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అధ్యక్షుని కలం నండి… 
 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ ఉగాది 
శుభాకంక్షలు. వసంత మాసానికి ఆహ్వానం, ఆరు రుచుల అద్భుత కలయికతో  పచ్చడి, పచ్చదనం, భానుడి 
వెచ్చదనం - ఉగాది అంటే ఒక కమ్మని అనుభూతి.  

 ఈ ఉగాదిని మ్నందరం కలిసి మ్రింత ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని, ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నాడు ఒక 
ప్రతేుక కరుక్రమ్ం నిరాహిస్తునాాము. ప్రంతీయ కళాకరుల చ్కకటి ప్రదరశనలతో మ్న సంసకృతిని మీకు 
అందిస్తునాాము. అలాగే ప్రముఖ టాలివుడ్ గాయకులు రోహిత్ (Indian Idol runner up), గాయనీ మ్ణులు  
శృతి, గాయత్రి తమ్ గాన మాధురుంతో మిమ్మలిా అలరించ్డానికి మ్న ముంద్భకు వస్తునాారు. ప్రఖ్యుత mimicry 
& ventriloquism కళాకరుడు శ్రీ రమేష్ మ్లలం గారు తన ప్రతిభతో మిమ్మలిా సమ్మమహన పరచ్బోతునాారు. 40 
సంవతారాలుగా వెండి తెరపై తన నటనతో తెలుగు వారి హృదయంలో నిలిచిన శ్రీ స్తమ్న్ గారు, ప్రతేుక 
అతిథిగా రావడం సంతోషకరమైన విషయం.  

 జనవరిలో జరిగిన సంక్రంతి సంబరాలకు వచిచ ఎంతో ఉత్సాహంగా పాలొ్గనా పినాలకు, పెదదలకు  
అభినందనలు. ఈ కరుక్రమానిా విజయవంతంగా నిరాహించ్డానికి తోడపడడ సాచ్చంద సేవకులకు, కరువరాొనికి 
కృతజఞతలు.  సంక్రంతి సంబరాలపై ఒక ప్రతేుక నివేదిక ఈ సంచికలో పంద్భపరచ్బడింది. 

 అలాగే మారిచ 31న జరిగిన త్రిమూరిు డే కరాాటక సంగీత ఉతావాలకు అధిక సంఖులో కళాకరులు, 
కళారాధకులు రావడం ముదావహం. ఈ కరుక్రమ్ం చ్కకగా జరగడానికి ముఖుకరకులు అయిన శ్రీమ్తి 
సీమ్ంతిని గారికి, శ్రీమ్తి ప్రభా రఘునాథ్ గారికి ధనువాదాలు. 

 తెలుగు జ్యుతిని పునరుదదరించ్డం ఒక ఎతుు అయితే దానిని ముంద్భకు తీస్తకు వెళ్ళడం మ్రొక ఎతుు. 
ఇది పునరుదదరించిన తరువాత వచిచన మూడవ సంచిక (ముద్రణలో వస్తునా రండవ సంచిక). ఇది ఇలాగే 
ముంద్భకు సాగాలి అంటే దాతల సహకరం, రచ్యితల సహ్వయం చాలా ముఖుం. మ్రి మీరంత్స మాకు 
తోడపడుత్సరని నా విశ్వాసం. 

 మీ విమ్రశలని, సలహ్వలని పంపించాలని నా మ్నవి. 

 

మీ 

అనంత స్తధాకర్ ఉపపల 

అధుక్షులు, తెలుగు కళా సమితి 
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Thanks to all our supporters 

Thanks to all our Media Partners 

Grand Sponsor 
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 ఇటీవలి కలంలో ఎకకడికెళ్ళళచిచనా, ఎవఱికి ఫోన్ చేసినా,  ఏంచేసినా నిమిషాలలోలపల ఫోన్ టింగ్ 
మ్నడం ఒక విమ్రశన ప్రశ్వావళి (survey questionnaire) రావడం పరిపాటి ఐపోయింది.   
 ఏంవండీ మేమ్ందించిన సేవలెలా ఉనాాయి: బావుంది బావులేద్భ అంటే చాలద్భ,1 నుండి 10 దాక 
మారుకలివాాలి. 
 మ్ఱి సేవలందించిన మా ఉద్యుగి సంగతేమిటి: 1 నుండి 10 దాక 
 ఇది బావుందా అది బావుందా, మ్ఱోటి బావుందా 
 అది ఎంత బావుంది: 1 నుండి 10 దాక 
 ఇది ఎంత బావుంది: 1 నుండి 10 దాక 
 హోలు మొతుం ఎంత బావుంది: 1 నుండి 10 దాక  
ఈ ప్రశ్వావళి అనంతం.   
 బాగోలేక పోతే మేమే చెపాుం కదా, ఎంద్భకీ కొలేలటి చాంత్సడు లాగా ప్రశా పరంపరలూ అని విస్తకుకనాా పని జఱగద్భ. ఆ 
మారుకలిచేచదాక జ్ఞఞపికలు (reminders) వస్తునే ఉంటాయి. అనిాంటికీ పది మారుకలిచేచసి పీడ వదిలించుకుందామ్నుకుంటే, చాలా 
బావుందండీ, అలాగైతే మ్మ్మలిా లైక్ (Like) చెయుండి అని మ్ఱో అభురధన. 
 అని ఇలా విస్తకుకనే వాళ్ళమైనా మేమే, ఏమ్ండీ మ్న తెలుగు జ్యుతి ఎలా ఉందీ, బావుందా లేదా, బావులేకపోతే ఏం బావులేదూ, 
అని  అడకుకండా ఉండలేకపోతునాాం.    
 సరే: వీటనిాటికి ఒక తరుణోపాయం, No feedback is Good feedback. 2018/ 2019 లో ఇపపటి దాక ప్రచురించిన రండు 
సంచికలకీ దూషణలేమీ రాలేద్భ కబటిి, భూషణాల్గచిచనటేల అని సమాధానం చెపుపకుని, ఈ మూడో సంచిక కూడా ఆ రండు సంచికలలాగే 
మీ ముంద్భంచుతునాాం.  
 ఇది ఉగాది సంచిక. ఉగాది పచ్చడి సంచిక. అనిా రుచులతో వచిచన సంచిక. దీనిలో కొనిా రుచులు: 

 స్తప్రభ గారి సరసాతీ వందనం, చ్కకని చుకక: తీయని తెలుగు ఛందస్తాలో, ఇదేమిటబాా ఈ మాటకరధమేమిటబాా అని బుఱఱ 
గోకోకవాలిాన వగరు ప్రయోగాలతో కూరిచన తెలుగు చామ్ంతుల మాల 

 నోరి రాధిక గారి పరుగు: ప్రతి తలిల తండ్రీ ఆలోచించాలిాన విషయం. చ్ద్భవుతంటే ఒక పాత పాట జ్ఞఞపకం వచిచంది; 
...."....చ్దవటానికెంద్భకురా తందరా, ముంద్భ బతుకంత్స చిందర వందరా...." 

 అసలు సిసలు తెలుగు కనాడి కలం నుండి జ్ఞలువారిన తేట తెలుగు ప్రేమ్ 
 అరకు లోయ అందాలు ముచ్చటగా చెపిపంది చినాారి బొడుడ శ్రీజ  
 జయంతి ప్రకశ శరమ గారి ఆపదాాంధవుడు: చ్ద్భవుతంటే వచిచన మ్ఱొక పాత జ్ఞఞపకం, ఒక పాత జ్యకు: శరమ గారి "చెపుప 

ముకకలు" తపపక చెవిన వేస్తకోవలసినదే! 
 సరోజ గారి కడుపు చేటు: అత్సు కోడలీయం, అనిా దేశ కల పరిసిితులలో అనువరునీయం 
 నాగమ్ణి గారి కలం నుండి, సేాహ్వనికే ద్రోహం చేసిన వినత కథ  

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్గం 
(Editor) Associate Editor) 

BOT Representatives 
 Associate Editor),   



తెలుగు జ్యుతి - ఉగాది ప్రతేుక సంచిక : మారిచ - ఏప్రిల్ 2019 

విషయ సూచిక  

అధుక్షుని కలం నుండి 1 
సంపాదకీయం 3 
తెలుగు కళా సమితి సంక్రంతి వేడుకలు  - నివేదిక  7 
ఆపదాుందవుడు  :  జయంతి ప్రకశ శరమ  9 
చ్కకని చుకకవు ...  : స్తప్రభ 13 
జ్ఞతసుహి  ధృవో : మొలుగు కమ్లకంత్  15 
సేా(ద్రో)హం :  నండూరి స్తందరీ నాగమ్ణి  17 

చిరునవుాతో,  లోలోపల ఉనాాడు శివుడు : రాధేయ  21 
పరుగు :  నోరి రాధిక  23 
అభినివేశం  : Tata Prabhakara Murthy 29 
అరకు వాులీ  : బొడుడ శ్రీజ  31 
కడుపు  చేటు - కథ  :  కొమ్రవోలు  సరోజ  33 
స(శ)హ జీవనం  :  భాగవతుల కృషారాావు  37 
కనాకలము  :  కనా 39 

  

From TFAS Events ( Jan 2018 - March 2019)  

Sankranthi Competitions Results 19 

Sankranthi Celebrations - Pictures 20,22 

Trimurthy Day Celebrations - Pictures 26,28 

TFAS Event Accounts (2018 - 2019) 32 

Sankranthi Celebrations - Muggulu 40 

Opinions expressed in this volume are those of the authors and not of TFAS. 
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 అమెరికలోని న్యుజెరీా రాష్ట్రం బ్రిడిివాటర్ నగరం శ్రీవెంకటేశార టంపుల్ ఆడిటోరియంలో తెలుగు కళా సమితి వారి 2019 
సంక్రంతి సంబరాలను జనవరి 27 వ తేదీన విజయవంతంగా నిరాహించారు. తెలుగు కళా సమితి  అధుక్షులు  శ్రీ స్తధాకర్ ఉపపల, 
కరుదరిశ శ్రీ మ్ధు రాచ్కుళ్ళ ఆధారుంలో, యువజన కరుదరిశ శ్రీమ్తి జ్యుతి గండి ఈ కరుక్రమాలను నిరాహించారు. ఉదయం 10 గంటలకు 
తెలుగు కళా సమితి కరువరొ సభ్యుల జ్యుతి ప్రజాలనతో కరుక్రమ్ం ప్రరంభించారు. ఈ సంబరాలకు  విచేచసిన స్తమారు 300 
కుటుంబాలను తెలుగు కళా సమితి ఉపాధుక్షులు శ్రీ రంగా మాడిశెటిి సాదరంగా అహ్వానించారు.   
 ఈ సందరుంగా తెలుగు కళా సమితి  అధుక్షులు  శ్రీ స్తధాకర్ ఉపపల మాటాలడుత తెలుగు కళా సమితి  సంక్రంతి సంబరాలు 
అంటే యువజనోతావాలు అని, ఇకకడ పుటిిపెరిగిన పిలలలకు సంక్రంతి పండుగ ప్రముఖుత, తెలుగువారి సంసకృతి సంప్రదాయాలను 
ప్రతిబంబంచే విధంగా ప్రంతీయ యువకళాకరులతో వివిధ కరుక్రమాలను నిరాహిసాుమ్ని తెలియచేసారు. శ్రీ స్తధాకర్ గారు తెలుగు 
పోటిలలో విజేతలకు బహుమ్తులు సాపనార్ చేసిన శ్రీమ్తి రాధ కశీనాధుని గారికి ప్రతేుక కృతజఞతలు తెలియజేసారు. 
 ఆదుంతమూ పండుగ వాత్సవరణం, అడుగడుగునా తెలుగుతనం ఉటిిపడేలా జరిగిన ఈ సంక్రంతి సంబరాలోల అందరిని ఒకకసారి 
ఊళ్ళలోల జరుపుకునే పండుగ జ్ఞఞపకలను గురుుకొచేచలా చేసింది. తెలుగింటి ఆడపడుచుల సంప్రదాయ వస్త్రధారణ, రంగు రంగుల 
ముగుొలు,  సంక్రంతి ప్రముఖుత తెలుపుత పెదదలు పిలలలు ప్రదరిశంచిన ఆట పాటలతో శ్రీ వెంకటేశార టంపుల్ ఆడిటోరియం అచ్చ తెలుగు 
పలెల సంసకృతికి  కొలువయింది.  తెలుగు కళా సమితి సంక్రంతి సంబరాల సందరుంగా  యువజన కరుదరిశ శ్రీమ్తి జ్యుతి గండి, శ్రీమ్తి 
స్తప్రీత గోటేటి ఆధారుంలో  అందంగా, కళాతమకంగా వివిధ రూపాలలోల తెలుగు సంసకృతి, సంప్రదాయాలకు అదదం పటేి విధంగా ప్రదరిశంచిన 
బొమ్మల కొలువు   విశేషంగా ఆకటిుకుంది. 
 ఈ సందరుంగా బాలబాలికలకు ముగుొల పోటీలను  సాంసకృతిక కరుదరిశ  శ్రీమ్తి ప్రమీల గోపు నిరాహించారు. తెలుగు పదు, 
వచ్న పఠనం, తెలుగు మాటాలట పోటిలను కమూునిటీ కరుదరిశ  శ్రీమ్తి ఉషా దరిసిపూడి నిరాహించారు. సాంసకృతిక కరుక్రమాల 
రూపకలపనలో  సహ్వయ సహకరలను అందించ్టమేకకుండా, చిత్రలేఖనం (posters) పోటీలను సాంసకృతిక కరుదరిశ   శ్రీ వేణు యేలూరి 
నిరాహించారు. మ్హిళ్లకు వంటల పోటీలను కోశ్వధికరి శ్రీమ్తి రేణు త్సడేపలిల నిరాహించారు. మెంబర్ షిప్  కరుదరిశ శ్రీదాము గేదెల  
ఆధారుంలో అచ్చతెలుగు వంటకలతో, షడ్రసోపేతమ్యిన  వింద్భభోజనం వడిడంచారు.               
 సాంసకృతిక కరుక్రమాలకు ప్రీతి దాారశిల, పవన్ గండి, అన్యజ గేదల, ప్రణవ్ మ్నికొండ, స్రవంతి మ్నికొండ, ధ్రుతి కమ్రస్త, 
బృంద యెర్రబెలిల, త్రిష గ్రంధిలు వాఖ్యుతలుగా వువహరించారు. తెలుగు కళా సమితి వారి సంక్రంతి సంబరాలలో ఆనవాయితీగా 
జరుగుతునా చినాారులకు భోగి పళ్ల కరుక్రమానిా కరుదరిశ శ్రీమ్తి జ్యుతి గండి నిరాహించారు. తెలుగు సాంప్రదాయానిాపాటిస్తు, తెలుగు 
భాషాసంసకృతులకు సంబంధించిన కరుక్రమాలతో ఆహ్వానితులు ఉలాలసంగా గడిపారు.  శ్రీ  సతు నేమాన గారు ఈ కరుక్రమాల వీడియో 
చిత్రీకరణలో సహకరం అందించారు.  
 తెలుగు కళా సమితి పూరా అధుక్షులు శ్రీ గండి శ్రీనివాస్, పూరా కరువర ొసభ్యులు శ్రీమ్తి ఉమా మాకం, శ్రీ స్తరేష్ మాకం,  శ్రీ మ్ధు 
అనాా, శ్రీ  సతు నేమాన, శ్రీ  విజ్ఞఞన్  కుమార్  వివిధ విభాగాలలో సహ్వయ సహకరాలను అందించారు.  ఈ కరుక్రమాలకు అతిధులుగా 
విచేచసిన తెలుగు కళా సమితి ప్రముఖులు శ్రీ స్తధాకర్ రాయపూడి, శ్రీ చ్లికొండ రామ్ క్రిషా, శ్రీ సతుం శ్రీకొండ, శ్రీమ్తి భారతి  భావరాజు,  
ప్రముఖ వేద పండితులు శ్రీ రఘు శంకరమ్ంచి గారులు మాటాలడుత, సంక్రంతి సంబరాల సాంసకృతిక కరుక్రమాలలో 
పాలుపంచుకోవడం మ్రింత ఆనందంగా ఉందని, మ్నదైన సంసకృతిని, సంప్రదాయానిా పిలలలకుఅందించ్డానికి ఇటువంటి వేడుకలు 
అవసరం అని చెపాపరు. వీరందరూ తెలుగు కళా సమితి కరువరొ సభ్యులతో కలిసి పోటీలలో విజేతలుగా నిలిచిన బాలబాలికలకు 
బహుమ్తులు అందజేశ్వరు. 
 ఈ సాంసకృతిక కరు క్రమాలకు సండ్ సిసిమ్ ఏరాపటు చేసిన శ్రీసాలు జేమ్ా గారిని, ఈ సంక్రంతి వేడుకలను చ్కకగా చిత్రీకరించిన 
ఫోటోగ్రాఫర్ ఆనంద్ గారిని, రుచికరమైన భోజనం అందించిన అతిధి రసాిరంటు వారికి, ఈ కరుక్రమాలను ప్రసారం చేసిన TV5 
యాజమానుం శ్రీ శ్రీధర్ చిలలర గారికి, మీడియా మిత్రులకు తెలుగు కళా సమితి కరువరొం ప్రతేుకంగా ధనువాదములు తెలియ చేసింది. ఈ 
కరుక్రమానిా విజయవంతం చేసేటంద్భకు వివిధ విభాగాలలో కషి పడిన వాలంటీర్ా  శ్రీమ్తి జ్యుతి కమ్రస్త,శ్రీమ్తి జలజ గొలల , శ్రీ హరష 
గొలల, శ్రీ రవి నారవ, శ్రీమ్తి బసవ లక్ష్మి కటేపలిల, శ్రీ స్తభాస్ దరిసిపూడి, శ్రీ ప్రవీణ్ గూడూరు, శ్రీమ్తి సారా గేదల, శ్రీమ్తి నాగమ్ణి  గేదల, శ్రీ 
స్తమ్న్ గేదల, శ్రీమ్తి అలేఖు గేదల, శ్రీ పవన్  గేదల, శ్రీమ్తి లత్స మ్డిశెటిి, శ్రీమ్తి జయా రాయపూడి, శ్రీమ్తి అను కొలల, శ్రీ కృషా తమ్మన, 
శ్రీమ్తి మ్ణి గ్రంధి, శ్రీమ్తి కృషావేణి శ్రీరాం, శ్రీమ్తి శుభా వేములపలిల, యువ వాలంటీర్ా శ్రీయ చింతవార్, తనిా నారవ, సానిా నారవ, 
కౌషిక్, త్రిష గ్రంధి, మాణిక్ మాసనం తదితర వారందరికీ కరుదరిశ శ్రీ మ్ధు రాచ్కుళ్ళ పేరుపేరునా ధనువాదాలు చెపుత జనగణమ్న 
జ్ఞతీయగీతంతో కరుక్రమానిా ముగించారు.  

