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 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ సంక్రంతి శుభాకంక్షలు.  తెలుగు జ్యుతి 
పునరుదదరణ తరువాత వచ్చిన రండవ సంచ్చక ఇది. దీనిని డిజిటల్ రూపంలో అందిస్తున్నాము. తరువాయి 
సంచ్చక (ఉగాది ప్రత్యుక సంచ్చక) అచ్చి ప్రతి చేయాలని సంకలపం. 

 తెలుగు కళా సమితి దీపావళి సంబరాలు మీ అందరి అభిమానంతో చకకగా జరిగాయి. తరువాయి 
పేజిలో ఈ కరుక్రమ వివరాలు పందు పరిచాము. సవచింద సేవకులకు, హాజరైన సభ్యులకు, కరువరాానికి, ధన 
సహకరానిా అందించ్చన దాతలకు, చకకటి ప్రదరశనతో అలరించ్చన స్థానిక కళాకరులకు, రేవంత్ బ ందానికి మా 
క తజఞతలు. కొనిా ఎంపిక చేసిన ఛాయా చ్చత్రాలు, ఆటల పోటీల విజేతలు, స్థంసక తిక పోటీల విజేతల 
వివరాలు ఈ సంచ్చకలో ప్రచ్చరించాము. 

 ఈ సంచ్చక మీకు చేరే సరికి సంక్రంతి కరుక్రమం కూడా జరిగి ఉంటంది. యువతకై ప్రతుకంగా 
రుపందించ్చన సంక్రంతి కరుక్రమం కూడా మీకు నచ్చినదని తలుస్థును. సంక్రంతి వివరాలు, విశేషాలు, 
ఛాయా చ్చత్రాలు మరియు బహుమతి గ్రహీతల వివరాలు తరువాయి సంచ్చకలో ప్రచ్చరిస్థుము. 

 మారిి నెలలో (31 న్నడు) శాస్త్రీయ సంగీత సమ్మేళనం త్రిమూరిు డే ఉతివాలు జరగబోతున్నాయి. అలాగే 
ఉగాది సంబరాలు ఏప్రిల్ 20న్నడు జరగబోతున్నాయి. వివరాలు తందరలో మీకు పంపిస్థుము. గత సంవతిరం 
జరిగిన కరుక్రమాలకు మీరు చూపించ్చన ఆదరణ వీటికి కూడా చూపిస్థురని మా అభిలాష. 

 సరిక్రొతు రూపులో మీ ముందుకు వచ్చిన తెలుగు జ్యుతి సంచ్చకపై మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకు 
పంపించండి. అలాగే తెలుగు జ్యుతి ప్రచ్చరణకు, కూరుపకు మాకు సహాయం కవాలి. తెలుగు జ్యుతి సంపాదక 
వరాంలో కని, మరేదైన్న విభాగంలో సహాయ పడాలనుకొంటే మమేలిా (editor or president or secretary ) 
సంప్రదించగలరు. 

 

మీ 
ఉపపల అనంత స్తధాకర్  
అధుక్షులు, తెలుగు కళా సమితి 
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2018 (విళంబి న్నమ సంవతిర) దీపావళి వేడుకలిా 
న్యుజెర్సి తెలుగువారు తెలుగు కళా సమితి ఆధవరుంలో స్థానిక 
పె్లయిన్ ఫీల్ద హైస్కకల్, న్యుజెర్సిలో ఆదివారం, నవంబర్ 18వ 
త్యదీన ఆనందోత్సిహాలతో జరుపుకున్నారు. W e s t w o o d 
Entertainment సహకరంతో, కనుాలవిందుగా జరిగిన ఈ 
కరుక్రమంలొ  దాదాపు 1250 మంది తెలుగు వారు పాలొాని 
పండుగ వాత్సవరణానిా స ష్టంచారు.  తెలుగు కళా సమితి 
నిరావహకులు ధనలక్ష్మీ పూజ చేసి జ్యుతి ప్రజవలనతో కరుక్రమం 
ప్రారంభించారు. 

ఈ సందరభంగా తెలుగు కళా సమితి అధుక్షులు శ్రీ 
స్తధాకర్ ఉపపల మాట్లెడుతూ   తెలుగు కళా సమితి నిరవహంచే 
వేడుకలోె దీపావళి ప్రతిషాటతేకమైన వేడుకగా భావిస్థుమని, 
తెలుగువారి కళలు, సంసక తి, స్థంప్రదాయం నలుమూలలా 
విసురణకు దోహదపడే విధంగా నిరవహస్థుమని తెలియచేస్థరు. 
తెలుగువారంత్స సంఘటితమై ఒకరినొకరు సహాయం చేస్తకుంటూ 
అనిా రంగాలలో అందరికంటే ముందు ఉండాలని విజఞపిు చేస్థరు.  

గత  సంవతిరకలంగా ప్రచ్చరణకు నోచ్చకోని తెలుగు 
కళా సమితి వారి స్థహతు పత్రిక "తెలుగుజ్యుతి" ని తెలుగు కళా 
సమితి అధుక్షులు శ్రీ స్తధాకర్ ఉపపల వుకిుగత శ్రదధతో  తిరిగి 
పునరుదధరించారు. వేదికపై పలువురు ప్లదదలమధు సంపాదకులు శ్రీ 
విజ్ఞఞన్ కుమార్ గారు తెలుగుజ్యుతి అచ్చిప్రతిని అవిషకరించారు.  

ఈ కరుక్రమానికి  శ్రీమతి  శ్రీలక్ష్మి కులకరిి మరియు శ్రీమతి 
దీపిున్నగ్ యాయవరం వాుఖ్యుతలుగా వువహరించారు.  
దీపావళి సందరభంగా జరిగిన పోటీలోె విజేతలకు తెలుగు కళా 
సమితి  కరువరా సభ్యులుచే బహుమతి ప్రదానం జరిగింది. 
స్థంసక తిక కరుదరుశలు  శ్రీ వేణు యేలూరి, శ్రీమతి ప్రమీల గోపు 
మాట్లెడుతూ ఈస్థరి స్థంసక తిక పోటీలకు విశేష సపందన 
లభించ్చదని, స్తమారు 160 మంది పాలొాన్నారని తెలియచేస్థరు. 
వీరిదదరి ఆధవరుంలో ఆదుంతం తెలుగుదనం, తెలుగు కళలు, 
స్థహతుం ఉటిటపడుతూ స్థగిన స్థంసక తిక కరుక్రమాలు 
సభికులను ఎంతగానో అలరించాయి. యువజన కరుదరిశ శ్రీమతి 
జ్యుతి గండి మరియు కమూునిటీ కరుదరిశ శ్రీమతి ఉషా దరిసిపూడి 
స్థంసక తిక పోటీల నిరవహణలోను, స్థంసక తిక కరుక్రమాల 
రూపకలపనలోన్య ముఖ్ుపాత్ర వహంచారని తెలుగు కళా 
సమితి  కరువరాం అభినందించ్చంది.  

తెలుగు కళా సమితి సంసకాు అనేక సంవతిరాలుగా 
విశిషటసేవ చేసిన కీరిుశేషులు శ్రీ ప్రేమ్ నందివాడ,  శ్రీమతి ప్రభా 
రఘున్నధ్, శ్రీ రామక ష ి  సీత్సల గారికి సేవాపురస్థకరలను తెలుగు 
కళా సమితి  కరువరాం అందచేసింది. 
 ఈ వేడుకలలో యువజన కరుదరిశ శ్రీమతి జ్యుతి గండి 
ఆధవరుంలో తెలుగు కళా సమితి వారి యువత పలు విభాగాలలో 

సేవలు అందించారు. కమూునిటీ కరుదరిశ శ్రీమతి ఉషా దరిసిపూడి 
వండర్ి నిరవహణను సమరధవంతంగా నిరవహంచారు. శ్రీ రామక ష ి 
సీత్సల గారి ఆధవరుంలో వాలిబాల్, క్రికెట్, బాడిేంటన్, టెనిాస్ క్రీడల 
పోటీలు నిరవహంచామని తెలుగు కళా సమితి ఉపాధుక్షులు శ్రీ 
రంగా మాడిశెటిట తెలియచేస్థరు.  
 ఈ దీపావళి వేడులలోె భాగంగా శ్రీమతి రాధ కశీన్నథుని, 
డాకటర్ వైదేహ శశిధర్, మరియు భావరాజు భారతి గారెచే “స్థహతు 
భారతి” సంసా తరఫున తెలుగు స్థహీతీ కరుక్రమం జరిగింది. 
పలువురు స్థహతీ ప్రియులు పాలొానా ఆ కరుక్రమంలో అనేక వకులు 
ప్రసంగించారు. 
 మధాుహా కరుక్రమాల అనంతరం స్థయత్రం ఆరు 
గంటలకు తెలుగు కళా సమితి ట్రసీట  శ్రీదాము గేదెల  ఆధవరుంలో 
షడ్రసోపేతమయిన  విందుభోజనంతో స్థయంత్రం కరుక్రమాలు 
ప్రారంభమయాుయి. కోశాధికరి శ్రీమతి రేణు త్సడేపలెి ఈ దీపావళి  
కరుక్రమం టికకటె అమేకం, రిజిసేేషన్ డెస్తక నిరవహణను 
సమరధవంతంగా నిరవహంచారు. 
 ఈ వేడుకలకు  తెలుగు వారిని తమ ఆటపాటలతో 
ఇండియన్ ఐడల్ శ్రీ రేవంత్ తన బ ందంతో రంజింప చేస్థరు. 
ప్రముఖ్ సినీనటడు నిఖిల్ , ప్రముఖ్ సినీనటీమణి అవిక 
గోర్  వేడుకలకు రావడం హైలైట్ గా నిలిచ్చంది. వారిదదరూ 
అందరితోన్య కలిసిపోయి మాట్లెడుతూ, అందరినీ 
ఉత్సిహపరుస్కు, నిరవహంచ్చన ఆట, పాట.. ఈ వేడుకలోె ప్రత్యుక 
ఆకరషణగా నిలిచాయి. ఇండియన్  ఐడల్  వినార్  రేవంత్ , 
ప థ్వవచంద్ర, మౌనిమ స్కపర్  డూపర్  హట్ స్థంగ్ి తో ప్రేక్షకులను 
అలరించారు. సేటజిమీద వారితో కలిసి చ్చన్నారుల, ప్లదదల ఆటలతో 
ఈ కరుక్రమం ఆదుంతం ఎంతో ఉత్సిహ భరితంగా స్థగింది.  
 తెలుగు కళా సమితి టీమ్  ఈ వేడుకలను బాగా 
నిరవహంచ్చందని, సంప్రదాయానిా మరచ్చపోకుండా కరుక్రమాలను 
నిరవహస్తునాందుకు వకులంత్స తెలుగు కళా సమితిను 
అభినందించారు. న్యుజెర్సి వాుపారస్తులు తమ సేవలిా, ఆభరణాలు, 
వస్థాలు, పుసుకలు వగైరా ప్రదరిశంచ్చ సందరశకులిా ఆనంద పరచారు. 
మీడియా ప్రతినిధులుగా శ్రీ ఉజవల్,  శ్రీ శ్రీధర్ చ్చలెర, శ్రీ డాన్ 
నందన్, శ్రీ విలాస్ జంబుల, శ్రీ గోపి త్సటి వువహరించారు. చ్చవరిగా 
కొతుగా చేరిన సభ్యులకు, సవచింద సేవకులకు మరియు ఈ 
కరుక్రమానికి హాజరైన సభ్యులకు, 
కరువరాానికి, ధన సహకరానాందిస్తునా 
స్థపనిర్ి కి కరుదరిశ మధు రాచకుళళ 
ధనువాదాలు చెపుతూ జనగణమన 
జ్ఞతీయగీతంతో కరుక్రమానిా ముగించారు.  
 

ఆనందోత్సిహాలతో జరిగిన న్యుజెర్సి తెలుగు కళా సమితి వారి దీపావళి వేడుకలు 
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 సంక్రంతి అంటే సముక్ క్రంతి, మంచ్చ వలుగు అని 
అరధం చెపాురు ప్లదదలు 
 స్కరుుడు మకర రాశి లో కొచ్చి  

వలుగూ, వేడీ, రోజుల పడుగూ ప్లఱిగే కలం.  
పలాల నుంచ్చ ధానుం చేతికొచేి కలం 

అకకయులూ, బావగారూె ఇంటికొచేి కలం 
అకకడ పలాలోె చేటలతో ధానుం తూరాపర బటేట కలం 

మనకికకడ shovels తో మంచ్చనెతిు  
   పోస్తకునే కలం.  

ఆ మంచ్చ రోజులోె జఱిగింది మన తెలుగు  
కళా సమితి సంక్రంతి సమారోహం   

ఆ మంచ్చ బాధలు మఱిపిస్కు జఱిగింది మన తెలుగు  
కళా సమితి సంక్రంతి సమారోహం 

సంక్రంతి అనగానే గురుుకొచేిది వాకిట్లె గొబ్బెమేలూ, 
రంగు రంగుల ముగుాలూ, హరి దాస్తలూ, గంగిరదుదలూ, పటట 
పావడాలూ, జడ కుచ్చిలతో కిల కిలలాడే చ్చన్నారులూ. మన 
సమారోహంలో ఇవనీా పుషకలంగా కనిపించాయి. మఱిక 
సకిన్నలూ, అరిసెలూ, నువువండలూ, పంగళ్ళళ అనీా 
కనిపించాయి వంటల పోటీలోె. దాదాపు పాతిక 
సంవతిరాలనుండీ జఱుగుతున్నా, ప్రతి ఏట్ల నితు న్యతనంగానే 
జఱుగుతుందిది. ఆ రోజు జఱిపిన పందేలలో వందకి పైగా 
ప్లదదలూ, చ్చన్నారులూ (sub juniors), చ్చఱుతలూ (juniors), యువత్స 
(seniors) పాలొాన్నారు. వాళళందఱికీ ప్రతి యేటి లాగే ఈ యేడు 
కూడా కశీన్నథుని రాధ గారూ, (సవర్సాయ) స్థంబశివ రావు గారె 
ఔదారుంతో ఏరపరచ్చన నిధితో బహుమతి ప్రదానం జఱిగింది. 

హత్యన సహతం స్థహతుం, ఆలోచన్నతేకం స్థహతుం 
అని స్థహత్సునికునా నిరవచన్నలు. ఈ సంక్రంతి సందరభంలో ఆ 
నిరవచన్నలని జఞపిుకి తెచ్చికుని వాటికి అనుగుణంగా మీకు హతం 

చేకూరేివి, ఆలోచనలు రేకితిుంచేవి కొనిా కథలూ కవితలూ మీ 
ముందుంచ్చతున్నాం. వాటిలో కొనిా: 
• 'మతుు వదలరా, నిదుదర మతుు వదలరా …, బధధకం 

ఝాడించరా' అని ప్రబోధన చేశారు స్తధాకర్ గారు. ఆ పదుం 
పత్రికలో వేస్తకోవడమ్మన్న, చదివి ఆచరణలో ప్లటటడం ఏమైన్న 
ఉనాదా అనడిగింది మా కంత. 

• '...ఐన్న మనిష్ మాఱలేదూ...., తపపవు అబలకి అగచాటూె' 
అని వాపోయరు దమయంతి గారు. నిజమ్మ కదా 
అనిపించ్చంది. 

