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అధ్యక్షుని కలం నండి…
తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాష్టలందరికీ

వినాయక

చవతి శుభాకంక్షలు. పచచటి చెట్లు, హాయి గొలిపే వాతావరణం, ప్రకృతితో కలిసి
పరవశంచే సమయం.. ఈ వేసవి మీ అందరూ చకకగా ఎంజాయ్
చేస్తునాారనుకంట్లనాాను.
మీ అందరి సహాయ సహకరాలతో ఉగాది కరుక్రమం ఘనంగా జరిగంది. ఉగాది విశేషాలు, చిత్ర

మాలికలు ఈ సంచికలో పందుపరిచాము. అలాగే ఉగాది తరువాత తెలుగు కళా సమితి మరికన్నా
కరుక్రమాలు న్నరవహంచింది. జూన్ నెలలో అంతరాాతీయ యోగా దినోతసవం సందరభంగా విహంగం యోగా
కరుక్రమం న్నరవహంచాము. ఈ యోగా కరుక్రమాన్నకి మంచి సంఖ్ులో సభ్యులు హాజరయ్యురు.
జులై నెలలో ప్రముఖ్ చిత్రకరులు శ్రీ మోక విజయ కుమార్ గారు చిత్రలేఖ్నం తరగతులు
న్నరవహంచారు, ఎడిసన్ మరియు సోమర్ససట్లు తె.క.స. న్నరవహంచిన ఈ శక్షణా శబిరాన్నకి 40 మంది విద్యురుులు
(పిలులు, పెదదలు) విచేచసి చిత్రలేఖ్నం మెళకువలు తెలుస్తకనాారు. విద్యురుులు గీసిన కన్నా చిత్రాలు ఈ
సంచికలో అకకడకకడా ప్రచురించాము. ఈ సంచిక ముఖ్చిత్రంలో ఉనావి శ్రీ విజయ కుమార్ గారి కన్నా కళా
ఖ్ండాల ప్రతిరూపాలు. ఇంత చకకటి తరగతులు న్నరవహంచిన శ్రీ విజయ కుమార్ గారికి మా అభినందనలు.

అలాగే ప్రముఖ్ వేద కవి, శతకకరుడు, సినీ గేయ కవి, పేరడీ మాంత్రికుడు శ్రీ జొనావితుుల
రామలింగేశవర రావు గారు మరియు సినీ రచయిత దరశకులు శ్రీ వడ్డేపలిు కృష్ణ గారుతో ప్రత్యుక సాహతీ కరుక్రమం
న్నరవహంచాము. నాట్సస తో కలిపి సంయుకుంగా న్నరవహంచిన ఈ సభకు వందకు పైగా సాహతీ అభిమానులు
వచిచ కవితా మధురిమను ఆసావదించారు.

తెలుగు కళా సమితి వారి న్నరవహంచే మరొక ముఖ్ు కరుక్రమం వేసవి వన భోజనాలు. ఆగస్తు నాలగవ
త్యదీన న్నరవహంచే వన భోజనాలకు మీరంతా విచేచసి విజయవంతం చేయవలసిందిగా నా విజఞపి.ు
ఈ సంవతసరం దీపావళి వేడుకలు నవంబర్ 16 వ త్యదీన East Brunswick లో జరగనునాాయి. ఈ
వేడుకలకు సంబందించిన వివరాలు తవరలో మీముందు ఉంచుతాము. గత సంవతసరంలాగే ఈ సంవతసరం

కూడా ప్రత్యుక దీపావళి సంచిక ప్రచురించాలన్న మా అభిలాష్. ఈ సంచికకై కథలు, కవితలు మరియు వంటల
పోటీలు పెడుతునాాము. వీటికి మీ రచనలు పంపవలసిందిగా మా వినాపం.
మీ అందరి ఆదర అభిమానాలకు మరొకకసారి కృతజఞతలు తెలియజేస్తు..
మీ
ఉపపల అనంత స్తధాకర్
అధ్ుక్షులు, తెలుగు కళా సమితి

4

ఇది వేసవి సంచిక.

సంపాదకీయం

Frank Sinatra పాడిన Strangers on a train జఞ పిుకి తెచిింది.

వానలు కురిసీ కురిసీ ఆలసయంగా వచిిన ఎండలు మఱీ

దేవుడి పేరిట చేసినదిది న్నయయమా అన్నయయమా అనా

మండుతున్నాయి. ఆలసయం గ్రీష్మం భీకరం అనిపిస్తున్నయి. ఈ

మీమాంస లో పెట్టారు మనల్లా 'దేవుడి గుటా ' వ్రాసిన మధుకర్ గారు

ఎండలలో కొనిా చలల ని వారులు.

శ్రీ శిష్ా గారి 'నీ ఇష్ా ం...' చదువుతుంటే 'మనస్త మూగ్దే గానీ

మొదటిది సరవశ్రీ లంకా వేంకట కృష్ణా రావు, బొగ్గవరపు లవ

బ్బస్తండది దానికీ....' అనిపిస్తుంది

కుశ, తాడేపల్లల కుమార్ గారలతో మన తెలుగు జ్యయతి సంపాదక వరగం

స్తజన్న దేవి గారు క్రీడా రంగ్ంలో యుధ్ధధనికీ అసలు

పూరిు సవరూపానికి రావడం.

యుధ్ధధనికీ ' తేడా' చాలా బ్బగా చూపించారు

మరో వారు, క్రితం దీపావళికి లాగే ఈ దీపావళికి కూడా తెలుగు

దేశపరంగా మనమంత అభివృధ్ధధ సాధ్ధంచిన్న సీీ జీవితం ఇంకా

జ్యయతి కి కథలూ, కవితలూ, వంటల పోటీలు నిరవహంచాలనా కళా

Bride burning దశలోనే ఉనాదని మఱొకా సారి గురుు చేశారు, సరోజ

సమితి వారి నిరాయం. ఆ ప్రకటన మీకు email లో వచిి ఉండాల్ల,

గారు 'మఱుపు' కథలో

లేకపోతే ఈ సంచికలో చూడండి. మీ ' బంధుమిత్ర పరివారం'

'ఉపనయనం ఒక సరదా కథ' వేణుగారు తన కథకి తనే

అందరికీ ఆ పోటీ సంగ్తి చెపపండి.

సరియైన వాయఖ్యయనం చేశారు

అనిాంటికన్నా ముఖ్య వారు, మన భారతీయులందఱం గ్రవ

'నోరంత మండిన యంత యానందము గ్లుగు గ్దరా

పడదగ్గ మంచి వారు: ఈ 2019 సంవతసరపు Scripps National

స్తమతీ'. మన అచి తెలుగు పచిి మిరపకాయ బజీీ ని మరోసారి

Spelling Bee లో ఎనిమిది మంది సంయుకు విజేతలలో ఏడుగురు మన

మచ్చికున్నారు సరోజా కృష్ా గారు

వారి పిలల లు, అందులో ఒకరు కొడాల్ల అభిజయ్ తెలుగు బిడడ, ఇదద రు

మీ మదడుకి పదును, సంసాృత సామతల మీద బండారు

New Jersey వాళ్ళు. మనవారి సరసవతీ తపస్తసకి అంతకన్నా గొపప

రాజారావు గారి సవాలు.

తారాాణం ఏమునాది అనిపిస్తునాది.

అడిగినంతనే 'అకా మహాదేవి' మీద వారు వ్రాసిన వాయసం

ఇక ఈ సంచికలో:

పంపిన ప్రముఖ్ రచయిత న్నరాయణ సావమి గారికి ధనయవాదాలు.

అందుకోవమమ - స్తప్రభ గారి సరసవతీ ప్రారధన తో ప్రారంభం
వాన కురిసిన రాత్రి - జడా స్తబ్బారావు గారి ఆలోచన్నతమక రచన.

సంపాదక వర్గం
ఊటుకూరి విజాఞన్ కుమార్ (Editor), లంకా వేంకట కృష్ణా రావు, బొగ్గవరపు లవ కుశ, తాడేపల్లల కుమార్

BOT Representatives
దరిసిపూడి ఉష్ (Associate Editor), గ్ండి జ్యయతి
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తెలుగు జ్యుతి - వేసవి సంచిక : జులై - ఆగస్తు 2019

ఆనందోత్సాహాలతో జరిగిన
తెలుగు కళా సమితి, నూయజెర్సావారి ఉగాది ఉత్ా వాలు
న్యయజెర్సస తెలుగు వారు శ్రీ వికారిన్నమ సంవతసర (2019)
ఉగాది వేడుకలను శనివారం, ఏప్రిల్ 20న తెలుగు కళా సమితి కారయ
వరగం ఆధవరయంలో సాునిక ఈస్టా బ్రన్స విక్ మిడిల్ స్కాల్, న్యయజెర్ససలో
ఆనందోతాసహాలతో జరుపుకున్నారు. కనుాలవిందుగా జరిగిన ఈ
కారయక్రమంలో దాదాపు 800 మంది తెలుగువారు పాల్గగని పండుగ్
వాతావరణానిా సృష్ా ంచారు. ప్రముఖ్ సినీ కథాన్నయకుడు శ్రీ స్తమన్
గారు ఈ కారయక్రమానికి ముఖ్య అతిధ్ధగా విచేిశారు. తెలుగు కళా సమితి
కారయ వరగం జ్యయతి ప్రజవలనతో కారయక్రమం ప్రారంభించారు.
ఈ సందరభంగా తెలుగు కళా సమితి అధయక్షులు శ్రీ స్తధ్ధకర్
ఉపపల గారు కారయక్రమానికి వచిిన వారందరికీ తెలుగు శ్రీ వికారిన్నమ
సంవతసర సంవతసర శుభాకాంక్షలు తెల్లపారు. ప్రముఖ్ వేద పండితులు
శ్రీ రఘు శరమ శంకరమంచి గారు వికారి న్నమ సంవతసర ఉగాది
పంచాంగ్ పఠన కారయక్రమం నిరవహంచారు. కమూయనిటీ కారయదరిి శ్రీ
మతి ఉష్ణ దరిసిపూడి, తెలుగుజ్యయతి సంపాదకులు శ్రీ విజాఞన్ కుమార్
గారి ఆధవరయంలో సాహతయ కారయక్రమం, తెలుగు సామతల పోటీలు,
తెలుగుజ్యయతి ఉగాది సంచిక ఆవిష్ారణ జరిగాయి.
సాంసాృతిక కారయదరుిలు శ్రీ వేణు యేలూరి, శ్రీమతి ప్రమీల
గోపు ఆధవరయంలో సాగిన సాంసాృతిక కారయక్రమాలు సభికులను
ఎంతగానో అలరించాయి. యువజన కారయదరిి శ్రీమతి జ్యయతి గ్ండి
ఆధవరయంలో తెలుగు కళా సమితి వారి యువత పలు విభాగాలలో సేవలు
అందించారు. తెలుగు కళా సమితి ఉపాధయక్షులు శ్రీ రంగా మాడిశెటిా
వండర్స నిరవహణను సమరధవంతంగా నిరవహంచారు.
మధ్ధయహా కారయక్రమాల అనంతరం సాయత్రం ఆరు
గ్ంటలకు తెలుగు కళా సమితి ట్రసీా శ్రీదాము గేదెల ఆధవరయంలో
ష్డ్రసోపేతమయిన విందుభోజనంతో సాయంత్రం కారయక్రమాలు
ప్రారంభమయాయయి.
తెలుగు కళా సమితి కారయవరగము, సలహాదారులు (advisors),
ముఖ్య అతిధ్ధ సినీ కథాన్నయకుడు శ్రీ స్తమన్ గారికి సన్నమనం
నిరవహంచి ఉగాది ప్రతేయక పురసాారం అందచేసారు. తెలుగు కళా
సమితి అధయక్షులు శ్రీ స్తధ్ధకర్ ఉపపల గారు, శ్రీ స్తమన్ గారి న్నలుగు
దశబ్బదల సినీ ప్రసాునం గురించి ప్రేక్షులకి తెల్లయజేసి సన్నమన పత్రం
చదివారు. శ్రీ స్తమన్ గారు మాట్టలడుతూ ఎకాడికి వళిలన్న మనం
ఎకాడున్నా మనం మన సంసాృతీ సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలని,

