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అధ్యక్షురాలి కలం నండి… 
 తెలుగు కళా స్మితి స్భ్యయలకు మరియు ఆత్మమయులకు నమసుుమంజలి. 
మందుగా మీ అందరికీ కాంతులు వెదజల్లే దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. 
 మ కమిటీ బాధయతలు చేపటి్ట అప్పుడే ఐదు నెలలు నండంది. కానీ మనమ 
ఇంకా Pandemic  లోనే ఉన్నామ. ఈ కరోన్న మహ్మమరి ఇంకా విలయతండవం 
కొనసాగిస్తూనే ఉంది.  ఇటువంట్ట క్లేష్ి పరిస్థథతులేో అందర్ం కలిస్థ వేడుకలు 
చేసుకోల్లకపోతున్నామ.   
 టెకాాలజీ సాయంతో virtual world లో మనం కూడా భాగసాుమయలం అయ్యయమ. ఈ virtual 
world ఆధార్ంగా ఇపుట్ట వర్కు మేమఈ క్రంది  ప్రోగ్రామ్సు నర్ుహంచామ  
 మొదటగా స్తిడంట్సు క్ల ఉపయోగపడే College Counseling మరియు Interactive Q&A with 

Student mentors తో నర్ుహంచామ.  
 F&H  వీసా లకు స్ంబంధంచి కొతూగా వచిిన మర్వులను అందరికీ అర్థం కావడానక్ల Immigration 

seminar నర్ుహంచామ. 
 మమూలు టైమలో వేస్విలో చకకగా వనభోజన్నలు అంటూ స్మమర్ పిక్లాక్ న చేసుకునే  వాళ్ళమ.  

కానీ ఈసారి దానక్ల బదులు వర్వివల్ లో ఆహ్లేదప్ప చిర్వజలేు అంటూ Summer Fun  నర్ుహంచామ. 
 Health  క్ల స్ంబంధంచి ISHA వారితో కలిస్థ Yoga for Mental Health మరియు డాకరి్ సునీత 

కనుమూరి గారితో staying healthy in pandemic కార్యక్రమనా నర్ుహంచామ. 
 ఈ Pandemic time లో ర్ంగస్థల న్నటక  కళాకార్వలన ఆదుకోడానక్ల మకు తోచిన స్హ్లయం 

చేదాామన New York Telangana Telugu Association వారితో కలిస్థ సుర్భి వారిచే నవంబర్ 
22nd, 2020 శ్రీకృష్ణతులాభార్ం న్నటక ప్రదర్శన నర్ుహంచామ. ఈ కార్యక్రమనక్ల మతోపాటు 
కొందర్వ దాతలు (శ్రీయుతులు  క్రోస్తరి  సునీత, అనాదానం ర్వి, యడపేలి ేరామ్స, పనాల ర్ఘు, చిలరే్ 
మనోహ్ర్, యలమంచిలి బందు, భావరాజు మూరిూ, చిటి్ట శర్మ, చెర్వవు శ్రీనవాస్, దేసు రావ్, ప్రభా 
ర్ఘున్నథన్, కటకం శ్రీనవాస్, బుర్రా రాజేశురి, తట్ట మధవి, గేదెల దామ, డొకుక మలికే్, డా. తగిర్స్, 
గంట్ట స్తయన్నరాయణ్ గార్వే) మందుకు వచిి ఈ కళాకార్వలకు స్హ్లయం అందించడంలో తమ వంతు 
కృషి చేశార్వ. మరొకకసారి ఈ దాతలందరికీ మ తెలుగు కళా స్మితి తర్ప్పన ధనయవాదాలు 
తెలుప్పకుంటున్నాను. 

 దీపావళి స్ంబరాలను డశంబర్వ 5న మీ మందుకు త్మసుకు రావడానక్ల స్న్నాహ్లలు  చేసుూన్నామ. 
ఈ virtual live వేడుకకు మీ అందరికీ ఇదే మ ఆహ్లునం. అలాగే  దీపావళిక్ల గాను  తెలుగు కథలు, 
కవితలు మరియు వంటల పోటీలు నర్ుహంచామ. విజేత లను దీపావళి వేడుకలేో ప్రకట్టసాూమ.  
 భవిష్యతుూలో  మీకు నచిిన మీర్వ మెచిిన కార్యక్రమలను అందించేందుకు మ శాయ శకుూలా కృషి 
చేసుథన్నామ.  
 మీ స్హ్లయ స్హ్కారాల్ల కొండంత అండగా భావిస్తూ మందడుగు వేసుూన్నామ. మీ 
అభిప్రాయ్యలను మకు తెలియజేసాూర్న ఆశిస్తూ .. 
 మరొకకసారి ఈ దీపావళి ప్రపంచానక్ల  కొతూ కాంతులు నంపాలన... మనందరి ఆశలు ఫలించాలన 
కోర్వకుంటూ..    
 

మీ సేవలో 
జ్ఞగర్మేూడ శ్రీదేవి 
అధయక్షురాలు  
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ఏ కొతూ మట విన్నా ఏ గొపు వింత కన్నా, "మనవాళ్ళళప్పుడో చెపాురా 
స్ంగతి" అన గపాులు కొటుకిోవడం మనకొక అలవాటు. మహ్ల కవి 
కాళి దాసు ఐదో శతబాంలో వ్రాస్థన మేఘ దూతం కూడా ఆ 
ఖాతలో చేర్ిచ్చినేమో.  నజమ అలా ఎపుట్టకన్నా 
సాధయమవుతుందా అన ఉవిుళ్ళళర్డం తపు మనం చేయగలిగిందేమీ 
ల్లకపోయంది శతబాాలు శతబాాలుగా. ఇలవేలుు స్థనమ లోన 
'చలేన రాజ్ఞ ఓ చందమమ... ' అనా అంజలీ న్నగేశుర్ రావు పాట 
నజ్ఞనక్ల అటువంట్ట కల్ల కదా.  స్మచారాలూ ఉతూరాలూ 
చేర్డంలో మైలు రాళ్ళళ: 1832 లో రైలు బళ్ళలో తపాలాలు, 1876 
లో Graham Bell గారి టెలిఫోను, 1901 లో Marconi గారి 
టెలిగ్రామ, 1971 లో email, 1993 లో కాబోలు AOL Mail. రైలూ 
టెలిఫోనూ మేఘాల మీద ల్లవు నేల మీదే ఉంటాయన అభయంతర్ం 
చెపుచ్చి గానీ, మట వర్స్క్ల కలిపాను వాట్టన కూడా. అంటే 
కాళిదాసు గారి ఊహ్లగానం నజమవుటానకీ మన కలలు 
పండడానకీ దాదాప్ప1500 స్ంవతురాలు పటి్టందనమట.  

ఐత్య అవనీా ఒకెత్తూ, ఏదీ ఓ పది పదకొండు నెలలనుంచీ బహుళ్ 
ప్రచార్ంలోకొచిిన Zoom, WhatsApp పూరిూగా మఱో ఎతుూ. ప్రతి 
స్మయం Zoom స్మయం, ప్రతి స్ందేశం WhatsApp స్ందేశం. 
ఈ Covid 19 గనుక ఓ న్నలుగైదు స్ంవతురాల క్రతం వచ్చింటే, 
మన Work from Home ఎలా కుదిఱేదో కదా అనపిసుూంది. 
నజంగా మేఘదూతలంటే ఇవే సుమ! నర్క చతురా్శి రోజునుంచి 
దీపావళి మరాాట్ట  వఱకూ కలకతూ నుంచి కాలిఫోరిాయ్య దాకా 
ఆసేేలియ్య నుంచి ఓస్ల ేదాకా చ్చటాిలు పకాకలు అందఱినుంచీ 
వాళ్ళ వాళ్ళ దీపావళి video ల్ల WhatsApp దాురా, బృందగాన్నల్ల 
Zoom గుండా. మనం జఱుప్పకునా బాలూ గారి స్ంస్మర్ణ్ స్భా 

అలాగే జఱిగిందీ, రేప్ప మన కళా స్మితి దీపావళి కార్యక్రమం కూడా 
అలాగే జఱుగుతుంది.  

పర్వగులు పెటుూనా మన సాంకేతిక ప్రగతితో  Holography దాురా 
3D Video లు కూడా వచేిసాూయేమో అతి దగీఱి భవిష్యతుూలో. 
వసాూయన కలలు కంటూ వర్ూమన్ననక్ల వచేిదాాం. 

నజ్ఞనక్ల వర్ూమనం లోకొసేూ, ఈ 2020 స్ంవతుర్ కాలం అతి 
భయంకర్ంగా గడచింది. Covid 19 బారిన పడ ఇపుట్ట దాకా 
పదాాలుగు లక్షల మది శలభాలైపోయ్యర్వ. అదొక ఎతెతూత్య అతి 
కష్ిమైన ప్రస్వ వేదన పడంది య్యవదాేశం, ఎనాకలలో. మొతూనక్ల 
ఈ మన పత్రిక వెలువడే స్మయ్యనక్ల Covid 19 vaccine 

తయ్యర్యందనా వారాూ, ఎనాకల పోటాేటలు 
పరిష్కకర్మవుతున్నాయనా వారాూ రండూ వచాియ. 2021 
శాంతివతంగా ఉంటుందన ఆశిదాాం.   

ఇక ఈ స్ంచిక విష్య్యనకొసేూ మ దీపావళి పోటీక్ల ఎంతగానో 
స్ుందించి ఎనెానోా కథలూ కవితలూ పంపిన ర్చయతలందఱికీ 
కృతజాతలు. మొదలుపెటి్టన మూడు స్ంవతురాలగా ఏటేటా 
ప్రవర్ధమనమవుత్త వసుూనాది ఈ పోటీ. కథలూ కవితలూ విరివిగా 
వచిినందున ప్రకట్టంచినటుేగా రండు రండు బహుమతులు 
కాకుండా, కథలకీ, కవితలకీ మూడు మూడు ($100, $60 & $40) 
బహుమతులివుడానక్ల నశియంచార్వ, తెలుగు కళా స్మితి వార్వ. 
ఈ స్ంచికలో మొదట్ట రండు బహుమతుల ర్చనలూ వేసుూన్నామ. 
2021 స్ంక్రంతి స్ంచికలో మూడవ బహుమతి ర్చనలు రండూ 
వేసాూమ.  

సంపాదకీయం 

స్ంపాదక వర్ంీ 
ఊటుకూరి విజ్ఞాన్ కుమర్ (సంపాదకులు),  ఉపుల అనంత సుధాకర్, 

తడేపలి ేకుమర్, లంకా వేంకట కృష్కణ రావ్,  బొగవీర్ప్ప లవకుశ, తిపాుభొట ేర్విశంకర్ 

తెలుగు కళా స్మితి ప్రతినధులు  
దరిస్థపూడ ఉష్ (ఉప-సంపాదకులు), దశిక యశోద, పారా అనురాధ  
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2020 దీపావళి పోటీలలో బహుమతుల వివరాలు  
మందుగా, మ పోటీలక్ల విరివిగా స్ుందించి పోటీ జఱుప్పతునాఈ మూడో స్ంవతుర్ంలో దాదాప్ప 150 ర్చనలు పంపిన 
ర్చయతలందఱికీ ధనయవాదాలు. అందువలననే వాట్టననాట్టనీ చదివి బహుమతులు నర్ణయంచడానక్ల మకు ఎకుకవ స్మయం కావలిు 
వచిింది. ఇంత విరివిగా వచాియ కాబటి్ట తెలుగు కళా స్మితి వార్వ, ప్రకట్టంచినటుేగా రండు బదులు మూడు మూడు 
బహుమతులివుడానక్ల నశియంచార్వ. బహుమతులు ఈ విధంగా ఉన్నాయ. 
కవితలలో 
 మొదట్ట బహుమతి, $100 : నోరి రాధక గారి “చందమమ” మీద అందమైన కవిత  
 రండవ బహుమతి, $60 : వైదుయల మధుకర్ గారి “నేను పరాజితుణ్ణణ కాను” అనా ఉత్యూజ పూరితమైన కవిత   
 మూడవ బహుమతి, $40 : పన్నాల ర్ఘురాం గారి “నూయయ్యర్క - న్నడు- నేడు - రేప్ప” అంటూ 'మన‘ New York మీద అందమైన 

కవిత 
ఈ కవితల బహుమతుల నరాధర్ణ్లో మకు చేయూత నచిిన ప్రమఖ కవయత్రి Dr. వైదేహ గారిక్ల ధనయవాదాలు. 
కథలలో 
 మొదట్ట బహుమతి, $100 : దువ్వురి ఇందిర్ గారి “వస్ంత కోక్లల, ఒక క్షోభిత కోక్లల గానం” 
 రండవ బహుమతి, $60 : కుంతి గారి “వెలిస్థ పోయన పాత చీర్”, కోవిడ్ 19 వాతవర్ణ్లో జీవతయగమే శర్ణ్యమైన ఒక పేద కథ 
 మూడవ బహుమతి, $40 : చెనూారి రామ మూరిూ గారి “స్ంపూర్ణ చంద్రోదయం”, ఎంత కవిచంద్రుడకైన్న స్తర్య ర్శిమ, స్హ్లయం ల్లనదే 

పూర్ణమి ల్లదన చెపేు కథ   
వంటకాలలో 
 బోగా మనోహ్ర్ గారిక్ల “Air Fryer తో చేస్థన మిర్పకాయ బజీీ” లకు $25 Consolation Prize    

సభ్యయలందరికీ దీపావళి శుభాకంక్షలు. 
మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొల్లూ రి గిరిజ, శ్రీ కొల్లూ రి రామ్  గార్లూ   
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అల నీల గగనాల వెలిగేటి తెలల ని పువ్వు  

ఇల  నిలచినవారి మదిలో వలపులు రువ్వు  

 మేఘాల మాటున పొంచి చిలిపి నవ్వులు నవ్వువ్వ నువ్వు  

 మనసు మాటున దాగిన తలపులు బట్ట బయలు చేసేవ్వ నువ్వు  

తగులా యీ జిలిబిలి చిలిపి చేష్ట లు నీకు  

తగని వలపుల మునగలు మాచేత వ్వయొంచబోకు  

 ఈ చోట్ ఆ చోట్ ఏచోటాయనా తిరిగేవ్వ  

 ఈ మాట్ ఆ మాట్ ఏమాటై నా తిరిగేవ్వ  

నీ మౌన నగవ్వలు పే్రములలో కలిగిొంచేను కోపాలు  

నీ చలల దనాలు వారిలో రగిలిొంచేను వలపులు తాపాలు  

 పే్రమికుల రారాజు పే్రమ జొంట్ల రేరాజు  

 వలపుల వలరాజు తలపుల రతిరాజు  

రాజు కానీ రాజు రాజులోల  రాజు రాజులొందరికీ రాజు  

చిరునవ్వుల రోజాలతో పరిమళాలు వెదజలుల  రోజు రోజు  

 చొందనాల చలల దనాలు కోపతాపాల వెచచదనాలు  

 జుొంటితేనెల తీయదనాలు వొంతెై న వగరులు సుొంతెై న చేదులు  

ఇస్తా వ్వ మధురమై న అనుభవాలు తెస్తా వ్వ వొంతెై న తీయదనాలు  

పెనవ్వస్తా వ్వ ఒకరితో ఒకరికి తీపి తీపి అనుబొంధాలు  

 వెనెెల, మల్లల లు, చలల దనాలు, పరిమళాలు  

 కలలు, కళలు, ఘుమఘుమలు, గుసగుసలు  

అనీె నీవచిచన బహుమతులే! అవనీె మా వెచచని అనుభూతులే! 

అొందరూ మచిచన, మా మనసులలో వచ్చచకునె పునెమి పువ్వులే! 

