


Nritya  Madhavi Group 
Imparting Knowledge … Comprehensively 

  

Kuchipudi dance lessons  By Guru Smt. Divya Yeluri 

Founder/Artistic Director, Nritya Madhavi School Of Dance 

Off: 732-902-2131,Cell:908-397-2681,Other:908-397-7914 

Email: NrityaMadhavi@gmail.com 

 

Congratulations 

and 

Best Wishes to  

TFAS Deepavali 

Celebrations 

from 

Nritya Madhavi 

An Odyssey Of Cultural Entanglement  

mailto:NrityaMadhavi@gmail.com


Telugu Fine Arts Society, Inc.  

A tax exempt and not for profit corporation: Tax Id# 22-2534166 
9 Yardley Ct, Franklin Park, NJ 08823: http://www.tfas.net 

Board of Trustees 
2018-2020 
President 
Sudhaker Uppala 
9 Yardley Ct, 
Franklin Park, NJ 08823 
(732) 491-6503 
president@tfas.net 
Vice President 
Ranga Madisetty 
5 Woodbury Ct, 
Edison, NJ 08820 
(732) 470-7055 
vicepresident@tfas.net 
Secretary 
Madhu Rachakulla 
14 Clemmens Ct 
Edison, NJ 08820 
(913) 220-9172 
secretary@tfas.net 
Treasurer 
Renu Tadepalli 
12 Mistflower Lane 
Princeton Jn, NJ 08550 
(732) 539-2848 
treasurer@tfas.net 
Membership Services 
Damu Gedala 
(856) 577-7112 
membership@tfas.net 
Cultural & IT Services 
Venu Yeluri 
(908) 397-7914 
Prameela Gopu 
(732) 670-6575 
events@tfas.net 
it@tfas.net 
Youth Services 
Jyothi Gandi 
(732) 208-9599 
youth@tfas.net 
Community Services 
Usha Darisipudi 
(732) 718-4184 
community@tfas.net 
  

Advisors 
Anand Paluri (Chair) 
Sudhaker Rayapudi 
Ram Kolluri 
Dr. Janani Krishna 
Hari Eppanapally 
 

Telugu Jyothi 
Vignan Kumar Utukuri 

Editor  

November 18,2018 

అధ్యక్షుని కలం నండి… 
 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ దీపావళి శుభాకంక్షలు. ఇంటిల్లిపాదికి 
ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే వెలుగుల పండగ ఇది.  

 ఈ దీపావళిన్న మనందరం కల్లసి మరింత ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలన్న, ఒక ప్రత్తుక కరుక్రమం 
న్నరవహిస్తేన్నిము నవంబర్ 18 న్నడు. ప్రంతీయ కళాకరుల చకకటి ప్రదరశనలతో మన సంసకృతిన్న మీకు 
అందిస్తేన్నిము. అలాగే ప్రముఖ టాల్లవుడ్ గాయకులు (Indian Idol రేవంత్, ప్రముఖ గాయకులు పృథ్వవ, ప్రముఖ 
గాయన్న మౌన్నమ) మరియు సినీ త్సరలతో (లావణ్ు త్రిపాఠి, న్నఖిల్) మిమమల్లి అలరించడాన్నకి ముందుకు 
వస్తేన్నిము. 

 తెలుగు కళా సమితి గత ౩౩ సంవతారాలుగా న్నరివరామంగా అందించిన సాహితీ మణిహారం తెలుగు 
జ్యుతి పత్రిక. అన్నవారు కరణాలవల ిగత సంవతార కలం నండి ఇది ప్రచురించబడడం లేదు. న్న నేతృతవంలో 
క్రొతే కరువరగం ఏరాాటు అయిన తరువాత తెలుగు జ్యుతి పునరుదదరించాలన్న సంకల్లాంచాము. ఈ బృహతేర 
కరుక్రమ న్నరవహణ్కై శ్రీ ఊటుకూరి విజాాన్ కుమార్ అధ్వరుంలో క్రొతే సంపాదక వరాగన్ని ఏరాాటు చ్చసాము.  

 ఇది అనకొనిదాన్నకన్ని కష్ట సాధ్ుమైనదన్న, పన్న చ్చస్తేంటే తెల్లసింది. ఈ online యుగంలో 
ముద్రణ్కు అయ్యు ఖరుే, కవలసిన కథలు, కవితలు వగైరాలు సంపాదించడం అంత స్తలువైన పన్న కదు. 
అందుకే కథలు, కవితలు, వంటకల పోటీలు న్నరవహించాము. దీన్నకి మంచి ప్రతిసాందన వచిేంది. అలాగే ధ్న 
సహాయంకై దాతలు, advertisers ముందుకు వచాేరు. మా సంకలా బలం, మీ అభిమానం - తెలుగు జ్యుతి 
ప్రత్తుక సంచిక ఇలా మీ ముందుకు రావడాన్నకి కరణ్ం.  

 తమ తమ రచనలు పంపిన రచయితలందరికీ ధ్నువాదాలు. అమెరికలో పుటిట పెరిగిన యువత నండి 
కూడా రచనలు రావడం ముదావహం. ఈ సంచిక కూరుాకు సహకరించిన శ్రీ శ్రీన్నవాస్ సగరం గారికి, కథలు 
కవితలు పోటిలలో గెల్లచిన్న వారికి నగదు బహుమాన్నలు ఇవవడాన్నకి ముందుకు వచిేన శ్రీ భావరాజు మూరేి 
గారికి ప్రత్తుక కృతజాతలు. ఎంతో కృషి సల్లపిన తెలుగు జ్యుతి కరువరాగన్నకి స్తనమస్తాలు. 

 మేము న్నరవహించిన పోటీకి అనకొని దాన్నకన్ని ఎకుకవగా ఆరిటకల్ా రావడం ముదావహం. వీటిలో 
కొన్నింటిన్న మాత్రమే ఈ సంచికలో ప్రచురించగలుగుతున్నిము. వచ్చే సంచికలో మిగత్సవి ( ప్రచురణ్కు అరహత 
సంపాదించినవి ) ప్రచురిసాేము. మునమందు కూడా మీ సహాయ సహకరాలు ఇలాగే ఉండాలన్న ఆశిస్తే, 

 

మీ 

అనంత స్తధాకర్ ఉపాల 

అధ్ుక్షులు, తెలుగు కళా సమితి 
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Thanks to all our supporters 

Thanks to all our Media Partners 

Grand Sponsor 
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తెలుగెందుకు ...... 
 తెలుగుజ్యుతెందుకు? గత సంవతారం పాటుగా మన పత్రిక 
ఆగిపోయిన్న మన జీవితంలో పెదద త్తడా రాలేదూ, అదేమీ పెదద 
సంగతన్నపించలేదు. మఱి మళ్ళీ ఎందుకు ప్రచురిస్తేన్నిమంటే ......  
 వువహరేకి, అంటే సాధారణ్ వువహారాలతో జీవితం 
గడుపుకునే వుకిేకి నేనొచాేన, అనిం తిన్నిన, మా ఆవిడతో 
పోటిాడాన, బజారుకెళిీ ఫలాన్నది కొనకొకచాేన అని సాధారణ్ 
వువహారాలకి కేవలం వందా రండు వందల పదాలు చాలట. అది 
ఏదో ఒక భాష్లో కదు, ఆంగిమైన్న, తెలుగైన్న, జరమనైన్న ఏ 
భాష్లోనైన్న అంత్తనట. మనం, అంటే తెలుగు కళా సమితి 
సభ్యులం, అలా సరిపెటుటకోవటం లేదు. జొనివితేుల వారి 
ఉపన్నుసాలు చెవులపాగించి వింటున్నిం, బాలమురళి పాటలంటే 
చెవి కోస్తకుంటున్నిం, సిన్నమా పాటలలో కూడా లయా సాహితుం 
బావుని పాటలన్న పదే పదే వింటున్నిం. ఆ మాటకొస్తే తెలుగు కళా 
సమితి అన్న ఒక సమితిలో సభ్యులుగా ఉంటున్నిం. భాష్న్న 
సజీవంగా ఉంచుకుందామన్న, మన భావాల్ని మనం చెపుాకునే 
కథలనీ, కటేట పదాులనీ తెలుగులో చెపుాకుందామనీ 
తహతహలాడుతున్నిం. అందుకన్న తెలుగు కథలతో, కబురితో ఈ 
తెలుగుజ్యుతిన్న మళ్ళీ మీముందుంచుతున్నిం. ఇన్నిళ్ళీగా మూత 
పడిన్న మేం అడిగినంతనే దాదాపు 50 కథలూ కవితలూ పంపారు. 
కొందఱు అదేమిటండీ న్న కవితకి బహుమానం ఎందుకు రాలేదూ 
అన్న పరుష్ంగా కూడా అడిగారు. ఆ మాటలిో పరుష్తకి మేము 
నొచుేకోలేదు, మన తెలుగుజ్యుతిలో తమ పేరు పడటం ఎంత 
గౌరవప్రదమనకుంటున్నిరో కదా అన్న సంతోషించాం. 
 బహుమతి వచిేనవే కక వచిేన వాటిలో మాకు నచిేన 
మఱికొన్ని కథలూ కవితలూ కూడా ప్రచురించాం. అంత్త కదు, 
అడగగానే పెదదలు యలాిప్రగడ మలేిశ్వరరావు గారు వారి రచన 
పంపారు. అది కూడా ప్రచురించగల్లగాం. మీఱు ఈ పత్రికలో ఏవి 
నచాేయో, అంతకన్ని ముఖుంగా ఏవి నచేలేదో ఏముంటే 
బావుంటుందనకుంటున్నిరో చెపాండి editor@telugujyothi.com 
కి.         

 మఱోమాట. కథలూ కవితలేకక న్నతు జీవితంలో కూడా 
తెలుగు మాటలు వాడటం, కొతే కొతే భావాలకి తెలుగు మాటలు 
సంతరించడం చ్చస్తకోవాల్ల. ఉదాహరణ్కి ఆంగింలో Run అని 
మాటకి Oxford Dictionary వారి ప్రకరం 645 అరాాలున్నియట. 
అన్ని అరాాలతో ఆ మాట పుటట లేదు. ప్రపంచవాుపేంగా కోటిాది 
మంది వేల భాష్లు మాటిాడేవాళ్ళీ ఆ మాటన్న రకరకలుగా 
ప్రయోగించడం వలి అన్ని అరాాలు ఒచాేయి ఆ మాటకి. ఇపుాడు 
వాటన్నింటిలో ఏ అరాంలో వాడిన్న ఎబ్బెటటన్నపించదు. అలాగే కొతే 
మాటలు చ్చరాయి. ఉదాహరణ్కి British వారు మన దేశ్ం ఒచిేన 
తరువాత్త Mango అని మాట English లో చ్చరిందీ అన్న 
మనకందఱికీ తెలుస్త. విశాఖపటటణ్ంలో Dredger మీద పన్న చ్చశే 
పలి్లకరులు - సముద్రంలోనంచి ఇస్తక తవివ పోశే ఆ ఓడన్న - 
తవ్వవడ అన్న పిల్లచ్చవారట. ఎంత సరళమైన మాటా, ఎంత సబబైన 
కొతే మాటా ఆలోచించండి. ఓ నలభై ఏళీ క్రితం న్నటి మఱో మాట: 
కొతే ఢిలి్న స్తటష్న్లి English పదాలకి హిందీ అనవాదం చ్చసినపుాడు, 
Chief Ticket Inspector న్న "ముఖు టికట్ బాబు" అన్నిరు ఎంతో 
సరళంగా చకకగా. మాయాబజార్ సిన్నమాలో పింగళివారన్నిరూ, 
ఘటోతకచుడి చ్చతన్నపించారూ, "ఎవరో ఒకరు పుటిటంచక పోత్త కొతే 
మాటల్లలా పుడేాయి" అన్న. అలాగన్న Railway Signal అంటే 
ధూమశ్కట ఆయాగమన ప్రమాద స్తచక లోహ పటీట అని 
దురాాష్యులూ, దుష్యటనవాదాలు చ్చయనకకరలేదు.   
 ఆ సంగతి వెల్లకి తీస్తకురావడాన్నకే వ్రాశాన, మా స్పాన్ 
యాత్ర గుఱించి. దాన్నలో నేన చెపిాన కబురేివీ కొతే కబురుి కదు. 
విదేశ్ యాత్రలు చ్చశేవారందఱికీ తెల్లసినవే. ఐన్న ఆ కబురినీి 
సాధ్ుమైనంత వఱకు తెలుగు పదాలు వాడుతూ వ్రాశాన. ఫలాన్న 
English పదాన్నకి అకకడ నేన వాడిన మాటకన్ని ఫలాన్న 
మఱోమాట ఉచితం కదా అన్న మీకన్నపిస్తే మీఱామాటే వాడండి. 
అలా "పదుగురాడిన మాట" లలో ఏవ్వ కొన్ని "పాడియై ధ్ర 
జెలుి"త్సయి. కొత ే మాటలు పుడేాయి, కొత ే వాడుకలొసాేయి, భాష్ 
పెఱుగుతుంది.  
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 సన్నతనమైన హిందూ జీవన విధానంలో మానవున్నకి 
భగవంతున్నతో అనబంధ్ం లేన్న క్షణ్మే లేదు.  పుటుటక నండి 
మరణ్ం వరకు - అన్ని దశ్లలోనూ, అన్ని కలాలలోనూ - 
భగవానన్న సమరణ్లేకుండా, ఉన్నకి లేకుండా మానవునకు జీవిత 
గమనమే లేదు.  సాధ్ుం కదుకూడా. భగవంతుడులేడనే న్నసేికుడు 
కూడా, తన ప్రమేయంలేకుండానే శావసిస్తేన్నిడు, తన ప్రయతిం 
లేకుండానే తీస్తకొని ఆహారాన్ని జీరణంచ్చస్తకొంటున్నిడు, ఆఖరికి 
తనకు తెల్లయకుండానే న్నద్రలోన్నకి జారుకుంటున్నిడు. మరన్లి 
కరుక్రమాలు కలానగుణ్ంగా, న్నరంతరాయంగా అన్నదిగా 
మానవున్న ప్రమేయం ఏమాత్రం లేకుండానే జరిగిపోతున్నియి. ప్రతి 
న్నతుం మన కళ్లిదుట కనబడుతుని ఈ సత్సులన 
తెలుస్తకోవడాన్నకి వేరే ఉపాయాలు, ఆధారాలు అవసరమా? లేనే 
లేదు.  అంటే, ఈ సమసే జగతేునకు అంతరి్లనంగా ఆధారంగా 
భగవంతుడున్నిడనే అనమానం కలుగుతోంది కదా. పొగ 
కనపడుతోందంటే న్నపుా ఉనిదనే అనమానం కల్లగినటుట. మరి ఆ 
న్నపుాన - అంటే ఆ సత్సున్ని - దరిశస్తేనే లేదా అనభవంలోకి 
తెచుేకొంటేనే ఆ అనమానం సతుమన్న ధ్ృఢ మవుతుంది. మరి,  
తన చ్చష్టలదావరా అనన్నతుం వుకేమవుతూ, సాష్టంగా ఇదిగో ఇతడే 
అన్న న్నరిదష్టంగా వుకేం కన్న భగవంతుడిన్న మన అనభవంలోకి 
తెచుేకోవడం ఎలా ? ఇకకడే మనకు వేదాలు, శాసాాలు, పురాణాలు 
అవసరం అవుత్సయి.  మరైత్త, ప్రతి మానవుడు తనకు త్సనగా 
వీటిన్న అధ్ుయనం చ్చసి, వాటిలో వివరించిన పదాతులన ఆచరించి, 
అనభవంలోకి తెచుేకోవడం ఆచరణ్ సాధ్ుంకదు.  మన భాగుం 
వలి, వేదాలన వాటి అనబంధ్ శాసాాలనే ప్రమాణ్ంగా తీస్తకొన్న 
జీవించి, పరమ సత్సున్ని తమ అనభవంలోకి తెచుేకొని ఎందరో 
ధ్నుమూరుేలు మహనీయులు గురుమూరుేలు మన పుణ్ుభూమిలో 
ఉదావించారు. ప్రచీన కలంలో ఆదిశ్ంకరాచారుులు, 
మధావచారుులు, రామానజాచారుులు, ఆధున్నక కలంలో రామకృష్ణ 
పరమహంస, సావమి వివేకనంద, భగవాన్ రమణ్మహరిి, కంచి 
పరమాచారుులు, మొదలైన వారు అటిట మహనీయులలో కొందరు 
మాత్రమే.  ఇది ఒక పరంపరా ప్రవాహం. అనంతమైన ఈ గురు 
పరంపరా ప్రవాహంలో, ఆధున్నక కలంలో హిందూ సన్నతన త్సతివక 
చింతనకు ప్రపంచ వాుపేంగా ఒక సమునిత సాాన్నన్ని, గురేింపున 
సాధంచినది సావమి వివేకనందులవారు.  ఆ విధ్ంగా ప్రపంచ 
త్సతివక వేదిక మీద ఏరాాటు చ్చసిన సన్నతన సాంప్రదాయపు 
పున్నదులపై విశ్వకవి రవీంద్రన్నథ ఠాగూరు విశ్వవిథాత మందిరాన్ని 
న్నరిమంచి సరవవాుపకుడైన భగవానన్న తమ గీత్సలతో అరేన చ్చశారు.  
అదే ‘గీత్సంజల్ల’.  
 సన్నతన సంప్రదాయంలో ముఖుంగా ప్రవృతేి మారగమన్న, 
న్నవృతేి మారగమన్న రండు భినిమైన మారాగలున్నియి.  ప్రవృతేి 

