయల కథ వినిప్పాంచడమూ 
వికసిాంచడమూ అరుదే. ‘ఏవిుఁట్ట యీ ఆలోచనలు తాడూ బొాంగ 
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రాం లేకుాండ్డ?’ అనుకునానడు రవణమూర్చు. వెనకిక తిర్చగి చూశా 
డు. ఎాంతసేపయాందో గాని గోపాలాం వచిి కూచ్చనానడు. 

“ఏవుఁయనా అదృషువాంతుడవయాయ గోపాలాం నువుా. మీ 
నానన దేవుడు గాని మనిష్ట కద్ద బాబూ. మీ నానన చివర్చకలమాం 
తా అాందర్చకాంటే ఎకుకవగా నీ దగిగరే గడిపేడు. ఇాంతటి సతా్ాంప్ర 
దాయాం ఊర్చకే పోద్ద బాబూ.” 

“నేన్య అలాగే అనుకునానను కనీ ఆలసయాంగా పోలుికు 
నానను. నేను అనినవిధాలా అనాయయమైపోయాను.” 

రవణమూర్చు ఆశిరయాంగా గోపాలాం వైపు చూశాడు. 
“అవును. మీ ముాంద్ద నాకు దాపర్చకాం లేద్ద. మనస్త 

విప్పి చెపుికోడ్డనికి కూడ్డ మీకాంటే నాకిాంకెవరూ లేరు. ఉనన ఊర్చ 
నీ కననవార్చనీ ఒదిలిపెటులేక త్కలు ఫైనలు పాయసవగానే ట్రెయ 
నిాంగు అయపోయ ఈ ఊళ్ళినే హైత్కలోే ట్టచరుగా సిథరపడి 
పోయానని మీకు తెలుస్త. నా సరీాసాంత వయస్త్లేని మా పెదద 
కుర్రాడు ఎల్ .సి.యీ పాయసై న్యటయాభై తెస్తునానడు గాని నా 
జీతాం న్యరు దాటలేద్ద. అడిగిన వాడికి లేదనని మా నానన వచేి 
జీతాంతో ఏదో పెదద ఆసిు మిగులుసాుడని నాకెపుిడూ ఆశ లేద్ద. 
ఇాంత డబుి నిలవ చేదాదమనన ఆలోచన మీద ఆయనకి ధాయస ఉనన 
ట్టు నాకెపుిడూ తోచలేద్ద. ఆయన సేనహితుడొకడు చేయాంచిన 
యరవై వేల లైఫ్ పోలసీ మీద మా్ాం అాందర్చతోపాట్ట నా కళ్ళి 
ఉాండేవి. అది ఆయన మొదటే్ల ఎవర్చకీ ఎసైన్ చెయయలేద్ద. ఇాంటి 
పట్టున ఉనన వాణ్ణు గనక, ఉననవాళ్ిలో ప్పలేలు ఎకుకవా సాంపాదన 
తకుకవా అననదాాంటే్ల ఫస్తు మారుక నాది గనక, కనీసాం అాంద్దలో 
పదివేలయనా నాకు ముటుచెబుతారని ఆశాంచాను. కని, జర్చగిాం 
దేవిుఁట్ల మీకు తెలుస్తగా బాబాయ్ గారూ?” 

“తెలుస్త. వాడు దానిన సాంసకృత పాఠశాలకు రాసిచాి 
డటగా?” 

“మీకిది సబ్బుగానే తోచిాందా?” 
“… సరేలే, చెపుి చెపుి.” 
“ఇాంకేాం చెపేిది? చెటుాంత నాననతో పాట్ట కొాండాంత ఆశ 

కూడ్డ నేలకూలిపోయాంది. మా నానన నాకేమిచాిరో మీకు తెలుస్త 
నా? చెపుి ద్దబ్ిలు!” 

“చెపుి ద్దబ్ిలా?” 