 తెలుగు కళా సమితి, న్యూజెర్సీ వారి  
సంబరాల సంక్ర ంతి విశేషాలు  
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With Best Compliments from 
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 "ఇదిగో మిమ్మలేా.. కొంచెం వాడిా లేపండి. టైమ్పుపడే 
ఆరునార అయి పోయింది. ఇవాళ్ నుంచి స్తకలు కూడాను! 
పరుగెతిు పారి పోవడానికి అదేం అరటి చెటల బడా? బ్రంచి కలేజి!! 
అకకడికి నడిచి వెళ్ళడానికి అరగంట పడుతుంది. అకకడ లేటుగా 
వసేు లోపలికి పంపించ్రుట! వీడా.... పుసుకలని మ్మస్తకుని వెళ్ళళ 
సరికే అరగంట పడుతుంది! అకకడ కలస్తలో అటండెన్ా పేరు పెటి ి
పిలవరుట. మొదటి రోజే రోల్ నంబరు చెపాురుట. గంట గంటకి 
కలస్తకు వచేచ మాషాిరు ఆ నంబరు తోనే పిలుసాురుట! పలక పోతే, 
రాలేదని జమా కటేిసాురుట! అదేేఁ చ్ద్భవులో .. మాయదారి 
చ్ద్భవులు..! తీరు దిబా లేద్భ. జైలోల ఖైదీ లకి నంబరలను ఇచిచనటిు 
వీళ్ళకేమిటో.." కమాక్షమ్మ గారి మాటలకి మ్ధు లోనే అడ్డడచాచరు 
వాళాళయన అవధానిగారు. లేకపోతే ఆ మాటల ధాటి ఎకకడికి వెళిళ 
పోతుంద్య అని ఆయన భయం ఆయనది. 
 "నువుా ముందా పూజ్ఞ కరుక్రమ్ం చూడు! దేవుడి ముంద్భ 
కూరుచని సోుత్రాలు వలెల వెయాులి గాని, సోది కద్భ!" అనా అవధాని 
గారి మాటలిా కమాక్షమ్మ పటిించుకోలేద్భ. 
 "మీకేం మ్గ మ్హరాజులు! వాడు రేపపద్భదనా సరిగా 
చ్దవకపోతేఅందరూ ననాాడి పస్తకుంటారు! తలిల పెంపకం బాగా 
లేదనేసాురు! వాడి నతిు మీదకు పదేళ్ళళ వచాచయిగా.. ఆమాత్రం ఙ్ఞఞనం 
లేకపోతే ఎలా? పీరల పండగ వసేు చాలు.. ఓ... అంటూ అరు గంటలకే 
లేచి, తలకి గుడడ కటిుకుని ఆ తురకల కోనేరు గటిుకు పోయి, 
వాళ్ళతో పాటు నమాజులు చేసేు నేనేమ్నాానా!! శ్రావణ మాసం వసేు 
ఓరుగంటి వారి తోటలో పారాతిదేవి కోవెలోల హరికథ జరిగితే, అకకడ 
రాత్రులుల పదిగంటల వరకు ఉండి పోత్సడు! పోనీ.. ఏమైనా అరధమై 
చ్స్తుందా.. అంటే అదీ లేద్భ! పిలల వెధవలందరు కలిా ఎండా వాన 
తెలియకుండా, అయుకోనేరులో ఆటాలడుకుంటే, అపుపడు నేనేమైనా 
అనాానా? 'అయోు ..ఇవాళ్ళ స్తకలు తెరుస్తునాారు, మ్నం పెదద 
కలస్తకి వచాచం, అంత్స కొతుగా ఉంటుంది, కసాు ముంద్భగా వెళిళ 
అనీా చూస్తకందాం.. అనా ఇంకిత ఙ్ఞఞనం వీడికి ఉండ్డదూద? వీడి 
తోటి వాళ్ళను చూసైనా నేరుచకోవాలిగా? అబ్బా.. అంత బుద్భదంటే 
నానోరు ఎంద్భకు బయటకోస్తుంది ! శలవులోసేు చాలు.. త్సత్సగారి 
ఊరు వెళిళపోత్సడు! అకకడునానాాళ్ళళ, ఆయన మ్నవడిా గారాబం 
చేసాురు. అది అలవాటై ఇదిగో ఇకకడ ఇలాగే తయారవుత్సడు!" 
ఈలోగా శంకరం లేవడం, పనులనీా చ్కకపెటిుకోడాం... 
జరిగిపోయాయి. 
 "అమామ నేను బడికి వెళ్ళునాాను!" అనా శంకరం కేకతో 
కమాక్షమ్మ గారి మాటల ప్రవాహం దారి మ్ళిళంది. 
"ఓరే నానాా! జ్ఞగ్రతుగా వెళ్ళళ. రోడుడ మీద సైకిళ్ళళ, రిక్షాలను 
చూస్తకుని నడు! ఒకకడివే వేళ్ళకు! రమేష్ , నాగులు, శేషు 
వసాురుగా.. అందరు కలసి వెళ్ళండి! ఆ గుమిచ నుండి తినాగా వెళ్ళు, 
రాజుగారి కోట వస్తుందిలే! అకకడ నుంచి కుడివైపు తిరిగి 
నాలుగడుగులు వేసేు బ్రంచి కలేజివే. అకకడ మాషిరలకి మీ 

నానాపేరు చెపుప, తెలుస్తుంది. పుసుకలు, పెనిాలు జ్ఞగ్రతు! " ఆవిడ 
కొడుకిక జ్ఞగ్రతులు చెపుునే ఉంది. 
 అపపటికే శంకరం వీధి చివరికి వచిచసాడు. అకకడ రమేష్, 
నాగులు ఉనాారు. దెయాుల మేడ దాటగానే శేషు కలిశ్వడు. మొతుం 
మీద, వాళ్ళది పెదద ఊరేగింపు అయింది. చెటిా పటిా లేస్తకుని 
నడుస్తునే చినా వేంకటేశారుడు గుడికి ఓ నమ్సాకరం పడేసి 
ముంద్భకు నడిచారు.  
 శంకరంకి అంత్స కొతుగా ఉంది. నినా అమ్మ ఉతికి ఆరేసిన 
బటిలిా, పకకబటిల కింద జ్ఞగ్రతుగా పెటి,ి ఈరోజు వేస్తకునాాడు. 
కొంతమ్ంది పిలలలు కొతు బటిలు వేస్తకునాారు. నికకరలకి చొకకలకి 
పస్తపు చుకకలిా చూసి గురుు పటేిడు. పుసుకలను కొంత మ్ంది, 
రంగు రంగుల బాుగులోల వేస్తకుని బుజ్ఞనిా తగిలించుకొని వసేు, 
మ్రికొంతమ్ంది పాత బటిలతో కుటిిన సంచిలో పుసుకలని 
వేస్తకొచాచరు. శంకరంతో పాటు మ్రో నలుగురైద్భగురు పుసుకల 
సంచిని చేతితో పటిుకునే బుజంమీద వేస్తకుని, వచాచరు. 
రండు రోజుల క్రితం, గటిు మీద ఉనా కమేశారమ్మ గారి 
మ్నవరాలు ఆరుపాసై ఏడుకొసేు, ఆ అమామయి పుసుకలు తెచుచకుని, 
చిరిగిన పేజిలని తుమ్మ జిగురుతో అంటించి, పాత వారపత్రికల 
అటిలతో ఆ పుసుకలకి అటిలేసి వాటిని ముసాుబు చేసాడు. 
వెతుకుకంటూ కలస్తరూముకి వెళాళడు. అకకడ కింద కూరోచవలసిన 
అవసరం లేద్భ. అందరికి సరిపడ బెంచిలునాాయి. ఒకొకకరు 
రూములోకి వచిచ కూరుచంటునాారు. అంతలో బెలుల మొగింది. 
అందరు పరుగెతుుకుంటూ గ్రండులోకి వెళాళరు. వరసగా నిలబెటి ి
వందేమాతరం పాడించి, ఆ తరాత్స “భారతదేశం నా మాతృదేశం. 
భారతీయులంత్స నా సహోదరులు...." అంటూ హెడ్ మాషాిరు 
అందరిచేత ప్రతిజఞ చేయించారు. అదవగానే అందరు తిరిగి కలస్త 
రూములోలకి వెళిళపోయారు. మాషాిరు వచిచ అందరి పేరుల చ్దివి, 
వాళ్ళ వాళ్ళ నంబరలను చెపిప, రేపటూాంచి నంబరే పిలుసాురని, 
అంచేత ఆ నంబరుని జ్ఞఞపకం పెటిుకోమ్ని చెపాపరు. తరాాత్స పిలలల 
తలిల తండ్రులపేరుల, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేరుల, 
ఎకకడుంటునాారో... వంటి వివరాలను అడిగి తెలుస్తకొనాారు. 
మ్ధు మ్ధులో "ఓ... నువుా ఫలానా వారాబాాయివా.. మీ అనా ఏం  
చ్ద్భవుతునాాడు?, మీ అకక ఎం చ్ద్భవు తునాాది?..." వంటి 
ప్రశాలతో ఆ గంట గడిచి పయింది. ఇవాళ్ మొదటి రోజు కదా, 
మ్ధాుహాం స్తకలుకి రానకకరేలదంటూ పదకొండు గంటలకు 
వదిలిసారు.  
 శంకరం అపుపడు చూసాడు. అయుకోనేరు గటిు వైపు వెళ్ళల 
పిలలలలో చాలమ్ంది కలు మెకుకత నడుస్తునాారు. 'కొతు 
చెపుపలుకదా.. కరిచాయి...' అంటూ ఒకోకకరు చెపుపలు, వాటి 
ఖరీద్భలు, ఎకకడ కొనాారో.. ఆ వివరాలను చెపుప కుంటూ ఇంటి 
దారి పటిారు.   ... Continued on next page 
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 విచిత్రంగా అపుపడే శంకరానికి నడూస్తుంటే, రాళ్ళళ 
గుచుచకుని కళ్ళళ నొపిప పెడుతునాటిు అనిపించింది. మెలిలగా 
నడుస్తు అరటి చెటల బడి వరకు వచాచడు. ఓసారి ఆ బడి వైపు 
చూసాడు. లోపలకి ఓసారి వెళాళలనిపించింది. ఒకవేళ్ ఎవరైనా 
కనబడి "ఏరా ఐద్య కలస్త పోయిందేమిట్రా, ఇకకడే తిరుగుత 
ఉనాావు?" అని అంటారేమొనని భయం వేసి, ఆప్రయతాం మాను 
కునాాడు. . రండడుగులు ముంద్భకు వేసాడు. శంకరం దృషిి... 
అయుకోనేరు గటిు వైపు ఉనా చెటిు కింద చెపుపలు కుటేి వాడి మీద 
పడింది. అకకడికేళిళ నిలబడాడడు. అకకడ నాలుగైద్భ కుటిిన చెపుపల 
జతలునాాయి. శంకరం కసేాపు వాటిని చూస్తు అకకడే 
నిలబడాడడు.  
 "ఎం బాబు ఏంకవాలి?" ఆ చెపుపలు కుటేి వాడు, పని 
చేస్తకుంటూ అడిగాడు. 
 "ఆ చెపుపలు నాకు సరిపోత్సయా?" పకకనే కుటిి ఉంచిన 
చెపుపల జత చూపెడుత శంకరం ధైరుం చేసి అడిగాడు. 
"సరిపోతుంది బాబు. ఒకకసారి వేస్తకుని చూడండి!" 
శంకరంకి చాలా ఆనందం వేసింది. అపపటి వరకు త్సను ఎపుపడూ 
చెపుపలు వేస్తకోలేద్భ. ఒకకసారి వేస్తకుంటే ఎలా ఉంటుంద్య 
చూడాలనిపించింది. ఇంటోల వాళ్లకి తెలుసేు దెబాలాడత్సరేమ్మనని 
కూడా భయం వేసింది. కని వేస్తకొవాలనే కోరిక బలంగా 
వచిచసింది. రోడుడమీద అటూ ఇటూ చూసాడు. తెలిసిన వారు ఎవరు 
కనబడక పోవటంతో ధైరుంచేసి చెపుపలోలకి కళ్ళళ దూరాచడు. 
ఎకకడో తేలిపతునాటిుంది. రండడుగులు అటు ఇటు వేసి, 
చెపుపలు విపిప అకకడ పెటేిశ్వడు. 
 చెపుపల వాడు పని చేస్తకుంటూ అడిగాడు 
"సరిపోయాయా బాబు?" 
 "ఆేఁ బాగా సరిపోయాయి...కని ఖరీద్భ ఎంత్స?" 
అడిగాడు శంకరం బెరుగాొ. 
 "మూడు రూపాయాలు బాబు!"  
 "అమ్మమ .. మూడు రూపాయాలే?" శంకరానికి ఆ రేటు 
ఎకుకవా, తకుకవా అనా విషయం తెలియద్భ గాని, మూడు 
రూపాయలనే సరికి భయం వేసింది. ఎలా ఇవాాలి అనా విషయం 
తలుచుకునేసరికి అమ్మమ అనిపించింది. రండునిముషాలు 
అలోచించాడు. ముంద్భ అకకడూాంచి బయట పడాలి. 
" మా నానాగారిని అడిగి వసాులే!" అంటూ బయలుదేరాడు. 
"మీకైతే రండు రూపాయాలకి ఇసాులేండి. మీ నానాగారి చెపుపలు 
నేనే కుడుతంటా.." 
 ఆ మాటలు శంకరానికి నచాచయి. కని ఏలా.. అనా 
అలోచ్నలతో ఇంటికి చేరాడు. 
 "ఇవాళ్ మొదటి రోజు కదా. మ్ధాుహాం స్తకలు శలవు!" 
అంటూ మొదలు పెటిి.. పద్భదనుాంచి స్తకలోల జరిగిన ఒకొకకక 
విషయం తలిలకి చెపూు, చివరికి అసలు విషయనికొచాచడు. 
"మ్రేం... నడుస్తుంటే రోడుడమీద రాళ్ళళ గుచుచకునాయామామ! 
అంద్భకే మెలలగా నడుచుకుంటూ వచాచను!" అమామ ఏవంటూద్య 
అని చూసాడు.  
 కమాక్షమ్మ గారు ఎద్య పనిచేస్తకుంటూ ఊేఁ 
కొడుతునాారు 

 శంకరం అసలు విషయం ఎలా చెపాపలా అని 
తటపటాయీస్తు మెలలగా అనాాడు. 
 " అమామ మా బడి దగొర చెపుపలు కుటేివాడు ఉనాాడే.. 
వాడికి నానా తెలుస్తట! అకకడ చెపుపలు చూసాను. 
ఎంత్సబాగునాాయో! బస్తాకు టైరుల ఉంటాయికదా.. వాటితో 
కుటేిడుట. ఐద్భ సంవతారాల వరకు చూస్తకోకకరేలదనాాడు! "  
 "ఏమ్మ బాబు. ఆ విషయాలు నాకేం తెలుసాుయి. మీ 
నానాగారినే అడుగు!" కమాక్షమ్మ గారు అనాారేగాని ఇంటోల ఆరిధక 
పరిసిితి తెలుస్త. ఆయన ఇపుపడు ఏమీ కొనలేరనే మాట బయటకి 
అనలేక పోయింది. 
 "కదమ్మ...వాడు రండు రూపాయాలకే ఇసాునని 
అనాాడు!." 
 మాటాలడం ఇషిం లేక, భోజనాలు కనించి నడుం వాలిచంది 
కమాక్షమ్మ. శంకరం మ్మహం చినా బోయి కనిపించింది. కని ఎలా 
అనా అలోచ్నలతో ఆవిడకి కునుకు కూడా పటిలేద్భ.  
 శంకరం కూడా కలు కలిన పిలిలలా ఇలాలంత్స 
తిరుగుతునే ఉనాాడు. సాయంత్రం నాలుగు గంటలయింది. ఆ 
సమ్యానికి శంకరం ఆడుకోడానికి వెళిల పోవాలి. కనీ వాడి దృషి ి
చెపుపల మీదే ఉంది. 
 "అమామ! అవి ఎవరైనా కొనుకుకని పోత్సరేమ్మనే!" అంటూ 
తలిల వెంట తిరుగుత ఎద్య మాటాలడుతనే ఉనాాడు. 
 కమాక్షమ్మ గారికి ఏం చేయాలో పాలు పోవటం లేద్భ. 
పిలలలకి కవలసినవి కొని పెటి లేక పోతునాామే... అనే ఆలోచ్న 
అవిడ మ్నస్తాని దొలి చెస్తునాాది. ఇంటోల ఏద్య పని చేస్తు, 
అటూఇటూ తిరుగుతునా ఆవిడకి ఎద్య ఙ్ఞఞపకం వచిచ ఇంటోల దేవుడి  
గుమ్మటం దగొర కెళిల ఓసారి దండం పెటిి అకకడే ఉనా మ్టి ి
హుండీని తీసింది. రండు చేతులతో లెంప లేస్తకుని దానిా 
బదదలుకొటిింది. చిలలర డబుాలు కొంగులో వేస్తకుని కళ్ళకి 
అద్భదకుంది. ఒక పైసా నుంచి పది పైసల వరకు నాణేలు ఉనాాయి. 
అపుపడు,అపుపడు పూజచేసి చిలలర డబుాలు ఉనాపుపడు ఆ హుండిలో 
దక్షిణ వేయటం కమాక్షమ్మకి అలవాటు. ఎపుపడో... రోజులు కలిసి 
వచిచనపుపడు, తిరుపతి వెళిళ, ఆ దక్షిణని అకకడ వేదాదమ్ని 
అనుకుంది. అవి ఇపుపడు ఇలా అవసరానికి పనికోసాుయని ఎపుపడు 
ఊహించ్ లేద్భ. వాటిని లెకక పెటిింది. సరిగాొ రండు రూపాయల 
మీద ఓ అణా ఎకుకవుంది. ఆ అణాని దేవుడి ముంద్భ ఉంచి, ఆ 
చిలలరని శంకరానికి ఇచిచంది. 
 “అమామ.. దేవుడి డబుాలా...? శంకరం భయపడుత 
అడిగాడు.  
 "అవును నానాా!! పరాాలేద్భలే..  దేవుడు మ్నలిా కషాిలోల 
ఆద్భకోడానికే ఉంటాడు గాని, మ్నలిా ఇబాంద్భలు పెటిడాని కద్భ 
కదరా! ఇపుపడు ఇదిగో ఇలా ఆద్భకునాాడు. మ్ళ్ళళ మ్నం ఆ డబుాలిా 
వడిడతోపాటు తీరుదాదంలే!  వెళిళ చెపుపలు కొనుకోక .."  
 తలిల మాటలు వింటూనే, శంకరం ఆనందానికి హద్భదలేలక 
పోయాయి. 
 శంకరం దేవుడికి దండం పెటిలేద్భ,  అమ్మకి దండం పెటి ి
వీధిలోకి  పరుగెతెుడు.  ******** 
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సీ. చ్కకని చుకకవు - ఒకకతెవుంద్భవు  
  మ్కుకవేఁ జూపుద్భవెకకడునాేఁ  
 దకుకవ సేయవు వెకకస మీయవు  
  నికకపు నయుమె చ్కకనమ్మ  
 మ్రొకకకె యితుువు గ్రకుకనేఁ బలుకల 
  నకకజమొందేఁగేఁ బెకుక రిలను  
 చుకకల రాయని వకకణమును మించి  
  చ్కకదనమ్మది యుకుకమిగుల 
 
తే.గీ. యెకిక రింతగ నుండేఁగా నొకక హంస  
 దికుక లనిాటేఁ బరవేఁగా దీపిు నీది  
 మ్రొకికనంతన యరుదెంచి బుదిధేఁ బెంచి  
 చికుకలనిాయుేఁ దీరచడి చెలువ! నతులు. 
 