• 'మనకెనిా కథలున్నాయో' అని లెకక బ్బటిట మఱీ చూపించారు 
వేణు గారు. Fyodor Dostoyevsky కబోలన్నాడు, All our 
stories have come out of Gogol's 'Overcoat' అని. వేణు 
గారు మనక Overcoat తెఱిచ్చ చూపిస్తున్నారా అనిపించ్చంది 
ఆ కథ చదువుతుంటే.  

• 'మ్మడ్ ఇన్ అమెరిక', ఏ దేశమ్మగిన్న ఎందు కలిడిన్న మన 
పిలెల ప్లళిళళ్ళళ, మన పాలిట కడగండూె.  

• ఈ సంచ్చకలో ఒక కొతు విశేషం, సినీమా ప్రహేళిక. 
ప్రయతిాంచండీ, మీ సినీమా పరిజ్ఞఞనం పర్సక్షంచ్చకోండి.  
ఉష గారు చేస్తునా సవాళళకి సమాధానం చెపపండి.  

 ఈ సంచ్చక మీ చేతిలోకొచేిటపపటికి సంక్రంతి కేవలం 
ఒక జ్ఞఞపకంగా మిగులుుంది, పుటెటడు మంచ్చ మాత్రం 
వాసువమౌతుంది. మంచ్చ ఎతిు పోస్తకునా తరువాత హాయిగా ఒక 
Hot Chocolate కలుపుకుని తెలుగు జ్యుతిని ఆస్థంతం 
చదవండి.  

        చదివి ఎలా ఉందో చెపపండి editor@telugujyothi.com కి 
 శలవు  
 

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్గం 
(Editor) Associate Editor) 

BOT Representatives
 Associate Editor),   
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 బాలకనీ లో కురుిని పేపర్ చదువుకుంటనా భరు చేతి కి 
కఫీ కప్ అందిస్కు చెపిపంది వరలక్ష్మి - "అబాెయి మీతో ఏదో 
మాట్లెడాలని అనుకుంటన్నాడండీ! నినా రాత్రి అడిగాడు - 'డాడీ 
ఏం చేస్తున్నాడు?' అని. మీరు నిద్రపోతున్నారని  లేపలేదు. మళాళ 
పదుదన ఆఫీస్ కెళ్ళు అడిగాడు. న్ననా లేచారా అమాే?' అని.  

"ఊ" అంటూ పేపర్ మడిచ్చ పకకన ప్లటిట, కఫీ కప్ 
అందుకున్నాడు. 

జవాబు చెపపకుండా, ఆలోచ్చస్కు కఫీ సిప్ చేస్తునా భరు వైపు 
చూసింది. మళాళ తనే మాట్లెడింది. "ఇలుె అమేకం గురించేమైన్న 
అడుగుత్సడనుకుంట్ల.." అంది సందేహంగా. ఆయనకెదురుగా 
కుర్సి జరుపుకుని కురుింటూ. 

"అవును. అదే. దాని గురించే అడుగుతున్నాడు.  కిందటి నెలే  
చెపాపడు. అమ్మేయమని." 

"మీరేమన్నారు?" - వంటనే ప్రశిాంచ్చంది.  
ఆయన తలూపాడు. అవున్య కదనాటట. 
" అదే, మరి. మీరు ఏ మాట  త్యలిడం లేదని  కబోలు. - వాడు 

కొంచెం..." అని ఏదో చెపపబోయి, తటపట్లయిస్కు  ఆగింది. 
ఆయనకరధం కకపోత్య కదా. - ఆ మిగిలింది ఆమె 

చెపపకపోయిన్న? 
హైదరాబాద్ లో  పాతికేళళ కిందట - న్యట యాభై గజ్ఞల సాలం 

తీస్తకుని రండు పడక గదుల డాబా ఇలు ె కటటకున్నాడు. కల 
మహమలో అది  హాట్ ప్రాపర్సట గా అయిపోయింది.  

ఇపుపడది అమిేత్య కోటి పై మాటే కనీ, తకుకవ కదు.   
ఇలెమిే  తనకిసేు బ్బంగళ్ళర్  లో గేటెడ్ కమూునిటీ అపార్ట 

మెంట్  తీస్తకుని సెటిలైపోదామని కొడుకు పాెన్ చేస్తున్నాడు. ఆ 
మాట తండ్రికి వివరించాడు కూడా.  

ఆయన సరే అనే అన్నాడు.   
కనీ...తను మరచ్చపోకూడని అతుంత ప్రధానమైన సంగత్య 

మరిచ్చపోయాడు.  
"ఏమిటి, ఆలోచ్చస్తున్నారు? మనం అనుకునాదే కదా! ఇలెమ్మేసి,  

అబాెయి  దగారకొచ్చి వుండాలనీ?" -  గురుు చేసింది వరలక్ష్మి. 
'అవును. ' అనాటట తలూపాడు. 
వంకట్రావ్ రిటైరైపోయి పదేళ్ళళ కవొసోుంది. కొడుకూ కోడలు 

ఉదోుగ ర్సత్సు బ్బంగుళ్ళర్ లో వుంటన్నారు. ఆ వాత్సవరణానికి 
అలవాటైపోవడం వలోె ఏమో కనీ హైదరాబాద్ కి  ష్ఫ్టట అయే 
ఉదేదశం లేదని త్యలేిస్థరు.  

వునా ఒకక కూతురికీ  ప్లళిళ చేసి  బాధుత తీరుికున్నారు. ఆమె  
వైజ్ఞగ్ లో వుంట్లంది.  ఇదదరు పిలెలు.  భరాు, సంస్థరం, 

బాధుతలతో సతమతమౌతూ వుంటంది.  
త్సమిదదరూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఆ సంత గూట్లెనే వుంటూ 

కలం గడిపేయాలనే అనుకున్నారు కనీ, మొనా హఠాతుుగా అరధ 
రాత్రి పూట్ల, ఉరుములా వచ్చిన హార్ట సోేక్ కి  ఇదదరూ ఎంత 
అతలాకుతలం అయిందీ తలచ్చకుంటేనే వణుకు పుడుతోంది. 
సమయానికి ఆదుకునే తోడు లేక భారు పడడ  తిపపలు, కషాటలు 
చూసి.. ఆయన కంగారు పడిన మాట వాసువం. ఒకరి కొకరం 
అనుకున్నాడు కనీ, శర్సరం మాట వినక కూలబడిత్య ఆ ఒకకరికి ఈ 
ఒకకరు ఏ మాత్రం చాలదనా సతుం ప్రతుక్షం గా 
అనుభవంలోకొచ్చింది. 

ఎలాగో అలా ఆస్తపత్రిలో పడి, కోలుకుని ఇలుె చేరాడు కనీ..  
దిగులు  మాత్రం విడవకుండా పటటకుంది. ఈ వయస్తలో తమకి 
ఎపుపడు ఏం ముంచ్చకొస్తుందో ఏమో!  కొడుకు దగార చరమ 
జీవిత్సనిా గడపడం మ్మలనిపించ్చంది.  

వంటనే నే  ఫామిలీ మీటింగ్ ఏరాపట చేస్థడు.  
అనీా కెియర్ గా మాట్లెడుకున్నారు. అందులో భాగం గా 

ఇలెమ్మేసేు వచేి డబుె, పంపకం గురించ్చ కూడా వివరించాడు. 
కొడుకూ కోడలూ సంతోషం గా ఒపుపకున్నారు. కూతురు మాత్రం 
మౌనంగా తలూపింది. 

అమేకనికి  ముందు ఒక ఆరాలుె తన దగారకొచ్చి విశ్రంతి 
తీస్తకోమన్నారు కొడుకూ కోడలూ.  

అపపటి దాక, కొడుకింటీకి ఏదో చ్చటటం చూపుగా వళిళ 
రావడమ్మ తపప, ఏ న్నడూ నిలకడగా ఒకక నెలన్నా వుండి ఎరగరు - 
ఆ దంపతులు. 

అందుకే ఇంటికి త్సళం ప్లటిట, పకికంటి సేాహతునికి 
ఇలెపపగించ్చ  బయలేదరి వచాిరు - బ్బంగుళ్ళరుకి. 

ఏ మాట కమాటే చెపుపకోవాలి. తలెి తండ్రులకి ఎలాటి 
అసౌఉకరుం కలగకుండా చూస్తకుంటన్నాడు రవి. 

 వాళె కొక విశాలమైన బ్బడ్ రూం ఏరాపట చేస్థడు.  
అందులోనే టీవీ, డబల్ కట్ బ్బడ్, బటటల అలమరాలు, అట్లచ్డడ బాత్ 
రూం, బయట చ్చనా బాలకనీ, అనీా సౌకరాులూ  వున్నాయి. అచ్చి 
ఫైవ్ స్థటర్ హోటెల్ లో స్కట్ లా.   

కలం గడవకపోవడమూ లేదు. మారిాంగ్ , ఈవినింగ్ వాకింగ్ 
కెళ్ళళస్థురు దంపతులు. కులాస్థ గా కబురుె చెపుపకుంటూ బ్రేక్ ఫాస్ట 
చేసి, స్థానం చేస్థక టీవీ చూస్తకుని, మధాుహాం  లంచ్డ చేసి, 
కునుకు తీసి లేస్థురు.  ఆ పైన, టీ స్థాక్ సేవించ్చ మళాె వాకింగ్ కెళిె 
వస్థురు. 

చీకటి పడుతుండంగా ఆఫీస్ నించ్చ కోడలొస్తుంది. పండూ, 

అమ్మగారిల్లు   
        -ఆర్. దమయంతి  
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ఫలమూ ఇస్తుంది. డినార్ తయారు చేస్తుంది. కొడుకొస్థుడు. 
అందరూ కలిసి డినారు పూరిు చేస్థురు.  కసేపు వారులు చూసి, 
గుడెనాట్ చెపిప గదిలోకొచ్చి నిద్రపోత్సరు. 

సినిమాలు, ష్కరుె, అబాెయి సేాహతుల ఇళెలోె జరిగే 
శుభకరాుల విందులూ, శలవు దిన్నలోె విహారాలతో వాళిళదదరికీ 
కలం ఇటేట గడచ్చపోతోంది.  

ఇక త్సము ఇకకడ సెటిలైపోవచ్చి అనుకుని ఆనందించారు. 
ఇలుె అమేకనికి ప్లటేటయాలనీ నిరియించేశాడు వంకట్రావ్. 

కనీ...అంతలో గుర్తుచ్చింది. 'నీకేమైన్న పిచాి?' వొదదంటూ 
మనస్త బలం గా అడుడకుంట్లంది. అందుకు కరణం - కొడుకు 
కదు.  - కూతురు. 'తన స్కటి మారాం తను ఎంచ్చకున్నాడే కనీ, 
ఇదేమిటీ కూతురిా మరిిపోయాడు?' గురుుకురాగానే న్నలిక 
కరుచ్చకున్నాడు.  తెలీక చేసిన అపరాధం తెలిస్థక కలిగే అపరాధ 
భావం ఆ క్షణం లో ఆయనిా కదిలించేసింది.   

ఆ వనకే గౌతమి రూపం కళె ముందు మెదిలింది.  
******  
గల గలా పారే గోదావరి లాటి గౌతమి - వివాహం తరావత 

నిశిబద నది లా మారిపోయింది.  
పిలెనిచేిటపుపడు ఏ తండ్రి అయిన్న అబాెయి చదువు, 

ఉదోుగం, ఆసిు మాత్రమ్మ చూస్థుడు.  ఎందుకంటే అవే పైకి 
కనిపిస్థుయి కనక. అవి మాత్రమ్మ అమాేయిని స్తఖ్ప్లటటగల 
అరహతలు గా చలామణి లో వున్నాయి కనక.  

కనీ, అతనోెని - బలహీనతలు, దురాేరాం, శాడిజం లక్షణాలు  
కూడా పైకి   కనిపిసేు, -  ఏ తండ్రీ  చేతులారా తన కనా బిడడ 
జీవిత్సనిా నరకంలోకి తోయడు. 

ఏ స్త్రీ అయిన్న - నిపుపల పరుపు మీంచ్చ నడచ్చ  స్తరక్షతంగా  
తిరిగి  రాగలదేమో కనీ.. ఒకస్థరి ప్లళెయి కపురానికెళిళన ఆడపిలె 
బ్రతుకెంత అగిా గుండమైన్న, కలిపోత్సననే అంటంది కని 
కదనుకుని రాలేనంటంది.   

కలం మారిందంట్లరు. విడాకుల సంఖ్ు ప్లరిగిందంటన్నారు. 
కనీ .. స్త్రీ మానసిక అశాంతి శాతం ఎంత తగాిందో మాత్రం ఎవరూ 
చెపపరు. చెపపలేరు. కరణం స్త్రీ హ దయానిా చదవగల శాస్థాలు 
ఇంక పుటటలేదు. ఏ శాస్త్రజుఞడూ  రాయలేదు కనక. 

బాధితురాలిని  చావనీయక అడుడపడే కనా పేగు బంధం .. 
బ్రతకనీయని  త్సళి బొటట బందీతనం  - రంటి మధు నలిగిపోతునా 
సగట భారతీయ స్త్రీ గౌతమి కూడా. మొగుడు ప్లటేట ట్లరిర్ ని 
భరిస్కు బ్రతుకుతోంది. ఇంక భరించగల శకిు కోసం వదుకుతోంది. 
సీత్స దేవి సహనం స్త్రీలలో ఇంక ప్రవహస్కునే వుందనడానికి 
నిదరశనం గా కనిపిస్తుంది గౌతమి. 

ఆమె అంతరంగం ఆయనకి బాగా తెలుస్త. ఆమె  స్తఖ్ 
పడటం లేదనా సంగతి తెలిసి..ఆ తండ్రి లోలోనే ఏడేివాడు. 
నిశశబదంగా. నిసిహాయత ఆవేశం గా మారాక  అనేవాడు." 

వాణ్ణిదిలొచేియమాే నేనున్నా గా నీకు" అని. 
అందుకు  గౌతమి ఏమంది?  
-"నేనంటే వచేిస్థును న్నన్నా. కనీ, న్న పిలెలకి న్ననాని త్యలేను 

కదా!" అంటూ బేలగా చూసింది.  జవాబివవలేకపోయాడు. కనీ 
కూతురి అమాయకత్సవనికి కోపమ్మసి  - "న్ననెిన్ి కలం మారింది. 
నువ్వవ మారాలమాే" అన్నాడు కఠినంగా. 

"హు! కలం మారింది కరకేట, కనీ వువసా మారలేదు కదా 
న్నన్నా?"  

"ఎవరన్నారు మారలేదని? వాడికి డైవోర్ి ఇచేియి, మళాళ 
ప్లళిళ.."  

 "ఉష్షష. ఏమిట్ల హదూద అదుపూ లేని  అమంగళపు మాటలూ, 
మీరూ?" అంటూ మధులో అడుడకుంది భారు. 

తండ్రి వైపు చూసి, వేదాంతి లా నవివ అంది గౌతమి. "చూస్థరా 
న్నన్నా, అమేకే అంత అమంగళ కరం గా వినిపిసోుంటే కనికరం 
లేని లోకనికదెంత కని మాట్ల కదూ? - ఉనా వివాహ బంధానిా 
తెంపుకుని నేను వసేు, న్నకు మళాళ వివాహం చేస్థునంటన్నారు 
చూస్థరా? అదే ఈ వివాహ వువసా కునా గొపపదనం న్నన్నా. ఏ 
యుగం లో అయిన్న ఆడపిలె స్థానం అకకడే కనీ, ఇంకెకకడా లేదని  
అరధమైపోవటేెదూ?” 