మారగంలో భగవానన్నకి ఒక మూరేి రూపాన్ని ఏరారచుకొన్న, ఆ 
రూపంతో సాధ్కుడు తనకు ఒక అనబంధాన్ని కొనసాగిస్త ే
నవవిధ్ భకిే మారాగల దావరా పరమాతమ తతే్సాన్ని అనభవంలోకి 
తెచుేకొనే ప్రయతిం చ్చసాేడు.  ఈ విధానంలో మూరేి లేదా విగ్రహం 
అతన్నకి ఆలంబన.  న్నవృతేి మారగంలో సాధ్కున్న భగవంతుడు 
పరిమితులు లేన్నవాడు, సరవత్రా న్నండివునివాడు. వేద శిఖరాలైన 
ఉపన్నష్తేులు ఈ మారగంలో పరమాతమన అనభవంలోకి తెచుేకొనే 
విధాన్నన్ని బోధస్తేన్నియి. ఈ విధానంలో ఒక న్నయమిత 
ఆధారమేమీ లేదు, ఉనిదే అపరిమితమైన స్తవచఛ.  వీచ్చ గాల్లలో, కచ్చ 
వెన్నిలలో, ప్రవహించ్చ స్లయ్యళీలో, జాలువారే జలపాత్సలిో, 
న్ననదించ్చ పరవత్సలలో ఆ పరంధామున్న ఉన్నకిన్న గురేించి ఆ ఆనంద 
ప్రవాహంలో త్సనూ ఒకడై సాధ్కుడూ తనమయమైపోత్సడు.  
 రవీంద్రులు తమ కవిత్స పుష్యాలలో వివిధ్ ర్లతులలో ఆ 
పరమ చైతనుపు ప్రకశ్న్నలన కీరిేస్త,ే పాఠకులన కూడా 
భావన్నమేఘాలలో విహరించ్చలా చ్చశారు.  వారి గీత్సంజల్ల, చలం 
కొన్నయాడినటిు, ‘ఒక పరమాదుాతం’.  కబీర్ మహాతుమన్న తతేాబోధ్, 
రవీంద్రుల గీత్సంజల్లకి ప్రేరణ్గా కన్నపిస్తేంది. ఈ గీత్సలలో 
పరమాతమ శ్ంఖు చక్రాలు, పీత్సంబరాలు ధ్రించి కనబడడు. ఏనగు 
తోలు కపుాకొనే త్రిశూల ధారి కనరాడు.   
 శిఖిపింఛ మౌళి కన్న, కోదండ రాముడు గాన్న, గజ 
ముఖుడు, ష్ణ్మమఖుడు కన్న గోచరం కరు.  చిన్ని చిన్ని పాపలూ, 
ఏటిలో చ్చపలూ, మండు వేసవి లోన్న మలయమారుతం, 
వరేమాన్నలు మోస్తకొచ్చే చిరుజలుిలు, చలిన్న సారశ, వెచేన్న కనీిరు, 
గాల్ల గుసగుసలు, ఇంక ఎన్నిన్లి పాత్రధారులై విశ్వరూప 
విన్నుసాన్ని గేయాలై ఆలపిసాేయి, అలరిసాేయి. ప్రచంచ ఆథాుతిమక 
సాహిత్సున్నకే మకుటాయమానమైన రవీంద్రున్న గీత్సంజల్లలోన్న కొన్ని 
గీత్సలన, వాటి పరిమళాలన ఆసావదిస్తే విశ్వన్నథున్న అరేనలో 
మనమూ పాలు పంచుకొందాం. 

Gitanjali – Song 1 
Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This 

frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it 

ever with fresh life. 

This little flute of a reed thou hast carried over hills 

and dales, and hast breathed through it melodies eternal-

ly new. 

At the immortal touch of thy hands my little heart 

loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable. 

Thy infinite gifts come to me only on these very small 

hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still 

there is room to fill. 

    Contd .. Next page 

రవీంద్రున్న గీత్సంజల్ల సౌరభాలు 
       యలాపి్రగడ వేంకట మలేశి్వర రావు, హైదరాబాద్ 



తెలుగు జ్యుతి - దీపావళి ప్రత్తుక సంచిక : నవంబర్ 2018 12 

తెలుగు అనవాదం – గీతం 1 
 అనంతం చ్చశావు నని 
 నీ ఆనందమలాంటిది 
 ఈ న్నజూకు పాత్రన్న 
 మళ్ళీ మళ్ళీ రికేం చ్చస్తే 
  సదా నవు జీవంతో న్నంపుతూ 
  ఈ చిన్ని వెదురు వేణ్మవున 
 కొండలూ లోయలిోకి తోడ్కకన్న 
 శాశ్వత నవు మధుర గాన్నల 
  ఊపిరులూదావు 

నీ అమృత కర సారాశనందంతో 
 న్న చిన్ని హృదయం  
            అవధులు కోలోాతోంది 
              వరాణతీత సవరాలు పుటిటస్ేంది 

అపారమైన నీ కనకలు 
 న్న చిటిట చ్చతుల పైనే చ్చరుత్సయి 
 యుగాలుగా కురిపిస్ేన్ని 
  ఇంక వెల్లతి తీరడం లేదు 
విశేషి్ణ్ – వివరణ్ 

అనంతమూ ఏకమూ అయిన పరమాతమ సదా పూరణ 
ఆనంద సవరూపుడే. ఆ సరవమూ అనంతమైన పరమాతమలో 
భాగమైన జీవుడు కూడా సదా అనంతుడే. అయిత్త, భగవంతున్న 
నండి దూరమైన జీవుడు, క్షణ్కలంలో చితికిపోయ్య నీటి బుడగ 
వంటి అశాశ్వతమైన, అతి కోమలైన జీవిత్సన్ని గడుపుతున్నిడు.  

ఇలాంటి శ్ర్లరమనే న్నజూకైన పాత్రలో జీవుడు మరలా 
మరలా మరణిస్తే, తిరిగి తిరిగి జన్నమంచ్చలా చ్చయడమే భగవానన్నకి 
ఆనందం. అయిత్త, జీవుడిన్న దేవుడు ఎనిడూ వదల్ల వేయలేదు.  
జీవితపు అన్ని ఔనిత్సులలోనూ, నూునతలలోనూ జీవున్నకి 
పరమాతమ తోడుగానే ఉన్నిడు. ఆనంద శిఖరాలన ఎకికనపుడూ 
అతడు వెంటనండి ప్రోతాహిస్తనే్నిడు, విష్యదపు అగాధాలలో పడి 
పోయినపుాడూ తోడై ఓదారుాన్నస్తేనే ఉన్నిడు. 

జీవితపు ప్రతి క్షణ్ంలోనూ, పరమాతమ ఉన్నకిన్న గమన్నస్తే, 
అతన్న చ్చయి పటుటకు నడచినన్నడు, జీవున్నకి పరిమితులేమీ 
ఉండవు. అపుడా హృదయం ఆనంద తరంగాలలో త్తల్లయాడి, 
అంతకుముందెనిడూ ఎవరికీ తెల్లయన్న వింత వింత రాగాలు 
ఆలపిస్తేంది.  

కనీ అలా చ్చయకుండా, తనన్న అనంతున్నగా 
అపరిమితున్నగా చ్చయగల్లగిన భగవంతుడిన్న, చిన్ని చిన్ని కోరికలు 
కోరిత్త అతడేమీ చినిబుచుేకోకుండా అడిగిన దాన్నకి మించ్చ 
అనగ్రహిసాేడు.  కనీ, ఈ చిన్ని కోరికలు ఎన్లి, ఎన్ని 
జనమలనండో, ఎన్లి యుగాలుగా విస్తగూ విరామంలేకుండా 
పరమాతమ తీరుస్తేనే ఉన్ని, ఇంక ఇంక ఎన్నిన్లి కోరికలు 

ప్రవాహంలా పుటుటకొస్తేనే ఉన్నియి.  ఆ వెల్లతి అలాగే 
ఉండిపోతోంది.  ఎనిటికీ తీరన్న ఆ వెల్లతికి ముగింపు 
పలకమంటున్నిడు రవీంద్రుడు. 
 ఈ చిని గీతంలో రవీంద్రులు మానవ సహజ నైజాన్ని ఎతి ే
చూపుతూ, తన మూలాన్ని అనేవషించి తెలుస్తకోడాన్నకి ఏమి 
చ్చయాలో చెపేా ప్రయతిం చ్చశారు.  నీ అసలు సవరూపం 
అపరిమితమైనదీ, అవధులు లేన్నదీ. అయిత్త భ్రంతివలి, జనన 
మరణ్ చక్రంలో పరిభ్రమిస్త,ే నీకు నీవే పరిమితులు 
విధంచుకొంటూ బతుకు వెళీదీస్తేన్నివు.  ఎన్నిళ్ళీంటుదో, ఎపుడు 
రాల్లపోతుందో తెల్లయన్న, శాశ్వతం కన్న శ్ర్లరం నీవనకుంటూ, 
స్తఖః దుఃఖాల స్తడులలో మున్నగిత్తలుతున్నివు. కన్న, పరమాతమ 
న్నన్నినిడూ విడిచిలేదు.  అన్ని కలాలలో నీ నీడలా వెనింటే 
ఉన్నిడనే సత్సున్ని గ్రహించి, ఆతన్న చ్చతినందుకుంటే అవుయమైన 
అపరిమితమైన ఆనంద సవరూపం నీవేననే పరమతతేాం నీకు 
అవగతమౌతుంది.  అలాకకుండా, ఎన్నిన్లి కోరికలతో ఎన్ని 
యుగాలుగా ఎన్ని జనమలు వృథాగా గడిపావ్వ!  అనంతుడైన ఆ 
పరమాతుమడిన్న కోరదగిన కోరకలా అవి!  కోరకలు తీరేకొదీద మరన్లి 
సిదామై ఉంటున్నియి.  ఆ వెల్లతి ఎపాటికీ తీరన్నదే. కబటిట, 
పరమాతమ ఉన్నకిన్న గ్రహించి, ఆతన్న చ్చయందుకొనే ప్రయతిం 
చ్చయమంటారు రవీంద్రులు.   
 ఇదీ కుిపేంగా ఈ గీతంలో రవీంద్రన్నథ్ ఠాగూరు 
మనకిచిేన సందేశ్ం. మరో గీతం గురించి మరో సారి. 
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ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు 
పొటిటశ్రీరాములు, ప్రకశ్ం పంతుళీ  
త్సుగ ఫలము నీవు  
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 
 
అమరావతీ శిలా కళా 
సంసకృతీ న్నలయమై - వేదాల సారమై       
భరత న్నటుం, కూచిపూడి కళలకి పుటిటన్నల్లప ి
రాయలు మెచిేన తెలుగు భాష్కి  
బావుటా ఎగురవేశావు 
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 
 
పల్లటిూరి స్యగాలు పటుటపంచెల హుందాలు 
కృష్ణమమ  వరవళ్ళీ  
కోనసీమ కొబెరాకుటందాలు  
పైరు పచేల పలకరింపులు 
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 
 
వరిపంటలు సిరులు పండించ  
దానులక్షుమలు జ్యడెదుదల బారులు తీరి 
రైతని ఇంటికి నడవగా 
సంక్రాంతి  సంబరాలు  
అంబరాలై నీ వాకిట ముగుగలై  
పతి ేమాగాణీలు బంగారు భూములై  
వెనిముదదలల్ల ివిరియంగా 
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 

కోటి భగవంతుళీ కొంగు బంగారమై  
బ్బజవాడ కనక దురగమమ కొండ పైన  
కొలువు తీరింది  
చ్చనేత వస్త్ర మాలక్ష్మి  
నడయాడంగా   
ఆంధ్రమమ పైట కొంగుగా  
భరత మాత పత్సకమై  
న్నంగిలోన రపరపలాడగా  
జేజేలు పల్లకేము      
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 
 
ఘాటు రుచులలో దీటు నీకెవవరు?  
గుంటూరు ఘాటు మిరిే 
ఆంధ్ర మాత - గోంగూర పచేడి 
ఊరించ్చ ఊరగాయ  
న్లరూరించ్చ పుల్లహోర  
అరిస్లు చకికలాలు  
రారాజు వంకయ - దపాళం పపుా 
నేతి గారలు - వడలు  
అపాడం - వడియాలు  
పసందైన విందుభోజనం   
అతిధుల ఆతిధ్ుమివవ   
అని దాత్స స్తఖీభవ   
అన్న కొన్నయాడంగా  
నీ నీడలో బ్రతుకు పండించ్చ  
హాల్లకులమై నీ బిడడలమై 
జై అంటూ జై కొటేటము  
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
శ్తకోటి వందన్నలు|| 

దీపావళి కవితల పోటీలలో మొదటి బహుమతి గ్రహీత 
ఆంధ్రమమ వందన్నలు నీకు  
బోగా మన్లహర, ఎడిసన్, నూుజెర్లా 
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సాగర్ కి కోపం ముంచుకొచ్చేస్ేంది. ఫోన మోగుతుందేమో 
అని ఆశ్తో చెవులు రికికంచి వింటున్నిడు. తన అత్సుశే కనీ 
అవతల్ల వాళ్ళీ ఫోన చ్చస్తేనే కదా అది మోగేది. దొరగారు, 
దొరసానీన, వాళీకి తీరికేం వుంటుంది తనకి ఫోన చ్చయటాన్నకి? 
ఎంతస్తపు వాళీ పనలే వాళీకి గురుేంటాయి, కనీ న్నని ఇంటోి 
ఒకకడూ వున్నిడు, కలు నొపిాతో కదలటాన్నకి కూడా లేదు, అమమ 
కూడా సమయాన్నకి వూళ్ళీ లేదు, పాపం, ఒకకడూ ఎలా వున్నిడో 
అని ఆలోచన కొంచెం అన్ని వుందా వాళీకి అనకున్నిడు కక్షగా 
మనస్తలో. కోపం రగులుతూనే వుంది. ఆలోచనల మంటలు 
రేగుతూనేవున్నియి.    

