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అధ్యక్షుని కలం నండి…
తెలుగు కళా సమితి సభ్యేలకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ దీపావళి
శుభాకంక్షలు. లక్ష్మీదేవి పూజలు, మంగళ హారతులు, టపాసుల కలచడం, సోదర
సోదరిమనుల ఆత్మీయ కలయిక, కమీని వంటలు ఎన్నెన్నె సంబరాలు. తెలుగు

వారే కదు, హందువులందరూ సరదాగా జరుపుకొనే ముఖ్ేమైన పండగ ఇది.
మీరందరూ ఈ పండగను ఆనందంగా జరుపుకొన్నెరని భావిసుున్నెను. ఈ
పండగ సంబరాలను మనందరం మరొకసారి చేసుకొందాం నవంబర్ 16 న్నడు తెలుగు కళా సమితి
ఆధ్వరేంలో.
ఈ సంవత్సరంలో తెలుగు కళా సమితి ఎన్నెన్నె చకకని కరేక్రమాలు నిరవహంచింది. ముఖ్ేంగా గత్
న్నలుగున్నలలోో అరడజను కరేక్రమాలు నిరవహంచాము. వీటిని విజయవంత్ం చేసిన మీ అందరకు కృత్జఞత్లు.
ఈ సంవత్సరంలో నిరవహంచిన కరేక్రమాలు,
1.

సంక్రంతి సంబరాలు (జనవరి 27)

2. త్రిమూరిు డే (మారిచ 31)
3. ఉగాది సంబరాలు (ఏప్రిల్ 20)
4. యోగా కరేక్రమం (జూన్ 22)
5. చిత్రలేఖ్నం శిక్షణ త్రగతులు (జులై 14 - 23)
6. శ్రీ జొనెవితుుల రామ లంగేశ్వరరావు మరియు శ్రీ వడేేపల్లో కృష్ణ గారోతో సాహత్మ కరేక్రమం (జులై
28) - న్నట్సస తో కలసి

7. వేసవి వనభోజన్నలు (ఆగసుో 4)
8. డా. మేడసాని మోహన్ గారిచే సాహత్మ కరేక్రమం (ఆగసుో 25) -తాన్నతో కలసి
9. శ్రీ అయేగారి శ్యేమ సుందరం వీణ కచేరీ (సెప్ోంబర్ 22)
10. ఆటల పోటీలు, నృత్ే, సంగీత్ పోటీలు (అక్టోబర్ 5, 13, 20)
ఇవే కకుండా ఇంకొనిె కరేక్రమాలకు మా చేయూత్ నిచాచము. మచ్చచకు కొనిె - శ్రీ రామాచారిగారి

సంగీత్ శిక్షణ, టాటా వారి బతుకమీ సంబరాలు, వేగేశ్ె సంసథకు నిధుల సేకరణ సహాయం, శ్ంకర నేత్రాలయ
నిధుల సేకరణ,
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సంపాదకీయం

సాహతాేనికి సాంఘిక ప్రయోజనం ఉండాలా, ప్రచ్చరించిన ప్రతి రచనకీ ఏదో ఒక రకమైన సారధకత్
ఉండాలా అనెవి చాలా ప్దద ప్దద ప్రశ్ెలు. అత్ేంత్ చరచనీయాంశ్యలు. విదాేరిధ దశ్లో సాహత్ే ప్రయోజనం లేని
రచనకి విలువందుకూ గౌరవమందుకూ అని వేదికెకిక గంతు చించ్చకునె వాడినే ఐన్న జుట్టో రాలే కొదీద వచిచన
అనుభవంతో న్న అభిప్రాయం మారుచకున్నెను. ఆ విష్యం మీద ఈ అతి చినె వాేసం చదవండి.
సాహత్ేం అనేక రకలు. అందులో కొనిె ఏమిటంటే, in no particular order of importance:
ఒక పకక మత్/ వేదాంత్ పరమైన సాహత్ేం: .... గగన్ననికి ఇలకూ .... నిచ్చచన కటోటానికి చేసే ప్రయత్ెం అది. ఇది కేవలం నేల విడిచిన
సామని కొందఱన్నె, ఏ సమాజంలోనైన్న ఏ కలంలోనైన్న చాలా మందికది పట్టోగమీ
పూరిుగా మఱొక చివర సైధాధంతిక/ విపోవాత్ీక సాహత్ేం: ... పదండి ముందుకు, పదండి తోసుకు ... అని యావత్సమాజానీె మడత్ ప్టిో
మారేచశే ప్రయత్ెం. అదే పురోగత్ని వారంటే అది నిససంశ్యంగా తిరోగమనమని మఱికొందఱు.
ఇక భావ కవిత్వం: అది సాంఘిక ప్రయోజనం అనె ప్రశ్ెని పూరిుగా పకకన ప్టేో వేవహారం అనిపంచిన్న మనిషి మనసు లోని, లోలోని
లోతులె త్రచి తోడి అందమైన భాష్తో అరధం చేసుకునే ప్రయత్ెం, A great psychological endeavour.
అవధాన ప్రక్రియ: ఇది కవిత్వం కదు కనీ ఒక బ్రహాీండమైన కవితా కసరత్తు, భాషా గారడీ. ఇట్టవంటి కసరతుులు భాష్కీ
సాహతాేనికీ కవితావనికీ మదడుకి పదును ప్టోడానికీ చాలా అవసరం. అది మన తెలున్నటనే ప్రశ్సుమవడం మనకందరికీ గరవ కరణం.
ప్రేమ కవిత్వం, హాసే కవిత్వం: '... మధ్యే మధ్యే .... సమరపయామి ...'. భోజనంలో నైన్న జీవిత్ంలోనైన్న ష్డ్రసాలూ ష్డ్రుచ్చలూ లేకపోత్య
బ్రతుకు దురభరం
గురజాడ వారి నుంచీ మనకి వాడుకలోకి వచిచన సాంఘిక విష్యాలమీద చేసే కవిత్వం: ఇదే సాంఘిక ప్రయోజన్ననికి అవసరమైనది,
ఇది త్పప మఱే కవిత్వమూ అకకరలేదని కొంత్ మంది వాదన.
ఇదంతా ఇపుపడు వ్రాయడానికొక మూల కరణం, ఒక ulterior motive ఏమిటంటే: ఏ పత్రిక సంపాదకులైన్న క్టరుకునేది అరధవంత్మైన
రచనలు ప్రచ్చరించాలనీ, ఆ రచనలు పాఠకులలో ఆలోచన రేకెతిుంచాలనీ, త్మ పత్రిక, చదివిన వంటనే చితుు కగితాల బుటో లోకి ప్రయాణం
చేయకూడదనీ. గత్ ముఫ్ఫీ ఐదు సంవత్సరాలుగా తెలుగు జొేతి ధ్యేయం 'మన తెలుగు త్లోకి (చేత్నైననిె) మల్లోపూదండలు' వేయడం,
మన సమాజ పరిసిథతులు త్యన్నలూరు తెలుగు లో చ్చపుపక్టవడం. సిధాధంతాలకీ రాజకీయాలకీ దూరంగా ఉండడం. ఇక ఈ సంచికలో:
ఇంక మన సమాజం స్త్రీని అమానుష్ంగా 'గడ్రాలు' గా దూషిసుునెదని చ్చపాపరు, 'చేయని త్పుప' లో న్నమాని సుజన్న దేవి గారూ,
'పరిష్కందులు' వ్రాసిన రమణ రావు గారు
భ్రూణ హతాే మహా పాత్కం అని వల్లో వేసే మన సమాజం, స్త్రీ పుటకకే మోకలొడుేతోందని ఆక్రోశించారు 'ప్లోజ్ మాకు బత్కలని ఉంది'
అనె కథలో తిరుమలశ్రీ గారూ, 'మత్ృమూరిు' కథ వ్రాసిన సింహప్రసాద గారు
మహళా జీవనం 'దిన దిన గండం' అన్నెరు ‘అలుప్రగని పోరాటం’ వ్రాసిన సుజన్న దేవి గారు. ‘మహళా కమండరిె’ అని ముగిసిన ఈ
కవిత్ చదవగానే రూపాయి బిళళంత్ కుంకుమ బొట్టో ప్ట్టోకుని జై జవాన్ అని సింహ గరిన చేసి బంగాో దేశ్ అవత్రణకి దోహదం చేసిన
ఇందిరా గాంధీ గురుుకొచిచంది న్నకు.
దురాాప్రసాద గారి 'భవే సంగమం' ఒక అందమైన వసంత్ ఋతు సంహారం
మనసు మూగదైన్న బాసునెది దానికీ అని మఱోసారి చ్చపాపరు, 'మనసు పుసుకం' వ్రాసిన పదీ గారు

ఈ దీపావళి పోటీల కి ఇట్టవంటి అరధవంత్మైన రచనలు పంపన రచయిత్లందఱికీ ధ్నేవాదాలు.

సంపాదక వర్గం
(Editor)

BOT Representatives
Associate Editor),
5

Telugu Fine Arts Society
Board of Trustees : 2018 - 2020

Sudhaker Uppala
President

Ranga Madisetty
Vice President

Madhu Rachakulla
Secretary

Renu Tadepalli
Treasurer

Venu Yeluri
Cultural & IT Chair

Prameela Gopu
Cultural & IT Chair

Jyothi Gandi
Youth Chair

Damu Gedala
Membership Chair

Usha Darisipudi
Community Chair

Advisory Board

Anand Paluri
Chair

Ram Kolluri
Member

Sudhakar Rayapudi
Member

Telugu Jyothi
Vignana Kumar Utukuri
Editor

6

Dr. Janani Krishna
Member

Hari Eppanapally
Member

త కం
మనసు పుస్
ఉపపల పదీ

(దీపావళి కవితల పోటీలో మూడవ బహుమతి గ్
ర హీత!)

విజ్ఞాన సాధనకై
కొలువు దీరిన పుస్తకాలు కోకొల్లలు ..
పృథ్విపై వికసించిన అక్షర కుసుమాలు అనింతాలు ..
చదువరుల్ింతా చింత చేరుుకోగల్ పుస్తకాలే ఇవన్నీ..
చదివినకొదీీ ఒదిగి పోగల్ భావాలే ఇవన్నీ ..
అరథిం కానిదీ..
అింతు చికకనిదీ..
మనసు పుస్తకిం ఒకకటే

అదును చూస కాటేసన విషపు న్నగల్ కోరల్ గరుతులు
ప్రతి పేజీ ప్రత్యాకమైనదే..
పింటికిింది రాయిలా
పించభక్షయ పరమానీింలా
ఒకోక పేజీ ల్ల ఒకోక అనుభూతి
ఎవరికి వారు చదువుకోవల్సిందే ...
మరొకరు చదవటానికి
కింటికి అిందదు
జిహ్ికి చికకదు
చేతికి స్పృశించదు
స్ృష్టి ల్ల విశ్విమిత్ర స్ృష్టి ని తల్పసుతింది
చివరి పేజీ చిరున్నమా ఎరుగని ఉద్రింథమై
ఉరిిపై ఉతతమ గ్రింథమై..
మనసు పుస్తకిం మనసు మనసుల్ల చిరకాల్ిం నిలుసుతింది
- కవయిత్రి

కింటికి కనిపించని అక్షరాలు
పలుకుకిందని పద బింధాలు
భావిం వినిపించని వాకాాలు
అరువు తీసుకోవటానికి కుదరనిది
వారికి మాత్రమే సింతమైనదీ
చదవాల్ని ఎింత ఉన్నీ
చదువరులెవరికీ చికకని మాయ పుస్తకిం ఇది..

లెకకకు మికికలి పేజీలు
పేజీ పేజీ కో కొతత మలుపు
పేరా పేరాకో కొస్ మెరుపు
అిందమైన జ్ఞాపకాలు
అల్వి కాని ఆనిందాలు
అవాకత భావాలు
కోరికల్ సుడిగిండాలు
కల్లు రేపన కల్లలలాలు
అవహేళనలు
ఛీతాకరాలు

This page is sponsored by: Sri Venu Oruganti
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త
మాత్ృమూర్త
- సింహప్రసాద

(దీపావళి కథల పోటీలో మూడవ బహుమతి గ్
ర హీత!)

''కంగ్రాట్సస. నువువ త్లోవి కబోతున్నెవు!''
డాకోర్ మాటలకు మందాకిని ముఖ్ంలోకి ఆనందం
వలుోవలా తోసుకొచిచంది.
ఒక మధురమైన అనుభూతి త్రంగం గుండెలోో
ఉవవతుున లేచింది. ఉదివగె అవుత్త, ''థంకూే డాకోర్''
అంది.
''ఇక నుంచి నువువ త్మసుకునే ఆహార ప్రభావమూ, నీ
మన:సిథతి ప్రభావమూ బిడే మీద ఎకుకవగా ఉంటాయి. సో
బీ కేర్ ఫుల్...''
చినెగా నవువత్త త్లాడించింది.
డాకోర్ రాసిచిచన మందులు కొనుకుకని కిోనికలోంచి
బయటపడింది.
వంటనే హమాలయకి ఫోన్ చేసి చ్చపాపలని సెల్
అందుకుందలాో ఆగిపోయింది. 'ఇలా కదు. సవయంగా
చ్చపాపల. అపుపడత్డి మహదానందానిె కళాళరా చూసి
పంగిపోవాల' అనుకుంది.
మందాకిని కళ్ళళ గాలలో త్యలపోతున్నెయి.
శ్రీరంలోని అనువణువూ వింత్ భావనతో పరవశించి
పోతున్నెయి.
గపపదేదో సాధంచిన అనుభూతి. అణచిన్న
అణకుకండా పంగి వసోునె ఆనందం. మాటలోో
నిరవచించలేని అపూరావనుభూతి.
త్ను త్లోకబోతోంది!
ఆడజనీ సారథకత్ దేనిలో వుందంటారో అది
చేజ్జకికంచ్చక్టబోతోంది. త్న చినిె పటోలో చిన్నెరి బిడే
ఊపరి పోసుకుంది. త్న రకు మాంసాలు పంచ్చకుని
పుటోబోతోంది!
త్నలోంచి ఓ జీవి రూపుదిదుదకుని ఈ విశ్యల
ప్రపంచంలో అడుగిడబోతోంది!
ఓహ! ఎంత్ అదుభత్ం! ఎంత్ ఆనందం!
ఇంటికెలా వళిళందో ఆమకే తెల్లదు.
ఆటో దిగుతోనె మందాకిని వంక చిత్రంగా
చూశ్యడామ భరు హమాలయ. ''ఏంటోయ ప్రపంచానిె
జయించినట్టో పంగిపోతున్నెవు. ఏంటి కథ?'' చినెగా
నవువత్త అడిగాడు.