ప్లళిళ విలువైనది కబటేట కట్లాలిచ్చి మర్స కొనుకుకంట్లరు 
అత్సురిళళని. కదు ఆరళళని. 

న్నన్నా! ఎంత మారిన కలం లో అయిన్న ఏ తండ్రి కనీ .. తన 
కూతురిా ఒక మగాడికిచ్చి ప్లళిళ చేసి వళిళ రమేంట్లడే కనీ .. ప్లళిళ 
చేయకుండా అతనితో వళిళ వుండమని చెపపడు.  ఎందుకంట్లరు?" 
కూతురి ప్రశా కి చ్చకకు పడుతూ.."ఛ. అలా ఎలా అంట్లడు ..అంత 
అప్రతిషటపు మాటని?" అన్నాడు చ్చకగాా ముఖ్ం చ్చటెిస్కు.   

“అదే న్నన్నా త్యడా! ప్లళిళ లేకుండా మగాడితో ఆడది కలిసి ఎలా 
వుండలేదో, ప్లళెయి, పిలెలు కలిగాక ఆ తలెి కూడా ఆ మగాణిి వీడి 
రాలేదు, అది కని పని అని చెబుతున్నా”. 

“ఒకస్థరి బోనెోకి  వళాళక, పులి  అయిన్న పిలిె తో సమానమ్మ. 
ఆడదాని జీవితంలో ప్లళిళ కూడా అంత్యనేమో న్నన్నా. ఎంత చదివి 
సంపాదించే స్త్రీ కైన్న - ప్లళిళ తరావతి జీవితం ఒక పజిల్. ఖ్యళీ గడిని 
పూరించ్చకునాటేట .. శూనుమైన చోట ఆశలిా నింపుకోవాలి, అరధం 
వతుకోకవాలీ." 

అయన తల దించ్చకున్నాడు.  
తన మాటలు తండ్రిని బాధ ప్లట్లటయని గ్రహంచగానే ఎలెర్ట 

అయేుది గౌతమి. “న్నన్నా. ఇకకడకొచ్చి న్నలుా రోజులు హాయిగా 
గడిపి వళ్తు చాలు. ననుా ఏ కషాటలూ బాధప్లటటలేవు. నిజం న్నన్నా. 
వైజ్ఞగ్ లో ట్రైన్ ఎకకగానే ననుా నేను మరిిపోత్సను. హైదరాబాద్ కి 
రాగానే మనసంత్స దూది పింజైపోతుంది. ఇలెెపుపడొస్తుందా అని 
తహ తహ గా వుంటంది.” 
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Category First Prize Second Prize Third Prize 

Solo Classical Singing 
(Juniors) 

Shreya Swamy Ashmita Tippabhotla, 

Karunya Chittamuri 

Sriya Ayalasomayajula 

Harika Appalla (Special 
Prize) 

Solo Classical Singing 
(Seniors) 

Srinidhi 

Ayalsomayajula 

Swati Pulipati Valli Vinjamuri 

Solo Non-Classical 

Singing (Juniors) 

Ashmita Tippabhotla Disha Varkala  Karunya Chittamuri 

Solo Non-Classical 

Singing (Seniors) 

Valli Vinjamuri Mansi Tarigoopula Swathi Pulipati 

Solo Non-Classical 

Singing (Youth & Adults) 

Rama Prabhala Deepthi Yellapragada Naga Anjani 
Nandibhotla 

Instrumental Srinidhi 

Ayalasomayajula 

Pranav Manikonda Sriya 

Ayalasomayajula 

Monologue Sudha Sravanti  

Manikonda 

Pranav Manikonda Ramesh Pavani 

Solo Classical Dance 
(Juniors) 

Sai Modhrithi  

Vallabhaneni 

Ishitha Inaganti Saveena Boga, 

Srishti Satish 

Solo Classical Dance 
(Seniors) 

Sameera Boga Arohi Dandawate Amrutha Vadlamani 

Solo Classical Dance 
(Youth & Adults) 

Usha Sree Prathapa   

Solo Non-Classical 

Dance (Juniors) 

Janvi Irivichetty Divija Gullapalli, 

Saveena Boga 

Moukthika 

Mudigati 

Solo Non-Classical 

Dance (Seniors) 

Sri Tanishka Laya Neelisetty Amrutha Vadlamani 

Group Classical Dance Nritya Madhavi 

(Bho Shambo) 

Sri Premanand 

Natyalaya 

 

Group Non Classical 

Dance 

Nritya Madhavi 

(Om Namo Rudraya) 

Nritya Madhavi 

(Mukunda Mukunda) 

 

Group Non Classical 

Dance (Adults) 

Usha Sree Prathapa   

TFAS Diwali Celebrations—November 2018 

Cultural Competitions Winners 
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ట్లకీి దిగంగానే లగేజ్ దించ్చకుంట్లరు ఎవరైన్న, కదా? కని 
నేను ఇలుె చూస్కు ట్లకీి సంగత్య మరిిపోత్సను.  

ఒకక స్థరి  అలా తనివిదీరా మన ఇంటిని కళాెరా చూస్తకుని, 
గుండె నిండా ఊపిరి తీస్తకుంటనాపుపడు  ఎలా అనిపిస్తుందో 
తెలుస్థ న్నన్నా? పోయిన ప్రాణం తిరిగి ఈ శర్సరం లోకి 
బొటటబొటటగా వచ్చి చేరుతునాటటంటంది. 

న్నన్నా!  ఇంక మాటలతో న్న సవపా లోకనిా ఛిన్నాభినాం 
చేస్తకోలేను.  నేను న్న గదిలోకెళిళ గోడలు చెపేప ఊస్తలు  విన్నలి. 
బై."  అంటూ నవువతూ గదిలోకెళిళపోయేది గౌతమి. 

తలుపులు మూస్తకునా ఆ గది వైపు కవశిన్ మార్క ముఖ్మ్మసి 
చూస్తునా భరు తో అనునయం గా అనేది వరలక్ష్మి  - "ఏమండీ, న్న 
మాట వినండి. దానిక మొగుడూ తపపదు. కపురమూ తపపదు. 
ఎందుకు దానిా బాధప్లడత్సరు? ఏదో నెటటకొసోుంది.  అలానే 
కనీయండి. మీరు దానిా గుచ్చి గుచ్చి అడగడం వలె దాని బాధని 
ప్లంచ్చన వాళెమౌత్సమ్మ కనీ తీరిిన వాళళమౌత్సమా చెపపండి? 
చూడండి. అది ఇకకడునా ఈ న్నలుగు రోజులైన్న, దానిా స్తఖ్ం గా 
వుంచ్చ పంపుదాం. జీవితంలో అది ఓరుికోలేనంత ప్లదద కషటమొసేు 
చూస్కు ఊరుకుంట్లమా? మనం లేమా? ఆదుకోమా? ఆ సంగతి 
అమాేయికి మాత్రం తెలీదనుకుంటన్నారా? 

మీరూరకే దిగులు పడి, దానిా దిగులు ప్లటటకండి. లేవండి. లేచ్చ 
అదిగో చ్చకకడపలిె చౌరస్థుకెళిళ,  బందరు మిఠాయి షాప్ లో 
పచ్చిమిరపకయ బజీీలు వేడివేడిగా వేస్థుడు తీస్తకురండి. అలానే  
బ్బలెం జిలేబీ కూడా పట్రండి. అమాేయికిషటం."  - అంటూ ఆయనిా ఆ 
మూడ్ లోంచ్చ బయటకి తీస్తకొస్కు, పని పురమాయించ్చంది. ఆయన 
వంటనే కదిలే వళ్తళవాడు అకకణిించ్చ. 

గౌతమి ఎపుపడొచ్చిన్న, ఇలుె కళ కళలాడిపోయేది. ఇంటి కి చ్చనా 
చ్చనా రిప్లయిర్ి  వుంటే వంటనే చేయించేది. కరపంటరిా పిలిపించ్చ 
విరిగిన అలమారా రకకలిా అతికించేది. ఎలెకేీష్యనిా పిలిపించ్చ సివచ్డ 
బోరుడు మారిపంచేది. పెంబర్ తో వాటర్ మోట్లర్, లీకేజ్ నలాె తలలు  
మారిపంచేది. ప్రాంగణం లో కొతు కొతు మొకకలు తీస్తకొచ్చి, ఇంట్ల  
బయట్ల న్నటేది.   

ఇంటి గేట, తలుపులూ, కిటికీలు ఎపుపడూ వారిాష్ష తో మెరుస్కు 
వుండాలిిందే. 

గేట తీస్తకుని లోపలకడుగుప్లడితె చాలు .. న్నప రాళళ మీద 
తెలెటి  ముగుాలు ఎంత కళనిచేివో ఇంటికి. గడపలెపుపడూ పస్తపు 
రాస్తకుని బొటట అదుదకునా ముతెనుదువులాె వుండేవి. 

"న్నన్నా, ఆబిడ్ి కెళిళ కరటన్ి కొనుకొకస్థును" అంటూ రయున 
వళ్తళది. మరాాటి కలాె ఇలుె రంగు రంగు పరదాలతో న్యతనంగా 
కనుల విందు లా వుండేది.   

అలా  మైమరచ్చ చూస్తునా తన దగారకొచ్చి చేయి పటటకుని 
"న్నన్నా, ఇలెెలా వుందిపుపడు?" అంటూ నవువ తూ చ్చనా పిలెలా 
అడుగుతునా కూతురిా చూసేు కళ్ళంట నీళ్ళళ తిరిగేవి. అవి 

కనిపించనీకుండా, గబుకుకన కూతురిా దగారికి తీస్తకుని తలమీద 
ముదుద ప్లటటకునేవాడు. 'బంగారు తలెి చేతిలో ఇలు ె లక్ష్మీ 
గ హమైపోయిందమాే" అంటూ పంగిపోయేవాడు.  

ఆ రాత్రి -   మెలకువ వచ్చి చూసిన  ఆయనకి - కూతురు ఒకకత్యు 
ప్లరట్లె కురుినుంటం చూసి భయంగా దగారకెళాెడు. "ఏమిటమాే 
గౌతమీ? ఒంటరిగా కురుిన్నావ్? నిద్ర రావటెేదా?" అంటూ ఆమె 
పకకనే కురుిన్నాడు. 

"లేదు న్నన్నా. నిద్ర రావడం లేదు. ఈ వనెాట్లె .. ఈ మలెె పంది రి 
కింద నే గడిపిన బాలుం .. కలల కలం అంత్స న్న కళళ లోెకి  
పరచ్చకోమని చెపిప వళిళపోయింది నిద్ర" అంటూ నవేవది తమాషాగా. 

"న్నన్నా. అందరాడపిలెలకీ పుటిటళ్ళళ వుంట్లయి కనీ నీలాటి 
మంచ్చ న్ననాలు  వుండరు" అంటూ తండ్రి భ్యజం మీద తల 
వాలుికుంటనా కూతురి చెంపలు నిమిరి, "పిచ్చి తలెివిరా. ఈ న్ననా 
నీకేమిచాిడని?.." ఇంకేదో అనబోయి ఆగిపోయేవాడు.  

"ఈ ఇలిెచాివు న్నన్నా!  హాయైన బాలాునిాచాివు. ప్రేమని 
పంచావు. సేవచిగా ఎదగనిచాివు. మనస్త విసిగి వేస్థరినపుపడలాె 
ఇకకడికి వచ్చి విశ్రంతి తీస్తకో అమాే అంటూ న్నకు నీ ఇంట్ల ెఇంత 
చోటిచాివ్ !  రగిలిపోయే మనస్తతో వచేి న్నకు - ఈ చలెని 
ఆశ్రమంలో సేద తీరుికో నిస్తున్నావ్.  తిరిగి న్న ప్రయాణం కొన 
స్థగించ్చకునే శకిుని ప్రస్థదిస్తునావ్ న్నన్నా! మీ  ప్రేమతో ఆదరణ తో 
న్న ఆయుషుషని ప్లంచ్చతునా అమ త మూరుులు మీరు. న్నన్నా! .. నీ 
ఋణమెలా తీరుికోగలను?" గదామైన సవరం తో అంది. 

కూతురి మాటలకు ఆయన గుండె ఉపపంగిపోయింది.  
గౌతమి ఇంక చెబుతోంది - "న్న అందమైన ఈ ఇలుె .. న్న 

గది .. కిటికీ తెరవగానే గుపుపమనే నైట్ కీవన్ గుభాళింపూ .. ఈ నిశశబద 
మైన రాత్రి ..  మంచం మీద పరచ్చకునే ఈ వనెాల దుపపటి .. అమే 
చేతి కఫీ .. నీ ప్రేమ సపరశ .. ఇవే న్న బలం న్నన్నా.  ఇవే ననుా  
బ్రతికిస్తునా  జ్ఞఞపకలు. ఇకకడికొసేు జీవం వచ్చినటటంటంది. ఎండిన 
మోడు కి చ్చవుళ్ళళ మొలకలెతుుకునాటట .. న్న దారి నిండా రంగైన 
వసంతం విరగబూస్తునాటట -  ఊహలు కలుగుత్సయి. ఆ ఆనందాలు 
ననుా నిద్రపోనీయవు. అందుకే  న్నకు నిద్ర రావడం లేదు న్నన్నా .." 
అంటూ ఉపపంగింది. 

సవపాావసాలో వునాదానిలా -  కూతురి మాటలు వింటూ ఆయన 
విషాదమైపోయేవాడు. ఎందుకంటే ఆ మరాాడే గౌతమి ప్రయాణం. 
మళాె ఏ మూణ్నాలెకో .. ఆరాలెకో ..  యేడాదికో..  వస్తుంది -
నిసితుువగా .. వొడిలిపోయిన తీగెలా. ఎడారి తినెాలా వస్తుంది. కనీ, 
వళ్ళు మాత్రం వసంత ఋతువైపోతుంది. అదొకకటే ఆయనకి 
మిగిలిన త పిు. భారు చెపిపనటట, ఇంకేమివవగలడు? ఈ మాత్రం 
ఓదారుప తపప. 