 నువ్వు లేనిదే వెనెెల లేదు నువ్వు లేనిదే పే్రమ లేదు  

 మామ కానీ మామ, నువ్వు లేనిదే మా మనుగడే లేదు   

మామ కని మామ 
నోరి రాధక 

(తెలుగు జ్యయతి కవితల  పోటీలో ప్రధమ బహుమతి గ్రహీత) 
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వసంతకోకిల  
ఇందిరా రావు దువ్వురి   

(తెలుగు జ్యయతి కథల పోటీలో ప్రధమ బహుమతి గ్రహీత) 

ఆ రోజు  ర్వీంద్ర భార్తి క్లటక్లటలాడుతోంది. నందీ అవార్స్ 
ఇసుూన్నార్న మహ్లమహులంత వసుూన్నార్వ. అనాట్టకంటే లత 
మంగేష్కర్ , సుశీల, జ్ఞనక్ల ల కోవలో పాడే "వస్ంతకోక్లల" బర్వదు 
పొందిన గాయన కోక్లల, మొదట్టసారి సేిజి మీద కనపడబోతుంది. 
తను ఆ మధయ పాడన స్థనమలోన స్తపర్ హట్స సాంగ్ క్ల బెసి్ 
స్థంగర్ గా అవార్వస అందుకోబోతోంది. కోక్లల పాటే గాన మనషి 
ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఎకకడక్ల ఏ అవార్వస ఫంక్షన్ క్ల 
రాదు. రికారిసంగ్ లో కూడా లోపల ఎవర్వ ఉండకుండా 
చూసుకుంటుందట. పూరిూగా మొహ్ం కనబడకుండా బటి చ్చటుకిున 
ఒక కళ్ళే మత్రమే కనపడేలా వసుూందిట.తను పాడన రికార్స్ కానీ, 
సీడీలు మీద  కానీ తన ఫోటో ఉండదు. ఈరోజు కోక్లల వస్లూందన, 
తనన తపుకుండా చూడొచిన అందరికీ చాలా ఉతకంఠగా ఉంది. 
అందరికీ స్స్పున్ు గా కూడా ఉంది. అందరిక్ల ఎందుకు కనపడదు?? 
కార్ణ్ం ఏమిట్ట?? అన. కార్యక్రమం మొదలైంది. ఎవరవరో 
ప్రమఖులు వసుూన్నార్వ. కొనా డానుులు, పాటలు లాంట్ట సాంస్కృతిక 
కార్యక్రమల తర్వవాత బహుమతి గ్రహీతలు ఒకొకకకరిన 
పిలుసుూన్నార్వ. అనేక మంది కళాకార్వలు బహుమతులను 
అందుకుంటున్నార్వ. కోక్లల ఒకక తెలుగులోనే కాక హందీ, తమిళ్, 
మలయ్యళ్, కనాడ భాష్లేో కూడా చాలా ప్రస్థదిధ చెందిన 
గాయకురాలు. ఈ భాష్లనాట్టలోనూ ఇంచ్చమించ్చ గత 
న్నలుగేళ్ేగా ఆమె పాడన పాటలనీా స్తపరిిట్స సాంగ్ు. ఆమె పాడన 
పాటల రికార్వసలు హ్లట్స కేకులాే అమమడుపోయ్యయ. ఇంతలో 
ఇప్పుడు "బెసి్ స్థంగర్ అవార్వస గ్రహీత కుమరి కోక్లల"  అన 
పిలవగానే ఒక అమమయ మొహ్లనక్ల బటి కటుికొన కళ్ళళ మత్రమే 
కనపడేలా సేిజి మీదక్ల వచిింది. 

"మీ మొహ్ం చూపించాలి!"  "ప్లేజ్ షో యువర్ ఫేస్" అనా 
భాష్లేో హ్లలేోంచి అర్వప్పలు, కేకలు వినబడాసయ. బహుమతి 
అందుకునా కోక్లల స్భాధయక్షులు దగీరిక్ల వెళి ే చినాగా ఏదో 
అడగింది.. మందు కొంచెం స్ంకోచించిన్న హ్లలేో గొడవక్ల ఆయన 
కూడా, అందులో కోక్లల గురించి విన్నాడు కాబటి్ట స్రేనన తల 
ఊపడం అందరికీ కనపించింది. కోక్లల నెమమదిగా మైక్ త్మసుకున 
సేిజి మధయకు వచిింది.. స్భను ఉదాేశించి " స్భకు నమసాకర్ం!! సేిజి 
మీద ఆసీనులైన పెదాలకు, టీవీలో వీక్షిసుూనా ప్రేక్షకులకు,  స్భలో 
ఉనా వార్ందరికీ న్న నమసాకరాలు. ఈ అవార్వస ఇచిినందుకు 
ప్రభ్యతునక్ల, ననుా స్పలెకి్ చెస్థన కమిటీ స్భ్యయలకు, మఖయంగా న్న 
అభిమనులైన మీ అందరికీ న్న కృతజాతలు. మీ ఆదర్ణ్, అభిమనం 
ల్లక పోత్య నేను ఈన్నడు ఇంతమంది మహ్లమహుల మధయ ఈ 
అవార్వస త్మసుకునే యోగయత పొందే దానన కాదు. 

ఇంతలో హ్లలేో మళ్లే అర్వప్పలు వినపించాయ "మీ మొహ్ం 
చూపించండ , మిమమలిా చూడాలి మేమ , అంటూ. కోక్లల మళ్లళ 

"ఒకక నమిష్ం!  స్భాధయక్షులు అనుమతితో మందు నేను ఒక కథ 
చెపుబోతున్నాను. ఈరోజు నేను ఎవరో, ఎలా ఉంటానో చూడాలనా 
కుత్తహ్లం మీకు వుందన న్నకు తెలుసు. నేను నేనుగా మీ 
మందుకు రావాలన,  నేను ఎలా ఉంటానో మీ అందరికీ చూపాలనే 
మీ మందుకు, ఈ స్భకు రావడానక్ల మఖయ కార్ణ్ం. కానీ ఒకక 
పది నమిష్కలు ఓపిక పటిండ. మందు న్న కథ వినండ."  అంటూ 
తన కథ మొదలు పెటి్టంది. 

సునీత తలిే విమల, తండ్రి నర్స్థంహ్ం ఒక మధయతర్గతి 
కుటుంబీకులు. తండ్రి ఒక కెమికల్ ఫ్యయకిర్గలో స్తపరతుజర్. తలి ే
అకకడే వర్కర్. సునీత ప్పటి్టన తరాుత తలిే ప్పటి్టంట్టక్ల వెళిళన మూడు 
నెలలేో తండ్రిక్ల ఫ్యయకిర్గలో పనచేసే స్రోజ తో అక్రమ స్ంబంధం 
ఏర్ుడంది. చంట్ట పిలతేో తిరిగి వచిిన తలిే భర్ూ లో మర్వు 
పస్థగటి్టంది. మందు ఎందుకో అర్థం కాల్లదు,  కానీ తను కూడా 
మళ్లే డూయటీ లో జ్ఞయన్ అయ్యయక వాళిళదారి మధయ ర్హ్స్య 
స్ంకేతలు చూస్థ స్ంగతి అర్థం అయయంది.. భర్ూ ను నలదీస్థంది. 
మందు బుకాయంచాడు. అబదాధలు ఆడాడు. ఇంకెప్పుడు చెయయను 
అన పాప మీద ఒటుి వేసాడు. పదిహేను రోజులకే మళ్లళ మొదలు. 
స్రోజ న కూడా నలదీస్థ అడగింది విమల. "అవును మ ఇదారికీ 
ఒకర్ంటే ఒకర్వ ఇష్ిం. తపేుంట్ట ? దమమంటే నీ భర్ూ ను అదుప్పలో 
పెటుికో" అన నోట్టకొచిినటుి మటాేడంది స్రోజ. నజమే ! మన 
బంగార్ం మంచిదైత్య ఈ గొడవలెందుకు? అనుకుంది విమల. 
అదిగో అపుట్టనుండ గొడవలు ఎకుకవయ్యయయ. రోజు ఇదారి మధయ 
వాగిువాదాలు, తలినే కొటిడం వర్కు వచిింది. మొదట్టసారి దెబబలు 
తినా తలిే న్నలుగు రోజులు ల్లవ ల్లకపోయంది. అతను నెమమదిగా 
ఇంట్టక్ల రావడం మనేశాడు. ఈ ఆందోళ్నలో స్రిగా పనచేయడం 
ల్లదన తలిేన ఉదోయగం నుంచి త్మసేసార్వ. త్మసేసార్వ అనడం కన్నా 
తండ్రి తన తలిేన వదిలించ్చకోవడానక్ల త్మయంచేశాడు అనడం 
ధర్మం. మొదటోే ఇంట్ట అవస్రాలకు ఇచేి డబుబ కూడా ఇవుడం 
మనేశాడు. శార్గర్కంగా, మనస్థకంగా అలిస్థ పోయ ఒక ర్కంగా 
పిచిి పటి్టనటుి అయపోయంది తలిే. ఆ రోజు, ఆ దుర్దృష్ికర్మైన 
రోజు,  వేరొకర్వరి దాురా తనకు విడాకులు ఇవుడానక్ల,  వాళిళదారూ 
పెళిే చేసుకోవడానక్ల స్థదధపడుతున్నార్న  తెలిస్థంది తలిే విమలక్ల. 
అతను తన సామను త్మసుకోవడానక్ల ఇంట్టక్ల వచాిడు. ఒకకసారిగా 
అగిాపర్ుతం బదాలైంది.మీద పడ గటి్టగా అందిన చోటలా ే కర్రతో 
కొటిేస్థంది. ఎలాగో తపిుంచ్చకునా అతనన "ననుా కాదన వేరే పెళి ే
ఎలా చేసుకుంటావు??   అన గటి్టగా అరిచింది. నర్స్థంహ్ం ఆమె 
నుంచి తపిుంచ్చకున ఎలాగో పారిపోయ్యడు.  అతను  సాయంత్రం 
చీకట్ట పడుత్తండగా ఇంట్టక్ల వచాిడు. పొదుానుాండ తలీ ేకూతుళ్ళే, 
తలిే బాధ తోట్ట, కూతుర్వ ఆకలితోట్ట నశ్రాణ్ గా వున్నార్వ. తలి ే
ఒడలో కూతుర్వ,  గోడకానుకొన తలిే,  కళ్ళళ మూసుకొన కూర్విన 
ఉన్నార్వ. అప్పుడే ఆకలిక్ల ఏడి ఏడి అలిస్థపోయ తలిే ఒడలో 
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పడుకొన ఉంది సునీత. చీకటో ేఒకకసారిగా చేతిలో ఉనా సీసా లోది 
ఆమె మొహ్ం పైక్ల వేశాడు.ల్లవబోతునా విమల మొహ్ం భగీు 
మంది. చేతితో ఆ సీసాను తోయపోతుంటే ఆ అర్వప్పక్ల, ఆ కుదుప్ప 
క్ల అందులో ఉండే ద్రవం ఒడలో ఉనా పాప మొహ్ం మీద పడంది. 
కెవుుమన్నార్వ తలీే కూతుళ్ళే ఇదార్వ. పాప ఏడుప్ప విన పక్లకంట్ట 
వాళ్ళళ వచేిలాగా తండ్రి పారిపోయ్యడు అకకడనుండ. వెంటనే 
హ్లస్థుటల్ కు త్మసుకెళేార్వ గానీ జర్గవలస్థన ఘోర్ం 
జరిగిపోయంది. విమల క్ల స్గభాగం, పాపక్ల మూడు వంతులు 
మొహ్ం కాలిపోయంది. ఎలాగో బతిక్ల బటికటాిర్వ. పోలీసులు 
తండ్రి నర్స్థంహ్నా అరసి్ చేస్థ జైలేో పెటాిర్వ,కానీ తండ్రి జైలుకు 
వెళిేన ఆర్వ నెలలక్ల తలిే కూడా అనా విధాలా మనస్థక క్షోభ 
అనుభవించి ఇంక భరించల్లక ఆతమహ్తయ చేసుకుంది. ఎవరో 
కనకరించి అన్నధాశ్రమం లో చేరాిర్వ సునీతన. పకకన ఉనా చర్ి 
లోన నన్ మరీ్రట్స ఆమెన ఆదరించి తన సంత ఖర్వితో 
చదివించింది. ఏకస్ంతగ్రాహ అయన సునీత అనాంటా ఫసి్. 
సాకలర్ షిప్ తో చదువుకొన స్తకల్ ఫసి్,  కాల్లజీ ఫసి్. కానీ ఎకకడక్ల 
వెళిళన్న అవమన్నలు. తన మొహ్ం చూడగానే తన మందే 
అస్హ్యం తో మొహ్ం తిప్పుకునేవార్వ. సునీత క్ల చినాపుట్ట నుంచి  
అవమన్నలు, అవహేళ్నలు ఎదురొకనా ప్రతిసారి మనసు క్రంగి 
పోయెది. ఎవరనా మటలంటున్నా తనేమిటో నరూపించ్చకోవాలన 
రాత్రింబవళ్ళే కష్ిపడ చదివి అనాంటా ఫసుి వచేిది. తోట్ట 
విదాయర్వథలు, లెకిర్ర్ు, ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకర్వ హేళ్న చేసుూంటే 
ఎన్నాళ్ళళ ఈ బతుకు ఈడిడం, చనపోవడం బెటర్ అన ఎనోాసార్వే 
అనుకుంది. కానీ ధైర్యం చాలల్లదు. భగవంతుడు ఇచిిన మరొక 
గొపు వర్ం సునీతక్ల అందమైన కంఠం. చరిిలో  ఎప్పుడూ తనన 
ప్రేయర్ సాంగ్ పాడమన  మరీ్రట్స ప్రోతుహస్తూ ఉండేది. 

 కూనరాగం త్మస్తూ ఆలోచిసుూనా సునీత క్ల ఒక వెలుగు 
వెలిగింది. అవును!! తను అలా ఎందుకు చేయకూడదు?  
అనుకుంది. చినాపుట్టనుండీ  తనన చర్ి లో పాడనసుూన్నార్వ అంటే 
తన గొంతు బాగునాటిే కదా, తన ఆ విధంగా ఎందుకు ప్రయతాం 
చేయకూడదు?  అనుకుంది.  తన మొహ్ం బావుండదు కానీ తన 
గొంతు బ్రహ్లమండంగా ఉంటుంది కదా?  ఎందుకు 
ప్రయతిాంచకూడదు? అనుకుంది. ఆ రోజు నుండ స్ంగీతం వైప్ప 
దృషిి పెటి్టంది. ఆనెతేన్ స్ంగీతం కాేస్పస్ క్ల కట్టింది. మొహ్ం పూరిూగా  
కనపించకుండా స్ంగీత పాఠాలు నేర్వికుంది. నేరిున స్ంగీతం 
టీచర్వ మమూలుకన్నా ఎకుకవ డబుబలు వసుూన్నాయన ఇవనీా 
పటి్టంచ్చకోల్లదు. అకుంఠిత దీక్షతో రాత్రింబవళ్ళళ కృషి చేస్థ ఒక 
సాథయక్ల వచిింది. ఒకరోజు ఒక నూయస్ పేపర్ అడుటైజ్మంట్స సునీత 
దృషిిన ఆకరిషంచింది. వాళ్ళళ ప్రార్ంభించే కొతూ స్థనమ అంత 
కొతూవాళ్లే, డైరకిర్, నటులు,స్హ్ల నటులు, స్థంగర్వ ే కూడా కొతూ 
వాళ్ళే కావాలన ప్రకటన ఇచాిర్వ. మందు గా ఒక కాయస్పట్స లో ఒక 
పాట రికార్స చేస్థ పంపించామన్నార్వ.  తను కూడా అపెత ేచేస్థ వాళ్ళ 
న అడగిన విధంగా కాయస్పట్స పంపించింది. ఒక వార్ం రోజుల 
తరాుత రికారిసంగ్ ధయేటర్ క్ల ర్మమన్నార్వ. మొహ్ం కనపడకుండా 

వీలైనంత కవర్ చేసుకొన వెళిళంది. రికారిసంగ్ రూమ్స క్ల వెళాళక కర్గిఫ్ 
త్మస్థ పాట మొదలుపెటిగానే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్ు అయపోయ్యర్వ. కానీ 
"ఆమె మొహ్ం?" ఒకకసారి ఆలోచనలో పడాసడు కొతూ డైరకిర్. కానీ 
ఎంత మధుర్ం గా పాడుతోంది?? ఎలా ? స్రే!! బాగా ఆలోచించి 
పాటే గాన మనషి కనపడదు కదా! అనుకొన వెంటనే స్పలెకి్ 
చేశాడు. 

స్పలెకి్ అయ్యయను అన తెలియగానే తన పేర్వ కోక్లల గా 
మర్వికుంది. 

మూయజికల్ హట్స గా పేర్వ తెచ్చికునా ఆ స్థనమలో కోక్లల 
పేర్వ ఒకకసారిగా ఆకాశానక్ల అంట్టంది. కానీ తను ఎలా ఉంటుందో 
ఎవరిక్ల తెలియదు. వర్వస్గా తరాుత వచిిన సీడీలు, స్థనమలు 
అనా స్తపర్ హటేే. ఎవరో "కోక్లల ట. పేర్వకు తగీటు ిగాత్రం" అన 
అనుకున్నార్వ అందర్వ. అంత వర్కు తను కథను చెపూూ కొంచెం 
ఆగి మళ్లళ మొదలు పెటి్టంది. “న్న పాట ను అందరూ పొగుడుత్త 
ఉంటే కొంచెం ప్రలోభానక్ల లోనయ్యయను,  అందరి మందు న్న 
రూపంతో వచెియ్యలన,  కానీ చూశాక!! మళ్లళ ననుా  న్న మొహ్ం 
చూస్థ నరాకరిసేూ?  అమోమ!  ప్రేక్షకుల అభిమన్ననక్ల బాగా అలవాటు 
పడపోయ్యను. ఒకప్పుడు ననుా హేళ్న చేస్థనవార్వ ననుా 
పొగుడుత్త ఉంటే, ఆ స్ంతోష్ం, ఆనందం మటలేో చెపుల్లను. ఈ 
స్భామఖంగా మీ అందరికీ చెపుబోయేది, ప్రారిథంచేది, ఒకటే.. 
న్నలాంట్ట, అందులో ఇలాంట్ట ఏస్థడ్ విక్లమి్స లు ఎందరో?  వారిన 
అస్హయంచ్చకోకండ. 