త్ల్లతిు అత్డి ముఖ్ంలోకి చూసింది.
త్నకి ఈబంగారు వరం లభింపజేసిందత్డే- అనె
ఊహ మదిలో కదిలంది. మనసుసలో మధుర మంజుల
భావనలు ఝలుోమన్నెయి. సిగుాతో కనురపపలు
వాలపోతుంటే అత్డిె సమీపంచి చేతి మీద ముదుద
ప్ట్టోకుంది.
అప్రతిభ్యడయాేడు. ''ఇదేంటి డియర్...?''
''మీరు..మీరు.. త్ండ్రి కబోతున్నెరు...''
నిశేచషుోడై చూశ్యడు. ఒకక క్షణమే. మరుక్షణం
జలపాత్మై చ్చటేోశ్యడు. ఉకికరి బికికరి చేశ్యడు. ముదుదల
వరషం కురిపంచాడు.
''థంకూే డియర్. థంకూే వరీమచ. మనింటోోకి
కొత్ు
మంబర్
రావాలసన
సమయం
వచిచందనుకుంట్టన్నెను. ఇంత్లో శుభవారు చ్చప్పపశ్యవు.
సాయంత్రం నీక్ట గపప గిఫ్ో ఇసాును డారిోంగ''
''ఆఖ్రి గిఫ్టో?'' గబుకుకన అంది.
''అదేం మాట?''
తుళిళపడింది. త్ను సరదాగానే అంది. కనత్డలా
అనేసరికి గుండె లోతులోో ఏదో తెల్లని భయం నీడ కదిల
కలవరప్టిోంది. కనురపపల మాట్టన సనెని కనీెటి పర
కదలబోతోంటే నిగ్రహంచ్చకుంటూ, నవువ తెచ్చచకుంటూ
అంది ''ఇకపైన మీ గిఫుోలనీె మన బుజ్జికే కదా!''
''ఓహ. అదా. ఆ బుజ్జిని కనె త్లోవి నినుె
మరచిపోతాన్న! ముందీ న్యేస్ మీ వాళళకీ, మా వాళళకీ
చ్చప్పయాేల. కమాన్...'' హడావిడి చేసూు అందరికీ ఫోన్
చేసి చ్చపాపడు హమాలయ.
అంతా అభినందనలు గుపపంచేసరికి ఏనుగు
ఎకికనట్టో సంబరపడాేరిదదరూ.
అపుపడు గురుురాగా గబుకుకన లోపలకెళిళ రసగులాో
తెచిచ అత్డి న్నటోో కుకికంది. అత్డూ అలాగే చేసి,
చట్టకుకన ఆమ పటో మీద ముదుద ప్ట్టోకున్నెడు.
అత్డి జుట్టో చ్చదరగడుత్త, ''ఇక మీ చిలప
పనులకు సవసిు చ్చపాపల'' అంది.
కనుె గీటి నవావడు. ''అవున్య. నువువ న్నకు బుజ్జి
బాబునిసుున్నెవా, బుజ్జి పాప నిసుున్నెవా?''

తెలుగు జ్యేతి : దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక : అక్టోబర్ - నవంబర్ 2019
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''మీ కెవరు కవాల?'' అదురోునె గుండెలోు
అడిగింది.
''ఫస్ో ఇష్యే కదా. ఎవరైన్న
బుజ్జిగాణ్ణణ
క్టరుకుంటారు. అది నేచ్చరల్. వంశోదాదరకుణ్ణణ
ప్రసాదిసాువు కదూ?''
ఆమ ముఖ్ం పాలపోయిందొకకసారిగా. ఏదో
తెల్లని కలవరం కలత్ ప్డుతోంటే చినెగా కంపంచింది.
''ప్రయతిెసాును...''
''ప్రయతిెంచడం కదోయ. ఆ దేవుడితో
దెబబలాడైన్న సరే బాబునే కన్నల. అయ వాంట్స సన్
డియర్. ఛలో గుడికెళాదం. దేవుడికీ ఓ అపోకేష్న్ ప్టేోదాదం
పద...''
ఇదదరూ గుడికెళిళ వంకటేశ్వరసావమికి ప్రత్యేక అరచన
చేయించారు.
మండపంలో చతికిల బడుత్త అన్నెడు ''న్న క్టరిక
త్మరచమని దేవుణ్ణణ క్టరుకున్నెవు కదూ?''
చినెగా త్లాడించింది.
''గుడ. న్నకు తెలుసు డియర్. మన ఆశ్, ధాేస,
ధాేనం, క్టరిక, ప్రారథన అనీె మన యువరాజు గురించే''
సరిగాా అపుపడు గుడి గంటలు మోగాయి.
అత్డి ముఖ్ం వయిే వాటో బలబయిేంది.
''చ్చశ్యవా. న్న మాట సత్ేం పున:సత్ేం''
ఆమ మాటాోడలేదు. ఏవో తెల్లని భయాలు గుండె
గదిలో పడగలు విపప బుసలు కొటోసాగాయి!
ఆ మరాెడూ అత్డా విష్యం వదలేోదు.
''నేను చాలా లకీకని మందాకినీ. నేను
క్టరుకునెదేదీ న్నకు దకకకుండా పోలేదు. ఒకటో త్రగతి
నుంచీ కూడా ఫస్ో లేదా సెకండ రాేంకతో పాసవుత్త
వచాచను. ఇంజ్జనీరింగులో డిసిోంక్షన్ వచిచంది. చకకని
పాేకేజ్తో సాప్ోవేర్ ఇంజనీరెయాేను. చకకని చ్చకక న్న
భారేగా రావాలని క్టరుకున్నెను. ఈ అందాల బరిణె న్న
అరాథంగి అయిేంది. ఇపుపడు బాబు పుటాోలని
క్టరుకుంట్టన్నెను. పుటిో త్మరతాడు...''
అత్డు ఉతాసహత్రంగంగా మారి చ్చపుపకు
పోతోంటే భయం భయంగా వింటూండిపోయింది
మందాకిని.
మూడో రోజున పుటోబోయే బిడే గురించీ, వాడికి
ప్టోబోయే ప్పరు గురించీ, చేరాచలసన సూకలు గురించీ,
చదివించాలసన క్టరుస గురించీ కమాలూ, ఫుల్సాోపులూ
లేకుండా చ్చపుపకు పోతోంటే
నివవరబోత్త

వింటూండిపోయింది.
ఆమ గుండెలోో భయాలు సెలవేసుున్నెయి మరి!
ఒక దశ్లో అనుమాన మొచిచ, ''వింట్టన్నెవా?''
అడిగాడు.
త్డబాట్ట కపప పుచ్చచకుంటూ నవివంది. ''మీ పగటి
కలలు వింటోంటే నవ్వవసోుంది''
'' న్న డియర్. ఇవి కలలు కవు రేపటి యదారాథలు.
కవలసేు బెట్స కసాును''
''త్ప్ఫపపోయింది
మహానుభావా.
ల్లంపలేసుకుంట్టన్నెను. ఇక వదులాురా?''
''మన ప్రేమ ఫలానికి వివేక అని ప్డదామా లేక
ప్రమోద బావుందా?''
''దానికింక ఆరెలుో టైముంది గాని ఇక
భోజన్ననికి లేవండి'' చ్చయిే పట్టోకుని లేపంది.
ఆమ నడుం చ్చటూో చేయి చ్చటేోసి త్నకి
హతుుకుంటూ అన్నెడు హమాలయ. ''నీకెలా వుందోగాని
మందాకినీ, న్నకు చాలా ఎకెఫసట్సగా వుంది. థ్రిలోంగా వుంది.
ఓహ! మనం అమాీన్నన్నె కబోతున్నెం. బుజ్జికొండ బుడి
బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ వచిచ కళళకు చ్చటేోసాుడు.
న్న వీపు ఎకిక గుర్రం ఆట ఆడడానికి మారాం చేసాుడు.
ఆఫీసులో టీమ ల్లడని అయిత్యనేం వాడికి డాడీనే కదా...''
అంత్కంత్కూ
అత్డు
ఆనందోదేవగంతో
రచిచపోతోంటే
ఆమ
త్నలో
త్ను
ముకుళించ్చకుపోసాగింది. ఏదో తెల్లని ఒతిుడికి
లోనవుత్త కలత్ నిద్రపోతోంది.
మందాకిని అత్ుమామలు న్నలుగు రకల
మిఠాయిలు త్మసుకునొచాచరు.
''ఇంటోో కచిన నేతితో వీటిని చేశ్యను మందాకినీ.
నువువ ఎంత్ పుషిోకరమైన ఆహారం త్మసుకుంటే మా
మనవడు అంత్ పుషిోగా ఆరోగేంగా పుడతాడు. కుంకుమ
పువువ తెచాచను పాలలో కలుపుకుని తాగు. ఎర్రని
కనెయేలా ఉండాల సుమా'' అంది అత్ుగారు.
''మనవడే పుడతాడో మనవరాలే పుడుతుందో
ఇపుపడే ఎలా చ్చపపగలమే'' అన్నెరు మామగారు.
''మీరలాంటి అశుభం మాటలనకండి. ఖ్చిచత్ంగా
మనవడే పుడతాడు. మన వంశ్ంలో అందరికీ మొదటి
కనుపలో మగబిడేే పుటాోడండీ. మందాకినీ వాళిళంటోోన్య
వాళళ న్నన్నె, తాతా కూడా మొదటి సంతానమే''
''అవుననుక్ట. ఎపుపడూ అలాగే జరగాలని రూలేం
లేదు కదా!''
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''మీకేం తెల్లదు. మీరూరుక్టండి. మనకి మనవడే
పుడతాడు.
కనకదురామీ
త్లోకి
ముకుకపుడక
సమరిపసాునని మొకుకకున్నెను కూడాన్య''
''అంటే నువివచేచ ముకుక పుడక్టకసమైన్న
మగపలాోణ్ణణ పుటిోసుుందంటావు. బావుందే''
ఆయన నవువకి చిర్రెతుుకురాగా, ''నేను చ్చపపనటేో
జరుగుదిద గాని మధ్ేలో మీరు త్ల దూరచకండి''
అందావిడ. మరి న్నరు తెరిచే సాహసం చ్చయేలేదాయన.
వారి సంభాష్ణంతా వింది మందాకిని.
అత్ుగారు త్నన్న కూతురిగా చూసోుంది త్పప
ఏన్నడూ క్టడలగా చూడలేదు. ఆపాేయంగా హతుుకుంది
త్పప అధకరం ప్రదరిశంచలేదు. అలాంటి ఆమ మనవణ్ణణ
క్టరుకుంటోంది. ముడుపులూ కడుతోంది. ఆమ క్టరిక
త్మరకపోత్య ఆమ ఎలాగైన్న మారవచ్చచ. త్నని రాచి
రంపాన ప్టోన్య వచ్చచ!
ఆమలో భయాలు మరింత్ వికృత్ రూపం
దాలచసాగాయి.
''అలా ఉన్నెవేం మందాకినీ. ఒంటోో నలత్గా
ఉందా'' మామగారి మాటలకు త్డబడింది.
''అహ లేదు లేదు...''అంటూ లేచి లోపల
కెళిళపోయింది.
''క్టడల పటో చూశ్యరా? ఆరో న్నల వచిచన్న
చినెగానే ఉంది. ఖ్చిచత్ంగానే కొడుకునే కంట్టంది''
అంది అత్ుగారు.
''ఎవరైన్న ఒకటేలేవే''
''మీరు మరీన్య. ఇదదరూ ఒకటెలా అవుతారు?
పుత్రుడైత్య పున్నెమ నరకం నుంచి త్పపసాుడు''
''పుత్రికైత్య కన్నేదాన ఫలం దకికసుుంది''
మొగుడి వంక మిర్రి చూసిందావిడ. ముసి ముసిగా
నవావరాయన. మూతి ముడిచింది. ''న్నకు మనవడే
కవాల. మనవడే పుడతాడు''
''సరే. నీ మాటే నిజం కవాలని క్టరుకుంటా''
వారి మాటలు చ్చవిన బడటంతో మందాకినికి
కనీెళ్ళళ పంగి వచాచయి. 'ఏం చేయబోతున్నెవు
భగవంతుడా!' ఆందోళనతో దేవుడిె త్లచ్చకుంది.
ఏడో న్నల వచిచంది. డాకోర్ సాకనింగ చేసి బిడే
ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉందని చ్చపపంది. బీప్ల
ప్రుగుతోందనీ లేనిపోని భయాలూ ప్ట్టోక్టవదదనీ
హెచచరించింది.

''డాకోర్ ... న్న కడుపులో ఉనెది మగబిడేేన్న?''
ఆశ్చరే చకిత్యై చూసింది డాకోర్. పమీట
చినెగా నవివంది. ''ఈ రోజులోో ఆ త్యడా చూసే వాళళని
నినేె చూసుున్నె. ఎవరైన్న నీ రకుం పంచ్చకు పుటిోన బిడేే.
నీ పాలు తాగి ప్రిగే బిడేే. నీది మహోనెత్
మాత్ృసాథనమే''
''గరభంలో ఉనెది ఏ బిడే అనెది ముందుగా
చ్చపపకూడదనీ, అలా చ్చపపడం నేరమనీ తెలుసు. ప్లోజ్ నేను
మోసుునెది మగబిడేనే కదా?''
''పచిచ పలాో! అనవసరంగా ఆందోళన పడి నీ
ఆరోగేం పాడు జేసుక్టకు. నువివపుపడు చేయాలసందలాో
త్మయని త్లపులోో మునిగిపోత్త మధురానుభూతులె
ఆసావదించడమే...''
''కని డాకోర్, మా వాళ్ళళ...''
''వంశోదాదరకుడు కవాలంటారు. అది అన్నదిగా
వసోునె దురాలోచన. దుష్ో సాంప్రదాయం. ఇవాళ రేపు ఏ
బిడే అయిన్న ఒకటే. రకకలు రాగానే ఇదదరూ గూడు విడిచి
ఎగిరిపోయే వారే. ఒకరు ప్ళోవగానే వళాురు. ఇంకొకరు
ఉదోేగం రాగానే వళాురు. అంత్య త్యడా. ననెడిగిత్య
అమాీయే బెటర్. అమాీన్ననెలె అపుపడపుపడూ అయిన్న
త్లచ్చకుంటారు. అబాబయిలైత్య త్లోదండ్రుల బరువు
ఎపుపడు త్గుాదాద అని ఆలోచిసుుంటారు. అలాంటి
ఎందరోె చూసిన దానిె. న్న మాట విని రేపటి గురించి
ఆలోచించి మనసుస పాడుజేసుక్టకు. ఆల్ ద బెస్ో''
మరి మాటాోడలేక పోయింది. కని ఆసుపత్రి
గుమీం దాట్టతోంటే ఓ ఊహ వచిచ వజ వజ
వణ్ణకిపోయింది మందాకిని.
డాకోర్ మాటలె విశేోషించి చూసేు త్న గరభంలో
ఉనెది ఆడపలేోనని ఆమ చ్చపపక చ్చపపనటోనిపంచింది.
నిలువున్న వణ్ణకిపోయింది. నిససతుువగా కూలబడింది.
కనీెళ్ళళ వరదలా పంగాయి.
ఇంటికెలా వళిళపడిందో ఆమకే తెల్లదు!
మందాకిని త్ల్లో త్ండ్రీ వచాచరు. ఆమని చూసి
లబలబలాడారు.
''ఇలా చికిక సగమయాేవేంటే...''
త్లో పలకరింపుకి ఏడుపు ముంచ్చకొచిచంది.
''ఏవయిేంది త్ల్లో...'' అని త్ండ్రి ఆందోళన పడాేడు.
కళ్ళళ తుడుచ్చకుంటూ అంది ''అహ ఏదో అలా...
అంతా ఓకే. ఇంత్క్రిత్మే డాకోర్ చ్చపపంది''
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LET US HELP YOUR DREAM COME TRUE
1430 OAK TREE ROAD, STE-7
ISELIN, NJ 08830