ఆయన గాఢంగా నిటూటరాిడు.  
*****  
ఎంత భరించలేని బాధలయిన్న .. అవి కొతులోనే మనుషులిా 



14

TFAS Diwali Celebrations—November 2018 

Sports Competitions Winners 

Volley Ball 
 

Winners: SAFE SETS 

Subbaraju Gadiraju (Captain) 

Ganesh Pillarisetti (Vice Captain) 

Sudhakar Bonie  

Sandeep Ananthula  

Vinodkumar Rachakunta  

Haleem, Ramesh  

 

Finalists: EDISON WARRIORS 

Chandrasekharan Munuswamy 

Ranjith Vangoor  

Bala, Saravana, Hiran  

Gouki, Mahesh 

Amar Venkatesh  

 

Organizers  

Ramakrishna Seethala 

Ranga Raju 

Badminton 
 

Mens Singles 

Winner: Janakiraman Chandran 

Finalist: Ezhilan Chakravarthy 

3rd Place: Dasaratha Reddy 

 

Mens Doubles 

Winner:  

Venkata Pavan KM Kotepalli & 
Osama Abid 

Finalist:  

Nitin Kolekar & Ajit Mohpatra 

 

Organizers  

Ramakrishna Seethala 

Sumit Anand 

Tennis 

 
Kids 

Winner: Goteti 

Finalist: Pradyumn Vishnubhotla 

Mens Singles 

Winner: Raghavan Sreenivas 

Finalist: Raviprasad Athivilli 

Mens Doubles 

Winner:  

Naren Bandaru & Madhu Talupur 

Finalist:  

Balaji Gopal & Satish Kumar 

Seniors Doubles 

Winner:  

Naren Bandaru & Joseph Pudota 

Finalist:  

Ashok Pilly & Paleswara Tenneti 

 

Organizers  

Ramakrishna Seethala 

Naren Bandaru 

Cricket 
 

Winners: NaMo9 

Nisarg (Captain) 

Swaril (Vice Captain) 

Dhruv, Ram 

Harsha, Balakrishna 

Uma, Ajit, Niket 

Jay, Thejas 

Substitutes: 

Rohan, Pawan 

Ravish, Mihir 

  

Finalists: Knights 

Ashwin 

Srinivas D 

Charan, Bharat 

Uday, Deepak 

Jaggu, Sandeep 

Sandy, Venki 

Raghu, Nikhil 

 Organizers  

Sai Nanduri 

Ramakrishna Seethala 
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బాధిస్థుయి, అలవాటయాుక, నొపేపయడం మానేస్తుంది.   
కూతురి  విషయం కూడా అంత్య అయిందేమో ఆ తండ్రికి. 

లేకపోత్య ఇలుె అమ్మేదాదమనుకునాపుపడు గౌతమి ద ష్టలోకే 
రాలేదెందుకూ? ఆమె విషాద కథ ఇంతైన్న తలంపులో మెదల 
లేదంటే ఎంత పరబాట కదూ?  

ఆమె ఇంతగా ప్రేమించ్చన ఆ ఇంటినీ, ఆమె కషాటనిా ఓదారిి, తన 
ఒడి చేరుికునా తలెి నీడనీ  ఆమూలాగ్రం ప్లరికేయాలనుకున్నాడే ? - 
ఎంత హ దయం మరచ్చన మనిష్ అయిపోయాడు తను?  

పుటిటంట్లె ఆ న్నలు గు రోజుల బస కే – ఆ పిచ్చి తలెి ఎంత 
క తజఞత చూపేదనీ? తన వంటి తండ్రి  ఎవరికీ వుండరంటూ 
పంగిపోయిన బిడడ క .. తను  ఇంత మోసం చేస్తునాది?  

ఊగాడే పసి పాపకి నడక వచాిక ఉయాుల తో పని 
ఉండకపోవచ్చి. కనీ అత్సురింటికి వళిళన  ప్రతి ఆడపిలెకి ఒక 
ఊయల వుండాలి. ఏ కలతలూ లేకుండా కసేపైన్న కంటినిండా 
నిద్రపోయే ఊయల వుండాలి. అమే వొళ్ళళ తలప్లటటకుని పసి 
పాపలా నిద్రపోయే ఒక చలెని అమే ఒడి ఎపపటికీ కవాలి. ప్లళెయిన 
ఏ ఆడపిలెకైన్న అలాటి చలెని సవరాం లాటి ఇలుె ఒకటే - అమేగారిలుె. 

సీతమే వారి కషాటలను సైతం మరిపించే భూదేవి లాటి ఆ అమే 
పేరే అమేగారిలుె.   

ఇదంత్స ఎలా మరచ్చపోయాడు తను?  
"ఏమిటీ విచారం గా ఉన్నారు?" - భరు చేయిమీద చేయేసి 

మెలెగా అడిగింది వరలక్ష్మి. 
"మొనా గౌతమి ఫోన్ చేసింది లక్ష్మీ" 
" ఏమంది?" 
"దిగులుగా వుంది న్నన్నా అంది .." అంటూ గొంతు 

బొంగురుపోత్య, తమాయించ్చకుని చెపాపడు." ఇంటికెళళమాే .. 

న్నలుగు రోజులుండి వళ్ళళ .. త్సళం చెవులు అంకుల్ దగారున్నాయని 
చెపాపను. ఏమందో తెలుస్థ?"  

ఏమంది అనాటట చూసింది. 
"మీరు లేని ఆ ఇలుె న్నకు 'న్న ఇలెెలా' అవుతుంది న్నన్నా? అది 

ఉతిు గోడల గూడు తపిపత్య .." అని అంది లక్ష్మి .. న్న గుండె 
తరుకుకపోయింది ఆ మాటలు విన్నాక. 

భరు చెబుతుంది వింటూ పంగి వస్తునా దుుఃఖ్యనిా ఆపుకుంటూ 
కళ్ళళ తుడుచ్చకుంది ఆవిడ. 

ఉబుకుతునా తన ఆవేదన కి వంతెన వేస్కు చెపాపడు భారుతో. 
"లక్ష్మీ, నేను ఇలెమ్మే నిరియానిా మారుికున్నాను. నేను బ్రతికునాంత 
వరకు ఆ ఇంట్లె నే వుంట్లను. న్న తరావత .. నువువ కూడా ఆ ఇలుె 
అమేడానికి వీలేెదు. ఆ ఇలుె మనది కదు. పిలెలదీ కదు.  కడ దాక 
అమాేయి కి అమే గారిలుె" సిారం గా చెపాపడు. 

"అలానే నండి. మరి అబాెయికేమని చెబుదాం?" అని 
అడుగుతునా భారుకి సమాధానం చెపపకుండా సెల్ తీస్తకుని 
గబగబా నెంబరెు నొకకడు. 

అవతల ఫోన్ లిఫ్టట చేసి 'హలో న్నన్నా' అంట్లంది  
"బంగారూ" పిలిచాడు  ప్రేమగా. "చెపపండి న్నన్నా.. ఎలా 

వున్నారు?" అని ఆత్రంగా అడుగుతునా కూతురితో  "ఎలా వున్నారు 
కదు, ఎపుపడొస్తున్నారు అని అడుగు" అన్నాడు ఉత్సిాహం గా. 

"వస్తున్నారా? ఎపుపడు?"  
"వచేి వారమ్మ తలీె .." అని తండ్రి చెపపగానే "అవున్న!  మీరు వళిళ 

న్నలుగు నెలెనెంది న్నన్నా ఇలెెలా వుందో ఏమో, నేను వళిళ కెీన్ 
చేయించాక వళళండి" అంది. 

"వస్థుం కనీ వళెమమాే" కూల్ గా చెపాపడు. 
అరధం కలేదు ఆమెకి"అంటే ?" అంది. 
ఇలుె అమేడం లేదమాే. మ్మమిదదరం ఆ ఇంట్లెనే వుండాలని 

నిరియించ్చకున్నాం. మ్మడ మీద ఒక గది వేసి, మన డ్రైవర్ 
కుటంబానికి ఇదాదమని డిసైడయాుం. వాడికి స్థయం చేసినాటట 
వుంటందీ మాకు తోడూ దొరుకుతుంది.  

కనీ ఈ ముసలి వాళెని  చూడాడనికి నువువ ప్రతి నెలా రావాలమాే 
మరి" అని అంటనా తండ్రి మాటలకు .. ఆమె కి దుుఃఖ్ం ఆగలేదు. 
ముందు వకెకకిక పడడ హ దయం ఆ పిదప మెలె మెలె గా నవవ 
స్థగింది. గోదారి గల గలమనాటట వినిపించ్చందా నవువ ఆయనకు. 
మధుర సంగీతం వింటనా వాడిలా  మౌనమైపోయాడు ఆ తండ్రి.  
పటటలేని ఆనందం కను కొనలలో కనీారై నిండింది.  

ఆయన ఎకుకవ ఉదేవగానికి లోను కకుండా, అనునయంగా 
ఆయన భ్యజం మీద చేయిసి నిలబడింది వరలక్ష్మి 

 అమేగారిలుె కళకళలాడుతోంది ఇపుపడు. గోదావరి వనెాలై 
విరిసిన కంతిలా వుంది. 

   ******  

బదదకపు వలలో భవిషుత్ చ్చతుకు,  
ఆనందము చ్చతుు 

 
చ్చకుకకున్నావా బదధకపు వలలో 

కొని తెచ్చికునా సమసుల వలయమ్మ 
ముందు ముందు బ్రతుకు విషవలయమ్మ 

 
నియమాల నీడలో బ్రతుకుతున్నావా 

వలకటటలేని కటటలు తెంచ్చకునే ఆనందమ్మ  
ముందు ముందు జీవనము రంగు రంగుల పూల వనమ్మ  

                                                     - విస్త 
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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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వేమూరి రామ్నాథం – తెల్లగు జ్యోతి - ‘మెఱపుల్ల’  

- శీ్రమ్తి భారతి భావరాజు  

 తెలుగు కళాసమితి/TFAS – సభ్యులు, తెలుగుజ్యుతికి 
25 సంవతిరాల పైన తమ రచనలతో ప్రోతిహంచ్చన శ్రీ 
వేమూరి రామన్నధం గారు జనవరి 2, 2019 త్యదిన బరిేంగ్ 
హామ్, అలబామా, USA లో పరమపదించారు. 
 శ్రీ రామన్నధం గారు November 1, 1920 లో 
జనిేంచారు. సవగ్రామం చలెపలిె. ఉనాత విదాుభాుసం ఆంధ్రా 
యూనివరిిటీ, లండన్ స్కకల్ ఆఫ్ట ఎకన్నమిక్ి.  ఉస్థేనియా 
యూనివరిిటీ కమర్ి బిజినెస్ మానేజేేంట్ శాఖ్కి డీన్ గా 
స్తమారు ఇరవై ఏళ్ళళ.  UNDP లో ఇంటర్ ర్సజనల్ నెట్ వర్క కో 
– ఆరిడనేటర్ గా స్తమారు ఇరవై యేుళళ పని చేశారు.  
స్థహతురంగంలో విశేష క ష్చేసి ‘స్థవతంత్రు సిదిద’ , 
‘రామాయణ సే తులు’ వంటి అనేక పుసుకలను ప్రచ్చరించారు.  
 

Telugu Publications: 
న్నటకములు: బిచిగతెు, చందల, రాజరిష;   
కధలు: ఉగాది రాత్రి; 
నవలలు: కమల, తలిె-పిలె;   
పదు(గేయ) న్నటకములు: సంయుకు, న్నగారుీన కొండ; 
వాుసములు: సౌందరు సమీక్ష, మెఱపులు (150 articles pub-
lished in Telugu Jyothi) 
విశవవిదాులయ సంబంధమైన దీరఘ రచన: నేను - ఆంధ్ర 
విశవవిదాులయము 
పదుకవుములు: చంద్రరేఖ్, చంద్రిక, సనుాతి, కదంబిని, 
విరిసరులు, స్థవతంత్రు సిదిధ, రామాయణ సే తులు, నందనము, 
క షాి 
English Poems: Nine Eleven 
 

పైన చెపిపనవి  వేమూరివారి రచనలు కొనిా మాత్రమ్మ. 
తెలుగు కళాసమితి జనవరి 1984 నుండి ప్రచ్చరిస్తునా తెలుగు 
జ్యుతిలో వేమూరి రామన్నధం గారు తరచ్చ పదాులు, కవితలు, 
వాుస్థలు వ్రాసేవారు. ‘మెఱపులు’ శీరిషకతో మారిి 1994 నుండి 
మ్మ-జూన్ 2013 వరకు, అనగా స్తమారు 20 
సంవతిరాలపాట రామన్నధం గారు ప్రతి సంచ్చకకి  స్థరసవత, 
సంసక తి, లౌకిక, ఆధాుతిేక, స్థంఘిక, దైవచ్చంతన మొదలైన 
అంశాలపై వాుస్థలు మనకందించారు. అసలు ‘మెఱపులు’ అనే 
పేరు శీరిషకగా ఎందుకు ఎంచ్చకున్నారో రామన్నధం గారు 
ఈవిధంగా విశదీకరించారు.  

వారి అలోచనలకి, మెఱపులకి సంబంధం 
వునాదంట్లరు. మెఱపు తట్లలున వస్తుంది. మాయమవుతుంది. 
అది మాయమయేులోపున శబద బదధం చేస్తున్నాను. ఒక 
మెఱపుకు మర్తక మెఱపుకు సంబంధం లేదు, కథ లోని 
పుటలకునాటె. ప్రతిది మెఱపు. అదొకకటే వాటి స్థద శుం.  
ప థ్వవకి జీవనం కలిగించే జీవన్నలకు న్నందిగా 
తళ్ళకుకమనటమ్మ వాటికిగల స్థమానుత” అన్నారు. 

ఎనోా ‘మెఱపులు’ తెలుగుజ్యుతి దావరా మనకందించ్చన 
రామన్నధం గారి రచన్న వైవిధుం గురించ్చ చదవాలంటే జనవరి
-ఫిబ్రవరి 2008 నుండి మ్మ-జూన్ 2013 వరకు 
www.telugujyothi.com లో మీకు ‘మెఱపులు’ అందుబాటలో 
వున్నాయి. ఆముందు ‘మెఱపులు’  కొందరు సభ్యుల వదద నునా 
తెలుగుజ్యుతి కపీలలో దొరుకుత్సయి. ఒక వాుసం మచ్చికి 
మీకోసం తిరిగి ప్రచ్చరిస్తున్నాం. చదివి ఆనందించండి. 
 శ్రీ రామన్నధం గారు స్తమారు 140 ‘మెఱపులు’  
వాుస్థలు తెలుగు జ్యుతికి ప్రచ్చరణకి పంపారు. చేతితో వ్రాసిన 
‘మెఱపులు’ వాుస్థలని నేను 1994 – 2004 వరకు, శ్రీమతి 
కశీన్నధుని రాధ 2005 – 2013 వరకు  కంపూుటరోె టైప్ 
చేసి తెలుగు జ్యుతి ప్రచ్చరణకి అందించాము. ఆ అవకశం 
లభించడం మాకు చాలా సంతోషం, గరవ కరణంగా 
భావిస్థుము.  

http://www.telugujyothi.com
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సంక్రంతి  - చంగలవ 
 

వచ్చింది వచ్చింది సంక్రంతి 
చీకటిని తలగించ్చ నవకంతి 

 

ఏడు రంగుల రథములో ఉంది సంగతి 
ముందు తరాలకు కలిగించ్చ విభ్రంతి 

 

విజ్ఞఞన ప్రగతిలో జీవన స్రవంతి 
మరిచాడు మానవుడు తన శాంతి 

 

ముందడుగు వేశాననే భ్రంతి 
తలగించ్చకోవయు మందమతి 

 

పేరికయాు నీవే నీ చ్చతి 
ప్లంచవయాు చావులేని ప్రక తి 

 

చెటట పుటట పిటటలే జీవనగతి 
ఇవవవయాు కసు నీదైన సితాి 

 

చెందవయాు అరఘయ ప్రధాన్ననికై ఆరిు 
ఆదితుుడిస్థుడు ఎనలేని కీరిు 
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1   2   

      

   3  4 

5      

      

 6     

సినీ పీ్హేళిక 
   దరిశపూడి ఉష 

1  అడడం నవరస నట స్థరవభౌమ నట చరిత్ర 

3  అడడం చ్చరంజీవి తలిన్నళళులోని చ్చత్రం, సంతకు పరాుయ పదం 

5 అడడం నీలకంఠ వారి చ్చత్రం 

6  అడడం త్రివిక్రం, మహేష్ష బాబుల అదుభతం 

1  నిలువు దాసరి మొదటి చ్చత్రం 

2  నిలువు మోహన్ బాబు మరియు శంకర్ ల కలయిక తో వచ్చిన చ్చత్రం 

4  నిలువు విశవ స్తందరితో న్నగారుీన చ్చత్రం 

ఈ సినీ ప్రహేళికను పూరిు చేసి పంపించండి. $25 బహుమతి పందండి. 
పూరిి  చేసి editor@telugujyothi.com కు email ద్వారా ప్ంపంచండి.  