ఆఖరి మటలు అంటూ తన మొహ్లనక్ల ఉనా బటి త్మసేస్థంది. 
"అబాబ!! బాబోయ్?! ఓ మైగాడ్!!" ఒకక సారిగా స్భలో కలకలం 
రేగింది. రండు చేతులు జ్యడంచి కోక్లల "న్నకు తెలుసు, మీర్వ ఎలా 
రియ్యకి్ అవుతరో, కానీ న్నకు ప్పటుికతో వచిిన లోపం కాదు ఇది. 
న్న కనా తండ్రి చేస్థన దురాగతం ఇది. భగవంతుడు ఎందుకు న్నకు 
ఇలాంట్ట పనష్మంట్స ఇచాిడో తెలియదు. ఈ మొహ్ంతో అనేక 
స్ంవతురాలు న్నన్నర్కాలుగా  అస్హయంచ్చకోవడం, 
చీదరించ్చకోవటం లాంట్ట వాట్టన అనుభవించాను,  కానీ ఇది న్న 
తపాు?? ఇందులో న్న పాత్ర ఎంత?? ఒకకర్ంటే ఒకకర్వ కూడా 
అలా ఆలోచించల్లదు. అందరూ న్న మొహ్ం చూడగానే చూప్ప 
తిప్పుకునా వారే. చాలా సార్వ ే ఆతమహ్తయ చేసుకుందామన 
అనుకున్నాను. బతిక్ల ఎవరిన ఉదధరించాలి అనుకున్నాను.కానీ 
ఎకకడో చదివాను అనా దార్వలూ మూసుకుపోయ్యయ 
అనుకునాప్పుడు భగవంతుడు ఎకకడో ఒక మూల ఒక చినాపాట్ట 
వెలుతుర్వ చూపిసాూడన.  ఆ వెలుతుర్వ న్నకు న్న కంఠం రూపంలో 
ఇచాిడు.అనుకోకుండా ఒకరోజు చేస్థన హ్మిమంగ్ న్న జీవితనా 
మరిింది. మళ్లళ న్నలో జీవించాలనే ఆశలు రేకెతిూంచింది. మొదటోే 
ఈ మొహ్ం తోనే పాడుదాం అనుకున్నాను కానీ ననుా చూడగానే 
కనీస్ం వాయస్ టెసి్ క్ల కూడా పిలవకుండానే న్న పాట, న్న గొంతు 
పనక్లరాదన్నార్వ. అందుకన మసుగేసుకొన, అంత కవర్ 
చేసుకొన, కళ్ళే మత్రమే కనపడేలా వెళిే ప్రయతిాంచాను. వస్ంతం 
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లో మవి చివుళ్ళళ తింటూ తన గాన మధురాయనా మనక్ల అందించే 
కోయల ఆ కొమమలేో దాగుంటుంది ఎవరిక్ల కనపడకుండా!!తన 
త్మయన రాగ మధురాయనా మనక్ల వినపిసుూంది కానీ తను 
కనపించదు. బహుశా ఆ నలుప్ప ర్ంగు న అస్హయంచ్చ 
కుంటామనేమో!!  ఆ కోయల్ల న్నకు ఆదర్శం.అందుకే న్న పేర్వ 
కోక్లల గా మరిుంచ్చకున్నాను..న్న కంఠమో కానీ నేను ఎవురికీ 
కనపడదలుికోల్లదు. రాను రాను అందరికీ నేను ఒక మిసి్ర్గగా 
మరాను న్నలాంట్ట అభాగుయనులు ఎందరో.  వారిన 
అస్హయంచ్చకోకండ. ఈ విష్యం లో ఈష్ణ్మమత్రం మత్రం జ్ఞలి 
అయన్న చూపండ. దానక్ల ఖర్వి ల్లదుగా?? ఎవరిలో ఏ టాలెంట్స 
ఉందొ?? వార్వ ఆతమహ్తయలు చేసుకునే పరిస్థథతులు కలిుంచకండ!!  
"For Ever Yours"" అనే ఒక సేవా స్ంస్థను సాథపించి, మఖయంగా 
ఇలాంట్ట దుర్ఘటనలు జరిగిన వారిక్ల స్మయ్యనక్ల తగిన స్హ్లయం 
అందించడం, ఆ అమమయలను ఆదుకోవడం, మ స్ంస్థ ఉదాేశం. 

వారిక్ల కావలస్థన ర్క్షణ్,  ఆస్రా కలిగించడం మ ధ్యయయం. ఇన్నాళ్ళే 
దానా న్న పేర్వ పైక్ల రాకుండా నడుప్పతున్నాను,  ఈ రోజు మీ 
అందరి మందు ధైర్యంగా ఈ విష్య్యనా వెలేడసుూన్నాను. 
మరోసారి ననుా చూశాక కూడా, ఇదివర్కులాగే ననుా, న్న పాటనీ 
ఆదరిసాూర్న, అభిమనసాూర్న, ఆశిస్తూ, మీ అందరి దగీర్ స్పలవు 
త్మసుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం న్నకు కలిుంచిన స్భాధయక్షునక్ల, 
ఇంత ఓపికగా న్న కథను వినా మీ అందరికీ న్న 
కృతజాతభివందన్నలు!!"  అంది కోక్లల.  

ఒకకసారిగా స్భలో మౌనం వీడ, అందరూ ల్లచి నలబడ గటి్టగా 
ఆపకుండా గంటసేప్ప చపుటుే కొటారి్వ. కోక్లల అందమైన "వస్ంత 
కోక్లల" అన  అనపించింది అందరికీ!! 

స్భ్యయలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. 
శ్రీమతి ప్పష్ు,  

శ్రీ మధు అన్నా 
(TFAS Past VP) 
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నేన పరాజితుణి్ణ   
వైదుయల మధుకర్ 

(తెలుగు జ్యయతి కవితల  పోటీలో దిుత్మయ బహుమతి గ్రహీత)    

ఓట్ మి అొంచ్చన నిల బ డి 
గెలుపుకోసొం ఆరాట్ ప డుతునె వాణి్ణ 
నూరు ఓట్ ములు అనుభ వొంచ్చనోణి్ణ 

నూటొకక స్తరి కూడా గెలుస్తా న ని 
పోటీలో నిలిచినోణి్ణ 

 నేను ప రాజితుణి్ణ కాను 
  

అవ మానాలు అనుమానాలు నాకొం కొతా కాదు 
ఒకక గెలుపుకోసొం మ రో నూరు స్తరుల  

ఓడిపోవ డానికి సిదధ ప డినోణి్ణ 
ఓట్ మి ముొంగిట్ నిల బ డి 
గెలుపు కోసొం త పిసాునోెణి్ణ 
 నేను ప రాజితునిె కాను 

  
గెలుపు ప య నొంలో 

అలుపెరుగ ని బాట్ స్తరిని 
ఓట్ మ నే చీక టిలో వెలుగుకోసొం 

 

వెతిక అనేుష్ కుణి్ణ 
ఓట్ మై న గెలుపెై న ఆగ ని ప య నానిె 

 నేను ప రాజితుణి్ణ కాను 
  

గెలుపుకోసొం ఒక రి పొంచ న చేరే 
ప రానె జీవని కాను 

ఓట్ మిని జ యొంచ డొం కోసొం వొంచ న చేసే 
ఊసరవెలిల ని కాను 

ఆతమసై్థరయమే ఆయుధ మై న గుొండె నిబబరానిె 
నేను ప రాజితుణి్ణ కాను 

  
ఓట్ మై నా గెలుపెై నా ఆతామభిమానిె 

తాక టుట పెట్ట లేని స్తమానుయణి్ణ 
ఆశ ల ను ఆశ యాల ను హృద యాొంత రాలోల  

దాసుకునె మౌనానిె 
సముదేగ రభమొంత స హనొం గ ల సునామిని. 
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 వెలిసిపోయిన పాత చీరలు      
కుంతి 

(తెలుగు జ్యయతి కథల పోటీలో దిుత్మయ బహుమతి గ్రహీత) 

 "అకాక! ఎవరితోనో ఫోన్ లో గటి్ట గటి్టగ 
మటాేడుతునావు"అప్పుడే వసారాలో బటిలు ఆరేస్థ చేతులు 
తుడుచ్చకుంటూ వచిిన శార్ద, పదమకకను అడగింది అంగణ్ంలో 
కూర్వింటూ 
 "ఇంకెవరితోట్ట మీ బావ తోట్ట" 
 "ఏమైంది" 
 "నెల రోజులైంది పటణం  పోయ. అకకడ తగుడులు, 
పేకాటలు. ఈ నెలల లక్ష రూపాయలు ఖర్వి అయన యట. ఇదిటే 
ఉంటే ,చింకీ,పింకీలు య్యభైవేలు పెటి్ట మళ్లళ బటిలు 
కొనుకొకచ్చికునార్ట. పొయన నెలనే ఇదార్వ స్తకటీలు 
కొనుకుకన్నార్వ.వీళ్ే స్ంగతి యేందో అరా్మయతల్లదు" 
 "మీ మమ మసుూ స్ంపాయంచి పోయండు.ఇంక నీ 
మనమలు మనమరాళ్ళళ తినా తర్గన ఆస్థూ నీది,ఎందుకంత పరష్కన్ 
అయతవు.పిలేలు ,బావా లైఫ్ ఎంజ్ఞయ చేసుూనార్వ,  
చేయనయయరాదు. నీ మరిదికూడా గంతె.న్నపిలేలు కూడ గంతె. 
మనమే ఇటుేంటమ" అనాది శార్ద 
 ఆ యంట్టలో పనచేసే వీర్నా యంట్ట వర్ండాలో కూరొిన  
వీళ్ళ స్ంభాష్ణ్ ఆస్క్లూగా వింటున్నాడు . 
 ఇంతలో గేట్స చప్పుడయంది. అందరూ అటుకేస్థ చూసార్వ. 
 ఆ ఊరి ప్పరోహతుడు, ఆ ఊరి దురీా దేవి పూజ్ఞరి 
శ్రీనవాస్ శర్మ గేటు త్మసుకొన లోపలిక్ల వచాిడు.వీర్నా వెళిళ" రా! 
సీనయయరా!" అంటూ  లోపలిక్ల  పిలిచాడు. 
 శ్రీనవాస్ శర్మ, వీర్నాలు అదే ఊరిలో ఉనా ప్రాధమిక 
పాఠశాలలోకలిస్థ చదువుకున్నార్వ.అన్నట్ట నుండ వారిదారూ మంచి 
మిత్రులు. అయదవ తర్గతి పూరిూ అయన్నక శ్రీనవాస్ శర్మ పకకన 
ఉనా మండలం పాఠశాలకు వెళిళ పదవతర్గతి వర్కు 
చదువుకొన్నాడు. తలీే, తండ్రులు అకాలమర్ణ్ం చెందడంతో, ఆ  
ఊరి లోనే వార్స్తుంగా వచిిన  గుడలో పూజ్ఞరి గా ఉంటూ అదే 
ఊళ్ళళ పౌరోహతయం చేసుకుంటున్నాడు. వీర్నా ఐదవతర్గతి 
చదవగానే అతన తండ్రి కొమర్నా తను పన చేసే రాజేశుర్ రావు 
దగీర్ పాల్లర్వగా పనలోక్ల కుదిరాిడు. రాజేశుర్ రావు చనపోయన 
తర్వవాత, తండ్రి చేస్థన  అప్పులు త్మర్ిడానక్ల రాజేశుర్ రావు కొడుకు 
ర్మేశ్ రావు  దగీర్   వీర్నా పనచేస్తూ ఉండ పోయ్యడు. 
 శ్రీనవాస్స్ శర్మ తండ్రి శివరామశర్మ విలువలునా వాడు. 
స్ంప్రదాయసుూడైన్న మనవతునక్ల పటిం కటేి వాడు. వీర్నా 
చినాతనంలో ఉండగా ఎప్పడైన్న శ్రీనవాస్ శర్మ తోపాటు గుడక్ల 
వెళిత్య వీర్నా చేతిలో యేపండో ప్రసాదమో పెటిే వాడు. ప్రేమగా 

చూసేవాడు. ఉతువాలు, ప్రత్యయక పూజలు జరిగే రోజులేో వీర్నా తండ్రి 
కొమర్నాకు ఆయన కుటుంబానక్ల  అకకడే భోజన్నలు పెటిేవాడు. 
కొమర్నా, శివరామ శర్మ లమధయ తెలియన ఆత్మమయ బంధం 
ఉండేది. అదే వారి పిలేలైన వీర్నా, శ్రీనవాస్ శర్మల మధయ 
కొనసాగుతుంది. శివరామ శర్మ అమమవారిక్ల  పెటి్టన నై వేదయం ఎంతో 
కమమగా ఉండేది.   ఆ నైవేదయం పరిమళ్ం కంటే మించి శివరామ శర్మ 
కుటుంబం యొకక ఆత్మమయ పరిమళ్ం ఇపుట్టకీ వీర్నాకు 
గుర్వూన్నాయ. ఈ నేపథయంలో శ్రీనవాస్ శర్మ మరియు వీర్నాల మధయ 
ఉనా చినా న్నట్ట సేాహ్బంధానా వారి మధయ ఉనా కులఖడీం 
త్రుంచల్లకపోయంది.  
 శ్రీనవాస్ శర్మను చూస్థన పదమమమ "ఏంది పంతులు! ఏమి 
స్ంగతిఎటో వచిినవు" అనాది కూరోివడానక్ల కుర్గి చూపిస్తూ. 
అతడు గుడ  నుండ  తెచిిన కుంకుమ, పసుప్పలు పదమమమ చేతిలో 
పెడుత్త, తనూ కూర్విన్నాడు. 
 "మీర్వ శార్దమమను తోలుక రావడానక్ల  పోయనపుట్ట 
నుండ ఈ రోజు వర్కు , రోజు మీ కోస్ం పోతునాడమమ." అన్నాడు 
వీర్నా 
 "ఏమి స్ంగతి పంతులు"అనాది పదమమమ 
 "ఏమంటది అమమ! మీకు తెలియనది ఏమంది. 
రామేశుర్రావు గార్వ పోయనపుట్ట నుండ గుడమనయం మకు 
రావడం ల్లదు. ఆయన ఉనాప్పుడు ధూపదీపాలకు నెలక్లంత 
ఇచేివాడు. ఇప్పడు  అదీల్లదు. అయన్న ఇనా న్నళ్ళళ ఎటేనో 
గడపినం. కాన ర్కకస్థ కాలం వచిింది. ఆర్వ నెలల నుండ గుడ క్ల 
భకుూలు రావడం ల్లదు. ఊళ్ళళ ఎవరూ పూజలకు పిలవడంల్లదు. ఆర్వ 
నెలల క్లందట్ట వర్కు అప్పడో ఇప్పడో గుడక్ల వచేి భకుూలతో  
అమమవారిక్ల దీపం, ధూపం, నైవేదయం గడచేది. మకూ ఒకపూట 
గడచేది. ప్రసుూతం అయత్య  మ తిండ అటుంచి దేవత నైవేదాయనక్ల 
కూడ కటకట పడుతున్నాం" అన్నాడు శ్రీనవాస్ శర్మ బాధగా 
 ఆ మటలు వినా పదమమమ అతను ఎందుకు వచాిడో, 
యేమి యేమి అడగబోతున్నాడో ఊహంచ్చకొన, 
 "యేమి చెపుమంటవు పంతులూ!మపరిస్థథతి కూడ గటేనే 
ఉనాది. కరోన్న వచ్చిడేందో కాన ర్మేష్ సార్ దంద అంత 
న్నశనమైంది. ఆయన నడపే చిటిెల దందల, బజినెసే్ లాస్  వచిింది.  
పండన పంట,వయవసాయ్యనక్ల చేస్థన అప్పులతో స్రిపోయంది . 
మపరిస్థథతి మీ కనా అదాునాంగ ఉంది" అనాది. 
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 "పండన పంట అంత పైస్లు చేసుకొన పేకాడత్య, తగి 
తందన్నలాడత్య పైస్లు య్యడకేంచి ఉంటయ" అనుకున్నాడు 
వీర్నా మనసులో 
 శ్రీనవాస్శర్మ ఆమె మటలకు కాసేప్ప మౌనంగా ఉన్నాడు. 
కాన అతన ప్రసుూత పరిస్థథతి మౌనంగా, గంభీర్ంగా, సాుభిమనంగా 
ఉండనచేిటుే ల్లదు. 
 "మీరే ఇటే అంటే ఎటే? గుడ మన్నయనా చూసేది మీరే. 
గుడక్ల ధర్మ కర్ూలు కూడామీరే. మీరే అమమవారిన, అమమవారిన 
నమమకునా న్నలాంట్ట వారిన వదిల్లసేూ మ పరిస్థథతి యేమికాను" 
అన్నాడు 
 "అనా మటలెందుకు పంతులు.మేమ చేసుూనాచిటిీల 
దందాల దివాల దీస్థంది.చేతిలపైస్లు ఆడతల్లవు.ల్లకుంటే మకు 
ధర్మం దెలుదా?న్నయయం దెలుదా?" 
 ఆ మటలు విన ఇంకా ఆమెతో యేమి మటాేడాలో 
తోచక అకకడే కూర్విండ పోయ్యడు.  
 మళ్లళ అతనే "అస్లు విష్యం చెప్పతున్నాను అమమ! మన 
ఊళ్ళ ఈ మధయచిలేర్ దొంగతన్నలు ఎకుకవయ్యయయన  మీకు 
తెలుసు కదా. అమమ వారికునా వెండ నగలు, పాత్రలు ఎవడైన 
ఎతుూకుపోతడేమోనన  నేను న్న భార్య రోజు అమమ వారి గుడ లోనే  
పడుకుంటున్నాం. మూడు రోజుల క్లంద మ ఇంట్టలో ఎవడో 
దొంగపడాసడు. బటిలు, బాస్నుే, ఉప్పులు, పప్పుల దగీర్నుండ 
అనాస్ర్వాకు  పోయండు. దురీ్మమ పాదాల సాక్షిగ చెప్పతున్నాను, 
మూడు రోజుల నుండ స్రిగ ీ తిండ కూడ ల్లదు. తిండ ల్లక 
పోవడమే కాదు .మర్వ బటి కూడ ల్లదు. సాానం చేస్థ ఒంట్ట మీది 
గుడాను పిండుకొన అది ఎండే వర్కు తుండుతోటే ఉంటునాను.  
న్న భార్య పరిస్థథతి  ఇంకా కష్ింగా ఉనాది.. ఆమె సాానంచేస్థ విడచిన 
బటి ఎండేవర్కు చింక్ల పాత కటుికొన వంట్టటేనే ఉంటునాది" 
అన్నాడు, అవమన భార్ంతో పాటుగా గుండనుండ తనుాకు  
వచిిన కళ్ళనీళ్తేో.  
 అతన మటలు వినగానే తన చినాన్నట్ట సేాహతునక్ల 
వచిిన కష్ిం చూస్థ వీర్నా కళ్ళలేో కూడా నీళ్ళళ నండాయ. 
 "అయోయ!అంత పన అయందా? మకు తెలునే 
తెలుదు"అనాది 
 "ఔను అమమ! మ దరిద్రానక్లతోడు ప్పలి మీద ప్పట్రలా ఇది 
వచిిపడంది" అంటూ ఆమె మఖంలోక్ల, యేదైన్న సాయం 
చేసుూందేమో అనాటుేగా చూసాడు. 
 అమె అతడన పటి్టంచ్చకోకుండా "శార్దా! రాత్రిక్ల ఇంత 
ఉప్పుడు పిండ చెయయ" అనాది 
 శర్మ కదలకుండా అకకడే కూర్విన్నాడు 