“అవును. నాలాాంటి నిరాుగుయడికి అాంతకనన లభాంచేవి 
ఏము నానయ? అపుిడాందరూ ఇాంటికి వచిినపుిడు ఎాంతో దగిగర 
వాళ్ళే కూడ్డ ఎాంతలేసి మాటలాడేరో మీరు ఊహిాంచలేరు. ఆ 
రోజున ఎాంచేతో నాకు జాఞపకాం లేద్ద, అదీ ప్పలేలూ ఇాంటే్ల 
లేరు… అవాళ్ కొాంచెాం తలనొప్పిగా వుాంది. మామూలు టైమ్ 
కనాన ముాంద్దగానే నేను ఇాంటికొచేిశాను. నేను రావడాం వాళ్ళ ే
చూసినట్టు లేరు. ఎవరో అాంట్టనానరు- 

‘అలాాంటి మహాతుమడికి అననాంపెటేు అదృషుాం యాంత 
మాంది బ్లగాంలో ఈ కోడలికే దకికాంది. ఇాంతకీ ప్రాపుాం!’ 

‘ఆుఁ, ముపెపి రూపాయలు పారేసేు వాంట మనిష్ట దొరకక 
పోయాందా ఏవిుఁటి గాని… అయనా నాకు తెలీక అడుగుతాన్య, 
నెలకి మూడొాందలు పెనషను తెచిి యలుే నిాంపే మావుఁగారు ఎవర్చు 
కి చేదేుఁ?’ అని జవాబు చెప్పిాంది మా పెదొదదినగారు. ‘అయనా 
వెాంటనే కచ్చకుని పెదద డ్డకురు చేత వైదయాం చేయసేు నానన దకుక 
నమామ! ఆయన దగగర తినడమాంటే అాందరూ సిదధాంగాని, పెటు 
డమాంటే అాందర్చకీ కషుాం కద్దటమామ!’ అని రాగాలు పెటిుాంది మా 
చెలెేలు. 

‘ఎాంత దానాం చేసే మనిషయనా ఇాంట గెలవక రచి 
గెలిచేాంత అవివేకి కద్ద మా నానన. దగిగరుాండి ఏళ్ే తరబ్డి తిననది 
చాలక ఈ గోపాలాం గాడు ఏాం ప్రాణాం విసిగిాంచాడో, ఆయనకి 
ఒళ్ళే మాండి అలా రాసిపారేశారు. మొతుమీమద ఎవర్చకీ ఏాం లేకుాం 
డ్డ చేసేుగాని వాడి కళ్ళే చలబే్డ్డాయ కద్ద.’ అనానడు. మా చినన 
తముమడు!  

మా దొడామమ అాంద్దకుాంది. ‘అది కద్ద గాని నా మాట 
కసు వినాండి. మీరాందరూ మహా పటానలోే వాందలకి వాందలు 
తెచ్చికుని మహా స్తఖపడుతునానరనే అకకస్త కొదీద అదే యాంత 
పని చేయాంచి వుాంట్టాంది. ఉనననానళ్ళే ఆ మహానుభావుడికి ఓ 
పూట పెట్టు పెటుక ఆ జాణ పుటిుాంటికీపాటికి ఎాంత చేరేస్తాంట్టాం 
దో! దానికి లెకక పదూద అాంటూ ఉనానయా యేమి?’ 

“వినానరా బాబాయ గారూ, నాకు మిగిలిాందేవిుఁట్ల… 
ఇాంద్దలో ఇాంకోరు అత్యపడ్డానికి కూడ్డ ఉాందా? మానానన 
నాకేమిచాిరు?” 
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రవణమూర్చు చిరునవుాతో గోపాలాంవైపు చూశాడు. ఆ 
కళ్ిలో కాంతులు చూసి అతడు ఆశిరయపోయాడు. 

“ఇాంతకనన నీకు మీ నానన యాంకేమివాాలి గోపాలాం? 
ఎాంతో పూరా పుణయాం చేస్తకునన వాళ్ికి గాని యలాాంటి ఆసిు 
లభాంచద్ద. ఎవరో ఎాంద్దకు, నీ సాంపద చూసి నేనే అత్య 
పడుతునానను!” 

“అదేవిుఁటి? నాతో మీరు హాసయమాడుతునానరా?” 
“లేద్ద. నీ ముాంద్దనన చీకటిని తొలగిాంచడ్డనికే ప్రయ 