పూరిి  చేసి ప్ంప్డానికి చివరి తేదీ March 1, 2019 

ఒకరి కంటే ఎకుకవ సమాధాన్నలు పంపిసేు లాటర్స పదదతి దావరా బహుమతి  గ్రహీతను ఎంపిక చేస్థుము. 
సమాధాన్నలు, బహుమతి గ్రహీత పేరు ఉగాది సంచ్చకలో ప్రచ్చరించబడుత్సయి. తెలుగు కళా సమితి (T F A S) 
కరువరంా సభ్యులూ తెలుగు జ్యుతి సంపాదక సమితి సభ్యులూ వారి వారి కుటంబ సభ్యులూ బహుమతులకి 

అరుహలు కరు.  
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ఆధునిక సమాజం మ్రుగునప్డ్డ  కళల్ల - హరికధల్ల  
(రచయిత - చంగలవ)  

 భగవంతుడి కధలను సంగీత స్థహత్సులతో మ్మళవించ్చ 
ప్రదరిశంచే కళని "హరికధ" అంట్లరు. భగవంతునియందు భకిుని 
రకిు కటిటంచడము ఈ కధ యొకక ముఖ్ు ఉదేదశుము. హరి అంటే 
విషుివు. ఈ కధలు విషుికధల పరంపరతో ప్రారంభము ఐనపపటికీ 
ఇటీవల కలములో అనిా భగవతకధలన్య గానము చేస్తున్నారు. 
చాలా ప్రాంత్సలలొ అనిా పరవదినములలో, దేవాలయ ప్రాంగణములో 
హరికధని ప్రదరిశస్థురు.  

 హరికధని పూరవము ఒకే వుకిు వాచ్చకం చెపూు అనిా 
పాత్రలన్య అభినయిస్కు మూడు గంటలసేపు కధని రకిు 
కటిటంచేవారు. కలక్రమ్మణా, పకకన పాటలు పాడేవాళళత, ఒకటి 
రండు గంటలు చెయుడం మొదలుప్లట్లటరు. హరిదాస్తలు అంటే 
హరికధని చెపేపవారు కొందరు ఇంటింటికి తిరిగి పాడేవారు. 
ముఖ్ుంగా ధనురాేసములొ అంటే సంక్రంతికి ముందు వచేి 
మాసంలో హరిదాస్తలు వీధులలో కనిపించేవారు.  
 ఆంధ్ర, కరాిటక గ్రామాలలో ఇపుపడు కూడ హరిదాస్తలను 

చూడవచ్చి. కధకులు న్నరదుని వేషధారణలొ చ్చరుతలు పటటకుని 
కలికి, గజెీలు కటటకుని, పంచెకటటతో మెడలో పూలమాలతో 
కనిపిస్థురు. లవకుశులు అంటే శ్రీరాముని పుత్రులు కూదా హరికధ 
గానం చేసినటట మనము విన్నాము. శిరిడ స్థయి కధలో కూడ 
దాస్తగణు అనే భకుుడు హరికధా గానము చేసినటట వివరించారు.  
 తెలుగువారికి, హరికధ అనగానే అజీ్ఞడ ఆదిభటె 
న్నరాయణదాస్త గారు గురుుకు వస్థురు. వారు ప్రముఖ్ హరికధా 
విదావంస్తలు. ఆయనకు హరికధా పిత్సమహ అని బిరుదు కూద 
వుండేది. పురందరదాస్త, కనకదాస్త 12వ శత్సబదంలోనే కనాడ 
భాషలో హరికధలు చెపేపవారు. ఈ మధు కలములొ గురురాజు 
న్నయుడు కనాడ భాషా కధకులుగా పేరుచెందారు. ఆడవారు కూడ 
కధకులుగా ఉండడము ఒక విశేషం. సరసవతీబాయి గారు మొదటి 
మహళా కధకులు.  
 సినిమా, న్నటకం, టి.వి. లేని కలములో గ్రామాలలో ఈ 
హరికధలు బాగా ప్రాచ్చరుములో ఉండేవి. ఈ కధలవలన మన 
సంసక తి, స్థంప్రదాయలు కూడ అందరికీ తెలియబడేవి. 
సమాజంలో కలిగే అనిా మారుపలతో పాట ఈ కళ కుడా క్రమ్మణ 
అంతరించ్చపోతునాది. ఈన్నడు ఎవవరికీ హరికధ చెపేప లేక వినే 
ఓపిక లేదు. టి.వి. లో వేసిన్న కూడా హరికధని చెపేప వారి 
బంధువులు లేకపతె ఆరానైజర్ి మాత్రమ్మ చూస్తున్నారు. 
 ఐత్య ఈన్నడు ఒక గొపప విశేషం ఏమిటంటే, న్యుజెర్సి 
నగరంలో శ్రీమతి వీణామోహన్ గారు హరికధలు చెపపడం. ఆవిడ 
కనాడ భాషా కధకులు ఐనపపటికి ఈ కళని అభివ దిధ చెయాులనే 
ఆకంక్షతో ఆంగెములొ ప్రదరిశస్తున్నారు. స్తమారుగా 6 
సంవతిరాలనుండి న్యుజెర్సిలో మొదలుప్లటిట అనిా అమెరిక 
రాషాేలలో ప్రదరశనలు చేస్తున్నారు. వారు అనేక కధలను 
ముఖ్ుముగా ఆండాళ్ కళాుణం, పారవతీ కళాుణం, పురందరదాస, 
గజేంద్రమోక్షం, మాయాబజ్ఞరు ప్రదరిశంచారు. శ్రీరామనవమికి 
సీత్సకలాుణం చాలా ఆసకిుకరంగ ప్రదరిశంచారు. 
 మన తెలుగు సభ్యులందరమూ తపపకుండా ఈ 
హరికధలను విని ఆనందించ్చ తెలుగులో కూడా ముందు ముందు 
ఈ కళను అభివ్రుదిధ చేసేు అంతరిస్తునా కళలని ఆదరించ్చన 
వాళళమవుత్సము.  
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భావాలిా పంచ్చకోవడానికో 
బాధలిా దించ్చకోవడానికో  
మనిష్ స ష్టంచ్చకునా  
ఓదారుప కోట... మాట...! 
మాటంటే... భావాల ప్రవాహం...!  
మాటంటే... అనుభవాల స్థరాంశం...! 
 నలుగురు కూరుింటే  
 ఎనెానిా మాటల ఊటలో ఒకపుపడు...! 
 ఎదురదురుగా వున్నా  
 ఎవరో తెలియనటె... ఏమీ కనటె...  
 నోటిని చేతికపపగించ్చ 
 చ్చతురువులా చ్చత్రం చూడడం ఫాుషన్ ఇపుపడు...! 
పేగులు మెడకు చ్చటటకుని పుటిటన పిలాెడిలా  
ప్రతివాడి చెవిలోన్య  
అదోరకం అయోమయపు ప్రపంచం!?!  
స్థధించ్చన ప్రగతికి గురుుగా  
రాబోయే కలమంత్స రోబోల మయమ్మ...!  
ఇక మాటతో పనేముంది  
మనిష్తో అవసరమ్మముంది  
స్థంకేతిక పరిఙ్ఞఞనం వటవ క్షంలా ఎదిగి  
మనిష్తన్ననిా మాయంచేసింది...!  
స ష్టంచ్చకునా మాటలనిాటినీ  

మౌనపు మూటలుగా మారిి మూలకు విసిరేసింది....! 
 పటటమని పదిమాటలు మాట్లెడిత్య 
 పంచప్రాణాలు కుంచ్చంచ్చకుపోత్సయి....!  
 నవన్నడులూ బిగించ్చకుపోత్సయి...!   
 ఇంటరాటె్లనే ఇలూె వాకిలి   
 అరచేతిలోనే ఆకశమంత విజ్ఞఞనం  
 గడప దాటకుండానే కవలసిన సేవలు  
ఇంటి ముంగిట్లెకే అంతులేని సపరులు    
జీవితం యాంత్రికంగానే... ఎవరూ లేకుండానే...  
భ్యజ్ఞన బాధుతల బరువులతో  
శేశాన నిశశబదంలా గడిచ్చపోయింది...!  
అలసిన దేహానికి కసేపు విశ్రంతి  
ఎరిగిన మనుషులతో కసేపు మాట్లమంతి 
న్నకొక మనిష్ కవాలి  
ఇపుపడు న్నకొక మనిష్కవాలి... 
గుప్లపడు మాటలిా వదజలిె  
గుండెబరువును దించ్చకోవాలి...!  
మౌన్ననిా బదదలు చేసే  
మాటల కోటలిా స ష్టంచ్చకోవాలి...!  
మనిష్తనంలో దాగునా  
మమతల మాధురాునిా పంచ్చకోవాలి...!  

మాట్లు డాడ నికో మ్నిషి కావాలి...!      
జడా స్తబాె రావు    

TFAS Diwali Celebrations - Nov 2018 : Audience 
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TFAS & DTA  Sangeetha Vibhavari  Accounts 

June 24, 2018 

 

Expenses      Income 

 Venue   $2030   Donations &  

 Artists Expenses   $778    Sponsorships  $3,300 

 Misc. Expenses   $165 

 Photography    $300 

Total Expenses  $3273   Total Income  $3,300 

     Net Profit:  $27 

TFAS Summer Picnic Accounts 

August 19, 2018 

 

Expenses      Income 

 Park Rental  $1,263   Donations  $1,137 

 Food Expenses    $947   Vendors/Stalls    $250 

 Misc. Expenses    $189   Raffle      $203 

 Prizes/Raffle     $300    

Total Expenses  $2,699   Total Income $1,590 

     Net Loss: $1,109 

(Due to rain Picnic was postponed, thus incurring park cost twice) 
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మేడ్ ఇన్ అమెరికా  
- మందపాటి సతుం   

 ఆఫీస్ నుంచ్చ రాగానే ఆరు గంటలకి భోజనం చేయటం 
అలవాటైపోయింది. కరు డ్రైవ్ వేలో ఆపుతుండగానే, ప్రస్కన 
డైనింగ్ టేబుల్ మీద అనీా సిధధం చేస్తుంది. బటటలు కూడా 
మారుికోకుండా, ఆవురావురుమంటూ ఆత్సేరాముణిి శాంత 
పరుస్తున్నాను. గబా గబా తింటూంటే ప్రస్కన ఎదుఱుగా కూర్తిని 
నెమేదిగా తింటూ, "మధుహాం లంచ్డ సరిగాా తినలేదా" అని 
అడిగింది. "తిన్నాను గానీ చాలేెదు" అన్నాను, తినటం మాత్రం 
ఆపకుండా.   
 "రేపటినించీ ఏదన్నా స్థాక్ కూడా పాక్ చేసి ఇస్థులే .. ఏ 
మూడింటికో తిందువుగాని:"అనాది నవువతూ.  
 "అలాగే" అన్నాను తినటం కొనస్థగిస్కు. 
 హఠాతుుగా గుర్తుచ్చి అడిగాను "సరసవతి ఏదీ" అని. 
 "ఎవరో ఫ్రండ్ తో బయటకు వళాళలట, అకకడే భోజనం 
చేస్తుందట" అనాది ప్రస్కన. 
 తల పైకెతిు, అనుమానంగా అడిగాను "ఫ్రండా, డేట్ల" అని. 
"ఫ్రండే అనుకుంట్లను, దానేా అడగరాదూ .. మ్మడ మీద ఉంది" 
అనాది తను. 
 తినటం పూరిు చేసి చేయి కడుకుకంటూంటే ఫోన్ మోగింది. 
ఫీనిక్ి నుంచ్చ స్తబాె రవు.  
 "ఏం బాబూ! ఏంచేస్తున్నావ్? డినార్ గినార్ 
ఐపోయాయా?" అన్నాడు. 
 "గినార్ ఇంక అవలేదు కనీ డినార్ ఇపుపడే ఐపోయింది. 
ఏమిటి ఇపుపడు పిలిచావ్" అనడిగాను. 
 "ఇంక మాలతి ఇంటికి రాలేదు, ఇవాళ ఆఫీస్ లో కొంచెం 
ఆలసుమవుతుందట, నీతో ఒక ముఖ్ు విషయం మాట్లెడాలి" 
అన్నాడు. 
 "చెపుప" అన్నాను లేజీబాయ్ రికెనెనరోె నడుంవాలుస్కు, 
స్తబాెరావు ఏదో ప్లదద కధే చెపపబోతున్నాడని తెలుస్కునే ఉంది.  
 "మా ఊళ్ళళ బాలు అనబడే ఒక బాలస్తబ్రహేణుం గారికి 
ఒకకగానొకక కూతురు, ఇరవ ఏళళ క్రితం అమెరికలోనే పుటిటంది. ఆ 
అమాేయి పేరు వస్త. పోయిన సంవతిరం ఇండియాకి వళిళనపుపడు 
హైదరాబాదులో కుమార్ అనబడే ఒక అబాెయిని ఏదో ప్లళిళలో 
చూసి నచ్చింది. రండు వైపుల వాళళకి అంత్స నచిడంతో పది 
రోజులోె ప్లళిళ కూడా ఐపోయింది.  
 "అమాేయి ఇకకడే పుటిటంది కబటిట కుఱ్ఱాడికి వీస్థ 
ఇబెందులేమీ వచ్చిండవు" అన్నాను. 
 "అవును ఐదు నెలలోెు అతనికకడికి రాగలిగాడు" అనాడు 
స్తబాెరావు. 
 "కదు, కదు కథకకడే మొదలైంది, వస్త టెలివిజన్ 
బ్రాడాకసిటంగ్ లో మాసటర్ి చేసింది, ఫీనిక్ి లోనే ఎస్. బి. సి. 