OFFICE: 732-515-2997

CELL: 732-208-4389

ARE YOU THINKING OF BUYING OR SELLING
YOUR BUSINESS, COMMERAL AND RESIDENTIAL IN NEW JERSEY
AND PENSYLVANIA.
We give you our best service for all your
REAL ESTATE/RESIDENTIAL/COMMERCIAL NEEDS

PLEASE CONTACT RAO : 732-515-2997/ 732-208-4389

With Best Wishes from

Dr. Satyaveni Rao
&
Late Dr. Srinivasa K Rao
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''మరలా ఏడేచశ్యవేంటే. న్న గుండెలు గుభేలు
మన్నెయనుక్ట...'' త్లో అంది.
''వూరికే ... నువువ కనిపంచే సరికి...''
''ఇదదరికిదదరూ సరిపోయారు గానీ పురిటికి నినుె
త్మసుకెళాదమనొచాచమమాీ. సీమంత్ం కూడా చ్చయాేల...''
''ఇపుపడు దాని అవసరం ఏముంది న్నన్నె''
''మడ నిండాక ఒడి నిండాలని ప్రత్మ ఆడపలాో
క్టరుకుంట్టంది. ఒడి నిండే ముందు న్నలలు నిండిన
ఆడపలోకి సీమంత్ం చేసేు ప్దదల ఆశీసుసలు లభిసాుయి.
భయాలూ ఆందోళనలూ త్గుాతాయి. కనుప బాధ్
త్ట్టోక్టగల సెఫథరేమూ వసుుంది...'' త్లో వివరించింది.
మారు మాటాోడలేక పోయింది మందాకిని.
సంగతి విని ఎగికి గంత్యశ్యడు హమాలయ. అత్డి
త్లోదండ్రులూ పంగిపోయారు.
సీమంతానికి బంధుమిత్రులూ ఊరూ వాడా అంతా
త్రలవచాచరు. ఫంక్షన్ హాలులో రంగ రంగ వైభోగంగా ఆ
వేడుక చేశ్యరు.
చేతులెండా గాజు లేశ్యరు. త్లనిండా పూలు
ప్టాోరు. పసుపు, కుంకుమలు, మిఠాయిలు పండుో
ఇచాచరు. 'సుపుత్రా ప్రాపురసుు' అని ఆశీరవదించారు.
మందాకిని గుండెలోో వేదన సుళ్ళళ తిరిగింది.
త్నకి ఆడపలో పుటోడం ఖాయం. అంటే వీళళందరి
ఆశీసుసలూ వృధాయే కదా- అని మధ్నపడింది.
ఆమకి న్నలలు నిండాయి. ఇడిడి సమీపసోునె కొదీద
ఆమలో ఆందోళన, ఒతిుడి అధకధకం కసాగాయి. కంటే
కొడుకునే కన్నల, లేకపోత్య కనక పోవడమే నయం
అనుకుంటోంది. ఒకవేళ త్న గరభంలో ఉనెది పాప
అయిత్య,
ఆ
పాప
చనిపోయి
పుడిత్య
బాగుణణనుకునేంత్వరకూ వళిళపోయిందామ ఆలోచన.
పురిటినొపుపలు మొదలవవగానే
ఆసుపత్రిలో
చేరాచరు.
బెస్ో విషెస్ చ్చపాపడు హమాలయ.
నవువ రాక ముఖ్ం తిప్పపసుకుంది మందాకిని.
సుమారు మూడు గంటల పాట్ట పురిటి నొపుపలు
పడి బిడేని కని సొమీసిలో పోయింది.
మలకువరాగానే
పతిుళళలోని బిడే వంక
చూసింది.
బిడే ఆడా?మగా?
ఉత్కంఠ భరించలేక నరాలు తెగిపోయేలా
ఉన్నెయి.

''పండంటి బిడేని కన్నెవమాీ'' ఆనందానిె వేకు
పరిచారు మామగారు.
''కంగ్రాట్టేలేష్న్స త్ల్లో, న్న చిన్నెరి త్లో అయిేంది''
అన్నెడు త్ండ్రి.
''త్ల్లో బిడాే కులాసాగా ఉన్నెరు. అదే పదివేలు ''
అంది త్లో.
''మనింట ఆదిలక్ష్మి పుటిోంది మందాకినీ''
మురిసిపోత్త చ్చపపంది అత్ుగారు.
భరు వంక చూసింది.
అత్ళ్ళళ ఏ మూలో పసరంత్ నిరాశ్గా ఉన్నె
మొతాునికి సంతోష్ంగానే ఉన్నెడు. త్ండ్రి అయినందుకు
గరావనుభూతి
అనుభవిసూు
పంగిపోతున్నెడు.
ఆపాేయంగా ఆమ చేతిని నొకిక ''కంగ్రాట్టేలేష్న్స''
అన్నెడు.
''మీ క్టరిక త్మరచలేకపోయాను''
''ఇందులో నీ త్ప్పపముంది. నువువ నిమితుురాలవి.
ఏ విత్ునం న్నటిత్య ఆ మొకేక కదా వచేచది!''
అత్డంత్ త్యలగాా చ్చప్పప సరికి అపనమీకంగా
చూసింది. అసలే అందరి ప్రతిసపందన్న త్న ఊహలకి
భినెంగా
ఉండే
సరికి
అయోమయంలో
ఊగిసలాడుతోంది.
ఇన్నెళ్ళళ త్ను అనవసరంగా ఎనిె భ్రమలు
అలుోకుందో, ఎంత్ ఒతిుడికి లోనైందో, ఎనిె నిద్ర లేని
రాత్రులు గడిపందో, మరనిె ప్లడకలలు ఎదురొకందో
గురొుచేచ సరికి ఆమ కళ్ళళ గంగా గోదావరులయాేయి.
త్న భయాలు అనుమాన్నలు ఎంత్ అరథరహత్మో
తెలసోసొుంటే 'నేనిెజంగానే పచిచ త్లోని' అనుకుంది.
బిడేకు జనీనివవడం ముఖ్ేం గాని ఏ బిడేకు
అనెది అప్రసుుత్ం. అనవసర విష్యానికి అధక
ప్రాముఖ్ేత్ నిచిచ త్మయని అనుభూతులె కలుషిత్ం
చేసుక్టవడం, ప్లడ కలలతో నింపుక్టవడం నిజంగా
పచిచత్నమే! ఆడబిడే అయిన్న మగబిడే అయిన్న ఒకేలా
కంట్టంది. ఒకే పాలు ఇసుుంది. ఒకే ప్రేమ అందిసుుంది.
మరందుక త్యడాలు? షిట్స! ట్రాష!
మంచ్చ విడిపోయింది. పరమానందం ఉప్పనై
పంగింది. బిడేని గుండెలకు గాఢంగా హతుుకుంది
మందాకిని. ''యస్ మైడియర్ డాటర్. మనం
సృషిోకరులం. ఉయార్ గ్రేట్స! ఫరవర్ గ్రేట్స!''
*****

తెలుగు జ్యేతి : దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక : అక్టోబర్ - నవంబర్ 2019

15

With Best Compliments from

Ram & Girija Kolluri
With Best Compliments from

Eppanapally Family
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అలుపెరుగని పోరాటం
- నేమాని సుజన్న దేవి
(దీపావళి కవితల పోటీలో ప్
ర ధమ బహుమతి గ్
ర హీత!)

అన్నదిగా ఉనీ దురాచారాల్పై అలుపెరుగని పోరాటిం చేసుతనీ ననుీ
ఆడది కాదు ఆడ సవింగి నింటున్నీరు
విదాల్ల వేతనిం ల్ల కూలీల్ల కుల్ిం ల్ల వివక్షను ప్రశీస్తత
ఆడపల్ల కాదు ఆడపులి నింటున్నీరు
పస పల్లల్ మాన ప్రాణాల్తో చల్గాటానిీ వాతిరేకిస్తత
బరితెగిించిన బజ్ఞరుదానిీ అింటున్నీరు
ప్రేమింటూ దోమింటూ చదువు కడ్డు తగలుతునీవారిపై ఫిరాాదు చేస్తత
భయిం లేక తెగిించిన దానీింటున్నీరు
ఇరుగ పొరుగల్ మాటలు తుమమ ముళ్ళై గచ్చుకుింటున్నీయని మానేస్తత
తల్బిరుసుతో ఎవరితో మాటాలడని పొగరుబోతు నింటున్నీరు
పనిచేస్త చోట పరసనల్ విషయాలు తూటాలై పేలుతున్నీయని చపపకపొత్య
టిప్పు టాపు గనీ న్నకు టెక్కకకుకవ అింటున్నీరు
ఎవరి జోలిక్కళైక న్న పని నేను చేసుకుింటుింటే
గరిింతో కళ్ళై నెతిత క్కకాకయింటున్నీరు
ఎకకడి క్కళ్ళైన్న న్నకిషి మైన న్న కారు నేనడ్డపు కుింటూ వెళ్ళత్య
నలుగరిలా లేనని, నలుగరిల్ల కల్వని గరిిష్టి నింటున్నీరు
పెళ్ళై చేసుకోకపోయిన్న, చేసుకున్నీక తప్పు న్నదికాకపోయిన్న
ఆతామభిమానింతో ఒింటరిగా ఉింటే తెగిించిన దానీింటున్నీరు
కూచ్చన్నీ నిలుున్నీ పడ్డకున్నీ పడ్డకోకపోయిన్న ఉన్నీ లేకున్నీ
ఏ పని చేసన్న తప్పు న్నదే అింటున్నీరు
అిందుకే నేనిప్పుడ్డ అన్నదిగా ఉనీ వివక్ష పై అలుపెరుగని పోరాటమే చేసుతన్నీ
ఏ తప్పప చేయకపోయిన్న రాళ్ళైస్త వాళలకి
షీ బృిందమై టోల్ ఫ్రీ నింబర్ నై స్మాధాన మవుతున్నీ ....
తొలుతగా భయమెరుగక స్మరింల్ల దూకిన
అల్న్నటి మహిళా మణుల్నే ఆదరశింగా తీసుకుింటున్నీ
ముళై బాటైన్న స్రిచేస్తత న్న తరాితి తరానికి బాట చూపుతున్నీ ...
నేనిప్పుడీ యుదధింల్ల స్మిధగా నైన్న రాల్డానికి సదధింగా ఉనీ మహిళా కమాిండరిీ .

This page is sponsored by: Sri Boggavarapu Lavakusha
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With Best Compliments from

With Best Wishes from

Rohini Kumar Vemula & Family
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ర్తకోటా చీస్ బర్ఫీ
స్రవంతి వలోభనేని

ఈ మధురమైన సీవట్స చేసుక్టవడం చాలా సులువు. దీని రుచి మాత్రం అమోఘం. దీనిని చేసుక్టవడానికి కవలసిన
పదారాధలు అమరికన్ పచారీ దుకణం లో దేనిలోనైన సులభంగా దొరుకుతాయి. దీనిె చిటికెలో చేసుక్టవచ్చచ కూడా.

కావల్సన సామగ్రి:
1 కప్ రికోటా చీస్
1 కప్ కిండెన్సస డ్ పాలు
1/4 కప్ వెనీ
తయారు చేయు పదీతి:
ముిందుగా ఒక మైక్రోవేవ్ స్తఫ్ బౌల్ తీసుకుని
అిందుల్ల 1 కప్ రికోటా చీస్, 1 కప్ కిండెన్సస డ్ పాలు వేస,
రిండ్డ నిమిషాలు కలిప, 1/4 కప్ వెనీ వేస కలిప మైక్రోవేవ్
ల్ల 10 నిమిషాలు పెటిి ఆన్స చేయాలి.

ప్రతి 2 నిమిషాల్కి తీస కలిప మళ్ళై పెటాిలి. ఆలా దగ్ర
పడే వరకు చేసుకోవాలి.
తరువాత ఒక పేలట్ కి నెయిా రాస అిందుల్లకి ఈ బర్ఫీ
మిక్సస వేస స్మానింగా పరుచ్చకోవాలి కొించిం చలాలరిన
తరువాత ముకకలు గా కోసుకుని వాటి పైన పసాత కాన్న,
బాదాింతో కాన్న అల్ింకరిించ్చకుింటే,
మనకు ఇిండియాల్ల స్విట్ షాప్ ల్ల దొరికే కోవా
స్విట్స లాగా, తకుకవ శ్రమతో అమోఘమైన రుచితో ఈ స్విట్
ని చేసుకోవచ్చు.

మొకక జొనన పండి జంతికలు
బోగా మన్నహర

(దీపావళి వంటల పోటీలో ప్
ర త్యేక బహుమతి గ్
ర హీత)

మామూలుగా మురుకులు చ్చయేటానికి వాడే శ్నగపండి కకుండా అమరికన్ సోోరులో దోరికే Cornmeal Flour తో
మురుకులు చ్చయేవచ్చచ.అది ఎలాగో ఇకకడ వివరిసుున్నెను మీరు కూడా ఒక సారి ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సన సామగ్రి:
1 కప్
మొకకజొనీ పిండి
1/2 కప్
బియాపు పిండి
1 టీ స్తపన్స
జీల్కర్ర
1 లేదా 2టీ స్తపన్స నువుిలు
1/2 లేదా 1టీ స్తపన్స వాము
1/2 టీ స్తపన్స లేదా రుచి ప్రకారిం కారిం
రుచికి తగినింత ఉప్పు
1 టీ స్తపన్స
వెనీ
2 టీ స్తపన్స వేడి నూనె
పచిు నూనె - జింతికలు వేయిించటానికి స్రిపడినింత
తయారు చేయు పదీతి:
ఒక బౌల్ తీసుకొని అిందుల్ల పైన చపపన విధముగా
మొకకజొనీ పిండి, బియాిం పిండి, జీల్కర్ర, నువుిలు, వాము,

కారిం, ఉప్పు, వెనీ, వేడి నూనె వేస అన్నీ బాగా కలిస్త
విధముగా ఉిండలు లేకుిండా కల్పాలి.. తరాిత న్నరు
తీసుకొని కొించిం, కొించింగా కలుపుతూ మెతతటి ముదధలా
చేసుకోవాలి. (పిండిని మర్ఫ పల్చగా కలుపుకోకూడదు).
ఇప్పుడ్డ కలిపన పిండిని చినీ, చినీ ఉిండలుగా
చేసుకొని జింతికల్ గొటాిల్ల్ల నిింపుకోవాలి.
స్ివ్ ఆన్స చేస బాణలి పెటిి , వేడిచేస, అిందుల్ల పచిు
నూనె పోసుకొని బాగా మరిగిించ్చకోవాలి. అలా మరిగిన
నూనెల్ల గొటాిల్ల్లని పిండితో జింతికల్లాగా నొకుకకొని
జ్ఞరవిడచాలి. దోరగా వచేుింతవరకు వేయిించి, నూనె
గరిటల్తో తీస నూనె వడిస్తింతవరకు ఉించి, పేపర్ న్నపకన్స
పరచిన పేలటుల్ల పెటుి కోవాలి.
అింత్య కరకరలాడే ఎింతో రుచికరమైన మొకకజొనీ
జింతికలు సదీిం.
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భవ్యస్ంగమం
- దురాాప్రసాద
(దీపావళి కవితల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి గ్
ర హీత!)