 నీద్భ సాయముమ లేకునా నిలుచు దెవరు  
 వాదమ్ంద్భన గెలిచెడి వారలెవరు  
 వేద సారము నందించు వేతులెవరు 
 మ్మదమౌ పదు రచ్నకున్  బూనుదెవరు  

చ్లల నైనటి ిచూపుల తలిలవీవు  
ఎలలవారల దీవించి యెఱుకేఁ గూరిచ  
వెలలడించుము నీప్రేమ్ విబుధ వందు  
వెలులవైనటి ిపలుకులు వెలుేఁగులీన  
 

కకవికలు గాక శకిుతోేఁ గలములురుకేఁ  
బ్రకటమై భావగరిమ్ముమ వ్రాయు నుడుల  
నొకటి రండిటి తోడనే యుస్తారనక  
రకరకముమల పదాుల వ్రాయగలము  
 

రేలు బవళ్ళలు మ్దినుంచి ప్రేమ్ నీది 
మేలు మేలని తలేఁపోసి మించు కృపను 
మాలలెనిాయొ కూరిచ నీ మ్రోల నుంచి  
వ్రాలు భకిుని నీ కీరిుేఁ బాడేఁగలము 
 

శ్వంతి సఖుము ల్గసేఁగెడి కంతవగుట  
నంత నీవౌచు నలరడి యంబవగుట 
నంతరంగము లెఱిగెడి యాతమవగుట  
నింతకంటను జెపపేఁగ నేమి గలద్భ || 

చ్కకని చుకకవు ...   
స్తప్రభ, న్యుజెరీా 

చ్కకని చుకకకి అనుబంధం :  సరసాతి నాద బంద్భ సారూపిణి అనా ఆధాుతిమక భావనని దృషిి లో పెటిుకుని, చ్కకని చుకకవు 
అనా దాందాారధ మ్కుటంతో కూరిచన అచ్చ తెలుగు చామ్ంతుల దండ  ఈ కవిత.  తెలుగు ఛందస్తాతో, అచ్చ తెలుగు మాటలతో 
ఎంత అందంగా రచ్న చేయ వచుచనో అదదం పటిి చూపుతుంది ఈ చ్కకని చుకక. 
 ఐతే ఆ మ్కుటంలోనే కద్భ, స్తప్రభ గారు వాడిన మ్ఱి కొనిా పదాలకి కూడా రండు రకల అరధం చెపుపకోవచుచ, మ్ఱి 
కొనిా పదాలకి విలక్షణమైన అరధం చెపుపకోవచుచ. ఆ అందాలూ అరాధలూ మ్నందఱికీ తెలిసేటటిుగా స్తప్రభ గారు పంపిన 
త్సతపరుం కూడా ప్రచురిస్తునాాము.                     సంపాదక వరంొ  
 చ్కకని దానివి  ( బంద్భరూపిణివి).  (అంతట వాుపించి) ఒకకదానివై ఉంటావు. ఎకకడ నునాా ప్రేమ్ పంచుత్సవు. 
ఏవిధముగాను లోటు చేయవు. విస్తగు, వెగటు నీయవు. నీది నిరమలమైన, సతుమైన సేాహమే. ఎంతోమ్ంది ఆశచరుపడే 
విధముగా, (నేను) మ్రొకిక కోరకుండానే శీఘ్రముగా పలుకులందిసాువు. హంస వాహనివై, చ్ంద్రుని చ్కకదనమును మించిన 
అందముతో, నీకంతులు దికుకలనిాట వాుపించి యుండగా, వేడుకోగానే వచిచ, బుదిధబలము నిచిచ చికుకలను దీరేచ 
సేాహితురాలివి. నీకు నమ్స్తాలు. 
 నీ సాయము లేకుండ ఎవరూ నిలువలేరు. వాదములలో గెలువలేరు. పండితులు వేదముల సారమునందింపలేరు. 
ఎవరూ సంతోషం గలిగించే పదురచ్నకు పూనుకోలేరు. అమ్రుల/ పండితుల చేత కూడ స్తుతుల బొందదగిన దేవీ! చ్లలని 
చూపులతో కచే తలిలవి. అందఱినీ దీవించి, జ్ఞఞనమొసగి, నీ ప్రేమ్ను ప్రకటించు. అలాచేసేు ఏ భ్రమ్లకు లోను కకుండ, 
వెలుగులు జిమేమ పలుకులే వరదలవగా, కవిత్స శకిుతో కలములు ముంద్భకు పరుగెతుగా, భావాలలోని ఔనాతుము వ్రాసే 
కవితలలో ప్రకటమ్యే విధముగా , ఒకటి రండు పదాులతోనే అలసిపోకుండ, రకరకల ఛందాలతో పదాులనలిల,  రాత్రింబవళ్ళళ 
నీ ప్రేమ్ను, దయను దలచుకొంటూ, మేలు మేలనుకుంటూ, అతిశయించిన భకిుతో నీ కీరిుని గానము చేయగలము. శ్వంతి 
సఖుములనిస్తు, అంతటా నీవైన దానివయి, (అందఱి) తలపులు/హృదయాల నరుగగలిగిన తలిలవి కనుక నీకింతకనా 
చెపపవలసిన దేముంటుంది ?    Continued on page … 18 
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జీవితం పాఠాలు నేరుపతుంది కొందరికి.  ఐతే, ఆ జీవిత్సనికే 
పాఠాలు నేరిపన వాళ్ళళ కొందరుంటారు. మ్న చ్లపతిరావు గారు 
అలాంటివాడే.  చెటింత కొడుకు యాకిాడెంటోల పోతే నిలువునా 
కూలిపోయిన మ్రానులా ఉనా జగపతిరాయుడు గారికి మిత్రుడు 
అయిన చ్లపతిరావు గారొచిచ చేసిన పరామ్రశ చూడండి.  

"ఏడవండి రాయుడుగారూ! ఇంక ఏడవండి. మీ ప్రణం కూడా 
పోయేదాక ఏడవండి. ఇదదరీా ఒకేసారి తగలేసాుం- పీడా 
పోతుంది".  చ్లపతిరావు గారి పరామ్రశకు అకకడికి ఓదారచడానికి 
వఛ్చచన మ్నుషులందరూ మ్రానపడిపోయారు.  అపపటిదాక కనీారు 
మునీారుగా విలపిస్తునా జగపతిరాయుడు గారు కూడా ఓ క్షణం 
ఏడుపుకి గాుప్ ఇచాచరు.   

"లేకపోతే ఏమిటండీ? నినానగా పోయాడు పాపం..అదీ 
యాకిాడెంటోల.  అసలు వాడి తపేపమ్నాా ఉందేమ్మ చెపపండి.    
బుదిధగా రోడుడకి ఎడమ్ ప్రకకన నడిచి వెళ్ళునావాణిా దికుకమాలిన 
వెధవ ఎవడో 'హిట్ అండ్ రన్' చేసి పారిపోయాడు, ఎవడు 
గుదాదడో  కూడా తెలియకుండా! తెలలవారితే గానీ విషయం ఎవారికీ 
తెలియలేద్భ.  ఎవరు మాత్రం ఏమి చేసాుం చెపపండి? ఎవరినని 
అంటాం? అసలు పుటిిన వాళ్లమ్ంత్స ఎపుపడో ఒకపుపడు పోవాలిాన 
వాళ్ళమే గదండీ? కకపోతే ఒకరు ముందూ-ఒకరు వెనక! ఎవరైనా 
మ్రీ చినావయస్తలో పోవటం బాధాకరమే - అదీ మ్రీ 
పాతికేళ్లనాానిండకుండా. కకపతే వాడికింక పెళిల కకపోవటం 
ఎంతదృషిం చెపపండి. 

"ఒక ప్రకక బంగారంలాంటి కొడుకు పోయి ఆయనేడుస్తుంటే, 
అదృషివంతుడంటాడు, ఈనవడండీ బాబూ" అంటూ 
గొణుకుకంటునా వాళ్ళ నోళ్ళల మూస్తు - " మీరు దయచేసి నోరు 
ముయుండయాు - మా అబాాయి పెళ్ళళన మూడేళ్ళకి పోతే; భరుని 
పోగొటిుకొని, ఇదదరు చ్ంటి పిలలలతో మా కోడలు పడుతునా బాధ 
రోజూ కళాలరా చూస్తునా నాకు తెలుస్తుందిగానీ మీకేం తెలుసయాు?  
అంద్భకని చెబుతునాా, ఏ బాదరబందీ లేనివాడు కవడం బెటరని. 
అరిమైందా?"  

"ఇక కడుపుకోత అంటారా, అది తపపద్భ రాయుడుగారూ. 
సాయంగా అనుభవిస్తునావాణిా గాబటి ి చెబుతునాా. అది మాత్రం 
తపపద్భ.  పెదద వాళ్ళం మ్నమే గుండె దిటవు చేస్తకోవాలి. కలమే 
గాయాలిా మానుపతుంది.  ఆమాటకొసేు, ఈ సంఘానిా ఉదధరించిన 
పెదదలోల జీసస్ క్రైసి్, సాామి వివేకనంద, శ్రీనివాస రామానుజం 
లాంటి మ్హ్వమ్హులెందరో ముపఫయిలోలనే కలం చేశ్వరనా సంగతి 
మీకు తెలియంది కద్భ. వాళ్ళని లోకం ఈ నాటికీ మ్రిచిందా?"             

"అయినా, కకిలా కలకలం బ్రతకటం కంటే హంసలా 
కొనాాళ్ళళ బ్రతకటం మినా కదూ?  అహ్వ..అవునంటారా, కదంటారా 

చెపపండి. మీకేం రాయుడుగారూ- నిక్షేపం లాంటి ఇంకో 
కొడుకునాాడు.  వీళ్లలనే వాణిా చూస్తకోండి.  అసలు మీరు ననుా 
చూసి ధైరుం తెచుచకోండి.  మీరే ఇలా బెంబ్బలు పడిపోతే, ఉనా 
ఒకకగానొకక కొడుకునీ పోగొటిుకునా నేనేమి చెయాులి..మీరే 
చెపపండి. పదేళ్లక్రితం పారాతీదేవి లాంటి భారు పోయినా పిలలలిదదరీా 
మీరే తలీలతండ్రీయై చ్కకగా తలిలలేని లోటు తెలీకుండా పెంచారుగదా!  
ఆవిడ పోయిన రోజు ననుా పటిుకుని మీరేమ్ని ఏడాచరో ఒకకసారి 
గురుు తెచుచకోండి. ఆమెతోపాటు నేన్య చ్చిచపోతే బాగుండేదని 
ఏడాచరు. పోతే ఏమ్యేుది చెపపండి? పిలలలిలా పెరిగేవాళాళ?  పైగా, 
అదేద్య చావు పుటిుకలు మ్న చేతిలో ఉనాటుల మాటాలడత్సరేమిటండీ 
బాబూ?" 

 చ్లపతిరావుగారి స్తదీరోోపనాుసంతో అకకడి వాత్సవరణం 
ద్భుఃఖం నించి బయటపడి ఆలోచ్నలోలకి, వైరాగుంలోకీ పరిణామ్ం 
చెంద్భతోంది.  అకకడునావాళ్లంత్స తమ్ సంగతి 
ఏమిటని..ఏమ్వుతుందనీ ఆలోచిస్తునాారు. వాళ్ళలోల కొంతమ్ంది 
పూనుకుని జరగాలిాన కరుక్రమ్ం ఏమిటనాది ఆలోచిస్తునాారు.  
నిశశబాదనిా భగాం చేస్తు చ్లపతిరావుగారు మ్ళ్ళళ అంద్భకునాారు. 

"సమశ్వన వైరాగుం - ప్రస్తతి వైరాగుం అనీ - ఈ రండూ 
తపపవండీ మానవ జనమంటూ ఎతిున తరవాత ఎవరికైనా.  అసలు 
చావంటే ఏమిటి చెపపండి - మ్నం తపప మిగత్స ప్రపంచ్మ్ంత్స 
యథాతథంగా ఉండటమేగదా!  దానిాంచి తపిపంచుకునావాడు 
ఒకకడనాా ఉనాాడా చెపపండి. "జ్ఞతసుహి ధృవో"  అనాాడు కదా 
గీతలో కృషుాడు. అసలు ఇంకొక రకంగా చెపాపలంటే, ఆ 
భగవంతుణిా తందరగా చేరుకోవటం. ఇకకడునానాాళ్ళళ ఆ 
భగవనాామ్సమరణ చేస్తు, తీరా మ్నలో ఎవడనాా ఆయన దగొరికి 
వెళిళపోతే ఎంద్భకండీ ఏడవడం, నాకు తెలీకడుగుత్సను. ఆ?"  

" డెబెళులూ..ఎనభైలూ దాటుతునాా మ్నకి రాని ఆ మ్హ్వప్రసాినం 
పాతికేళ్ళళ దాటకుండానే మీ అబాాయికి వచిచందంటే పైన ఆ 
భగవంతుడికి మీ వాడితో ఇంకెంత ముఖుమైన పనుండివుంటుంద్య 
కసు జ్ఞగ్రతుగా మ్నస్తపెటిి ఆలోచించ్ండి రాయుడుగారూ!" 

ఆ మాటలతో రాయుడుగారు ఏడుపు ఆపేసారు.  గుండె దిటవు 
చేస్తకొని, "జరగాలిాన కరుక్రమ్ం చూడండి" కసు దృఢంగానే 
అనాారు.  దాంతో అకకడి వాత్సవరణం తేలిక పడింది.   

గుండెలోలంచి పెలులబుకుతునా ద్భుఃఖ్యనిా అపపటిదాక 
బలవంతంగా ఆపుకుని జగపతిరాయుడుగారిని ఎంతో ధైరుంగా 
ఓదారిచన చ్లపతిరావుగారు ప్రకకగదిలోకి వెళిల భోరుభోరున 
చినాపిలాలళాళ వెకిక వెకిక ఏడాచరు.  

*********** 
 

"జాతసయహి  ధ్ృవో" 
- మొలుగు కమ్ల కంత్  
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With Best Wishes from, 

 

 

 

 

 

 

Dr. Janani Krishna 

& 

Dr. Krishna Kocherlakota 

With Best Wishes from 

Rohini Kumar Vemula & Family 
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 “హ్వయ్ వినత్స, గుడ్ మారిాంగ్… లేచావా?”  మొబైల్ 
ఫోన్ లో పాప్ అయిన ఫేస్ బుక్ మెసంజర్ లోని మెసేజ్ ను 
చూడగానే లేచి కూరుచంది వినత. 
 “హ్వయ్ క్రిస్, ఎపుపడో లేచాను…” సళమలీ ఎమ్మజీ పెటిింది. 
 “నేనిపుపడే వర్క పేలస్ నుంచి ఇంటికి బయలుదేరాను. 
ఇంటికి వెళ్ళగానే మ్ళ్ళళ పింగ్ చేసాును… ఓకే?” ఆఫ్ లైన్ లోకి 
వెళిళపోయాడు క్రిస్. 
 వినత బదధకంగా లేచి కూరుచంది. సమ్యం ఉదయం 
ఎనిమిదినార అవుత ఉంటే లేచి వాష్ రూమ్ లోకి వెళిళ ఫ్రెష్ 
అవసాగింది. పది నిమిషాలలో సాానం చేసి వచిచ, మాుగీ న్యడుల్ా 
తయారు చేస్తకుని తినేసింది. తరువాత తయారై ఆఫీస్ కి 
వెళిళపోయింది. 
 లిఫి్ లో కలిసిన మ్గ కొలీగ్ా కి చేయి కలుపుత హ్వయ్ 
చెపిపంది హుషారుగా.  అదే లిఫి్ లో ఉనా లేడీ కొలీగ్ా ని చూసీ 
చూడనటిు ఊరుకుంది. 
 అటండెన్ా రిజిషిరులో సంతకం పెడుత మేనేజర్ ని 
చూసి నవిాంది. మ్రాుద కదని త్సన్య నవాాడాయన.  
 “ఏమామ వినత్స, నినా నీకు చెపిపన రిపోర్ి పూరిు చేసావా? 
బాస్ సంతకలు అయిపోయి, ఈరోజు హెడాఫీస్తకి మెయిలోల 
వెళిళపోవాలి…” చెపాపడాయన. 
 “అలాగే సర్… పంపించేసాును… మీ షర్ి చాలా 
బాగుంది, కొతుదా?” అంది పరిశీలనగా చూస్తు. 
 ఆయనకి ఏమ్నాలో తెలియక, “ఆ...ఆ… థాంక్ా 
అమామ…” అని ఊరుకునాాడు, మ్నస్తలోనే పళ్ళళ న్యరుకుంటూ.  
 మ్ధాుహాం పనాండు అవుతునాా, ఆమెకు రిపోర్ ి
తయారుచేయడం కుదరడం లేద్భ. మెలలగా లేచి, ఈ మ్ధునే కొతుగా 
చేరిన విశ్వల దగొరకు వెళిళంది.  
 “హ్వయ్ విశూ, నాకో హెల్ప చేసాువా? ఇదిగో ఈ రిపోర్ ి
తయారు చేసివావా, నేను మెయిల్ లో పంపించేసాును…” 
 ఇబాందిగా కదిలింది విశ్వల. “నాకు చాలా వర్క ఉంది 
మేడమ్…” అని నసిగింది.  
 “ఏదీ, ఆ లెటర్ా ప్రిపేర్ చేయడమేగా, సాయంత్రం నీకు 
నేను హెల్ప చేసాులే… పీలజ్ రా…” అంటూ విశ్వల భ్యజమీమద చేయి 
వేసి నిమిరింది. చేసేదేమీ లేక తలూపి, ఆ పేపర్ా వినత 
చేతులోలనుంచి తీస్తకుంది విశ్వల. 
 ఒంటి గంటకలాల, ఆ రిపోర్ి మెయిల్ చేసేసి, బాస్ దగొర 
మ్ంచి మారుకలు కొటేిసింది వినత. 
 సాయంత్రం ఐద్భనారకు విశ్వల దగొరకు వచిచ, తనకరింట్ 
ఫోన్ కల్ వచిచందనీ, వెళాళలనీ చెపిప వడివడిగా నడుచుకుంటూ 
వెళిళపోతుంటే తెలలబోయి చూడటం విశ్వల వంతంది. 