అఫిలియేట్ టివీ సేటషనోె పని చేస్తుంది. కుమార్ ఇండియాలో 
మెకనికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి ఆరేళ్ళళ ఉదోుగం కూడా చేశాడు, 
వస్త సలహా మీదా మాసటర్ి ప్రోగ్రాంలో చేరాడు. రండేళ్ళళ కళ్ళళ 
మూస్తకుంటే మంచ్చ ఆఫర్ి వస్థుయని" అన్నాడు. 
 "అవును దట్ హెల్ప్" అన్నను.  
 వాళిళదదఱూ మహా ఐత్య ఓనెల్రోజులు స్తఖ్ంగా ఉన్నారేమో, 
ఇదదఱికీ ఏ విషయంలోన్య పడలేదు. అమాేయి పధధతి అబాెయికీ 
అబాెయి పధధతి అమాేయికీ ఏమీ నచిలేదు. వస్తకి తెలుగు 
అరామవుతుంది కనీ మాట్లెడడం రాదు. ఆ అమాేయి ఇంగీెషు 
ఉఛాారణ కుమార్ కి పూరిుగా అరధమయేుది కదు. వస్త 
మంగళస్కత్రం తీసేసి డ్రెసిరో ె పడేసేు నిరాఘంతపోయాడు కుమార్. 
చీర కటటకోని, కటటకోవడం చేతకని వస్తని వింతగా చూశాడు. తన 
నిరుదషఠమైన అభిప్రాయాలని స్కటిగా చెపేప వస్తని అహంకరంతో 
అలా మాట్లెడుునాదని అపారధం  చేస్తకున్నాడు. మగవాళళతో 
అరమరికలు లేకుండా మాట్లడెుతునా వస్తలో తను అనుకునా 
భారుని చూడలేక పోయాడు. భారు ఉదోుగం చేస్తుంటే తను 
కలేజీకి వళళడం చ్చనాతనంగా భావించాడు. ఉదోుగం పురుష 
లక్షణం అనుకునే అతనికి భారేు అనీా భరిస్కుంటే ఆరిధక స్థవతంత్రుం 
లేక పతి క్షణం నరకంలా అనిపించ్చంది. అలాగే వస్తకి కూడా అతని 
పధధతి నచి లేదు. కుమార్ కఫీ త్సగిన గాెస్త అకకడే వదిలేయడం, 
అనాం తినా పేెట బలెమీదే వదిలేయడం, ఇంటి పనిలో ఏమీ 
సహాయం చేయకుండా టీవీకే అంకితమైపోవడం అమెరికలో 
ప్లఱిగిన వస్కకసలు నచిలేదు". 
 "అవును మఱి, ఇకకడకు వచాిక ఇంటి పనులు ఇదదఱం 
సమానంగా చేస్థుం కదా" నెమేదిగా అన్నాను, ననుా ఫోనుకి 
వదిలేసి అనిా పనులూ తనే చెస్తకుంటనా ప్రస్కనని నవువతూ 
చూస్కు. 
 చ్చనాపటినుంచీ తనతండ్రీ అనా ఇంట్లె అనిా పనులకి 
సహాయం చేయటం చూసిన వస్తకి అతను బధధకస్తుళాళ 
కనిపించాడు. కలేజీ లేని రోజున మధాుహాం నిద్ర పోయే కుమారిా 
చూసి ఎందుకలా జీవితం వ ధా చేస్తకుంట్లవు అనడిగేది. ఆ 
సమయంలో ఏదైన్న పార్ట టైం జ్ఞబ్ చేయచ్చి కదా అనడిగేది. 
కుమారిా తన సేాహతులకి పరిచయం చేసిన్న అతను వాళళతో 
కలవలేక పోవడం ఆమెని నిరుత్సిహపరిింది. వస్క, వాళళ మిత్రులూ 
మాట్లెడుకొనే విషయాలు అమెరికన్ జీవీత్సనికి సంబంధించ్చ 
ఉండటవలె కుమారిక ఉత్సిహంగా ఉండేవి కవు. అలాగే కుమార్ కి 
ఇషుమైన ఇండియన్ రాజకీయాలూ తెలుగు సినిమా పాటలు ె
స్థహతుం వస్కకరధం అయేువి కవు. అలా వాళిళదదఱి మధాు దూరం 
ప్లఱిగిపోయింది. 
 "మఱి వాళిళదదఱూ కవాలని ప్లళిళ చేస్తకున్నారు కదా, ఆ 
సంగతి వాళ్ళళ ముందెందుకలోచ్చంచలేదూ? చదువ్వ సంస్థకరం 
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ఉనా వాళ్తళ కనుక ఇదదఱూ చెరో రండు మెటె దిగి సరుదకుపోత్య వాళళ 
జీవితం స్తఖ్ంగా ఉండేది కదూ" అన్నాను రికెనెనర్ ఛైర్ లో 
స్తఖ్ంగా పడుకుని ఊగుతూ. 
 "ఆ ప్రయత్సాలనీా చేశారు కనీ ఏమీ పని చేయలేదు. 
ఒకఱి మీద ఒకఱికి ప్రేమ బదులు దేవషం మొదలైంది. బాగా 
మనసపరధలొచాియి". 
 "మరి మీ బాలూ గారూ ఆవిడా పూబంతీ ఏమీ చేయలేక 
పోయారా" అనడిగాను. 
 "చెపిప చూశారు కనీ వాళ్ళళ మాత్రం ఏంచేస్థురు, అసలు 
సరుదకుపోవాలిిన వాళ్ళళ ఎడముఖ్ం ప్లడముఖ్ం ఐపోయినపుపడు. 
వస్త రండునెలల క్రితం విడాకులిచ్చింది" ఆగాడు స్తబాెరావు. 
 "అంటే ప్లళ్నళన పది నెలలకే విడిపోయారనామాట. ననుా 
సలహా అడిగిత్య అసలు వాళ్ళళ ప్లళిళ చేస్తకోకుండా 
ఉండాలిిందనిపిసోుంది" అన్నాను. అడకుకండా ఉచ్చత సలహాలివవకు 
అని ప్రస్కన రోజుకి రండు స్థరనెన్న న్నకిచేి ఉచ్చత సలహాని 
మఱచ్చపోయాన్న సమయంలో. 
 "ఎందుకనీ?" అడిగాడు స్తబాెరావు 
 "ఎందుకన్న, అమెరికకీ ఇండియాకీ స్థంసక తికంగా 
ఎంత త్యడా ఉందో మీ వస్కకీ కుమార్ కీ అంత త్యడా ఉంది. వస్క 
ఈజ్ మ్మడ్ ఇన్ అమెరిక, కుమార్ ఈజ్ మ్మడ్ ఇన్ ఇండియా 
అందుకని" 
 "మఱి మనలాంటి భారతీయులం ఇకకడ అమెరికన్ 
సంసక తిలో భాగమైపోయి పౌరసతవం తీస్తకుని అమెరికన్ి తో 
కలిసిపోయినపుపడు, మఱి వీళిళదదఱూ ఎందుకు కలవలేక 
పోయారూ" అడిగాడు స్తబాెరావు. 
 అపుపడే గుర్తుచ్చింది ఈ స్తబాెరవనబడే వీడు అకకడ ఆంధ్ర 
యూనివరిిటీ నుంచ్చ ఇకకడ అరిజ్యన్న యూనివరిిటీ దాక డిబేటెలో 
ఎపుపడూ మొదటి బహుమతి గెలుచ్చకొనే వాడని. ఒక క్షణం 
ఆలోచ్చంచ్చ అన్నాను, " ఇండియా నుంచ్చ వచ్చిన మనకే కదు, ఏ 
దేశం నుంచైన్న సరే అమెరికకొచేి ఇమిేగ్రంట్ి కి ఒక ముఖ్యుదేదశం, 
ఇకకడ స్తఖ్ంగా సెటిల్ ఐపోయి స్థంకేతికంగా కనీ 
వాుపారపరంగా కనీ ఆరిధకపరంగా కనీ వాళళ కలలని నిజం 
చేస్తకొవడం. అందుకని జీవితంలో చాలా ఎడీసెటమంట్ి చేస్తకోవలసి 
వస్తుంది. చేస్తకుంట్లం. కనీ ఇకకడ పుటిట ప్లఱిగిన పిలె ఆలోచన 
అలా కదు. ఇంట్లె  వాళళతో గోంగూర పచిడి తిన్నా వాళళ బయట 
ప్రపంచం వేఱు. చాలా వఱకూ అమెరికనైజ్ ఐపోత్సరు. ఆ 
ఆలోచనల తీరూ భావాలూ ప్రవరునలో ఆ త్యడా కనిపిస్తుంది. 
ముఖ్ుంగా వాళళకి 'న్న' అనే నిరుదషటమైన వుకిుతవం వస్తుంది. చాలా 
మంది సవతంత్రంగా బ్రతకట్లనికి ఇషటపడత్సరు. భారాుభరులోె ఎకుకవ 
తకుకవలు ఉండటం వాళ్ళళ సహంచలేరు. కట్లాలు తీస్తకొనే 
మగవాళళంటే విలువ ఉండదు. ఇంట్లె పని చేయని మగవాళళని 
సమరిధంచలేరు. "ఇదదఱూ కలిసి ఇంట్ల బయట్ల జీవిత్సనిా 
సమానంగా పంచ్చకోవాలి" అనే అభిప్రాయం వాళళ నరనరాలోె 
ఉంటంది. ఇదదఱికీ ఆరిధక స్థవతంత్రం కవాలి ఇండియా నుంచ్చ 
వచ్చిన చాలామంది మొదటి తరం మగవాళళలో ఆ భావన ఉండటం 

కషటం. కొంతమందిలో ఆ భావన ఉన్నా అది భావపరంగానే 
ఉంటంది కనీ చేతలోె కనపడటం తకుకవ" ఆగాను. 
 "మఱి కొనిా సందరాభలోె ఇలాంటి వివాహాలు ఏ గొడవా 
లేకుండా స్తఖ్వంతంగా ఉంటన్నాయి కదా" అన్నాడు స్తబాెరావు. 
 "ఉండవని ఎవరన్నారు, అది ఇదదఱి వుకిుత్సవల బటీట 
ఉంటంది. ఇదదఱూ ఇకకడ పుటిట ప్లరిగినవాళళలో కూడా ప్లళిళ 
చేస్తకుని స్తఖ్ంగా ఉనావాళ్ళళన్నారు, విడిపోయిన వాళ్ళళన్నారు. 
ఇటవంటి విషయాలోె స్థటటిసిటక్ి కన్నా  ఆ వుకుుల నైజ్ఞనిా బటిట 
నిరియాలు తీస్తకుంటే బాగుంటందేమో" అన్నాను, న్నకు ముఫ్నై 
ఏళళనుంచీ తిండీ గుడాడ బట్లట కరూ సంపాదించ్చ ప్లటునా స్థటటిసిటక్ి 
ని కొంచెం దూరం  చేస్కు. 
 "అంత్యనంట్లవా" స్థలోచనగా అన్నాడు స్తబాెరావు. 
 అతనలా అంటూంటే  ఏదో అనుమానం వచ్చింది న్నకు, 
మనస్తలో ప్లటటకోవడం ఎందుకని వంటనే అడిగేశాను, "ఏమిటి 
స్తబాెరావు, అంత తరచ్చ తరచ్చ అడుగుతున్నావు, విశేషమ్మమీ లేదు 
కదా" అని. 
 స్తబాెరావొకక క్షణం ఆగి అన్నాడు, "ఉందనుకుంటే ఉంది, 
లేదనుకొంటే లేదు. క షి .. అదే మా అబాెయి క షి .. ఫిలడేలిైయా 
నుంచ్చ పిలిచాడు నినా.." 
 "ఫోన్ చేసి న్నన్నా నేను ఇండియాలో పుటిట ప్లఱిగిన 
అమాేయినే చేస్తకుంట్లను అని గ్రీన్ సిగాల్ ఇచాిడు". 
 ప్లదదగా నవివ అన్నాను, "మఱింకేమయాు .. 
సంతోష్ంచాలిింది పోయి  .. దిగులుగా మాట్లెడత్సవేం?" 
 "ముందు ..నేన్య మాలతీ నువవనాటటగానే సంతోష్ంచాం. 
కనీ బాలూ గారమాేయి కథ వినా తరువాత న్నలో ఆలోచన 
ప్రారంభం ఐంది, అందుకనే నీ సలహా అడుగుదామని .. ఫోన్ 
చేశాను. ఇకకడ పుటిట ప్లఱిగిన వీడికీ అకకడ నుంచ్చ వచేి అమాేయికీ 
కంపాటిబిలిటీ ఉంటందా, స్తఖ్ంగా ఉండగలుగుత్సరా అని" 
 ప్రస్కన వచ్చి అకకడే సోఫాలో కూరుినాది. తన ముఖ్ం 
చూసేు అసలు కథ అరధం ఐనటె లేదు, పగలలాె ఉదోుగం చేసచ్చి 
ఇంట్లె వంట్ల మిగత్స పనులూ చేయడం వల ె అలసటగా 
ఉనాటెంది. 
 న్న సలహా అడిగాడు కనుక అది ఉచ్చతమ్మ ఐన్న ఉచ్చత సలహా 
అవదు కనుక, కొంచెం గొంతు ప్లంచ్చ అన్నాను, " ఇందాక చెపాపను 
కదా, అది వాళళ వుకిుత్సవల బటిట ఉంటంది అని, ఆ కంపాటిబిలిటీ 
ఉనా పిలెనే ఇచ్చి ప్లళీళ చేసేు సరి"  
 అన్నానే కని కొనిా వేల మైళళ దూరంలో ఉనా ఈ కుఱ్ఱాడికి 
అకకడికి వళిళ అలాటి పిలెని వతికి ప్లళిళ చేస్తకోవడానికి తగిన 
సమయం కనీ అవకశం కనీ ఉంటందా 
 "అదే మాలతి కూడా అంటనాది ఇండియా వళిళ మన 
వాళళకి బాగా తెలిసిన సంబంధం చూసి వాళిళదదఱికి పరిచయం చేసేు 
సరిపోతుంది. ప్లళిళ  మాత్రం ఇపుపడపుపడే వదుద అంటంది. వాళిళ 
దదఱూ ఫోన్ మీదా ఈమైల్ దావరా ఉతురాల దావరా ఒకళళనొకళ్ళళ  
    Contd - page 30  
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Contd..  మ్మడ్ ఇన్ అమెరిక 
అరధం చేస్తకుని అపుపడు  ప్లళిళ చేస్తకుంటే  బాగుంటంది అని.  
అదే న్నకూ సబబనిపిస్తునాది. ఏమంట్లవు" అనడిగాడు. 
 "శుభం, మంచ్చ ఆలోచన .. అలాగే కనివువ అంట్లను" 
అన్నాను మన్యిూరిుగా  
 మఱి కసేపు అవీ ఇవీ మాట్లెడి ఫోన్ ప్లటేటసి ప్రస్కనకి ఆ 
కథ చెపపబోతుంటే డోర్ బ్బల్ మోగింది, ప్రస్కన వళిళ తలుపు తీసింది.  

ఒక అమెరికన్ కుఱ్ఱాడు సనాగా పడుగాా ఉన్నాడు, నేను 
భయపడిందేదో జఱగబోతునాటెంది. 
 "ఐ యాం స్థకట్. ఐ కేం ట పికప్ శారా అన్నాడు" 
 ఈలోగా మా అమాేయి సరసవతి గబగబా మ్మడమీదనుంచ్చ 
వచ్చి, "హాయ్ స్థకట్ .. లెటజ్ గో.." అని మా ఇదదఱికేసి చూసి, 
"బాయ్" అంటూ చేయి ఊపి అతనితో బయటకు వళిళ పోయింది. 