 వీర్నా తన యజమన భార్యలో ఇటువంట్ట స్ందర్భం 
లోనైన్న మనవతుం కనబడుతుండేమోనన ఆశగా ఎదుర్వ 
చూసుూన్నాడు 
 "శార్దమమ భక్లూ టీవీ పెటుి. కరోన్న రాకుండ  రోజు ఏవో  
పూజలు చూపిసుూనార్వ" అనాది పదమమమ శ్రీనవాస్ శర్మ వైప్ప 
చూడకుండా.  
 ఆమె తనను గురించి పట్టించ్చకునేటటుే ల్లదన తెలిస్థన్న, 
తన ఆతమభిమన్ననా పకకకు పెటి్ట,  వసారాలో ఆర్వెస్థన ధోవతులు, 
చీర్ల వంక చూస్తూ, అతి కష్ిం మీద నోర్వ పెగులుికొన, "అమమ! 
ఒకక చినా సాయం చేయండ,కనీస్ం రండు పాత చీర్లు అయన్న 
ఇయయండ"అన్నాడు. 
 "అయోయ పంతులు !ఎంత మట అనావు.మీర్వ 
బాపనోళ్ళళ.పెదా కులపోళ్ళళ.మేమ కట్టిన చీర్లు మీక్లసేూ మకు 
పాపం తగలదా?" అనాది. 
 అమె అలా అనేస్రిక్ల , తనమీద, తన కులం మీద అస్హ్యం 
ప్పటి్ట, మెలేగా అకకడ నుండ ల్లచి గేటు త్మసుకొన బయట్టక్ల వచాిడు. 
అతన వెంట వీర్నా కూడా వచాిడు ఇదారూ మౌనంగా వీధ చివర్ 
ఉనా గుడ దాకా వచాిర్వ.  వీర్నా గుడ వైప్ప చూసాడు. ఆ రోజు 
శుక్రవార్ం కావడంతో సీనయయ అమమవారిన చకకగా 
అలంకరించినటుేన్నాడు. గ్రిల్ు వేస్థన గర్భ గుడలో నుండ అమమవార్వ 
చకకగా  దర్షనం ఇసుూంది. "ఉనాంతలో అమమవారిక్ల యే లోటు 
చేయడు"అన అనుకున్నాడు మనసులో  
 గుడ పకకన చెఱువు ఉంది. ఆ చెఱువును చూడాగానే,  
ఇంటర్ మీడయట్స లో మంచిసేిట్స రాయంక్ సాధంచి, యే కోచింగ్ 
ల్లకుండా ఎమ్స స్పట్స లో కూడా మంచి రాం క్ సాధంచిన్న మెడస్థన్ 
లో సీట్స రాకపోవడం తో కొనా నెలల క్లందట  బలవనమర్ణ్ం 
పొందిన సీనయయ కొడుకు అచ్చయతం  గుర్వూకు వచాిడు.  చెఱువు 
గటుి పైన   అస్హ్లయంగా  కూలబడన  సీనయయ  పకకన  
కూర్విన్నాడు . 
 "సీనయయ! నీ పరిస్థథతి చూసేూ న్నకు గుండ తర్వకుక 
పోతుంది. తెలే కార్వస ఉండబటి్ట, రేష్న్ సామన్ స్మయ్యనక్ల 
రాబటి్ట, మకుల స్ంఘాలు నెలకు కొనాపైస్లు మకు ఇయయబటి్ట 
న్న బతుకు నడుసుూనాది ల్లకుంటే న్న పరిస్థథతి  కూడ నీలాగే ఉండేది. 
నీకు తెలునదేమంది? ఇనా స్ంవతురాల నుండ ఈయన దగీర్ 
పనచేసుూనా అప్పు త్మర్వత ల్లదు. ఆకలి త్మర్వతల్లదు. చినా న్నట్ట నుండ 
నీవు న్న దోసుూవు. ఇదిగో న్న దగీర్ ఒక వంద రూపాయలునాయ. 
త్మసుకో. కాదనకు" అన్నాడు. 
శర్మ వీర్నా చేతులు పటుికొన,  "వీర్నా! నీది పెదా మనస్న న్నకు 
తెలుసు. న్నకు కష్ిం వసేి ననుా ఇంట్ట దాకా రానచిి, న్నకు ల్లదు 
అన చెప్పతర్వ.అదే నీకు కష్ిం వసేూ కనీస్ం ననుా ఇంట్టలోక్ల కూడా 
రానవుర్వ. ఆ డబుబలు నీ దగీర్  ఉంచ్చకో.  నేనే యేదైన 
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ఆలోచించ్చకుంటాను" అంటూ అకకడ నుండ ల్లచి అతనక్ల 
వీడుకోలు చెపిు ఇంట్ట వైప్ప వెళాళడు. 
   ******** 
 ఏదో అలిక్లడక్ల శర్మకు మెలకువ వచిింది.భార్య దూర్ంగ 
వెళిళ మూలకు పడుకొన వెక్లక వెక్లక యేడుసుూనాది.  ఇంట్టలో దొంగ 
పడనపుట్ట నుండ వాళ్ళళ గుడలో కాక ఇంట్టలోనే 
పడుకుంటున్నార్వ. ల్లచాడు. లైట్స వేసాడు. అర్ధమైంది.భార్యకు 
నెలస్రి వచిినటుేంది. చీర్ తడస్థంది. ఒక పకక చలి, మరొక పకక 
ఉనా ఒకక చీర్ కూడా అస్హ్యంగా తయ్యర్యంది. ఆమెతో ఏమి 
మటాేడాలో అర్ధం కాల్లదు. నదుర్ చెదిరి పోయంది. స్మయం 
చూసాడు. పనెాండు అయంది. తలుప్ప దగీరిక్ల వేస్థ బయట్టక్ల వచిి 
నడవడం ప్రార్ంభించాడు. వెనెాల కాసుూంది. కొంత దూర్ం 
నడచాడు. ర్మేష్ దొర్ ఇంట్టక్ల దాకా వచాిడు. గేట్స త్మసే ఉంది. 
ఆర్వ బయట వీర్నా గుర్రు పెటి్ట నదుర్ పోతున్నాడు.  ఇంట్టక్ల 
ఉతూర్ం  వైప్ప కాంపౌండ్ వాల్ కు దగీర్ దండంపైన  చీర్లు ఆరి 
వేస్థ ఉన్నాయ. అతనక్ల తళ్ళకుకన యేదో ఆలోచన వచిింది. 
నైతికచట్రం లో పెరిగిన అతన మనసు  అతనా వారిసుూన్నా, 
అతడునా బలహీన మైన పరిస్థథతులు  అతన మనసును ఓడంచాయ. 
అటుకేస్థ నెమమదిగా నడచాడు,  గేట్స దాటాడు. దండం ఉనా వైప్పకు 
చేర్వకున్నాడు. అందులో వెలిస్థపోయన పాత చీర్లు త్మసుకున్నాడు. 
మళ్లళ  మెయన్ గేట్స వైప్పనుండ వెళిత్య ఎవరి కంటనైన్న పడతనేమో  
అనుకొన కాంపౌండ్ వాల్ ఎక్లక దూక్ల వెళిళపోదామనుకున్నాడు. 
గోడపైన బలంగా చేతులు ఆనంచి ఎకకబోయ్యడు. 
 చేయ జ్ఞరింది. కాలు అకకడే ఉనా ఇనుప రేకుల మీద 
పడంది.బాగా అలిక్లడ అయంది.. ఆ శబాానక్ల వీర్నా ల్లచాడు. 
ఇంట్టలో ఉనా పదమమమ ల్లచి,తలుప్ప త్మసుకొన బయట్టక్ల వచిింది. 
బయట లైట్స వేస్తూ," ఒరేయ్! వీర్నా ఏందో చప్పుడవుతుంది 
చూడు" అనాది. 
 ఈ అలజడక్ల భయపడన శర్మ అతి కష్ిం మీద  మళ్లళ గోడ 
ఎక్లక అవతలి వైప్పకు దూకాడు,కాన అకకడ బాగా పెరిగిన తుమమ 
చెటుే ఉనా చినా మరిక్ల కాలువ ఉండడంతో, చెటేను 
ఒర్వసుకుంటూ కాలువలో పడాసడు. చేతులకు కాళ్ళకు మళ్ళళ 
గుచ్చికున్నాయ, ఒంట్ట నండా మరిక్ల అంట్టంది. 
 వీర్నా అలిక్లడ వచిిన వైప్ప వచిి, ఎవరో గోడ ఎకకడం 
గమనంచి  వచిిన వాడు దొంగ అనుకొన వెంటనే గోడ ఎక్లక తనూ 
అవతలి వైప్పకు దూకాడు. అకకడ సీనయయను చూస్థ వీర్నా 
ఒకకసారిగా నరాఘంతపోయ్యడు. 
సీనయయను ఆపరిస్థథతిలో చూస్థన వీర్నా,అతికష్ింగా " సీనయయ! 
యేమి పనచేస్థనవు?" అన్నాడు 
 శర్మ చేతులను మఖానక్ల  అడుసపెటుికొన రోదిస్తూ, "న్న బుదిధ భ్రష్టి 
పటి్టంది,న్న దరిద్రం ననుా చేయగూడన పనన చేయంచింది" 
అన్నాడు. 

 "అది స్రే సీనయయ! పెదిాంట్ట వాళ్ళళ కటుికునే చీర్లు నీవు  
ఎతుూకుపోత్య, రేప్ప నీ భార్య అది కటుికొన ఊళ్ళళ తిరిగిత్య ఇప్పుడు 
నీవు తపిుంచ్చకున్నా ఎపుట్టకైన్న నీవే దొంగవన తెలిసేది కదా.  
ఇంత చినా ఆలోచన రాల్లదేందయయ" అన్నాడు జ్ఞలిగా.  అతన 
ఒంట్టక్ల అంటుకునా మళ్ేను త్మస్తూ.  
 మళ్లళ తనే " అయందేదో అయంది.ఇకకడ నుండ వెళిళపో 
"అన్నాడు. శర్మ తన చేతిలో ఉనా వెలిస్థపోయన పాత చీర్లను  
పారేస్థ ఆకకడ నుండ దుుఃఖభార్ంతో పర్వగుత్మసాడు. 
 వీర్నా చీర్లను పటుికొన ఇంట్టలోక్ల వచాిడు. 
 "ఎవడో చిలేర్ దొంగ అమమ ! ననుా  చూడగానే చీర్లు 
విడచి పెటి్ట పారిపోయ్యడు"అంటూ  పదమమమకు చెపిు, చీర్లను 
అకకడ పెటి్ట,నులక మంచం వైప్ప వెళాళడు. 
 "నీ దొర్కు ఎనా సార్వే చెపిున. గీ గోడ ఎతుూ పెంచమన. 
వింటెన్న. ఈ సారి వచిినప్పుడు నీవనా కొంచెం గటి్టగ చెప్పు.కొంచెం 
మెలకగనే ఉండు" అంటూ వచిిన దొంగను నోట్టక్లవచిిన బూతులు  
తిడుత్త లైట్స బంద్ జేస్థ తలుప్పలు మూసుకొన లోపలివెళింేది 
పదమమమ. 
 దూర్ంగా  వెలిస్థపోయన పాత చీర్లు కనపిసుూన్నాయ. 
వాట్టన చూసేూ శర్మ లాంట్ట వాళ్ే జీవితలు కూడా అలాంట్టవే  కదా 
అనపించింది అతనక్ల. 
 వీర్నాకు నదుర్ పటిడం ల్లదు. తన మిత్రునక్ల తను 
యేసాయం చేయకపోగా, కనీస్ం వెలిస్థపోయన పాత చీర్లు 
పటుికుపోతునాప్పుడు త్మసుకు పొమమన్నా బాగుండేదేమో 
అనుకున్నాడు. "రేప్ప వెళిళ యేదైన్న కనీస్ సాయం చెయ్యయలి" 
అనుకున్నాడు.  
 సీనయయ దురీ్తిక్ల మనసులో చాలా సేప్ప దుుఃఖపడాసడు. 
"దురీ్మమ తలిే నీవే సీనయయ కష్కిలు త్మర్వి" అన మనసులో 
మొకుకకున్నాడు  
 తెలేవార్వత్తనే వీర్నా ల్లచాడు తన గుడస్పలోక్ల వెళాళడు. 
తన భార్య కునా చీర్లలో మంచివి రండు చేతిలోక్ల  త్మసుకున్నాడు. 
 సీనయయ ఇంట్టక్ల వెళాళడు  ఇంట్ట తలుప్పలు దగీరిక్ల వేస్థ 
ఉన్నాయ. "సీనయ్యయ!" అంటూ తలుప్పలను తోసాడు. లోపలి 
దృష్యం చూడగానే వీర్నాకు ఒకక సారిగా తన క్లంద ఉనా నేల 
కదిలినటుే అనపించింది.సీనయయ దంపతులు తమ  వంట్ట  పైన 
అంత దాకా ఉనా ఆ  చివరి వసాాలతోనే  ఉరి వేసుకునాటుేన్నార్వ. 
దూలానక్ల నగాంగా వేలాడుత్త కనపించార్వ. తన దగీర్ ఉనా 
రండు చీర్లను వారిక్ల చ్చటి్ట, 
 "ఘోర్ం జరిగిపోయంది" అంటూ గుండలను 
కొటుికుంటూ ఊళ్ళళ వాళ్ళకు ఆ విష్య్యనా తెలపడానక్ల అకకడ 
నుండ పర్వగెతూడు. *** 
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పది కోట్ల య్యయరు ఒకటి రొండయ్యయరు 
తెలుగు దేశ పేజలు . ఆరొంభ శూరులు 

బొండి 'ర' ల, అరథ  సునెల గే్ొంధిక భాష్ పోయె సరే 
తేట్ తెలుగు మాట్ మణులు మాొండలీకాలు 

మటిట  కరచ్చ నేమో నకకటా ! 
ఉభయ రాష్ట్ట ాల వాయవహారికాొంగ్ల న తెలుగు బడుగు 

అమరికా దేశానా ఆొంధే ఛొందానికో  పడుగుమడుగు? 
ఏది తెరగు మరి యెకకడ నవ యువతకు భాష్ తొడుగు? 