క్కింజ్ఞయ కిరణాల్ కాింతులీనే వన్నలు
కల్ావేళ శుకపకాది, కిల్కిల్ల్ స్ిన్నలు
నిశ్వపుషప పరిమళాల్ ప్రతూాష పవన్నలు
శీతాకాల్పు దిన్నగమన్నలు
న్న ఎదురుచూపుల్ింతమయే శుభ శకున్నలు !

ప్రశ్వింత ప్రభాతిం మౌన మునిలా ఉింది
ప్రమోద ప్రసాథన్ననికి ఆరింభింలా ఉింది!
మరింతో లేదు దూరిం, మనిం కలుసుకునే ఆతీరిం!
చైత్ర మాస్పు తొలికిరణిం, న్నరాకను తెలిపే శుభతరుణిం!

మోడ్డవారిన తరుల్ బారులు,
బింగరురింగల్ పింటచేల్ బాలిింతలు
కాల్గమనపు కాలిబాటపై కనిపించే ఋతువరణ చిత్రాలు !
రాలిన ఆకుల్ రుద్రభూమి ఇది, అయిన్నసోయగాల్ స్ిర్మే న్నకు,
న్నవున్నీవుగా న్న మదిల్ల మరి, న్న వల్పుల్ గదిల్ల అమరి!
న్న తల్పుల్ కావిడిపై నిను మోసుకొసుతన్నీ
మించ్చన తడిసన మళైగటల పై,
ఒడ్డపుగా నిల్బడ్డతూ, న్న జ్ఞాపకాల్ల్ల జ్ఞరుతూ!
1

2

3

4

5

6

1

శశర తమసుసను దునిమే కాింతి ఖడ్ిం న్నవు
స్స్ా స్తదా తపసుసకు క్రింతి మార్ిం న్నవు
శ్రమజీవి కనుీల్ ఆశ్వ జోాతి న్నవు
స్కల్ జనుల్కు అనీప్పరణ న్నవు
భవామవాలి మన స్ింగమిం!
వస్ింతమా ! న్న కొరకే న్న నిర్ఫక్షణిం!

సినీ ప్
ర హేళిక

2
3

3 నిలువు: చిననప్పటి జ్ఞ
ా ప్క్లన తటి
ి లేపే దూరదరశన్
క్రేకర మము.. సాయిధరం త్యజ హీరో నటించిన చిత
ర ం..

4
5

3 అడ
ు ల అద్భుత చిత
డ ం: స్త్రతా రామ పుత్ర
ర ం.. అంజలీ దేవిని
స్త్రతగా పూజంచిన జనం..

1,2 అడ
డ ం: క్
ర ంతి కుమార్ గారి, సుహసినిల ీస్త్ర వాద చిత
ర ం

(5,1 )అడ
డ ం : నాగార్జ
ు న నటనన అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన
చిత
ర ం, ఇంటచబుల్స్ ఫ్
ర ంచ్ సినీమాకు తెలుగు రూపాంతరం

1 నంచి 6 వరకు అడ
ద రశనం, విరామం
డ ం: వాణిశ్ర
ర గారి పునర
తరాిత ఈ చిత
ర ం తో.. క్ంతారావు గారి నిరాాణం

(5,5 )అడ
డ ం : దెయేం ప్రంప్ర చితా
ర లలో లారన్్ తీసిన చిత
ర ం..
పాత కధానాయిక పేర్జతో వచిేన చిత
ర ం తరాితదే..

1 నిలువు: జగ్ప్తి బాబు, అనష్క నాయక్, నాయికలగా
చిత
ర ం.. ఇంటికి అతిధులుగా వచ్చేవారికి మనం ప్లికేద్వ

6 నిలువు : భారతంలోని కప్ట ప్నానగ్ సూత
ర ధారి పేర్జతో వచిేన
ఈ చిత
ర ం,సూరే తముాడు హీరో
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త ల రామ లంగేశ్వర రావు
శ్ర
ర జొననవిత్త
మర్తయు
శ్ర
ణ గార
ే ప్ల్ల
ర వ్డ్డ
ీ కృష్
ీ తో
సాహితీ కారయక
ర మం
చిత్
ర మాలక

చేయని త్ప్పు
- నేమాని సుజన్న దేవి
(దీపావళి కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి గ్
ర హీత!)

‘థంకస అమాీ....’ బస్ ఎకేకపుపడు రండు చేతులోో
సంచ్చలతో అవసథ పడుతునె ఆమను చూసి ముందు సీటోో
కూరుచనె శైలజ వళిో సంచ్చలు లోపల ప్డిత్య
కృత్జఞతాపూరవకంగా చూసూు అంది ఆమ.
‘ఫరావలేదమాీ....’ అంటూ త్న పకక ఉనె సీట్స
చూపంచింది. శైలజ పకక కూరుచంటూ సంచ్చలు త్న
ముందుకి జరుపు కుంది.
‘ఎకకడికేళాళలమాీ...’మాట
కలపంది ఆవిడ.
‘వరంగలమాీ...’
‘ఏంటీ.....త్లోగారి ఊరా...’
‘ఆ........చ్చలో కూడా అకకడే ఉంట్టంది...’
‘ప్రంటానిక..’ శైలజ చేతి లోని బాేగ చూసి
అంది. ‘’ఆ.....’
‘ప్ళాళ......’ ‘కదమీ...చేలోలకి శ్రీమంత్ం .............’
‘ఓహో ..అలాగా...మీ ఆయనేం చేసుుంటాడు....’
‘ఇకకడే బాేంకు లో జాబ్ చేసాురు...’
‘మరి నీ కెంత్ మంది పలోలు.....’
శైలజ భయపడిన ఆ ఉపద్రవం రానే వచిచంది........
’ఇంత్లో శైలజ అదృష్ోం కొదీద ఆమ సెల్ మోగింది.
శైలజకు కళళలోో నీళ్ళళ ఉబికుబికి వసుున్నెయి. ఎందుకు
త్నకీ నరక యాత్న...ఎపుపడు ఎకకడికెళిళన్న నీ కెనిె
బంగళాలున్నెయి.. నీకెంత్ ఆసిు ఉంది నీ కేనిె
నగలున్నెయి అనేం అడగరు గానీ, నీకేంత్మంది
పలోలున్నెరని మాత్రం అడుగుతారు. ఇందులో త్ను చేసిన
త్ప్పపమైన్న ఉందా.... బస్ ఆగింది. ఆమ ఆలోచనల దారం
తెగింది.
‘ఇకకడ బస్ పది నిమిశ్యలాగుతుంది.... ’డ్రైవర్
దిగుత్త అన్నెడు.
‘అమీ బాబోయ...ఇంకెనిె మనసుస త్తట్టో పడిచే
మాటలు విన్నలస వసుుందో...ప్రయాణాలోో ఆపదాభందవిలా
తెచ్చచకునె పుసుకం త్మసింది.
‘ఆ.... న్నకది కవాల్ల… ’చినెపలో ఏడుపు
వినబడుతుంటే త్ల తిపప చూసింది. త్న వనక
కూరుచన్నెవిడ ఒలోో చినెపలోోడున్నెడు. ఆమ పకక
ఆరేళళమాీయి కూరుచనుంది. బస్ లో కెకిక బిసెకట్స పాకెట్సస
అముీతునె అబాబయినిచూసూు ఏడుసోుంది ఆ అమాీయి.

పకక సీటోో కూరుచనె పలోలు బిసెకట్స పాకెట్సస కొనుకుకని
తింట్టంటే త్నకూ కొనివవమని మారాం చేసూు ఏడుసోుంది
అమాీయి.
‘అర....ఊరోకమన్నెన్న...త్రావత్ కొనిసాులే. న్ననె
తెసాునన్నెడు గదా...’ గదమాయిసోుందామే. బిసెకట్స
తింట్టనె పలోలు మరింత్ ఊరిసూు గరవంగా ఆ అమాీయి
వంక చూసూు తింట్టంటే ,ఆపుక్టలేక మళ్ళళ ఏడుసోుందా
అమాీయి.
‘ఎకకడి పలోలమాీ...చ్చపుుంటే నీకకదు.... ’త్లో
క్టపపడుతోంది. నిరుప్పదరాలలా ఉంది. మాసిన ముత్క
చీర కట్టోకుంది. పలోలు కూడా అటాోగే ఉన్నెరు. శైలజ ఆ
బిసెకట్టో అమేీ అబాబయిని పలచింది. రండు పాకెట్సస
త్మసుకుంది. బస్ కదులూుండడంతో అత్ను
దిగి
పోయాడు. ఆ రండూ ఆ అమాీయి వైపు చాపంది
త్మసుక్టమని. ఆ అమాీయి, తెసుక్టవాలని ఆశ్గా ఉన్నె,
త్లో మొహం చూసోుంది, త్లో క్టపపడుతుందేమోనని.
‘త్మసుక్టమనమాీ...ఫరావలేదు .. పలోలు కదా.....
’శైలజ చిరునవువతో అంది.
ఆమ మొహం చింకి చాటంత్యిేంది.
‘ఎందుకు లేమాీ.... మీ పలోల క్టసం
త్మసుకున్నెవేమో....’మళ్ళళ గుండెలోో గునపాలు.
ఆమ అన్నలని అనక పోయిన్న అన్నలోచిత్
మాటైన్న మనసుస నింత్గా త్తట్టో పోడుసుుందని ఇపుపడే
తెలుసుుంది.
‘లేదు… మీ పలోల క్టసమే త్మసుకున్నెను. మీ దగార
చిలోర లేనట్టోంది. అబాబయి దిగిపోతున్నెడు...పలోలు
ఏడుసుున్నెరు కదాని..’
‘నేను త్మసుక్టమంటే గాని త్మసుక్టరు...త్మసుక్టవే
త్మసుక్ట...ఆంటీ ఇసుుంది కదా...’ఆమ అలా అనెదో లేదో
ఉత్ుర క్షణం లో రండు బిసెకట్స పాకెట్టో అమాీయి చేతిలో
ఉన్నెయి. ఆమ ఒకటి కొడుకిక ఇచిచంది. ఆమ కళళలోో
కనెత్లోగా గరవం. ఆ పలో ముదుద చేష్ోలకు మురిప్ం, ప్రేమ
తంగి చూసుున్నెయి.
‘
భలే హుషారుగా ఉన్నెరే......’ శైలజ అంది.
నేనిలా అంట్టన్నెనని కదుగాని .... అబోబ ఏం
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డా. మేడసాని మోహన్ గార్తచే సాహితీ కారయక
ర మం - చిత్
ర మాలక

తెలవనుకున్నెరు .. దీనికి అయిదేలేోమో గాని, అపుపడే
పుసుకమంతా చదివేసుుంది.’ పలోల గురించి చ్చబుత్త
పోతుంది. ఆమ కళళలోో పలోల గురించి చ్చపాపలనే త్పన,
గరవం. ఇంత్లో ఆమ దిగాలసన సేోజ్జ వచిచంది. పలోలతో
సామానుతో కష్ోపడుతుంటే ఆమను దిగమని, సామానుో
కిందికి అందించింది, పాపను కూడా కిందకు దింపంది.
ఆమ పలోలతో టాటా చ్చపపంచింది.
‘మీ పలోలను కూడా త్మసుకొసేు బావుండేది కదా...
సూకల్ కేలాోరా..’ మళ్ళళ ఉరుమూ మరుపూ లేని పడుగు,
పకకవిడ మాటలతో.
చిరునవువ నవువత్త సెల్ీ రింగ ప్రెస్ చేసి ఫోన్
వచిచనట్టో మాట మారిచంది.
దైవ కృప తో మరో
ఉపద్రవమేమీలేకుండా వంటనే దిగాలసన గమేం వచిచంది.
అంగ రంగ వైభవంగా అకకడ శ్యరద శ్రీమంత్ం
జరుగుతుంది. ఒకొకకకరు వచిచ బొట్టో ప్టిో, పసుపు రాసి,
గాజులు వేసి ఫలహారాలు, పండుో ఒలోో ప్డుతున్నెరు.
శైలజ వంతు రాగానే లేచి త్ను తెచిచన చీర, సీవట్టో
చ్చలో కిష్ోమని ఎంతో కష్ో పడి చేసిన ప్దద లడూేలు
త్మసుకుని వళిళంది. బొట్టో ప్టిో లడూేలు అయిదు చేతి లోకి
త్మసుకుంది.
అందరి
లాగే
త్లవంచి
ఒడిలో
ప్టోబోతుండగా, ‘ఆగు... శైలజ .. ఆగమాీ... నువువ
ప్టోకు.... మీ అత్ు
రాలేదా....రాకపోత్య మీ అమీ
ప్డుతుందిలే … ’శ్యరద అతాు అంది. అంతా నిశ్శబదం
....అందరి కళ్ళళ ఆమ వైప్ప తిరిగాయి. శైలజ కళళలోో నీళ్ళళ
తిరుగుతున్నెయి. అకకడ కూరుచనె వాళ్ళళ చినె చినెగా
గుసగుసగా అనుకుంట్టన్నెరు...... అంతా త్ననే
అణువణువున్న గుచిచ గుచిచ చూసుునెట్టోగా, ప్రతి కదలక
చూసుునెట్టో ఆమకు తెలుసోుంది. కరడు గటిోన నేరసుుని
బోనులో నిలబెటిో నపుపడు అందరి చూపులు ఎలా
చూసాుయో.. అలా బోనులో నిలబెటిోన నేరసుురాలలా
నిలబడింది శైలజ వణుకుతునె చేతులోోని ఫలహారాలు అదే
తాంబాలం లో ప్టిోంది. అకకడే భూమి బదదలై అందులో కి
వళిో పత్య బావుండుననిపంచింది ఆమకు. నీళ్ళళ కళళ
నుండి రాకుండా ఉండడానికి, అవి ఎవరి కళళలోో
పడకుండా
ఉండడానికి
అదేదో
సామానేంగా
త్మసుకునెట్టో నటించడానికి సరవ శ్కుులు ఒడిేంది.
న్నమీదిగా లేచి వనకిక వచిచంది. ఆ పరిసిథతి
త్పపంచ్చక్టవడానిక, ఆమను కపాడాేనిక అనెట్టో ఫోన్
మోగింది. ఎపపటికీ తిట్టోకునే ఫోన్ ను ఆ సారి దైవంలా
ఆదుకునెందుకు శ్త్ క్టటి నమసాకరాలు చేసూు ఆ న్నపం