తన మాత్రం ఈ సావరాపరుల కోసం ఎంత కష్టపడాడడు? 
రాత్రింబగళ్ళి త్తడా లేకుండా గానగెదుదలాగా బండచాకిర్ల చ్చసాడు. 
పగలంత్స కనాల్లటంగ్ జాబ్ చ్చస్త ే రాత్రిళ్ళీ వూళ్ళీ వుని 
యూన్నవరిాటీలో పాఠాలు చెపేావాడు. రండేళి క్రితం వరకు అలా 
రండు జాబ్ లు చ్చస్తేనేవున్నిడు. మరి లేకపోత్త ఇదదరూ ఒకేసారి 
చదువుకి వచాేరు. ఒకేసారి మెడిసన్ లో చ్చరారు. వాళీ చదువులకి, 
వాటికి అంత డబుె ఒకేసారి ఎలా వచిేందనకున్నిరు? ఒకక 
చదువేన్న? ఎన్ని రకల ఖరుేలు? అసలు పిలిలంటే ఎన్ని రకల 
ఖరుేలుంటాయి? ఎంత సాకలర్ షిపుాలు వచిేన్న పెదద చదువులు, 
అందులోనూ బయట వూళీలో చదువులు అంటే మాటలా? ఈ 
విష్యం కొంచెం అన్ని అవగాహన వుందా వాళీకి?   

ఇంక వాళీ పెంపకం సంగతికొస్తే కవల పిలలివటం వలి ఏ 
పనైన్న సరే, ఇదదరికీ ఒకేసారి చ్చయాల్లా వచ్చేది. పాలు పటటడం, 
సాినం చ్చయించటం, అనిం తిన్నపించడం, న్నద్ర పుచేటం, ఆఖరికి 
డైపరుి మారేటం వరకు అనీి ఇదదరికీ ఒకేసారి చ్చయాల్లావచ్చేది. 
తన, స్తశీల ఎంత కష్టపడాడరు? ఇంక బయట యాకిటవిటీల 
సంగతికొస్తే చెపానే అకకరలేదు. సాయంత్రాలు, శ్న్న, ఆది వారాలు 
ఎపుాడూ తన, స్తశీల రోడుడ మీదే వుండేవాళ్ళీ వాళీన్న ఎకకడో 
అకకడికి తీస్తకెళ్తే. మూుజిక్, డేన్ా, సివమిమంగ్, సాకర్, టెన్నిస్, 
కరాటే, ఏరోబిక్ా, బేస్ బాల్, బాస్కట్ బాల్, అబాె, ఒకటా, రండా, 
ఎన్ని యాకిటవిటీస్తండేవి వాళీకి? వీటన్నిటికీ తోడు అసేమాన ఏదో 
ఒకదాన్నకి ఎకకడో అకకడ రిహారాల్ా వుంటూనే వుండేవి. 
అపుాడపుాడు బయట వూళీకి కూడా తీస్తకువెళాిల్లావచ్చేది. తనకి, 
స్తశీలకి తిండి తినటాన్నకి, న్నద్ర పోవటాన్నకి కూడా టైము ఉండేది 
కదు. తిండి, న్నద్ర ఏమిటి, అసలు ఊపిరి తీస్తకోటాన్నకి కూడా తీరిక 
వుండేది కదు. అలా న్నద్రాహారాలు లేకుండా రాత్రింబగళ్ళి కష్టపడి 
వాళీన్న పెంచి పెదద చ్చసి, విదాుబుదుాలు నేరిాంచి, ఇంతవాళిన్న చ్చస్త ే
ఇవాళ న్ననికి స్తసేీగా వుంటే కసే ఫోన చ్చసి ఎలా వున్నివు అన్న 
అడగటాన్నకి కూడా వాళీకి తీరిక లేదు. కోపంగా అనకున్నిడు 
సాగర్.    

ఆలోచించినకొదీద ఒళ్ళీ మండిపోతోంది అతన్నకి. కవలలు 
పుటాటరన్న తన, స్తశీల ఎంత ఆనందించారు? అందులోనూ 
ఆడపిలి, మగపిలాిడు అన్న, తమ ఫేమిల్న పూరేి అయిందన్న ఇంక 
ఎకుకవ సంతోషించారు. విదు, వినయ్ అన్న పేరు పెటుటకున్న 
న్నజంగానే ఆ విదు, వినయాలు రండూ తమ ఇంటికి వచాేయన్న 
మురిసి ముపాందం అయాురు. కనీ విదు అయిత్త వచిేంది కనీ ఈ 
గరివషుటలకి వినయం ఎకకడ వుంది? ఎంత వెదికిన్న ఏ కోశాన్న 
తనకైత్త ఎకకడా కన్నపించటం లేదు. ఇంక మెడిసన్ పూరేవటాన్నకి 
ఇంకో ఏడాది టైము వుంది. ఆ తరావత ఇంక రసిడెనీా చ్చయాల్ల. ఆ 
తరావత కనీ అసలైన సంపాదన మొదలవదు. కనీ గాడిదలు, 
అపుాడే మిల్లయనీరుి అయిపోయాన అనకుంటున్నిరు కబోలు. 
పొగరుతో కళ్ళీ మూస్తకుపోయాయనకుంటాన. కొవ్వవతేిలాగా 
తమ కోసం అనక్షణ్ం కల్ల, కరిగిపోయిన తలి్లతండ్రులు ఇపుాడు 
కన్నపించటం లేదు కళీకి. ఇలా ఆలోచిస్తేని కొదీద కోపం, రోష్ంతో 
అతన్న ఒళ్ళీ భగుగమంటోంది.   

ఒకకక్షణ్ం స్తశీల గురే్తచిేంది. పాపం, ఒంటరిగా ఎపుాడూ 
ఎకకడికీ వెళీదు. వాళీ అనియు కూతురి పెళిి అన్న కేల్లఫోరిియా 
వెళిీంది. సమయాన్నకి ఆఫీస్తలో అరజంట్ పన్న ముంచుకు రాకపోత్త 
తన కూడా పెళిి సమయాన్నకి తపాకుండా వెళ్ళీవాడు. సంత 
అనియు ఇంటోి జరుగుతుని మొదటి పెళిి. అందులోనూ ఆడపిలి 
పెళిి. బోల్లడన్ని పనలుంటాయి. అందుకే సహాయాన్నకి కనీసం ఒక 
న్నలన్ని వుండమన్న తనే బలవంతం చ్చసి పంపించాడు. కనీ తన 
వెళిిన వెంటనే ఇదుగో, తనకీ గతి పటిటంది. బాత్రం లో కలు జారి 
పడటం వలన కలు పాదం దగగర ఫ్రాకేర్ అయిుంది. కల్లకి పెదద 
కటుట అదీ, కదలటం కూడా కష్టంగా వుంది. 

ఈ విష్యం తెల్లస్తే పెళిి పనలు అన్న కూడా చూడకుండా 
స్తశీల వెంటనే వచ్చేస్తేంది. అందుకే తనకి చెపాలేదు. పాపం, పెళి ి
అన్న వెళిక వెళిక వెళిీంది. అంతదూరం అసేమాన వెళీదు కదా! 
ఉండనీలే అకకడ. ఇపుాడిక వచిే మాత్రం ఏం చ్చయాల్ల? తన 
ఎలాగో మేనేజ్ చ్చస్తేన్నిడు కదా! తన చ్చసి ఫ్రీజర్ లో పెటిటన 
వంటలు ఎటూ వుండనే వున్నియి. కొంచెం కష్టమైన్న ఎలాగో తన 
అడజస్ట అయిపోత్త తవరలోనే తన వచ్చేస్తేంది.  తనకి చెపాలేదన్న పెదద 
గొడవ చ్చస్తేంది. అయిన్న అపాటికి తన కటుట కూడా విపేాసాేరు. కనీ 
ఈ పిలిలు? చదువుకి ఆటంకం అన్న అసలు తనే వెంటనే చెపాలేదు. 
ఒక వీకెండ్ మాములుగా ఇంటికి వస్తే కల్లకి కటుట, ఫ్రాకేర్ ఇవనీి 
తెల్లసి బాధ్పడాడరు. అయిన్న ఏం చ్చయగలరు? చదువు, పర్లక్షలన్న 
తనే పంపించ్చశాడు. కనీ ఆ తరావత కసే ఫోన చ్చయటాన్నకి అడడం 
ఏముంది? అందులో ఇవాళ స్ాష్ల్ రోజు కూడా కదా! ఒకకసారి 
ఫోన చ్చసి హలో న్నన్ని ఎలా వున్నివు అన్న అడిగిత్త న్లటి 
ముత్సులు రాల్లపోత్సయా?  

Father’s Day 
న్లరి రాధక, టలహిాసీ, ఫ్లరిిడా 
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ఆలోచనల వేడిలో అతలాకుతలమవుతుని సాగర్ ఫోన 
మోగటం గమన్నంచలేదు. పొదుదటి నండీ మనసంత్స కోపం, 
ఆశాభంగాలతో కుసేీ పడుతోంది. ఫోన దగగర పెటుటకోవటం 
మరిేపోయాడు తన. మెలి్లగా కుంటుకుంటూ వెళిి అందుకునేంతలో 
ఫోన ఆగిపోయింది. కలర్ ఐ డి లో న్నంబరు చూస్తే ఇండియా 
న్నంబరు. ఇండియా నండి తముమడు చ్చసాడు. ఇపుాడుని చికకులో 
తముమడితో మాటిాడదామని ఉత్సాహం ఎంతమాత్రమూ 
లేకపోయిన్న అప్రయతింగా న్నంబరు కల్లపి ఒకక పది న్నముష్యలు 
మాటిాడి ఫోన పెటేటసాడు. అసలే చికకుగా వుని మనస్త 
ఇంకొంచెం ఎకుకవ అశాంతిలో మున్నగింది. తండ్రికి ఒంటోి అంత 
బాగాలేదుట. మతిమరుపు బాగా ఎకుకవైందిట. అపుాడపుాడు 
అసందరాంగా మాటిాడత్సరుట. తముమడు గొడవ పెడుతున్నిడు. 
అయిన్న ఆయనకు ఇపుాడు ఇంచుమించు 80 ఏళ్ళీ. ఈ 
వయస్తలో ఒంటోి కొంచెం నలత చ్చయటం, కొంచెం మతిమరుపు 
రావటం చాలా సహజం. దీన్నకింత హంగామా ఎందుకు చ్చస్తేన్నిడు 
తముమడు?  అనవసర వూహాగాన్నలతో ఇంత రభసల్లందుకు 
చ్చస్తేన్నిడు? వెధ్వ గొడవ, వీడున. పొదుదటి నండీ పడుతుని 
మనసాేపాన్నకి ఇపుాడు కోపం, విస్తగు, తముమడి మీద చికకు అన్ని 
తోడయాుయి.  మెలి్లగా రికెపినర్ లో కలు ఎతేుగా పెటుటకున్న వెనకిక 
వాలాడు. 

పరాకుగా వుని సాగర్ ఏదో ఆలోచన రాగానే ఒకకసారి ఎవరో 
ఛెళ్ళీన కొటిటనటిు వుల్లకికపడాడడు. ఎవరో తటిట లేపినటిు రికెపినర్ లో 
లేచి కూరుేన్నిడు. విదు, వినయ్ తనకి ఫోన ి చ్చసి కుశ్లం 
అడగలేదన్న తన ఇంతగా బాధ్పడుతున్నిడు. మరి తన? తనేం 
చ్చసాడు తన తండ్రికి? వృదాాపుంలో తలి్లతండ్రుల్లి కనీసం 
చూడటాన్నకన్ని వెళాీలని జాానం తనకి లేకపోయింది.  దూరాన 
ఇండియాలో వున్నిడని వంక దొరికింది తనకి. కనీసం ఫోన చ్చసి 
మాటిాడటాన్నకి ఏమైంది? పిలలి చదువులు, వాళీ విజిట్ లు, తన 
ఆఫీస్త ప్రజెక్ట లు, తన స్ష్ల్ కమిట్ మెంటిు, ఇలా ఏదో ఒక 
కుంటి సాకు తనకి ఎపుాడూ వుండనే వుండేది. కసే ఫోనలో 
మాటిాడటాన్నకి కూడా టైమే దొరకలేదా తనకి? పాపం, తనమీదే 
ప్రణాలు పెటుటకుని తండ్రి ఈ వృదాాపుంలో తనతో మాటిాడటం 
కోసం కనీసం తన ఫోనన్ని చ్చసాేడన్న ఎంత ఎదురుచూసాడో! 
ఆయనకి ఇపుాడ్కచిేన ఆ మతిమరుపుకి అసలు చాలా వరకు తనే 
కరణ్ం. తన గొంతు వినటం కోసం ఎదురు చూడటం లోనే ఆయన 
కళ్ళీ కయలు కచి, వుని మతి అంత్స చెలాిచెదురైపోయింది. 
ఇపుాడు విదు, వినయ్ లు సావరాపరులన్న తన అనకుంటున్నిడు. 
కనీ మరి తన? తనేమన్ని తకుకవా? చినిపాటి నండీ తన 
సావరాపరుడే! ఇంటికి పెదద కొడుకైన్న కూడా తన్నపుాడూ ఇంటి 
బాధ్ుతలన్న పటిటంచుకోలేదు. చెల్లిల్లకి సంబంధాలు చూస్తేనిపుడు 
అమెరిక అవకశ్ం వచిేందన్న బాధ్ుతలన్నిటినీ దులపరించుకొన్న 
అమెరిక ఎగిరి వచ్చేసాడు. ఆ తరావత చెల్లిల్ల పెళిి కుదిరినపుాడు 