Late Dr. Prem Nadiwada 
In Recognition to his Dedicated Service to 

TFAS as a Trustee and Supporter  

Telugu Fine Arts Society 

తెల్లగు కళా సమితి
Recognized following with Community Service Award 

during Diwali Celebrations   

Smt. Prabha Raghunath 
In Recognition to her  

Dedicated Service to Carnatic Music   

 and Support to TFAS Community  

Sri. Ramakrishna Seethala 
In Recognition to his Dedicated Service to TFAS  

as Trustee, President, Advisor, Supporter 
and Organizer of Sports Competitions 
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కథ చెబుతా వంట్లరా?   
- వేణు వింజమూరి, చ్చకగో    

 కథ ఉదేదశుం ఏమిటి? అసలు అధునిక తెలుగు కథ ఎపుపడు మొదలైంది? ముందు ఎకకడి నుంచ్చ మొదలు 
ప్లట్లటలి, ఏవి తపపనిసరిగా చదవాలి? అని న్నకు కలిగిన సందేహం లోంచ్చ పుటటకొచ్చిన కథే ఈ "తెలుగు కథ". చ్చనాపపటి 
నుంచ్చ ఎనోా కథలు చదివిన్న, అవనీా ఒక పదదతిగా కకుండా, కనపడినవి కనపడినటె గా చదువుకుంటూ పోవడం 
వలన, కొనిా ముఖ్ుమైన కథలు కథకులు గురించ్చ మట్లెడుతునపుపడు అవగాహన్న రాహతుంతో ఏదో అసంత పిు గా 
ఉండేది. అనిా కలిపి ఒక సంపూరి వాుసంలా వ్రాయాలని అనుకున్నా, అంతకంటే ఒక చ్చనా కథలా చెబిత్య, చదివే వారికి 
సౌకరుంగా ఉంటందని ఈ చ్చనాప్రయతాం.  
 సెప్లటంబర్ 2017, వంగూరి ఫండేషన్, కేపిటల్ ఏరియా తెలుగు ససైటి వారు వాష్ంగటన్ డి.సి లో నిరవహంచ్చన 
పదవ తెలుగు స్థహతు సదస్తి లో సవయంగా చదివి వినిపించే అవకశం కలిగింది. భ్యజం తటిట ప్రోతిహంచ్చన 
ఆపుమిత లు కిశోర్, శరత్ అలాగే ప్రముఖ్ ఆమెరిక తెలుగు రచయితలు ప్లదదలు వంగూరి చ్చటెటన్ రాజు గారికి,  
ఫ్రొ||.అఫిర్ మహమేద్ గారికి,  ప్రొ|| వేమూరి గారికి,  న్నసి (న్నరాయణ స్థవమి) గారికి,  భారతి భావరాజు గారికి, 
చాగంటి క షికుమారి గారికి,  డా.|| శ్రీరాం శంఠి గారికి ప్రత్యుక ధనువాదాలు. 

 ఐదు నిమిషాల సమయం ఉండటంతో, లగేజి సీట 
క్రిందకి నెటిట బయటకి వచాిను.పాెట్ ఫారం మీద పుసుకలు అమ్మే 
బండీవైపు న్న  అడుగులు పడాడయి. నచ్చిన రండు పుసుకలు 
కొనేలోపు  "దయచేసి వినండి, హౌరా వళళవలసిన ఫలక్ న్నమా 
స్కపర్ ఫాస్ట ఎక్ి ప్రెస్  బయలుదేరుటకు సిదధముగా ఉనాది", అనే 
ప్రకటన చెవిన పడింది. పర్ి లోంచ్చ డబుెలు తీసి షాపువాడికి 
యిచాిను. మీదే బోణి,రండువేల నోటకి చ్చలెర లేదండి, ఇంక 
ఏవైన్న యిమేంట్లరా ? అన్నాడు షాపు వాడు, అనుమనసకంగానే 
తల ఆడించాను. 
 షాపువాడు ఇంక ఏవో వతుకుతునే ఉన్నాడు, రైలు 
కూతకి తుళిళపడి! బాబు తందరగా, తెలుగు కథలు ఏవైన్నసరే 
అన్నాను బోగీ వైపు చూస్కు. ఇంతలోనే మళీళ, ఇంజిన్ శబదం, ఇంక 
ఏమి అలోచ్చంచ లేదు, గబాలున షాపు వాడి చేతిలోనునా 
పుసుకలనిా లాకుకని, న్న కంపారుటమెంట లోకి పరుగులు తీస్థను, 
జన్నలిా తోస్తకుని సీట దగార చేరేసరికి ముఖ్ం పై చెమటలు. 
చేతిలో బరువు దింపి కర్సిపుతో తుడుచ్చకొన్నాను. 
 ఖ్ంగారులో చూస్తకోనేలేదు కని, చ్చలెర దొరకని కొతు 
రండు వేల నోటకి ఇరవయ్ కి పైగానే బుక్ి వచాియి. బోనస్ గా  
రండు మాసపత్రికలు, ఓ దినపత్రిక కూడా!. 
 ఏంటీ, యివనీా అమేడానిక? అనాటె చూస్తునా ఎదురు 
సీట్లెని తెలెని మీసం,నలెని జుటట తో బకకపలుచగా ఉనా 
ప్లదదమనిష్ చూపులకి, కదు అనాటటగా చ్చనాగా నవువతూ, ఒకోక 
పుసుకం వివరాలు చూడటం మొదలుప్లట్లటను. వరుసగా  
కశీమజిలీలు, దీపశిఖ్, రచన్న సరవసవం, నీలీ, అవవ తిరున్నళళ లో 
తపిప పోయిందీ, తిలక్ కథలు, వైతరణి కివలా,  జెన్ & స్కఫి 
కథలు...........అనీా కొతు గా, కలర్ ప్రింట్ లో, చాలా బాగున్నాయ్. 
  ************** 

 రైలు, సేటషన్ దాటి వేగం ప్లంచ్చంది, సిటీ లోని ఇళళనీా 
వనకిక పారిపతున్నాయి, లయ బధధంగా పట్లటల మీద ట్రైను 
పరుగుల శబధం. 
 మీకు కథలంటే ఇషటమనామాట, అనిా అవే కొనాటటన్నారూ, 
అంటూ ఎదురు  
 సీట్లెని వుకిు కసు  ముందుకువంగి, అందిన చా.సో. 
కథలు, తలి-ెపిలాె చేతి లోకి తీస్తకున్నారు. 
 చదవటం అంటే బాగా ఇషటం, ప్రయాణాలలో కసు ఎకుకవ 
ఇషటం'. ముకుసరిగా చెపాపను అలసిన ముఖ్ం మీద చ్చరునవువ 
నటిస్కు. 
 ఎకకడికి ప్రయాణం, హౌరా దాక? అడిగారు ప్లదాదయన. 
 అవునండి, కలకత్సు లోని స్థఫ్టట వేర్ కంపనీ లో పని 
చేస్తున్నా, పండగకి వచ్చి తిరిగి వళ్ళున్నా, మరి మీరు? అంటూ 
బిడియం గానే ఎదురు ప్రశిాంచాను. 
 నేను ఖ్రగ్ పూర్ లో దిగాలి, స్కటి గా చూస్కు చెపాపరు. 
 ఇంచ్చమించ్చ మా న్ననా వయస్తలో ఉనా ఆయన, తన 
కొడుకు దగాఱకో కూతురు దగాఱకో వళ్ళునాటెంది.  
 అకకడ ఎవరైన్న బంధువులు ఉంట్లరా? మరోస్థరి 
ప్రశిాంచా. 
 లేదు, అకకడే పనిచేస్తున్నా ఇరవై ఏళ్ళళ గా , అంటూ 
చెపాపరు. 
 ఏమిచేస్థురు అకకడ?' 
 ఐ.ఐ.టి, ఖ్రగ్ పూర్ లో ప్రొఫ్సర్ గా ఉన్నాను. 
 గ్రేట్ ! అని ఆశిరుపోతూ, చేయి కలిపాను. నడుముకి బ్బల్ట 
లేకుండా చొకక ఇనెశర్ట చేస్తకుని, కళళకి కన్నవస్ బూట ె
తడుకునా ఆయన గురించ్చ వినగానే, తెలియ కుండానే న్నలో 
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ఆసకిు , గౌరవభావం కలిగాయి. 
 ఏ సబీ్బక్ట ? 
 ఎచ్డ.ఓ.డి, కెమికల్ డిపార్ట మెంట్. 
 కిటికీ లోంచ్చ బయటికి చూపులు మరలిస్కు, 'ఓ.కే', 
అన్నాను.ఈ కెమిసీే అంటేనే  అదో మిషటర్స న్నకు, ఇంకేం 
మాట్లెడుత్సం, అని మనస్త లో అనుకుంటూ. 
 ఎపపటి నుంచ్చ అలవాట కథలు చదవటం? మళీళ అడిగారు 
ప్రొఫ్సరు. 
 చ్చనాపపటి నుంచ్చ, న్ననమే చెపిపన భారత, భాగవత్సల 
నుంచ్చ మొదలయిందనుకుంట్ల ఇషటం!',  సంతంగా చదవటం 
వచ్చిన తరువాత,  న్ననా తెచ్చిన చందమామ, ఆ పైన త్సతయు 
పరినల్  లైబ్రెర్స లో దొరికిన  'కథా సరిత్సిగరం', 'పేద రాసి ప్లదదమే 
కథలు' , అలాగే శలవులో ె అమేమే ఇంటికి వళిళనపుపడు 
అందుబాటలో ఉండే గ్రంధాలయాలోె .తెలీకుండానే అలవాట 
అయింది, వివరంగా చెపాపను.. 
 ************************ 
 నలెని కోటలో వచ్చిన టి. సి. గంభీరమైన సవరం తో టికెట్ 
పీెజ్ అంటూ మా సీట దగారకు వచాిరు. న్నకు బ్బర్ు కన్ ఫర్ే 
అవవలేదు, ట్రై చేస్థురా? అంటూ, మొబైల్ ఫోను లో టికెట్ చూపిస్కు 
అడిగారు ప్రొఫ్సర్. సీజన్ కదా, గాురంటి లేదు, రాత్రి కి చూదాదం! 
అనుకుంటూ, వేరే సీట వైపు నడిచారు టి.సి. 
 ట్రైన్, హైదరాబాద్ పలిమ్మరలు దాటింది, చ్చనాచ్చనా 
పదలు, గుటటలు కనపడుతున్నాయ్. కిటికీ చ్చవవల గుండా 
స్కరుుడు వచిగా పడుస్తున్నాడు. 
     చ్చనాపుపడే చాలా చదివినటెన్నారే అని నవువతూ అడిగారు ప్రొ||. 
 ఏమో? తెలియదు కని, కనపడిన పుసుకమైన్న ఎవరైన్న 
రికమండ్ చేసినదైన్న ఏదైన్న సరే,  ఆస్థంతం చదవకుంటే నిద్ర 
మాత్రం పటటదు. తిరిగి నవువతూ అన్నాను. 
 అవున్న, అయిత్య మీకు నేను రికమండ్ చేస్థు, ఓ.కే న్న? 
అందులో మీకు తెలిసినవి కూడా ఉండొచ్చి మరి, కిటికీ సగం 
మూస్కు అన్నారు ప్రొ||. 
 కవివంచ్చనటె గా అనిపించ్చన ఆ మాటలు విని, భలే వారే ! 
చెపపండి పరెేదు, అన్నాను నేను. 
 బాలస్థహతుంలో తపపక చదవాలిినవి నీతికథలు, 
ముఖ్ుంగా పంచతంత్రం, పరమానందయు శిషుులు, తెన్నలి రామ 
క షుిడు, అకభర్-బీరభల్, ఇలా అందుబాట లో ఉన్నాయ్. అయిత్య 
మనం ముందుగా అధునిక తెలుగు కథ గురించ్చ మాట్లెడుకుందాం.  
 వందేళళ పైబడిన ఘనచరిత్ర నవు తెలుగు 
కథాస్థహత్సునిది. తెలిసినంత వరకూ గురజ్ఞడ వారి 
'దిదుదబాట' తలికథగా చెపపబడుతుంది. బండారు ఆచిమాంబ 
తలి స్త్రీవాద రచయిత్రి గానే కకుండా తలితరం తెలుగు 
కథకురాలిగా పేరుగాంచారు.  ఆ క్రమంలో ఎందరో గొపప 