మన పిలల లకి మనం తపపకుండా నేరాపలని, తెలుగువారందరిని
ఒకాచోటికి చేరిి వివిధ కారయక్రమాలని నిరవహంచడం హరిషంచదగ్గ
విష్యమని, తనలాంటి కళాకారులని ఆహావనించి అందున్న ఉగాది
పరవదిన్నన సతారించడం తాను చేస్తకునా అదృష్ా మని తెల్లయ జేశారు.
నేటర్ సావ థామసన్ గారు న్యయజెర్సస సేానే గ్వరామంనే
తెలుగు కళా సమితికి అందచేసిన క్కలనష్న్ చదివారు. శ్రీమతి శాంతి
నక్ (ప లడ ర్), శ్రీ ఉపేంమి చివకుల (కమిష్నర్, న్యయ జెర్సస పబిలక్
.యుటిల్లటీస్ట) ప్రసంగించారు
విందు అనంతరం శ్రీ రోహత్ (ఇండియన్ ఐడల్ రనార్),
ప్రముఖ్ గాయనీమణులు శృతి, గాయత్రి బృందం అలాపించిన పాటల
కచేరి (మూయజికల్ నైనే) ప్రేక్షకులను ఎంతో అలరించింది. అలన్నటి
మధుర గీతాలతో మొదలుపెటిా జానపద, సాంఘిక, ఫాస్టా బీనే పాటలతో
ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. ప్రేక్షకుల హరషధ్ధవన్నలు, చపపటల తో
వేదిక ప్రాంగ్ణం మారోమగిపోయింది. ప్రముఖ్ మిమిక్రీ కళా కారుడు,
వంట్రిలాకివస్టా, కళారతా శ్రీ మలల ం రనష హాసయ భరితమైన మిమిక్రి,
శబ్బదల అనుకరణతోపాటు, వంట్రిలాకివజవ ప్రదరినతో ఉగాది వేడుకలోల
ప్రేక్షకులను అలరించారు. శ్రీ మలల ం రనష గారు చిన్నారుతో కల్లసి
చేసిన ప్రతేయక అభినయ కారయక్రమం ఆహుతులను రంజింపచేసింది.
కోశాధ్ధకారి శ్రీమతి రేణు తాడేపల్లల ఈ ఉగాది కారయక్రమం
టికాటుల అమమకం, రిజిసేేష్న్ డెస్తా నిరవహణను సమరధవంతంగా
నిరవహంచారు. ఈ ఉగాది వేదికను అలంకరించిన శ్రీమతి గిరిజ మాదసి
గారిని, సండ్ సిసావ ఏరాపటు చేసిన శ్రీ సాలు జేవస గారిని, ఈ ఉగాది
వేడుకలను చకాగా చిత్రీకరించిన ఫోటోగ్రాఫర్ ఆనంద్ గారిని మరియు
రుచికరమైన భోజనం అందించిన సవగ్ృహ రసాారంటు వారికి తెలుగు
కళా సమితి కారయవరగం ప్రతేయకంగా ధనయవాదములు తెల్లయచేసింది.
మీడియా ప్రతినిధులుగా శ్రీ శ్రీధర్ చిలల ర, శ్రీ విలాస్ట జంబుల,
శ్రీగోపి తాటి వయవహరించారు. చివరిగా కొతుగా చేరిన సభ్యయలకు,
సవఛ్ఛంద సేవకులకు, ఈ కారయక్రమానికి హాజరైన సభ్యయలకు,
కారయవరాగనికి, ధన సహకారానాందిస్తునా సాపనసర్స లకు కారయదరిి
మధు రాచకుళ్ు ధనయవాదాలు చెపుతూ జనగ్ణమన జాతీయగీతంతో
కారయక్రమానిా ముగించారు.
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అందుకోవమ్మ
సుప్రభ, న్యూ జర్సీ

ప్రతిదినముమను భావించి ప్రణతులీయ

సీసమాల్లక

బ్రతుకు న్నవను నడిపెడి యతివ వగుచ్చ

సంబరమిచెిడి యంబవు నీవని

సతము ననుిఁ బ్రోచి తనిపెడు శకిువీవు

సనుాతి చే ద సంతసాన

క్షితిని నీకనా మించిన చెలువ గ్లద

అంబల కందరికమమవు నీవని

--

యాదరముంచెద నహరహముమ

డెందమందున న్నలకొని పందు మీఱ

శంబరారియు మచ్చి శంకరివీవని

ఛ్ందమందునిఁ బల్లకెడి యిందువదన

సదభకిుిఁ గొల్చిద శకిుకొలది

వందనముమలు నీకివే వందవేలు

తుంబురునిగ్తి ప్రతోష్మీకునాను

అందుకోవమమ జగ్దంబ యాదరాన

దోచినటుల గ్ిఁ బ్బడి తులకరింతు
మహళ్లందరు గొలుి మహనీయమూరిువి
మహలోన నీ సాటి మగువ యెవరు
అహభూష్ణుండెంచ్చ హరువు నీదగునమమ
యఖిలలోకారాధయ యమిస్తపూజయ

*****

శంబరారి = మనమథుఁడు
శంకరి = సుఖమును కలిగించునది, పారాతి
ప్రతోష్ము = మిక్కిలి సంతోష్ము
తులకరింతు = సంతోషంచెదను

తుహన్నద్రి కనయవై తురగ్ల్లంచెదవీవ

అహిభూష్ణుండెంచు హరువు -= శివుడు మెచుుకొను

రహమీర మముిఁగాయు రాజిఞవగుచ్చ
తుహన్నంశు కోటియుిఁ దులయముమ కాిఁబోదు

తిలకించ నీదైన చలువ, నిజము

అందము, విధము
యమిసుపూజు = మునులచే చకిగా పూజింప్దగినదానా
తుహినాద్రి కను = మంచుకొండ కూతురు
తురగలించు =ప్రకాశించు

తేట గీతి

రహి = ప్రేమ

తలిఁచ్చకొందును నిన్నా నేనలుపు లేక

తుహినాంశు కోటి = కోటి చంద్రులు

కల్లమి లేముల నందును గ్లల నైన
వలుిఁగు నీదది పరికించిఁ గ్లుగు దినము

క్షితి=భూమి

తెల్లయ న్నప్పుడొ యనుకొంచ్చ నిల్లచియుందు
-తెలుగు జ్యుతి - వేసవి సంచిక : జులై - ఆగష్టు 2019
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ఉగాది ఉతసవాలు - చిత్ర మాల్లక

వాన కురిసిన రాత్రి...

డా. జడా స్తబ్బారావ్, నూజివీడు

ఆకాశం నిండా కరిమబుాలు కముమకున్నాయి. చినుకులుగా
మొదలైన వాన అంతకంతకూ ఎకుావకాసాగింది. వుండుండి వినిపిస్తునా
ఉరుముల చప్పుడు భయంకరంగా ప్రతిధవనించసాగింది. ఆకాశంలో
మరుపచిినప్పుడలాల ఆ వలుగులో వాకిటోలని చెటల నీా వింతగా
మరుస్తున్నాయి.

అనుభవంలోకి వచేిసరికి దానిలోతు మరింతగా తెల్లయసాగింది.

కిటికీ దగ్గరగా కుర్సి వేస్తకుని బయటకు చూస్కు కూరుిన్నాడు
అభిలాష. ఆకాశం నుండి చినుకులు పడడం ఆనందన అయిన్న ఆ
తరావత ఏరపడే బురదలో నడవడం చాలా చిరాకు అభిలాష కి. అయిన్న
మనస్తకి ఆహాల దం కల్లగించే వాన చప్పుడంటే విపర్సతమైన ఇష్ా ం
అతనికి. చాలాసేపటినుండి అకాడే కూరుిని బయటికి చూడసాగాడు.
ఇళ్లలో వలుగుతూ బయటికి కనిపించే వలుతురు తపప వీథిదీపాల
జాడలేదు.

ఉరిమిన చప్పుడుకి ఉల్లకిాపడి ఆలోచనల్లా దాటుకుని కిటికీలో
నుంచి వలుపల్లకి చూడసాగాడు. దూరంగా కనిపించే ఇళ్లలో నుంచి,
తెరిచిన కిటికీలలో నుంచి మనుషులు కనిపించసాగారు. రండిళ్ు
అవతలునా కిటికీలో నుండి ఎవరిదో రూపం అసపష్ా ంగా
కనిపించసాగింది. కళ్ళు పెదద గా చేస్తకుని చూస్తున్నా వనుకవైపునా పెదద
జడ తపప ఏమీ కనిపించలేదు. చినుకుల్లా దాటూకుని దూరానిా దగ్గర
చేయడానికి అతని కళ్ళు తీవ్రంగా ప్రయతిాంచసాగాయి. ఉనాటుల ండి
ఒకాసారిగా ఆకాశం మరవడం, ఆ వలుగులో అసపష్ా ంగా కనిపిస్తునా
రూపం ఇతనివైపు తిరగ్డం ఒకేసారి జరిగాయి. అంత వరషంలోన్య
అతని నుదిటిపై చెమట పటా సాగింది. అయిన్న దానిా పటిా ంచ్చకునే
సిుతిలో అతని మనస్త లేదు. మనస్తని బలంగా తాకిన ఆమవైపు కళ్ళల
చిటిల ంచ్చకుని చూడసాగాడు. తెలల డ్రస్తస వేస్తకునా ఆమ రూపానిా చూసి
మొదట ఆశిరయపోయాడు. అంత వానలో తెలల దుస్తులు ధరించడం
అతనికి వింతగా అనిపించింది. అయిన్న “లోకో భినా రుచి’ అనాటుల
ఎవరి రుచ్చలు వారివి, ఎవరి ఆనందం వారిది. ఒకరి అభిరుచ్చల మీద
మన నిరాయం అనవసరం.

వారం క్రితం ఆ ఊరికి వచాిడు అభిలాష. తెల్లసిన బంధువుని
ఆసపత్రిలో పెడితే తండ్రి రాలేక అతనిని పంపించారు చూసిరమమని. తీరా
వసేు ఐసీయూలో వునా పేషంటుని ఇంటికి తీస్తకొచేి వరకు ఇంటోలనే
వుండమని అడిగారు బంధువులు. తపేపదిలేక వుండవలసి వచిింది.
ఉదయమంతా ఆసపత్రిదగ్గరే ఉండడం, బయటేదో తిని సాయంత్రం
ఇంటికి చేరుకోవడం, రాత్రంతా ఒకాడే ఇంటోల గ్డపడం
అలవాటైపోయింది. దానికితోడు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిరాగానే
తగులుకునా వరాష నిా చూస్తుంటే మనస్తలో ఆనందంగానే ఉన్నా
ఇంటిదగ్గర వాతావరణం గుర్తుచిి మనసంతా దిగులుగా
అయిపోయింది.
ఆపాయయతన్య, అనురాగానీా అమృతంలా పంచే అమమన్య,
అనుబంధ్ధలతో పెనవేస్తకునా ఊరినీ, అలుపెరగ్ కుండా ఆటలాడిన
బ్బలయసేాహతులీా, ఈతకొటిా న
పిలల కాలువనీ, దెయయంకథల
పరిచయానికి నిలయమైన “మంగ్మమ డాబ్బ’ని
రచిబండనీ,
ఊరిముచిటల నీ వదిల్లపెటిా ఊరు కాని ఊరిలో కొనిా రోజులే అయిన్న
ఇలా గ్డపాల్లస వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. అయిన్న ఎప్పుడూ
ఊరిలో వుంటే “ఎప్పుడూ ఇకాడేన్న’ అనిపించేది. ఇప్పుడేమో
“ఎప్పుడెప్పుడు ఊరళిు పోదామా’ అని మనస్త ఉవివళ్ళురసాగింది.
అందుకే అంట్టరేమో “దూరమైతేనే కొనిా వస్తువుల పటల మమకారం
పెరుగుతుందని. ఎవరో చెపపగా అంతగా రుచించలేదుగానీ

ఉనా ఊరు... ఉనా ఊరే! ఊరినిండా బంధువులే. నోరారా
పిలుికునే అవధులు లేని అనుబంధ్ధలు. ఎవరవరికి ఏమవుతారో
తెల్లయకపోయిన్న వరసలు పెటిా పిలవడం, వారితో వేళాకోళాలాడడం
అదో ఆతీమయతను కల్లగిస్తుంది.

వాన తీవ్రత తగిగ చినా చినుకులుగా కురవసాగింది. ఇకాడ ఈ
ఇంటోల కిటికీకి దగ్గరగా నిలుిని తన్నలా ఆమని చూడసాగాడో అకాడ
ఆమ కూడా ఆ కిటికీ దగ్గరగా నిలుిని అతనివైపు చూడసాగింది.
ఒకర్తాకరు చూస్తునా భావన కలుగుతుంది తపప ఎవరి చూపు మీదా
మర్తకరికి సపష్ా త లేదు. “అసలు నన్నాందుకు చూసాురు’ అనే
అనుమానంతో ఒకర్తాకరు చూస్తకుంటూ అలాగే నిలుిన్నారు.
అభిలాష’కి అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఫాయనుగాల్లకి
ఎగురుతునా ఆమ కురులు చూస్కు కాసేపు అలాగే నిలుిన్నాడు. ఆమ
తనని గ్మనిస్తుందో లేదోనని పర్సక్షించడానికి కిటికీకి మరింత దగ్గ రగా
నిలబడి “హాయ్...’ అనాటుల చేయి ఊపాడు.
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చూసిందో చూడలేదో అరుం కాలేదు. అయిన్న ఆశ చావక
రండోసారి “హాయ్’ అనాటుల మళ్ళు చేయి పైకెతాుడు. కాసేపటి తరావత
అవతల్ల కిటికీలో నుంచి అలజడి మొదలైంది. “తననో కాదో’ అనే
సందిగ్ధంతోన్య, “ననేా అయితే అంత ధైరయంగా పిలుసాుడా’ అనే
భావంతోన్య ఆమ అటూఇటూ కదలడం సపష్ా ంగా కనిపించసాగింది
అభిలాష’కి. కాసేపు కిటికీ దగ్గర ఖ్యళ్ళ కనిపించింది.
ఆమతో పాటు వేరే వాళ్ళువరూ అటువైపు వచిినటుల
అనిపించలేదు. గుండెలోల భయం మొదలైంది అభిలాష’కి. ఊరుకాని
ఊరిలో తన్నందుకు ఇలా చికుాబడిపోయాడో అరుం కాలేదు. ఒకవేళ్
తనని తప్పుగా అరుంచేస్తకుని ఆ అమామయి తన తల్లలదండ్రులతో వసేు తన
పరిసిుతి ఎలా ఉంటుందో ఊహంచ్చకోవడానికే భయంగా అనిపించింది.
అసలు ఆమను చూసినవాడు ఊరుకోకుండా చెయెయందుకు ఊపినటుల ?
మనసంతా గ్జిబిజిగా అనిపించసాగింది. బయట వాన కురుస్తున్నా
ఒళ్ుంతా చెమటతో తడిసిపోసాగింది.
***

కొంతమందికి అవకాశాలు అంతగా కష్ా పడకుండానే అప్రయతాంగా
కల్లసివసాుయి. వాటిని వాడుకోవడం, వదిల్లపెటా డం అనేది వారిమీద
ఆధ్ధరపడి వుంటుంది. కొనిా పనులు సాధ్ధంచడానికి కొంతమంది
విపర్సతంగా శ్రమిసాురు. కానీ వాటి ఫల్లతాలు అందేసరికి వాళ్ళు తమ
జీవితానిా చాలా నష్ా పోతారు.
అభిలాష’కి ప్రయతాం లేకుండానే అవకాశం వచిింది.
ఉబిాతబిాబావుతున్నాడు మనస్తలో. కానీ పైకి కనబడ కుండా
మామూలుగా ఉన్నాడు. ఇదద రూ ఎదురదురుగా చెర్తక కుర్సిలో
కూరుిన్నారు. బయటపడుతునా చినుకుల చప్పుడు తపప ఇదద రి మధ్ధయ
మాటలు లేవు.
“చెయెయతాురు... వచాిను... ఏమీ మాట్టలడకుండా అలాగే
కూరుిన్నారు...” అంది.