పిడుగు గిడుగు నడుగు! య్యడ తెలుగు పడుగు? 
 

అ ఆ ఇ ఈ ల తెలుగు అక్షరాలు 
దీరాాలు, వతాులూ , వటే్సుడుల గుణ్ణొంతాలు 

అమామ ఆవ్వల తెలుగు వాచకాలు 
కోతీ బావల చిటిట  మిరియలూ గుమామడులు గుడుగుడుగుొంచాలు 

సొంధులూ ఛొందాలు పదయ పేహసనాలు 
నేరేే స్తధనాలేవీ? పలికొందుకు చినాెరులకి పేోతాాహాలేవీ ? 

లేని తెలుగు మాధయమాల తెలుగు బడుగు 
పిడుగు గిడుగు నడుగు! య్యడ తెలుగు పడుగు? 

 
పుటిట ొంట్ రాజ మనెన పట్ట ని మేటి  బాస 

కొతా  కూనల్లరుగని కూసు బాస 
ఖొండాొంతరాల ఖ్యయతి , గ్లి లేని జ్యయతి 

గళహీన గ్నమది, గొంగోతేి ఇగిరిన గొంగ 
శుకాల పికాల కోలాహల కటాకువ్వల కౄర చతుష్ట్ేదాల  

పచచటి చెట్ల  నీడ లేని చదలయడవ 
జలదరారభటుల జడిగ్లి వానలో 

ఆచాచదన లేని కరే గొడుగు 
ఏది తెరగు మరి యెకకడ నవ యువతకు భాష్ తొడుగు? 

పిడుగు గిడుగు నడుగు! య్యడ తెలుగు పడుగు? 
 

తెనుగు బాస ప్రస కోటి తారాజులిత సిరీ శే్రముఖ హారొం 
కవతేయ, కొపేరపు, తిరుపతి వ్వొంకటాది కవ్వల 

సహసే్తవధాన మేధో జనిత బాసర శారదా మధు శాుస 
శే్రనాధ కవనాన పలనాటి శృొంగ్ర శయాయదిక 

పోతన కవతానుపేాసల సుధాస్తర రజతాచల కుసుమవాటిక 
శే్రశే్ర పేస్తథ నాల ఆరుదే కూనపదాల 

ఆతేేయ మనసు పిపాసల వశాఖ స్తగర కవతాొంతరొంగ హోరు 
గురజాడ గిడుగుల ఉతా రాొంధే వొంశధార 

దాశరధీ సినారల తెలొంగ్ణ వీణా సమేమళనొం 
కోటి భాష్ల పెటుట  అచచ తెనుగు నుడికటుట  

ముొందుచూప్రలేని పాలకుల పాడిగటుట  
దేశదేశాల భాష్ట్భిమాన ఔపోసనోదకొం 

ఆొంధేదేశాన వెలుల వెై  చిమమనగేోవయెై  తేట్ బాసను చిముమ 
తెలుగు యెనెడు పడుగు, కలత వలదు గిడుగు 

పేపొంచ భాష్ తెలుగు .. సొబగు  

తెలుగు పొడుగు  
ప్రభాకర్ మూరిూ   
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వైెద్యయని తపన   
డా. ర్మయశ్రీ:    

పాతికళళపచిచకాయపగులగ్ చేతకాక ఏమీచేయలేక చినె 

కనీెటిబిొందువొకటి రాలిచనది నేనా ? 

నిొండెై నపొండుజీవతొం పరమపదమొందగ్ జీవనాడిలేదని 

సూటిగచెపేనేరిచన ఘనత నాదా ? 

ఆబేహమకీట్జననీ ! 

నీ సూక్షమసుత నీ మానవసుతులను ఆహుతి చేయ చూడతగునా ? 

పొండుజీవతాలు నిొండుగ్ నీ ఒడికి చేరచక   

పసిడి కాయలనేల నేలరాలుచట్ ? 

ఏ తలిల  ఓరుచనే ఈ కఠినత ? 

జీవకోటినొందునె మాతృరూపిణ్ణ ! 

శరీరశాసర ముల వదయనొసగిన వాణీ ! 

ఈనాడిొంత అచేతనతుమలమనేల ? 

వాడిపోతునె వ్వడి తనువ్వల సేదతీరచనీయవ్వల ? 

పేాణవాయువెై న నీ  

చెై తనయశకిా  పటుట  వడెచెనే ! 

జఠరాగిెవెై న నీ పోష్క శకిా  సనెగిల్లల నే ! 

ఇహపరములనోసిగే తలీల , ఇహములేకనే పరమొందువా ? 

ఈ బీభతా రసపేవాహానికి భాష్య్య భారమాయె ! 

పేాణమొదులు నాడు పేాణ్ణకి తనవారి పలుకు కరువ్వగనాయెనే ! 

రుదేభూమిచేరిననాడు వదలవలసిన బాొంధవాయలు వాయధితీరుట్కై  

వచిచననాడె వదవలసివచెచనె ! 

కాలుని భటులా? ఈ వొంత తొడుగులలోన వెై దుయలా ? 

ముకుకల కటిట న బొంధాలతో ఊపిరి ఆడక  

మరో ఊపిరి ఆడని పేాణ్ణకి గ్లిగొటాట లు  

పెటాట లనె ఈ తపన ఆగదే ! 

గ్లియొంతేాల ఊపిరులు పేాణవాయువ్వలు కాలేకునాెయ్య ! 

ఆబేహమకీట్జననీ ! అొంతమేది ?  

కరోనాకి వైెదయం  
డా. ర్మయశ్రీ:  

వ్వదస్తరమే ఔష్ధ రస్తయనమే ! 

ఉసిరికాయ సరువాయధి నివారణమే ! 

వ్వడి అనాెన ఘృతధార  తోడుగ్ ఆరగిొంచి ఆస్తుదిొంచి  

రసనాడి రస్తస్తుదనకుపకేమిొంచగ్  

రకా కోశొం కేిమినిరోధక శకిా ని పుొంజుకొనగ్  

ఖ్యళీ కొంచొం మళీళ ఏదని మారడిగిొంది  

ఈ మారు రసభరితొంగ్ కొతా  నిమమ నాట్యొం చేసూా   

నోట్లల కి వస్తా నొంట్లొంది  

నాస్తటి లేదొంటూ నాలికపెై  నృతయొం  

నిమమలోని పులుపుకారాలు నవరస్తలూ  

మా వారసులేనొంటూ పేదరిిసాునాెయ  

పరమారధ ొం అరధ ొం కావలొంటే అలల మే ఆస్తుదిొంచాలొంటూ  

అరుదొంచిొంది అలల ొంపచచడి ! 

రస్తస్తుదనకు పెై మటుట , నిరాుణానికి  

అసలు మటుట  అని ఆవ్వశపడుతూ ! 

అసలు ధరమొంగ్ అరధ కామాలు తీరేచదీ  

తీరిచ పరమపదానికి సోపానొం వ్వసేదీ  

అలల మేనని అనెొంతో అొంటూ  

కారణజనుమరాలినని కలిసిపోతోొంది. 

ఇొంతిొంతెై  మరిొంతెై  రోగకేిములపాలిట్  

ఉపెేనొంతెై  కరోనాలను స్థై తొం కడతేరేచొంతెై  

 తేిశకిా  సురూపాల్లై  కాపాడాయ కడకు వెై దయనారాయుణ్ణడినే!  





తెలుగు జ్యయతి - దీపావళి ప్రత్యయక స్ంచిక : నవంబర్ 2020 18 

 ముసుర్ల    
దేవులపలి ేదురాీ ప్రసాద్       

 "ఏటీ గాలీ వాన్న, ఇంకా తగీకుంటన్నాయ?" స్ుగతనా 
బయటకే అంటూ చిరాకు పడుతోంది గోవిందమమ. విశాఖపటాం 
బీచ్ రోడుసలో స్మద్రంవైప్ప ఉనా ప్రహ్లర్గ గోడమీద తటాకు గొడుగు 
స్ర్వాకుంటూ గొంతిక్లలా కూర్విన తనమందునా కుంపట్టలో 
మొకకజొనా పొతుూలు కాలుస్తూ అపుట్టక్ల రండురోజుల బటిీ తగీన 
గాలీ వాన్న మీదా విసుకుకంటోంది. 
 పకకనే పిడతక్లంద పప్పు బండ నడుప్పతునా  పాపారావుక్ల   
పాతికేళ్ళ వయసులో ఉండీ, వడాసది పాపయయ బొమమలా ఉండే  
గోవిందమమ అంటే ఎంతో మోజు. తనెప్పుడు "ఊ" అంటుందా అన 
చూసుూంటాడు. కానీ గోవిందమమ మత్రం పాపారావున దగీరిక్ల 
రానవుదు.   
 "ర్ంగస్థలంలో ర్ంగమమతూలాగ ఎంత సంప్పగున్నావే 
గోవిందమమ!" అన్నాడు పాపారావు గటి్టగా తన బండ దగీర్నుండ.  
విననటిే ఊర్వకుంది గోవిందమమ.     
 గాలి ల్లక పోయన్న వాన జలేు మత్రం ఆగల్లదు. 
"ఇయ్యయలైన్న బేరాలొసేూ బాగునుా. మవక్ల డాట్రు కాడక్ల త్మసుకెలాేల. 
ఏటో ఒలేు కాలిపోతునోాడన ఇంట్ట కాడ ఒంట్టగా ఒగీీసచీిసేను. 
తిండ గింజనేావు. సేతిలో డబుబలాడటేేదు. ఈ పాడు జబుబ కరోన్న 
కాదు గాన,  అది వచిినోలేు, రానోలేు అందరూ స్స్ూన్నార్వ. ఈ 
పాపారావు గాడు గోతికాడ నకక న్నగ సలేు కార్వతూడు ననుా స్తస్థ. 
మవ బాగుపడ నేసేూ ఈడ స్ంగతి స్తసుకుంటాడు. అందాకా 
ఈడతో జ్ఞగతూగుండాల. ఈ టయ్యమలో డబుబల్లటైన్న ఔస్ర్మైత్య  
ఈడే స్దాగలుస." అనుకుంటూ గోవిందమమ కుంపట్ట మందు 
విస్నకర్రతో విసుర్వత్త, మీదునా జొనాపొతుూలన అటూ ఇటూ 
తిప్పుతోంది.  

************************** 
 ర్వి తన రూంలో క్లట్టకీ దగీర్ నలబడ పడుతునా వానన 
చూస్తూ స్థగరటుి కాలుసుూన్నాడు. క్లట్టకీలోనుండీ క్లంగ్ జ్ఞర్ీ 
హ్లస్థుటల్ కనబడుతోంది. తన మనసులాగే బయట వాతవర్ణ్ం 
కూడా మబుబ పటి్ట, డల్ గా ఉంది.  
 ర్వి ఒక మెడకో. ప్రసుూతం హౌస్ స్రీ్న్ చేసుూన్నాడు. తన 
కాేస్ మేట్స ర్మణ్ణన ఎంతో గాఢంగా ప్రేమించాడు. మొదటోే ర్మణ్ణ 
కూడా ర్వితో ప్రేమలో ఉండేది. కానీ ఈమధయనే ర్మణ్ణ ర్విన దూర్ం 
పెటిడం, తమ కాేస్ లోనే వేరే అబాబయతో చనువుగా తిర్గడం చూస్థ 
తటుికోల్లక పోతున్నాడు ర్వి.     
 ఒకసారి ర్మణ్ణన మొహ్మీమదే అడగేసాడు. దానక్ల ఏదో 
డొంక తిర్వగుడు స్మధానం చెపిుందే తపు స్తట్టగా చెపుల్లదు. 
దాంతో ఇంకా మనస్థక అశాంతితో ర్గిలిపోతున్నాడు ర్వి.  
 తనక్ల, ర్మణ్ణతో ప్రసుూతం తిర్వగుతునా వయక్లూక్ల పోలికలు 
చూసుకుంటున్నాడు. అలా చూసేూ ఆ కొతూ వయక్లూ ర్వి కన్నా ఆరిధకంగా 
బాగా ఉనాతుడే. హౌస్ స్రీ్న్ అయనవెంటనే మలి ి స్పుష్కలిటీ 
హ్లస్థుటల్ పెటిగలిగేవాడే. తనైత్య అలాంట్ట హ్లస్థుటళ్ళలో ఉదోయగం 
వెతుకోకవడమే తపు, స్ందులో చినా క్లనేక్ అయన్న పెటిగలిగే ఆరిధక 

పరిస్థథతి ఉనావాడు కాదు. ర్మణ్ణక్ల ఆడంబర్ జీవితమంటే 
చాలామోజు. అలాంట్ట జీవితం అనుభవించడానక్ల తగిన ఆరిధక 
స్లూమతకు చేర్వకోవడానక్ల, తమ కొనా ఏళ్ళళ కలిస్థ కష్ ి
పడదామనుకున్నార్వ కూడా.       
 కానీ ఇంకా సులువుగా అలాంట్ట జీవితం మందుకొచిి 
వాలుతుంటే ఎవర్వ వదులుకుంటార్వ?  "చీట్స! డబుబకు 
మనస్మమకునే వెలయ్యలు" అన కస్థదీరా తిటుికున్నాడు ర్వి తన 
చేతిలో ఉనా స్థగరటు ి ఆఖరి దమమ గటి్టగా ప్లలిి వదిలి ఆ స్థగరటు ి
ప్లకను నేలకేస్థ కొటి్ట కాలితో నలిపేస్తూ.       
 అంతవర్కూ కాల్లజీలో పేర్వనా ప్రేమజంటలేో 
ర్వీర్మణులది ఒకట్ట. కాన ఇప్పడు "పాపం ర్వి!" అనుకుంటున్నార్వ 
అంత. ర్మణ్ణ తన మనసుకు చేస్థన గాయం బాధతో పాటూ, 
నలుగురిలో తనకు కలిగిన అవమనంతో కృంగిపోతున్నాడు ర్వి.   
 దాంతో ఒక న్నలుగు రోజులు హ్లస్థుటల్ డూయటీలక్ల కూడా 
వెళ్ళల్లదు. కానీ  మందు రోజే  డీన్ పిలిచి, "ఈ కరోన్న టైంలో 
నువిులాచేసేూ ఉనా ఉదోయగం ఆస్రా కూడా పోతుంది, చదువు 
మధయలో ఆగిపోతుంది" అన  చీవాటుే వేయడంతో మందు రోజు 
రాత్రి నైట్స డూయటీక్ల వెళాళడు. ఈ రోజూ మర్లా నైట్స డూయటీక్ల వెళాళలి.      
రాత్రి నద్రల్లకపోవడానక్ల తోడూ, ఈ మనస్థక స్ంఘర్షణ్ మనసున, 
మనషిన నలిపేయడంతో ఇంటో ే ఉండల్లక ఆ చిర్వజలేులోనే తన 
బైక్ మీద బీచ్ ఒడుసక్ల బయల్లారాడు.      