రచయితలు రచ్చంచ్చన కథలు, తెలుగువారి సంతం. పాఠాలు బాగా 
లోతుగా చెపపటం అలవాటేమో ప్రొ. గారికి ముఖ్ కవళికలు కసు 
గంభీరంగా మారాయి. 
 సవలప విరామంలో ఊపిరి పీలిి, మళిళ చెపపటం 
కొనస్థగించారు ప్రొ. క. రా మాస్థటరు, మునిమాణికుం, మొకకపాటి, 
శంకరమంచ్చ, వేలూరి, మధురాంతకం, ఆవంతి, భరాగో, 
కొలకలూరి, ఓలాా, అలెం, పాలగుమిే, భానుమతి రామక్రిషి, 
తలాెవఝ్ఝల, తులసి....చెపుపకుంటూ పోత్య ఎందరో. నిశిత ద ష్ట, 
లోతైన అవగాహన్న శకిు, స జన్నతేకత తో అందరూ తమ కలం 
పదును చూపించ్చన వారే.  
 ********************** 
 మాటలోెనే నలెగొండ సేటషను వచ్చింది, వేడి వేడి టీ 
త్సగుతూ మాటలు కొనస్థగించాం. 
 చాలా మంచ్చ విషయాలు చెబుతున్నారే!, ఇంత మంది 
గొపప కథకులు ఉన్నారా?, మన తెలుగులో!  నిజంగా తెలీదు, 
అన్నాను నేను. 
 నిజమ్మ, ఈ కలం పిలెలకి "జె. కే. రౌలింగ్ ", "మారటల్ 
యాన్" ఎవరో తెలుస్త కని, వటిటకోట, స్తరవరం  వంటి మన  
రచయితల గురించ్చ తెలియదు, తెలుస్తకోవాలనా ఆసకిు అంతగా 
ఉండటం లేదు. అసలు బాధుత గల ప్లదదలకు విడమరచ్చ చెపేప తీరికే 
లేదు. 
 ప్రొ||. మాటలకు, కసు సిగుాతో  నేను మౌనంగా ఉండి 
పోయాను, ఆయన కూడా చెపపటం ఆపారు, ఇవేవి పటటని రైలు 
మాత్రం మామధున గల నిశశబాదనిా ఛేదిస్కు  వేగంతో ముందుకు 
దూస్తకు పోతోంది.  
 ********************** 
 కథలలో చాలారకలు ఉన్నాయి, ప్రొ||. గారు చెపపటం 
తిరిగి ఆరంభించారు, మనకు తెలిసిన నీతి, హాసుం, జ్ఞనపదం, 
చారిత్రాతేకం, పురాణం, మాండలికలు, ప్రాంత/ ఉపప్రాంతీయ 
కథలు, ఉదాహరణ కి రాయలసీమ కథలు, ఇందాక సేటషన్ దాట్లమ్మ, 
అదే నలెగొండ కి చెందిన కథలు. రచయితలకి సహజంగా వారి 
నేలపై ఉండే అభిమానం వలన ఆయా సంఘాలుగా ఏరపడి ఉతుమ 
రచనలని అందుబాటలోకి తెచాిరు. ఇవనిా చదివిత్య భినా 
సంసక తులు, యాస, చరిత్రలపై అవగాహన ఏరపడుతుంది. 
 అలాగే స్థవతంత్రుర పోరాట కథలు, తెలుగు నేలలో జరిగిన 
గొపప ఉదుమాలు, స్థయుధ పోరాటం, అలాగే కరిేకులు, గ్రామీణ 
నేపధుం గా ఇలా సమాజం లో ప్రతి కోణానిా సప శించే ఎనోా కథలు 
ఉన్నాయి. 
 ఇంతలో దూరంగా, ఎకకడినుంచో, చకకగా పాటపాడుతూ 
మెలిెగా అడుగులేస్కు మావేపు వచాిడు  ఓ గుడిడ బిచిగాడు, 
ఐదురుపాయల న్నణానిా అతని చేతికి ఇస్కు ప్రొ||. గారు  
 న్నతో చెబుతున్నారు, అనాటె చెపపటం మరిచాను 
యాచకులు, వేశాు వ తిు మీద కూడా కథలు ఉన్నాయి.  
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 బాుగులోంచ్చ రండు అరటిపళ్ళళ తీసి ఒకటి న్నకు ఇస్కు 
మళీళ చెపపటం కొనస్థగించారు. అలాగే స్త్రీవాదం, దళిత, మైన్నరిటి 
వరాాల కథలున్నాయి. అనుభూతి ప్రధానమైనవి కొనిా, ఆలోచన్న 
పరంగా మరికొనిా. అసలు ఏదో ఒక జీవిత రహస్థునిా వలుగు లోకి 
తెచేిదే నిజమైన కథ.  
                      *************  
 మాటలోెనే  గుంటూరు జంక్షన్ కి చేరువలో వచాిము, 
సిగాల్ పడకపోవడంతో రైలు ఆగిపోయింది. వేడివేడి సమోస్థ 
అంటూ అరుపు, మనస్త అటవేపు లాగిన్నకని, ప్రొ||. గారు 
మాట్లెడుతుంటే మొహమాటంతో ఆగిపయాను. 
 మీరు చాలమంచ్చ విషయాలు చెబుతున్నారు, ఇంతకలం 
నేను పత్రికలలో వచేివే చదివాను. ఎకుకవగా హాసు ప్రధానమైనవి 
చదువుత్స, ఈ మధునే 'కథా రమణీయం', 'అచలపతి', పతూురి 
హాసుకథలు చదివాను అంటూ నేను ఇంక అవేశంగా ఏదో 
చెపపబోతుంటే, ప్రొ||. గారు మధు లోనే అడుడ పడుతూ, మనకు 
అనువాద కథలూ ఎకుకవే, ముఖ్ుంగా సంసక తం, బ్బంగాలి అలాగే 
రషాు, చైన్న, జపాన్ లాంటి విదేశాల నుంచ్చ వేల కథలు తరీుమా 
అయాుయి. అరేబియన్ నైట్ి, మాకిిం గోరిక, షేకిిియర్ కథలు ఇవి 
కొనిా ఉదాహరణలు. కొనిా సరళమైన అనువాదాలు మరినిా 
సేవఛాానువాదాలు. 
 తెలుగువాళ్ళళ తెలివైన వారు, అతి పురాతన  శిలాస్థసన్నల 
దగారినుంచ్చ, త్సళ/ త్సమ్ర పత్ర గ్రంధాల వరకు, అలాగే చైన్న వాడు 
కనిప్లటిటన అచ్చియంత్రాల నుంచ్చ, అమెరిక వాళ్ళళ ఇచ్చిన ఇంటరాట్ 
వరకు స్థహతుపరంగా మన  వాళ్ళళ బాగా వాడుతున్నారు అని 
బిగారగా నవేవస్థరు ప్రొ||. అనీా కలిపిత్య రండులక్షలపైనే  కథలు 
ఉండొచ్చి స్తమారుగా!  
 ************************ 
 అలా మాటలలో కొనిా గంటలు గడిచ్చపోయాయి. కథల 
గురించ్చ ఎనోా అమూలుమైన విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. విశాఖ్ 
పటటణం సేటషన్ అనుకుంట్ల, పాెట్ ఫారం అంత్స ప్రయాణీకుల తో 
హడావిడి. పాుంట్రీ వాడికి భోజనం ఆరడర్ చేసి మళీళ సంభాషణ 
కొనస్థగించాం. 
 మనవారు ఉదోుగ ర్సత్సు వివిధ దేశాలలో సిారపడటం వలన 
ఆ ప్రభావం స్థహతుం లోను కనపడుతుంది. ఎందరో గొపప ఎన్. 
ఆర్. ఐ  కథకులు, ఉదాహరణకి ఐరోపా, అమెరిక తెలుగు కథలు. 
ఇలా ఏన్నడో మన కథ కూడా ఎలెలు దాటింది. కథా వస్తువ్వ, 
శిలపమూ మారిపోయాయి. అలాగే అమెరిక తెలుగు కథ అంటే 
సవర్సాయ మలిెకరీున రావు (మనకు తెలిసి అచియిన తలి 
ఉతురమెరిక రచయిత).  ఆసకిు ఉనావారిని ప్రోతిహంచడానికి  అ. 
జ్య. వి. భో కందాళం, వంగూరి ఫండేషన్ లాంటి గొపప సంసాలు 
ఆవిరభవించాయి. అలా మట్లెడుతూనే చ్చనాగా వనకిక ఒరిగి, ఐదు 
నిమిషాలు కునుకు తీస్థరు ప్రొ||. 
 బయట చ్చనాగా వరషం, పలాలు పచిగా కనపడుతున్నాయ్. 
మా ప్రయాణం పలాస దాటి భరంపురం మీదుగా భ్యవనేశవర్  వైపు 

పరుగులు తీస్తుంది. ఇంతలో భోజనం వచ్చింది. 
 మళీళ చెబుతూ, ఒకపుపడు కథకులు అలాగే పాఠకులు 
తెలుగు నేలలోనే కకుండా, ఎకుకవ గా తమిళన్నడు, కరాాటక, 
ఒరిస్థి, ముంబాయి, డిలీె, మధు ప్రదేశ్ లలో కూడా ఉండే వారు 
సభలు  సమావేశాలూ ఉండేవి. తరం మారిపోతుంది, అలాగే 
రచనలు తగుాతున్నాయి. రాశి తగాిన్న, ఇంటెరాటట పుణుమా అని,  
ప్రపంచంలో ఎకకడ స్థహతీ ప్రియులు కలిసిన్న కొంతవరకు తెలిసి 
పోతుంది.  
 మధులో నవలా స్థహతుం విజ భించ్చన్న, కథల స్థానం 
మాత్రం చెకుకచెదర లేదు. అయిత్య నిబదధత తో కథలు రాసే 
రచయితలు సంఖ్యు పరంగా తకుకవే. మరి కొందరు ఔత్సిహకులు, 
ఈ కొదిదమందే తెలుగు పాఠకులకి అక్షర స్కరుుళ్ళళ  నిటూటరుస్కు 
చెపాపరు ప్రొ||. గారు.  
 ************************** 
 మీకు ఇంక బ్బర్ు కన్ ఫర్ే అవవలేదు గా, కసేపు 
పడుకుంట్లరా? అంటూ అడిగాను. 
 'న్నకు ఇంక నిద్ర రావటెేదు, కసేపు ఏదైన్న కథ 
చదువుకుంట్ల! సేద తీరట్లనికి ' నవువతూ చెపాపరు ప్రొ||. 
 ఇంత లో 'బుక్ి, సటర్సబుక్ి.. ' అంటూ ఓ న్యనుగు మీస్థల 
కుర్రాడు రైలోె అముేతున్నాడు. 
 బాబు ఏం బుక్ి ఉన్నాయ్?  అడిగారు ప్రొ||. 
 కోనిి లాంగేవజ్? తమిళ్, బ్బంగాలి, ఇంగీెష్ష ...   అంటూ 
వాడు ఇంక ఏదో చెపేప లోగా ,' ఏం  తెలుగు లేవా ? '  ప్రొ||.  
అడిగారు. 
 భ్యజం పైన ఉనా అట్లట డబాె దించ్చ గబగబా ఐదారు 
పుసుకలు చేతికి ఇచ్చి, 'చూస్కు ఉండండి, మళీళ వస్థు ' అంటూ వళిళ 
పోయాుడు. మెచ్చిన కథ, పసలపూడి, సవతి తముేడు బుచ్చిబాబు 
కథలూ ఉన్నాయి అందులో, అనీా న్నకు కొత్యుకవడంతో, తెలుగు లో 
ఎలాంటి కథలు చదవాలి, అసలు ఎకకడ దొరుకుత్సయ్  ఇవనిా? అని 
ప్రొ||. ని అడిగాను. 
 ఒకపుపడు, హైదరాబాదులో అయిత్య అబిద్ి, స్తలాున్ బజ్ఞర్, 
మా విజయవాడ అయిత్య బీసెంట్ రోడుడ. ఇపుపడంత్స ఆన్ లైన్ 
షాపింగే కదా, మీ అరచేతి లోనే దొరుకుత్సయ్ అన్నారు ప్రొ||.  
 ఆణిముత్సుల లాంటి కథలని, ఏరి కోరి మర్స అందించే, నవు 
నీరాజనం, నవీన్ కథ  
 సంపుటి ,వంశీ కి నచ్చన కథలు.. ఇలాంటివి  తపపక 
చదవాలి. పత్రికలు నిరవహంచే పండగ పోటీల ఉతుమ కథలు, అలాగే 
స్తకథ, మధురవాణి.కమ్, వాకిలి.కమ్ లాంటి వబ్ పేజీ లు అనీా 
చదవొచ్చి. బాగా చదివి, ఆసకిు ఉంటే మనమూ కథకులమవొవచ్చి 
అన్నారు ప్రొ||. ఎకకడో న్న మనస్త లోతులిా తటిటన భావన. 
 నైట్ డూుటీ లో ఉనా రైలేవ  పోలీస్త అనుకుంట్ల, 
ప్రయాణీకులకు జ్ఞగ్రతులు చెబుతూ లైట్ి ఆరిప వేస్తున్నారు. 
ఎదురదురుగా కళ్ళళ చాపుకుని పడుకోబోయే ముందు ప్రొ. 





35తెలుగు జ్యుతి : జనవరి - ఫిబ్రవరి 2019 

అన్నారు, 'మన కథలలో క్రం, థ్రిలెర్ి చాలానే  ఉన్నాయ్'. ఎకకడో వినా 
టైటిల్ 'దొంగలున్నారు జ్ఞగ్రత్సు'  అనడంతో, ఇదదరం ముసిముసి 
నవువలతో నడుం వాలాిం. . 
 ************************  
 వేకువ జ్ఞమున అలికిడి కి మ్మలొకన్నా. తన లగేజి తో 
నిలబడిన ప్రొ||. 'న్న సేటషన్ వసోుంది మరో స్థరి కలిసేు మరినిా 
కబురెు కథలు చెపుపకుందాం. ఓపిగాా వినాందుకు మీకో గిఫ్టట ‘ అంటూ 
న్న చేతిలో ఎదో  కవరు ప్లటిట డోరు వదదకి నడిచారు. కదులుతునా 
రైలు నుంచ్చ ఆయాన కి ట్లట్ల చెబుతుంటే, ఆతీేయులు 
దూరమవుతునాభావన. న్న ఇంకో చేతి లో ప్రొ||. గారి కనుక 
'అమరావతి కథలు'. 
 ఆ తరువాతి న్నలుగు గంటలు, న్నలుగు యుగాలుగా 
గడిచాయ్, మనస్త మనస్త లో లేదు. 
   ఖ్యళీగా ఉనా ఎదురు సీట్లె ఎవరో కూరుిని మాట్లెడుునాటె, ఎవరా 
అనిచూసేు, కసేపు చ్చనాపుపడు కథలు చెపిపన త్సతయు లాగా, పబెిక్ 
లైబ్రేరియన్ లాగా, పుసుకలమ్మే కుర్రాడిలాగా, మా తెలుగు టీచర్ 
లాగా మరికసేపు సవయంగా గురజ్ఞడవారి లాగా అనిపించ్చంది. 
  'బాగా చదివి ఆసకిు ఉంటే మనమూ కథకులమవొవచ్చి'  
అనా ప్రొ. గారి మాట  మళీళ మళిళ ప్రతిధవనిసోుంది. ఇనేాళళలో  
తలిస్థరిగా న్న ప్రయాణం ఒక 'కథ' లా అనిపిసోుంది. 
 హౌరా వచ్చింది, జన్నలంత్స   రైలు  దిగిపోతున్నారు, కని 
న్నకు మాత్రం  దిగాలిిన చోటే న్న ప్రయాణం కొతు గా మొదలైనటె 
అనిపిసోుంది, దిగే ముందు ప్రొ. గారి మాట మళీళ  గుర్తుచ్చి, కథల 
ప్రపంచం వైపు తలిఆడుగు వేస్థను. ******  
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వానల్లు  కురవాలి దేవుడా    
వువస్థయానిా నముేకుని బ్రతికే రైతు ప్రక్రుతి మీద ఆదారపడి ఉంట్లడు. వరషం సకలంలో కురిసేు 

సంబరం,కురవకపోత్య ఇక నువేవ మాకు దికుక అంటూ వానదేవునిా స్తుతిస్కు పాడుకునే పలెెగీతం ఇకకడ వానలుె 
కురవాలి దేవుడా  అనే కవితని పందుపరిచాను.    - MK 

వానలుె కురవాలి దేవుడా  
వరిచేలు పండాలి దేవుడా 

పంట  మాగాణి లె పలెె మాలక్ష్మి విరియాల 
ఊరు ఊరంత్స  జ్ఞతరై పోవాల    

ధాన్నులు గడపలుె చేరాలి,గాదెలుె నిండాలి 
ఇలుె ఇలెంత్స కళకళలాడాల 

పంట మాలక్ష్మి సిరులు కురిపించ 
రైతనా సంతోషం సంబరమై  

సంబరాలు చేయాల దేవుడా || 
 

పిలె కలువా పారుతుంటే 
ఏటి గటటన  పలెె ( పడుచ్చ) భామలు  

ఆడుతుంటే --------! 
హైలెస్థి అని స్థగుతుంటే  
వానలుె కురవాలి దేవుడా  

వరిచేలు పండాలి దేవుడా|| 
 

కోలాటం కొంగొతు పాటలు కడుతుంటే  
కుర్రకరు ఈలలతో హోరతిు  

చ్చందులు వేసింది  
డూడూ బసవనాలు డోలు,సన్నాయి,మదెదల  
లయబదదంగా తలలాడిస్తుంటే (ఊపుతుంటే) 

వానలుె కురవాలి దేవుడా  
వరిచేలు పండాలి దేవుడా|| 

 
ముదితలు  కొఫుైలు ముడిచ్చ  

పిండివంటలు  అరటి ఆకున కూరిి  
వడడన  చేస్తుంటే  

పిలె-పాపలు కొతు బటటలు  
ధరియించ్చ గెంతులు వేస్తుంటే 

వానలుె కురవాలి దేవుడా  
వరిచేలు పండాలి దేవుడా|| 

 
మాగాణి భూములు సిరులు పండించ 
బంజరు భూములు తిరున్నళళ జ్ఞతరై  

ప్రభల ధగధగలు  
పలెెంత్స ప్రకశించే  

మళీళ ఏటికి పండుగ రావాలంటూ  
వానదేవుడిా వేడుకుంది  
వానలుె కురవాలి దేవుడా  
 వరిచేలు పండాలి దేవుడా 

ధాన్నులు గడపలుె చేరాలి,గాదెలుె నిండాలి 
ఇలుె ఇలెంత్స కళకళలాడాల 

ఊరు ఊరంత్స  జ్ఞతరై పోవాల.  

TFAS Diwali Celebrations - Nov 2018 : Artists 

Nikhil 

(Cine Actor) 

Avika Gor 

(Cine Actress) 

LV Revanth 

Indian Idol 

(Playback Singer) 

Prudhvi 

(Playback Singer) 

Mounima 

(Playback Singer) 