నిముష్ణలు వేగ్ంగా దొరిలపోతున్నాయి. అసహనంగా
భయంభయంగా గ్దిలో తిరగ్సాగాడు అభిలాష.
కాసేపటి తరావత తలుపు చప్పుడంది. ఒకాసారిగా అభిలాష
గుండె ఝలుల మంది. ఇంతవానలో ఇకాడికి వచేిదెవరు? వారం నుంచ్చ
ఉంటున్నా చ్చటుా పకాలవారితో అంతగా పరిచయాలు కూడా లేవు.
మనస్తని తొల్లచేస్తునా ప్రశాల్లా దాటుకుంటూ వళిు తలుపుతీశాడు.
ఎదురుగా కనిపించిన దృశయం చూసి శిలలా నిలబడిపోయాడు
అభిలాష.
వానలో తడిసిన గొడుగును పకానపెడుతూ “హాయ్’
అనాటుల గా చేయి ఊపింది ఇందాక తను చూసిన అమామయి.
చ్చటూాచూశాడు భయంభయంగా. అసలే పల్చల టూరు. ఇంత
జరిగితే అంతంత చేసి చెప్పుకుంట్టరు. పైగా అరధరాత్రి, భోరున
కురుస్తునా వరషం. ఈ వేళ్లో ఎవరైన్న ఇదద ర్సా అకాడ చూసేు
నిప్పులేకుండానే కొంపలంటుకు పోవడం ఖ్యయం. ఆలోచనలతో
సతమతమవుతునా అతనిా చూస్కు “కనీసం లోపల్లకి కూడా రమమనరా’
అంది చొరవగా. కోటి కోకిలల సమోమహనరాగ్ం చెవులలో
ప్రతిధవనించింది.

“ఏదో చెపాపలని కాదు... కానీ మీరు బ్బగునారనిపించి...”
పూరిుచేయలేక ఆగిపోయాడు.

చప్పున ఈ లోకంలోకి వచాిడు అభిలాష. పకాకి తప్పుకుని
లోపల్లకి “రమమనాటుల ’గా సైగ్చేశాడు. మనస్తలో భయంగా ఉన్నా
అదృష్ా ం ఈ విధంగా కల్లసొస్తుందని కలలో కూడా ఊహంచలేదు.

“ఏదో అనుకోకుండా జరిగిపోయింది...” ఏమని చెపాపలో
తెల్లయలేదు.
“ఏదో చెపాపలనుకునాటుల న్నారు....” అంది.

“బ్బగుంటే చెయెయతేుసాురా?” మాటలో కోపం ధవనించింది.
“పోనీ... నేను చెయెయతిుతే మాత్రం మీరు గొడుగేస్తకుని
వచేిసాురా?” అటో ఇటో తేలేియాలని మాట్టలడాడు. కానీ వచిిన
అవకాశం ఎకాడ చేజారిపోతుందోనని మనస్తలో భయపడసాగాడు.
అవకాశం అంటే... అమామయితో మాట్టలడాలని ప్రయతిాంచడమా? లేక
ఆమనుంచి ఇంకేదైన్న కోరుకుంటున్నాడా? తన వయస్తలో జీవితానిా
అనుభవిం చాలనుకోవడం తప్పుకాదు. అలాగ్ని అదేపనిగా ఆ ఊహలతో
ఉండడం కూడా మంచిది కాదు.
“ఇంతకీ ఎందుకొచాిరో చెపపనేలేదు...” అన్నాడు.
కాసేపటి తరావత “ఇంటోల ఎవరూ లేరు. మా అమమమమ
వాళిుంటికి లవులకి వచాిను. ఈరోజు వళాుల్లసంది. కానీ వాన వలల
ఆగాల్లస వచిింది...” చెపపడం ఆపి ఆగింది.
ఇదద రూ ఒకే పరిసిుతిలో ఉన్నారు. చ్చట్టాల్లంటికి రావడం,
కాకతాళ్ళయంగా కలవడం, వానలో ఇంత దగ్గరగా కూరుిని మాట్టలడడం
అంతా కొతుగా అనిపించసాగింది.
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ఆమతో మాట్టలడకముందు ఆమ మీద ఏరపరుికునా
అభిప్రాయాలు తప్పుగా అనిపించాయి అభిలాష’కి. మనస్తలో తప్పు
చేయాలని వున్నా కొనిాసారుల పరిసిుతులు సహకరించవు. కొనిాసారుల
అవకాశాలు వాటంతటవే వసాుయి. కానీ మనస్తలో ఏదో “తప్పు
చేస్తున్నామనా’ భావన అంతర్సలనంగా ఉంటుంది. సేాహతులతో కల్లసి
అమామయిలకు సైనే కొటా డం, వాళ్ుని సరదాగా ఆటపటిా ంచడం మాత్రన
అతనికి ఇపపటివరకూ అనుభవంలో వుంది. అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఇలా
జరగ్డం ఎందుకో మనస్తని పటిా గ్టిా గా కుదపసాగింది. అందుకే “ఏదో
పరపాటుగా ప్రవరిుంచానేమో.. సార్స...” అన్నాడూ అభిలాష.
“అంటే వళిుపోమని అరుమా?” కలువలాలంటి కళ్ళు
తళ్తళ్లాడాయి.
“అలా కాదు...అనుకోకుండా పరపాటు జరిగిందని
చెపుున్నాను. మిమమల్లా వళ్ుమని కాదు...” అన్నాడు.
“అంటే ఉండమంటున్నారా?”
“మీతో మాట్టలడడం కష్ా న...”
“అయితే కష్ా ం లేనివే మాట్టలడండి. మీ గురించి చెపపండి”
అంది.
“వాతావరణం ఆహాల దంగా వుంటే చరిలు మొదలుపెటా డం
భావయంకాదేమో...”
“ఆహాల దంగా వుందని అనుభవాల కోసం వంపరాలడడం కూడా
అంత మంచిది కాదు...” అంది.
“చలల కొచిి ముంత దాస్తున్నారు...” అన్నాడు.
“బోర్ కొడితే న్న వయస్త వాళ్ుతో మాట్టలడాలనుకోవడం
తప్పుకాదుగా...”
“తప్పుకాదు... అయిన్న ఇంత రాత్రిలో ఒకబ్బాయితో
ఒంటరిగా ఇలా ఉండడం అంటే ఏమీ ఆశించకుండానే జరుగుతుందా?”
“సరే అయితే.... నేనిక వళాును....” లేవడానికి
ప్రయతిాంచింది.
గుండెలోల రాయిపడింది అభిలాష’కి. మాటకు మాట్ట పెరిగి
ఏదో ప్రణయానికో, కొతు అనుభవానికో దారితీస్తుం దనుకున్నాడు గానీ
మొదటికే మోసం వస్తుందనుకోలేదు. అందుకే కంగారుపడుతూ
“అయ్యయయోయ... న్న ఉదేద శయం అది కాదండీ...” అన్నాడు.
“మరి ఏమిటంట్టరు? అయిన్న పిలవకుండానే వచాినని
చ్చలకన్న?...”

“అంటే... అంటే... మీకొక విష్యం చెపాదమని...”
ఆగిపోయాడు సందేహంగా.
“చెపపండి...” కళ్ళుగ్రేసింది.
“సంబంధం సాపుపదీనం అన్నారు. ఇపపటిదాకా ఏదో ఒకటి
మాట్టలడుకున్నాం. అందువలల మనం సేాహతులమైనటేల . ఆ చొరవతోనే
చెపుున్నా. మీరంటే న్నకిష్ా ం....” పూరిుచేయకుండా ఆగిపోయాడు.
“కల్లసి కాసేపు కాలేదు... అప్పుడే ఇష్ా ం, ప్రేమా అంటున్నారే..
పదధ తి కాదేమో...” ఆగింది.
“నేను బయటపడాడను... మీరు మనస్తలోనే వుంచ్చకున్నారు”
అన్నాడు. అన్నాడేగానీ తనేమి మాట్టలడుతున్నాడో తనకే తల్లయటేల దు.
తన మాట తనకే కొతుగావుంది.
వళాుననాటుల గా లేచి రండడుగులు ముందుకేసింది. తలుపు
దగ్గరకెళిు గ్డియతీయాలని ప్రయతిాంచింది. అంతలోనే ఏమనుకుందో
ఏమోగాని మళ్ళు వనకిా వచిి అభిలాష ఎదురుగా కూరుింది.
“రండు నిమిష్ణల మౌనం తరావత “అబ్బాయి, అమామయి
కలుస్తకోవడంలో ఆంతరయం ఇష్ా ం ప్రేమ అనేవి లేకుండా ఇంకేమీ
వుండవా? కుదిరితే సేాహతులాల సరదాగా మాట్టలడుకోవచ్చి, అనేక
విష్యాల మీద చరిించ్చకోవచ్చి. అయిన్న... ఈ టైంలో రావడన
న్నమీద మీకు చ్చలకనభావం కల్లగించి వుంటుంది. అటువంటి భావం
మీలో కల్లగించి వుంటే మనిాంచండి. పరిసిుతులు అనుకూల్లంచాయని
తప్పులు చేయడం, వాటి ఫల్లతానిా అనుభవిస్కు అనుక్షణం బ్బధపడుతూ
జీవితానిా గ్డపడం న్నకిష్ా ం వుండదు. మనల్లా కనిపెంచిన
తల్లలదండ్రులున్నారు, మనచ్చటూా సమాజ ముంది. వాళ్ు కళ్ళుగ్పిప
తప్పులు చేయడానికి అనేక అవకాశాలు వసాుయి. కానీ అంతరాతమను
కాదని తప్పులు చేయలేము... బై....” తలుపుతీస్తకుని వళిుపోయింది.
గాల్ల ఘనీభవించింది.
ఆమ వళిునవైపే చూస్కు సాుణువులా నిలబడిపోయాడు
అభిలాష.
మరుపు మరిసి మాయమయింది.
వాకిలంతా చ్చకటితో నిండిపోయింది.

తెలుగు జ్యుతి - వేసవి సంచిక : జులై - ఆగష్టు 2019

***

15

తెలుగు కళా సమితి

వారునిర్వహంచిన/సహకరించిన వివిధ
కార్ూక్రమాలు

Programs Organized/Supported by

Telugu Fine Arts Society

దేవుడి గుట్ట
మధుకర్ వైదుుల, హైదరాబ్బద్.

తూరుపన ఆకశం పూరిుగా తెలవారనేలేదు. ఊరి

చెపేపశడు.

ఆడవాళ్లు ఒకకరొకకరిగా లేచి వాకిలి ఊడిచ కళాుపి
చలుుతునాారు. ఇంట్లు మరుగుదొడుు ఉనాా.. ఆరుభయటి
గాలికి అలవాట్ల పడే కన్నా జీవితాలు చేతిలో చెంబుతో
చెటుచాట్లకు వెళ్లతునాాయి.
కూ....కూ..కిచ...కిచ...కవ్ కవ్.....చెటు కమమలోు
పక్షుల కిలకిల రావాలు. వాటి అరుపులు విన్న కుకకలు
భౌ...భౌమన్న అరుస్తునాాయి.

“ఒరేయ్...

రామనా....

లింగయు.....

రాజీగా

ఉనాారారా..... ”సమమయు అరుస్తు పరుగెతుుకస్తునాాడు.
అపపటి వరకు ప్రశంతంగా ఉనా గ్రామంలో ఒకకసారిగా
అలజడి రేగంది. సమమయు అరుపులకు ఊరు ఊరంతా

మేల్కంది. అందరి ఇండుముందు బలుాలు వెలిగాయి.
పడుకునావారు, అపుపడ్డ మెలకువ వచిచన వారంతా
భయటకు పరుగెతుుకు వచిచ ఊరి మోతుబరి రాంర్సడిే ఇంటి
ముందు చేరారు.
పరుగెతుుకుంటూ వచిచన సమమయు ఆ గుంపుకు
ఎదురుగా చేరాడు.
“ఏంట్రా సమమయు...ఏమయింది? ఎలుగుగొడుు

ఏమనా తరిమినయ్య? దొంగలు ఎవరనా ఎంటవడేరా?“
లుంగీ, బనీను మీదునా రాంర్సడిే ప్రశాంచాడు.
“అదం
ఆయ్యసపడుతూ

లేదయు.

గా

అగపోయ్యడు.

పెదదగుటు

మీద....”