************************** 
 సాయంత్రం న్నలుగుగంటలు అయంది. గోవిందమమ 
తమపకకనే ఆగిన బైకును చూస్థ కొదిాగా ఆశగా తలపైకెతిూ చూస్థంది. 
బైకు దిగిన ర్వి బీచ్ వైప్ప చూసుకుంటూ వెళిళ అకకడునా 
పిటిగోడమీద, స్మద్రం వైప్ప మఖం పెటి్ట కూర్విన్నాడు.   
 అర్గంటసేపైన్న, చినుకులు పడుతున్నా, తడస్థపోతున్నా 
మనషి కదలటేేదు, చూప్ప మర్లిటేేదు. అకకడే ఉనా పాపారావు 
కూడా ర్విన గమనసుూన్నాడు. గోవిందమమ పాపారావుక్ల సైగ చేస్థంది 
ర్వి వైప్ప చూపించి.   
 వెంటనే పాపారావు ఒక పది రూపాయల పిడతక్లంద పప్పు 
పొటాేం పటుికెళిళ, ర్విన స్మీపించాడు. "బాబూ, ఇటాింటేల ఈ  
పి.కె.పి. తినండ బాబూ! మంచి మజ్ఞ గుంటది." అన పొటాేం ర్విక్ల 
ఇచాిడు.    
 అటుతిరిగే పొటాేం అందుకున్నాడు. జేబులోంచి డబుబలు 
త్మస్థ ఇవుబోయ ఆగి "ఇగో, రండు బీర్వే పటుకిొసాూవా? 
తెచిినందుకు నువేుదైన్న త్మసుకో." అన ఐదు  వందల రూపాయల 
నోటు పాపారావుక్ల ఇచాిడు.   
 "ఇది మంచి బేరాలటైం బాబూ! ఐన్న వానోట్ట పడతంది 
గదా!" అన్నాడు నసుగుత్త పాపారావు.    
 "న్న బండ త్మసుకెళ్ళళ. నీకూ ఒక బీర్వ తెచ్చికో!" అన ర్వి 
అనడంతో ఉష్కరొచిింది పాపారావుక్ల. "అలాగే బాబూ తెసాూను 
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ఇయయండ" అన డబుబలూ,బండ తళాలూ త్మసుకున, "ఇగో, 
గోవిందమమ! "అన కేకేసాడు.   
 గోవిందమమ వచిింది. "నీగొడుగూ కుంపట్ట ఈ బాబు కాడ 
పెటి్ట ఇలా కూకో. అతగాడు తడస్థపోతన్నాడు కదా. 
నువెుదుర్వగుంటే ఎచిగుంటాది. న్న బండ కూడా స్తసుూండు. 
నేనప్పుడే స్థటంలో వచేితూను" అన కనుా గీటాడు ర్విన చూపించి.   
పాపారావు వెళిళ పది నమిష్కలు గడచింది. ర్వి ఏమీ మటేలడల్లదు. 
కానీ గోవిందమమన పరిశీలిసుూన్నాడు. ఆతటాకు గొడుగు క్లంద 
తమిదారూ, కుంపటీ  తడవకుండా ఉండదానక్ల గోవిందమమ 
తంటాలు పడుటోంది. తను ఒదిాకగా మోకాళ్ళ మీద  కూరోివడంలో 
తన శర్గర్ప్ప వంప్పలు, ఆ బంకమూ చూస్థ కాసేుప్ప 
విచలితుడయ్యయడు ర్వి.     
 ర్వి పరిస్థథతి గమనంచింది గోవిందమమ. తన భర్ూన 
బాగుచేసుకునే అవకాశాలక్ల తలుప్పలు త్మస్థనటేయ్యయ ఆటైంలో 
ర్వి చూప్పలు.    
 ఇంతలో త్యర్వకునా ర్వి, తను ల్లచి వెళిళ పాపారావు బండ 
దగీర్ రేకు క్లంద స్తిలు మీద కూర్విన్నాడు, వానక్ల తడవకుండా.    
 పాపారావు వచాిడు బీర్వ సీసాలతో. పాపారావున కూడా 
తనతో పాటూ త్మసుకోమన్నాడు. వాయపార్ం టైమన, తను ఇంట్టకెలి ే
తగుతనన చెపాుడు పాపారావు. గోవిందమమ కార్ం రాస్థన 
జొనాపొతుూ ఒకట్ట కాలిి ఇచిింది. మధయ, మధయలో అది తింటూ బీర్ 
సీసాలు ఖాళ్ల చేసేసాడు ర్వి.       
 అపుట్టక్ల ఏడు గంటలయంది. వాన ఇంకా తగీల్లదు. ర్వి 
బైకు మీద కూర్విన బయల్లార్ బోతున్నాడు. "బాబూ! ఒకక నమిస్ం" 
అంటూ గోవిందమమ దగీర్గా వచిింది.      
 "ఈవానలో ఏట్ట బేరాల్లేవు. న్నను కూడా ఎలిపోతను. 
మఇలేు అపూుఘర్ ఎల్లే తోవలోనే. ననాకకడ దించీగలరా? ఆటోలు 
కూడా ఏట్ట రావు ఈయేల." అన చిర్వనవుుతో అడగింది.       
 "న్నరూటు అటుకాదే" అందామనుకున్నా, ఎందుకో 
అనల్లకపోయ్యడు "స్రే వచెియ్. దింపేసాూను" అన్నాడు.     
 కుంపట్ట, తటాకు గొడుగు పాపారావు బండక్లంద 
స్రేాస్థంది. తన స్ంచీ త్మసుకున ర్వితో హ్డావుడగా వెళిపోతునా 
గోవిందమమన చూస్థ అనుమనపడాసడు పాపారావు. అదే నజమైత్య 
ఇన్నాళ్ళళ నప్పులా ఉనా గోవిందమమ ఇక మన దారిలో పడసటేే 
అనుకున స్ంబర్ పడాసడు పాపారావు.     
 వానలో బైకు జ్యర్వగా సాగిపోతోంది. తగిన బీర్వమతోూ, 
దరినునా స్త్రీ సాహ్చర్యప్ప మతోూ, తనన మోస్ం చేస్థన ప్రియురాలి 
మీద కోపమో ఏమో తెలియదు కాన ర్వి మత్రం ఆ క్షణ్మలను బాగా 
ఎంజ్యయ్ చేసుూన్నాడు. ఇంతలో బీచ్ రోడుసలో చీకట్టగా ఉనాచోట 
బండాపమంది గోవిందమమ.    
 తను దిగింది. ర్విక్ల ఎదుర్వగా వచిింది.  "బాబూ! న్ననొకక 
ఇస్యం అడుగుతను మరోలా అనుకోకండ. న్నను మీకు 
నచాిన్న?"    
 "ఆ." అన్నాడు ర్వి అందులో అనుమనమేమంది 
అనాటుిగా. 
 "న్నతో ఉంటారా?" ఈ ప్రశాక్ల గతుకుకమన్నాడు ర్వి.   

 "మరోలా అనుకోమకండ. నేనలాట్టదానా కాను. 
ఇంతవర్కూ న్నమవ తపు ఎవరూ న్న మీద స్పయెయయయల్లదు. కాన 
ఈ కరోన్న కర్వవు కాలాన్న న్నకు బతుకు గడవడం సాన్న 
కటిమైపోతున్నాది. ఉతిూనే ఇమమంటే ఎవలిసాూర్వ డబుబలు? అయీన్న  
న్నకూకడా అలా మసి్థ త్మసుకోబుదిా కాదు. అందుకే అడగిన్న. 
ఎయోయ, రండేలో పనయన తరాుత మీ స్ంతోస్ం కొదీ ా న్న సేతిలో 
యెటిండ. తవరిక్ల ఇసి్మైత్య ననుా మ ఇంట్టకాడక్ల త్మసుకెలంేడ. 
ల్లదా ఆ జంకున్ లో దింపేస్థ మీరలిపోండ" అన స్తట్టగా చెపిుంది 
గోవిందమమ.         
 ఒకక క్షణ్ం ఆలోచించిన ర్వి,  "మీ ఇంట్టకే వెళాాం 
పద."అన్నాడు.  ఆమటతో గోవిందమమ మొఖం వెలిగి పోయంది.  
 అది వీధ చివర్న విస్థరేస్థనటుేనా రండు వాటాల చినా 
సాేబలేు. క్లందొక వాటా. పైనొక వాటా. పైనునా వాటా వైప్ప మెటేెక్లక 
వెళాళర్వ ఇదారూ. వాన, చీకట్టగా ఉండడంతో బయట ఎవరి అలిక్లడీ 
ల్లదు. తలుప్పలు తళ్ం త్మస్థంది.   
 మందు వర్ండా చాలా ఇర్వకుగా ఉంది. లోపలిక్ల వెళిళ 
చూస్థ ఆశిర్య పోయ్యడు ర్వి.  కేవలం రండు గదులు. రండు 
గదులేోనీ లైటు ే వేస్థంది.  వెనక బాలకనీలాంట్ట జ్ఞగాలో బాత్రం, 
ల్లవెట్రీ. మరి కొంత ఖాళ్ల స్థలం. తమ చినాప్పుడు ఉండే ఇలేు 
గుర్వూకొచిింది ర్విక్ల.      
 మందు గదిలో మంచం మీద గోవిందమమ మొగుడు, 
చినాగా మూలుగుత్త ఒంట్టమీద తెలివిల్లనటుేగా పడుకున 
ఉన్నాడు.  ర్విన  లోపలి గదిలో చినా స్తిలు మీద కూరోిబెటి్టంది.      
 ఆ లోపలి గదిలో, ఒకమూలగా వంట్టంట్ట ఏరాుటు, మరొక 
పకక స్లిర్ రూం స్పటప్పు, ఇంకొంత మెస్లడానక్ల జ్ఞగా ఉన్నాయ. 
గోడక్ల తగిలించిన ఒక దేవుడ పెటి్ట కూడా ఉంది. అందులో జీరో 
వాట్స బలుబ కాంతిలో, వెంకటేశుర్సాుమి ఫోటో కనబడుతోంది.      
 "అచిం మచినాప్పుడు ఇలేులానే ఉంది. అమమక్ల 
వెంకటేశుర్సాుమి అంటే ఎంత భకోూ!" అన తన పాత  జ్ఞాపకాలలోక్ల 
వెళిపోతున్నాడు ర్వి.          
 అతను అలా దేవుడ పెటెి వైపే చూసుూండడం గమనంచిన 
గోవిందమమ, ఆపెటిె పైనునా తెర్ లాంట్ట తెలేట్ట తువాులున క్లందకు 
లాగేస్థ దేవుడ పెటి్ట కపేుస్థంది.       
 ఆ లోపలి గదిలోనే కొనా సామను ే స్రిా, కొనా మందు 
గదిలోక్ల, కొనా బయట బాలకనీ లోక్ల మరిి ఖాళ్ల చేస్థంది.  మందు 
గదిలోంచి చాప, పర్వప్ప, దుపుట్ట రండు తలగడలు త్మసుకొచిి 
వేస్థంది. అంతవర్కూ  అస్లు జ్ఞగా ల్లదనుకునా స్థలంలో చకకన 
పకక ఏరాుటు చేసేస్థంది. అదంత చూస్తూ ఆశిర్య పోతున్నాడు ర్వి.     
 "అమమ! నేనెకకడ పడుకోవాల్ల?" అన విసుగా ీ ప్రశిాచే 
తనను, "ఆగరా, నేస్ర్వాతను కదా!" అన స్మదాయంచి ఇలాగే 
మంత్రం వేస్థనటుి విశాలమైన పకక ఏరాుటు చేసే తన తలి ే
గుర్వూకువచిింది ర్విక్ల.    
 "బాబూ, ఐదు నమిసాలు. మ మవక్ల రండు రోజుల బట్ట ి
జొర్ం. పొదుాన కాడాంచీ ఈడేటీ తగనేదు. ఇంత గంజి ఆడక్ల 
తపించేస్థ వచేితూను." అన చెపూూ ఆగదిలోనే ఒక మూల ఉనా 
పొయయ వెలిగించి చక చకా తన పన చేస్లూంది మధయ మధయలో సుధీర్ 
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వైప్ప చూస్థ నవుుత్త, కబురేేవో చెపూూ.         
  కానీ ర్వి మనసు అకకడ ల్లదు. తన చినాప్పడు తండ్రిక్ల 
జుర్ం వచిినప్పడు, తమతో కబుర్వే చెపూూ తమ తండ్రిక్ల శుశ్రూష్ 
చేసే తల్లే గుర్వూకు వచిింది.   
 "మ ర్వి పెదావాడయ డాకిరైత్య వాళ్ళ న్ననాగారిక్ల వచేి  
ఇలాట్ట జురాలిా ఇటేి తగిీంచేసాూడు. ఏరా కన్నా?"  అనే తలిే మటలు 
గింగిరాలు తిర్వగుతున్నాయ బుర్రలో.     
 తన తండ్రి జబుబతో మంచాన పడ చనపోయ్యడు. తండ్రిన 
బ్రతిక్లంచ్చకోవడానక్ల తమ తలి ే ఎనా బాధలు పడేదో తనక్ల గురేూ. 
మవయయ, తెలిస్థన వార్వ చేస్థన ఆరిాక సాయం, తండ్రి కంపెనీ వాళ్ళళ 
ఇచిిన డబూబ, తలిే వంట పనులు చేస్తూ స్ంపాందించినదీ ఇలా 
అనీా కలుప్పకున గుటుిగా స్ంసారానా గడుప్పకొచిింది తలిే. 
అందుకుతగినటుిగానే తనూ, చెలీే  బాధయతెరిగి చదువుకునే వార్వ. 
చెలి ే కష్ిపడ చదివి ఐ.ఐ.ట్టలో లో సీటు స్ంపాదించింది. తను ఈ 
డాకిర్గ పూరిూ చేస్థ, పలేెలో ఉనా తలిేన దగీర్క్ల త్మసుకొచిి సుఖపెటాిలి. 
చెలిేక్ల పెళిళ చెయ్యయలి. ఇకనైన్న తమ బ్రతుకులు ఒక గాడన పడాలి. 
ఆరిధక కష్కిలు మనుష్టలన ఎంతకైన్న దిగజ్ఞర్వసాూయ. ఆ 
స్మయంలో ఆదుకునే వార్వంటే, ఆతమస్పతథర్యం తోడైత్య గౌర్వంగానే ఆ 
కష్కిలు దాటొచ్చి.    
 పకక గదిలో గోవిందమమ భర్ూ గటి్టగా దగీాడు. 
ఒకకసారిమతుూ వీడనటేయంది ర్విక్ల. వెంటనే ల్లచి గోవిందమమ భర్ూ 
దగీరిక్ల వెళాళడు. చెయయ పటుికు చూసాడు. ఒళ్ళళ కాలి పోతోంది. 
గబ గబా బయటక్ల వచాిడు. "బాబూ! ఒలిపోకండ. అది కరొన్న 
జబుబ కాదు." అన ఆత్రుతతో చెప్పూనా గోవిందమమన నీళ్ళళ నండన 
కళ్ళతో చూసాడు.      
 "నేనొక డాకిర్ామమ. భయపడకు. అది కరోన్న అయన్న 
స్రే నేను తగిీసాూను. మందులు త్మసుకొచిి ఇసాూను. ఇంజ్క్షన్ 
చేసాూను. అతను తగడానక్ల వేడ నీళ్ళళ పెటుంిచ్చ. నేనప్పడే మెడకల్ 
ష్కప్ క్ల వెళ్ళళసాూను" అన అకకడనుండ బయల్లారాడు ర్వి          
 ఒక అర్గంటలో మందుల బేగ్, బయయం బేగ్, బ్రెడుే, పాల 
పేకెటుే, టీ పొడ, కూర్గాయలతో వచాిడు. అతన చేతిలోన 
సామనుే అందుకుంది గోవిందమమ.     
 ఆమె భర్ూక్ల ఇంజ్క్షనుే చేసాడు. ఇపుట్టక్ల బ్రెడ్ ఇమమనీ, 
పొదుానేా ఏదైన్న వండ తినడానక్ల ఇమమన్నాడు. రేపట్ట సాయంత్రానక్ల 

కూడా జుర్ం తగీకపోత్య తనక్ల ఫోన్ చెయయమన తన నెంబర్ 
ఇచాిడు.   
 భర్ూక్ల బ్రెడూస, పాలూ ఇచిి, తనకీ, ర్విక్ల టీలు పటుికొచిింది 
గోవిందమమ. బయట వర్ండాలో నలబడ టీలు తగుతున్నార్వ 
ఇదారూ.     
 "బాబూ, మరి లోపలిక్ల వెలాామ?" అనడగింది. అందులో 
కృతజాత, తను త్మర్వికోవాలిున ఋణ్ భార్ప్ప బాధయత కనపించాయ 
ర్విక్ల.    
 గోవిందమమ మటక్ల  విచలితుడయపోయ్యడు ర్వి. ఆమె  
చేతులు పటుికున కంట్టనుండ నీళ్ళళ జల జల రాలుతుండగా 
గాదీదిక స్ుర్ంతో చెప్పతున్నాడు, "ననుా క్షమించమమ. అలాంట్ట 
తప్పుడు ఆలోచనతో నీ దగిీర్క్ల వచిినందుకు.”  అన ఇంక 
మటాేడల్లక కనీార్వ కార్వస్తూ ఆగిపోయన ర్వి చెయయ మీద తన 
చెయయ వేస్థంది. ఇదారూ మౌనంగా ఉన్నార్వ.  కాసేుపట్టక్ల త్యర్వకున  
"ఈ సాయం నేనీాకు ఊరిక్లనే చెయయటేేదు. అప్పుగానే అనుకో. మీ 
ఆయనక్ల బాగు పడన తర్వవాత, మీర్వ మళాళ వాయపారాలు బాగా 
చేసుకుంటునాప్పడు మెలేగా త్మర్వదుాగాన" అన్నాడు మషిి తనక్ల 
త్మసుకోవడం ఇష్మిండదన గోవిందమమ  చెపిున మటలు గుర్వూకు 
వచిి.       
 అతన మటలక్ల గోవిందమమక్ల కనీాట్ట ప్రవాహ్ం ఆగల్లదు. 
నశశబాంగా రోదిస్లూంది. కాసేుప్ప అలా ఏడునచిి ఆమె భ్యజం మీద 
అనునయంగా చెయయ వేస్థ ఓదారాిడు ర్వి. భార్ంగా  అడుగులు 
వేస్తూ  మేడ మెటుే దిగి బైకు మీద తన రూంక్ల బయల్లారాడు.      
 మనసు నండా ఎంతో స్ంతృపిూగా ఉంది. తన మజీ 
ప్రేయస్థ ర్మణ్ణన, గోవిందమమతో పోలుికున్నాడు. గోవిందమేమ 
గొపుగా అనపించింది. మైల పడన మనసు గోవిందమమది.    
మరాాట్టక్ల నగర్ంలో పటి్టన మసుర్వ తగీు మఖం పటి్టంది.      
 ర్వి మనసులో కూడా భగా ప్రేమ కలిగించిన మసుర్వ తగి ీ
సేవా భావం, కర్ూవయ దీక్షల  వెలుగు క్లర్ణ్మలు వెలిే విరిసాయ. సుధీర్, 
అతన సేాహతులు చేస్థన ఆరిధక సాయంతో, గోవిందమమ, భరాూ బీచ్ 
రోడుసలో, మొకకజొనాపొతుూలతో పాటూ, పిడత క్లంద పప్పు బండీ 
పెటి్ట, వాట్టతోపాటు టీ కూడా అమమడం మొదలెటాిర్వ. పాపారావుక్ల 
మత్రం గోవిందమమ మీద అనుమనమూ త్మర్ ల్లదు, తన దురాశా 
త్మర్ ల్లదు.    
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మిర్చీ బజ్జ ీ

బోగా మనోహ్ర్  
('అపేాచయ పరికరాలతో' చేసిన వొంట్కాల పోటీ లో బహుమతి గేహీత) 

కావలసిన పదారాధ లు 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stuffing చేసుకునే వధానొం 

ఒక బౌల్/ బేసిన్ లో శనగపప్పు, కారొం, ఇొంగువా, కొొంచెొం మామిడి కాయ పడి, కొొంచెొం వాము, ఉప్పు, కొొంచెొం చిొంతపొండు గుజుు  
వ్వసి కలుపుకుని ఆ ముదద ని మికీా లో వ్వసి paste లాగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పచిచమిరపకాయలు చీలిచ వతాా నాలు తీసేసి stuffing లో 
ఇొంకొచెొం చిొంతపొండు గుజుు  కలుపుకొని మిరప కాయల మధయలో కూరుచకోవాలి. 