తో ఫోన్ పట్టోకుని బయటకొచిచంది. ఫోన్ ఆన్ చేసింది.
అట్టనుండి శ్రీవారు ‘హలో ఎం చేసుున్నెవు శైలూ....
చేరుకున్నెవా....’ అంట్టన్నెరు.
అపపటి వరకు ఆపుకునె దుఖ్ఖం ఉదృత్మై కటోలు
తెంచ్చకునెట్టో ఇక ఆమ మాట వినకుండా బయటకు
వలుోవలా వచేచసింది. ఇందులో త్ను చేసిన త్ప్పపమైన్న
ఉందా.త్న త్పోప ఆయన త్పోప ఉందా.ఆమ మనసుస
వేత్న పడుతోంది.
చ్చపుప .... శైలూ ఎందుకేడుసుున్నెవ్.... మళ్ళళ
ఏమన్నె జరిగిందా... ఎవరైన్న ఏమైన్న అన్నెరా...’
‘అన్నలసన అవసరం లేదండీ.. కేవలం చూపులు
చాలు. న్నకెందుకీ నరకం. న్నకు ఈ అవమాన్నలతో
బత్కలనిపంచడం లేదు.. మనమేం త్పుప చేసామండీ.
ఎంత్మంది డాకోరో దగార కెళాళము. ఎనిె గుళ్ళళ తిరిగాం.
ఎనిె పూజలు చేసాము. ఎనిె ఉపవాసాలున్నెము. కనబడే
రాయి కలాో మొకకము.. చేయాలసన ప్రయతాెలనీె చేసాం.
ఇంకేం త్పుప చేసామండీ… మనకెందుకీ శిక్ష.. నేనికక
డొకక క్షణమైన్న ఉండను. అందరి మధ్ే ననుె వేలేసినట్టో
అనిపసుుంది. అంతా మాటాోడుకుంటూ నేను రాగానే
మాటలాప్పసాురు. అందరి కళ్ళళ ననేె గుచిచ గుచిచ
చూసుునెట్టో, న్న గురించి గుస గుస లాడుకునెట్టో
అనిపసుుంది. మీకు తెలుసు, అందుకే నేన్నకకడికీ వళోనని...
అలాగని నేను బాధ్పడుతునెట్టో మా చ్చలోకి తెలయడం,
ఇంత్ సంతోష్కరమైన సమయంలో దాని మనసుస
నొపపంచడం న్నకిష్ోం లేదు. పాోసిోక నవువలైన్న ప్దాలపై
అతికించ్చకుని, కనీెటి సముద్రాలను కళళ వనక
దాచేయడం న్న వళళ కదు. ఫంక్షన్ అయిపోగానే మీ దగార
నుండి అరింట్స ఫోన్ కల్ వచిచందని వచ్చచసాును.
....మనసుస ప్రశ్యంత్ంగా ఉండడానికి న్నలుగు రోజులుండి
రమీన్నెరు కదా... న్నకు కేవలం మీ దగారే ప్రశ్యంత్ం
అండీ.... నేన్నకకడా ఉండలేనండీ...’
‘నువువ బాధ్ పడకు శైలూ.... నీకెలా ఇష్ోమైత్య
అలాగే చేయి...సరేన్న... బాధ్తో కడుపు మాడుచక్టకు...
ఏమైన్న తిను...ఏడవకు.... సరేన్న.... జాగ్రత్ుగా వచ్చచయ..బస్
ఎకకగానే ఫోన్ చేయి....సరేన్న… బై...’
అతి కష్ోం పై రండు గంటలు ముళళపై నునెట్టో
గడిపంది. చ్చలోతో ఎదో సాకు చ్చపప బయలేదరింది. మాటలు
పంచ్చక్టవడానికి, ప్ంచ్చక్టవడానికి, కనీసం ఎవరికైన్న
సహాయం చేయడానికి భయపడుతోంది. పరపాట్టన
మాటలు ప్రిగి పలోల వైపు దారి త్మసుుందని....
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బస్ సాోండ లో చినె చినె పలోలు
అడుకుకంట్టన్నెరు. పలో త్లో జ్యల్లలో పాపని ఉంచ్చకుని
అడుకుకంటోంది. ‘నీ కడుపు సలోగుండ.....నీ పలోలు
సలోగుండ....’ శైలజ వేసిన ప్దద న్నట్ట చూసి దండం
ప్డుత్త అంది. శుష్క మందహాసం చేసింది శైలజ.
ఫంక్షన్ లో జరిగిన అవమానం, వదదనుకున్నె మరుపుకు
రావడం లేదు. పదే పదే తలుసూు మనసుసను పదునైన
రంపం తో క్టసుునెటోనిపసుుంది. అసలు ఆ సంఘటన
త్లుచకుంటే అదే క్షణం లో అకకడికకకడే భూమి బదదలై
అందులో కూరుకు పత్య బావుండనిపంచింది.
దిగేముందు భరుకు ఫోన్ చేయడంతో అత్నొచిచ
పకప్ చేసుకున్నెడు. కరు నడుసుుంది. శైలజ ఆలోచనలోో
పడింది. భరు ఎదో మాటాోడుతున్నెడు. కరు ఆగింది.
ఆలోచనలనుండి బయటపడి దిగి చ్చటూో చూసి ఉలకిక
పడింది.
‘సాయి కరుణ అన్నధాశ్రమం. ‘ ఎదురుగుండా
తాటికయంత్ అక్షరాలతో ఉనె బోర్ే ఉంది.
అయోమయంగా భరు వంక చూసింది. భరు ఎం
మాటాోడకుండా ఆమ చ్చటూో చేయి వేసి లోనికి
త్మసుకెళాళడు.
ఆఫీస్ రూమ లో కూరుచన్నెవిడ అత్నిె చూడగానే
లేచి,’నమసాకరం సర్...రండి సర్....రండి...నమసేు మేడం...’
అంటూ వినయంగా నమసకరిసూు ముందునె కురీచలు
చూపంచింది.
ఇదదరూ కూరుచన్నెరు. ‘శైలూ....ఈవిడ శ్యరదమీ
గారు. చినెపుపడే త్లో త్ండ్రులను పోగట్టోకున్నె ఏంతో
కష్ోపడి చదువుకుంది. అన్నధ్ల కషాోలు సవయంగా
అనుభవించింది కనుక త్న జీవితానిె అన్నధ్ల సేవకే
వినియోగించాలనుకుని ఇలా ఈ ఆశ్రమంలో వారందరికీ
సేవలు
అందిసోుంది.
ఇపపటివరకు
ఆమ
సంపాదించినదంతా వారి సంక్షేమానికే ఖ్రుచ ప్టిోంది.
కనీ అందరిని పోషిసూు మంచి చదువులు చ్చపపంచడం
భారమవడం తో వాళళను వీళళను అడిగి ఎలాగో నడిపసూు
వసుునెది. ఇటీవల ఆఫీస్ లో , అన్నధ్ పలోలతో సాంసకృతిక
కరే క్రమం చేయించగా చూసి మాటాోడాను. పలోలంతా
చాలా దయనీయ పరిసిథతులోో ఉన్నెరు. ప్రేమాభిమాన్నలకు
ముఖ్ం వాచి ఉన్నెరు. ఇటీవల ఒక పసి పాప రోడుే
ప్రమాదం లో త్లో త్ండ్రులను క్టలోపయిందని త్నకు పని
ఒతిుడి ఎకుకవగా ఉండడంతో ఆమ ఆలన్న పాలన్న

చూడడం కష్ోమవుతుందని ఎవరినై న్న ప్ంచ్చకునే వాళ్ళళ
ఉంటె చ్చపపమని అడిగింది.
త్రావత్ ఆలోచిసేు న్నకు అనిపంచింది. ఎన్నెన్నె
లక్షలు ఖ్రుచ ప్ట్టోకుని , టెస్ో టూేబ్ బేబీ ల వరకేలాోం....
కనీ ఇలాంటి పాపను ప్ంచ్చకుంటే సమాజానికి సేవ
చేసినవాలోమవుతాం. ఇటీవల ఏంతో మంది సెలబ్రిటీలు
ఇలా పలోలె దత్ుత్ త్మసుకుని చదివిసుున్నెరు. అలా ఆ
పాపను మనమే ఎందుకు దత్ుత్ త్మసుక్టకూడదు
అనుకున్నెను. ఈ రోజు నువువ బాధ్పడుతుంటే
నినిెకకడికి త్మసుకురావాలను కున్నెను.... నీకు ఇష్ోమైత్య ఆ
పాపను త్మసుకుందాం.... ‘ ఆప్పసాడు శివ. ఈ లోగా
లోపలునె ఆయ చినె పాపను ఎతుుకుని వచిచ , శ్యరదమీ
సూచనల మేరకు శైలజ చేతి కందించింది. తెలోగా
పాలుగారే బుగాలతో చారడేసి కనుెలతో కళ్ళళ చేతులు
ఆడిసూు పాప ముదొదసుుంది. తలసారిగా పాపను త్న
చేతులోోకి ఇవవగానే ఎదో అనిరవచనీయమైన అనుభూతి
ఒళళంతా పాకింది. బసాోండ లో,
సిగెల్స దగార
అడుకుకంట్టనె చినెపలోలు కళళ ముందు మదిలారు.
ప్పదరికం పాపం కదు .... ఎం త్పుప చేసారని వాళ్ళళ అనిె
రకల ప్రేమాభిమాన్నలకు దూరమయాేరు... ఎదో మన
కడుపులో పుటోలేదని బాధ్ పడే బదులు ఇలా
ప్ంచ్చకుంటే..ప్ంచ్చక్టవడమే కదు మరో ఇదదదరిని దత్ుత్
త్మసుకుని ఇకకడి వారి ఖ్రుచలు భరించాల కూడా...
గరవంగా పాపను ఆత్మీయంగా హృదయానికి
హతుుకుంది. పాప బలోలా కరుచ్చకు పోయింది.
ఆశ్రమంలో ఉనె గుడిలోని జే గంటలు మంగళకరంగా
‘శుభం’ అనెట్టో మోగాయి.
త్రావత్ శైలజ నలుగురిని దత్ుత్ త్మసుకుని,
ఆలాంటి వారి క్టసం ఒక ఆశ్రమం ఏరాపట్ట చేసి, విధ్వలు,
గడ్రాలు అంటూ మానసికంగా హంసించే మూఢ
నమీకల పటో చేసిన పోరాటం ఆమ కు తెల్లకుండానే
సమాజం పై బాగా ప్రభావం చూపంచడంతో ఆ ఏడాది
ప్రధాన మంత్రి చేతి నుండి ఇచేచ ‘మహళా రత్ె’ అవార్ే
ఆమను వరించింది. ఇపుపడు ఒక సెలబ్రిటీగా అందరూ
ఆమనే ముందు ఆహావనిసుున్నెరు. ఆమ చేతితో పలోలె
ఊయలలో వేయించడం, ఒడిలో ఫలహారాలు ప్టిోంచడం
చేసి, తాము విశ్యల హృదయులమని నిరూపంచ్చ
క్టవడానికి ఆరాట పడుతున్నెరు.
*****
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ై మసూర్ బజ్జ
ి
వేట రత్ె
కావలిసన పదారాధలు :
Self-Rising Flour - 4 cups
పెరుగ - 2 కప్పులు (తగినింత )
బేకిింగ్ సోడా - చిటిక్కడ్డ
ఉలిలపాయలు - 1
పచిుమిరిు (Jalapeño లాింటివి) – 2
(కారిం రుచిని బటిి )
ఉప్పు – తగినింత
అజ్ఞియిన్స లేదా జీల్కఱ్ఱ – 2 టీ స్తపనుల
నూనె – తగినింత
తయారుచేస్త విధానిం :

చూడిండి. పిండి మర్ఫ పల్ుగా కాకుిండా గారల్ పిండిలా
ఉిండాలి. ఇప్పుడ్డ అిందుల్ల బేకిింగ్ సోడా, అజ్ఞియిన్స
కాన్న జీల్కఱ్ఱ కాన్న వేస కల్పిండి.
అలా కలిపన పిండిని ఒక 2-3 గింటలు మూత పెటిి
పకకన పెటి ిండి. తరాిత ఒక బాణలిల్ల నూనె పోసకాగనివిిండి .
నూనె కాగే ల్లపు పిండిని మరొకసారి కలిప అవస్రమైత్య కొదిీగా
న్నళ్ళై కలుపుకోిండి. నూనె కాగాక, మింటను తగి్ించి పిండిని
చినిీ ఉిండలుగా చేస నూనెల్ల వేయాిండి. పిండి బాగా
పొింగతుింది కాబటిి చినీ ఉిండలు వేయిండి.

ఇప్పుడ్డ బజిిల్ను అటు ఇటు రిండ్డ వైపులా తిపప
బింగారు రింగ వచేు వరకు వేయిించిండి. తరాిత ఒక గినెీల్ల
ఒక టిష్యా పేపర్ వేస దానిల్లకి తీసుకోిండి. ఎకుకవగా ఉనీ
ముిందుగా ఉలిలపాయల్ను చినీ చినీ ముకకలుగా నూనెని పీలేుసుకుింటుింది (ఏదో మన తృపత అింత్య :)). ఇదే
తరుగకోవాలి. పచిు మిరపకాయలు కూడా స్నీగా తరుకుని విధింగా పిండిని మొతతిం బజిిలుగా వేయిించ్చకోిండి .
అింత్య ఎింతో రుచికరమైన మైస్తర్ బజిి /బిండాలు
పకకన పెటుి కోిండి. ఇప్పుడ్డ సెల్ీ రైసింగ్ ఫ్లలర్ (పిండి) ల్ల
తరిగిన ఉలిల ముకకలు , మిరపకాయ ముకకలు, ఉప్పు వేస బాగా రడీ. వీటిని చకకగా క్కచప్ తో కాన్న చటీీతో కాన్న వడిుించిండి.
కల్పిండి. ఉలిలపాయల్ల ఉనీ న్నరు దిగతుింది. తరాిత పెరుగ, వేడిగాను, చల్లగాను కూడా బాగింటాయి. మీరు ఏదైన్న potకొదిీగా న్నరు వేస బాగా కల్పిండి. అవస్రమైనింత పెరుగ luck కి తీసుకు వెళ్ళైత్య అిందరు మిమమలిని మెచ్చుకోవటిం
వేయిండి. మూడ్డ వింతుల్ పెరుగ, ఒక వింతు న్నళ్ళై ఉిండేలా ఖాయిం. ఇింక్కిందుకు ఆల్స్ాిం వెింటనే ప్రయతిీించిండి !!!
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ీప్ల జ్, మాకూ బత్కాలనివుంది!
- ‘తిరుమలశ్రీ’
(దీపావళి కథల పోటీలో రండవ బహుమతి గ్
ర హీత!)