 “మేము చెబతే వినాావా, ఆవిడంతే, తన సాారిం కోసం 
మ్నలిా ఉపయోగించుకుంటుంది. ఇంకో సారి అడిగితే నో 
చెపేపయ్…” మిగిలిన అమామయిలు విశ్వలను హెచ్చరించారు.  
  “హ్వయ్ క్రిస్… ఉదయం - అదేలే మీ సాయంత్రం మెసేజ్  
ఫోన్ చేసాునని చేయలేదేం?” యాంగర్ ఎమ్మజీ పెటిి మ్రీ మెసేజ్ 
లో అడిగింది వినత. 
 “కొదిదగా బజీ అయాును… ఆ తరాాత అలిసిపోయి 
పడుకుండిపోయాను. సారీ వినత్స…” సినిాయర్ గా చెపాపడు క్రిస్. 
 ఆ తరాాత ఎనానోా కవిాంచే కబురుల చెపిపంది. అంద్భలో 
ఆడపిలలలనుంచి అబాాయిలు ఊహించ్నివీ, కనీ అలా మాటాలడాలని 
అంతరాంతరాలలో కోరుకునేవే ఎకుకవ. క్రిస్ కి ఇపుపడు 
అలవాటైపోయింది కనీ, ఆమె టక్ా్ చేస్తునా తలిరోజులోల ఒక 
మ్హిళ్ నుంచి - అంద్భలోన్య భారతీయమ్హిళ్ నుంచి అటువంటి 
మెసేజ్ లు అంద్భకుంటూ, త్సన్య అదే విధంగా సంభాషిస్తు ఒక 
రకమైన విసమయానికి లోనయాుడు. మ్హిళ్లు అంద్భలోన్య, 
భారతీయ స్త్రీలు చాలా పందికగా ఉంటారని, సేాహం చేసినా ఒక 
పరిమితికి లోబడి మాత్రమే మాటాలడత్సరని అతను వేస్తకునా 
అంచ్నాలు త్సరుమారయాుయి. భారతీయత పటల అతనికి గౌరవం 
కూడా ఒకింత తగిొపోయింది. అంచేత ఆమెతో సంభాషణను అతడు 
ఎపుపడూ ఎంజ్ఞయ్ చేస్తునే ఉనాాడు.  
 అలా అని వినతకు విషయ పరిజ్ఞఞనం లేదని కద్భ. 
ఆమెకు ఎనానోా విషయాలు తెలుస్త. నిరంతరం తన జ్ఞఞనానిా 
పెంచుకుంటూనే ఉంటుంది. అంద్భకనే అతడితో ఎనోా విషయాలు 
కూడా చ్రిచస్తు ఉంటుంది. ఒక యాకిాడెంట్ లో భారును 
పోగొటిుకునా ముపెళప ఐదేళ్ళ అమెరికన్ క్రిస్. ఎంతగానో ప్రేమించిన 
భారు విధి వశ్వతు దూరమైన విషాద సమ్యంలో వినత ఫేస్ బుక్ 
మీడియా దాారా అతనికి సేాహితురాలు అయింది. హ్వసుమూ, 
శృంగారమూ మ్నస్తను సాంతాన పరచి, శ్వంతపరుసాుయి. 
అంద్భకే వినత కంపెనీని ఎంజ్ఞయ్ చేస్తునాాడతను. 
 వినత గ్రాడుుయేషన్ చేస్తుండగానే తలిలదండ్రులను 
పోగొటిుకుంది. త్సనంతగానో ప్రేమించిన వుకిు ఆమె ప్రేమ్ను 
నిరాకరించి, కళ్ళముందే తన కలస్ మేట్ ని పెళిళ చేస్తకునాాడు. 
అంతే… ఆమెలోని  ప్రేమ్ కసాు దేాషంగా రూపు దిద్భదకుంది.  ఆమె 
ప్రేమ్ను సాారిం కముమకుంది. మ్రవరినీ పెళిళ చేస్తకోవాలని 
అనిపించ్లేద్భ. కనిపించిన ప్రతీవారినీ వాడుకోవటం మొదలు 
పెటిింది. ఉద్యుగం సంపాదించుకుంది, కనీ ఎపుపడో కనీ 
నిజ్ఞయితీగా పని చేయద్భ. బాస్తలిా మ్చిచక చేస్తకుంటుంది. 
విలాసాలకు, ఖరీదైన మ్దుపానానికి అలవాటు పడింది. క్రెడిట్ కర్డ 
మీద బోలెడు సామానుల కొంటూ ఉంటుంది. కర్ లోన్ తీస్తకుంది. 
ఆ బలులలు, ఈయమెళమలూ కటిటానికి ఆమె జీతం సరిపోద్భ. 
అంద్భకని తెలిసిన వారి దగొర అపుపలు చేస్తు ఉంటుంది. 

స్నే(ద్రో)హం 
 నండూరి స్తందరీ నాగమ్ణి  
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 ఆ రోజు క్రిస్ చాలా సారుల వినతకు మెసేజ్ చేసాడు. ఆన్ 
లైన్ లో ఉండి కూడా అతనికి జవాబు ఇవాలేద్భ వినత. అంద్భకు 
కరణం ఆమె కర్ ని ఆరోజు బాుంక్ వాళ్ళళ సీజ్ చేసేసారు. కొనిా  
నలలుగా ఇనాా్లెమంట్ా కటికపోవడం వలన, బాుంక్ వాళ్ళ 
నోటీస్తలు ఖ్యతరు చేయకపోవడం వలన వారీ చ్రు తీస్తకోక 
తపిపంది కద్భ.  
 సోఫాలో అడడదిడడంగా కూరుచని కంటినుువస్ గా 
త్సగుతనే ఉంది వినత. ఆమెకు మ్నసంత్స విషాదం, ప్రపంచ్ం 
మీద కోపం నిండిపోయాయి. అంద్భకే క్రిస్ మెసేజ్ లకు జవాబు 
వ్రాయలేద్భ. 
 ఇక తటిుకోలేక క్రిస్ ఆమెకు మెసంజర్ కల్ చేసాడు.  
 విస్తగాొ, బాధగా మొబైల్ తీసి, “హలో…” అంది 
గరగరలాడుతునా కంఠంతో. 
 “ఏమైంది వినత్స, వంటోల బాగుండలేదా?” క్రిస్ గొంతులో 
ఆతృత ధానించింది.  
 “ఉహు, మ్నస్త బాగాలేద్భ క్రిస్…” అంది ముభావంగా… 
 “అయోు, ఏమైంది?” 
 “ఏమీ లేద్భ. ఈ ఒంటరితనం భరించ్లేకపోతునాాను. 
చ్చిచపోవాలనుంది క్రిస్…” బావురుమ్ంది వినత. 
 “పీలజ్ వినత్స… డోన్ి క్రై. నాకూ ఎవారూ లేరు… నీ సేాహం 
నాకు ఎంతో సాంతాననిస్తునాది. అయినా మీ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ 
ప్రకరం ఆతమహతు మ్హ్వపాపం అంటారు కదా?” 
 “ముందూ, వెనక ఎలాంటి సహ్వయమూ లేనపుపడు, అదే 
శరణాగతి అవుతుంది. క్రిస్ నేను ఒక హెల్ప అడగాలని 

అనుకుంటునాాను. నాకొక మూడు వేల డాలరుల పంపించ్గలవా? 
మ్ళ్ళళ వీలు వెంబడి ఇసాును…” 
 “డబుా కవాలా? ఓకే నో ప్రబలమ్.  నీ అకౌంట్ డీటైల్ా 
ఇవుా. పంపిసాును… సరే, చాలా సమ్యం అయింది కదా, నీకు 
నిద్రపోయే టైమ్. రసి్ తీస్తకో… నాకు వరికంగ్ టైమ్. రాత్రికి 
మాటాలడత్సను వినత్స…” కల్ కట్ చేసాడు క్రిస్. 
 ‘అయిద్భ!’ కసిగా అనుకుంది వినత. అవును, వినత  ఇలా 
డబుా పంపించిన వారిలో క్రిస్ అయిద్య వాడు. 
 ఇంకో మెసంజర్ బాక్ా పాప్ అయింది.  
 “హ్వయ్ రాబర్ి, హౌ ఆరూు?” మెసేజ్ చేసింది వినత. 
   *** 
 మ్ంచీ, చెడూ; సాారిం, నిసాారిం; సేాహం ముస్తగులో 
మ్మసం చేయటం అనిా చోటాల ఉనాాయి. దానికి కుల, మ్త, జ్ఞతి, 
దేశ, లింగ వివక్ష లేనే లేద్భ. ఫేస్ బుక్ వంటి సోషల్ మీడియాలో 
ఇవి మ్రీ ఎకుకవ అయిపోయాయి. అంద్భకే తెలియని వారితో 
సేాహం ఎపపటికైనా ప్రమాదకరమే. ఆ విచ్క్షణ నశించినపుడు 
వినతలాంటి వారు మ్నుషులిా ఉపయోగించుకుంటూనే ఉంటారు, 
క్రిస్ లాంటి వారు నమిమ మ్మసపోతనే ఉంటారు. 
 **సమాపుం** 
 ** ఈ కథ ఎవరినీ నొపిపంచ్టానికి కనీ ఎవరి 
మ్నోభావాలను గాయపరచ్టానికి కనీ వ్రాసింది కద్భ. 
కొంతమ్ంది ఫారినర్ా ను, ఎనాారైలన్య తమ్ సాారాినికి 
ఉపయోగించుకోవటానికి ఫేస్ బుక్ వంటి మాధుమానిా 
వాడుకుంటునా కొందరు వుకుులను చూసాక ఇలా వ్రాయాలనా 
ఊహ కలిగింది. 
  ***  

Contd from Page … 
 

 చ్కకని చుకకవు ... 
మ్కుకవ = ప్రేమ్  
నయుము = సేాహము  
గ్రకుకన =  తారగా, వెంటనే 
వెకకసము= విస్తగు 
అకకజము= ఆశచరుము  
చుకకలరాయేఁడు = చ్ంద్రుేఁడు 
వకకణము = అందము    
ఉకుక మిగుల  = అతిశయించ్  
ఎకికరింత=  వాహనము  
కకవికలు గాక = భ్రమ్లకు లోనవకుండ, కంగారు పడకుండ   
వ్రాలు భకిుని=  పెంపైన  భకిుని   
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Competition Results  
           

Fancy Dress Junior/ 
Sub-Junior 

 Telugu Vantalu   Posters Seniors 

1st  Srikar  Majeti  1st  Sreedevi  Narayanappa  1st  Anjali  Vishwanathan 

1st  Srihith Majeti  2nd  Arunalatha Tamma     

2nd  Krish  Venkata  3rd  Sravanthi Kuricheti  Posters Juniors 

3rd  Sharini  Vemireddy  3rd  Chandrakala  Adigopula  1st  Srija  Boddu 

3rd  Rahini   Bachu      2nd  Mahima  Bandi 

        3rd  Saanvi  Gande 

           

Muggulu Adults  Muggulu Seniors  Muggulu Sub-Juniors 

1st  Radhika Dasari  1st  Anjali  Vishwanathan  1st  Srikar  Majeti 

2nd  Soni Reddy Gujjula      2nd  Pranavi Jonnalagadda 

3rd  Padma Kadiyala   Muggulu Juniors  3rd  Sharini Vemireddy 

    1st  Srija  Boddu     

    2nd  Chinmayi Pasunuri     

    3rd  Anasuya Jonnalagadda     

           

Telugu Reading Seniors  Telugu Reading  Juniors   Telugu Reading Sub Juniors  

1st  Laya Neelisetty  1st  Srija  Boddu  1st  Sharini  Vemireddy 

2nd  Pranav Manikonda  2nd  Sudha Sravamthi  Manikonda  2nd  Puruhootika Nookala 

    3rd  Anirudh Joginapalli     

           

Telugu Poem Reciatation 
Senior 

 Telugu Poem Recitation Junior  
Telugu Poem Recitation Sub-
Juniors 

1st  Pranav  Manikonda  1st  Srija  Boddu   1st  Anwitha Sai  Poluri 

2nd  Akhila Neelam   2nd  Sudha Sravamthi  Manikonda  2nd  Harshika Pasunuri 

    3rd  Shiva Sai Teja Kalva  3rd  Puruhootika Nookala 

           

Telugu Speaking Seniors  Telugu Speaking Junior  Telugu Speaking  Sub Juniors 

1st  Pranav  Manikonda  1st  Sudha Sravamthi Manikonda  1st  Puruhootika Nookala 

2nd  Laya Neelisetty  2nd  Abhiram  Tammana  2nd  Anwitha Sai  Poluri 

        3rd  Sharini  Vemireddy 

Telugu Fine Arts Society 

Sankranthi Celebrations : January 2019 

విజేతలకు అభినందనలు 

తెలుగు పోటిలకు బహుమతులను స్పానీర్ చేసిన శ్రర మతి రాధ క్శ్రనాధుని గారికి కృతజ్ఞ తలు  



తెలుగు జ్యుతి - ఉగాది ప్రతేుక సంచిక : మారిచ - ఏప్రిల్ 2019 22 

TFAS సంక్ర ంతి సంబరాలు - చితర  మాలిక  
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చిరునవ్వుతో 
    - రాధేయ  
సాగే జీవితం అవధులెరుగక సాగనీ సాగనీ  
ఆగని మ్రణం వేగం మ్రువక నా దరికి రానీ రానీ  
ఆశయఖడొంతో ద్రుఢ సంకలపంతో 
ఎదిరించ్నా ఎనిాటినైనా చెదరని చిరునవుాతో  
 
కషాిల్ నషాిల్ ఏరులై పారని  
స్తఖ్యల్ ధుుఃఖ్యల్ వరదలై పంగనీ 
శిలా హృదయం నయన దాారమున కరగనీ  
తుడిచేయనా అనిాటినీ ఒకే ఒకక చిరునవుాతో 
 
పాపాల్ పుణాుల్ పాములై కటేయనీ  
అందాల్ బంధాల్ తీగలై వాటేయనీ 
నా కరమ పాశం సాధరమ గీతం చాటున మ్టిు పెటినీ  
తెగించి హరించ్నా అనిాటినీ భీతిని కనని చిరునవుాతో  
 
లోకులు పీకలు ఎతిు శపించ్నీ తిటినీ 
మ్నుషులు కలమషులై ననుా మ్టిు పెటినీ కొటినీ 
సహస్ర తిమిరాలకు శతసహస్ర గ్రహణాలకు బలి అవానీ  
చీకటిని చీలిచ తిరిగి ఉదయించ్నా ఉఱమ్నా నా చినిా చిరునవుాతో  
 
చేరే గమ్ుం తెలియకునాన్య నడుసాు ధైరుంగా  
కొరే విజయం చేరువకునాన్య పయనిసాు శ్వంతంగా  
వెలిగే రవి కిరణం నేను ఆరని జ్ఞాలను నేను  
పడి లేచే కెరటం నేను పరిగెతేు తురగం నేను 
సాగిపోత్స నమిమన పధానా ఒంటరి బాటసారినై 
ఆగిపోవా ప్రపంచాలు ననుా చూసి ఆశచరుచ్కితులై  
 
వరించే విజయాలు గడిడ పరకలు 
సనామనించే ప్రశంసలు పేడ పిడకలు 
నా హృదయాంతరాన భావం, కవితాం నిపుప కణికలు 
నా కలం ప్రసవించే పదాలు నీహ్వర మాలికలు  
 
సంతోషాలు పెరగనీ, బాధలు దరికి చేరనీ  
ఆపాుయతలు కురవనీ అనురాగాలు మెరవనీ  
ఆదరిసాు అనిాటినీ విశ్వల హ్రుదయంతో  
ఆనందిసాు ప్రతీ నిమిషానీా సంఘటననీ 
చిరునవుాతో....నా చినిా చిరునవుాతో 

లోలోపల ఉన్నాడు శివ్వడు 
    - రాధేయ  
 
చీకటి చేరిన కనుాల దొంతరకు కనపడడు 
శబధ వాకిట నిలచిన కరాములకు వినపడడు 
అజ్ఞఞన సార మ్నో తరంగాలకు అందడు 
లోలోపల ఉనాాడు శివుడు 
 
వినువీధిలో నలిదకుకలలో ఎంత వెతికినా దొరకడు 
నిశీధిలో సమాధిలో ప్రజాల జ్ఞాలకు ఆద్భుడు 
తలపుల జలధిలో నితు భసమమునకు భాద్భుడు 
లోలోపల వునాాడు శివుడు 
 
జగతుున లయమునకు అగ్ర కరకుడు 
జీవితమున విలయమునకు ఆజు ధారకుడు 
భవు భవిత ఆలయమునకు నితు పోషకుడు 
లోలోపలునాాడు శివుడు 
 
మ్న ఆశలకు ఆలోచ్లనలకు ప్రతిబంబమైనవాడు 
రాగ దేాషాలకూ ప్రతీ చ్రులకూ ప్రతిచ్రళునవాడు 
మ్నుః ఆజఞలకూ మ్నోజఞలకూ ప్రతిశ్రవం తెలుపువాడు 
లోలోపలునాాడు శివుడు  
 
తపిపదాలకూ పరజయాలకూ ఒడిద్భడుకులకూ  
 సకల భంజకుడు 
ఒపుపలకూ గొపపలకూ వరించు విజయాలకూ  
 ప్రధమ్ రంజకుడు 
మేనిలో, మ్నస్తాలో, బుదిధలో, ఆతమలో, నీలో,  
 నాలో సకలం కలడు 
లోలోపలునాాడు శివుడు 
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పరుగు 

ప్రియమైన నానాకు, 
 చాలా రోజుల తరాాత వుతురం రాయటానికి ప్రయతాం 
చేస్తునాాను. అసలు ఈమ్ధు ఫోనలలో మాటాలడటం బాగా 
అలవాటైపోయి ఇలా వుతురం రాయాలంటే ఏద్య కొతుగా, 
తమాషాగా వుంది. కనీ నా మ్నస్తలోని భావాలనీా వివరంగా 
చెపాపలంటే ఫోనులో కంటే ఇలా కగితమే బాగుంటుంది 
అనిపించింది. అదీగాక చాలా రోజుల తరాాత ఈమాత్రం టైము 
దొరికింది. అంద్భకే కగితం, కలం తెచుచకుని ఇలా కూరుచనాాను. మీ 
కోడలు ఇంక హ్వసిపటల్ లోనే వుంది. నారమల్ డెలివరీ కబటిి 
బహుశ్వ రేపు ఇంటికి పంపిచేసాురు. ఇపపటిదాక హ్వసిపటల్ లో వాళ్ళ 
దగొరే వుండి ఇపుపడే ఇంటికి వచాచను. ఎలాగైనా మీకు ఈ వుతురం 
ఇవాళ్ రాయాలని ఇద్భగో, ఇలా బలవంతంగా కూరుచనాాను. 
చినావాడు చాలా బాగునాాడు. ఎంతో ముదొదస్తునాాడు. అందరూ నా 
పోలికే అంటునాారు.  సమ్యానికి మీరు, అమ్మ ఇండియా 
వెళాళలిావచిచంది కనీ లేకపోతే మీరు కూడా ఈ సమ్యంలో ఇకకడే 
వుండేవారు. మీ మ్నవడిని చూసి ఎంతో ఆనందించేవారు.  వాడిని 
చూస్తునాకొదీద నాలో ఏవేవో ఆలోచ్నలు వస్తునాాయి. చూడటానికి 
వేలెడంత లేడు. కనీ ఎనిా పెదద పెదద బాధుతలు తీస్తకొచాచడో 
నాకోసం! కనీ ఆ బాధుతలలలోనే ఏద్య తెలియని ఆనందం, ఎంతో 
తృపిు. నాకు తెలుస్త, నేను పుటిినపుడు మీరు కూడా ఇలాగే 
ఆనందించివుంటారు. ఆనందంతో పాటు బాధుతలని కూడా మీరు 
చాలా బాగా నిరాహించారు. నేను కూడా ఈ బాధుతల నిరాహణకి 
అపుపడే అనేక పథకలు వేయటం మొదలెటేిసాను. కనీ నానాా! 
పిలలల బాధుతల విషయంలో మ్నిదదరి గమాులు ఒకటే 
అయివుండచుచ. కనీ ఆ గమాునిా చేరే మారాొలు మాత్రం మ్నిదదరికీ 
పూరిుగా వేరు.  నానాా! చినాపపటి నుండీ ఎనోాసారుల ఎనోా 
విషయాలు మీకు చెపాపలని నేనంతో అనుకునాాను. కనీ 
పిలలలకుండే సహజమైన భయం, సంకోచాల వలన ఆపనపుపడూ 
జరగలేద్భ. ఆ భావాలు, బాధలు, నా మ్నస్త లోతులోల అణిచేసాను. 
కనీ ఇవాళ్ ఎంద్భకో అవనీా బయటికి చెపుపకోవాలని అనిపిసోుంది. 
అంద్భకే ధైరాునిా కూడదీస్తకుని ఇలా వుతురం రాయటం 
మొదలెటిాను. అసలు మ్నస్త లోని భావాలను ఏమాత్రం సంకోచ్ం 
లేకుండా సపషింగా చెపాపలంటే ఒకొకకకసారి  ప్రతుక్షంగా కంటే 
పరోక్షంగానే ఇంక బాగుంటుంది.       
 నానాా! తలిలపాలు త్సగిన పిలలలు చాలా తెలివికలవారు 
అవుత్సరని, బాగా చ్ద్భవుత్సరని, పెదద పేరునా యూనివరిాటీలలో 
ఎడిమషన్ తెచుచకోగలరని, అనిాటికంటే ముఖుం, అందరిలోన్య 
ముంద్భగా వుంటారని, నాకు ఎకుకవ రోజులు తలిలపాలు ఇవాాలని 
అమ్మ మ్ంద్భలు అవీ తీస్తకుని నా చినాపుపడు చాలా తిపపలు 
పడిందిట. అంటే అందరిలోన్య ననుా ముంద్భ వుంచాలనా తపన 
నేను పుటిినపపటినుండే మొదలయిందనామాట. తలిలపాల వలన 
మ్ంచి ఆరోగుం వస్తుందనా విషయం కంటే పెదద పెదద పేరునా 