కూడా ఒకకగానొకక చెల్లిలు అన్న రకకలు కటుటకున్న ఏమి వాలలేదు. 
కవలలు, చంటిపిలిలు, ప్రయాణ్ం కష్టం అన్న డబుె మాత్రం పంపి 
చ్చతులు దుల్లపేస్తకున్నిడు. ఆతరావత కూడా ఎపుాడెళిీన్న పిలిలకి 
ఇకకడ పడదు, స్తసేీ చ్చస్తేంది అంటూ చుటటంచూపులాగా కొన్ని 
రోజులు మాత్రం ముళీమీద వునిటిు వుండి మళ్ళీ అమెరిక తిరిగి 
వచ్చేస్తవాడు. ఆతరావత కూడా తలి్లతండ్రులన చూస్తకోవటాన్నకి 
తముమడున్నిడు కదా అన్న వాళీ బాధ్ుతలన్న మనస్తూరేిగా 
తన్నపుాడూ పటిటంచుకోలేదు. అంత్తకదు. వాళీ పటి ఏమాత్రం 
ఆపాుయతగా ప్రవరేించలేదు. ఎంత కఠిన్నున్ని చూపించాడో తనకి 
ఇపుాడు తెల్లసస్ేంది. కసే కలు ఫ్రాకేర్ కే పిలిలు తనన్న  
పరామరిశంచలేదన్న త్సన మనసింత చినిపుచుేకుంటున్నిడు. మరి 
తన అమమన్న, న్ననిన్న మనసారా పలకరించి  ఎన్ని రోజులైంది? 
వాళ్లీంత బాధ్పడివుంటారో! బయటికి ఎవరితోనూ చెపుాకోలేక 
దిగుళినీిమనస్తలోనే దాచ్చసి, మౌనంగా బాధ్లన్న దిగమింగి, ఇదిగో, 
ఇలా మతి చెడగొటుటకున్నిరు. దాన్నకి పూరేిగా తనే కరణ్ం. తనవల ి
ఇంత తపుా జరిగిన్న నలుగురిలో తనన్న ఎపుాడూ బయట పడేసి 
నవువలపాలు చెయులేదు. నయం, ఇపాటికన్ని తన కళ్ళీ 
తెరుచుకున్నియి. కలుకి ఈ కటుట అది విపిా కొంచెం సరిగాగ 
నడవటం మొదలైన తరావత వెంటనే ఇండియా వెళిి ఒకకసారి 
అమమన్న, న్ననిన్న చూసి రావాల్ల. మనస్తలో గటిటగా 
న్నరణయించుకున్నిడు సాగర్.  

అసలు వెంటనే ఫోన చ్చసి అమమ, న్ననితో మాటిాడాలన 
కున్నిడు. కనీ వాళీ న్నద్ర సమయం అయిపోయిందన్న మనస్త 
మారుేకున్నిడు.     

తన చ్చసిన తపుాకి సిగుగ, బాధ్గా వున్ని ఇండియా వెళాీలని 
న్నరణయం తీస్తకుని తరావత ఇపుాడు అతన్న మనస్తలోన్న అలజడి 
తగిగ కసే శాంతి గా వుంది. పిలిల మీద కోపం కూడా కొంచెం 
తగిగంది. దాన్నతో మరిచిపోయిన ఆకల్ల గురే్తచిేంది. భోజనం 
చ్చదాదమన్న చ్చతులు కడుకోకవటాన్నకి బాత్రం లోకి వెళిి బయటకు 
వచ్చేసరికి డైన్నంగ్ టేబిల్ మీద అతన ఆశ్ేరుపోయ్యలా రకరకల 
వంటకలనీి చకకగా సదిద కన్నపించాయి. ఒకకక్షణ్ం మతి పోయింది 
సాగర్ కి. ఏమిటి ఈ మాయాబజార్ అన్న అతన ఆశ్ేరుంగా చూస్త ే
న్నలబడిపోయాడు. ఏం ఆలోచించటాన్నకీ బుర్ర పన్నచ్చయడంలేదు. 
ఇంతలో ‘హేపీ ఫ్లదర్ా డే’ అంటూ విదు, వినయ్ ఎకకడి నండి 
వచాేరో, వెనక నండి చెరో వైపు వచిే సాగర్ న్న గటిటగా 
కౌగల్లంచుకున్నిరు.  సాగర్ ఒకకసారి వుల్లకికపడాడడు. ఆశ్ేరుం, 
సంతోష్యలతో తబిెబెయాుడు. "మీరిదదరూ .......ఇలా.......సడన్ 
గా......." అతన ఇంక ఏదో అనేలోపే "ఇవాళ ఫ్లదర్ా డే కదా, మీరు 
మాకోసం ఎదురు చూస్తేవుంటారన్న మాకు తెలుస్త. అందుకే 
మీకిష్టమైన ఐటమ్సా అనీి పాక్ చ్చయించుకున్న మీకు సరపాైజు 
ఇదాదమన్న డ్రైవు చ్చస్తకుంటూ వచ్చేసాం" అంది విదు త్సము 
తీస్తకొచిేన ఐటమ్సా అనీి పేిటిలో సదుదతూ. గుతేివంకయ కూర, 
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మామిడికయ పపుా, అలిం పచేడి, సాంబారు, పుల్లహార, 
మిరపకయ బజిజలు, బాదం బర్లూ, గడడ పెరుగు, ఐటమ్సా అనీి 
న్లరూరిస్తేన్నియి. సాగర్ ఇంక ఆశ్ేరుం లోంచి త్తరుకోలేదు. 
మెలి్లగా అందరూ తినటం మొదల్లటాటరు. "మీ కల్లలా వుంది న్నన్ని! 
నొపేామీ లేదుగా" సాగర్ కల్లవైపు చూస్తే అడిగాడు వినయ్. 
'అవున, కలు ఎలా వుంది న్నన్ని' అంది విదు కూడా ఆదురాదగా. 
వాళీ ఆదురాదకి, ప్రేమకి సాగర్ కళ్ళీ చెమరాేయి. "నొపేామీ లేదు. 
ఈ వీక్ లో మళ్ళీ డాకటర్ న్న చూసాేన. లాస్ట టైము చూసినపుడు 
అంత్స బాగానే వుందన్న చెపాాడు" అన్నిడు మెలి్లగా తల వంచుకున్న.  

అతన సరపా ైజ్ లోంచి త్తరుకున్నిడు కనీ వుదయం నండీ 
విదు, వినయ్ ల గురించి తన ఆలోచనలకి అతన్నకి చాలా గిల్నటగా 
వుంది. తన పిలిలు చాలా మంచివాళ్ళీ. ఊపిరి సలపన్న చదువులో 
కూడా వాళ్ళీ తన గురించి కొంచెం కూడా మరిేపోలేదు. తనకి 
సరపా ైజ్ ఇవవటం కోసం చాలా త్సపత్రయపడాడరు. ఖరుే పెటాటరు. శ్రమ 
పడాడరు. కష్టపడి డ్రైవు చ్చస్తకుంటూ వచాేరు. కనీ తన? తన 
తలి్లతండ్రుల కోసం తనేం చ్చసాడు? ఏదో ఒక వంక చెపిా వాళీ 
గురించి పూరేిగా మరిేపోయాడు. సావరాపరులు తన పిలిలు కదు. 
తన, తనే పెదద సావరాపరుడు. అంత్తకదు, కృతఘ్నిడు కూడా.  
పిలిల వునితి వెనక తలి్లతండ్రుల త్సుగాలు ఎన్లి వుంటాయని 
సతుం ఇదదరు పిలిల తండ్రి అయిన తన తన వంతు వచ్చేసరికి  
చాలా కనీవన్నయంట్ గా మరిేపోయాడు.  కనీ తన పిలిలు మాత్రం 
గురుే పెటుటకోవాలన్న కోరుకున్నిడు. మరిేపోయారేమో అన్న 
భయపడాడడు. ఎకకడ మరిేపోత్సరేమో అన్న ఆందోళన చెందాడు. 

కనీ వాళ్ళీ తమ సత్రాైవరేనతో తనకంటే ఎన్లిరటిు మంచివాళీన్న 
ఋజువుచ్చశారు. పూజ కొదీద పురుషుడు, దానం కొదీద బిడడలు 
అంటారు, ఖచిేతంగా తన తలి్లతండ్రుల కంటే తన మంచి దానం 
చ్చసాడు. 

ఆలోచనలలో మున్నగిన సాగర్ "న్నన్ని, ఏమిటి 
ఆలోచిస్తేన్నిరు?" అని వినయ్ మాటలతో ఈలోకంలోకి వచాేడు. 
"మిరపకయ బజిజలు చాలా బాగున్నియి. ఇంకొన్ని తినండి న్నన్ని, 
మీకిష్టం కదా" అంటోంది విదు. సాగర్ కళీలిో నీళ్ళి తిరిగాయి. 
వాళీకి కన్నపించకుండా చపుాన ముఖం దించుకున్నిడు. తన 
భావాలు వాళీకి తెల్నకుండా తనన్న త్సన సంబాళించుకుంటూ 
"తింటున్నిన.  అది సరే, న్న కలు నయం అయిన తరావత 
ఒకకసారి ఇండియా వెళదామనకుంటున్నిన” అన్నిడు. ఏమీ 
అరాం కనటిు చూస్తేని విదు, వినయ్ లతో “త్సత, బామమ 
పెదదవారయాురు. ఒకకసారి వెళిి చూసదాదమనకుంటున్నిన" 
అన్నిడు పిలిల్లదదరితో.  

"ఒ కె  న్నన్ని,  కలు మాత్రం జాగ్రతే" అన్నిడు వినయ్. 
"ఇండియాలో  నీళ్ళి మాత్రం బాటిల్డ వాటర్ తపా వేరేదేదీ త్సగదుద 
న్నన్ని" అంది విదు. "అలాగే, అలాగే, చాలా జాగ్రతగేా వుంటాన. న్న 
గురించి వర్రీ అవకండి" అన్నిడు సాగర్. ఇండియాకి ఏ ఎయిర్ 
లైన్ా లో వెళాీలో, ఎన్ని రోజులు వుండాలో, అకకడ ఏమేమి 
చెయాులో, తలి్లతండ్రుల్లి ఎకకడెకకడ తిపాాలో, వాళీతో ఏమేమి 
కబురుి చెపాాలో అతన పాిన చ్చస్తకోవటం అపాటికే 
మొదల్లటేటసాడు. 
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Late Dr. Srinivasa K Rao 
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Nature's Paradise – Iceland 

 

 Hello friends, this is Gandi Karthik (గండి కరిేక్) studying 7th grade in John Adams middle school, 

Edison, Nj  

 I would like to share my experience about my summer vacation's trip to Iceland!  

 At first, I didn't really know much about Iceland. I thought it was like going to California, where it is 
hot, nice weather etc. I told my friends casually that we were going to Iceland. They told me how beautiful it 
is. So I thought, this might be one of the best trips I've had! I couldn't wait for this summer vacation. 

My dad wanted me to research a bit on Iceland before we go. To my surprise, the videos of Iceland and its 
attractions were amazing! The waterfalls, volcanoes, the blue lagoons, mountains and more.  

I will explain more about that later. 

 Much awaited day has arrived, our family with 2 other families started for Iceland trip! Glad I had 
friends with me otherwise flight was boring. I put on a light jacket and got off the airplane. Once I stepped 
out of the plane, it was so cold! Whoever is going to Iceland, please bring a thick jacket! It’s so much of rain 
on and off! So, be prepared! 

 We stayed in a beautiful apartment. All our rooms are close and we hung out on the nights after the 
day trips of sightseeing was done!  It was always the best part of the tours to hang out with friends!  

 Now, we were all set to go to one of the attractions of our trip: Blue Lagoon.  It was very cold weather 
and natural hot water coming out of earth, It is so cool!  Staying out doors in aqua blue hot water, is amazing! 

I was playing, and swimming with my friends. I was lucky to be there and enjoyed a lot! If you go to Iceland, 
don’t miss out Blue Lagoon.  

 Fun Fact: did you know that blue lagoon water is mineral rich and healthy for your skin?  

 Next attraction we went to was, Glaciers and Icebergs. Far from my tour bus, saw southern Iceland 
Glaciers, when we reached there, we got on to a truck and once we got into water, the truck became boat! 

We were all given life jackets, soon after we saw blue icebergs. We took so many pictures and enjoyed it. 

These icebergs formed for many years! Actually centuries! 

 Fun facts: Glacier ice is the largest reservoir of fresh water on the planet, storing an estimated 75 
percent of the world’s supply. 

 Do you know why Icebergs are blue? Because the red (long wavelengths) part of white light is absorbed 
by ice and the blue (short wavelengths) light is transmitted and scattered. 

 Another day, we were heading to visit other attractions like Geysers. We went to see a small place with 
hot bubbling water! On the earth's surface!  We were waiting for the geyser to arouse. All of a sudden, a 
fountain of water coming out of earth!  It was unpredictable! We were ready with cameras to capture the 
fountain of water. We touched a stream of water (in the safe areas) and it was hot. 

 Fun fact:  Geysers and hot springs are generally found in regions of young volcanic activity. 

There are plenty of other attractions like Kerid Crater, bountiful water falls, mountains and landscapes, 
beaches named “Black Sand Beach" and the "Diamond Beach".  

 We did many other fun things like, eating ice 
cream in a local farm, feed horses, and more. We 
concluded the trip by going to Reykjavik down town, 
eating dinner with our friends. 

 I enjoyed Iceland trip so much and you should 
go there to experience! 
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With Best Compliments from 

With Best Compliments from 

Ram & Girija Kolluri 

Eppanapally Family 
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పరభాష్య వాుమోహం వలదమామ వలదు 
పరకంత్స వాుమోహం వలదయాు వలదు  
పరదేశ్పు సంసకృతిపై పడకయాు మోజు  
పరసంసకృతి బాన్నసగా మనకయాు నీవు 

 
పరమతసహనం బాగేలే యెలిరకు 

పరమత దౌష్టయం అడుడటయ్య ధ్రమమగు  
వెరపెఱుుఁగన్న ధీరతవముతో న్నలవుఁదగు 
చురుకుదనంతో ముందఱకే సాగనగు 

 
మన చరితన పాఠముగాుఁ జదువుఁదగు  
మనదేశ్ము ఘనత్తమో యెఱుుఁగదగు. 

మనసందున న్నల్లచ్చన్న తెల్లయన్నది  
మనదంచున దలుఁచ్చమా పటటన్నది 

 

మనదేశ్ం మనజెండా మన ధ్రమం 
అనన్నతుం న్నలుపుటయ్య గుండెలిో  

క్షణ్మైనన మరువరాదు నేరిేన పాఠం 
కనమూసిన నేమఱుపునుఁ గలుగువిన్నశ్ం 

 
క్షణ్క్షణ్మున మౌన్నవరుల వాకులే  
గణ్గణ్మన్న మ్రోగన్నదల గంటలుగా  

అణ్మవణ్మవున న్నండవల్లన అభిమానం 
మనసంసకృతి మనధ్రమము ఉనితిపై 

 
అన్నుయము అక్రమాల నణ్చుటయ్య  
ఏమూలన ధ్రమమిలన న్నలుపుటయ్య  
ఏకతమగ పౌరుల్లచటుఁ బలుకుటయ్య  
ఏకమమయి సౌఖుముమగ బ్రతుకుటయ్య 

ఏకతమగ బలుకుటయ్య 
స్తప్రభ, మారిస్ టౌన్, నూుజెర్లా 
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New TFAS Board of Trustees - Oath Taking Ceremony (April 28, 2018) 

TFAS & DTA Sangeetha Vibhavari - June 24, 2018 
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పెసల మొలకలకు కవలసినవి ముడి పెసలు.  
Wholefoods లో పెసలకి మంచి మొలకలు వసేాయి. 
 