అందరి

ముఖాలు

విచుచకునాాయి. “పెదదగుటు మీద్య ఏమయిుంది?” అందరి
ఆలోచన అద!

”దవుడా” ఆశచరుంగా అడిగాడు రాంర్సడిే. “దవుడు
ఎలిసిండా? అందరూ ఒకరిముఖాలు ఒకరు చూస్తకుంటూ
గుసగుసలాడుతునారు.

అవును పటేలా. దవుడ్డ...పెదదపెదద కళ్లు, పెదద బొట్లు,
పేద్యద....నాలుక అచచం మనఊరి పోచవవ తలిు లెకకనే
ఉనాది.
రాంర్సడిేకి ఏం అనాలో అరధం కలేదు. గుసగుసలు

ఎకుకవయ్యుయి.
తూరుప దికుకన స్తరుుడు వెలుగులు చిముమతూ
తెరలుతెరలుగా బయటకు వస్తునాాడు.
“ఓరేయ్

నోట అనుమానం న్నండిన ప్రశా ధ్వన్నంచింది? అందరూ

ఆయననే చూస్తునాారు.

రాంర్సడిే అందరిన్న పురామాయించాడు.
అకకడ న్నలబడి ఉనావాళుంతా ఎవరి ఇండుకు వాళ్లు

తాళాలు వేసి ఉనా పళంగా గుటుకు బయలుదరారు.
కంతమంది ఇంట్లు ఉనా కబారికయలు, పస్తపు
కుంకుమలు కూడా తీస్తకున్న మరి బయలుదరారు.
పదిన్నమిషాలోు ఊరు ఊరంతా గుటుమీదుంది.

సమమయు చెపిపన దగగర రాయితో చెకికన అమమవారి విగ్రహం
దరశనమిచిచంది. అది ఎనోా ఏళు కలంనాటి ద్యన్నలా
పాతబడి ఉంది.

విగ్రహాన్నా చూడగానే ఊరివాళుంతా

చెంపలేస్తకుంటూ కళ్లు మూస్తకున్న ఎవరికి తోచినట్లు

వారు దండం పెట్లుకుంట్లనాారు. కంతమంది తమ వెంట
పస్తపు,

కుంకుమ

చలిు

కబారికయలు

కడుతునాారు. తెనుగోలు లచిచమికి పూనకం వచిచంది.
“అరేయ్ మీ పాపాలు పండినయి. ననుా నా గుటు

మీదనుంచి

”గుటుమీద్య దవుడు ఎలిసిండు” అసలు విష్యం

చూద్యదం..గుటులేందీ?

దవుడు ఎలుస్తడ్డందిరా? అరేయ్ అందరూ రండి.”

తెచిచన

” ఆఁ... పెదదగుటు మీద్య ఏం జరిగందిరా” రాంర్సడిే

సమామ....పదరా

పంపేయ్యులన్న

చూసాుర్రా’

అంటూ

పూనుతుంది. ఆమెను మరో ఇదదరూ పట్లుకునాారు.
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“అయోు తలిు ఇది నీ గుటు న్ననెావరు పంపుతారు
తలిు,

శంతించు

తలిు

శంతించు’

అందుకే సమమయు పటాం వెళిు అమోమరు విగ్రహాన్నా

ఎవరో కనుకకచిచ గుటుమీద పెట్టుడు. ఈ విష్యం తెనుగు

వేడుకుంట్లనాారు.

లచిచమికి

“నేను శంతించాలంటే ఈ గుటు మీద్య నా గుడి
కట్టులే. ప్రతి సంవతసరం పెదద ఎతుున జాతర చేయ్యలే. నా

కడుతం

తలిు.

తపపకుండా

కడుతాం.

గ్రామస్తులు

చెబుతునాారు.

పూనకం

వచిచనట్లు

కూడా ఒపపకుంది.
అదం తెలియన్న ఊరిజనం దవుడు వెలిశడన్న
గుడి

“అటునే తలిు అటునే నీ వనాటేు చేసుం. గుండి

చెపిప

నటించమనాాడు. ఊరందరికోసం చేసే పన్నకనుక ఆమె

గుటు మీద్య చినా రాయి కూడా కదలచకూడదు. పూనకం
వచిచన లచిచమి చెబుతోంది.

మాత్రమే

కటుడాన్నకి

సిదధమయ్యురు.

ప్రజలందరికీ

ఉపయోగపడ్డ గుటును కపాడుకోవాలనే తలంపుతో
తలపెటిున తమ పథకం పారినందుకు సమమయు, లచిచమి
ఆనందంతో ఇంటిద్యరి పట్టురు. ***

అపపటి వరకు నోటమాట రాక న్నలబడి పోయిన

రాంర్సడిే

కళుకింద

భూమి

కదిలినటున్నపించింది. వందల సంవతసరాల
చరిత్ర కలిగన గుటును కరిగంచి రాళ్లుగా
మారిచ కోట్లు సంపాదించుకోవాలనుకున్న

ఇటీవలె కవరీ పెటుడాన్నకి ప్రభ్యతవ అనుమతి
తెచుచకునాాడు రాంర్సడిే. ద్యన్నకోసం లక్షలు
ఖ్రుచపెట్టుడు. కనీ ఇపుపడు....ఇలా..ఏం
మాట్టుడాలో తెలియక మౌనంగా నడుస్తు

ఇంటిద్యరి పట్టుడు.
ఇదంతా గమన్నస్తునా సమమయు
ఆనందంతో నవువకునాాడు.
ఊరికి పడమరన పెటున్న గోడగా

ఉండి. చెట్లు, చేమలతో పాట్ల వరషకలంలో
గుటుమీద పడ్డ వరషపునీరు కిందికి చేరి
గుటుకింద భూములకు నీరందించి పంటలు
పండడాన్నకి కరణమవుతుంది. పశువులకు

పశుగ్రాసం, పక్షులకు ఆవాసం, ఊరివాళుకు
సీతాఫలాలు

అందిస్తునా

గుటును

కరిగద్యదమనుకునాాడు రాంర్సడిే. ఊరిజనం
ఎంత చెపిపన వినకుండా అధికరులకు
లంచాలిచిచ మరి పరిమష్న్ తెచుచకునాడు.
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Art Workshop by Sri. Moka Vijay Kumar
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త ంది అలా?
నీ ఇష్
ట ం అనుకో ... మరి, నీకెప్పుడు అనిపిస్
శ్రీ శష్ఠ, డెలవేర్

నాకు అన్నపిసోుంది ఇలా...
తరువాత నీ ఇష్ుం...!!
నా కళళలో మెరిసిన తడి తాలూకు ఎరుపున్న చూసి
నీ చూపులు తాకిన వెనెాల మెరుపు అనుకంట్టవో
నా కనీాటి స్తడుల బరువు అనుకంట్టవో
అది నీ ఇష్ుం..
మాటలు లేన్న మన మధ్ు మౌనాన్నా చూసి
నీకు రహసుం చెపుతునా నా మనస్త గుసగుసలు
అనుకంట్టవో
నేను మితభాషిన్న అనుకంట్టవో
అది నీ ఇష్ుం..
భావరహతంగా నీ వైపు చూసినపుపడు
నీ ఆలోచనల జడి వానలో పూరిుగా తడిసి వునాాను అన్న
అనుకంట్టవో

నేనొక జడ పద్యరధం అన్న అనుకంట్టవో
అది నీ ఇష్ుం..
నీ ఎదురుగా వుండి నేను నేల వైపు చూపులు చూస్తుంటే
నేను
నీ కళళలోకి చూడలేక అన్న అనుకంట్టవో
నీ నుంచి చూపు మళిళంది అన్న అనుకంట్టవో
అది నీ ఇష్ుం..
నీ పకకనే వుండి నేను మాటలకి వెతుకుకంటే
నీవు తపప ననుా భావ శూనుత ఆవహంచింది అన్న
అనుకంట్టవో
నేను మాటలకి తడబడుతునాాను అన్న అనుకంట్టవో
అది నీ ఇష్ుం..
మరి, నీకెపుపడు అన్నపిస్తుంది అలా?

తెలుగు జ్యుతి - వేసవి సంచిక : జులై - ఆగష్టు 2019

20

సామెతలూ, మూలాలూ
బండారు రాజారావు, నూు జెరీశ
మనం తరుచుగా వాడుకునే చాలా సంసకృత సామెతలకి మూలాలు కన్నా గొపప సంసకృత శ్లుకలు.

ఈ క్రంది సామెతలకి మూల శ్లుకలేమిట్ల చెపపగలరా?

1. ధరోమ రక్షతి రక్షిత:

11. శతం విహాయ భోకువయం

2. సతయ నవ జయతే

12. అతి సరవత్ర వరీయేత్

3. అహంసా పరమో2ధరమ:

13. బుదిధ: కరామనుసారిణీ

4. ధనం మూలమిదం జగ్త్

14. విన్నశ కాలే విపర్సత బుదిధ:

5. జననీ జనమ భూమిశి సవరాగదపి గ్ర్సయసి

15. భారాయ రూప వతీ శత్రు:

6. కృష్తో న్నసిు దురిభక్షవ

16. సీీ బుదిధ: ప్రళ్యాంతక:

7. బ్రాహమణాన్నమనేకతవం

17. వృదధ న్నర్స పతి వ్రతా

8. యథా రాజా తథా ప్రజా

18. అతి వినయం ధూరు లక్షణవ

9. పుసుకం వనితా వితుం పర హసుం గ్తం గ్త:

19. ఆలసయం అమృతం విష్వ

10. శత శ్లలకేన పండిత:

20. దండం దశ గుణం భవేత్

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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తేడా
నామని స్జనా దేవి, హుసాాబ్బద్

‘హాయ్.. సావతీ... hearty congratulations... వచాచం. శరీష్ ప్రెగెాంట్స కద్యన్న సీవట్స తీస్తకున్న వెళాుం.
ఒలంపిక్సస కి సెలెక్సు అయ్యువట కద్య....’

మాసుర్ శవ వచాచక గ్రాండ్స పారీు అనామాట. శరీష్ ఎంత

‘ఆ... థంక్స యు సాయి...... ఎంతో కష్ు పడాే .... మంచిదో తెలాస.... ...‘ పెళళయ్యుక ఆరు నెలలైనా కలిసి
ఫలితం వచిచంది...కన్న ఇంక ముందు ఉంది అసలైన లేకపోతిరి. అందుకే శవ న్న సైనుం లో చేరొదుద అనాా

కలమంతా.... ద్యన్నకే ఈ కసరతుు .....అనాట్లు బిజీ లో వినలేదమామ...’ అన్న నేనంటే శరీష్ ఏమందో తెలుసా.....
ఉనాాను. తీరిగాగ మళ్ళళ చేసాు.... ..శవను కూడా అడిగనట్లు ’అనాయ్యు అలా దశన్నకి సేవ చేసే భాగుం ఎంత మందికి
చెపుప..బై ’

వస్తుంది. ఆ అవకశం వచిచనందుకు ఆయన ధ్నుుడు.

‘ఓ కే.... బెస్టు అఫ్ లక్స... శవ తరఫున కూడా... ఒకే ఆయనను ప్రోతసహసేు మనం కూడా దశన్నకి సేవ చేసిన

ఉంట్టను..మళ్ళళ పతకం సాధించాక మాట్టుడతాను ...బై’ వాళళమవుతాం.’ అందిరా. పైగా కతుగా పెళళయ్యుక
సాయి పెటేుసాడు.

ఎవరైనా పండగకి తలిుగారింటికి వెళతారు. శరీష్ను వాళళ

సావతి, సాయి,శవ ముగుగరు చినానాటి సేాహతులు. అమామ వాళ్లళ తీస్తకేలతామన్న వచిచనా,’నేను వెళిత్య ఇకకడ
చదువులయిపోయి సాయి బ్బంక్స లో జాబ్ చేస్తు, శవ వయస్త పైబడిన అతాు మామలు ఒంటరి వాళళవుతారు’

సైన్నకున్నగా చేస్తు, సావతి క్రీడలోు రాణిస్తు పెళిళళ్లళ కూడా అన్న వెళళలేదురా... న్నజంగా అంత మంచి భారును
చేస్తకునాా సేాహ బంధ్ం మాత్రం కనసాగుతూనే ఉంది.

పందిన

నువువ

అదృష్ువంతుడివిరా...

నాకెంత

శవ కు చేయక చాలా రోజులయ్యుసరికి శవకు సంతోష్ంగా అన్నపించిందంటే నీ సవభావాన్నకి సరిగా
కూడా ఫోన్ చేసాడు సాయి.

సరిపోయ్య అమామయి అన్నపించింది...’

‘హాయ్ రా శవా... ఎకకడునాావ్ ...ఎలా ఉనాావ్...’

‘న్నజమేరా...నేను అదృష్ువంతుడినే... అమామ వాళళ

‘హాయ్ రా.. బ్బరేర్ లో డ్యుటీ వేసారు. అక్రమంగా గురించి ఇంతకు ముందు బెంగ గా అన్నపించేది. ఇపుపడు
బ్బరేర్ దగగర జొరబడి, న్నద్రపోయ్య జవానును వెనుాపోట్ల తను నా లాగే చాలా ప్రేమగా చూస్తుంది... నాకు ఇక వాళళ
పడిచిన దగగరనుండి ఇకకడ చాలా మారుపలు జరిగాయి. గురించి బెంగ లేదు.... తన డెలివరీ వరకు లీవు తీస్తకున్న

ఇటీవల మళ్ళళ చొరబ్బటుకు తెగబడిన వారికి చాలా ధీటైన వసాురా.... సరే గాన్న ఇంక విశేషాలేంట్ల చెపుప...’
జవాబిచాచం. ఇవనీా ఎపపటికీ ఉండ్డవే గాన్న నువువ, మా
చెలిు ,మన ఫ్రండ్సస ఎలా ఉనాారు ?’