‘అమాీ!’ అనె పలుపు వినిపంచి కళ్ళళ తెరచాను నేను.
‘నేనమాీ! నీ అభాగేపు చిన్నెరిని. నీ కడుపులోంచి
ఎంత్ త్వరగా బైటపడదామా, ఎపుపడెపుపడు నీ ఒళ్ళళ
ఆడుకుందామా అని అర్రులుచాచిన…ఆ అదృషాోనికి
న్నచ్చక్టలేకపోయిన…నిరాభగుేరాలని…’
న్న గుండె గతుకుకమంది. ఆ మాటాోడుతునెది,
గాలలో త్యలయాడుత్తనె ఓ బులో ‘ఆకరం’!
‘అమాీ! నేను ఏం పాపం చేసానని…బైటకు
రాకుండానే న్నబ్రతుకిక చరమగీత్ం పాడేసారమాీ? నేను
కవాలని నీ కడుపులో పడాేన్న? నువువ, న్ననె
క్టరుకుంటేనే కదా వచాచను. నేను మీ ప్రేమఫలానేె
కదమాీ. నీ తలచూలు బిడేనే కదమాీ! ఆడపలోగా రూపు
దిదుదక్టవడమే న్న త్పాప!?
‘ఈ లోకంలోకి రావడానికి నేను త్గన్న? ఈ
అందమైన లోకనిె చూడాలనీ, అమీ ఒడిలో
ఆడుక్టవాలనీ, అమీచేతి గోరుముదదలు తిన్నలనీ, అమీ
ప్టేో ముదుదలకు కిలకిలా నవావలనీ, అమీ ప్రేమలో
మునకలు వేయాలనీ… ఆశించిన న్న ఆశ్లనీె మురికి
కలువలో కొట్టోకుపోవడం… న్న దురదృష్ోం కక
మరేమిటి!?
‘న్నకు తెలుసమాీ, ననుె వదలుక్టవడం
నీకిష్ోంలేదనీ, అంతా న్ననెమీ మూలంగానేననీను.
న్ననెంటే మగాడు. న్ననెమీ ఆడదే కదమాీ. న్నమీద
త్నకెందుకమాీ కక్ష? నీ నిససహాయత్ను ఆసరా చేసుకుని,
న్ననెను ఎగదోసి, ఈ లోకనిె చూడకుండానే న్న
జీవనజ్యేతిని ఆరేపసింది కదమాీ. త్న త్లోదండ్రులు కూడా
త్నలాగే ఆలోచించియుంటే న్ననెమీ ఈ లోకంలోకి
వచ్చచండేదేన్న? త్నక్ట న్నేయము, న్నక్ట న్నేయమూన్న!...
‘న్న భారం తలగిపోయినందుకు ఇపుపడు
మీకందరికీ సంతోష్మే కదమాీ? కని, అమాీ! నేను ఏం
నేరం చేసానని న్నకు ఈ శిక్ష విధంచారు? ప్రాణం
పోసుకునె ననుె అంత్ నిరాదక్షిణేంగా గరభస్రావంతో
న్నశ్నం చేయడానికి మీకు మనసెలా ఒపపంది. అలా
చేయడంవలో మీరు హంత్కులవుతారని ఎరుగరా?

భ్రూణహత్ే పాపం అంటారే! ఆ పాపం మీకు అంటదా?
‘అమాీ! ఆడపలో భారం అనుకుంటే…పుటోబోయే
ప్రతి ఆడపలోన్య ఇలాగే సంహరిసూు పోతుంటే…
మగపలోలు ఎకకడ నుంచి పుట్టోకువసాురమాీ? ఆడదాని
కడుపులోంచి రావలసిందేగా? చ్చటోకు పుటోకు పుటోరుగా?
‘ఆడపలో అయినంత్లో చంపుక్టనవసరంలేదమాీ!
మాకు ప్ళిళళ్ళళ చేయనవసరంలేదు. మాక్టసం మీరు
ఆసుులు అముీక్టనవసరంలేదు. మగపలోలతో సమానంగా
మమీలె చూడనవసరంలేదు… మాపైన పసరంత్ ప్రేమ
చూపసేు చాలు! అంత్కు మించి మీనుంచి మేము ఏమీ
ఆశించం. వృదాధపేంలో మిమీలె కంటికి రపపలా
కనిప్ట్టోకుని ఉంటాం. మమీలె ఈ లోకనికి
త్మసుకువచిచనందుకు మీ రుణం త్మరుచకుంటాం…
మగపలోల కంటె ఆడపలోలకే సెంటిమంట్టో, ప్రేమలూ
ఎకుకవని నీకు తెలయదా, అమాీ?
‘న్న భారం త్మరుచకునెందుకు మీరు త్యలకగా
ఊపరి ప్లలుచకుని ఉండవచ్చచను. కని, మీరు చేసిన ఈ
ఘాతుకనికి మీ మనసాసక్షి మిమీలె కుదురుగా
ఉండనిసుుందా? జీవితాంత్మూ వంటాడి వేధంచదా?...
‘నినుె ‘అమాీ’ అని పలుసుుంటే న్నకెంత్ హాయిగా
ఆనందంగా ఉందో తెలుసా!... పలోలకు అమీ దగార ఉనె
చనువు న్ననె దగార ఉండదు కదమాీ. అందుకే న్న
మన్నభారానిె,
ఆత్ీఘోష్ను
నీ
దగార
దించ్చకుంట్టన్నెను… అమాీ! న్నదో చినె వినెపం…
మళ్ళళ నీ కడుపున పాప్ప పడిత్య, దయచేసి దానికి కూడా
న్నగత్య పటిోంచొదుద. దాన్నఫెన్న బతికి బటో కటోనివవండి. ఈ
లోకంలో కళ్ళళ తెరవనివవండి. మీ ప్రేమామృతానిె
గ్రోలనివవండి.
‘చివరగా, న్నది ఒకటే ఆశ్, ఆకంక్షాను –
మానవులం అని చ్చపుపకుంట్టనెందుకు పసరంత్
మానవత్వంతో మమీలె బత్కనివవండి. మమీలె
చంపకండి. ప్లోజ్, మాకూ బత్కలని ఉంది! …’
‘ఆకరం’ అదృశ్ేమయిపోయింది!...
ఎవరో
వనుెదటిోనట్టో
హఠాతుుగా
లేచి
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కూరుచన్నెను నేను. అదంతా న్న భ్రమా!…కలా?...
న్న మదిలో ఆలోచనలు ఝుమీని రేగాయి…
ప్ళళయి మూడేళ్ఫళన్న ఇంక ‘నీళ్ళళ’ పోసుక్టలేదని నిత్ేమూ
సాధంచే అత్ు పోరుకు అడుేకటో వేసూు, గరభవతినయాేను
నేను. పుటోబోయే బిడే ఆడో మగో తెలుసుకునేందుకు
సాకనింగ చేయించ్చక్టమంటే, ససేమిరా అన్నెను. కని,
త్లో నస పడలేక, న్నకు ఆరో న్నల వచాచక బలవంత్ంగా
సాకనింగ చేయించాడు న్న భరు, ఆడపలో అని
తెలయడంతో, అబారషన్ చేయించ్చక్టమని అత్ుగారి పోరు.
గరభవిచేేదం న్నకిష్ోంలేదని సపష్ోం చేసాను. ఆ విష్యమై
న్నకు, న్న అత్ుగారికీ మధ్ే జరుగుత్తనె యుదధంలో న్న
భరు త్లోకే వతాుసు పలకడు. తాను చేసుునె రియల్ ఎసేోట్స
బిజ్జన్నస్ అంత్ంత్మాత్రంగానే ఉందట. ఆడపలో భారానిె
మోయలేనని
ఖ్చిేత్ంగా
చ్చప్పపసాడు.
అబారషన్
చేయించ్చక్టకపోత్య ననుె వదిలేసాునన్నెరు త్ల్లోకొడుకులు.
ఆ అడావన్స్ సేోజ్ లో అబారషన్ త్లో ప్రాణానికే ముపుప
త్యవచ్చచననె డాకోరో సలహా చ్చవికి ఎకకలేదు. నిససహాయ
సిథతిలో త్ల వంచక త్పపలేదు నేను. తెలోవారిత్య న్నకు
అబారషన్ జరుగబోతోంది. అదే మన్న వేధ్తో, త్లోడిలేో
మనసుతో కలత్ నిద్ర పోత్తనె న్నకు – న్న కడుపులోని
బిడే ఆ రూపంలో కనిపంచి త్న వేధ్ను

తెలుపుక్టవడం…విభ్రంతికి గురిచేసింది ననుె. అది న్న
భ్రమ ఐన్న, కల ఐన్న – వాసువచిత్రంతో న్న కళ్ళళ
తెరిపంచింది. మారాానిె సూచించింది. తెగువను, ధైరాేనీె
ఇచిచంది.
అపపటికపుపడే ఓ దృఢనిశ్చయానికి వచేచసాను నేను
– ‘న్న బిడే అవసరం లేదనుకునె కుట్టంబం, న్నకూ
అవసరంలేదు. నేను చదువుకునెదానిె. ఏ టీచర్
ఊదోేగం
చేసుకునైన్న
న్న
బిడేను
నేను
పోషించ్చక్టగలను. మానవత్వం లేని ఆ మనుషులకు
దూరంగా వళిళపోతాను. బిడేను కంటాను. ప్ంచి
ప్రయోజకురాలని చేసాును… అంత్యకదు, ఆడపలోల పటో
సమాజంలో గల వివక్షత్ను రూపుమాప్ప దిశ్గా న్నకు
చేత్నయింది నేను చేసాును…’
న్న భరు, అత్ు గాఢనిద్రలో ఉన్నెరు. గబగబా సూట్స
కేసులో కొనిె బటోలు కుకుకకుని…న్న నగలు, న్నది
అనుకునె సొముీ, న్న ఎడుేకేష్నల్ సరిోఫికేట్టో త్మసుకుని
బైటపడాేను. కడుపులో కదలుత్తనె న్న చిన్నెరిని ప్రేమగా
త్డుముకుంటూ… ఆ చీకటి కడుపును చీలుచకుంటూ…
వలుతురు రేఖ్లను వదుకుకంటూ… ముందుకు సాగాను.
******

With Best Wishes from,

Dr. Janani Krishna
&
Dr. Krishna Kocherlakota
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శ్ర
ర అయయగార్త శ్యయమ సుందరం వీణ కచేర్ఫ : చిత్
ర మాలక

పాసా
త తో రండు తెలుగు వ్ంటకాలు
కురిచేటి మీన

పాసాత పకోడీలు

కావలిసన పదారాధ లు :
1 కప్ ఉడకపెటిి న పాసాత
4 కప్పులు వెజిటబుల్ నూనె
స్రిపడినింత జొనీ పిండి (yellow corn flour)
స్రిపడినింత అల్లిం, వెలుల లిల పేస్ి
స్రిపడినింత ఉప్పు
1 స్తపన్స పచిుమిరప కాయ పేస్ి
3 సపరింగ్ ఉలిల కాడలు
4 స్తపనుల కొతితమీర
2 స్తపనుల పచు దిల్ ఆకులు
తయారుచేస్త విధానిం :
ఉదకపెటిి న పాసాతని చినీ చినీ ముకకలుగా చేస,
దాింటోల జొనీ పిండి, అల్లిం వెలుల లిల పేస్ి, పచిు మిరప కాయ
పేస్ి, ఉప్పు సపరింగ్ ఉలిల కాడలు, కొతితమీర, దిల్ ఆకులు వేస
కొించిం న్నళ్ళై జలిల బాగా మెతతగా కల్పాలి.
పొయిా మీద బాిండీ పెటిి , నూనె వేస, కాగబెటి ిండి.
నూనె కాగిన తరువాత పైన కలిపన మిశ్రమానిీ పకోడీ ల్ లాగా
నూనె ల్ల వేస దోర గా వేయిించిండి.
ఈ పాసాత పకోడీలు కరకరలాడ్డతూ చాలా బాగింటాయి.

పైన్నపల్ పాసాత

కావలిసన పదారాధ లు :
1 డబాా కూల్ విప్
1 డబాా అన్నస్ ముకకలు
1 డబాా తీప కిండెన్సస ్ పాలు
1 పాక్కట్ చినీ పాసాత ముకకలు
తయారుచేస్త విధానిం :
పాసాత ముకకలిీ ఉడకబెటిి న్నళైని మొతతిం వారేుయిండి.
అలా వారేుసన పాసాత ముకకలిీ ఒక బౌల్ ల్ల తీసుకొని, దానిల్ల
కూల్ విప్ ని, కిండెన్సస ్ పాల్ని, అన్నస్ ముకకలిీ వేస బాగా
కల్పిండి. వీలైనింతగా ఉనీ న్నళైన్నీ వారేుయాలి. ఈ బౌలిీ
ఒక గింట ఫ్రిడ్ి ల్ల పెటేి స్తత అది గటిి పడ్డతుింది.
ఆ తరువాత గటిి పడు మిశ్రమానిీ తీస చినీ బౌల్ ల్ల
వడిుించి పెడిత్య రుచిగా ఉిండి అిందరూ చాలా ఆసాిదిసాతరు.

తెలుగు జ్యేతి : దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక : అక్టోబర్ - నవంబర్ 2019

31

Telugu Fine Arts Society
Event Accounts (2019)

Event Organized

Income

Expense Profit/(Loss)

Trimurthy Day (March 31, 2019)

$3,104

$3,175

($71)

Summer Picnic (August 4, 2019)

$2,310

$2,380

($370)

0

$250

($250)

$4,479

$4,025

$454

$100

$450

($350)

0

$129

($129)

$1,220

$1,011

$209

Yoga Day (June 22, 2019)
Art Workshop (July 14 –23)
Jonnavithula Literary Program (July 28)
Medasani Literary Program (Aug 25)

Ayyagari Veena Concert (Sept 22)
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Wills and Estate Planning in New Jersey
What you need to know.

- Ram Kolluri, MBA CFP®

Note: This article is intended for general education purposes with regards to wills and estate planning in New Jersey. It
is not intended to give any legal advice to the reader or to substitute the services of an attorney in drafting wills. As an
introductory article, it does not cover many nuances of estate planning due to space limitations allotted to the article.
Thus, the readers are strongly advised to seek the help of competent legal counsel so that wills can be drafted taking
into consideration their individual facts and circumstances. Also, estate planning laws differ from state to state, and
this article limits the discussion to the State of New Jersey only.