పెసలన 15, 16 గంటలు నీటిలో న్ననబ్బటిట తరావత ఒక పాిసిటక్ 
డబాెలో పోసి కొదిదగా వెల్లతిగా మూత పెటాటల్ల. ఆ డబాెన్న ఒక 
వెచేటి ప్రదేశ్ములో పెటాటల్ల - ఓవెన్ అనకూలమైన 
ప్రదేశ్ం.  Temparature న్న బటిట రండు మూడు రోజులలో పొడవైన 
మొలకలు వసాేయి. ఇలా పెసలే కదు రక రకలైన మొలకలు 
చ్చస్తకోవచుే. 
 

మొలకల తో breakfast 
 

కవలసినవి: మొలకలు, న్నమమ రసము, న్ననబ్బటిటన బాదం, 
న్ననబ్బటిటన వాలిట్,  పచిే కొబెరి, పచిే మిరప కయలపేస్ట . 
 

బాదం, వాలిట్, కొబెరి చిని చినిముకకలుగా కోసి మొలకల లో 
కలపండి. తరావత పచిే మిరప కయల పేస్ట కలపండి. రుచి కోసం 

న్నమమకయ రసం కలపండి. కవాలంటే కొదిదగా ఉపుా కలపండి.  
 

రక రకలైన పళ్ళీ, అంటే, బ్బర్రీస్, అరటి, ఆపిల్, కివి, దాన్నమమ 
లాంటి పళ్ళీ కూడా కలపచుే.   
 

మొలకల తో వెజిటబుల్ సలాడ్ 
 

కవలసినవి: బ్బల్ పెపార్, కుకుంబర్, టమాటో, తురిమిన కరట్, 
chop చ్చసిన కొతేిమీర, పచిే మిరపకయల పేస్ట, అపుాడే తురిమిన 
కొబెఱి, న్నమమకయ రసం, ఉపుా. 
 

చ్చస్త విధానం: బ్బల్ పెపెార్ా, కుకుంబర్, టమాటో అన్నింటినీ చిని 
ముకకలుగా చెయాుల్ల. వాటిన్న మొలకల లో కల్లపిన తరావత, 
తురిమిన కురట్, కొతేిమీర, కొబెరి, పచిేమిరపకయ పేస్ట, 
న్నమమకయ రసము, ఉపుా కలపాల్ల.  
 

అంత్త పధా్తి! తకుకవ సమయంలో అతి రుచికరమైన ఆరోగుకరమైన 
సలాడ్ రడీ. 

మొలకెతిేన పెసలతో పసందైన తయార్లలు 
మంచికంటి హైమ, ఎడిసన్, నూుజెర్లా 

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS RESIDENTIAL/COMMERCIAL 

WE ARE HERE TO HELP YOU 

REALTY MARK PLATINUM 

1430 OAK TREE ROAD, ISELIN, NJ 08830 

732-515-2997/732-208-4389 

WE OFFER VARIOUS PLANS WHEN YOU 

BUY OR SELL YOUR HOME 

PLEASE CONTACT US 732-515-2997/732-208-4389 
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TFAS Summer Picnic (August 19, 2018) 
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దీపావళి కవితల పోటీలలో రండవ బహుమతి గ్రహీత 
జత కల్లస్త ే

న్నమన్న స్తజన్నదేవి, హుసాిబాద్, సిదిదపేట జిలా ి
 

బిందువు బిందువు కల్లస్తేనే కదా సింధువయ్యుది 
ఎన్ని యోజన్నల దూరమైన్న అడుగుతోనే కదా మొదలయ్యుది 

అక్షరాన్నకి  ఏ అరాం తెల్నదు 
అక్షరాలు  జత కూడిత్తనే కదా పదాలయ్యుది 

పదాలకే కదా అరాం పరమారాం ఉండేది 
ఎవరో ఒకరు ఎపుాడో ఒకపుాడు ముందు నడిస్తేనే  కదా 

తరువాతి  వారికి బాటయ్యుది 
బిందువులనీి కల్లస్తే నే కదా 

వాగులు, వంకలు, చెరువులై  జీవన్నధారమయ్యుది 
ఒక చ్చతికి మరో చ్చయి జత కల్లస్తేనే కదా చపాటియ్యుది 

అడుగు అడుగు కల్లస్తేనే కదా దూరాలు కల్లపే గముం చ్చరువయ్యుది 
మత్సలనీి ఒక గొడుగు కిందకు చ్చరిత్తనే కదా 

విశావ మానవ సౌభ్రతృతవం వెలి్లవిరిస్తది 
కులాలనీి సంఘటితమై త్తనే కదా 

సరవ మానవ సమానతవం ఆవిష్కృతమయ్యుది 
ఒకరి మీద ఒకరు, ఒకరిపై ఒకరు ఆధార పడిత్తనే కదా సమాజమయ్యుది 

భకీే బావం తోడైత్తనే కదా భజన చకకగా సాగేది 
శ్ృతి లయలు తోడైత్తనే కదా పాట పలివించ్చది 

లబ్ డబ్ రండూ కూడిత్తనే కదా శావస సంపూరణం  అయ్యుది 
ఉఛ్ఛ్ఛాసాన్నకి న్నశావసం తోడైత్తనే కదా ప్రణ్ం న్నల్లచ్చది 
మాట మాట కల్లస్తేనే కదా సతాంబంధాల వారధ్య్యుది 

అంత్స  ఆనందంగా ఉంటేనే కదా 
మది ఉత్సాహంతో ఉపొాంగి ఉరకలేస్తది 

మన్నషి మన్నషి కల్లస్తేనే కదా బంధ్ం న్నల్లచ్చది 
మనస్త మనస్త కల్లస్తేనే కదా మానవతవం పరిఢవిలేదిి 
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TFAS Isha Yoga Community Event (Sept 29, 2018) 
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కలము పన్న య్యమి? కళ్ళిని చాలున! 
పద! నడువుము! వీడి బదాకమున! 

అడుగు పడన్న వేళ ఆయువు తరుగున! 
క్రమముగా ఊబకయము కలుగున! 

 
పెరిగిన కయము పెదదరోగములకు 
పలు సమసులకు న్నలయమగున! 

కలు కదపకుండా మూలకు కూర్తేన 
బదాకస్తేల కీళ్ళీ పలుచబడున! 

 
చెరువు గటుట నడక చ్చకూరుే స్తఖమున! 

పారుక నడక ప్రణ్వాయువిడున! 

వేకువ వాుహాుళి విటమిన్ డి పెంచున! 
సాయంత్రపు నడక శాంతి న్నడున! 

 
టీవీ గది వదిల్ల ఠీవీగ నడిచిన 

మడతలు పొటటపై మాయమగున! 
మంచమున వదిల్ల కొంచెము నడిచిన 

బారడు కొవువయు దూరమగున! 
 

నడచినంత స్తపు నడుచున మన మేన! 
కన నడవవల్లన కటువయినన! 

నడక విడిన న్నడు పడక తోడుగ చ్చరు! 
చిని వయస్తన చితి  చెంత చ్చరు! 

నడక ! 
కుంతి Secunderabad 
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TFAS Diwali 2018 - Sports & Cultural Competitions 
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 "ఇదిగో బుజీజ .. రేత్రి సివరాఖరి బస్తాకి న్నన్ని నేన  
ఊరళ్ళేన్నిం, నీకెటూ రేపు కలేజీ ఉంది కదా, అమమమామ, 
నవూవ ఇకకడే ఉండండి, అరామైందా?" 
"సరేనమామ" 
 ఏంటో ఈ ముసల్లద, ఊర్తదిలొచ్చేతేునిపుాడేమో 
రానన్న గోల స్తసింది, ఇపుాడేమో ఏదైన్న పన్నమీద  
ఊరలాదమంటే రాదు. అకకడేమో అందరూ ఈవిడగారిన్న 
అడుగుత్సరు, పెతోడికీ సమాధానం స్పాడాన్నకి ప్రణాలు 
పోతున్నియి అంటూ రత్సివళి గొణ్మకుకంటుంది. 
 "ఏటే మాయకకనే ముసల్లద అంటన్నివ్" 
 "నీ అకేక కదయాు, న్నకమమ గూడానూ" అన్న 
సమాధానం చెపిాంది. 
 "రండో ఫోిరిో వుండే స్తమతమమగారు ఎదో 
కూరితే్సరంట ఎలివే" 
 "అలగలగే" 
 చ్చస్తేని పన్న ఆపి స్తమతి దగగరికి వెళిీంది రత్సివళి, 
పాిసిటక్ సంచిలో మిగిల్లన కూర పెటిటచిేందావిడ. ఇంటికొచిే 
తెరిచి చుస్తే కూర పాచిపోయింది. రత్సివళికి కలుకుకమంది, 
ఎలా బ్రతికం ఇపుాడు ఎలా అయిపోయాం అన్నపించింది. తలి్ల 
పకకనే ఉండటంతో మనస్తలో భావాలు పైకి కనపడకుండా 
ఉండటాన్నకి ప్రయతిిస్తేంది. సకుకబాయికి మూరేిగారి భారు 
పెటెట నైవేదుం గురే్తచిేంది.... పేదద విసేరాకులో అనిం 
రాశిపోసి, ముదదపపుా, తెలగపిండి కూర, పొంగుబూరుి, 
సగుగబియుమేసి వండే క్షీరానిం. ఇయనీి బుటటలో పెటిట, 
కుంచెడు బియుం కూడా పెటేటదావిడ. 
 సకుకబాయికి అరవయ్యుళ్ళీంటాయి, ఐదునిరడుగుల 
మన్నషి, ఎతేుకు తగగ శ్ర్లరం, ఆ వయస్తలో కూడా ఇంటోి 
పనంత్స తనే చ్చస్తేంది. పదేళి క్రితంవరకూ సకుకబాయి ఒక 
వెలుగు వెల్లగింది.  
 సకుకబాయిది మొగలేుఱుు దగగర ముత్సులపలి్ల, 
తరతరాలుగా వస్తేని చాకల్ల వృతేి కొనసాగించ్చది. ఎవరింటోి 
ఆడపిలి పెదదమన్నషైన్న, పురుడైన్న సకుకబాయి ఉండాల్లాందే. ఆ 
కరుక్రమాలకి సకుకబాయి తెచ్చే తెలి చీర కటటడం ఆ ఊరి 
ఆనవాయితీ. సకుకబాయి ఉతుకంటే ఊరందరికీ ఇష్టమే, 
సకుకబాయి చ్చతిలో ఏన్నడు ఒకరి చీర పోవడం లేదా 
చిన్నగిపోవడం జరగలేదు, చిని పిలిలకి సాినం 
చ్చయించినంత జాగ్రతేగా ఉతికేది బటటలు. ఊరిో ఎవరు 
అమమవారికి నైవేదుం పెటుటకున్ని ఆమెకే చ్చరేది.  
 పెళిీళీ లాంటి శుభకరాులకు సకుకబాయి భర ే
ఎంకనితోనే పిలుపులు చెపిాంచ్చవాళ్ళీ, ఎంకని చ్చస్త ఇస్త్రీ  