తనాం చేస్తునానను. గట్టునే చూసేు గాంగలో నీళ్ియనా కలకబార్చనటేు 
కనిప్పసాుయ. పైపైన కొలిచి నిరాధరణ చెయయడాం నాయయమా గోపా 
లాం? మావాళ్ిాంతా డబుితోటే మనుష్ణల మాంచిచెడాలు కొలిచే 
మర మనుష్ణలయపోయారు. అదే జీవనాం అనుకుననవాళ్ళి అదే 
లేకపోతే అసలు సారూపాం బ్యటపడి- బ్యటపడా చేపలేా బాధ్ 
పడిపోతారు. అాంద్దకనే వాళ్ళి అలా విమర్చ్ాంచడాం చాలా సహ 
జాంగా ఉాంది. కనీ డబుి సాంపాదిాంచినా దానివలే చెడిపోనివాడు 
కుట్టాంబ్ాం మొతుాంమీమద మీ నానన ఒకకడే. ఆయన నీడలో మీ 
అననదముమలాందర్చ కనాన ఎకుకవకలాం నువుా గడిపేవు. నీ నుాంచి 
మా్ాం యలాాంటి మాటలు నేను ఎక్స్ పెకుు చేయలేద్ద.” 

“అదేవిుఁటి…” 
“అడుారాకు. నననలా చెపుికుపోనీ. నినన పొద్దదట కదూ 

నేను మీ ఇాంటికి వచాిను… వత్ునే నేను చూసిాందేమిట్ల తెలు 
సా! నీ ప్పలేలు అపిటికే సాననాలు కూడ్డ చేసి చకకగా తలలు 
ద్దవుాకుని గడగడ చద్దవుకుాంట్టనానరు. మీ ఆవిడ కుాంపటి దగగర 
కూచ్చని ఎడాం చేతోు ముకకలు వేయత్ు కుడి చేతోు ఒళ్ళి పెట్టు 
కునన మడిచిన పేపర్చన అటూ యటూ త్రిపుిత చద్దవు 
కుాంట్లాంది. నువుా గదిలో కూచ్చని కాంపోజిషను పుసుకలో ఏవో 
దిద్దదకుాంట్టనానవు. నేను వాచీ చూశాను. ఆరయాంది! అవును… 
ఇాంద్దలో ఆశిరయపోడ్డనికేముాంది? ఇది మన రామూమర్చు ఇలు ే
మరీ, ఇాంకోలా ఎలా ఉాంట్టాందీ? అనుకునానను. 

గోపాలాం, సాధారణాంగా కలేజీలు పదిాంటికి తెరుసాురని 
నీకు తెలుస్తగా? అాందరూ కద్దగాని చాలా మాంది దినచరయ చెబు 
తా విను. ఏ తొమిమదిననరకో లేసాురు. వెాంటనే శుభ్రమైన యస్త్రీ 
జత ఒకటి తొడిగేసాురు. ఎడాంచేతోు పుసుకలూ కుడిచేతోు పళ్ళే 

దోము పులేా పట్టుకుని కలేజీకి వచేిసాురు. ఏ కలేజీకయనా అతి 
దగగరలో ఒక కఫీ హోటలూ మాంగలిష్ణపూ తపివు. కవలిసేు 
చూడు. ఏ కొళాయ దగగరో దాంతధావనాం అయాందనిప్పాంచి మాంగ 
లి ష్ణపులో మేకప్ అవుతారు. హోటలోే ‘లోడ్’ వేస్తకుని యవతల 
పడేసర్చకి ఫస్తు బెల్ ఎలాగా అవుతుాంది. 

ఇద్దాంద్దకు చెబుతునాననాంటే దినదిన పతనమై కృత్రిమమై 
పోతునన సాాంఘిక వయవసథను గమనిాంచిన నా కళ్ికి మీ యలుే 
చలేని పాందిర్చలా కనిప్పాంచిాంది బాబూ.” రవణమూర్చు ఒకక నిము 
షాం ఆగి మళ్లి మొదలెటాుడు. 

“మధాయహనాం ఓమారు పడుకుని లేచేసర్చకలేా మరో మనో 
హర దృశయాం నాకాంటపడిాంది. మీ అమామయ, పెదదది కబోలు, 
బిాంద్దతో నీళ్ళి తీస్తకొసోుాంది. వెనకల అబాియ రాగిచెాంబుతో 
నీళ్ళి తెస్తునానడు. ననున పులకిాంపచేసిాంది ఇవేవీ కవు. వీళ్ి వెను 
క మీ చాంటిది ఎఱిటి లకక ప్పడత నిాండ్డ నీళ్ళిపోసి తలమీద 
పెట్టుకుని రెాండు చేతులూ పైకెతిు అతి పొాందికగా, ఒకక చ్చకక నీళ్ళే 
పడిపోకుాండ్డ తీస్తకొసోుాంది. 