‘ఆ...మన సావతి ఒలంపిక్సస కి ఎన్నాకయింది.ఆ
విష్యం నీతో పంచుకుంద్యమన్న చేసాను. తను కూడా

‘ఆమెకేం బ్బనే ఉంది. అనాట్లు నీకు హారీు న్ననుా గురుు చేసినట్లు చెపపమంది...బిజీగా ఉంది...తరావత

కంగ్రాచుులేష్న్స .... బులిు శవ రాబోతునాాడట గా...’

మళ్ళళ చేసాునంది.... న్నజంగా మీరు దశం గరవ పడ్డ ముదుద

‘థంకుు రా.... అయినా నీకెలా తెలిసింది...ఇంటి బిడే లురా....ఏమిటీ..సిగాల్సస మధ్ులో కట్స అవుతునాాయి...’
కెళాళవా....’

‘అవునురా...ఇకకడ ఒకోకసారి సిగాల్సస ఉండవు.

‘ఆ.... సావతి ఫోన్ లో చెబిత్య , మొనా మీ ఇంటి విపరీతమైన చలి...సరేలే ...మళ్ళళ చేసాులేరా.... సావతికి విషెస్ట

కెళాుము....

ఈ

సారి

నువువ

సెలవులకోచిచనపుడు, మెసేసజ్ చేసాును.... ఇక ఉంట్టను రా ’

మిమమలిాదదరినీ కలిసి రమమన్న మా చెలిు శరీష్తో చెపిప

***********
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‘హాయ్

రా

శరీ...హాయ్

బంగారం....ఎలా

ఉనాావ్...’భా రుకు ఫోన్ చేసాడు శవ.

పెట్లుకుంటూ. కన్న ఆమె వినతి చేరేలోపలే అనరధం

‘బ్బనే ఉనాానండీ...మీర్సలా ఉనాారు... పేపర్ లో

‘బ్బరేర్

లో

ఇంక

ముకోకటి దవతలకు, శత సహస్ర కోటి దండాలు

కనసాగుతునా

అలురుు’అన్న

జరిగపోయిందన్న న్నరూపిస్తు ‘రామా పురం గ్రామాన్నకి

చెందినా శ్రీరంగం శవ కూడా ఏంతో

వీరోచితంగా

చదువుతుంటే గుండె భయంగా కట్లుకుంట్లంది. మీరు

పోరాడి వీరమరణం పంద్యరు ..’ ఇంక టీవీ లో

బ్బగా ఉనాారు కద్య...’

వారులు వస్తునాాయి... చెవి దగగర ఆన్నంచుకునా సెల్స లో

‘నాకేం ...భేష్టగాగ ఉనాాను. ఇకకడ ముష్కరులు

నుండి కూడా అద విష్యం దృవీకరించారు... శవ

తెగబడి, కవాలన్న కవివస్తునాారు. అయినా మనమేం

అమామనానాలు వారు వింటూనే గుండెలు బ్బదుకుంటూ

తకుకవ తినలేదు... ఒకకకకరు ఒకోక ఆటంబ్బంబు.... సరే

రోదిస్తునాారు. శరీష్ ఆమాట వింటూనే సపృహ కోలోపయి

గాన్న సాయి ఫోన్ చేసాడు. పండకిక కూడా వెళళకుండా

కుపపకూలిపోయింది.

అతాుమామల

కోసం

మెచుచకుంట్లంటే,

ఉండి

పోయ్యవన్న

ఎంత గరవంగా అన్నపించిందో

తెలుసా... నేనెంత అదృష్ువంతుడినో....’

***********

‘ఒలంపిక్సస లో విజయకేతనం ఎగరేసిన సావతికి
ప్రధాన్నతో పాట్ల, రాష్ట్ర ప్రభ్యతావల శుభాకం క్షలు భారీ

‘same to you…ditto…’ చిలిపిగా అంది.

నజరానాలు..అంత్య

‘ఇంతకీ మన మాసుర్ శవ ఏమంట్లనాాడు...’

సావతికి క్రీడాకరుల సంఘం, క్రీడాకరులు, పెదద పెదద

‘చినా కళళతో తంతూ ఎపుపడెపుపడు బయట

కంపెనీలు భారీగా ప్రకటిస్తునా బహుమతులు....’

పడాలన్న ఆత్రపడుతునాాడు... నానా ఉంటేనే గాన్న
బయటకు రాను అన్న మారాం చేస్తునాాడు. అయినా బులిు
శవనే రావాలా.. చినాారి శరీష్ రాకూడద్య...’

‘అన్న నేననాానా... ఎవరైనా ఇష్ుమే...కన్న ‘మాసుర్
శవ’ అయిత్య నా

కక దశ కీరిున్న ఇనుమడించిన

‘వీరమరణం పందిన సైన్నకుడు శవ’ వారులు
చదువుతునా సాయి కనీారుమునీారయ్యుడు.
ఆ రోజు శవ చన్నపోయిన పదకండవ రోజు.

కరమ కండకు హాజరయ్యుడు సాయి. శరీష్ జీవచఛవంలా

వారస్తన్నగా మళ్ళళ సైనుం లో

ఉంది. ఆమెకు ఆరోజు సపృహ తపాపక హాసిపటల్స లో

చేరిపంచోచుచ... నేనయిత్య ఎదో సైన్నకుడిలా ఉనాా కన్న

డెలివరీ ఐ బ్బబు పుట్టుడు. అందరూ ఆమె భరేు మళ్ళళ

వాడు మమమలనందరినీ శసించే కమాండర్ కవాలి...

ఆమె కడుపులో పుట్టుడనాారు. బ్బలింతయినా ఆమె

అమామ నానా వాళ్లళ బ్బవునాారా...’ అంటూ కసేసపు

శ్లకన్నకి అంతం లేదు. చన్నపోయిన రోజు చూడడాన్నకి

వాళళతో కూడా మాట్టుడి పెటేుసాడు.

రాలేక పోయిన మంత్రి ఈ రోజు వచాచడు. ఆమె భరుకు

************

సంబంధించిన పత్రాలు అనీా

తీస్తకున్న వచిచ ఇకకడ

‘సరిహదుదలోు తెగబడిన ముష్కరులు...ఆరుగురు

అందరి సమక్షం లో మీటింగ్ లా పెటిు అందజేయడాన్నకి

ముష్కరుల హతం... వీర మరణం పందిన ముగుగరు

ప్రభ్యతవం తరఫున వచాచడు. అంతా ఆ వీర సైన్నకున్న

జవానుు...’ టీ వీ నూుస్ట లో వచేచ వారులు వింట్లనాారు

పటం ముందు సమావేశమయ్యురు.

హాలోు కూరుచనా శవ అమామ, నానాలు.
లోపల

ఉనా

శరీష్

సెల్స

‘దశం కోసం ప్రాణాలరిపంచే అవకశం అందరికీ
మోగటంతో...

రాదు. అలా ప్రాణ తాుగం చేసిన ధ్ను జీవి ‘శవ’ . ఆలోట్ల

తీస్తకోవడాన్నకి వస్తు వారు విన్న ఒకక ఉదుట్లన హాలోు

పూడచలేన్నది. మళ్ళళ ఆయన కోరిక మేరకు పుటిున బ్బబున్న

కచిచంది, మనస్తసలోనే శవ క్షేమంగా ఉండాలన్న

కూడా సైన్నకునే చేసాుననడం ఆ వీర సైన్నకున్న భారు శరీష్
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దశ భకిుకి న్నదరశనం. ఆయనుా కనా తలిుతండ్రులకు,

దూరంగా ఉండి కరువు న్నరవహణ చేస్తునా సైన్నకులే...

ఆమెకు చేతులెతిు నమసకరిస్తునాాను. ఇంక రావాలిసన

ఎంత చెపిపనా వారి గురించి తకుకవే...

మరి

అందజేసాుము...

మించిన విషాదం లేదు. కీలక ఆధారమైన సైన్నకుడు

ధ్నువాద్యలు.’ అమరజీవి శవ గురించి కంచెం సేపు

మరణిసేు ఆ కుట్లంబం ఆరిధకంగా, మానసికంగా నరకం

చెపిప, వారిన్న బ్బధ్ పడవదదంటూ ఓద్యరిచ , చివరగా ఈ

అనుభవిస్తుంది. పతకలు సాధించిన క్రీడాకరులకు

మాటలతో ఉపనాుసం ముగంచాడు మంత్రి .

ఉనా గురిుంపు,

కన్నా

బెన్నఫిట్లు

తవరలో

మరణం కి

ప్రాణ తాుగం చేసిన సైన్నకున్న

‘..అమామ...మీరేమయినా మాట్టుడతారా...’ మంత్రి

లేకపోవడం బ్బధాకరం. ఇదదరూ దశం కోసం శ్ర

సీపచ్ ముగంచగానే శరీష్ను అడిగారు అకకడునా వారు .

మించినవారే. కనీ విజేతలకు ఎనోా బహుమతులు

శరీష్ మౌనంగా చేతులు జ్యడించింది మాట్టుడ

ప్రకటించిన ప్రభ్యతవం వీర మరణం పందిన సైన్నకున్నకి

లేననాట్లు.

ఎందుకు ప్రకటించడం లేదు. మిగతా పెదద పెదద

‘ఇంకెవరైనా ఆయనతో ఉనా అనుబంధాన్నా

పంచుకోగోరుతునాాము ‘ అనగానే సాయి లేచాడు.
‘మంత్రివరాు...

నేను

ర్సండు

కంపనీలు దశ భకీు ఉంటె, వీళళకెందుకు ప్రకటించడం

లేదు... పేపరోు కూడా వాళళ కిచిచన ప్రాముఖ్ుత వీర

న్నమిషాలు

సైన్నకున్నకి ఎందుకు ఇ వవడం లేదు. దయచేసి

మాట్టుడతాను. నేను శవ ఫ్రండ్స న్న. మంత్రిగారికి ,

మనస్తసనా మహానీయులంతా పునరాలోచించ మన్న

ఇకకడునా అందరికీ నమసాకరాలు.. ఈ సందరభంగా

వినతి...’ అకకడునా వారందరి మనస్తసలు కలిచివేసినట్లు

ప్రభ్యతావన్నకి నాదొక వినతి. ఒలంపిక్సస లో పతకలు

కళళ నుండి నీళ్లళ కరుతుంటే అంతా

సాధించి దశభకిున్న న్నరూపించిన వారికి, ప్రభ్యతవంతో

హరాషన్నా వెలిబుచాచరు.

పోటీపడి నజరానాలు ప్రకటించిన అందరికీ ప్రణామాలు.
ఇకకడ మనమంతా ఇంత న్నరభయంగా, సంతోష్ంగా,

అవాకెకకన

మంత్రి...

చపపటుతో

సాలోచనగా

తల

పంకించాడు.

ప్రశంతంగా ఉనాామంటే అందుకు కరణం దశ రక్షణకై

************

శరీరక, మానసిక శ్రమలను లెకక చేయక కుట్లంబ్బలకు
Drawings from
students of

Art Workshop
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TFAS in association with Vihangam Yoga
Celebrates International Yoga Day : June 22, 2019

మనఃశరీరములకు ఉపయోగపడ్డ ప్రక్రయ యోగా

మనందరి కోసం తెలుగు కళా సమితి తెచెచనుగా
మనోలాుసమును మదికి కలిగంచిన విహంగ యోగా!!
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మెరుపు
గ్వేష కి మనససంతా వికలంగా ఉంది. శాంభవి భరు మురహరి
కనబడితే అతని గొంతు నుల్లమి చంపెయాయలనాంత ఆవేశం కలుగ తోంది.
గ్తరాత్రి గ్వేష తముమడు దినేష చెపిపన సమాచారం సామానయమైంది
కాదు.
శాంభవి వదిన కాలుికుని మర్స చనిపోయింది. ఆమ పెళిు
చేస్తకుని కనీసం ఐదు సంవతసరాలు కూడా కాలేదు. అనాయాయ, ఆమను
నువువ చేస్తకుని ఉంటే ఇప్పుడీ దారుణం జరిగి ఉండేది కాదు.
మామయయకూ, ఈ కడుపుకోత ఉండేది కాదు. అన్నా వదినల దుుఃఖ్ం
చూడలేకపోతోంది అమమ. నినా అకాడ కరమకాండ ముగిసాక...
మామయయన్య, అతుయయన్య, మాతో తీస్తకొచాిం..
తముమడు చెపిపన మాటలు కొంతవరకే గ్వేష చెవులకెకాాయి..
****
గ్వేష ననమామ కూతురు శాంభవి. గ్వేష కంటే రండేళ్ళు
వయస్తసతో పెదద ది కావటం వలల వరహీనం అంటూ మామయయ
ఒప్పుకోక పోవడం వలల గ్వేష కి శాంభవి కి పెళిు జరగ్లేదు. తరావత
చాలా రోజులకు శాంభవి ప్రేమ పేరుతో స్తడిగుండంలో పడిపోయింది.
అతుగారూ, ఆడపడచూ, భరు కలసికటుా గా పెటేా బ్బధ భరించలేక ..ఇలా
అయితే ఇంక నేను బతకలేను అనా శాంభవితో... కికికి...
ఇహహ ...అంటూ వకిారించి కిరోసి న్ డబ్బా, అగిగపెటిా తెచిి అకాడ
పెట్టాడు మురహరి. ఆ తరువాత రండు రోజుల తరవాత జరిగిన
సంఘటనే ఇది..
శాంభవి అతుగారూ, భరాు, ఆడపడుచూ ఒక గ్దిలో కూరుిని
ఏవో గుసగుసలూ, శాంభవిని వంట ఇంటి కుందేలుగా మారాిరు.
ఎంత చేసిన్న వారికి తృపిు లేదు. రోజూ ఏదో ఒక పేచ్చ..గొడావా..
అతువారింటోల జరుగుతునా భాగోతం ఎవరికీ చెపపలేదు. ప్రేమ
పెళిు కనుక తనే తన సమసయను పరిష్ారించ్చకోవాలనుకుంది కానీ..
ఆమకు సాధయం కాలేదు.
ఎట్టలగూ చస్తుంది లేరా..! ఇంకా హాసపటల్చందుకు అందిట
మురహరి తల్లల. అంతా కటా కటుా కుని మూడు రోజులు ఇంటోలనే
ఉంచారట. ఆ భగ్భగ్ మంటలకు ఓరుికోలేక అలాలడిపోయింది శాంభవి.
అప్పుడు హాసపటల్ కి తీస్తకెళిు తల్లలదండ్రులకు కవురు పెట్టారు. వాళ్ళు
వళ్ళు సరికి అంతా ముగిసిపోయింది. విష్యం బయటకి పకాకుండా
జాగ్రతు పడాడరు.
గ్వేష విపర్సతంగా బ్బధపడుున్నాడు.
శాంభవి కాపురం సవయంగా సాగ్డం లేదని తనకు మాట