యూనివరిాటీలలో సీటుల సంపాదించుకోగలరనా ఆశలే అమ్మని 
ఎకుకవ ఆకరిషంచాయనుకుంటాను. ఎంద్భకంటే వాళ్ళ ఫేమిలీలో 
అమ్మ తోబుటిువుల పిలలలందరూ చాలా తెలివైనవాళ్ళళట. చ్ద్భవులో 
ఎపుపడూ ఫస్తిన వుంటారట. పెదదయిన తరాాత వాళ్ళలాగే నేను 
కూడా పెదద చ్ద్భవులు పెదద పేరునా చోటలలో చ్దవాలని మీరిదదరూ 
నా చ్ద్భవు విషయంలో చాలా జ్ఞగ్రతు పడేవారు. చినా కలస్తల నుండి 
పెదదయి కలేజ్ కు వెళ్ళళదాక చ్ద్భవులో ఎపుపడూ నేను ఫస్తిన 
వుండాలని కోరుకునేవారు.  ఒకక కోరికే కద్భ, దాని కోసం మీరు 
హైరాన  పడి ననుా హైరాన పెటేివారు. ఒకకసారి పరపాటున ఏ 
సబిెకిులోనైనా కొంచెం గ్రేడు తకుకవ వసేు ఇంక ఆరోజు ఇంటోల 
అయేు గొడవ అంత్స ఇంత్స కద్భ. తోటి ఇండియన్ పిలలలందరూ 
బాగా చ్ద్భవుతునాారు, నువుా వారందరికంటే  ఇంక బాగా 
చ్దవాలి అని చినాపపటినుండీ మీ సేాహితుల పిలలలతో వంతులు 
వేసేవారు.  తమ్ పిలలలు బాగా చ్ద్భవుకోవాలని, బాగా వృదిధలోకి 
రావాలని తలిలతండ్రులు కోరుకోవటంలో తపుప లేకపోయినా ఆ 
ఒతిుడి వారిమీద పెటిటం, వేరేవారితో వారిని పోలచటం, దానికోసం 
అసుమానం వారి వెంట పడటం ఉచితమేనా?  
 చ్ద్భవొకకటే కద్భ, వేరే విదులలో కూడా నేను 
అందరిలోన్య ఉనాతంగా వుండాలని మీకు చాలా కోరికగా వుండేది. 
తలిలతండ్రులుగా పిలలల గురించి అలా కోరుకోవటంలో ఏమీ తపుప 
లేద్భ. కనీ దానికోసం ఆ పిలలల శకిుసామ్రాిాలు, ఆసకిు ఏమాత్రం  
చూడకుండా, వారిని ప్రతి విషయంలోన్య తయుటం తపుప. నాకు 
చినాపపటి నుండీ సోపర్ి్  లో ఏద్య చినా ప్రవేశమే తపప ఎటువంటి 
ప్రవిణుత్స ఏమాత్రమూ వుండేది కద్భ. అసలు ఏ సోపర్ి్ తోన్య 
ప్రమేయమేదీ లేకుండా ఒక మూల ఒంటరిగా ఏదైనా పుసుకం 
చ్ద్భవుకుంటూ కూరుచంటే ఆనందంగా వుండేది నాకు. కనీ మీ 
సేాహితుల పిలలలు సోపర్ి్ లో ఛంపియనులు అయాురని,  సోపర్ి్ 
కోటా లో మ్ంచి మ్ంచి యూనివరిాటీలలో వాళ్ళకి సీటుల 
దొరికయని నాకు లేని ప్రవీణుతని ఎకకడనుండి తేగలను నేను? 
అకకడికీ మీ పోరు పడలేక సాకరు, టనిాస్త, బాసకట్ బాల్ లాంటి 
గేములనీా మొదలైతే పెటిాను కనీ దేంటోలన్య 
రాణించ్లేకపోయాను. సోపర్ి్  లో వుండాలిాన శకిుసామ్రాిాలు నాకు 
కొంచెం కూడా లేవు.  
 అసలే నేను అంత మాటకరిని కద్భ. తమ్ వాగాధటితో 
ఎద్భటివారిని మ్ంత్రముగుధలను చేసే చాకచ్కుం నాకు లేద్భ. 
అంద్భకే మీ పోరు పడలేక నేను డిబ్బటుల వాటిలోల పాలొ్గనాా, 
విపరీతమైన ఆతమన్యునతతో నిండివునా నేను ఎపుపడూ ఏ 
డిబ్బటలలోన్య గెలవలేద్భ. ఆతమవిశ్వాసంతో సరిగాొ మాటాలడటం కూడా 
రాని నాకు పోటీలలో గెలిచేంత వాగాధటి ఎకకడిది?  గెలుపు సంగతి 
దేవుడెరుగు, అసలు సేిజ్ ఎకిక నలుగురి ముందూ ధైరుంగా 
మాటాలడాలంటేనే నాకు కళ్ళళ వణికేవి. పైగా మాటిమాటికీ ఇలా 
రకరకల పోటీలలో పాలొ్గనటం, వాటిలోల ఓడిపోవటంతో నాలో 

- నోరి రాధిక  
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ఏమూలో మిగిలివునా ఆ కసు ఆతమవిశ్వాసం కూడా విరిగి వెయిు 
చెకకలైంది. నా శకిుసామ్రాిానిా గ్రహించి నా హద్భదలోల నేను వుంటే 
నాకు చేతనైన విదులలోనే నేను అడుగు పెటేివాడిని. అపుపడు నాది 
ఇలా గెలుపు అనాది తెలీని జీవితం అయేుది కద్భ. అలా 
కకపోయేసరికి అడుగు పెటిినచోటలాల ఓటమే ఎద్భరయింది నాకు. 
అలా మాటిమాటికీ ఎద్భరైన ఓటమి ననుా ఇంక అసమ్రుిడిగా 
మారేచసింది.  
 సంగీతమ్ంటే చినాపపటినుండీ నాకు ఇషిమే! కనీ అది 
వినడం వరకే! పాడటానికి నాకు కంఠమూ లేద్భ, నేరపరితనం 
అంతకంటే లేద్భ. ఈ విషయం మీరు అరిం చేస్తకునేవారు కద్భ. 
డబుా దండగ, టైము వేస్తి అవటం తపప నేను సంగీతం నేరుచకోవటం 
వలల ఏమీ సాధించ్లేకపోయాను. అలాగే డానుా కూడా. నాకు డానుా 
చూడటం, చూసి ఆనందించ్టం ఇషిమే! కనీ డానుా చేయగల శకిు 
నాకు లేద్భ. కళ్లనావి దేవుడిచేచ వరాలు. అవి అందరికి లభించ్వు. 
సాధన చేసి ప్రవీణుత సంపాదించ్టానికయినా మొదలు పెటిడానికి 
అసలు కొంచెం అయినా శకిు వుండాలి కదా! అసలే డానుా చేయటం  
సరిగాొ రాద్భ. దానికి తోడు అంత నిరోదషంగా లేని నా శరీరానిా 
ప్రదరిశస్తు నలుగురిలో నాటుం చెయాులంటే నాకు తగని సిగుొగా 
వుండేది. అయినా మీరు నా మాట వినేవారు కద్భ. ఎంద్భకంటే మీ 
సేాహితులు, చుటిాల పిలలలందరూ మూుజిక్ తోపాటు డేనుా కూడా 
నేరుచకుంటునాారు, ప్రదరశనలు ఇస్తునాారు, కబటిి నేను కూడా 
నేరుచకోవాలి. అంతే తపప నాకిషిం ఉందా లేదా అనా విషయానికి 
మీరపుపడూ ప్రముఖుత ఇవాలేద్భ.  అంద్భకే ఏద్య మీ త్సపత్రయమే 
తపప ఈ కళ్లలో నేనేమాత్రమూ రాణించ్లేకపోయాను. అంద్భకే 
నలుగురిలోన్య నవుాలపాలు అవటం తపప ఎపుపడూ నాకేమీ 
మిగలలేద్భ.  
 ప్రతివారికి వారి వారి సాంత అభిరుచులు, కోరికలు 
వుంటాయి. కలలు, గమాులు వుంటాయి. అందరి శకిుసామ్రాిాలు 
ఒకేలాగా వుండవు. అలాంటపుపడు నేను నాలాగానే వుంటాను కనీ 
వేరేవారిలాగా ఎంద్భకు వుంటాను? ఎంద్భకు వుండాలి? ఈ విషయం 
మీకెంద్భకు తోచ్లేద్య నాకు తెలీద్భ. కనీ నా మీద మీరు తీస్తకొచేచ 
ఈ ఒతిుడి మాత్రం నాకు భరించ్శకుంగా వుండేది కద్భ. ప్రతీ 
విషయంలోన్య ఈ పోటీ చెలలద్భ.   అందరు అనిా విషయాలలోన్య 
నేరపరులు ఎనాటికీ కలేరు. అలాగే అందరికంటే అనిా 
విషయాలలోన్య అసుమాన్య మ్నమే ముంద్భ వుండాలి అనా 
ఆలోచ్న కూడా అంత ఆరోగుకరం కద్భ. ఎంద్భకంటే అపుపడది ఒక 
మ్ంచి పోటీలా కకుండా అతుంత అపాయకరమైన సాారింలాగా 
మారుతుంది. అంద్భకే చినాపపటినుండీ ఈ వంతులు, పోటీలలో 
పెరిగిన నేను నాకు తెలీకుండానే వీటనిాటి మీద దేాషం 
పెంచుకునాాను. మ్నం మ్నంలాగా నేచురల్ గా, ఫ్రీగా వుండాలి కనీ 
వేరేవాళ్ళతో పోలుచకుంటూ వాళ్ళలాగా కనీ, వారికంటే ఉనాతంగా 
కనీ ఉండాలనా త్సపత్రయం ఎంద్భకు?  ఈ వంతులకి, పోటీలకి 
ఇంక అంతం ఎకకడ?    
చినాపుపడు నాకంతగా తెలియకపోయినా పెదదయిన కొదీద ఈ 
భావాలనీా ఎపుపడూ నాలో చెలరేగుత వుండేవి. మిమ్మలిా 

ఎదిరించాలంటే నాకు భయం. అసలు మీముంద్భ మీకు వుతిరేకంగా 
ఏదనాా అనటానికే నోరు తెరుచుకునేది కద్భ నాకు. అలా అని మీ 
ఆకంక్షలనీా తీరాచలనా ఆసకిు, తీరచగల శకిు నాకు వుండేవి కవు. ఈ 
రండింటి మ్ధనంలో నేను మానసికంగా నలిగి నలిబలి అయేువాడిని. 
అసలే నేను అంత ఆతమవిశ్వాసం వునా మ్నిషిని కను. దానికి తోడు 
నా చ్ద్భవు, నడవడిక, ప్రవరునల మీద మీరు అనుక్షణం పెటేి ఆంక్షలు, 
నామీద మీకునా అనేక ఆకంక్షలు, వాటనిాటినీ తీరచలేనేమ్మననా నా 
భయాలు, తీరచకపోతే ఎలా అనా శంకలు, వీటనిాటి మ్ధు నా వుకిుతాం 
నలిగి ముడుచుకుపోయింది. అంద్భకే మీ భయానికి కూరుచనా చోటు 
నుండి కదలకుండా ఎపుపడూ చ్ద్భవుతవుండటం వలన చ్ద్భవులో 
ఎపుపడూ ఫస్తిన వుండే నేను ఆతమవిశ్వాసంలో ఎకకడో అడుగున 
వుండేవాడిని. ధైరుంగా నలుగురిలో నిలబడాలంటే  కూడా నాకు 
ఆతమసళిరుం  వుండేది కద్భ. పెదదయిన తరాాత ఈ భయానిా, అభద్రత 
నీ మ్నస్త అడుగులోల దాచేసి బైటికి నిబారంగా వునాటుల నటించ్టానిా 
అలవాటు చేస్తకునాాను. కనీ మ్నస్త లోతులోల తంగి చూసేు నేను 
చాలా పిరికివాడిని. అసమ్రుిడిని. చ్ద్భవు తపప ఇంక వేరే ఏదీ 
తెలియని న్యతిలోని కపపని. 
 ఇంత ఊగిసలాడే వుకిుతాం తో వునా నేను అసలు ఇవాళ్ 
ఈమాత్రంగా కూడా ఉంటానని ఏమాత్రం అనుకోలేద్భ. నాకు తెలుస్త, 
ననుా డాకిరిా చేయాలని మీరు చినాపపటినుండీ చాలా కోరుకునాారు. 
ఎంద్భకంటే మీ చుటిాలు, సేాహితుల పిలలలందరూ మెడిసన్ చ్దివి 
డాకిరలయాురు. అంద్భకని మీ అబాాయి కూడా డాకిరే అవాాలి. 
నలుగురిలో మీ సేిటస్త ఇంకొక మెటిు పైకెకకలి. పైగా మీ దృషిిలో 
డాకిరల సంపాదనే వేరు. సంఘంలో వారి పరపతే వేరు. కనీ చినాపపటి 
నుండీ నాకు సైంటిషుిని అవాాలని వుండేది. బయటి ప్రపంచ్ంతో ఏ 
సంబంధం లేకుండా, బయటివారితో ఏ ప్రమేయం లేకుండా, చ్కకగా 
నా లేబ్ లో నేను ప్రయోగాలు చేస్తకుంటూ వీలైతే సమాజ్ఞనికి 
ఉపయోగపడేదేదైనా కనిపెటిచుచ అని చాలా కలలు కనేవాడిని. కనీ 
నా కోరిక తీరలేద్భ. ఎంద్భకంటే మ్ళిళ మీ ఉదేదశ్వలు, కోరికలు నామీద 
రుదదబడాడయి. ఇలా మ్న కోరికలని, ఆసకుులని చ్ంపుకుని ఎంతకలం 
ఎద్భటివారి కోసం బతుకుత్సం? ఇలాగే జీవితం కొనసాగిసేు 
కొనాాళ్ళకి అసలు మ్నకేం ఇషిమ్మ మ్నమే మ్రిచపోత్సం. నేను కూడా 
అలాగే నా సైంటిషుి కోరికను మ్నస్త లోపల ఎకకడో నొకేకసి, దాని 
సంగతి పూరిుగా మ్రిచపోయి మెడిసన్ లో జ్ఞయిన్ అయాును. కనీ 
ఒకక చ్ద్భవులో తపప ఇంక వేరే దేంటోలన్య కేవలం ఏద్య కొంచెం 
ప్రవేశమే తపప ఎటువంటి ప్రవీణుత్స లేని నాకు పెదద పెదద పేరునా 
యూనివరిాటీలలో ఎడిమషన్ రాలేద్భ. ఏద్య ఒక మారుమూల వూళ్లళ ఏ 
పేరూ లేని, ఎవరికీ తెలియని ఒక మెడికల్ కలేజ్ లో ఎడిమషను 
దొరికింది. నాకు తెలుస్త, మీరు చాలా ఆశ్వభంగం చెందారు. అయినా 
ఇంక చేసేదేమీ లేద్భ కబటిి మీ కోరికలో కనీసం సగం అనాా 
తీరిందని సరిపెటిుకునాారు. సరే,  మ్ంచో, చెడో, మెడిసన్ లో చేరిన 
తరాాత ఇంక చేరేసాను కబటిి శ్రదధగా చ్దివాను. అయినా మానవ 
సేవ చేయటానికి సైంటిషియితేనేం, డాకిరయితేనేం? మెడిసన్ 
అయిన తరాాత రోగులతో డైరకిు ఇంటరాక్షన్  లేని రేడియాలజీ లో 
రసిడెనీా చేసాను. ప్రణం వునా మ్నుషుల తో కకుండా ప్రణం లేని 
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వారి ఇమేజ్ లతో అనుక్షణం కుసీులు పటేి ఉద్యుగానిా ఎనుాకునాాను. 
అమ్మయు, ఎవారితోన్య డైరకిుగా మాటాలడకకరలేద్భ, ఈ ఎకారేలతో 
తపప, అసలు రోగుల ముఖమే చూడకకరలేద్భ అనుకుని ఎపుపడూ 
హ్వయిగా ఫీల్ అయేువాడిని. నా మ్నస్తలోని ఈ అలజడి 
మీకేమాత్రము తెలియద్భ. మీరు కోరుకునాటులగా ఆదాయం, 
సంఘంలో గౌరవం పుషకలంగా వునాాయి కబటిి మీరిదదరూ కూడా 
సంతృపిుగానే వునాారు.  
 డాకిరుగా, ఫరవాలేద్భ, మ్ంచి పేరే తెచుచకునాాను. దీనికి 
కరణం డబుాతో సంబంధం లేకుండా ఇతరులకు సేవ చేసి వారి 
జబుాలను నయం చేయగల శకిు నాకు వుండటమే! కనీ దీనికంటే 
కూడా ముఖు కరణం నేను రోగుల తో ఎపుపడూ ముఖ్యముఖీ కలిసే 
అవసరం లేకపోవటమే అని చాలామ్ందికి తెలీద్భ. ఒక డాకిరుగా 
కవలిసిన పరిజ్ఞఞనమైతే వుంది కనీ రోగుల తో చ్కకగా 
మాటాలడగలగటం, అవసరమైతే వారితో అరుచికరమైన విషయాలని 
కూడా  వారి మ్నస్తని నొపిపంచ్కుండా చెపపగల మాటల చాతురుం 
నాకు లేద్భ.   ఇలాగే నా భయాలని, బలహీనతలని  మౌనమ్నే 
ద్భపపటితో కపిప దాచుకునేవాడిని. నా మౌనానిా అందరూ 
గంభీరమ్నుకునేవారు. నా పిరికితనానిా, తటపటాయింపుని చూసి 
అందరూ చాలా నమ్మదస్తుడు, దేంటోలన్య గభాలా దూకడు, ఆలోచ్న 
ఎకుకవ అనుకునేవారు. ఈ పైన పటారం లోన ల్గటారం సంగతి 
ఎవరికీ తెలిసేది కద్భ. 
 కనీ నామీద మీ ఆశల ప్రవాహం అంతటితో ఆగలేద్భ. 
ఆతరాాత పెళిల విషయం వచిచనపుడు కూడా డాకిరునే పెళిల 
చేస్తకోవాలని మీరు పటిుపటిారు. అసలు మీకు ఈ డాకిరల పిచిచ 
ఇంతగా ఎంద్భకుంద్య నాకు తెలీద్భ.  గౌరవప్రదమైనవి, ఆదాయం 
ఎకుకవగా వునా వృతుులు ఇంక చాలా వునాాయి. అయినా ఈ డాకిరల 
గాలమ్రు అమెరికలో మ్న ఇండియనుాకే ఎకుకవగా ఉందేమ్మ! మీకు 
తెలిసిన వాళ్ళ డాకిరల పిలలలందరూ డాకిరలనే చేస్తకునాారు, అపుపడే 
కుటుంబ గౌరవం ఇంకో మెటిు పెరుగుతుంది అని మీ అభిప్రయం. 
సరే, మీరు చూపించిన అమామయిలో డాకిరు అని తపప నాకు నచ్చని 
విషయాలేమీ లేవు. అంద్భకే ఈ పెళిల వలన నేను కూడా 
సంతోషంగానే వునాాను. కకపోతే రాత్రి పగలు తేడాలు లేకుండా 
డూుటీలు చేసి అలసి సొలసి ఇంటికి వసేు భారు కూడా డూుటీకి 
వెళ్ళటం వలన ఖ్యళ్ళ ఇలుల సాాగతం చెపేప బద్భలు కనీసం ఒక కపుప 
కఫీ ఇవాటానికయినా ఇంటోల ఎవరనాా వుంటే బాగుండేది అని 
ఎనోాసారుల అనుకునా మాట మాత్రం నిజం. ఇలాంటి చినా చినా 
విషయాలు తపప నా వైవాహిక జీవితం బాగానే గడిచింది 
 నానాా! ఇలా మిమ్మలిా, అమ్మని విమ్రిశస్తునాానని 
అనుకోకండి. మీరిదదరూ ఎంతో శ్రమ్ పడి, క్రమ్శిక్షణతో ననుా 
పెంచ్టం వలనే ఈనాడిలా డాకిరునవాగలిగాను. మ్ంచి వృతిులో 
వునాాను. సంఘంలో గౌరవనీయమైన సాినంలో వునాాను. ఈ 
విషయం నేనపుపడూ మ్రిచపోలేను. కనీ క్రమ్శిక్షణ వేరు, ఎద్భటివారి 
ఇషిాయిషాిలిా పటిించుకోకుండా అసుమాన్య వారు తమ్ అధీనంలోనే 
వుండాలని ఆంక్షలు పెటిడం, వారి మీద తమ్ కోరికలు రుదదటం వేరు. 
ఈ రండింటిలోన్య మీరపుపడూ తేడా చూపించ్లేద్భ. అయినా 