‘ఇద్దకకడినాంచేవ్ గొలేభామా!’ అని నేను పలకర్చసేు ఆ 
ఆర్చాందా అాంటూాందీ… ‘బాాంది… ఎవలిాంటే్ల నీలుే వాలుే తెచ్చి 
కోలూ?’ 

మీ పెదదమామయ చెప్పిాంది, అవాళ్ మీ ఇాంటే్ల దాసీది 
రాలేద్దట. దాసీదాంటే జాఞపకమొచిిాంది. పరాధీనతలో పతాక 
నాంద్దకునన మా కుట్టాంబ్ాం మాటే చెపాిలి. మా ఇాంటే్ల దాసీదీ 
మొకకలకు నీళ్ళే పోసేదీ మాంచినీళ్ళి పోసేదీ పకకలు ఎతేుదీ బ్జారు 
కెళ్ళిదీ- ఇనినటికీ ఇాంత మాంది నౌకరూే వునానరు. నీతో చెపికేాం, 
మా ఇాంటే్ల ప్రతి ఒకకర్చకీ కనుకోకడ్డనికి ఒకరూ, పొగడ్డానికి 
ఒకరూ కనీసాం యదదరేసి మనుష్ణలు కవాలి. ఏ ఒకక మనిష్ట లేక 
పోయనా అయద్ద నిముష్ణలు జరగద్ద. ఇాంత మాంది నౌకరేలో 
ప్రతిరోజూ ఎవరో ఒకరు మానెయయక మానరు. ఇక వేగుతునన 
పేలాలేా మా ఇాంటే్ల ప్రతి ఒకరూ ఎగిరెగిర్చ పడతారు. చూసి 
తీరవలసిాందే! బాబూ, డబుివలే మేాం పొాంద్దతునన స్తఖాం యదీ. 
నెలకి న్యటయాభై సాంపాదిాంచిన నాడూ మేాం అాంద్దలో ఇమడ 
లేకపోయాాం. ఇపుిడు పదిహను వాందలు తెస్తునాన యమడలేక 
చెపిలేని బాధ్ పడిపోతునానాం… 
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మీ నానన క్రమశక్షణలో సాంతృప్పుతో, సాయాంసహా 
యాంతో సాంతోషాంగా బ్తకడాం నేరుికునన మీ కుట్టాంబానికి ఏాం 
తకుకవయాయ? ఇపుిడు చెపుి గోపాలాం, మీ నానన నీకేాం ఇవా 
లేద్దటయాయ? చూడు గోపాలాం, మీరాందరూ పుటుక పూరాాం 
స్తమారు ఏభై ఏళ్ి క్రిాందట… వెనెనల రాత్రిలో ఏటి ఒడుాన 
యసకలో నేన్య రామూమరీు ఒకర్చనొకరు అలసిపోయేదాక తరు 
ముకొనే మధుర సమృతులు నాకు మరొక చోట జాఞపకాం రావు 
స్తమీ. ఇాంతటి చలేని వాతావరణాం యది. క్రమబ్దధమైన మీ జీవి 
తాంలో నీ భారయ కూడ్డ భాగసాామి కగలిగిాందాంటే నీ అదృష్ణునిన 
అభనాందిాంచకుాండ్డ ఉాండలేకపోతునానను. నా మనస్తకెపుిడైనా  
 

కషుాం కలిగితే విశ్రాాంతి కోసాం మీ యాంటికే వచిి తలుపు తడతా  
ను. అవును, రామూమర్చు యలుే యది! నిష్ణకమమైన వాడి జీవితాం 
లో శతాాంశాం యకకడ ప్రతిఫలిాంచినా యాంతకనన విలువైన ఆసిు 
ఉాంట్టాందా? గోపాలాం, తలెతిు నా కళ్ేలోేకి చూత్ు చెపుి- మీ 
నానన నీకేాం యవాలేదా?” 

గోపాలాం భకిు కృతజఞతలతో కనీనళ్ేతో నిాండిన కళ్ేతో 
ఆయన వైపు చూశాడు. అాంతకాంటే బాగా ఎతుున ఉనన తాండ్రి 
ఫోట్ల వైపు చూశాడు. హైత్కలు మేసురీ చేసినా అాందరూ మను 
ష్ణలే… అది గుర్చుాంచడాం కనన ఆనాందానిన అాందిాంచేది 
ఏముననది?                              (యువ మాస పత్రిక నుాంచి) 
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