కమరవోలు సరోజ

మాత్రంగా స్కచన ప్రాయంగానైన్న తెల్లస ఉంటే తను ఆమను తీస్తకొచిి
పెళిు చేస్తకునేవాడు. ఆమకు ఇష్ా మైతే.. లేకపోతే..
ఆమను చదివించి..తన కాళ్ు మీద తను నిలబడేలాగా అయిన్న
సహాయ, సహకారాలందించే వాడు. నిమిపోదామని ఎంత
ప్రయతిాంచిన్న అతనికి గుండెలనిండా గుబులు నిండి ఉండటం వలల
దుుఃఖ్ం ముంచ్చకొసోుంది. ఇంతకాలం శాంభవి ఆనందంగా ఉంది అనే
తను అనుకున్నాడు. తను కెనడా వచిి స్తమారు ఇరవై రండేళ్ుయింది.
మధయకాలంలో ఎనోా మారుపలు. తను టొర్తంటోలో పి.హెచ్.డి
చేయడం లాయబ్ లో ఉదోయగ్ం అనీా జరిగిపోయాయి.
తనకి క్ఫెసర్ కి ఉండవల్లసన లక్షణాలనీా పుష్ాలంగా
ఉనాపపటికీ రి రింటే మహా ఇష్ా ం కావడం వలల ఇలా టిలైపోయాడు.
ఒంటరి
జీవితం
తనకి
బ్బగా
అలవాటయిపోయింది.
ఈ వయస్తసలో ఇంకొకళ్ుతో తను కల్లసి జీవించలేడేమో అనే భయం..
తనని పెళిు దూరంగా న్నటేా సోుంది.
ఆ రోజు సాయంత్రం యథాప్రకారం లాయబ్ నుండి రాగానే టీ
కప్పుతో కిటికీ దగ్గర కూరుిని తదేకంగా బయటకు చూస్తున్నాడు గ్వేష.
ఎవరో ఒక తెలల పిలల . నలల పిలల వాడూ కల్లసి ఒకే గొడుగు లో
వళ్ళున్నారు. వాళిుదద రూ అతుకుాపోయినటుల ఒకే దేహంలాగా
నడుస్తున్నారు. అతనేదో గ్టిా గా మాట్టలడుతున్నాడు. ఆ పిలల హాయిగా
పకపక నవువతోంది. కిటికీ తలుపులు తెరచి ఉండడం మూలంగా వాళ్ు
నవువలూ, మాటలూ అసపష్ా ంగా వినబడుతున్నాయి.
చిటపట చినుకులు పడుతూనే ఉన్నాయి. తనకీ ఆ రకంగా వో
తోడు ఉంటే బ్బగుండుననిపించింది. మళ్ళు అంతలోనే చెపపలేని భయంతో
గుండె ఝలుల మంది. మనస్తస గ్తానిా గ్డడపారతో తవవడం
ప్రారంభించింది.
ఇంతలో.. బ్రహామండం బ్రదద లైనటుల పటపటమనే ధవనులతో
ఉరుములూ, మరుపులూ మధయలో తెలల టి వడగ్ండుల . అంతటితో
ఆగ్కుండా పేదద మరుపూ. గ్తంలో అతనికి ఆ మరుపు అతయదుభ ుతమైన,
మ నాతమైన కాంతిలా అనిపించేది. అయితే ఈ రోజది కొరివి
దెయయంలా అనిపించింది.
తన పరపాటుకు క్షమించమని ఎవరాడగాల్ల? శాంభవి
రూపం.. మాటలూ పదే పదే కళ్ుముందు మదులుతున్నాయి. తనకనీా
ప్రశాలే! ఈ జటిల సమసయకు పరిష్ణారం తనకు తలకు మించిన పని.
ఇతరులకు సలహాల్లచిినంత స్తలభం కాదు తన ప్రశాలకు
సమాధ్ధన్నలు!
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ఎవరో మునివేళ్ుతో స్తనిాతంగా తలుపు మీద తడుతునా
సవవడి. రండుసారుల వినా తరువాత లేచి మలల గా తలుపుతీసాడు.
ఎదురుగా కారేాష్న్ పూల గుతిుతో గుణస్తందరి.
ఏంటలా చూస్తున్నారు. ? పూలగుతిుతో ప్రపోజ్ చేసాురనుకుంటే
మర్స అపర ప్రవరాఖ్యయడి గెటప్ ఇచేిస్తున్నారు. అందమైన పలువరస
తళ్ళకుామనేలా నవివ.. పూలగుతిుతో పాటు గ్వేష ని కౌగిల్లంచ్చకుంది.
గ్వేష కొదిద గా దూరం జరిగి నేను ప్రవరుణ్ణా కాదు. తమరు వరూధ్ధనీ కాదు.
నేనసలు దారి తపపన్య లేదు..కానీ ఇంతకీ ఏంటి సంగ్తీ..? ఇలా
ఊడిపడాడవు?
ఏముందీ..వరషంలో తడవడం ఇష్ా ం న్నకు. నువువ కూడా
ఎంజాయ్ చేసాువ్ గా! ఏంటి జ్యరు! బహువచనం నుండి
ఏకవచన్ననికొచాివ్?
ఏదో ఒక వచనం గానీ, పద బయటికి..అంటూ అతనిా
బయలేద రదీసింది. మారుప అవసరం తన మనస్తసకు అనుకునా గ్వేష
కూడా అడుడ చెపపలేదు.
***
కిటికీ మూసి టీ సింక్ లో పారబోసి, మంచమకిా ముస్తగు తనిా
పడుకున్నాడు. నిద్రాదేవిని ఎంత సమరించిన్న కరుణ శూనయం.
ఫోన్ చేసి ఎవరితో నన్నా మాట్టలడితే కానీ..అ ఎవరు అనే వయకిు ఎవరు?
ఏమని మాట్టలడాల్ల?
తన పరపాటుకు క్షమించమని ఎవరాడగాల్ల? శాంభవి
రూపం.. మాటలూ పదే పదే కళ్ుముందు మదులుతున్నాయి.
తనకనీా ప్రశాలే! ఈ జటిల సమసయకు పరిష్ణారం తనకు తలకు
మించిన పని. ఇతరులకు సలహాల్లచిినంత స్తలభం కాదు తన ప్రశాలకు
సమాధ్ధన్నలు!
ఎవరో మునివేళ్ుతో స్తనిాతంగా తలుపు మీద తడుతునా
సవవడి. రండుసారుల వినా తరువాత లేచి మలల గా తలుపుతీసాడు.
ఎదురుగా కారేాష్న్ పూల గుతిుతో గుణస్తందరి.
ఏంటలా చూస్తున్నారు. ? పూలగుతిుతో ప్రపోజ్ చేసాురనుకుంటే
మర్స అపర ప్రవరాఖ్యయడి గెటప్ ఇచేిస్తున్నారు. అందమైన పలువరస
తళ్ళకుామనేలా నవివ.. పూలగుతిుతో పాటు గ్వేష ని కౌగిల్లంచ్చకుంది.
గ్వేష కొదిద గా దూరం జరిగి నేను ప్రవరుణ్ణా కాదు. తమరు
వరూధ్ధనీ కాదు. నేనసలు దారి తపపన్య లేదు..కానీ ఇంతకీ ఏంటి
సంగ్తీ..? ఇలా ఊడిపడాడవు?
ఏముందీ..వరషంలో తడవడం ఇష్ా ం న్నకు. నువువ కూడా
ఎంజాయ్ చేసాువ్ గా! ఏంటి జ్యరు! బహువచనం నుండి
ఏకవచన్ననికొచాివ్?

ఏదో ఒక వచనం గానీ, పద బయటికి..అంటూ అతనిా బయలేద రదీసింది.
మారుప అవసరం తన మనస్తసకు అనుకునా గ్వేష కూడా అడుడ
చెపపలేదు.
****
వాళిుదద రూ ఒకే గొడుగు కింద నడుస్తున్నారు. క్షణక్షణానికీ
గుణస్తందరి మామిడిచెటుా కు అలుల కునా మల్చల తీగ్లా అయిపోతోంది.
మతుుమతుుగా మాట్టలడుతోంది..
వయాయరమొలకపోసోుంది. గారాలు పోతోంది. ఎంగేజ్ మంనే
ఉంగ్రానికెప్పుడు ఆరడరిసాురు? మర్స ఎకుావ పెటా కేం! పదివేల డాలరుల
చాలేల ! మళ్ళు పెళిుకి డబుా కావాల్ల కదా!
గ్వేష ఏదో అనేలోపులోనే అతని నోటిని తన పెదవులతో
బంధ్ధంచేసింది. అంతటితో ఆగిందా అంటే అదీ లేదు. అతని క్రింది
పెదవిని కసకుాన కొరికింది. అతను తన చూపుడు వేలుతో రకాునిా
తుడుచ్చకుని నీ సంగ్తి చెబుతా ఉండు.. అంటూ తన ప్రతిభ
చూపించాడు.
అబ్బా నొపిప..మొరటు..! ముసిముసిగా ముదుద గా..గోముగా
విస్తగు నటిస్కు ఇంకా ఇంకా అతని మీదకి వాల్లపోయింది.
ఏయ్ పిలాల! ఆ మొరటు దనం కోసనగా పరిగెతుుకుంటూ
తమర్తచిింది. నవావడు గ్వేష.
అబ్బా! తొందరగా పెళిు చేస్తకుని నేను ఉదోయగ్ం మానేశాును.
ఎలాగూ న్నదేమంత గొపప జాబ్ కాదుగా. నువేవమో ఆ బేస్ట మంనే అపార్ా
మంనే ఖ్యళ్ళ చే య్! ఇంచకాా మంచి ఇలుల కొనుకుాందాం!
ఆమ చెబుతూనే ఉంది అతను వింటున్నాడో! లేదో కానీ!
వారిదద రి శర్సరాలు మాంచి సపందనకు గురై రసాపన్స చేస్తున్నాయి.
వరషం హెచియింది.
వాళిుదద రూ అలా గువవలాలగా గొడుగు క్రింద కొంత సేపు
ఉండిపోయారు.
ఆహా! ఎంత హాయిగా ఉంది!
ఈ వాన ఆగ్కుండా, ఈ చ్చకటి విడిపోకుండా! మా తనువులు
ఇలాగే ఉండిపోతే ... అదుభతం! పరమాదుభ ుతం.. అనుకున్నాడు గ్వేష.
మళ్ళు ఆకాశంలో మరుపు బై..! చెపాపడు గ్వేష.
వరషం పైగా చ్చకటి, ననుా డ్రాప్ చెయ్యయచ్చిగా! ఏం
కొరుకుాతింట్టన్న?
చాలేల కొరుకుడు..పద...!
ఇదద రూ అలాగే నడుస్కు గుణస్తందరి ఉండే అపార్ా మంనే
బిల్లడంగ్ దగ్గరికివళాురు. ఆమ ఎల్లవేటరోల ఎకేాదాక అకాడ నిలబడి
ఆలోచిస్కు తన ఇంటివైపు నడక సాగించాడు గ్వేష.
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అది మారాఖం రోడ్ మీద ఉనా కాఫీ ష్ణప్. గుణస్తందర్స.. నేను
చెపేపది జాగ్రతుగా వినండి చెపాపడు గ్వేష. చిరునవేవ అమ జవాబు.
శాంభవి అకాల మరణం న్న గుండెలోల తీరని ఆవేదన రేపింది.
అవి న్నకు పూరిుగా అవగాహనలేని రోజులు. లేకపోతే తను న్నకంటే
రండేళ్ళు పెదద దయినంత మాత్రాన కల్లగే నష్ా నమిటని ఆలోచించ
లేకపోయాను. పెదద వాళ్ులా అంటే కాబోలు అనుకున్నాను.
సరే మన విష్యానికొసేు ఎప్పుడూ నగ్లూ, చ్చరలూ, ఇళ్ళు
లాంటివి మాట్టలడే సీీలంటే న్నకంత పెదద సదభిప్రాయం లేదు. న్న
ఉదేద శయంలో వాళ్ు మనస్తస అంతా డొలల లాగా వల్లుగా ఉంటుందనీ, ఆ
వల్లుని నగ్లలాంటి వాటితో నింపుకోవడానికి ప్రయతిాసాురని న్న
అభిప్రాయం. ప్రారంభంలో బంగారమంట్టరు. తరువాత రతాాలు,
కెంపులూ, గోనథికాలు, ట్రిపుస, వగైరా, వగైరా ఇవనీా కాదంటే
రాక్షస్తలాల బిహేవ్ చేసాురు. మాట్ట మాట్ట పెరిగి పటుా దల్గసేు
డవోరసంట్టరు. ఇంక జీవితాంతం న్నకొచేి జీతం..న్నకు టీ త్రాగ్డానికి
కూడా మిగ్లదు. అమమగారిా సమరిపించ్చకోవాల్ల.
అందరూ అలాంటి వారే ఉంట్టరా? లేదు... కానీ న్న
దురదృష్ా ం కొదీద అదే న్న లలాట ల్లఖితమైతే నేనసలు భరించలేను.
అందుకే నేను పెళిు అనే సమరంలో దూకదలుికోలేదు.
సమరమని మీరనుకుంటే..నేనేం చెపపలేను. కానీ..మిమమల్లా
నేను బ్బగా ఇష్ా పడుతున్నాను. ఇంకా చెపాపలంటే సీరియస్ట గా లవ్
చేస్తున్నాను.
దీనిా లవ్ అని నేననను. ఒకలాంటి మోజు, వాయమోహం,
మతుు, కాంక్ష. ఇదంతా తాతాాల్లకం.
న్నకంటే పదేళ్ళు చినా మీరు. మీలా నేను తెలల గా లేను.
బటా తల కూడాను. న్నలో ఏం చూసి మీరు ననుా కోరుకుంటున్నారో
న్నకు సరిగాగ అరధం కావడం లేదు కానీ.. మీరు ప్రయతిాసేు మీకు
అనుకూలుడన వయకిు అందం, ఐశవరయం అనీా ఉనావాడు భరుగా
లభించడం అసాధయనమీ కాదు.
అందరూ అలాంటి వారే ఉంట్టరా? లేదు... కానీ న్న
దురదృష్ా ం కొదీద అదే న్న లలాట ల్లఖితమైతే నేనసలు భరించలేను.
అందుకే నేను పెళిు అనే సమరంలో దూకదలుికోలేదు.
సమరమని మీరనుకుంటే..నేనేం చెపపలేను. కానీ..మిమమల్లా
నేను బ్బగా ఇష్ా పడుతున్నాను. ఇంకా చెపాపలంటే సీరియస్ట గా లవ్
చేస్తున్నాను.
దీనిా లవ్ అని నేననను. ఒకలాంటి మోజు, వాయమోహం,
మతుు, కాంక్ష. ఇదంతా తాతాాల్లకం.