What are wills and what is the process of Estate
Planning?
Wills are written legal documents by a living person
naming and instructing an executor how to distribute
his or her assets to heirs and discharge any liabilities upon death. “Estate planning” includes wills but also includes additional legal documents such as trusts, which
are created by a person (prior to or at death) to protect
and manage assets bequeathed to a spouse/heir or minors until they attain age of majority. Trusts can assist
in managing one’s assets after death. Estate planning
may also include instructions relating to their healthcare
or documents assigning powers to a spouse or other
family members to temporarily manage financial affairs
in the event of any disability.

•

Who are the important persons named in the will
that carry out the wishes of the testator?
•

What are the basic requirements of a valid will?
•
•

•

•

•

•

It must be in writing and signed by the testator
(person signing the will).
The testator must be of sound mind at the time of
signing the will, and be able to understand the provisions contained in the will.
It must be witnessed by two persons that are preferably not named beneficiaries in the will, and they
must watch the testator and the other witness signing the will.
The will may contain affidavits signed by the testator and the witnesses and notarized in order to
avoid the necessity of having to produce the witnesses in the County Surrogate Court at the time of
probating the will (it is a court proceeding that implements the provisions of the will).
When a will contains such affidavits, it is called a
“self-proving will”, which makes probating the wills
much simpler and cost efficient.
The original will (with the testator’s signature) must
be preserved and presented to the court at the time
of probate (copies are not accepted).

A “Common Disaster” clause may be included in a
will that stipulates alternative beneficiaries (other
than the spouses), if both the spouses die in a common accident. The clause states that a person must
survive the other spouse for a period of one hundred twenty hours or more in order to be considered a beneficiary of the will. Otherwise, the court
assumes that both the spouses died at the same
time, and the assets pass to the named heirs in the
respective wills.

•
•

An executor – that gathers information relating to
the beneficiaries named in the will, assets and liabilities data, manages and preserves assets of the deceased pending distribution, files tax returns
(income and estate) until the estate is fully distributed in accordance with the laws of the state.
• An executor can be a family member that can
seek competent help in managing the financial
affairs of the estate, completing the probate
process, and distributing the net assets in accordance with the wishes of the deceased.
• It is generally a good idea that the executor is
an informed consumer of financial affairs
such as tax, investments and be able to understand any legal, financial, and accounting advice as needed.
• A probate process might take up to a year or
so to complete in larger estates. Named executor must be willing to devote the needed
time and efforts to settle the estate. The executor must carefully understand this responsibility and agree to fulfill duties as required.
A guardian – that cares for minor children (as a
surrogate parent) when both the parents pass away.
A trustee – that manages the assets relating to beneficiaries of the estate (including minor children)
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•

•

when the testator stipulates such an arrangement in
the will and outlines the conditions to be met for
the management and distribution of the assets.
Back – up executors, trustees and guardians are
generally named in the wills to provide succession
of responsibility if the named persons are either
unable to or unwilling to perform their assigned
duties.
Friend of the family – that names new persons
when one of the above-named persons in the will
are either unable to or unwilling to serve in their
designated roles or cannot be found at the time of
probate.

•

•

What is a letter of last instructions?
•

What are assets that are covered by the wills?
•
•

Investments held in Individual names such as
stocks, bonds, bank accounts, real estate, business
interests etc., which are purchased with after – tax savings of the decedent. In addition, assets held in
Tenant in Common accounts will need to be probated based on the share held by the decedent.

What are assets that are not covered by the wills?
•

•

•

Assets held in joint names and are titled with rights
of survivorship – such as a primary residence or a
Joint (WROS) bank account. These assets pass to
the survivor by the title and are not a part of the
probate proceedings.
Retirement assets such as and IRA or 401 (k) plans
which require naming of a beneficiary. If the deceased person fails to name a beneficiary or the
beneficiary is no longer alive, then they become a
part of the probate. If no primary or contingent
beneficiary is on files, then the estate is the beneficiary of such retirement assets and will have to be
probated.
Life insurance policy proceeds that require naming
of a beneficiary.

What happens when a person dies without signing
a will?
•

When a person dies without signing a will, then the
probate process become subject to “intestate” court
proceedings. At that time, the assets will be distributed in accordance with the state law – which may
not reflect the desires of the deceased. An intestate
probate process is often cumbersome and expensive.

Heirs of the decedent may not automatically inherit
the assets and the distribution may include unintended beneficiaries such as parents of the decedent.
Minor children without a named guardian become
wards of the surrogate court and their welfare will
be looked after by a court appointed guardian.

•

•
•

•
•

This is a separate document from the will that the
testator writes to his executor and family members
with instructions such as funeral arrangements or
distribution of personal items with emotional attachment (such as a piece of jewelry).
Names and address of beneficiaries, location of the
original will, list of banks, brokerage accounts, real
estate holdings, business interests, safe deposit
lockers and keys etc.,
List of pension accounts and life insurance policies
(including the location of original policy documents
if available), location of original deeds relating to
real estate.
List of debtors and creditors and their address
along with location of original promissory notes.
Any specific gifts to non – family members or college fraternities.
Reasons for disinheriting a family member if necessary.
Ideally, latest copies of bank, brokerage, and other
financial asset related statements should be attached
to this letter.

What is a Durable Power of Attorney?
•

•

•

This document authorizes another person, such as a
spouse or a family member, to temporarily manage
the affairs of the testator when he is “incapacitated”
– but alive and is unable to manage his affairs.
Authorities granted under the power of attorney
end when the testator dies.
Powers of attorney can be either general or specific
to the aspects of a testator’s affairs such as managing a business or real estate ownership.

What is a healthcare proxy?
•

This document specifies the testator’s wishes in regards to his healthcare management – such as artificially extending life via mechanical processes or by
heroic measures, particularly when informed medical opinion clearly states that there is no hope of
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•

•

the patient either recovering or leading a normal life
thereafter.
Normally a family member such as the spouse is
granted the powers under this document and it
needs to be implemented under the guidance and
supervision of competent medical help.
Families may want to give this document to the
hospital staff at the time of admission for any needed implementation.

What are Living Wills?
•
•

•

Are there any taxes payable on assets passed to
heirs upon death?
•

•

•

Living wills are another form of the healthcare
proxies that are mentioned above.
They are usually signed by terminally ill patients and
specify their wishes in regards to extending the life
by artificial means such as ventilators or tube feeding.
Patients (or their families) give these documents to
the healthcare providers such as physicians and hospitals as a part of their medical records for implementation as appropriate.

Should I discuss the contents of my will with my
adult children, accountants, and/or financial advisors?
•

•

Can wills be revoked?
•

•

Yes, a testator can revoke a previously executed will
at any time and sign a new will with different set of
wishes and beneficiaries.
Prudent planning indeed suggests a periodic review
of the wills (at least once in two years) to ascertain
if provisions of the will meet the wishes of the testator or if persons named in the will can carry out
the functions so designated.

Can a will writing be a “do it yourself” project?

•

•

Although the internet is full of “do it yourself” will
websites and applications, it is generally advisable to
have a competent legal counsel to prepare them in
order to avoid needless and expensive hurdles at the
time of probate – particularly in estates with significant assets.
Before meeting legal counsel for preparation of
wills, clear cut thinking of named beneficiaries, process of distribution etc., can help keep the costs of
preparation of the will to a reasonable level.

Depends upon the maturity of the children in understanding the financial affairs of the parents. Privacy issues relating to the assets may also have a
bearing on this decision.
If comfort exists between the parents and adult
children in the above-mentioned factors, then certainly it makes sense to discuss the contents of the
will, letter of last instructions and the financial picture of the family.
Discussing the contents of the wills (or their drafts)
with accountants and/or financial planners can only
help in obtaining valuable guidance as to the estate
planning and implementing them when needed.

What are the impediments in completing an estate
planning process?
•

•

Depending upon the level of assets passed to the
heirs, the federal government imposes “Estate Taxes” with a credit on the taxes due.
Similarly, the State of New Jersey imposes
“inheritance tax” on heirs that are not lineal descendents (such as the spouse or children).
It generally prudent to consult tax advisors and plan
ahead for any potential impact of taxes upon inheritance, if possible.

•

•

Procrastination, even by well informed individuals,
is often the main impediment in completing the
process.
Estate planning involves asking uncomfortable –
but “what if” questions about their own mortality
that many prefer to either ignore or punt them to
“someday” when they intend to get to them (which
often does not happen, and decades pass by).
Other reasons include – we don’t have enough assets, it is too complicated, too expensive, or I am
too busy to attend this project.

*Mr. Ram Kolluri is the founding Chairman of Global Wealth Management, LLC Princeton, NJ
(www.globalwealthllc.com) a federally registered investment advisory firm (established in 1983)
with clients across the nation. Ram is currently a member of the TFAS advisory board and chairs its
endowment committee.
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వేస్వి వ్నభోజనాలు : చిత్
ర మాలక

ప్ర్తష్కందులు
పంగళి వంకట రమణ రావు
పెదరాయుడ్డ గారి మనవడి న్నమకరణ మహోతసవానికి
పలుపిందుకొని సుశీల్ వెళలడానికి స్ిందేహిించిింది. వెళలకపోత్య
బావుిండదని అతత స్తరాకాింతిం బల్వింత పెటి డింతో
వెళలకతపపలేదు. పెదరాయుడ్డ భారా, “కాింతిం కోడలు వచిుింది.
కాఫీ టిఫినల స్ింగతి చూడిండర్రా!” అని ముగ్రి కూతుళైకీ
పురమాయిించిింది. “ఏిం సుశీలా మీ అతత కాింతానికి ఎప్పుడ్డ
మనవణ్ణణ, మనవరాల్లీ అిందిసాతవు? ఎింతకాల్ిం జ్ఞగ్రతతలు
తీసుకొింటారు. ఈ కాల్పు పల్లలు మర్ఫనూ!” సుశీల్ భుజమీమద
చయిావేస్తత, నవుితూ ల్లగొింతుల్లనే అింది. సుశీల్ చినీగా
నవేిసింది.
కారాక్రమిం, మధాాహ్ీిం భోజన్నలు అయిన తరాిత
సుశీల్ ముభావింగా తిరిగివచిుింది. అతత స్తరాకాింతిం కోడలు
సుశీల్ దిగాలుతనిం చూస లాల్నగా అింది. “సుశీ! పెదరాయుడి
భారా రాయుడమమకి వయసచిున్న నోటి దురుసుతనిం
మటుి కు తగ్లేదు. తన గణిం చినీపపటుీించీ న్నకు తెలుసు.
మేమిదీరిం కోనస్వమ కొతతపేట అడపడ్డచ్చల్మే! నేనెప్పుడ్డ తనిీ
కలిసన్న, తను ననెీప్పుడ్డ కలిసన్న ‘అింత పెదిీింటోల నలుగరైన్న
పల్లలు లేకపోత్య ఎలాగే?’ అని ఏదో స్ిందరభిం స్ృష్టి ించి
మాటాలడ్డతుింది. రాయుడమమ మాటలు పటిి ించ్చకోకు!” అింది.
సుశీల్కి వళైింతా త్యళ్లల, జర్రెలూ పాకినటల నిపించిింది.
రాయుడమమ స్రదాగా ప్పర్ఫికుల్ పల్కరిింపుగా, చాదస్తింగా ఓ
మాటింది కాన్న, కావాల్ని మటుి కు అిందని తనకి అనిపించలేదు.
అవకాశిం తీసుకొని అతతమేమ ఆవిడ మనసుల్లని మాట
చపపిందనిపించిింది. “లేదతాత! ఆవిడ అస్ింధరభపు మాట ఏమీ
అనలేదు. పల్కరిించి కాఫీ టిఫినల స్ింగతి చూసింది!” అింది
సుశీల్.
అయిత్య అకకడ పేరింటింల్లని వాతావరణిం పల్లల్ని
స్ింబాళ్ళించే తలుల ల్ స్ిందడితో కొనసాగతోింటే, తనకే ఏమిటో
వెలితిగా అనిపించిింది. రాయుడమమ అలా అనీటుి గా ఏమాత్రిం
తలూపన్న అతత ఆమెతో జగడానికి దిగతుింది. ప్రసాతవన
పొడిగిించకుిండా సుశీల్ అకకణుణ ించి తన గదిల్లకి దారి తీసింది.
వివాహ్మై ఆరేళ్ళల కావొసోతన్నీ కడ్డపు పిండలేదు. మొదట