అనుక్షణమూ ఎవరితోనో పోలుచకుంటూ, వారిలాగా వుండాలి, లేక 
వారికంటే ఇంక ఎకుకవగా వుండాలి అని మ్న సాంత అభిరుచులను 
అణచుకొని ఎవరికోసమ్మ అబదధపు బతుకు బతకటం నాకు నచ్చద్భ. 
వారితోన్య, వీరితోన్య పోలుచకుంటూ పోతే ఇంక ఆ పోటీకి అంతే 
వుండద్భ. ఎంద్భకంటే ఈ ప్రపంచ్ంలో ఒకరిని మించినవారు 
ఇంకొకరు ఎపుపడూ వుంటూనే వుంటారు. అయితే మ్రి మ్నం 
మ్నంగా ఇంక ఎపుపడు బతుకుత్సం? మ్న పిలలలు మ్ంచి చ్ద్భవులు 
చ్దవాలి, అందరికంటే వునాత సాినంలో వుండాలి, వృదిధలోకి రావాలి 
అని కోరుకోవటంలో ఏమీ తపుప లేద్భ. కనీ దానికోసం అసుమాన్య 
వారి వెంట పడి, వారి శకిుని గురిుంచ్కుండా వారిని న్యునత పరుస్తు, 
ఎపుపడూ అనుులతో పోలుస్తు, అందరికంటే నువేా ముంద్భన 
వుండాలి అనా అరిం పరిం లేని పోటీలకి వాళ్ళని ప్రోదాలం చేయటం 
మాత్రం సరియైన పధధతి కద్భ. కనీసం నాకు అలా అనిపించేది. 
పిలలలకి సరైన దారి చూపిస్తు, వారి ఆసకుులను గమ్నిస్తు వారికి 
గైడెనుా ఇవాటం వేరు, తమ్ ఆలోచ్నలని వారిపై రుద్భదత, 
వేరేవారితో వారిని పోలుస్తు వారి ఆలోచ్నలని, చ్లనానిా డికేిట్ 
చెయుటం వేరు. క్రమ్శిక్షణ మ్నిషి పురోగమ్నానికి ద్యహదం చేయాలి 
కనీ వారి సేాచ్ఛని ఆటంకపరుస్తు, వారి వుకిుత్సానిా ముడుచుకునేలా 
చేయకూడద్భ. అంద్భకే మీరు పెటేి ఆంక్షలు, నామీద తీస్తకొస్తునా 
వతిుడుల వెనక నామీద మీరు పెటిుకునా ఆశలు, నా ఉనాతిని 
కంక్షిస్తునా మీ కోరికలు నాకు తెలిసినా, నా కోరికలను చ్ంపుకుని 
అసుమాన్య ఎవరో ఒకరితో పోటీబడటం, ఎవరో ఒకరితో 
పోలుచకోబడటం నాకు నచేచవి కవు. అనుక్షణం నా మ్నస్తలో రగిలే 
ఈ ఆంతరంగిక మ్ధనంలో నా ఆతమవిశ్వాసం పూరిుగా నలిగి  
చినాాభినామైపోయింది. నా ఆతమబలం ముకకలుముకకలైపోయింది. 
అంద్భకే మా అబాాయిని నేను అలా పెంచ్కూడదని 
నిరాయించుకునాాను. వాడి పటల నాకునా కోరికలను 
వుకుపరిచేముంద్భ వాడి అభిరుచులేమిటో అని ఆలోచిసాును. ఏ 
విషయంలోనైనా సరే, నాకు కద్భ, వాడికి ఆసకిు ఉందా లేదా అని 
ముంద్భ ఆలోచిసాును. వాడికి అనిా విషయాలలోన్య పూరిు 
సాాతంత్రాునిా ఇసాును. అంద్భకే అనాాను నానాా, పిలలల పెంపకం 
విషయంలో మ్నిదదరి గమాులు ఒకటైనా వాటి దారులు వేరని. నా ఈ 
ప్రయతాంలో నాకు విజయం లభించాలని దీవించ్ండి నానాా! మీకు, 
అమ్మకి నా నమ్సాకరములు. మీరిదదరూ ఇకకడికి ఎపుపడు తిరిగి 
వసాురని మేం ఇదదరం ఎంతో ఆతురతతో ఎద్భరుచూస్తునాాము. 
ఆడుకోవటానికి మీకు ఇపుపడు ఒక అందమైన బొమ్మ కూడా వుంది 
ఇకకడ. నేను వుకుపరచిన అభిప్రయాలని తపుపగా అరిం చేస్తకోరనా 
నమ్మకంతో, 
     మీ అబాాయి,  
     రాంబాబు                      
 వుతురం చ్దివి ఒకకసారి గటిిగా వూపిరి పీలుచకునాాడు 
శ్రవణ్. తను చ్దివినదంత్స పూరిుగా ఆకళింపు చేస్తకోవటానికి కొనిా 
క్షణాలు పటిింది.  
  "నానాా! దేనికోసమ్మ సిడీ రూం లో వెతుకుతుంటే పుసుకల 
మ్ధు ఈ వుతురం కనిపించింది" అనాాడు ఉతురానిా వాళ్ళ నానాకిస్తు. 
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TFAS Trimurthy Day Celebrations 
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రాంబాబు ఉతురానిా ఒకకసారి గబగబా చ్దివేసాడు. ఒకకసారి ఏవేవో 
జ్ఞఞపకల వెలులవలో మునిగి ఉకికరిబకికరి అయాుడు. చెమ్రిచన కళ్ళని 
మెలిలగా తుడుచుకునాాడు. 
 "ఇది త్సత దగొర వుండాలి కనీ మ్న సిడీ రూం లో 
ఉందేమిటి నానాా?" అని  అడిగాడు శ్రవణ్. 
 రాంబాబు ఒకకసారి తలెతిు కొడుకు వైపు చూసాడు. గటిిగా 
వూపిరి పీలుచకునాాడు. "రాయటమైతే రాసాను కనీ నానాకి ఇది 
పంపలేద్భ నేను" అనాాడు మెలిలగా. "మ్నస్త లోని బాధ కగితం మీద 
పెటిగానే కసు తగిొంది. నాకోసం ఎంతో కషిపడి, ననుా పెంచి పెదద 
చేయటానికి ఎనోా త్సపత్రయాలు పడిన అమ్మ, నానాల మ్నస్తను 
నొపిపంచ్కూడదని ఈ ఉతురానిా అసలు మెయిలే చెయులేద్భ. 
మ్ంచో, చెడో వారికి తోచిన రీతిలో వారు పెంచారు. నేను బాగానే 
వునాాను కదా! ఇవనీా చెపపటం వలన లాభం ఏమిటి? తమ్ భావాలని 
దిద్భదకుని సరిగాొ పెంచ్టానికి నా తరాాత వేరే ఎవరూ లేరు కూడా 
కదా! వారి పధధతి నాకు నచ్చకపోతే దానిని నేను పాటించ్కకరలేద్భ, 
అంతేకని మాటలతో వారి మ్నస్త నొపిపంచ్టం ఎంద్భకు? అంద్భకే 
ఇది నాదగొరే వుంచేస్తకునాాను" అనాాడు రాంబాబు మెలిలగా.    
 "నానాా! చినాపపటి నుండీ నాకు మీరు అనిా 
విషయాలలోన్య పూరిు సాాతంత్సునిా ఎంద్భకు ఇచాచరో ఇపుపడు 
తెలిసింది. బాలుం నుండీ మీరు పడిన మానసిక మ్ధనం లోనుండి 
పుటిిన వెనాని నానాా నేను! అంద్భకే నాకు కలినరీ ఆర్ి్ లో ఆసకిు 
వుందని చెపిపనపుడు నేనే ఆశచరుం పందేలాగా వెంటనే ననుా కలినరీ 
స్తకలులో చేరిపంచారు. తోటి ఇండియనుా అంటూ వారితోన్య, 
వీరితోన్య, ఎవరితోన్య ననుా పోలచలేద్భ. ఏవిధమైన సాంఘిక 
ఒతిుడులు కనీ, సాంఘిక సిిగామలు కనీ మిమ్మలిా ఏమాత్రం 
బాధించ్లేద్భ. నాకు ఇషిమైన చ్ద్భవు చ్దివి ఇంత చినా వయస్తలోనే 
ఇవాళ్ మ్న సిటీలోకలాల పెదదయిన రసాిరంట్ లో ఛీఫ్ కుక్  ని 
అయాును. నానాా! యు ఆర్ గ్రేట్! నేను కూడా నా పిలలలని మీలాగే 
పెంచుత్సను. వాళ్ళకి మారాొనిా చూపిసాునే కనీ అదే మారొంలో 
వెళ్ళమ్ని కటిడి చేయను. వారికి పూరిు సాాతంత్రాునిా ఇసాును.   మీరే 
నాకు ఆదరశం" అనాాడు శ్రవణ్ కళ్ళ నిండా వాళ్ళ నానాంటే ప్రేమ్ని, 
ఆరాధనని నింపుకుంటూ.    
 రాంబాబు ఎంతో తృపిుగా కొడుకు వైపు చూసాడు. తన 
మ్నస్తలోని తపనలకి, ఇనేాళ్ల తన త్సపత్రయాలకి సరైన గురిుంపు 
లభించింది అనుకుంటూ గటిగిా నవేాసాడు. శ్రవణ్ ఆ నవుాలో తన 
గొంతు కలిపాడు.     ***** 
 
 ఈ రచ్న Telugu Association of Geater Scramento 
వారి TAGS Patrika లో కూడా ప్రచురిస్తునారట. మ్ంచి రచ్నా, 
అందరు తలిల దండ్రులూ ఆలోచించ్వలసిన కధా వస్తువు కబటిి మ్న 
తెలుగు జ్యుతి లో కూడా ప్రచురిస్తునాాము. దీనికి అనుమ్తించిన 
TAGS వారికీ, రాధిక గారికీ కృతజఞతలు.  
 
 

 

అభినివేశం 

Tata Prabhakara Murthy 
 

నడక హొయల్గల ఎగిరే నీ 
కురుల అలల్గల వలేసావ్ 
పాటకి నీ ఆటేలే, మ్రి 

నా గుండె నేల కదిపేసావ్? 
 

అడుగుల సడో అది 
నా యెదలో నీ మువాల రవళ్ల 

జఘనపు కులుకో నీ నయనపు తళ్ళకో 
అభినయావేశ భంగిమాగంధాలు 
ఎగసే ఈ కవిత్స కరూపరాలో .. 

 
వలపై వసంత్సలు .. నీతో నిశ్వంత్సలు 

జతగా వనాంత్సల నా ఆశల అనంత్సలు 
చుంబనోద్రేకలు .. ఊహల ఉదంత్సలు 

పరిషాంగ స్తఖ్యలివి.. ఎపుడూ ఏకంత్సలు 
 

హంసాసు ముద్రలు కలల సాకరాలు 
దృషిి భేధాలు నును సిగుొల సంశయాలు 
నవ రసాభినయాలు మ్న భావోదేాగాలు 

చినా మాటలోల చెపపలేని పంగే సపు సంద్రాలు 
 

కళ్ళళ కలిసీ కలవక, మాట కసు బెరుకుగ 
భావపు వెలులవ కటిలు దాటే ముందర 

నీ తలపుల దాగని రాతల, 
తెలియని భాషల కూతల 

చ్రితలనిా చెపాపలని, బ్బల గుండె విపాపలని 
సందేహ్వలనిా దాటాలనీ 

కొంత సేపు నినాాపాలనే అభినివేశం 
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 అరకు వాులీ ఒక ప్రసిదధ హిల్ సేిషన్. ఇది దక్షిణ 
భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశ్వఖపటాం జిలాలలో, 
తరుప కనుమ్లలోని అందమైన ప్రదేశ్వల మ్ధు ఉంది.  అంతే 
కక  సాంసకృతిక, సంప్రదాయ చ్రిత్ర కలిగి ఉంది. దక్షిణాన 
అతుంత అందమైన హిల్ సేిషన్ ఈ ప్రంతం. ఇపపటికీ 
పరాుటక వాుపారీకరణ దాారా పాడవకుండా ఉంది. లోయ 
అందం టాలీవుడ్ చిత్రాలలో కూడా ప్రదరిశంచ్బడింది. హ్వుపీ 
డేస్, డారిలంగ్ గులాబ వంటి సినిమాలు పాక్షికంగా ఈ 
లోయలో చిత్రీకరించ్బడాడయి. ఒక అందమైన హిల్ సేిషన్ 
మాత్రమే కకుండా, అరకు వాులీ కఫీ తోటలకి కూడా ప్రసిదిద 
చెందింది. చుటిుపకకల ఉనా అనేక తెగల పునరావాసం కోసం 
కఫీ తోటలు బాధుత వహిస్తునాాయి. అరకు వాులీ ఏడాది 
పడవునా మితమైన వాత్సవరణానిా కలిగి ఉంటుంది. అరుకు 
లోయలో ట్రైబల్ మూుజియం, టైడా, బొర్రా గుహలు, సంగద 
జలపాతం పదామపురం బొటానికల్ గారడన్ా వంటివి 
సందరిశంచ్డానికి ఆసకిుకరమైన సిలాలు ఉనాాయి. 
అయినపపటికీ, అరకు వాులీ లోని ఆకరషణలలో ఎవరూ మిస్ 
అవాకూడద్భ, అపుపడే సందరశకులు ఈ ప్రంతం చ్రిత్ర 
సంసకృతిని బాగా అరిం చేస్తకుంటారు. 
 నా పేరు శ్రీజ బోడు నా వయస్తా 12 సంవతారాలు. 
నేను భారతదేశంలో జనిమంచాను కని 5 నలల వయస్తాలో 
ఉనాపుపడు U.S. కి వచాచను. వేసవిలో ప్రతి రండు సంవతారాల 
కొకసారి భారతదేశంలో నా కుటుంబం మా ఫ్రెండ్ా కుటుంబ 
సభ్యులను సందరిశంచ్డానికి వెళాుము. మేము ఈ సంవతారం 
అరకు వాలీను సందరిశంచాము. మేము 2 రోజులు హరిత్స 
హిల్ రిసార్ి్ లో బస చేసి అరకు వాులీ యొకక అందమైన 
సహజ వాత్సవరణం చూడటం జరిగింది. మేము మొదట 
సందరిాంచిన ప్రదేశం పదామపురం బొటానికల్ గారడన్ా 
(పదామవతి గారడన్ా అని కూడా పిలుసాురు). ఈ నమ్మశకుం కని 
పరాుటక దృశుం. అనుదేశ పూల చెటుల అరుదైన జ్ఞతులు కలిగి 
ఉనా ఒక ఉదాున వనం ఉంది. ఈ ఉదాున వనాలలో మ్రొక 
ముఖుమైన ఆకరషణ బొమ్మల రైలు, పిలలలు పెదదలు కూడా 
ఆనందిసాురు. పరాుటకులకు మొతుం ప్రంతం పరుటనను 
ఇవాడానికి తోటలోల తిరుగుతుంది. ఈ వనం విశ్రాంతిని 
పచ్చదనం ఆహ్వలదించే ఒక మ్ంచి నడక ఇస్తుంది. గారడన్ా పిలలల 
కోసం ఆట సిలం ఇతర కరుకలాపాలకు పెదద బహిరంగ 
ప్రదేశమును కూడా అందిసాుయి.  
 తరువాత మేము వెళిళన ప్రదేశం గిరిజన మూుజియం, 
ఇది మా హోటల్ నుండి కొదిద దూరంలో మాత్రమే ఉంది. ఈ 
సిలం లోయలో శ్వంతి సామ్రసాునిా కలిగి ఉనా అనేక తెగల 
రోజువారీ జీవిత్సలపై ఒక అంతరదృషిిని అందిస్తుంది. ఈ 

మూుజియంలో గిరిజన ప్రజల జీవితపు మ్టిి బొమ్మలను 
గురిుంచ్వచుచ. ప్రతి గదిలో వేరేారు బొమ్మలు వాటి రోజువారీ 
జీవనశైలిని తమ్ సొంత మారొంలో చిత్రీకరిసాుయి. శిలాపలతో 
సహ్వ అనిా కళాకృతులు మూుజియంలో సరైన రీతిలో 
ప్రదరిశంచ్ బడాడయి, తదాారా మ్నకు తెగ లు వారి ఆచారాల 
గురించి మ్రింత అవగాహన వస్తుంది. నగలు, వేట సాధనాలు, 
సామానులు, కిచెన్ ఉపకరణాలు మొదలైన అనేక కళాకృతులు 
ప్రదరిశంచ్ బడాడయి. అకకడ ఇపుపడు బహుమ్తి ద్భకణాలలో 
మీరు ఎంచుకోవడానికి అనేక అందమైన చేతితో చేయబడిన 
కళాకృతులను అముమతునాారు. ఈ మూుజియం చారిత్రాతిమకం 
కకపోయినపపటికీ, పటిణ అభివృదిధలో ముఖుమైన పాత్ర 
పోషించిన గిరిజనులను ప్రదరిశస్తునా ఈ మూుజియం ఒక 
ముఖుమైన భాగం. 
 అంతిమ్ంగా, మేము బొర్రా గుహలకు కూడా 
వెళాళము. ఈ గుహలు భారతదేశంలో అతిపెదద గుహలలో 
ఒకటిగా ఉనాాయి సముద్ర మ్టిానికి స్తమారు 2313 
అడుగుల ఎతుులో ఉనాాయి. ఈ గుహలు అందమైన 
సపలోతీమ్ా (ఖనిజ నిక్షేపాలు, ఇవి గుహలోని లోపలి భాగంలో 
రండో పరను ఏరపరుసాుయి సాధారణంగా స్తనాపురాయి 
నుంచి తయారు చేయబడత్సయి). ఈ గుహలలో అందంగా 
ఆకరాలు కలిగిన సాిలగేమట్ా సిలాకెళిట్ా ఉనాాయి. బోరా 
గుహలు కరిిక్ స్తనాపురాయితో తయారు చేయబడాడయి, ఇవి 
80 మీటరల లోతనవి. తదాారా బోరాలను దేశంలోని లోతన 
గుహలుగా చేసాుయి. లోపలి గుహలు చాలా ప్రతేుకమైన 
ఆకృతులతో చాలా ఆసకిుకరంగా ఉంటాయి, ఇది నిజంగా 
అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. అరకు లో దాదాపుగా అందరి 
పరాుటకులకు ఇషిమైన సిలాలలో ఇది ఒకటి. 
 అరకు వాలీ తపపక సందరిశంచ్వలసిన పరాుటక 
ప్రదేశం. మీరు భారతదేశ్వనికి వెళిళనపుపడు, ప్రతేుకంగా వైజ్ఞగ్ 
కు వెళ్ళు, మీరు ఈ సిలానిా సందరిశంచ్ండి. ఇది ప్రపంచ్ంలోని 
అతి తకుకవ కలుషుం తో, సంరక్షించ్బడిన సిలాలలో ఒకటి. 
ఈ సంవతారం భారతదేశం నా పరుటన నా అభిమాన 
భాగంగా ఉంది. పచ్చదనం, కఫీ పరాుటక ఆకరషణలను 
ప్రేమించే ఒక వుకిు అయితే ఇది మీకు ఉతుమ్ సిలం, అరకు 
వాులీ. 
  