న్నకంటే పదేళ్ళు చినా మీరు. మీలా నేను తెలల గా లేను.
బటా తల కూడాను. న్నలో ఏం చూసి మీరు ననుా కోరుకుంటున్నారో
న్నకు సరిగాగ అరధం కావడం లేదు కానీ.. మీరు ప్రయతిాసేు మీకు
అనుకూలుడన వయకిు అందం, ఐశవరయం అనీా ఉనావాడు భరుగా
లభించడం అసాధయనమీ కాదు.
ఇప్పుడు ఈ వేడిలో తొందరపడి పెళిు చేస్తకున్నా తరావత
క్రనపీ మీరు నేను కూడా సంతోష్ంగా గ్డపలేం. అందుచేత మనం
సేాహతులాలగా ఉండటన శ్రేయసారం. కాఫీ చలాలరిపోతుంది..
తీస్తకోండి.. కాఫీ కప్పుని ఆమ ముందుకు జరిపాడు గ్వేష.
సరేల్చండి.. మీరు ఏకవచన ప్రయోగ్ం మాని బహువచనంతో
సంబోధ్ధస్తుంటేనే న్నకనిపించింది... మీరేదో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారనీ,
భయపడుున్నారనీ, ననుా కొంత దూరంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారనీ..
అవును బ్బగానే గ్రహంచారు! క్రిందటి వారం మన్ మధయ ఏదైతే
ఆవేశంలో, పరిసిుతుల ప్రభావం, పరిసరాల అనుకూలత, మీరు నేను
ప్రవరిుంచిన తీరూ కేవలం ఒక కలలాగా భావించండి!
గుణస్తందరి ముఖ్ం పాల్లపోయింది. మర్తక ముఖ్య విష్యం
మీకు చెపాపల్ల. మీరు న్నకంత దగ్గరగా మల్లగినప్పుడు కేవలం న్న బ్బడీ
మాత్రన రసాపనుస చేసింది. సైనుస బ్బయక్ గ్రండ్ ఉనా వయకిుగా మీకీ
నిజం చెపాపలనిపించింది.
ఒక సేాహతుడిగా మీకు న్న వలల జరిగే ఉపకారనదైన్న ఉంటే
సంకోచం లేకుండా ననాడగ్ండి.
నేనీరోజు మీ దృష్ా లో లవ్ అనేదానిా త్రోసిపుచిినందుకు మీరు
కొనిా రోజులు, కొనిా గ్ంటలు లేకి కొనిా వారాలు బ్బధపడితే పడవచ్చి
గానీ, అందువలల మీకు తపపక భవిష్యత్ లో నలు జరుగుతుంది.
ఈ గులాబీలు తీస్తకోండి. సేాహానికి చిహామైన పస్తపురంగు
గులాబీల పట్టలనిా ఆమ చేతి కిచాిడు గ్వేష. దుుఃఖ్యనికి రాని నవువని
తెచ్చికుని థాంకూయ..అంటూ కాఫీ అందుకుంది.
మన బస్ట 102 వారాన్ సబ్ వే వచేిసోుంది రండి పిల్లచాడు
గ్వేష.
నేను న్నకుా ు బస్ట లో వళాు. న్నకికాడ కాసు పనుంది.
మీ ఇష్ా ం.. గ్వేష బ సకాాడు. బస్తస కదిల్ల కనుమరుగు కాగానే..చేతిలోని
పూల పట్టలనిా ముకాలు చేసి అకాడే ఉనా గారేాజ్ కేన్ లో పడేసి.. బోడి
గొపప.!
వీడు వీడి ఆదరాిలూను. అనుకుంటూ తన ఆఫీస్తలో తన
వంట పడుునా వేణు గురించి ఆలోచిస్కు..అకాడే ఉనా బ్యయటీపారలర్ లోకి
అడుగుపెటిా ంది గుణస్తందరి.
****
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మిర్పకాయ 'బుజ్జీ
సరోజా కృష్ణ
అంగడి పీట పై అందముగ గనబడు
స్తవాసనలు వెదజలుు దూరమునుండి
పసిడి రంగు ఛాయ పసందుగనుండు
తనువు తడిమిన తనమయమెంతో గలుగ
మేను తాకిన బహు మృదువుగనుండు
పంగురంగులతొ పగర్సంతొ గలిగయుండు
కపుపబటిు కరొకిన నషాళమునకంట్ల
ముచెచమటలు కరు ముఖ్మునుండి
నీరు న్నంపు న్నకకముగ నయనములయందు
అపుడు తెలియు ద్యన్న గుడిసేటి గుణము
ముఖ్మెంత యెఱ్ఱ బడిన గాన్న అశృవులు
రాలిన గాన్న బిందెడు నీళ్లళ తాగన గాన్న
ఆరగంతురు ననుా ఆనందముగ మఱ్ల మఱ్ల

Drawings from
students of
Art Workshop
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అకక మ్హాదేవి ‘వచనాలు’
నారాయణ సావమి వెంకటయోగ, నూు జెరీస

మతఛాందసవాద్యన్నా, స్త్రీలపై అణచివేతను
ధికకరించిన మహాదవి అకక ‘వచనాలు’
దక్షిణాది రాష్ట్రమైన మైస్తర్ లో, పనెాండవ
శతాబదం లో, ద్రావిడ భాష్ కనాడ లో మత ఛాందస
వాద వుతిరేక కవితావన్నా తన ‘వచనాలోు ‘ బలంగా
పలికిన ప్రముఖ్ మహళా కవి అకక మహాదవి. తన
కలంలో మతఛాందసవాద వుతిరేక కవితావన్నా
రాసిన కవులోు తను ముందు వరసలో న్నలుస్తుంది.
అట్టు ధికకర కవితవం రాసిన కవులను వీరశైవ
కవులన్న పిలిచేవారు. వీళళందరి కవితలోు ఆయ్య
కవులను గురిుంచగలిగే ఒక వాకుం సంతకం లా
ఉంట్లంది. ఉడుతాడి అనే గ్రామంలో జన్నమంచిన అకక
మహాదవిన్న పదో య్యట ఒక గురుు తెలియన్న గురువు
శైవ మతంలోకి, శవున్న ఆరాధ్నలోన్నకీ బలంగా
ఆకరిషతురాలిా చేశడు. అకక మహాదవి శవున్న మరో
రూపమైన మలిుకరుానున్నా తన సరవసవంగా, తన
ప్రేమగా, ప్రియుడుగా భావించి ‘మలెు కనాా తెలుపైన
దవుడు’ తన మలిుకరుానుడు అన్న, ‘చెనా మలిుకరుాన‘
అనే మకుటంతో తన ‘వచనాలు’ రాసింది. గొపప
సందరువతి, అతుంత ప్రతిభావంతమైన వుకిుతవం
గలిగన అకక మహాదవి మానవమాత్రులను తన భరుగా
సీవకరించడాన్నకి అంగీకరించలేదు. కౌశకుడనే సాున్నక
నాయకుడు అకక మహాదవిన్న బలవంతంగా పెళిు
చేస్తకునాా అతి తవరలోనే ఆ పెళిు విఫలమవుతుంది.
ఆమె తన కవితలోు మానవమాత్రుడైన భరుకూ, తన
దివుమైన మలిుకరుానున్నకీ మధ్ు నలిగపోతూ
కవితవం రాసింది.
అమామ వాళళందరికీ
ఛాతీలో ముండుునాాయి
వాళళనెవరినీ నా కౌగలిలోకి తీస్తలోను

నా చెనా మలిుకరుానున్న తపప

పెళిు అయినంక అతి తకుకవ కలం లోనే
భరును, కుట్లంబ్బన్నా, సామాజిక బంధ్నాలను
వదిలేసింది, భకిు మతుులో మున్నగపోయి, స్త్రీలను
అణచివేసే ఆనాటి సామాజిక న్నయమ న్నబంధ్నలను,
మత ఛాందస వాద్యన్నా ధికకరించి తన దుస్తులను
వదిలేసి, తన నగాతావన్నా కేవలం తన కేశలతోనే
కపుపకన్న మలిుకరుానున్న వెతుకుకంటూ సంచరిస్తు
పోయి కళాుణ నగరాన్నకి చేరుకుంది. అకకడ అపపటికే
ప్రఖాుతి చెందిన వీరశైవ కవులు అలాుమ, బసవలు
సాుపించిన సంఘాన్నకి చేరుకుంది. అలాుమ అకక
మహాదవిన్న ‘తన భరు ఎవర’న్న అడిగత్య చెనా
మలిుకరుానుడు అన్న సమాధానం చెపుుంది.
‘బటులెందుకు విపేపసావు? మళ్ళళ నగాతావన్నా
ఎందుకు కేశలతో కపుపకునాావు?’ అన్న అడిగత్య ఇట్టు
సమాధానమిస్తుంది తన ‘వచన’ రూపంలో కవితవమై ...
ఫలం లోలోపల పూరిుగా

పరిపకవమయ్యు ద్యక
పై చరమం విడిపోదు
నా శరీరం పై ప్రేమగురుులను చూసి

నువువ తట్లుకోలేవు, గాయపడతావు.
ఓ సోదరుడా ననుా వేధించకు ఇంక అనవసరంగా
ననుా నేను చెనా మలిుకరుాన్నకే

సంపూరణంగా అంకితమయ్యును.
ప్రఖాుత కవి, మేధావి, అనువాదకుడు య్య కె
రామానుజన్ అకక మహాదవిన్న ‘ప్రేమ పుత్రిక’ గా
అభివరిణంచాడు. 1970 లోు చికగో విశవవిద్యులయం
లో అకక మహాదవి ‘వచనాలను’ అనువాదం చేశడు.
తన కలం లోనే అకక మహాదవి గొపప కవిగా
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పేరుపందింది. ఆమె వచనాలు అదుభతమైన కవితా
వాకులుగా పరిగణించబడినాయి. ఆమె కవితవం లో
తనకూ చెనా మలిుకరుాన్నకీ మధ్ు గాఢమైన ప్రేమను,
సామాజిక న్నయమాలను విభేదించి ధికకరించిన
ప్రేమను, ‘సమాజ విరుదధమైన’ , ‘చటు విరుదధమైన’
ప్రేమను ప్రకటించింది. ఆమెను నూటికి నూరుపాళ్లు
వీరశైవ ధికకర కవిగా చెపుపకోవచుచ. స్త్రీలపై
అనాుయంగా అమలవుతునా అనేక ఛాందస
న్నయమాలను వుతిరేకించింది.