రిండేళ్ళై పల్లలు పుటి కుిండా జ్ఞగ్రతతల్న్నీ తీసుకొన్నీరు. తరాిత
కావాల్నుకొన్నీ కోరిక ఫలిించలేదు.
స్తరాకాింతిం ఎరుకల్సానిని పలిచి, చాటల్ల రిండ్డ కిల్లల్
బియాిం పోస, సోది చపపమింది. ఎరుకల్సాని బియాింల్ల
వేళైతో చాళ్ళల గీస్తత, ఇింటోల పల్లలు తిరిగే స్తచనలున్నీయని
చపపింది. గ్రామదేవతకి గరగల్ స్ింబరిం చేయిించలేదని
కినుకుగా ఉిందని చపప, ప్పజలు చేయిించమింది. స్తరాకాింతిం
గ్రామదేవతకి ప్రతి ప్పరణమి న్నడ్డ నైవేదాిం పెటిి కొడ్డకూ,
కోడళైచేత ఒకక మెతుకు కూడా వదల్ కుిండా తినిపించిింది.
పురోహితుడి మాటలు విని నవగ్రహ్ ప్పజలు చేయిించి
నవధాన్నాలూ దానిం చేయిించిింది. స్తరాకాింతిం కూతురికి
ముగ్రు పల్లలు. కొడ్డకున్న, కొడలీీ కూతురిింటికిపోయి మూడ్డ
నిద్రలు చేస రమమింది. స్తరాకాింతిం కూతురు తలిలకేమీ
తకకవకాదు. తానూ, భరాత వెనక వరిండాల్ల మడత
మించాల్మీద పడ్డకొని, సుశీల్న్న, అనీన్న తమ పడగ్దిల్లకి
నెటిి ింది. స్ింతాన సౌభాగాిం కలిగిించే ఆ పురాతనకాల్పు పిందిరి
మించిం ఏ విధింగానూ మేలు చేయలేదు. ఈ తింతుల్నిీ
సుశీల్కి మొహ్మాటింగా ఉిండి చాలా అవస్థ కలిగిించాయి.
అయిన్న తలిల కావాల్నీ తపనతో అన్నీ భరిించిింది. భరత
ఆనిందరావుకి తలిల చాదసాతనికి ఒకిింత నవుి వచిున్న,
సుశీల్తోబాటు తనకీ తిండ్రి కావాల్ని ఆతృతగానే ఉింది.
ప్రకృతి ధరామనిీ తొలి స్ింతోషాల్కోస్ిం అడ్డుకొనీిందుకు
పారశవఫలితమా ఇది అని ఆల్లచిించారు. మారుపేరలతో పత్రికల్
వైదాస్ల్హాల్ నిపుణుల్కి ఉతతరాలు రాశ్వరు. ‘అది కారణిం
కాదు, ఇదీరూ పోయి ప్రతాక్షింగా వైదాపర్ఫక్షలు
చేయిించ్చకోిండి,’ అని స్ల్హాలు పొిందారు. భారాాభరతలిదీరూ
చదువరులే కాబటిి ముిందసుతగా పుస్తకాలు
చదివారు.
అనేకానేకమైన కారణాలు కనబడాుయి. భారాాభరతలిరువురిల్లనూ,
లేదా ఏ ఒకకరిల్లనైన్న వైదాపరిభాషల్ల పలు దోషాలునీ
కారణింగా గరభిం ఫలిించకపోవచ్చుననీ గ్రహిింపు కలిగిింది.
కొతతగాబోరుు కటిి న ఒక స్ింతాన సాఫల్ా కేింద్రానికి పరుగ
తీశ్వరు.
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డాకిరు ధనయింత్రి, అమెభరత ధనయింత్రీరావులు ఇరువురికీ
ఎనోీ పర్ఫక్షలుచేస ఆనిందరావుకి వీరాపుష్టి స్క్రమింగానే ఉన్నీ,
సుశీల్ అిండోతపతిత మాస్తణా స్వాింగా జరుగతోన్నీ
గరాభశయింల్ల ఫల్దీకరణకి అనువైన వాతావరణిం లేకపోవడిం
మూలాన, ఆమె గరభవతి కావటలేలదని చపాపరు. తరాిత కొనిీ
పరిషాకర మారా్లు స్తచిించారు.
స్వీ విడ్డదల్చేసన అిండాలిీ స్తకరిించి, పురుషుల్ వీరాానిీ
శర్ఫర బాహ్ాింగా శోధన న్నళ్ళకల్ల స్ింయోగపరిచి, అిండిం
పిండరూపిం దాలిున తరాిత దానిీ తిరిగి స్వీ గరాభశయింల్ల
ప్రవేశ పెటి డిం ఒక మార్ిం.
అయిత్య గరాభశయిం పిండిం పెరుగదల్కి వీలు లేనిదిగా
ఉింటే, ఫల్దీకరణ చిందిన అిండానిీ మరో స్వీ గరభింల్ల
పెరుగదల్కోస్ిం ఉించి, శశు జననిం జరిగిన తరాిత ఆ బిడుని
అస్లు దింపతుల్కి అిందచేయడిం. ఆ శశువుల్లని జనుావులు
కేవల్ిం తలిలదిండ్రుల్వే ఉింటాయి కాన్న అద్దీ గరభింతో
స్ింబింధించి ఉిండవు. అద్దీ గరభిం పేరిట ఈ సాింకేతిక
వైదాస్దుపాయిం ఎింతోమిందికి స్ింతాన స్ింతృపతని
కలిగిసుతింది. సుశీల్, ఆనిందరావుల్ స్మస్ా ఈ కోవకి
చిందినది.
ఒకవేళ భరతకి వీరాపుష్టి కనక లేకపోత్య, అజ్ఞాత వాకిత
వీరాదానింతో భారా అిండానిీ శోధన న్నళ్ళకల్ల పిండోతపతిత
జరిప భారా గరభింల్ల ప్రవేశ పెటి డిం. లేదా భరత వీరాానిీ
మరొక స్వీ అిండింతో బాహ్ా స్ింయోగిం కావిించి భారా
గరభింల్ల ప్రవేశ పెటి డిం.
అపపటికే పర్ఫక్షల్ రూపాన 50 వేలు స్మరిపించ్చకొన్నీరు.
ఇింకా న్నలుగనీర ల్క్షల్ పైచిలుకు దాకా వాయిం
ఉింటుిందనడింతో ఆల్లచిసాతమన్నీరు.
“రాషర ింల్లని ఒక గ్రామింల్ల ఒకామె ఉింది. మేము ఆమె
వివరాలిీ కొనిీ నిబింధనల్ కారణింగా చపపలేము. అలాగే మీ
వివరాలు కూడా ఆమెకు చపపలేము. ఆరోగావింతురాలు. భరత
మగటిమికి ల్లటు లేకపోయిన్న వీరాశకిత లేనివాడ్డ. కౌలు
వావసాయదారుడ్డ. భారా తన గరాభనిీ అద్దీకివిడిం పటల
అతను సుముఖత వెల్లడి చేశ్వడ్డ. ఆమె నవమాసాలూ మోస,
బిడును కని, కడ్డపు బింధిం తెించ్చకొని మీకు అపపగిించాలి.

మీరు చలిలించే రుసుముల్ల అతాధకకభాగిం వారికే
యిచ్చుకోవాలి. నవమాసాలూ ఆమె ఆరోగాానిీ తరుచూ
పరావేక్షణల్ల ఉించాలి. అదీ కాక ప్రభుతాినుమతులు
స్ింపాదిించడింల్లనూ ఖరుులుింటాయి. యివన్నీ పోను మా
వింతు చార్ఫిల్ల్ల పాతిక శ్వతిం రాయితీ వెసులుబాటు యిసాతిం.
మిమమలిీ బల్వింత పెటి డిం లేదు. అలాగే ఆల్లచిించ్చకొని
రిండి.” “ఆ పుటేి బిడు మా బిడేునని ......?”సుశీల్ ఆగిింది.
“ఆ బిడు మీ యిదీరి జనుావుల్ రాశేనని నిరాథరణ పర్ఫక్షలు
జరుగతాయి.”
సుశీల్ దింపతులు ఆల్లచిించ్చకోవడానికి వావధ కావాల్ని
మరోసారి అడిగి, సెల్వుతీసుకొని ఇింటికి వెళ్ళైపోయారు.
ఆ రాత్రి ఇదీరూ చరుల్లల పడిపోయారు. స్వీ పురుషుల్
స్ింయోజన్ననికి వివాహ్మొక సామాజిక ధృవపత్రిం. అదే కాక,
పుటేి స్ింతాన్ననికొక వారస్తి ధృవపత్రిం. ‘వింశ వారస్తిిం
కొనసాగాల్నీ తపన జనుావుల్దే. అలాగే మాతృతిిం
పొిందాల్నీ ఆకాింక్షా జనుావుల్దే.’ ఇది ఇటీవలి జీవ
శ్వస్ీజ్ఞాలు చబుతనీమాట. ఇక సామాజిక పరింగా ఆల్లచిస్తత
దింపతుల్కి స్ింతులేకపోత్య ప్పజలూ పునసాకరాలూ చేస్తత,
తీరథయాత్రలు చయాడిం ఒకన్నటి హానికరిం కాని
ఆమోదయోగామైన నమమకిం. అది ఈన్నటికీ కొనసాగతోనే
ఉింది. ఇకపోత్య అపస్వా మారా్లెనోీ. తపపింతా స్వీ నెతితన
రుదేీస మరో వివాహ్ిం తల్బెటి డిం ముఖామైన ఒక పదధతి!
చినిీింటి కాపురిం, లేదా అదే యిింటిల్ల చినీరాణితో
స్హ్వాస్ిం. లేదా తన కాపురిం నిల్బెటుి కోడానికి స్వీ సాహ్సించి
పరపురుష సాిగతిం చేయడిం. అిందుకనే మాతృతిమొక
స్తాిం, పతృతిమనేది ఒక నమమకమింటూ న్నాయశ్వస్ీిం
చపుతోనే ఉింటుింది.
అన్నదిగా స్మాజ స్మమతమైన మార్ిం దతతత. ఉనీది
యిచ్చుకోడానికీ, వృదాధపాింల్ల ఆదుకోడానికి, అటుపైన
తల్కిింద కొరివి పెటి డానికీ అయినవాళైల్లించే ఎవరోీ ఒకరిీ
దతతత తీసుకోవడిం. ఈ పదధతి చాలా కుటుింబాల్ల్ల
అపారాథలూ, తతాకరణింగా కల్హాలూ రేపన స్ిందరాభలు
అనేకిం. అిందరి నోళ్ళై నొకాకల్ింటే అన్నథశరణాల్యాల్కి
పరుగలు తీయడిం.
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అయిత్య
శ్వస్ీవిజ్ఞానిం
ముిందింజ
వేయడింతో
వింశపారింపరతిిం భ్రషుి పటిి పోకుిండా, మరాాదలు మింట
కల్వకుిండా, కటుి కొనీదానిీ నటేి ట ముించకుిండా రాజీ
మార్ింల్ల స్ింతానసాఫల్ా మారా్లు మాతృతి వాింఛలిీ
నెరవేరుసుతన్నీయి. ప్పరికాల్పు పుత్రకామేష్టి యాగాల్లలని
అింతరారథిం ఇదే కాబోలు ననిపించిింది వారిదీరికీ. యజాఫల్ింగా
అగిీ అిందిించే యజాపాయసానిీ స్తవిించి
రాణులు
గరభధారణను సాధించడిం.
ఆధునిక యుగింల్ల 1977-78 ల్లని తొలి ప్రయోగాల్
తరాిత పుటిి న బిడుకి ముదుీ గా శోధన న్నళ్ళక బిడుగా
న్నమకరణిం చేశ్వరు. మనదేశింల్ల 1988 ల్ల ఈ సాింకేతిక
పరిజ్ఞానిం అడ్డగ పెటిి , సథరపడి, ఆ తరాిత ఇప్పుడ్డ దేశ
జన్నభా 133 కోటుల దాటిన్న, ప్రభుతాిలు తూతూ మింత్రింగా
కుటుింబ
నియింత్రణ
పథకాలిీ
అనామనస్కింగా
కొనసాగిసుతన్నీ, నిరుదోాగ రాక్షస కోరలు విప్పుతున్నీ,
ఊరూరా బహుముఖాలుగా స్ింతాన సాఫల్ాకేింద్రాలు
వెలుసుతన్నీయి. వాాపార ప్రచారాలు సాగతున్నీయి. ‘మాకు
మా బిడేు కావాల్’నీ స్ింతాన వాింఛకు’ దోహ్దిం కలిగిస్తత
‘మీకు మీ బిడేు ముదుీ !’ అనే గళింతో ప్రకటనల్ పరిిం
కొనసాగతోింది. ‘మీకు స్ింతు లేకపోత్య అన్నథలిీ
పెించ్చకోిండి,’ అని ప్రభుతిిం ప్రబోధిండిం లేదు. అన్నథ
శరణాల్యాల్ పాల్న విషయమై తగిన శ్రదధ వహిించటలేలదు.
కుటుింబాింతర దతతతలు తిరోముఖిం పటిి , స్ింతాన సాఫల్ా
కేింద్రాలు అభివృదిధ చిందుతోింటే, అన్నథ శరణాల్యాల్వైపు ఏ
కొదిీమిందో దృష్టి సారిసుతన్నీరు. తామూ అటువైపు
ఆల్లచిించడానికి నిశుయిించ్చకొన్నీరు.
“ఏమైిందర్రా? డాకిరుల ఏమన్నీరు?” ఒక రోజ్ఞ
స్తరాకాింతిం ఉనీటుి ిండి అడిగిింది.
“న్నల్లనే ల్లపముిందన్న, ఎవరనీన్న పెించ్చకోమన్న స్ల్హా
యిచాురమామ!” అన్నీడ్డ ఆనిందరావు. ఉనీ నిజిం చపేపస్తత తలిల
మరో వివాహ్ిం చేసుకొమమని స్తాయిసుతిందేమోననీ భయిం వల్ల
అలా అబదధమాడాడ్డ. సుశీల్ భరతవైపు కింటి తడ్డపుతో చూస్తత,
కొింగతో కళ్ళల తుడ్డచ్చకొింది.
“అయిత్య ఇింకా ఆల్శామెిందుకు? వచేు ఆదివారిం వెళ్ళై

అన్నథశరణాల్యానిీ చూదాీిం, ఏకింగా ఇదీరిీ చింక
నెతుతకొచేుదాీిం!” అింది స్తరాకాింతిం.
కాగల్ కారాిం గింధరుిలే తీరుసాతరనీ స్తకితల్ల
వాస్తవముిందని ఆనిందరావు అనుకొన్నీడ్డ.
“దానికీ చాలా అనుమతులూ అవీ కావలిసన
తతింగముిందమామ! వెింటనే తీసుకురావడానికి కుదరదు. కాన్న
నువినీటుి గా ఆదివారిం వెళ్ళై ఏ స్ింగతీ త్యలుుకొని వదాీిం!”
అన్నీడ్డ.
ఆదివారిం ముగ్రూ పది కిల్లమీటరల దూరింల్ల ఉనీ
‘కరుణా అన్నథ శరణాల్యా’నికి వెళాలరు. పదిరోజ్ఞల్ పాపల్
నుించీ ఆరేళై వయసుకల్ బాల్బాలికల్ వరకూ ఉనీ ఓ
ప్రాథమిక అన్నథ శరణాల్యమది. మిందిర ప్రాింగణాల్లల,
బసాిిండ్డల్లల, రైలేిస్తిషనలల్ల, చతతకుిండీల్ల్ల, నిరాీక్షిణాింగా
వదిలివేయబడువారు, ప్రమాదాల్ల్ల తలిలదిండ్రుల్ను కోల్లపయి
బతికి బయటపడువారు - ఇలా ఎిందరివో నేపథా చరిత్రలు. జ్ఞతి
మతాలు తెలియని వారు, అయిన్న స్మాజింల్లని క్రౌరాానికి
ప్రతాక్ష సాక్షులు.
అిందర్ఫీ చూసన తరాిత “అమామ న్న యిషి ిం!” అన్నీడ్డ
ఆనిందరావు.
“నల్లగా ఉనీ ఆ పదిరోజ్ఞల్ పాపన్న, కాలు అవిటిగా ఉనీ ఆ
అయిదేళల బాబున్న పెించ్చకోిండి. మీరు తీసుకొనే దతతతల్ల
మరిింత అరథముింటుింది. మన కుటుింబానికి ఓ పై సాథయి
గౌరవిం ల్భిసుతింది. అయిత్య అింతిమ నిరణయిం సుశీల్దే!” అింది
స్తరాకాింతిం.
ఆనిందరావు పైకి కరకుగా కనిపించే తలిల విజాతకు
విసుతబోయాడ్డ. సుశీల్కీ అతతమమ మాటల్లలని వాస్తవికత
కొటి వచిునటుల అవగతమైింది.
“అలాగే అతతమామ! ఇదీర్ఫీ న్న కింటి పాపలాల చూసుకొింటాను!
ఆశీరిదిించిండి!” అింది సుశీల్.
తమ నిరణయానిీ తెలియజేస, ‘అనుమతులు తిరగా
తీసుకురిండి,’ అని అభారిథించి, తిరుగ ముఖిం పటాిరు.*
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