పెై  పిొండి batter చేసుకునే వధానొం    

ఇొంకొక బౌల్/ బేసిన్ లో శనగపిొండి, వరిపిొండి, పసుపు, కారొం, గరొం మస్తలా, ఉప్పే నీరూ పోసి thick batter చేసుకొని దానిని 
మిరపకాయలకి పటిట వాులి. Air fryer ని 180C వదద  preheat చేసుకొని అొందులో batter పటిట ొంచిన మిరపకాయలు ఉొంచి 6, 7 
నిముష్ట్లు ఉడికిొంచాలి. అొంతే, ఎొంతో రుచికరమై న నోరూరిొంచే మిరపకాయ బజీు లు వ్వడి వ్వడిగ్ సిధధ ొం. 

శనగపప్పు 1/4 కప్పు పచిచ మిరప కాయలు 4-5 

ఇొంగువ చిటికడు శనగపిొండి 1/2 కప్పు 

పచిచ మామిడికాయ పడి 1/2 tsp బియయపిేొండి/ వరి పిొండి 1/2 కప్పు 

వాము 1 tsp పసుపు 1 tsp 

ఉప్పు రుచికి తగినొంత గరొం మస్తలా పౌడర్ 1 tsp 

చిొంతపొండు గుజుు  2 tsp నీళ్ళళ సరిపడా 

కారొం 2 tsp     
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 ఒక ప్రభ్యతు కారాయలయంలో గుమసాూగా పన చేసుూనా 
మకుందరావు, ఒకరోజు పొదుానా తన ఇంటోే ఉనాటుిండ కళ్ళళ 
తిరిగి పడపోయ్యడు! ఇంట్టకొచిి అతడన పర్గక్షించిన వైదుయడు 
మకుందరావుకు ఏవో మందులిచిి ఒక మూడు రోజులపాటూ 
ఎటూ కదలకుండా ఇంట్టపటుినే ఉంటూ విశ్రాంతి త్మసుకోమన చెపిు 
వెళిళపోయ్యడు.   
 "ఆ వైదుయడకేం? ఏమైన్న చెపాూడు! మీర్వ ఎటూ 
కదలకూడదంటే అదెలా కుదుర్వతుందీ? మీకు పగలంత మీ 
ఉదోయగమే స్రిపోతుంది! ఆ తరాుత ఏదో ఒక పన పెటుకిున 
ఊరంబడపడ తిర్వగుత్త ఉంటార్వ! అలా తిరిగీ తిరిగీ ఇదిగో….! 
ఇప్పుడలా ఆరోగయం చెడగొటుికున్నార్వ!! మీర్వ ఇప్పుడు బజ్ఞర్వకెళి ే
కూర్లు పటుికురాకపోత్య నేను ఈ పూట వంటెలా చేసేదీ? ఇంటో ే
ఒకక కూర్ కూడా ల్లదు! ఆడదానా ననెాళ్ళమంటారా బజ్ఞర్వకీ?", 
అంటూ ఎపుట్టలాగే భర్ూ మకుందరావుపై విర్వచ్చకుపడంది 
మణ్ణకయం. 
 "అదికాదు మణ్ణకయం! వైదుయడు చెపిునటుి చేసేూ తుర్గా 
కోలుకుంటా కదా!", మెలిేగా అన్నాడు మకుందరావు.    
 "అంత న్న ఖర్మ! వెళిే కూర్లూ, స్ర్వకులు తెచ్చికోకపోత్య 
న్న కడుపేగా మడేదీ! న్నకు కనీస్ం ఒకక పిలేో, పిలాేడో ప్పటి్ట ఉంటే 
ఈపాట్టక్ల వాళ్ళళ న్నకు ఇలాంట్ట పనులకు చేతికందొచిి ఉండేవార్వ! 
అయన్న న్నకు ‘అమమ’ అన పిలిపించ్చకునే యోగం ఉండాలికదా!", 
అన విసుకుకంటూ స్ంచీ త్మసుకున చెప్పుల్లసుకున బజ్ఞర్వకు 
బయలుదేరింది మణ్ణకయం. ఇంకా తను అంటునా వాకయం 
పూరిూకాకుండానే ఆ వీధలో ఎవరో, "అమమ!", అన తనను 
పిలవడంతో ఉలిక్లకపడ ఎవరా అన ఆ పిలిచిన వారి వంక 
ఆశిర్యంగా చూస్థంది మణ్ణకయం. 
 "బజ్ఞర్వకెడుతున్నారా అమమ? రిక్షా కావాలా?", అడగాడు 
రిక్షాతో అకకడే నలబడ ఉనా మతయలు. 
 'నేను బజ్ఞర్వకెడుతున్నానన వీడకెలా తెలిస్థందో!', 
అనుకుంటూ, "ఊఁ!", అన రిక్షా ఎక్లక కూర్వింది మణ్ణకయం. రిక్షా 
బయలుదేరింది. 
 "ఇదుగో బాబూ! నేను బజ్ఞర్వకెళిే దగీర్ దగీర్ 
రండేళ్ేయయంది! ఆ బీదలవాడ అంటే న్నకు మహ్ల చిరాకు! అకకడ 
ఎటు చూస్థన్న కంప్ప కొడుత్త చెతూ… ఈగలు మస్థరే 
పందులూనూ..  ! వాట్టక్ల తోడు గుడసలు స్రిగీా వేసుకోకుండా అకకడ 
తిరిగే మషిివాళ్ేనూ, అకకడుండే పేదోళ్ే ఇర్వక్లర్వకు ఇళ్ేనూ, శుచి-
శుభ్రతలకు విలువనవునవాళ్ళనూ చూస్తూ ఉంటే న్నకు ఒళ్ళంత 
కంపర్ం ప్పడుత్త ఉంటుంది! అందమైన ఈ సీతరామనగరానక్ల 
ఒక దిషిిచ్చకకలాంట్టదా ప్రాంతం! దుర్దృష్ిమేమిటంటే మనం 
బజ్ఞర్వకెళేాలంటే ఆ బీదలవాడనుండీ పోవడమొకకటే మనకునా 

మరీ్ం! ఇన్నాళ్ళే అటు వెళ్ేకుండా ఎలాగో  తపిుంచ్చకోగలిగాను. 
కానీ ఇవాళ్ తపుటేేదు! అకకడనుంచీ వెళ్లళటప్పుడు రిక్షాను కాస్ూ 
వేగంగా నడుప్ప బాబూ! నేను న్న మకుక మూసుకున ఎకుకవ సేప్ప 
ఉండల్లను!" అంది మణ్ణకయం. 
 మతయలు ఏమీ మటాేడల్లదు. బీదలవాడ రానేవచిింది. 
'అబబ!మొదలైంది!', అన మొహ్ం చిటే్టంచిన మణ్ణకయం, రోడుస మీద 
అడుగు లోతు గోతులుంటాయన ఊహంచి రిక్షాను గటి్టగా 
పటుికున మర్గ కూర్వింది. 
 ఆశిర్యం! రోడసంత చదునుగా, ఒకక గుంట కూడా 
ల్లకుండా ఉంది!  రిక్షా కుదుప్పలు ల్లకుండా వెడుత్త ఉండటంతో 
ఊపిరి ప్లలుికుంది మణ్ణకయం. రోడుసకు ఇర్వవైప్పలా ఉనా  
పూలమొకకలు మంచి పరిమళాలు వెదజలేుతున్నాయ! 
 'మరిక్ల కంప్ప అన భయపడాసను! పూలమొకకలు బాగానే 
పెంచారే!', అన అనుకుంది మణ్ణకయం. 
 బీదలవాడలో వచిిన మర్వును గమనసుూనా మణ్ణకయం 
కొదిా దూర్ం వెళ్ళగానే, 'ఈ ప్రాంతం చాలా మరింది! ఇపుట్టదాకా 
ఒకక పంది కూడా కనపడల్లదు! మనుపట్టలా మరిక్ల, చెతూ ల్లవు! 
ఇళ్ళళ మత్రం ఇంకా ఇర్వకుగానే ఉన్నాయ! ‘, అన అనుకుంది.  
 మతయలు రిక్షాను నెమమదిగా తొకుకత్త బజ్ఞర్వ వైప్ప 
వెడుతున్నాడు. బీదలవాడలో మణ్ణకాయనక్ల కనపించినవార్ంత 
ఉనాంతలో కాస్ూ మంచి దుసుూలు వేసుకున ఉన్నార్వ. రిక్షాక్ల 
ఎదురొచిిన వార్ంత  "నమసాకర్మమమ!",  అన తలవంచి మర్గ 
తనకు  నమస్కరించడం మణ్ణకాయనక్ల ఆశిర్యం కలిగించింది. 
 'ఏమిటో వీరిలో ఇంత మర్వు!', అనుకుంటూ స్ర్వకుల 
దుకాణ్ం వదా స్ర్వకులు త్మసుకుంది మణ్ణకయం. స్ర్వకులవాయపారి 
మణ్ణకయంతో ఎపుట్టకన్నా కాస్ూ ఎకుకవ గౌర్వమరాయదలతో 
వయవహ్రించాడు. స్ర్వకులనీా మతయలు రిక్షాలో పెటి్ట, "కూర్లు 
త్మసుకుంటారా అమమ?", అన మణ్ణకాయనా అడగాడు. 
 "అవును!", చెపిుంది మణ్ణకయం. 
 మతయలు మణ్ణకాయనా  కూర్లబజ్ఞర్వకు త్మసుకెళేాడు. 
అంత దూర్ంలో రిక్షాను చూస్తూనే కూర్ల బజ్ఞర్వలో ఉనా మగీుర్వ 
యువకులు, "అమమగారొచాిర్వ! అమమగారొచాిర్వ!", అన అర్వస్తూ 
రిక్షా వదాకు పరిగెతుూకొచాిర్వ. కూర్ల బజ్ఞర్ంత ఎవరో 
అమతుయలవార్వ వచిినంత హ్డావిడ! మణ్ణకాయనక్ల ఏమీ అర్ధం 
కాల్లదు! అనా దుకాణ్మలవారూ తమ అమమతునా కూర్లు 
కొదిాకొదిాగా త్మస్థ స్ంచ్చలేో స్దిా యువకులక్లసేూ వార్వ వాట్టన రిక్షాలో 
పెడుతున్నార్వ. ఎవురూ మణ్ణకాయనా డబుబలు అడగటేేదు. 
 "ఏమిట్టదంత? నేనెవర్నుకుంటున్నారూ?", అడగింది 
మణ్ణకయం ఒక యువకుడన.  

మనీషి 
గుండమరాజు శ్రీ శేష్ కలాయణ్ణ       



తెలుగు జ్యయతి - దీపావళి ప్రత్యయక స్ంచిక : నవంబర్ 2020 24 

కూర్ల వాయపార్వలంత మణ్ణకయం రిక్షా చ్చటూ ి గుమిగూడార్వ. 
వారిలో న్నరాయణ్ అనే వయక్లూ మందుకొచిి  , "అమమ! 
మకుందరావుగార్వ మకు తండ్రిలాంట్టవార్మమ ! కాబటి్ట మీర్వ మ 
అందరికీ అమమ! రాకరాక ఇకకడకు వచాిర్వ. మిమమలిా మకు తోచిన 
విధంగా స్తకరించ్చకుంటున్నామమమ!", అన్నాడు. 
 "ఇంతకీ మవార్వ మీకు చేస్థన ఉపకార్మేమిటో?!", 
అడగింది మణ్ణకయం. 
 "అయయగార్వ మకు చేస్థన మేలు ఒకక మటలో 
చెపుల్లమమమ. మేమంత బీదలవాడ వాసులమమమ.  తినడానక్ల 
తిండ ల్లక, వేసుకోవడానక్ల స్రైన బటిలు ల్లక, మమమలిా 
పటి్టంచ్చకునే న్నథుడే ల్లక దుర్భర్మైన జీవితం గడపేవాళ్ేమమమ! 
అయయగార్వ గత రండేళ్ేగా మతోటే ఎకుకవసేప్ప ఉంటూ మకెలా 
బతకాలో నేరిుంచార్మమ. మ వాడ ఏ అధకార్వలక్లందిక్ల వసుూందో 
చూస్థ వారితో అయయగార్వ ఓపిగీా ఎనోాసార్వే చర్ిలు జరిపి మ 
వాడను బాగుచేశార్మమ! ఆయన ఉతుహ్ం చూస్థ మకు 
చేతనైనటుి మేమూ పనులు మొదలుపెడత్య, అయయగార్వ మకు 
రావలస్థన భూమల వివరాలు త్మసుకున ఆయనే  న్నయయవాదులను 
ఏరాుటుచేస్థ ఎనోా ఏళ్ళేగా గొడవలలో ఉనా మ భూమలను తిరిగి 
మకు దకేకలా చేశార్మమ! వాట్టన మేమ సాగు చేసుకున 
కూర్గాయలు పండంచి ఇకకడ దుకాణ్మలు పెటి్ట  
అమమకుంటున్నామమమ! అయయగారి స్లహ్ల మేర్కు వరిధాన్నయలు 
కూడా పండంచి ఆ వచేి డబుబతో మేమంత ఇప్పుడు లోటు 
ల్లకుండా బతకగలుగుతున్నాం!  నసాుర్ధంగా ఆయన మకు చేస్థన 
స్హ్లయంవలే ఇవాళ్ ధైర్యంగా మ కాళ్ేపై మేమ నలబడగలిగే 
స్థథతిలో ఉన్నాం! అయయగారిక్ల ఏమిచిిన్న మ ఋణ్ం త్మర్వికోల్లం!”,  
అన చెమరిిన తన కళ్ళను అదుాకున్నాడు న్నరాయణ్.  
 గత రండేళ్ేగా తన భర్ూ ఇంట్టపటుిన ఉండటేేదన 
నోట్టకొచిినటుే తిటిడం గుర్వూకొచిింది మణ్ణకాయనక్ల. ఒక మంచి పన 
కోస్ం శ్రమించిన మంచి మనషిన అన్నానే అన తన మనసులో 
నొచ్చికుంది మణ్ణకయం. 
 "ఇంట్టకెడదామ అమమగారూ?", అడగాడు మతయలు. 
 "ఊఁ!", అంది మణ్ణకయం. 
 మతయలు మెలిేగా రిక్షాను బీదలవాడనుండీ త్మసుకెడుత్త 
ఉండగా రోడుస పకకగా ఒక కుటుంబంవార్వ నలబడ రిక్షాను ఆపార్వ. 
ఆ ఆపినవార్వ రామ,ర్మ అనే దంపతులు. వారి చంకలో 
న్నలుగునెలల చంట్ట పిలేలు ఇదార్వన్నార్వ. వాళ్ళళ కవలలు. వారి 
పకకన రామ, ర్మ తలిేదండ్రులు కూడా ఉన్నార్వ. 
 రామ మణ్ణకయం దగీర్కొచిి,"నమసాకర్మమమ! మీర్వ 
ఇవాళ్ మ వాడకు రావడం మ అదృష్ిం!", అన్నాడు. 
 "న్నదేమంది బాబూ! అంత మ వారివల్లేకదా!", అంది 
మణ్ణకయం మొహ్మటంగా. 
 "అయయగార్వ చెయయగలిగార్ంటే అది పూరిూగా మీ 