నేనే నువవయిపోయి

నీ ఊపిరి

చివరి వస్త్రపు ద్యరాన్నా లాగెయుగలరు

ఓ చెనా మలిుకరుానా
న్ననేా మరిచిపోయ్యను
----------------చేతిలోన్న నాణాలను దొంగలించగలరు
ఈ దహాన్నకే సవంతమైన
సంపదనెట్టు దొంగలించగలరు?
శరీరమీమదనుండి
కనీ నగాతవం కపుపకునా

నాసికలిాండా న్నండినంక

లోలోపలి శూనాున్నా

ఇక స్తవాసనల పూలెందుకు?
శంతీ, నెనరూ, అంతులేన్న ఓపికతో
నీకు నువేవ యజమాన్న వైనంక

ఇంక కళ్లళ మడుచుకు కూరుచన్న
తెలుస్తకోవడాన్నకి యెముంట్లంది?
మొతుం ప్రపంచమే నీవైనంక
ఇంక ఒంటరితనం య్యమిచెయుగలుగుతుంది

ఓ చెనా మలిుకరుానా
------------------------నా శరీరమే నీ అదదమైనపుపడు

ఎవరు లాగెయుగలరు?
మూరుులారా
చెనామలిుకరుానున్న ఉదయకంతిన్న
ధ్రించిన ననుా
ఎవరూ సిగుగపరచలేరు
పట్లు వసాాల వెనుక, వజ్రవైఢూరాుల నగల వెనుక
ద్యచుకోవడాన్నకింక నాకేమునాది?

ఇతరులకెట్టు సేవచేస్తుంది?

---------------------

నా జాఞపకలే నీ జాఞపకలైనపుపడు

మూడ్య నాలుగూ కదు

ఒకటి కదు ర్సండు కదు

గురుుంచుకోవడాన్నకేమి మిగలి ఉంట్లంది?

ఒక సారి నా శరీరమే నీ హావభావాలైనపుపడు
ఇంక నేనెట్టు ప్రారిుంచగలను?

ఎనభై నాలుగు యోనులుాండి
వచాచనేాను
వచాచనేాను అసంభావుమైన
ప్రపంచాలనుండి

నాకు తెలిసందంతా నీవే అయినపుపడు

ఇంక తెలుసకోవడాన్నకి ఏముంది?

తాగేసానెంతో నెపిపనీ, ఆనంద్యనీా
గత జనమలోు ఏమనాా కనీ
ఓ చెనా మలిుకరుానా
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ఈ ఒకక రోజనాా నా మీద

----------------

కసింత కరుణ చూపు

ఒక సారి చెట్లు మీదినుండి
పండును కోసేసినంక

భూమీమద పైపైన ఎగరే రాబందుకు

ఎవరు ఆకులిా తెంపేశరో

ఆకశంలో లోతులు తెలుసాుయ్య

ఎవరు పటిుంచుకుంట్టరు?

చంద్రున్నకి తెలిసినట్లు?

ఒక సారి నువువ వదిలివెళిుపోయ్యక
నడిఒడుేన త్యలే నాచుమొకకకు

ఈ స్త్రీతో ఎవరు పడుకుంట్టరో

తెలుసాుయ్య నీటి లోలోతులు

యెవరు పటిుంచుకుంట్టరు?

కలువపూలకు తెలిసినట్లు

ఒకసారి నువువ పాడుపెటిు పోయ్యక
చుటూు ఎగరే ఈగలకు తెలుసాుయ్య

ఈ భూమి నెవరు దునుాతారో

అదుభతమైన పూల పరిమళాలు

ఎవరు పటిుంచుకుంట్టరు?

త్యనెటీగలకు తెలిసినంత?

ఒకసారి నా చెనా మలిుకరుానున్నకి
ఓ చెనా మలిుకరుానా

ఈ శరీరం వశమయ్యుక

నీకకకడికే తెలుస్త

ఎవరు పటిుంచుకుంట్టరు

భకుుల అనేకనేక మారాగలు

దీన్నా కుకకలు ముట్లుకుంటే

దునాపోతులమీద ఎగరే

నీళళలో నాన్న చివికిపోత్య

ఈ దోమల కెట్టు తెలుస్తుంది
---------------

Drawing from

భరు లోపలా

students of

ప్రియుడు బయట్ట

Art Workshop

ఇదదరినీ సంబ్బళించలేను
ఈ ప్రపంచమూ

నీ ప్రపంచమూ
ర్సండింటినీ సంబ్బళించలేను
ఓ నా చెనా మలిుకరుానా
ఒక చేతోు పడుగాటి విలుునూ

మరో చేతోు గుండ్రటి కయనూ
సంబ్బళించలేను కక సంబ్బళించలేను
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Thanks to all our supporters

Thanks to all our Media Partners
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"ఉపనయనం .... ఓ సర్దా కథ”
(What's app message)

వింజమూరి వేణు

ఉమాపతి ఒక తెలుగు ఉపాధ్ధయయుడు.

చెయయమని చెప్పు".

అతను ఆంగ్ల పదాలను మకిాకి మకిా అనువాదం చేసి
మాట్టలడుతుంట్టడు.

"అధ్ధకార భాష్ణ చైరమన్ గారూ! మీకో దండం" అని రండు
చేతులూ శబద ం వచేిలా కొటిా ంది కనకం.

ఉమాపతి ల్ మోగుతోంది. అతను అది ఎకాడ వుందో

దోవకి పూర్స కూరా చేస్తకొని బయలేద రారు.

కనపడక వతుకుతూ "న్న చరవాణి ఎకాడ? చరవాణీ ఎకాడున్నావే?"
అని గ్టిా గ్అరుస్కు వుంటే, కిచన్ లో కిచిడీ చేస్తునా భారయ కనకం
కోపంగా "చరవాణా అదెవతీు?" అంటూనడిడ మీద చేతులు పెటుా కొని

ట్రైన్ ఎకిా సరుద కొని కూచ్చనా తరావత, "కనకం! అసలే నీది
దివగ్వాక్ష శయనం, మళ్ళు నగ్లూ గ్ట్రా జాగ్రతు" అన్నాడు ఉమాపతి.
"ఈ దివగ్వాక్ష శయనం ఏమిటండీ ?"

చేతిలో గ్రిటతో సహా వచిింది.

అంటే "సైడ్ లోయర్ బెర్ు" వివరించాడు.

"అదేనే కనకం! న్న ల్ ఫోను".

కనకం నిటూారిి "న్న రవవల గాజులూ, చంమి హారం

"అలా అఘోరించ వచ్చిగా!" అని, "మీ చొకాా జేబులో పకిాంటి పంకజం దగ్గర జాగ్రతు చెయయమని ఇచిి వచాిను, మిగ్తావి
వుంది" అని చెపిప వళిల పోయింది.
న్న బ్బగు లో జాగ్రతుగా వున్నాయి ల్చండి" అంది.

వంటనే

తెచ్చి

కొని

ఆకుపచి

మీట

నొకిా

"ఎవరూ?" అన్నాడు.
"నేను బ్బవా! రమాపతిని. మా అబ్బాయి గ్ణపతికిఈ న్నల
పదో తేదీన ఉపనయనం చేస్తున్నాము. మీరూ, చెల్లల తపపక రావాల్ల. ఏ
ట్రైన్ కి వసాురో చెపేు సేాష్న్ కి కారు పంపిసాును".
"సరే వసాుం లే బ్బవా!" అని ల్ పెటేా సి భారయను "కనకం!
యిటు రావోయ్" అని పిల్లచాడు.

"మీ అనా కొడుకు ఉపనయనం అట. తపపక రమమన్నాడు.
అంచేత 'దరిమి రథం'లో రండు శయన్నలు పుసుకం చెయయమని
సంతోష్కర ప్రయాణాల వాడికి నీ చరవాణి లో చేపేపయ్" అన్నాడు.
కనకం న్నతిు కొటుా కుంటూ "మీ భారయ నైన పాపానికి 'దరిమి

రథం' అంటే 'గ్ర్సబ్ రథ్' అనీ 'శయన్నలు' అంటే 'బెర్ు్' అనీ
అరుమయింది.
ఆ పుసుకం చెయయడనమిటో? ఆ సంతోష్ ప్రయాణాల
వాడెవడో? మీరే వివరించండి".
"అదేనే! మన వనక వీధ్ధలో ఆనంద్ ట్రావల్స వాడికి బుక్

"అయోయ! ఏ ల్చకాా పత్రం లేకుండా వాళిుంటోల ఎందుకు
పెట్టావే?
రేపపదుద న ఆవిడ న్న దగ్గర పెటా లేదంటే ఏమి చేసాువే? అసలే

ఆమ మొగుడు మనమథరావు పానబోతూ, పరిభ్రమణ బోతూన్య"
అన్నాడు.
"పానబోతూ, పరిభ్రమణబోతూ ఏమిటండీ?"

అంటే

"తాగుబోతూ, తిరుగు బోతూ" అని వివరించాడు ఉమాపతి.

"మహానుభావా! ఇంగీలషు పదాలకే అనుకున్నా తెలుగు
పదాలకు కూడా పరాయయ పదాలు కనిపెడుతున్నారా?" అని తల
బ్బదుకుంది.
"అది సరే కానీ! మనకు ఆ తెలుగు ఖ్యతా కారాయలయం లో
తాళ్పేటిక ఒకటి విలపించింది కదా! అందులో పెటిా రావల్లసింది"
అన్నాడు.
కాసేపు ఆలోచించి "ఓ ! ఆంధ్రాబ్బయంక్ లో లాకర్ ఒకటి

ఏడిచింది కదా!" అని అరుం చేస్తకొని "మీరే పెటిా వచిి ఉండవచ్చి
కదా!" అని దబ్బయించే సరికి నోరు మూస్తకొని పడుకున్నాడు.
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పదుద నేా హైదరాబ్బద్ చేరారు.

'కనకం ఎకాడుందీ?' అనుకుంటూంటే, అకాడే కనకాంబరం

"మీ అనా చతుశిక్ర వాహనం(కారు) పంపిసాునన్నాడు. పంప చ్చర కనపడింది. 'అదిగో కనకం ఇకాడే వుంది' అనుకుంటూ వళిల కొంగు
లేదు చూశావా?" అని సరే "ఈ త్రిశిక్ర వాహనం లో వడదాం" అంటూ పటుా కొని లాగాడు.

(ఆటో) మాట్టలడాడు.

ఆవిడ తిరిగి చూసి ఉమాపతి గూబ గుయియమని పించింది.

అని సరే "ఈ త్రిశిక్ర వాహనం లో వడదాం" అంటూ (ఆటో)
మాట్టలడాడు.

"ఏమిటీ తికా తికాగా వుందా?" అని అంటే, "ఏమైందంటే న్న
ఉపనయన్నలు కనపడ లేదు" అని ఉమాపతి ఏదో చెపపబోతూంటే ఆవిడ
భరు వచిి కాలర్ పటుా కొని "ఉపనయన్ననికి వచిి ఉపనయన్నలు కనబడ

ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర దిగి లోపల్లకి వళిల

"దరిమి రథం లో వసాునని దూరవాణి లో చెపాపను కదా!

లేదంట్ట వేమిటి?" అంటూ కొటా బోతుంటే, కనకం చూసి పరిగెతుు కొచిి

ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర దిగి లోపల్లకి వళిల "దరిమిరథం లో వసాునని ఆపి "అనాయయగారూ!
ఆయన మా ఆయనండీ! క్షమించండి. ఏదో పరబ్బటు
దూరవాణి లో చెపాపను కదా! చతుశిక్ర వాహనం పంపలేదేమిటీ?" అని
అయింది" అంటూ "ఏమిటండీ! ఇదీ" అంటే,

బ్బవ మరిదిని నిలదీశాడు.
రమాపతి తెలల బోయి చూస్కు వుంటే కనకం వివరించింది.

"కనకం! నీవు కనకాంబరం చ్చర కదా కటుా కుంది. చ్చర ఎప్పుడు

ఈ లోపల తమకిచిిన గ్దిలో సామాను సరేదసి కనకం తవరగా

ఇంతకీఉపనయన్నలేమిటి? అంది. "న్న కళ్ుజ్యడు కనపడ

"సార్స బ్బవా! మా అబ్బాయి కారు తీస్తకొని వళాుడు. మారాివు? న్న ఉపనయన్నలు కనపడక నేను చస్తుంటే?" అన్నాడు.
"అబ్బా! ఫంక్షన్ లో గ్ంట కొక చ్చర మారుసాుము.
సమయానికి కారు యింటోల లేదు" అన్నాడు రమాపతి .

సాానం చేసి కనకాంబరం పటుా చ్చర కటుా కొని ముసాుబై, "నేను పెళిల లేదు" అన్నాడు ఉమాపతి.
కనకం న్నతిు బ్బదుకొని "నినారాత్రి రైలోల న్న బ్బగు లో పెట్టారు
మండపం లోకి వళ్ళున్నాను" అంటూ, తవరగా తయారై వళిుపోయింది.
ఉమాపతి తయారై "అరే న్న ఉపలోచాన్నలు (కళ్ుజ్యడు)
ఎకాడ?" అని కళ్ుజ్యడు కోసం వతికాడు.

కనపడ లేదు. అలాగే

తడుముకుంటూ మండపంలోకి వళాుడు. అంతా మసక మసక గావుంది
ఎవరూ సరిగాగ కనపడడం లేదు. భారయ కోసం వతుకుతున్నాడు.

కదా!" అని తీసి కళ్ుకు తగిల్లంచి, అందరికీ సార్సలు చెపిప వళిుంది.

ఊరికి బయలేద రి వళ్ళుటప్పుడు, రమాపతి బ్బవ గారిని ఆట
పటిా స్కు "బ్బవా! ఈ సారి వచేిటప్పుడు ఉప ఉపనయన్నలు
దగ్గరుంచ్చకో! అంటే సేపర్ కళ్ుజ్యడు అనామాట" అన్నాడు. **

Drawings from students of Art Workshop
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