అసలు ఆ ఊరిో పోటీయ్య లేదు. నేత చొకకలు ఉతికి ఇస్త్రీ 
చ్చసాడంటే కొంగరకకలాి ఉండేవి. కొడుకు లేకపోవడంతో తన 
తరావతి తరం ఇదే వృతేిన్న కొనసాగించ్చలా తముమడు 
వీరబాబున్న కూతురుకిచిే పెళి ి చ్చసింది. కూతురు రత్సివళికి 
ఒక కొడుకు, కూతురు పుటాటరు. ఊరిో రానరాన బయట 
ఉతికించుకునే వాళ్ళీ తగిగపోయారు, అందరూ వాషింగ్ 
మెషినికి మెలిగా అలవాటు పడుతున్నిరు, సకుకబాయికి 
యాభయ్యుళి్లచ్చేసరికి ఇస్త్రీకి పన్న తపిాంచి వేరే ఏది ఉండేది 
కదు, కనీ పెళిీళీకి ఇతర శుభకరాులకి మాత్రం సకుకబాయి 
దంపతులు ఉండాల్లాందే.  
 పిలిలు పెదదవడంతో ఖరుేలు పెరిగాయి.మనవడు 
శ్రత్, కలేజీ జాయిన్ అవడాన్నకి భీమవరం వెళ్ళేంటే, 
మనమందరం కూడా వెళాిల్లాందే అన్న పటుటపటిటంది రత్సివళి. 
ఎన్నిళిిలా రూపాయి రూపాయి సంపాదించాల్ల? భీమవరంలో 
చాలా అపారుటమెంటిు ఉంటాయంట, అకకడ వాచ్ మెన్ గా 
చ్చరిత్త ఇస్త్రీ కూడా చ్చస్తకోవచేంట, ఆళ్ళీ ఇలి్లతే్సరంట అన్న 
స్తిహితురాలు చెపాడంతో ఇంక మొండిపటుట పటిటంది. 
ఊర్తదిల్ల వెళిడం ఇష్టంలేకపోయిన్న ఖరుేలకి తలొగిగ 
వీరబాబు ఒపుాకున్నిడు. ఎంకనికి, సకుకబాయికి ఊర్తదిల్ల 
వెళాిలంటే మనసపాలేదు, కూతురి గోల పడలేక వాళ్తీ 
ఒపుాకున్నిరు. ఎదో అపారుటమెంటిో వాచ్ మాన్ గా వీరబాబు 
కుదురుకున్నిడు, గ్రండ్ ఫోిర్ లో రండు గదుల్లచాేరు 
ఉండటాన్నకి, వంటగదిలో వీరబాబు దంపతులు పడుకుంటే, 
పిలిలు, ఎంకని దంపతులు గదిలో పడుకునేవారు. అకకడ 
పరిసాితులకి ఇమడలేక ఎంకని ఆరున్నలికే మంచంపటిట 
చచిేపోయాడు. ఏదో చపుాడవవడంతో గతంనంచి 
బయటికొచిేంది  సకుకబాయి. 
 "అకక, రేపు మన స్తబెడి కూతురి పెళిి, రేత్రి ఆఖరి 
బస్తాకి ఊరళ్ళేన్నిం, నవువ కూడా వత్తే బోంటాది" తల 
అడడంగా ఊపింది సకుకబాయి. 
 అలవాటైన సమాధానమే కవడంతో వీరబాబు 
పెదదగా పటిటంచుకోలేదు.  
 "స్పాడం మరిస్తపోయాన, రేపు అదే మూరాేన్నకి 
శ్రత్ ఫ్రండు పెళీంటా, ఆడు ఇకకడికొతేన్నిడు" ఈసారి 
సకుకబాయి మోహంలో వెలుగు కనపడింది.  
 మనవరాలు కలేజీకి వెళిీపోయాక, వంట పన్నలో 
పడింది సకుకబాయి. ఎలా వచాేడో కనీ చడీచపుాడు లేకుండా 
వెనకనంచొచిే అమమమామ అన్న పటుటకున్నిడు శ్రత్. 
మనవడిన్న చూసి ఆరిలియింది, ఆమె ఎంతో సంతోష్ంగా 
వుంది.    Contd … next page 
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కస్తపు ఇదదరూ కబురుి చెపుాకున్నిరు, శ్రత్ బటటలు ఉతికి, 
అనిం వారిేన గంజి బటటలకి పెటిట ఆరేసచిే మనవడు, తన 
భోజనం చ్చసారు. సకుకబాయి నడుంవాల్లేంది, శ్రత్ పకకనే 
వచిే కూరుేన్నిడు. 
 "అమమమామ... ఒకటి అడగన్న?" 
 "అడగరా" 
 "నీకు మనూరంటే చాలా ఇష్టం కదా, ఎపుాడైన్న 
వెళాిలొాస్తే ఎందుకు వెళినంటున్నివ్?" 
 "అయనీి నీకు అరాంకవురా, ముసలాదన్ని,  చాదతేం 
అన్న మీ అమేమ అంటాది  కదా" 
 "చెపామమమామ, న్నకోసం చెపావా?" 
 "అది సిన్నిసితక ఇష్యం కదురా, న్న మనస్త 
ఇరిగిపోయింది, ఎపుాడూ ఉతికిన గుడడలతో కలకలాిడిపోయ్య 
న్న సాకిరేవు ఇయాుల ముటుటగుడి మయం 
అయిపోయిందిరా, ఇలాటియిు నీతో మాటాటడ్కచ్చే లేదో న్నకు 
తెల్లయదు కనీ, ఇది ఆడోళీ సమిసు కదురా మనందఱి  
సమిసు. కలం మోస్తకొచిేన మారుాలోి ఈ పాుడిు ఒకకటి, 
ఎకకడ చెతే చుసిన సగం ఇవే ఉంటాయి. నల ి సంచులిో కటిట 
మఱీ పడేతేన్నిరు. ఆటిన్న కుకకలు పీకి చెండాలం స్తతేన్నియి. 
న్నకు అనివెటిటన ఆ సాకిరేవు ఇపుాడిలా పాుడతిో, పాిసిటక్ 
కవరితో న్నండిపోయిందిరా. మనస్త తరుకుకపోతుంది, 
అకకడికెళిి న్నరేవున్న అలా స్తడలేక ఊరు ఎలినంటున్నిన 
రా" 
 అమమమమ మాటలకి శ్రత్ కి కళ్లిమమట నీళ్లీచాేయ్. 
ఏం సమాధానం చెపాాలో అరాంకలేదు, తన గవరిమెంట్ 
టీచర్ గా చ్చరి సంవతారం కవ్వస్తేంది. ఉదోుగం 
ముత్సులపలి్లకి ముపెపా కిలోమీటరి దూరంలో, ప్రస్తేతం వేరే 
ఫ్రండోే కల్లసి ఉంటున్నిడు. ఇకకడికొచ్చే ముందే ఊరిో వుని 
శిధలావసాలో వుని పెంకుటింటిన్న కొంచెం బాగుచ్చయించాడు, 
మంచిరోజు చూసి అమమమమన్న అకకడికి తీస్తకెళిి తనతో పాటు 
ఉంచుకోవాలన్న అనకున్నిడు, రోజూ ముపెపా కిలోమీటరి 
ప్రయాణ్ం చెయుడాన్నకి సిదదమయాుడు. అమమమమన్న ఊరు 
తీస్తకెళాిలంటే తన చెయాుల్లాన పన్న మర్తకటుంది అరామైంది. 
ఆరోజు రాత్రి పెళిీలో తన స్తిహితులతో మాటిాడ్కచాేడు. వాళీ 
దగగర కవాల్లాన సమాచారం స్తకరించాడు, రండున్నలలిో తిరిగి 
అమమమమ దగగరికొచాేడు. 
 "అమమమామ నవువ న్నతో రావాల్ల" 
 "ఎకకడికిరా" 
 "నేన ఉదోుగం చ్చస్త చ్చట భోజన్నన్నకి ఇబెందిగా 
వుంది, నవువంటే బావుంటదన్నపించింది, రా అమమమామ"  
 మనవడు అంతలా అడుగుతుంటే కదనలేక 
పోయింది. కూతురు, అలిుడు కూడా ఆనందపడాడరు. 
మంచిరోజు చూసి ఇదదరూ బయలేదరారు.  

 బస్తా ముత్సులపల్లి వైపు వెళిడంతో సకుకబాయి 
గుండెలు వేగంగా కొటుటకుంటున్నియి.  
 "ఇదేటి మనూరేపు ఎలుేంది బస్తా, న్నకు అబదదం 
చెపిా మనూరు తీస్తకెలాేన్నివ్ కదా, నవువ కూడా నని 
మోసం స్తతేన్నివా?" 
 "నని నమమమమమామ, ఒకక అరగంట ఓపికపటుట" 
 స్తమారు తొమిమదేళయిిుంది ఊరుచూసి, ఎన్లి 
మారుాలొచాేయి. అరుగుమీద కూరుేన్న బియుమేరుకుంటూ 
కబురుి చెపుాకునే ఆడోళ్ళి, చుటట కలుస్త ే వెళ్ళీవాళీన్న 
వచ్చేవాళీన్న పలకరించ్చ ముసలోళ్ళీ, వీధలో ఆడుకునే 
పిలిల్లవరూ కన్నపించలేదకకడ. పెదద పెదద ఇళ్ళ ి  అంత్త పెదద 
ప్రహర్ల గోడలు,  
 మనవడు రేవు వైపు తీస్తకెళ్ళేంటే, గుండెలు బిగపటిట 
నడుస్తేంది సకుకబాయి. ఏం చూడాలొాస్తేందో అకకడ అన్న 
ఆందోళన చెందింది. కనీ ఆశ్ేరుం, చాకిరేవు మునపటిలా 
శుభ్రంగా వుంది. నీళ్ళి కూడా త్తటగా వున్నియి. ఆనందంగా 
మనవడివైపు చూసిందామె. 
 "ఆరోజు నవువ న్నతో మాటిాడిన మాటలు నని 
ప్రభావితం చ్చసాయి. ఒక సవచేంద సంసా లో చ్చరాన, ప్రతిన్నలా 
జీతంలో కొంతమొతేo వాళీకి ఇసాేనన్న మాటిచాేన. మన 
రేవున్న పునరుదదరించాలన్న వాళి సహాయం కోరాన, గత రండు 
న్నలలుగా నేన ఆ సంసా వాళ్ళీ కల్లసి ఇదంత్స శుభ్రం చ్చసాం. 
మగవాళీతో పాుడి గురించి మాటిాడాలంటేనే ఇపాటికీ 
ఆలోచించ్చవాళ్ళిన్నిరు. కనీ నవువ మాత్రం సమసున్న 
పరాువరణ్ కోణ్ం లో చెపాావు, అదే సంసా వాళీ ఆధ్వరుంలో 
గుడడతో చ్చసిన పాుడిు తకుకవ ధ్రకే ఊరిో సరఫరా 
చ్చయించాము.  
 ఒకవేళ ఎవరైన్న యూజ్ అండ్ త్రో పాుడిు 
వాడాలొాస్తే వాటిన్న రోడి మీద పడెయుకుండా మండించి 
బూడిద చ్చస్త ఇన్నానేరేటర్ ఒకటి ఏరాాటు చ్చసాము అమమమామ." 
 మనవడు చెపేా ఒకోకమాటకీ మురిసిపోయింది 
సకుకబాయి. అకకడ నంచి నేరుగా ఆవిడన్న  సంతింటికి 
తీస్తకెళాిడు. అపాటికే మధాుహిం అవవడంతో కూరగాయలు 
తీస్తకురావడాన్నకి శ్రత్ బయటికెళ్ళేంటే స్తబాెరావు గారి 
ఇంటినండి పిలుపొచిేంది, అమమవారి నైవేదుం తీస్తకెళిమన్న. 
ఎండన్న ల్లకకచెయుకుండా న్నతేి మీద చెంగేస్తకొన్న వడివడిగా 
పోతుని అమమమమన్న తృపేిగా చూస్తేండిపోయాడు శ్రత్.. 
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దీపావళి కథల పోటీలలో మొదటి బహుమతి పొందిన కథ 
న్నని ఎవరు? 

కలవల గిరిజా రాణి, నవి ముంబాయి 

 స్తకల్ వదిల్లపెటాటరు. ఇంటికి రావడంతోనే అమామ 
అమామ అంటూ వచాేడు శివ. ఏదో పన్నలో వుని రతి తల్లతేి 
"ఏంటిరా, అంత కంగారు, ఏంటి సంగతి?" అంది. "రేపు ఏదో 
న్ననిల రోజటమామ! న్నని గురించి ఏదైన్న వ్రాస్తకున్న 
రమమన్నిరు. నవువ ఎపుాడూ న్నని గురించి ఏదీ చెపాలేదు. 
ఎలా వుంటారో కూడా తెల్నదు. ఇపుాడు చెపామామ. వ్రాసి మా 
టీచర్ కి చూపిసాేన" అన్నిడు శివ. ఆ మాట వినగానే రతి 
కోపం పటటలేకపోయింది. ఆవేశ్ంతో ఊగిపోతూ “శివా 
అవతలకి పో న్న దగగర న్నని అనే మాట ఎతే్సవంటే నరికి 
పోగులు పెడత్సన" అంటూ వాడి వీపు మీద దబదబా బాదేసి, 
అరిచ్చసరికి బికక మొహం వేస్తకున్న శివ బయటకి వెళిి 
పోయాడు. పదేళి పసి కూన వాడికేం తెలుస్త, తల్లి ఆక్రోశాన్నకీ 
ఆవేదనకీ అరాం? వాడు వెళిీనవైపే చూస్తే స్తళ్ళీ తిరుగుతుని 
కనీిళ్ళీ తుడుచుకుంది రతి. అసలు కొడుకున్న చూస్తేనే 
చిర్రెతేిపోతుంది తనకి. పైగా ఏదైత్త మరిేపోవాలన 
కుంటునిదో అదే గురుే చ్చసాడు. అయిన్న గురు ే రావడాన్నకి 
మరిేపోత్తకదా! మరిేపోయ్య సంగతి కదు కదా! జీవిత్సంతం 
తనన్న వెంటాడి వేధంచ్చ చ్చదు గురుేలవి. ఆ చ్చదు తపా తీపి లేన్న 
జీవితం తనది. తనవంటి అభాగుురాలు ప్రపంచంలో 
ఇంకెకకడా వుండదు. మళ్ళీ ఒకకసారిగా గతమంత్స సిన్నమా 
ర్లలు లాగా కళీముందు తిరిగింది.  
 అందరిలాగానే తనకీ ఓ తలి్న ఓ తండ్రీ ఓ బాలుమూ 
అనీి వున్నియి. కనీ రకకడిత్త కనీ డ్కకకడన్న కుటుంబం. 
అయిత్త ఆ రకక కేవలం తన తలి్లదే అవడం ఆ ఇంటి విశేష్ం. 
మందు చుకక కోసం తన తలి్ల మంగ రకకలమీద ఆధారపడి 
వుండేవాడు తన తండ్రి న్నరాయణ్. ఏ పనీ చెయుడు 
రాత్రయ్యసరికి పీకలదాగా త్సగడం త్సగింది దిగేదాక పెళాీన్ని 
చితకబాదడం. ఆ తరావత మళ్ళి సాయంత్రం దాక పడి న్నద్ర 
పోవడం. అదే న్నరాయణ్ పన్న. ఆ హింస భరించి. తెలాిరాక 
దెబెలకి మందుపూస్తకున్న పన్నకి వెళిి పోయ్యది మంగ. 
న్నలుగిళీలో పాచి పనలు చ్చస్తది. పుటిటన ఇదదరు పిలిలిో చినిది 
రాణికి న్నలుగేళ ి వయస్తలో ఫిట్ా, జవరంతో సరైన 
సమయంలో మందులు ఇపిాంచలేకపోయ్యసరికి నూరేళ్తీ 
న్నండిపోయాయి. పెదదది రతికి పన్నిండేళ్ళీ. 
ఏది ఆగిన్న వయస్త ఆగదుగా! పదమూడు తగలబోతూండగా 
ఈడేరింది. ఇక బడి మానేసి ఇంటోి తలి్లకి సాయం చ్చస్తే 
వుండేది. సాయంత్రం తండ్రి వచ్చే సమయాన్నకి తినేసి న్నండా 
ముస్తగేస్తకున్న పడుకుండిపోయ్యది. తండ్రి అంటే చాలా 
భయం. తండ్రి తో అకరణ్ంగా రోజుకోసారైన్న దెబె లు తినేది 