  

అరకు వాులీ  
బొడుడ శ్రీజ  
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Telugu Fine Arts Society 

Event Accounts (2018 - 2019) 

Event Organized Income Expense Profit/(Loss) 

Sangeetha Vibhavari (June 24, 2018) $3,300 $ 3,273 $27 

Summer Picnic (Aug 19, 2018) $1,590 $2,700 ($1,110) 

Summer Sports Competitions $3,330 $1,850 $1,480 

Cultural Competitions $2,560 $1,400 $1,160 

Telugu Jyothi (Diwali/Ugadi) $8,550 $5,200 $3,350 

Diwali Celebrations (Nov 18, 2018) $44,300 $43,800 $500 

Sankranthi Celebrations (Jan 27, 2019) $3,600 $3,900 ($300) 

Trimurthy Day* (March 31, 2019) $2,600 $3,360 ($760) 

* not fully finalized yet 

సంక్ర ంతి వంటల పోటీలు - చితర  మాలిక  
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కడుపు  చేటు - కథ  
రచ్న   : కొమ్రవోలు  సరోజ  

 అది  ఫిబ్రవరి నల కవటంవలల టంపరేచెర్ మైనస్  
యిరవై ఒకటి దాటింది. అదృషివశ్వతుు పవన సాాములవారు 
ఇంక విజృంభించ్లేద్భ. మ్ంచు మాతంగి గారు చ్కకటి తెలలని 
సనాజ్ఞజులాలంటి సోా చ్లలటం వలల భూదేవి గారు సాచ్ఛతకు 
ప్రతీకగా తెలలని,  పలచని తివాచీ పరుచుకునాటుల ఆహ్వలదంగా  
వునాారు .  
 భోజరాజు గారి ఇంటోల మాత్రం మారాుండుడు తన 
ప్రత్సపం చూపిస్తునాాడేమ్మ ! అనాటుల సంభాషణ కొంత వేడిగా
-మ్రి  కొంత వాడిగా సాగుతోంది.  
 "అయితే... మ్మ్మలిా ఇండియా వెళిలపమ్మని 
చెపపదలుచకునాావనామాట!" 
 అలిలబలిలగా అలుముకుంటునా ఆలోచ్నలూ! 
జీరబోయిన గొంతు ఏ క్షణానళానా సాానభ్రంశం కలగడానికి 
సిదధంగా వునా కనీాళ్ళళ, వెరసి సోఫా లో ఓ మూల ఒదిగి 
కూరుచనా జనారధనమ్మ. ఆమెకు కొదిద దూరంలో మ్రొక సోఫా 
లో సిితప్రజుఞడిలాగా సారధకనామ్ధేయుడు అరుినరావు గారు, 
ఎద్భరుగా లవ్ సీటోల వారి ఏకైక కుమారుడు భోజరాజు. ఆ 
రోజు వారి సంభాషణ కెనడాలో ఉండాలా! లేక ఇండియా 
వెళాలలా! అనే అంశం మీద చ్రచ, ఇంక వాద్యపవాదాలు 
జరుగుతునాాయి. కోడలు దక్ష అతుగారికీ, మామ్గారికీ, భరుకూ 
టీ ఇచిచ... తన్య ఓ కపుప టీ త్సగి మేడ మీదకి వెళిలపోయింది 
తన పని చూస్తకుంటూనే. నిమితుం పిలలలు కుశ్వలి, కరుణ 
వాళ్ళ రూమ్ లో టీవి చూస్తునాారు.  
 "అవును, నా ఉదేదశుం అదేనమామ!" 
 "వునాది నువొకకడివి, నువుా బ్రతికి బటికడితే చాలని  
కోటి దేవుళ్లకు మ్రొకక కదరా, నలుగురు పుటిిపోయాక నటిిలుల 
బంగారం చేశ్వవని  మురిసి పోయాం కదరా నాయనా ! 
 నినొాదిలిపెటిి నేనుండలేనురా !"     
 కొడుకిక దూరంగా వెళ్ళటం ఆమెకు పిడుగు పడి 
అఘాతంలోకి నటేిస్తునాటుల తీవ్రమైన వేదన వుకుమైంది. 
 "అమామ ఇకకడుండి మీరేంచేస్తునాారో చెపపండి. 
పద్భదనా లేచినదగొరనుంచి స్తప్రభాతం, తెలుగు పాటలు, 
తెలుగు వారులు, తెలుగు సంప్రదాయం, తెలుగూ తెలుగూ. 
ఇకకడునాారనా పేరే కనీ, ఈ దేశం గురించి, చుటిుపకకల ఏం  
జరుగుతోంది, ఏమిటి  ఇత్సుద్భలు ఏమీ మీకకకరలేద్భ. నిద్ర 
లేస్తునే మీ మ్నసాంత్స ఇండియా లోనే ఉంటుంది. మీలాంటి 
వాళ్ళళ ఆంధ్ర లో ఏ చినా వూళ్లళనో ఉండవలసిన వాళ్ళళ. మీ 
శరీరాలు ఇకకడ వునాా మీరు ముఖుంగా  నువుా మానసికం గా 
అకకడే వునాావు. రోజు ఇడిల, ద్యశ, పూరీలు పులిహోరలూ 
పండుగలకు కజిికయలు, కజ్ఞలు, బొబాటులను ఎంద్భకివనీా! 

ఇహ చీరల సంగతికొసేు ... చీరాల నేత, వెంకటగిరినేత అంటూ, 
ఉతికి బ్బసమంటంత్స  మ్ర్రి చెటిు ఊడలు దిగినటుల ఆరేసాువు, 
నాకు మీ పదధతి  నచ్చటం లేద్భ.........."  
 "పోనీ వేరే ఉంటాం”  
  "మీకొచేచ పెనషన్   డబుాలు చాలవు" 
 "ఐతే........ మీ బ్బస్ మెంటోల ఒక చినా వంటిలుల 
కటిించు" 
 "ఎంద్భకూ! పూరీలు, గారలూ వేయించి, ఇలుల 
తగలబెటిి...... మ్మ్మలిా ఈ  ఛలిలో వీధిలోకి లాగాలనా!....... " 
ఎంతమాటనాావురా?   ఆక్రోశించిది  మాతృహృదయం.  
 అంతటితో ఆపలేద్భ వారి పుత్రరతాం  మిమ్మలిా 
గుళ్ళకీ  గోపురాలకి  తిపేప శకిు నాకులేదమామ  అదీ కక 
మాఇదదరికి వచేచ జీతం మాకుటుంబానికి  బొటాబొటిగా 
సరిపోతుంది, హైదరాబాద్భలో నా సేాహితుడి తలిలతండ్రులు 
"సాకేత్రాపాణం" అనే వానప్రసుంలో ఉంటునాారు, మీరూ 
అటాలంటి చోటకకడైనా ఉంటే మ్ంచిది".  
 ఆలోచించుకొండి, నిరాయించుకోండి  అనాటుల 
అకకడుాంచి లేచి వెళిళపోయాడు  స్తపుత్రుడు .  
      అరుినరావుగారు కూరుచనాచోటునుండి ఇస్తమ్ంత కూడా 
కదలేలద్భ  సరికదా చేతిలోని న్యుస్ పేపరిా వదలన్యలేద్భ .  
 జనామ్మ కళ్ళనుండి జ్ఞరిన కనీాటి,బొటుల ముడుతలు 
పడడ ఆమె చెకికళ్ళమీదకి జ్ఞలువారాయి, ద్భుఃఖం  కెరటంలా 
పంగుకొచిచంది.  
 ****** 
  కలప్రవాహంలో కలసిపోయాయి నాలుగునలలు 
భోజరాజుకీ అతని భారాుమ్ణికి   సోమ్వారంనుండి 
శుక్రవారంవరకూ ఉద్యుగాలూ, పిలలలూ, స్తకళ్ళల హోంవరుకలూ 
శనివారం పోరగాళ్ల సిామిమంగు, కరాటే, గ్రోసరీ షాపింగ్   
సాయంత్రం పారిి, ఆదివారం ఆలశుంగా నిద్రలేవటం, ఇలుల 
శుభ్రం చేస్తకోడం ఇత్సుద్భలు.   
 జనామ్మ వంట వారిదదరికి మాత్రమేప్రరంభమైంది .  
 కొడుకూ కోడలూ పిలలలకి నచేచ వంటలని చెపిప  
పాసాిలు, చికెన్ బరొరూల ఆమెలటుల మొదలుపెటిారు.  
 వెలులలిల వాసనే పడని  ఆ  దంపతులకి  ఇవనీా 
భరించ్టం కషింగానే ఉనాపపటికీ పుత్ర వాతాలుం పేగు బంధం  
వారిని కటిి పడేసింది . 
 కొడుకూ కోడలూ గతంలోకంటే  మ్రి కసు 
ముభావంగా  ఉంటునాారు పిలలలిదదరూ కూడా ముంద్భ మాదిరి 
చ్నువుగా మెలగటంలేద్భ. బాధపడినా, ..... వాళ్ళల  తలిలమాట 
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వినటమే నాుయం అని సరిపెటిుకుంది జనామ్మ అని 
పిలువబడే జనారధనమ్మ. కనీ రోజురోజుకీ  పెరిగే వయస్తాలాగే  
దిగులు కూడా అధికమైపోతోంది .  
 గతం శోకం భవిషుత్ భయం వరుమానం వర్రీ 
అనుకుని  విరకిుగా నవుాకుంది .  
 గడియొక యుగంగా గడుపుతోంది .  
 అరుినరావుగారు నిమ్మకు నీరతిునటుల, మినుావిరిగి 
మీదపడాడ చ్లించ్ని చ్ందంగా అహరిాశలూ ఏద్య ఒక పుసుకం 
పటిుకుని కూరుచంటారు.  
 ఇంక రాత్రికగానే జనామ్మ వెకికవెకిక ఏడవటం, 
ముకుకచీదటం గొంతుజీరబోవటం...... "ఇదిగో నేను 
ఏడుస్తునాా, వినపళ్ళళదా..." అని ఆమె అనటం" ఐయితే 
ఏంచెయుమ్ంటావే నన్యా నీతోపాటు ఏడవమ్ంటావా అంటూ 
ఆయన  విస్తకోకవడం కూడా పరిపాటైపోయింది .. ఎటొచిచ 
ఈ మ్ధు కలంలో శృతి మించ్టంవలల ..... ఒకరోజు రాత్రి   
మ్ంచి నిద్రలోవునా భరును రండు చేతులతో  కుదిపి మ్రి లేపి  
“ఇంక ఇకకడ ఉండటం నావలలకద్భ, వెళిళపోదాం" అంటూ 
ద్భుఃఖం కటిలు తెంచుకోగా,  బావురుమ్ంటూ పసిపిలలలా 
ఆయన భ్యజం మీద  వాలిపోయింది.  ఆయనకూడా  
చ్ంటిపిలలను సముదాయించినటేల పదివి పటిుకుని.... 
"నువేాగా కొడుకు దగొరకెళిళ ఉండాలని ఉబలాటపడి, ఆ వునా 
ఒకక కొంప అమిమ ఇకకడికొచేచదాక ననుా నిద్ర పోనివాకుండా 
ద్భంపతెంచి గంపకెత్సువ్ చాలా సందరాులోల కొడుకు 
మాటలతోన్య, కోడలు చేతలతోన్య వెళిలపమ్మని చెపిపనా నీలో 
వీసమెతుు కూడా కదలికలేద్భ... ఇపుపడెళిల ఎకకడుంటాం! 
 నీకూ నీవారు లేరు నాకూ నా వారులేరు  అనా 
పాటలేలవుంది మ్నజీవితం,  కనీసం ఒకక ఆడపిలలననాా 
కనాావుకద్భ" 
 "అది నాతపాప? ......"  
 "ఇపుపడాసోదెంద్భకులే కని ఎవరింటోలవునాా ఏవో 
చినాాచితక సపరధలు రాకమానవు సరుదకుపోవటం 
అలవరచుకోవాలి లేనిపక్షంలో ఎవరికి వారుండగలగాలి, 
రోడుడకు కుడిపకకనైన నడవాలి లేదా ఎడంవైపైనా నడవాలి, 
ఏపకకగాను నడవను, మ్ధులో నడుసాునంటే చెలలద్భ" 
 "మీకేం బాధాలేద్భ, ప్రేమాలేద్భ, అనీా నాకేగా!" 
 ఇదిగో  ఇంకెపుపడూ ఈ  సోది నాదగొరతుకు, 
వెళిలపోవాలని గటిగిా నిశచయించుకుంటే  చెపుప, రేపే 
వెళిళపోదాం .  
 మ్నతిపపలు మ్నంపడదాం, అదెదఇంటోల ఉండి ...... 
వచేచ ఆ కొదిదపాటి పెనషన్ తో సరుదకుందాం, సిలం ఉనాంత 
లోనే కళ్ళళ ముడుచుకోవాలి. 
 మ్నిదదరికీ టికెకటలకు సరిపడ డబుా నాదగొరుంది, 
ఊరికే ఆలోచించి నీబుర్ర బదదలు కొటిుకుని, నాబుర్ర బదదలు 

కొటిక, హ్వయిగా పడుకుని నిద్రపో, లేకపోతే, అద్భగో  
ఆపుసుకల షెల్ఫ లో  పిలకవారి' ప్రచీన గాథా లహరిది, 
అంద్భలో  సిధారినేాషణ కథ చ్ద్భవు, వాసువాలు గురిుసేు  
చాలు, ఎనిా పుసుకలు చ్దివినా ఏం ప్రయోజనం  !  
 ఆచ్రించ్టం అలవరుచకోవాలి ఈ వయస్తాలో ...... " 
 "మీతో చెపాపను చూడండి నా బుదిధ లేనితనానిా 
తిటిుకోవాలి ...." 
 “ఉక్రోషంగా మాటాలడటంకద్భ, అబాాయి 
అనావాటిలోల నిజ్ఞనిజ్ఞలెంత?   
  నేను  తమిమది నలలు మ్మసాను, కషిపడి  కని 
పెంచాను అని  నువుా  తెగ గింజుకుంటుంటే ....   ఎవరు  
కనమ్నాారు ? అని వాడనాాడు, ఆ మాటలవలల ఆరోజు నుండీ 
వాళ్ళకీ మ్నకీ మ్ధు  దూరం మ్రింత పెరిగిందే కనీ ......   
ఒరిగిందేమీలేద్భ.  
 కలమ్నే ప్రవాహంలో కలిసిపోయాయి మ్రో రండు 
నలలు బ్రిటీష్ ఎయిరేాస్ విమానంలో పకక పకక  సీటలలో  సీట్ 
బెలి్ వేస్తకుని కళ్ళళ మూస్తకుని కూరుచనా ఆ వృదహ 
దంపతులు ఎవరి ఆలోచ్నలోల వాళ్ళళండిపోయారు.. 
అభావంగా వుండిపోయిన కొడుకూ, కోడలి ముఖ కవళికలు, 
పిలలల అమాయకమైన నవుా ముఖ్యలు వారి కళ్ళముంద్భ 
సినిమాలా కద్భలుునాాయి... 'పిలలలు పెరిగారు, మీఅమామ 
నానాల అవసరం మ్నకికలేద్భ అనవసరమైన బరడన్, 
వాళ్ళనింక ఇండియా పంపిచేదాదం' అని కోడలనటం.......  
 'అదికద్భ దక్షా! నేనొకకణేా కదా! నానాగారికి 
ఆసిుపాస్తులేం లేవు,నీకు తెలుాగా! చినా వుద్యుగంతోనే 
సంసారం నటిుకొచాచరు.  
 కషిపడి ననుా ఎం సి ఎ చ్దివించారు... " 
 "సో వాట్!  నేను మాత్రం  బ సి ఏ  చ్దవలేదా ! 
ఒకకడే కొడుకునా సంబంధం ససేమిరా వదదనాా, మా అమ్మ 
వినలేద్భ, 
  నేను మా అమ్మనీ, చెలిలనీ కెనడాకు తీస్తకురావాలి, 
చెలిలకి చ్ద్భవూ, పెళ్ళళ అనిా చేయాలి.  మా నానాగారు  
పోతపోత ఆ బాధుత నాకపపగించారు ... మీరు నా మాట 
వినాారా సరే ! లేదా ! నేను పిలలలిా తీస్తకుని వెళిళపోత్సను"  
అని బెదిరించ్టం, వాద్యప వాదాలు అడపా దడపా 
అరుినరావు దంపతులు వినటం జరగకపోలేద్భ.  
 కొడుకు తన సేాహితుడు  హైదరాబాద్  ఎయిర్ 
పోరుికి వచిచ రిసీవ్ చేస్తకుని, వాళ్ళఇంటికి తీస్తకు వెళాుడని 
అకకడ నాలుగు రోజులుండి ఆలోచించుకోవచ్చని చెపాపడు.  
 లండన్ హిత్రో ఎయిరోపరిు లాంజ్ లో కూరుచని 
కనకిింగ్ ఫ్ళలట్ కోసం వెయిట్ చేస్తునా సమ్యంలో కొడుకు 
చ్ద్భవు కొనేంద్భకు ఇచిచన పుసుకం తెరిచారు అరుినరావు 
గారు. అంద్భలోనుండి కొడుకు ముత్సులవంటి చేతివ్రాతతో 
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వ్రాసిన వుతురం జ్ఞరిపడింది. ఉతురం చ్దివి ఆయన 
అవాకకవలేద్భ కనీ దానికి జత పరచిన ఇంటరేాషనల్ 
మ్నియారడర్ మూడు లక్షలది చూసి అవాకకయాురు .  
 జనామ్మ వుతురం చ్దవసాగింది నీటితో నిండిన 
కళ్ళను పమిట కొంగుతో తుడుచుకుని మ్రీ. 
 అమామ, నానాలకు నమ్సాకరం, ననుా క్షమించ్మ్ని. 
అడిగే అరహత కూడా నేనేనాడో కోలోపయాను. అలివికి మాలిన 
ఆలిని కటిుకునా వాడి పాటేలమిటో "సాానుభవమున చాటు 
సందేశం" బ్రహమ రాక్షసి లాంటిదానిా నాకు కటిబెటిారని 
మిమ్మలిా నిందిచ్టంలేద్భ, ఎవరి కరమకు ఎవరూ కరులు కద్భ . 
ఒక విధంగా కేవలం నా అసమ్రధత, చేతగాని తనం. నేననా 
మాటలు మిమ్మలిా నొపిపంచే ఉదేదశుంతో అనావి కదని, మీ 
కడుపున పుటిి, మ్ంచితనానికి మారుపేరైన మీ పెంపకంలోనే 
పెరిగిన నేను మ్రీ అంత ద్భరామరొుణిా కదమామ.  
 కేవలం నాభారు అనబడే మ్హ్వ మేధావి మౌత్ పీస్ ని 
మాత్రమేనని, ఆ విధంగా ప్రవరిుసేుకని మీకు నామీద ప్రేమ్ 
కొంత శ్వతం తగిొ ఆ సాినంలో ఏవగింపు చోటు చేస్తకోవాలని, 
నా ఆలోచ్న అని మీరు గ్రహిసేు నేను ధనుుణి ా .. ఎకకడునాా 
మీరు ప్రశ్వంతంగా ఉండాలనాదే నా ఆకంక్ష .. ఉద్యుగం 
రావటం అతికషిం  
 పోవటం బహు తేలిక,  పెళిల చేస్తకోటం మ్హ్వ 
స్తలభం ఆ ఊబలోనుండి బయటపడటం' విజయమ్మ ! వీర 
సారొమ్మ ! ఈ ఉతురం వ్రాస్తుండగానే ..... టీ టీ డీ వారి ఛనలోల 
మ్హ్వనుభావులు చాగంటి వారి ప్రవచ్నం వసోుంది, పోతన 
గారి కవితాం ఒకొకకక పలుకు మ్ంచి గంధపు పరిమ్ళ్ం 
బంగారపు ముదదలు.  
 "చేతులారంగ శివుని పూజించ్ డేని  
 నోరు నొవాంగ హరికీరిు నుడువేఁడేని  
 దయయు సతుంబుగా తలవడేని  
 కలుగ నేటికీ తలులల కడుపుచేటు"  
 పదుం హృదుంగా వస్తునాది, చాగంటివారు 
ఒకొకకపదానిా విడతీసి,,,,బడడకు జనమ నివాటానికి తలిల పడే 
బాధ, ఒకొకక పరిసిితులోల ఏ రకంగా ఉంటుంద్య ఆ బాధను 
తలిల ఎంత ఆనందంగా అనుభవిస్తుంద్య, నాలాంటి 
పామ్రులకూకడా అరధమై  శరీరం పులకరిసోుదంటే, అతిశయోకిు 
కద్భ. భగవంతుడు తనకు మారుగా సృషిించిందే "అమ్మ" 
అమ్మ అనే పిలుపులోనే వుంది అనంతమైన మాధురుం. మీరు 
తిరుపతిలో నివాసమేరపరుచకుంటే బాగుంటుందని నా 
అభిప్రయం.. మీరు బాగా ఆలోచించుకుని 
నిరాయించుకోండి... అమ్మ, నానా అనే అదృషిపు అమ్ృత 
భాండానిా దూరం చేస్తకుంటునా మీ నిరాుగుుడైన కుమారుడు 
భోజరాజు ".  
 ****** 

 హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధి అంతరాితీయ 
విమానాశ్రయంలో దిగి, కసిమ్ా చెక్ అయినతరాాత భోజరాజు 
సేాహితుడు కృషాగోపాలిా కలుాకునాారు అరుని రావు 
దంపతులు. అతను వారి లగేజ్ ట్రంకులో సరిద వారిా కరోల 
కూరోచమ్ని చెపాపడు. కరు మెలిలగా ట్రాఫికోల నడుస్తు....... 
బ్బగంపేటలోని స్తముఖ అపారుిమెంట్ బలిడంగ్ ముందాగింది, 
వాచ్ మాన్ సామానుల తీస్తకెళిల  మూడవ అంతస్తులోవునా కృష ా
గోపాల్ అపారుిమెంటోల పెటిాడు. వారు ముగుొరు, ఎలివేటర్ 
లో వెళాలరు. కృషా భారు లలిత బ్రేక్ ఫాస్తికి ఇడీల, ఉపామ చేసింది. 
 సమ్యం ఉదయం ఎనిమిది కవటంతో సాానం 
వగైరాలు ముగించి  బ్రేక్ ఫాసి్ చేసారు. కృషా, లలితల 
ఆదరణతో నాలుగురోజులు ఇటేి గడిచిపోయాయి  
 జనామ్మ, అరుినరావులు తిరుపతి వెళ్ళడానికీ అకకడ 
తరిగొండ వెంగమాంబ అనాదానకేంద్రంలో  వాలంటీరులగా 
పనిచేయడానికి, చేతనైనంత వరకు శ్రీవారి పాదసేవ చేయాలని 
ఘంటాపథంగా నిశచయించుకునాారు. కృషాగోపాల్, లలిత 
కూడా వీరి నిరాయం ఆచ్రణ యోగుమైనదని భావించారు.  
భగవంతుడు కొడుకు వాకుక రూపంలో ఇహలోక 
భవబంధాలనుండి తమ్కు విముకిు ప్రసాదించాడని, తమ్ శేష 
జీవితం శేషాద్రి వాస్తడి పాదాల చెంత గడపబోతునాంద్భకు  
నిండు మ్నస్తతో తృపిుగా గుండెలనిండా గాలి పీలుచకునాా రా 
దంపతులు.   *** 
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 "స్తకక! ఓ లమిమ స్తకక" 
 తండ్రి అరుపు విని, కొదిద దూరంలో కుందేలు పిలలలా 
గంతులేస్తు, తనలోతనే ఆడుకుంటునా పదేళ్ల చుకక పరిగెతిు తండ్రి 
దగొరకు వచిచ- "ఏట్రయు" అంది. "బ్బగి పతులీల. ఎలాలల" 
అనాాడునారిగాడు. 
 చుకకకి అరిమ్యింది. గబగబా తను చేయాలిాన పనులు 
చేయసాగింది. నారిగాడు మునిాపాలిటీ వారందజేసిన అనాధ 
శవాలకు దహనసంసాకరాలు చేసాుడు. వారిచిచన డబుాలతో తండ్రి, 
కూతురు బతుకు వెళ్లదీసాురు. నారిగాడనబడే నారాయణ ఏడేళ్ల 
వయస్తలోనే తలిల, తండ్రిని పోగొటిుకుని అనాథ గా మిగిలిపోతే, 
అతడి మేనమామ్ చేరదీసి సాకేడు. కూతురిా కని భారు కనుామూసేు 
నారిగాడితో పాటు ఆమెనీ ముద్భదగా నే చూస్తకుని 
మురిసిపోయేవాడు. అయితే కూతురికి పధాాలుగేళ్ల వయసపుడు 
పాము కటుకు గురై మ్రణించాడు. అపపటినుండి నారిగాడు 
ఆపిలలకి అనీా త్సనై బాసటగా నిలబడాడడు. ఆసిు లేద్భ...గుడిశ తపప 
నాది అనాది మ్రేదిలేని ఆపేద జంట చాలా కషాిలు పడాడరు. 
పెదదయాుక తనే ఆమెని పెళిళ చేస్తకునాాడు. 
పంటకూలీ. త్సపీపని, యితర కూలీపనలనిా చేసేవాడు. ఏడాది 
గడిచేసరికి చుకక కడుపులో పడింది. చుకక చ్కకగా చ్కకని చుకకలాగే 
వుంటుంది. అంద్భకే చుకక అనిపేరు పెటిారు. పిలలకి ఏడాది నిండేక 
నారిగాడి భారు కూడా తనచేతనైన కూలిపనులు చేసేది. వాళిలదదరికి 
చుకకంటే ప్రణం. వీలయినంతలో దానిా అలాలరు ముద్భద గా 
పెంచాలనే వాళ్ల త్సపత్రయం. అయితే పయినునా వాడు మ్ళ్ళళ వీళ్లని 
చినాచూపు చూసేడు. 
 నోరు తిరగని జబొాచిచ నారిగాడి భారు కనుామూసింది. 
అంతే నారిగాడి ప్రపంచ్ం తలకింద్భలు అయింది. 
తనతోపాటు యినాాళ్ళల సహజీవనం సాగించిన ఏకైక సహచ్రి 
దూరమ్వడం తటిుకోలేక పోయాడు. 
 పైగా పసిదాని భారమొకటి. ఒకకతినీ వదిలి ఏ పని 
చేయాలనుకునాా కుదరద్భ. కంటికి కనపడని భగవంతుడి మీద 
పటిరాని కోపం వచిచంది. తన భారు జబుా పడినపుపడు పూరి 
జగనాాధుని.. శ్రికకుళ్ం స్తరునారాయణ మూరిుని.. సింహ్వద్రి 
అపపనాని.. అనావరం సతునారాయణ సాామిని.. బెజవాడ 
కనకద్భరొమ్మని.. ఏడుకొండల వెంకనాని పరిపరి విధాల 
వేడుకునాాడు.. ప్రధేయపడాడడు. అయినా ఏ దేవుడు, దేవత్స 
కనికరించ్లేద్భ. డబుానామారాజులేా తపప బీదా బకిక కంటికి ఆనరని 
నిరూపించాడు.  

 'సినాపుపడే అమ్మ, అయు నాకకుకండా సేసీసినావు. పోనీ 
మావకడేనా వుందామ్ంటే అరిజెంటుగా పావుసేత సంపించేసేవు. 
సినాగుంటని నాకంటించీ సి తమాసజేసేవు. దరిదదరంలో బతకమ్ని 
శ్వపాకరాలెటీిసి, నీ మ్టిుకు నువుా పామీమద సలలంగ 
లచిచందేవమ్మమరిా పకకన కూకుండ బెటిుకుని 
తంగుండిపోనావు. నానేటి జెయాుల? నాకెవుడు దికుక? యీ 
గుంటేగనక నేకపోతే నాను కూడా ఏ నుయోు గొయోు  
స్తస్తకునీవోణిా. రా.. ఒకకపాలి కిందికొచిచ దిగి స్తడు.. నాను, నా 
అస్తమ్ంటోళ్ళల ఎనిా కవుకులు పడునావో,..' ఇలా ఎనిాసారోల దేవుడికి 
మొర బెటిుకునాాడ్డ లెకక జెమా లేద్భ. నిజంగా దేవుడు దిగొసేు ఒకక 
గుద్భద గుదేదయగలిగినవాడిలా తయారయాుడు. అలాంటి 
సమ్యంలోనే పటాంలో మునిాపాలిటీ లో పనిేస్తునా నారిగాడి 
దూరపు బంధువు దేవుడి రూపంలో వొచిచ నారిగాడిా పిలలతో సహ్వ 
పటాం తీస్తకుపోయి దగొరుంచుకుని అనాధ శవాలని తగలెటేి పనోల 
ప్రవేశ పెటేిడు. అయితే ఈ పనోల నారిగాడి కి మ్ందలవాటయింది. 
అయితే చుకకని మాత్రం కంటికి రపపలాగే చూస్తకునే వాడు. తనతో 
పాటే తిపుపకునేవాడు. ఆపిలల కూడా తండ్రి ని వదలకుండా తిరిగేది. 
శవాలు,శమశ్వనాలు ఆపిలలని భయ పెటడలేకపోయాయి. అకకడే 
సమాధుల మ్ధు ఆడుకుంటూ, తండ్రి కి అవసరమైన పనులు చేస్తు 
వుండేది. 
 వునాంతలో నారిగాడు కూడా పిలలకి దేనికీ లోటు లేకుండా 
చూస్తకునే వాడు. పనంత్స అయాుక లెకకగా త్సగి, యింటికి వచిచ 
పిలల కి అనాంపెటిి తను తినేవాడు. ఆ తరాాత పడిన కషాినికి 
స్తలువుగానే నిద్రపటిడంతో హ్వయిగా నిద్రపోయేవాడు. 
"రయొురయు! పద" చుకక గొంతు విని గతం లోంచి వరుమానంలో 
అడుగు పెటిాడు. తోపుడు బండిలో నినా బసాిండ్ దగొర 
చ్నిపోయిన వృధుదరాలి శవం వుంది. శవ పరీక్షలు, పంచాయతి 
అయేు క అనాధగా నిరాయించి శవానిా దహనం చెయుమ్ని 
నారిగాణిా ఆదేశించారు. దాని ఫలితమే ప్రస్తుతం తండ్రి 
కూతుళ్ళ ప్రయాణం. మారొశిర మాసం చ్లి. పద్భదనేా మొదలయిన 
ముస్తరు మొండి చుటిం లా వదలడం లేద్భ. చాలీచాలని బటిలు 
చ్లినాపలేకపోతునాాయి. 
 చుకక చ్లికి వణుకుతోంది. అపపటికే చీకటి నలల పరదాలు 
పరుచుకుంటునాాయి. డబుానా మారాజుల పిలలలు హ్వయిగా 
సాటిరుల, వూలుకోటుల వేస్తకుని నీ సలి ననేాటి సేసుది అని 
లెకకలేకండా తిరుగుతునారు. పటిి కురచ్ గౌను చేతుల్గు కిందకి 
లాకుకంటు - "స.. సలె.. సలేసుందరొరయు" చుకక మాటలు విని 
నారిగాడు- 

స(శ)హ జీవనం  
భాగవతుల కృషారాావు  
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 "పోని బండిల కూకుంటావా" అనాాడు. అలాగే అనచపిప, 
బండిలో దూరి, శవం పకకన సరుదకుని కూరుచంది. 
అయినా దికుకమాలిన చ్లి వణికించేసోుంది పాపం .. పళ్ళళ టకడక 
కొటేిస్తకుంటునాయి. కసేాపాగి మ్రి కూరోచలేక ఆపసిది .. 
ఆపువుాలాంటి పిలల ... కలమషాలెరుగని లేగదూడలాంటి పిలల ... 
గబుకుకన శవం మీద పరిచిన సైను బటి తీసి నిండుగా కపేపస్తకుని 
అంతటి తో ఆగక పకకనే పడుకోకపెటిబడడ నిరీివ కళ్ళబరానిా గటిిగా 
కవిలించుకుంది. కూతురి సందడి వినపడక పోవటం తో వెనకిక 
తిరిగి చూసిన నారిగాడి గుండె చెరువైంది. 'అనాధ రచ్చక యింక 
ఎనిా కసాలి సవుదదరాలు స్తపిత్సువు? ఒడిడ కస్తల్గడా నా సిటిి తలిలని 
అసలెంద్భకు పుటిిచెచవు? నా రు పోసీవోడు నీరు పోసాుడంటారు 
గందా మ్రి మా కలిపోతునా బతుకులిా ఏ గంగాజెలం తో 
సలాలరుత్సువు? మాలాటోలోు ఆడుకోడం నీ కటలయితే 
అస్తమ్ంటాటుల యేనికోసం సేసునాావు?' ఇలా ఎనోా జవాబు 
తెలియని ప్రశాలు ఆదేవదేవుణిా..కరుణా సింధువుని .. సరావాుపి ని 
అడగాలనుంది. అతని కళ్లలో కరేది నీరు కద్భ .. దేవుడు కూడ 
వెలకటిలేని రుధిరాశ్రువులు.. 
 మెలలగా శవం మీద గుడడ తలగించి, నిరీివ శరీరానిా 
అంటుకొని గటిిగా కౌగలించుకుని పడుకుకనా  చుకక ని కనీాళ్ళల 
తుడుచుకుని ప్రేమ్గా చూసేడు. ప్రణం లేకపోయినా చ్లిలో తన 
చుకక ప్రణాలు కపాడిన ఆ వృధుదరాలికి మ్నస్తలో నే జేజేలు 

పలికేడు. బతికునా వాళ్ల కనాా చ్నిపోయిన ఆవృద్భదరాలే 
ఆతీమయంగా అనిపించింది. అపుపడు .. దైవం మానుష రూపేణా .. 
అనాటిు ఎద్భరుగా వస్తునా వుకిు వీళ్ళని చూసేడు. దగొరగా వచిచ, 
బండిలోకి తంగి చూసేడు. కనపడడ దృశుం అతణిా దిగ్రాుాంతికి గురి 
చేసింది. అతనికి నలభై అయిదేళ్ళ వయస్తంటుంది. అతనడిగిన 
వాటికి నారిగాడు జవాబులు తెలిసినంత వరకూ చెపాపడు. 
 మిగిలిన విషయాలు అతను మునిాపాలిటీ లో 
తెలుస్తకునాాడు. వారం రోజుల తరువాత నారిగాడి జీవితం 
పూరిుగా మారిపోయింది. చుకక గవరామెంట్ స్తకల్ లో 
జ్ఞయినయింది. నారిగాడు ఆ వుకిు నడిపే సహ్వయ సంసి లో పనికి 
కుదిరాడు. ఇంతకీ ఆ వుకిు ఎవరో కద్భ .. ఢిలీల లో గూంజ్ అనే 
ఎనీివో సాధపించి వేలాది సహ్వయక చ్రులు చేపటిి, మెగససే అవారుడ 
అంద్భకునా అంశ్ గుపాు. "అవేళ్ ..ఆ చ్లిలో.. నీ కూతురిా 
అలాశవంతో.. చూసి నా గుండె ద్రవించింది. ఆ దృశుం నే నపపటికీ 
మ్రిచిపోలేను" అంటాడాయన. 
 ఇపుపడు నారిగాడి కి 'బగుమ్ంతుడితో యిరోదం లేదని' 
వేరే చెపాపలంటారా!   *** 

కనాకలము 

తెలుగదేల అనానా మూలము తెలుగు 
తెలుగు తలిల నను కనాతలిల, తెలుగు వాడ నేను 

తెలుగు జ్యలల ఊయలలూగినాను 
ఆనాడే ఆవకయరుచి  మ్ఱిగినాను 

  

అమ్మయను కమ్మని మాట చినానాటనే  ముద్భదగ నేరిచనాను 
అనామ్యు పాటల ఆనందము తెలిసినాను 
సిదేదంద్రుని కూచిపూడి నడకలు నేరిానాను 
నందమూరి నటన చూచి మైమ్రచినాను 

  

జంటకవుల పదుము ‘సంతోషముమగ’ పాడినాను 
ఇంద్భకలడంద్భ లేడని సందేహము లేద్భ నాకు 

వేమ్న పదుముమల చూడ చూడ రుచుల జ్ఞడ వేరని తెలుస్తకునాాను 
స్తమ్తి శతకపు నీతి నేరిచనాను 

  

తెలుగుతనము నా మూలనునా ధనము 
తెలుగు మాట నేను ఆరగించుఅమ్ృతము 

తెలుగునేల పైన పుటికునా నేమి 
ప్రపంచ్ భాషలంద్భ తెలుగు లెసా  



సంక్ర ంతి పోటీలు - ముగుు లు  