పాపం. తలి్ల పడే బాధ్లు దుపాటి ముస్తగులోనండి వింటూ 
గడగడ వణికిపోయ్యది. ఇంటోి ఎదుగుతుని కూతురు 
వుందని విష్యమే పటేటది కదు న్నరాయణ్కి. పశువులాగే 
ప్రవరేించ్చవాడు.  
 ఓ రోజు న్నలుగిళీవతల గుడిస్లో వుండే పోచమమకి 
న్నలలు న్నండి నొపుాలొస్తేన్నియన్న, మంత్రసాన్న పన్న తెల్లసిన 
మంగన్న తీస్తకెళిీంది పోచమమ తలి్ల. మొగుడికి కూర, పులుస్త 
చ్చసి అనీి పెటేటసి, “ మీ అయ్యుస్తే, అనిం పెటుట నేన పోచమమకి 
పురుడుపోసి, బొడుడ కతిేరించి వసాే ఏ టయమవుతుందో 
తెల్నదు." అంటూ జాగ్రతేలు చెపిా వెళిీంది. రతికి గుండెలోి 
రాయి పడింది. తండ్రి వచిే ఏం గోల చ్చసాేడో అన్న 
బికకచచిేపోయింది. రానే వచాేడు న్నరాయణ్ తూలుకుంటూ.  
"ఎకకడ చచాేవే దొంగ మొహం దాన్న అనిం పెటుట" అంటూ 
బయటనండే అరుస్తే వచాేడు.  
 "అయాు అమమ లేదు పోచమమతేకి 
నొపుాలొస్తేన్నియంటే ఎలి్లంది. అనిం, పులుస్త స్తసింది. నే 
పెడుతున్ని వణ్ణం కూకో" భయం భయంగా అంటూ కంచం 
పెటిట వడిడంచింది. పెళాీన్ని, కూతురిన్న తిడుతూనే, అనిం 
తిన్నిడు.  
 వెనక కూతురు తినడాన్నకి మిగిల్లందా లేదా అన్న 
కూడా చూడకుండా వండింది మొతేం తిన్న మంచమెకకడు. 
తండ్రి తిన్నిక అడుగున మిగిల్లన న్నలుగు మెతుకులు 
వూడుేకున్న కసే తిన్నినన్నపించి, ఓ మూల చాప పరుచుకున్న 
ముడుచుకొన్న పడుకుంది రతి.  
                త్సగిన మతేులో వుండి దొరిుతుని న్నరాయణ్కి, 
న్నద్ర పోతుని రతిలో కూతురు కనపడలేదు వాడి కోరిక 
తీరుేకోవడాన్నకి ఓ ఆడది కనపడింది. చినిపిలి, కనికూతురు 
అన్న కూడా ఆలోచించ్చ సాితిలో లేడు. తన పైశాచికతవంతో, 
కూతురు మీద కనేిసాడు. ఏం జరుగుతునిదీ అరాం కన్న రతి 
భయపడిపోయి పెనగులాడిన్న, ప్రయోజనం లేకపోయింది. 
అయాు! వదులు వదలు అంటున్ని కూడా వావివరుస కూడా 
చూడన్న పశుబలం ముందు పసిది బలయిపోయింది. 
 పోచమమకి పురుడు పోసి, బిడడన దాన్న చ్చతిలో పెటిట, 
వాళ్ళీ ఇచిేన ఈన్నము తీస్తకున్న ఇంటికి చ్చరింది రతి. 
ఎదురుగా కనపడడ దృశ్ుం చూడగానే న్నశేేషుటరాలయి 
పోయింది. పూనకం వచిేనదాన్నలా వూగిపోయింది. ఇన్నిళి్త 
త్సగివచిేన్న తన్నిన్న ఎన్ని హింసలు పెటిటన్న న్లరు మూస్తకున్న 
సహించింది. కనీ ఈ పశువు ఈరోజు కనికూతురి జీవిత్సనేి 
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బుగిగ చ్చస్తసరికి కటట తెగిన గోదారిలా ఉగ్రరూపం దాల్లేంది. 
అపరకళికే అయిపోయింది. ఏమీ జరగనటేట మంచం మీద 
పడి దొరిుతుని మొగుడిి ఎగిరి కల్లతో తన్ని ' థూ నీ బతుకు 
చెడ కూతురని ఇంగితజాానం కూడా లేదా! నీకన్ని పశువులు 
నయం", అంటూ మొగుడి మొహం మీద గాండ్రించి ఉమిమంది. 
దాంతో న్నరాయణ్ లో రోష్ం పొడుచుకొచిే, మంగ జుటుట 
అందిపుచుేకున్న, వంగోబ్బటిట ధ్భీధ్భీ వీపు మీద కొటటసాగాడు. 
ఇన్నిళి్త ఎంతగా కొటిటన్న ఎదురుతిరగలేదు మంగ. ఈరోజు 
మాత్రం వెర్రికోపం వచ్చేసింది. బికక చచిేపోయి, జరిగినది 
అరాం కక ఓ మూల కూరుేన్న వణికిపోతుని రతిన్న 
చూస్తసరికి, మొగుడి మీద కోపం, ఆక్రోశ్ం, అనీి కలగల్లపి, 
ఒకకసారిగా మొండి ధైరుం తెచుేకున్న, తెల్లయన్న బలంతో 
మొగుడి పటుటన్న విడిపించుకున్న, మూల నని కతిేపీట 
అందుకుంది. భీకర అవత్సరంతో, జుటుట ముడి విడిపోయి, 
కళీలోనండి న్నపుాలు కురిపిస్త ే కతిేపీటతో ముందుకు 
వస్తేని పెళాీన్ని చూసి న్నరాయణ్. " ఏందే బ్బదిరిస్తేన్నివా? 
న్న ఇష్టం వచిేనటిు వుంటాన. ఎదురుతిరిగిత్త 
అమామకూతుళీన్న నరికిపోగులు పెడత్సన. ఆగకకడ" అంటూ 
ఇంక ఏదో అంటూనే వున్నిడు. అవేమీ విన్నపించుకోకుండా 
మంగ ఎకకడనండి తెచుేకుందో పిచిే బలం ఒకటే వేటు 
న్నరాయణ్ మెడమీద వేసింది, ఎర్రటి వేడి న్నతేురు వెచేగా 
మంగ మొహం మీద చిమిమంచి కొటిటంది. చూడడాన్నకి అపర 
భధ్రకళిలా వుంది. బ్బదిరిపోతూ చూస్తేని రతి భయంతో 
వణికిపోయింది. కతిేపీటన్న పకకన పడేసి బ్బదిరిపోతుని 
కూతురిన్న దగగరకి తీస్తకున్న భోరుమంది మంగ.” ఈ పన్న 
ఎపుాడో చ్చస్తంటే బాగుండేది ఇపాటికైన్న మన పీడ 
విరగడయింది." అంది.  
 భరేన్న హతు చ్చసిన కరణ్ంగా మంగకి కోరుటలో 
యావజీజవ కరాగార శిక్ష పడింది. ఎందుకు ఆ హతు 
చ్చయాల్లావచిేందో తెలుస్తకోవలసిన అవసరం ఆ 
న్నుయదేవతకి లేకపోయింది. ఫల్లతంగా రతికి తలి్ల కూడా 
దూరమైంది. న్నరాధారంగా న్నలబడిన ఆ పసిదాన్ని పిన్ని 
వరాలు తన ఇంటికి తీస్తకువెళిీంది. మొగుడు ఇష్టం 
లేకపోయిన్న, వరాలు న్లటికి భయపడి ఏమీ అనలేక 
పోయాడు. తన పిలిలతో పాటు ఓ ముదద పెడిత్త సరి 
అనకుంది వరాలు. కనీ చూస్తేండగా రతి లో కల్లగే శార్లరక 
మారుాలు గమన్నంచి, అనమానం కల్లగింది. డాకటర్ దగగరికి 
తీస్తకువెడిత్త, వరాలు అనమానం న్నజమే అయింది. రతికి 
న్నలుగో న్నల. కడుపు తీస్యుడాన్నకి ప్రయతిం చ్చస్తే పెదద 
ప్రణాన్నకే ముపుా అంది ఆ డాకటర్.  
 ఏం చెయాులో పాలు పోలేదు వరాలుకి. మంగన్న 
కలవడాన్నకి వెళిి, అకకతో రతి సంగతి చెపాగానే, ష్యక్ తో 

వెనకిక విరుచుకుపడిపోయిన మంగ మరి లేవలేదు. యావజీజవ 
శిక్ష పూరేవకుండానే జీవితం ముగిసిపోయింది మంగకి. రతికి 
జీవితమంత్స చీకటైపోయింది. పిన్నిన్న పటుటకున్న 
బావురమంది. "న్నకు బతకలన్న లేదు పినీి చచిేపోత్సన" 
అంటూ ఏడవసాగింది. 
 రతికి తోడుగా న్నలబడింది కనీ వరాలు, మొగుడి 
చ్చత్స, బంధువులచ్చత్స స్తటీపోటీ మాటలన్నపించుకుంది. 
రతిన్న ఇంటి నంచి గెంటెయుమన్న వరాలు మొగుడు ఒకటే 
గోల. కళాీవేళాీ పడి పురుడు అవగానే తలి్న బిడడలన్న 
పంపేసాేనన్న అపాటిదాక ఊరుకోమన్న బతిమిలాడిత్త 
ఎలాగోలా ఒపుాకున్నిడు వరాలు మొగుడు.  
  ఏం జరుగుతోందో కూడా తెల్నన్న పసిది 
కడుపేస్తకున్న తిరుగుతోంటే అందరికీ ఎగత్సళ్ళ. ఇంటినండి 
బయటకి పంపేది కదు వరాలు. చూస్తేండగానే తొమిమది 
న్నలలు న్నండి, నొపుాలు మొదలయాుయి రతికి. వరాలు 
గబగబా ఆటో మాటిాడి రతిన్న పెదాదస్తపత్రికి తీస్తకెళిీంది. ఓ 
పూటంత్స నొపుాలు పడాడక ఎలాగైత్తనే గండం గడిచి పిండం 
బయట పడింది. ఇంటికి రాగానే మళ్ళి వరాలు మొగుడు 
సత్సయింపు మొదలయింది. మొదటోి పెళాీన్నకి కసే జడిసి 
వూరుకున్నిడు కనీ, ఇపుాడు రతికి తోడుగా పిలాడిు కూడా 
అయ్యుసరికి, సంపాదించ్చది కసాే ఇలా వీళీ మొహాన 
పొయాుల్లా వస్ేందన్న, వీళీన్న పోషించడం తన వలి కదనీ, 
ఇక బయటకి పంపమనీ గొడవ మొదల్లటాటడు.  
 ఇక తపేాలా లేదన్న వరాలు ఇంతకుముందు 
పన్నచ్చసిన ఒక టీచరమమన్న బతిమిలాడుకుంటే ఆ స్తకలు 
త్సలూకు హాసటల్ లో గదులు తుడవడాన్నకీ, కూరలు 
తరగడాన్నకీ, వంట చ్చస్త ఆమెకు హెలార్ గా వుండడాన్నకీ 
రతిన్న తీస్తకుంది. ఆ వంటచ్చస్త రంగమమ వుండే గదిలోనే 
రతికి, పిలాడిికి బస. రండు పూటలా తిండి పెటిట వెయిు 
రూపాయలు జీతం కింద ఇసాేమనడంతో వరాలుకి న్నశిేంతగా 
అన్నపించి రతిన్న అకకడ వుంచి వెళిి పోయింది. ఏ దికుక లేన్న 
రంగమమ, రతిన్న కూతురిలా చూస్తకునేది. రతికి కల్లగిన 
కష్యటన్ని కడుపులో పెటుటకున్న, తలి్న బిడడలన్న అకుకన చ్చరుేకుంది. 
రతిఅకకడే పన్న చ్చస్తకుంటూ రంగమమ పోయాక త్సనే వంట 
మన్నషిగా మారి, ఆ హాసటలే తన న్నవాసంగా మారుేకున్న, 
కొడుకున్న అదే స్తకలోి చ్చరిాంచి రోజులు వెళీబోస్తకుంటోంది. 
తన గతం గురించి బయట పడకుండా జీవితం గడుపుతోంది. 
మెడలో పస్తపుత్సడు కనపడక ఎవరైన్న అడిగిత్త మొగుడు 
లార్ల కింద పడి చచిేపోయాడన్న చెపేాది.  
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 ఇపుాడు ఇలా కొడుకు శివ న్నని గురించి అడిగేసరికి 
ఉగగపటుటకుని దుఃఖం మళ్ళీ బయటకి వచిేంది. బయట తిరిగి 
తిరిగి ఎపుాడ్కచాేడో, తలి్లన్న అనిం పెటటమన్న కూడా 
అడగడాన్నకి భయపడి ముడుచుకొన్న పడుకున్నిడు శివ. 
వాడిన్న చూస్తే తనలో తనే అనకుంది. న్నని గురించి 
చెపామన్నివు ఏం చెపామంటావురా? నీకూ న్నకూ ఒకడే న్నని 
అన్న చెపామంటావా? తెలుస్తకున్న నవువ బతుకుత్సవా? 
అసలు న్ననిఈ భూమి మీదకి రాకుండానే అంతం 
చ్చదాదమనకున్నిన. న్న ప్రణ్ం పోతుందన్న చెపిాన్న కూడా, 
నీకు ప్రణ్ం పొయుకూడదనకున్నిన. కనీ, 
పిన్నిఒపుాకోలేదు. నవువ భూమి మీద పడాడక, న్న చ్చతులతో 
న్ననిచంపలేక, ఎకకడైన్న వదిలేసి చ్చతులు 
దులుపుకుందామనకున్నిన. కనీ, మగాడిగా పుటాటవు, అలా 
వదిలేస్తే నవూవ ఓ మృగంగా మారి న్నలాంటి ఏ ఆడపిల ి

ఉస్తరు తీస్తకుంటావ్వ, ఏ ఆడపిలి జీవితం బుగిగ చ్చసాేవ్వ అన్న 
భయం వేసి న్నని మృగంలా కకుండా మన్నషిలా అయ్యుటుట 
పెంచుదామనకున్న న్నరణయించుకున్నిన. అంత్తకనీ ప్రేమతో 
కదు న్నని చ్చరదీసింది.  
 పాము త్సన పెటిటన గుడిన్న త్సనే మింగుతుందట. 
అలాగే తన తండ్రి తన పైశాచికత్సవన్నకి కని కూతురినే బల్ల 
తీస్తకున్నిడు. ఇలాంటి తండ్రులన్న ఏం చెయాుల్ల?  
 ఆల్లకి, కూతురి కి త్తడా తెల్లయన్న మృగాలు వరుస 
వావి కూడా చూడకుండా ఆకల్ల తీరుేకునే పశువులు. తమ 
కమ వాంఛలకి చిని పిలిలన్న సైతం బల్ల తీస్తకునే రాక్షస్తలు. 
వీరిలో మారుా రాదా? మారరా వీరు?  
 ఆ ఆలోచనలతో, ఆవేదనతో న్నమమదిగా న్నద్ర లోకి 
జారుకుంది రతి. 
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 కిందటి న్నల స్పాన లో కొంత సావమి కరుం పడింది. 
దాన్నకొకంత సవకరుం కలుపుకున్న బయలుదేరాం నేనూ మా కంత్స. 
ఓ న్నల రోజుల ముందు నంచ్చ అన్ని హంగులూ కూరుేకున్ని 
విమాన్నశ్రయంలోనే ఎదురైందో హంసపాదు. విమాన ప్రవేశ్పత్రం 
(Boarding pass) ఎవరో వన్నత్సమణి కక ఓ యంత్ర రాజం 
ఇస్తేందట. మా కంతకపన్న గొడవ లేకుండా జఱిగిపోయింది. 
న్నకివవడాన్నకది మొఱాయించింది. ఏమిటిది న్న మూతీ ముకూక 
బటటతలా కొలతలు వేసి తొమిమదేళీ న్నటి ప్రయాణ్పత్రం (Passport) 
లో ఉని చిత్రంతో తో సరిపడలేదంటోందా. ఈ మధ్ు ఈ artificial 
intelligence (న్న ఉదేదశ్ుంలో బుధా మాందుం) తో చావ్వస్ేంది 
స్తమా అనకునేలోపలే విసవిసా నడుచుకుంటూ వచిేందో విహంగ 
వన్నత (airline employee), బంతి (బంతంటే భోజన్నల బంతన్న 
మామూలు వాడుకైన్న, అసలరాం, పంకీే, Line అనే. ఏ పంకిేకైన్న 
వాడచాే మాటన్న) ముందుకు కదలకుండా ఎందుకగిపోయిందీ 
అని విస్తగు చూపించ్చస్తే. ఇదీ సంగతన్న నేన చెపేాలోపలే న్న 
ప్రయాణ్పత్రం ఇలా తీస్తకున్న ఆ యంత్రాన్నకలా చూపించ్చసి OK 
అనిది. ఆయంత్రమేమో న్న ప్రవేశ్పత్రం ముద్ర వేశేసింది, ఫో, పోర 
పొమిమకన్ అని ఫకీకలో. అపుాడరామైంది జఱిగిందేమిటో, నేన న్న 
US Passport లో గదద బొమమలుని మొదటి పేజీ కకుండా 
ముచేటగా మూడు సింహాలుని మూడో పేజీ, అంటే OCI Visa  
చూపించాన్న యంత్రాన్నకి, మన్లజ్ కుమార్ వేస్తేండే Mr. Bharat 
లాగా. అదేమో మొఱాయించింది మఱి. మాకంత్తమో 
బుధామాందుం ఎవఱిదటా అనిది, అవకశ్ం ఒదులుకోకుండా.  
 సరే వెళిీ ముందు సావమి కరుం చూస్తకున్న మొదల్లటాటం 
Barcelona, Sevilla (స్వియా అన్న పలకల్లట), Madrid చూశే మా 
విహారయాత్ర. యూరప్ లో చారిత్రాతిమకమైన నగరాలనీి 
రండుమూడు మైళీ పరిధలోనే ఉంటాయి. ఓపికుంటే నడిచ్చ 
వెళీచుే. కకుంటే అన్ని చ్చటిా  నగర వాహన్నలు (Metro Transport) 
ఉన్నియి. Barcelona లో మేం ఎంచుకునిది Sants station కి అతి 
దగగఱలో ఉని Abba Sants Hotel కవడంతో ఎకకడికి వెళాీలన్ని 
చాలా త్తల్లకైంది. Sevilla లో Macarena ప్రంతంలో Wall of Sevilla 
కి దగగఱుని Exe Hotel Sevilla Macarena కొదిదగా దూరం. 
దూరాన్నకి ఖర్లదుకీ రాజీ పడాలొాచిేంది. అనిటిు Macarena 
పాటతో ప్రసిధా్మైనది Sevilla లోన్న ఈ Macarena ప్రంతమే. Ma-
drid లో అతి ముఖుమైన Puerto del Sol కి దగగఱైన Exe Hotel Eu-
ropa లో ఉన్నిం. మూడూ బాగానే ఉన్నియి. 
 ఇక 'ఏ దేశ్మేగిన్న.....' మన లాంటి వాళీకి, ఎదురయ్యుది 
ఆహార సమసు. నేన కోళ్తీ కొకికరాళ్తీ కసే తినగలన కనీ గుడుడ 

వాసనొస్తే ice cream కూడా పారేస్తేంది మాకంత. మఱి Spain లో 
అంత్స వరాహ రాజ భ్యకుకలు (దాన్ని తెలుగులో చెపాడాన్నకి 
మనసపాటం లేదు). పొదుదని లేచినపాటినంచీ అదే కవాల్ల 
వాళీకి. మాకు తినడాన్నకి Paella (పయ్యయా అన్నలట, మన భాష్ 
లో సంగడి లాంటిది), ఏవ్వ కొన్ని చ్చటి veg sandwich తపా మఱేదీ 
దొఱికేది కదు. పొదదసేమానూ అవి  తినలేక వెతికిత్త ప్రతి ఊళ్ళీనూ 
Indian restaurants దొఱికయి: Barcelona లో Plaza Espaanya 
దగగఱ సావగత్, Sevilla లో Parasol (“గొడుగు” ఆకరంలో ఉని ఒక 
అందమైన కటటడం) పకకనే ఉని Jaipur Palace, Madrid లో 
మేముని చ్చటికి అతి దగగఱలో Indian Aroma. 
 మఱొక సమసు విదేశీ మారకం. అకకడ అతి చిని 
దుకణ్ంలోనూ కూడా పదుద కరూడూ (Creidt cards) ఖరుే కరూడూ 
(Debit cards) తీస్తకుంటారు. ఐత్త ఒక చిని తిరకస్త. ఆ 
తీస్తకునేది యూరోలిోనైన్న డాలరిలోనైన్న ఎలాగైన్న తీస్తకోవచుే. 
యూరోలైత్త మీ bank వాళ్ళీ దాన్న మీద 2-3% విదేశీ వాణిజు 
రుస్తము (Foriegn transaction commission) వస్తలు చ్చసాేరు. 
అలాకదన్న డాలరపిత్తన్న, రామాహరి, దుకణ్ంవాళ్ళీ 10-15% ఎకుకవ 
తీస్తకుంటారు. అంటే మీ మొతేం ప్రయాణ్ ఖరుే ఓ $2,000/- ఐత్త, 
దాన్నమీద ఓ $300/- దాక 'అదనపు క్షౌరం' అవుతుందనిమాట. 
చాలా ఖచిేతంగా, కరుడ ఇవవగానే, ఆలసుం చ్చయకుండా యూరోలు 
అన్న చెపాాల్ల. చాలా మంది ఎలా తీస్తకోమంటారూ అన్న 
అడుగుత్సరు, కొందఱు అడకుకండానే డాలరుి చ్చశేసామండీ sorry 
అంటారు. నగదు (cash) చెలి్లంచ్చస్తే ఈ తిపాలనీి ఉండవు. కనీ 
విమాన్నశ్రయంలోనూ అకకడా ఇకకడా విదేశీమారక దుకణాలలిో 
మాత్రం యూరోలు తీస్తకోకండి.     
 వాళీది ఘరాన్న దోపిడీ. అలాంటి ఒక చ్చట 100 
యూరోలు కవాలంటే ఓ తపాకుండా, $140/- ఇవవండీ అన్నిరు, 
రేటు 1.15 కన్ని లేన్న ఒక రోజున. మీ ఖరుే కరుడ (Debit card) వాడి 
ATM లో తీస్తకోవడం ఉతేమం. మీ bank వాళ్ళీ చాలా మంచి రేటోి 
మారకం చ్చసాేరు. వాడకపు రుస్తము (ATM usage fee) 2-3 
యూరోలు మాత్రం ఖరేవుతుంది. కొన్ని రకల ఖాత్సలకైత్త ఆ 
రుస్తములు మీ Bank వాళ్ళీ మీకు తిఱిగి ఇచ్చేసాేరు కూడానూ. 
మిగత్స అన్నింటి కన్ని అది మంచి మారగం. తిఱిగొచ్చేటపుాడు 
మిగిల్లన యూరోలనీి అలాగే ATM లో Debit card వాడి మీ 
ఖాత్సలోకి జమ చ్చశేయచుే. అయోు ఇన్ని మిగిల్ల పోయాయ్య అని 
బాధ్ కూడా ఉండదు.      
    ..Contd. Next page 

మా స్పా న్ యాత్ర 
అజాాన్న, రాకెవే, నూు జెర్లా 
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With Best Wishes from, 
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Dr. Krishna Kocherlakota 
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హోటలూ, రైలు టికకటూీ అలాంటి పెదద ఖరుేలకి పదుద కరుడ 
వాడండి. ఏదైన్న తకరారైత్త వాళ్ళీ మనవైపుండి మధ్ువరేితవం 
చ్చసాేరు. భోజన్నన్నకీ, ice cream కీ అలాంటి చిలిర మలిర ఖరుేలకి 
ATM లొ తీస్తకుని పైకం వాడండి. 
 ఇక, అకకడ ఏమి చూడాల్న అంటే, అది మీ ఇష్టం. యూరప్ 
లో అన్ని పటటణాలూ పాతకలపు రాజధానలు. ప్రతి ఊళ్ళీనూ 
రాజభవన్నలూ, church లూ, cathedrals, ప్రదరశనశాలలూనూ 
(Museums) బోల్లడున్నియి. మాకంతకి museum అంటే ఒళ్ళీ 
మంటైన్న ఓపిగాగ న్న కోసం వచిేంది. Barcelona లో Picasso mu-
seum ఒక మహాదుాతం. ఆ పిచిే గీతలు మనకేం అరామౌత్సయి 
అనకుంటూనే వెళాీం. కనీ అకకడ చూస్తే ఆయన paint brush 
చ్చతిలో పుచుేకున్న పుటాటడా అన్నపించింది. పదమూడేళీ ప్రయంలో 
ఆయన వేసిన చిత్రాలు, ముఖుంగా వాళీమమ గారి చిత్రం, జీవం ఉటిట 
పడూే ఉన్నియి. ఎంత గొపాగా వేశాడు సరే సరి, న్నకైత్త మాత్రం 
ఎంత ప్రేమగా వేశాడూ అన్నపించింది. ఐత్త ఒక జాగ్రతే - 
రోజుకింతమందీ అన్న ల్లకకగా టికెకటిముమత్సరు. కబటిట 
మనకకవలసిన రోజుకీ సమయాన్నకీ చాలా ముందుగా 
కొనకోకవాల్ల, ఆ చెపిాన time కి వెళాీల్ల. ఓ అరగంట అటూ 
ఇటూ ఐన్న లోపల్లకి వెళీన్నవవఱు. ఆ ఊళ్ళీ మఱొక అదుాతం 
Anton Gaudi అనే శిల్లా (architect) పధ్కం వేసి న్నరామణ్ం 
మొదలు పెటిటన Sagrada Familia అంటే Church of the Holy 
Family. కంపూుటరూ,ి ఆధున్నక సిధాాంత్సలూ software ఏమీ 
లేన్న 1880 ప్రంత్సలలో మొదలు పెటాటరు న్నరామణ్ం. అవి ఏవీ 
లేకుండానే, కేవలం త్సళీతో నమూన్నలు (Models) చ్చశారటా. 
వాటికి చ్చతివేలంత సంచులు కటిట load calculations కోసం 
వాటిలో ఇస్తక న్నంపి ల్లకకలు కటిట బ్రహామండమైన న్నరామణ్ 
పధా్తులు కన్నపెటాటడట ఆయన. దీన్న న్నరామణ్ం ఇంక 
సాగుతూనే ఉనిది. ప్రస్తేత్సన్నకి 300 అడుగుల శిఖరాలు ఆరు 
పూరేయాుయి. ఇంక ఒక 400 అడుగుల శిఖరం, ఒక 500 
అడుగుల శిఖరం కటాటలట. అవనీి కూడా ఆయన అపాటోి 
వేసిన ల్లకకల ప్రకరమే కటేారట. 
 Barcelona దగగఱలో ఉని ఒక కొండ మీద క్రైసేవ 
మఠం, Monserrat Monastery. Montserrat అంటే serrated 
mounta in ,  ఱంపపు పళీ కొండ అన్న అరాం. 
కొండచరియలంత్స ఱంపంతో కోసినటుట గాళ్ళీ గాళ్ళీగా 
ఉంటాయి. చాలా ఆహాిద కరమైన ప్రదేశ్ం. కొండ మీదకి 
వెళీడాన్నకి రండు మారాగలు; ఆకశ్మారాగన ropeway ఒకటి 
Funicular railway మఱొకటి. పళన్న కొండల్లకకడాన్నకూకడా 
funicular railway ఉందట. ఈ రైలు పటాటల మీద నడుస్తేనంది 
కనీ దీన్నలో ఇంజనండదు. రైలు పెటెటకి ఒక బలమైన తీగ కటిట, 
బావిలోంచి బకెకటుట లాగినటిు లాగుత్సరు. కబటిట త్సటి రైలు 
అనొచ్చేమో.    
 Sevilla లో అతి ప్రచీనమైన Cathedral చూడ తగగది. 

మన గుళీలో లాగే ప్రధాన దేవాలయం, దాన్నకటూ ఇటూ చిలిర 
దేవతల గుళ్తీనూ. వుకిే పూజా విగ్రహ పూజా లేవంటారు, వాటి 
న్నండా విగ్రహాలే, పురాణ్ కథల చిత్రాలే. ఇక పోత్త Flamenco 
Dancing కి పుటిటన్నలుి ఈ పటటణ్ం, ముందుగా టికకటిు కొనకుకన్న 
తపాకుండా చూడండి.  
 Madrid లో ఉని రండు రోజులిో ఒక రోజు Prado Muse-
um వెళాీం. వేల వేల చిత్రాలున్నియకకడ. రండో రోజు దగగఱలో 
ఉని Toledo వెళాీం. కొండమీదుని ఈ ఊరు ఒకనొక కలలో 
దక్షిణామెరిక అంతటికీ, ఇంక దాదాపు యూరప్ అంతటికీ 
రాజధాన్న. 'రవి గ్రంకన్న సామ్రాజుం' (An empire where the Sun 
never sets) అని గొపాలు British వాళీ కన్ని ముందు Spain వాళ్ళీ 
చెపుాకున్నిరు. ఆ పటటణాన్ని ఇంక అలాగే ఒక కల గుళిక (Time 
Capsule) లాగా ఉంచుతున్నిరు. ఊరంత్స యూరోపియన్ ముసిిం 
సాంప్రదాయాల మేలు కలయిక. చూడ చకకన్న ఊరు. కకపోత్త ఆ 
కొండ మీద ఎకక దిగా లేక మా ఒళ్తీ కళ్తీ హూనం అయాుయి. 
 అంత్స కల్లసి ఓ పది రోజులోి మూడూళ్తీ తిఱిగి 'మళ్ళీ 
మనఊరికి తిరిగొచ్చేశాం'. 
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దాహం  
ఓట్ర ప్రకష్ రావు  

ఆ చిన్ని మొకక  దాహంతో ఎండిపోతునిది 
         జాల్లగా ఆకశ్ం వైపు చూసింది 

ఆగరా శ్త్రువులా స్తర్లడు మరింత తీక్షణ్ంగా చూస్తంేటే 
        వాడిపోతుని ఆ మొకక నందు  నలుపు రంగు ప్రవేశించసాగింది. 

పాిసిటక్ చెతేలో ఎకుకవశాతం పాిసిటక్ బాటిల్ా అని 
         వారేన బిగగరగా చదువుతూ వాటర్ బాటిల్ కొన్నిడా యువకుడు. 

అతన త్రాగుతునిపుాడు కొంతైన్న తనపైన 
          పడుతుందని ఆశ్తో ఆ మొకక   జాల్లగా చూడసాగింది 

కొన్ని చుకకల నీరు అతన్న పెదవులపైనండి జారింది. 
      చుబుకం మీదుగా క్రిందకు రాసాగింది. 

ఆ చుకకల నీరు చాలు తన ప్రణ్ం 
           కపాడుకొనడాన్నకి అనకొంటూ ఆత్రుతతో చూడసాగింది. 
అతన్న చ్చతిలోన్న ఖాళ్ళ  పాిసిటక్ బాటిల్ జారవిడిచిత్త మొకక పై పడింది 

     నీటి చుకకలు పాిసిటక్ బాటిల్ పై పడి చెలాి చెదురై   మొకకకు దూరంగా  పడింది. 
చుకక నీటికై ఎదురుచూస్త సమయం ఓపిక క్షీణించింది 

           ఇవే ఆఖరి క్షణాలు అనకొంటూ ఆ చిన్ని మొకక  క నలు మూయసాగింది. 
జరిగినదంత్స చూసిన ఆ భూమాత హృదయం 

          చెలాి చెదురైన  నీటిచుకకలా ిముకకలు ముకకలుగా పగిల్లంది.  

TFAS & DTA Sangeetha Vibhavari - June 24, 2018 