వలేనేనమమ! అయయగార్వ చూపించిన దారి మ ఇర్వ కుటుంబాలనూ 
నలబెటి్టంది. ల్లకపోత్య మేమంత ఏమైపోయుండేవాళ్ళమో! 
అక్షర్ంమకక రాన ననుా అయయగార్వ చేర్దీస్థ చదువు నేరిు పర్గక్షలు 
రాయంచి మంచి ఉదోయగంలో చేరేందుకు అనా విధాలా న్నకు 
ప్రోతుహ్స్హ్కారాలను అందించార్వ. ననుా ఇష్ిపడన ర్మతో 
దగీర్వండ న్న వివాహ్ం జరిపించార్వ. ఇదిగో! మకు ఈ ఇదార్వ 
మగపిలేలు కలిగార్ంటే వారి దీవెనలవల్లేనమమ!", అన్నాడు రామ. 
 అంతలో ర్మ మణ్ణకయం దగీర్కు వచిింది. ఇదార్వ పిలేలూ 
ఎంతో మదుాగా ఉనాపుట్టకీ ర్మ చేతిలోన బాబు మరింత మదుాగా 
అనపించాడు మణ్ణకాయనక్ల. అస్ల్ల పస్థవాళ్ళంటే మణ్ణకాయనక్ల 
ప్రాణ్ం! ర్మ చేతిలోన పిలాేడు మణ్ణకాయనా చూస్తూనే బోస్థనవుులు 
చిందించి మణ్ణకయంవైప్ప ఒరిగాడు. వెంటనే మణ్ణకయం వాడన 
ఎతుూకున,"ఎంత మదుాగా ఉన్నాడో!", అంటూ గుండలకు 
హ్తుూకుంది. 
 అప్పుడు ర్మ," అమమ! మీర్వ తలి ేకావాలన తపిసుూన్నార్న 
న్నకు తెలుసు. ఈ బాబున మీర్వ దతూత త్మసుకోండమమ! మీరే 
పెంచ్చకోండ!", అంది. 
 అది విన అమితశిర్యంతో, "ఏమిటీ?? 
ఏమంటున్నావమమ? ననుా వదిలి పస్థవాడు న్న దగీరలా ఉంటాడు? 
అయన్న అది స్రైన ఆలోచన కాదు!", అంది మణ్ణకయం. 
 "అమమ! మీర్లా అనొదుా. అయయగార్వ మకు చేస్థన దానక్ల 
ఆయనకు మేమింతకన్నా ఏమివుగలమమమ? దయచేస్థ ఒప్పుకోండ. 
మకు ఎటు తిరిగీ ఇదార్వ పిలేలను పెంచే స్లథమత ల్లదు. మీ వదా 
బాబు పెరిగిత్య వాడు అయయగార్వలాంట్ట ఉతూమడవుతడన మ 
నమమకం! కాదనకండమమ!", అన్నాడు రామ. 
 "నేను ఒకసారి మవారితో మటాేడ మ నర్ణయం 
చెబుతను", అంటూ తన చేతిలోన బడసను ర్మకు 
అందివుబోయంది మణ్ణకయం. కానీ ఆ పస్థవాడు మణ్ణకయం మెడలోన 
గొలుసులను గటి్టగా పటుికున ఏడవటం మొదలుపెటాిడు. 
 "చూశారా అమమ? బాబు కూడా మీతోటే 
వసాూనంటున్నాడు! అయన్న మీర్వ మ అందరికీ అమమ. మీవదా మ 
పిలాేడుంటే అది మ అదృష్ిం!", అంది ర్మ తలిే. 
 అతి కష్ిం మీద బాబున ర్మకు అందించింది మణ్ణకయం. 
మతయలు ఇంట్టక్ల బయలుదేరాడు. 
 ఏమిటో మతయలూ! అంత కలలా ఉంది! ఈ ప్రాంతంవారి 
గురించి హీనంగా అనుకోవడం న్నదే తప్పు! వారి ఇళ్ళళ 
ఇర్వకేమోగానీ వారి మనసులు కాదు! వార్వ పేదవారేనేమోకానీ 
వార్వ న్నపై చూపిసుూనా ప్రేమ మత్రం చాలా గొపుది! అస్లు వారిన 
చూడటానక్ల సైతం ఇష్ిపడన నేను వారి బడసను ఎతుూకున చెపుల్లన 
ఆనందం పొందగలిగానంటే న్నకే నమమబుదిధ కావడం ల్లదు! 
మవార్వ చేస్థన పనులకు అందరూ ననుా ఇంత గౌర్వించడం న్నకు 
చిత్రంగా ఉంది!", అంది మణ్ణకయం. 
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 దానక్ల మతయలు,"అమమ! నేను కూడా బీదలవాడకు 
చెందినవాడనే! న్నకు ఈ రిక్షా కొనపెటి్ట ఉపాధన కలిుంచార్వ 
అయయగార్వ! మీర్ంటే అయయగారిక్ల ప్రాణ్మమమ! ఎప్పుడూ మీ 
గురించే ఆలోచిసాూర్వ. మీరోసారి మ బీదలవాడను చూస్థ ఇక ఆ 
దికుకకేస్థ రానన అస్హయంచ్చకున్నార్ట. మీకారోజు కష్ిం కలిగిందన 
ఇంత పెదా పనన తన భ్యజ్ఞలపైన వేసుకున మ బీదలవాడను, 
మమమలీా ఉదారించార్మమ అయయగార్వ! మ బీదలవాడ పేర్వను 
మణ్ణకయప్పర్ంగా మరాిలన  అయయగార్వ అనుకుంటున్నార్వ! 
అందుకే మ అందరికీ మీర్ంటే అభిమనం! మీర్వ పిలేలకోస్ం 
కలవరిసుూన్నార్న అయయగార్వ మతో ఎనోాసార్వ ే చెపాుర్వ. ర్మ 
గర్భవతి కాగానే తనకు ప్పటిబోయే బడసను మీకు ఇచేిదాామన 
అనుకుంది. అనుకోకుండా భగవంతుడు వాళ్కే్ల కవలపిలలేను 
ఇచాిడమమ! ఇక మీకు పిలేలు ల్లర్నా బెంగల్లదు! తుర్లో ఆ 
పస్థవాడు మీ బడసడై మిమమలిా ‘అమమ’ అన పిలుసాూడు! ఆ మటకొసేూ 
మేమంత మీ పిలేలమే! మ కోస్ం తిరిగితిరిగి అయయగార్వ ఆరోగయం 
పాడుచేసుకున్నార్వ. మీర్వ ఇవాళ్ స్ర్వకులకు వెళేాలొుసుూందన 
అయయగార్వ మందే ఊహంచి మిమమలిా బజ్ఞర్వకు జ్ఞగ్రతూగా 
త్మసుకునవెళిళ తెచేి బాధయతను న్నకు అపుగించార్వ",  అన అన్నాడు. 

 అది వినా మణ్ణకాయనక్ల నోట మట రాల్లదు! అంతలో ఇలేు 
వచిింది.  
 మణ్ణకయం రిక్షా దిగి రివుున ఇంటోేక్ల వెళిళ  పడకగదిలో 
పడుకున ఉనా మకుందరావు కాళ్ేపైపడ, "ననుా క్షమించండ! 
మీర్వ మనషి కాదు మనీషి అన న్నకు ఇవాళ్ల తెలిస్థంది!", అంటూ 
ఏడేిస్థంది. 
 మకుందరావు ల్లచి మణ్ణకాయనా దగీర్కు త్మసుకున, "నేను 
ఇంత పెదా పనన తలపెటిడానక్ల న్నకు స్తూరిూనచిింది నువేు 
మణ్ణకయం! బీదలవాడ మీదుగా మనం వెడుతునాప్పుడు నువుు 
పడుతునా కష్ిం చూడల్లక నేను అకకడ పరిస్థథతులను ఏమన్నా 
బాగుచెయయగలనేమో చూడడానకన వెళేాను. అకకడవార్వ పడుతునా 
కష్ిం న్న గుండను కరిగించింది. మనషిగా ప్పటి్టనందుకు 
స్మజ్ఞనక్ల ఉపయోగపడేటటుి ఏదో ఒక మంచిపన చెయ్యయలనా 
స్ంకలుంతో న్నకు తోచిన విధంగా వారిక్ల మేలును కలిగించే 
పనులు చేశాను! ", అంటూ మణ్ణకయం కనీార్వను తుడచి ఆమెను 
ప్రేమగా కౌగలించ్చకున్నాడు మకుందరావు! 
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నేన ఒంటరిని కన 

పూరిణమ  
*భరిొంచాను... భరిొంచాను*  

ముతెై దువల నోటి తో ఈసడుొంపులు భరిొంచాను 
 

*చూస్తను చూస్తను!!* 
ఒొంట్రినని కామొం తో  
చూసిన కూూ రమృగ్ల  

పాడు చూపులు చూస్తను 
 

*వనాెను వనాెను!!* 
*ఒొంట్రి దానికి డబ్బబల్లకకడివ...?*  

అని గుసగుస లాడిన చెవ్వలు కోరిక మాట్లు వనాెను 
 

*సహొంచాను... సహొంచానూ!!* 
నష్ట  జాతకురాలినని అసహయొంచ్చకునె 

 సమాజానిె సహొంచాను 
 

 *ఇక  వనేది లేదు... చూసేది లేదు* 
*సహొంచేది లేదు భరిొంచేదీ లేదు* 

 
పడుపు వృతిా  కి దిగమనాెరు 
కడుపు నిొండుదిధ  రమమనాెరు 

చెయయ పటిట న రాక్షసమూకలని   
ముకకలు ముకకలు చేసే దాకా ఆగేది లేదు!! 

 
*ఏమీ స్తధిొంచలేననెరు* 

నడిరోడుు  మిద నెటాట రు  

 
బొంగ్రు పథకానిె తెస్తా ను 

*స్తధిొంచి నేనేొంట్ల చూపిస్తా ను* 
 

అొంతవరకు 
 అలిసేది లేదు సొలిసేది లేదు 

 
*స్తధిస్తా ను... సొందిసా ను* 

 నా జీవతొం దురదృష్ట ొం కాదని  
కష్ట  పడి నిరూపిస్తా ను 

అనుకుొంటే  
ఏదయనా స్తధిొంచగలనని  
నిలబడతాను... నిరుపిస్తా ను 

 
*ఒొంట్రి కాను*  

*నేను ఒొంట్రి కాను* 
*ధై రయొం తోడుొంది నాకు* 

 
ఒొంట్రి కాను  

నేను ఒొంట్రి కాను 
*వజయొం తోడుొంది నాకు* 

 
*ఒొంట్రి కాను నేను* 

 *ఒొంట్రి వాళల కు సూూరిా ని నేను* 
 

********** 

శిలాకుసుమం          
ఘాలి లలిత ప్రవలికే         

కాలొం ఒడిలోకి జారిన 
జాాపకాల రతాెలను ఏరుకోవాలని 

మనోసీమలోకి అడుగుపెటాట  
 

సునిెత భావవీచికలు 
నా మేనును అలవోకగ్ సుమృసిొంచాయ 

మధురపరిమళాలఅనురాగపుట్తా రులు 
నానాసికాగేములో నాట్యొం చేస్తయ 

 
అభిమానాల తుొంపరలోల  

పులకిొంచిొంది నా మనసుా …. 
 

శ్వుతకమలాల తోరణాలు కటిట న 
చెడుబిొందువ్వలనొంట్నీయని   … 

ఆ వాకిట్లల కి తొొంగిచూస్త … 
 

స్తురధ పుగ్లిచొరబడకుొండా 
మూసిన తలపుల లాొంతరు  

ఆవెలుగులలో మమకారపు కాొంతులు 
 

ధన ఆశల శలభాలను భసమొం చేసే 
మహోనెత సుొందర దివటీలు 

 
ఆనొందొంతో తడిసిన యదపుష్ట్ేలు 

సిెగద ొంగ్ ....సుొందరొంగ్ ....... 
 

ఆ అనుభూతిని మిొంగేసూా  
నేటి పరిసిథ తుల తుఫానుగ్లులు 

ఒకకస్తరిగ్ నాలో మనిషిపెై  వరుచ్చకుపడాు య ...! 
కాలొం   ఉరుములు ........సమసయల పిడుగులు .... 

 
అవనీతి పెనుగ్లికి కూలిన నీతివృక్షాలు 

కృతేిమపుమరుపువెలుగులలో ..... 
మరుసూా  కనిపిొంచేపుతా డిని కబళొంచిన ఇతా డి 

 
నకిలీ వరాానికి వరిసే రాతిపుష్ట్ేల్లై న జీవతాలు 

సుచచతనుకోలోేయ .... 
రూప గ్ొంభీరయముతో ఆకరాిొంచే 

వాసనలేని పువ్వులు 
నేటిసమాజతోట్లో వరిసే 

నాగరిక మానవ కుసుమాలు 
 

తెలిసినా ఆ ఆకరాణాపేవాహొంలో 
కొటుట కుపోయనేనూ 

 
ఓరాతిపుష్ట్ేనయాయ 

కనువొందు చేసే కృతేిమసొగసులతో 
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శ్రీ కృషి తులాభారం—TFAS మరియు NYTTA సమరప ణ  

భానోదయ న్నటయ మండలి సుర్భి  కళాకార్వలచే    

 తెలుగు కళా స్మితి వార్వ నూయయ్యర్వక తెలంగాణ్మ తెలుగు స్మితి తో స్ంయుకూమగా,  శ్రీ కృష్ణ తులాభార్ం న్నట్టకను, 
భానోదయ న్నటయ మండలి సుర్భి  కళాకార్వలతో నవంబర్ 22 న్నడు వర్వివల్ ఈవెంట్స గా నర్ుహంచార్వ.   TFAS యూటూయబ్ ఛానల్, TV 
Asia యూటూయబ్ ఛానల్ దాురా 1200 కు పైగా వీక్షకులు తిలక్లంచిన ఈ  న్నట్టక అందరినీ మంత్రమగుధలను చేస్థంది. 
 మొదటగా TFAS అధయక్షురాలు శ్రీదేవి జ్ఞగరే్మూడ అందరినీ సాుగతించార్వ. TFAS  కార్యదరిశ ఉష్ దరిస్థపూడ, వైస్ ప్రెస్థడంట్స బందు 
యలమంచిలి, కోశాధకారి జ్యయతి గండ , కమూయనటీ Chair ర్వి అనాదానం, IT Chair అనురాధ దాస్రి, మెంబరిషప్ Chair శ్రీనవాస్ చెర్వవు,  
Anual Events చైర్ అనురాధ పారా, Youth చైర్ యశోద దస్థక,  TFAS Advisor  హ్రి ఎపునపలి,ే నూయయ్యర్వక తెలంగాణ్మ తెలుగు స్మితి 
ప్రెస్థడంట్స శ్రీనవాస్ గూడూర్వ గారే్ను ఆహ్లునంచార్వ.  
 ఈ కోవిడ్ కష్ి కాలమలో కళాకార్వలు ఎదురొకంటునా గడుస పరిస్థథతులను వివరిస్తూ శ్రీదేవి మరియు శ్రీనవాస్ గూడూర్వ గార్వ 
దాతల స్హ్లయ స్హ్కార్మమలను అరిధంచార్వ.  సుర్భి స్ంస్థ నరాుకులు న్నగుబాబు  గారిన  శ్రీదేవి ఆహ్లునంచార్వ.  
 తర్ తర్మలగా ఈ పదయ న్నట్టక ప్రక్రయను నమమకునా కుటుంబమల గురించి న్నగుబాబు  గార్వ  వివరిస్తూ, మందు 
తర్మలను ర్ంజింప చేయుటకు కూడా సుర్భి కుటుంబమలోన బాల కళాకార్వలు  స్థదధమగా ఉన్నార్న వివరిస్తూ, ఇంతట్ట మహ్తూర్ 
కార్యక్రమనకు చేయూత ఇసుూనా  TFAS, NYTTA స్ంస్థలకు  కృతజాతలు తెలియచేసార్వ. 
 IT Chair అనురాధ దాస్రి సాంకేతిక పర్యవేక్షణ్లో 2 గంటల పాటు సాగిన శ్రీ కృష్ణ తులాభార్ం న్నట్టక వీక్షకులకు ఒక దృశయ 
కావయమగా  ఎంతగానో అలరించింది. వీక్షించిన ప్రేక్షకులు చకకన ప్రస్ంశలు కురిపించార్వ. ఎందరో  దాతలు విరాళ్మలు అందించ్చటకు 
మందుకు వచాిర్వ.  
 శ్రీదేవి  ఒక అదుభత కార్యక్రమమ తిలక్లంచిన ఆనందమతో సుర్భి కళాకార్వలను ప్రశంస్థస్తూ.. కళాకార్వలకు ఉపయుకూమయే 
ఇటువంట్ట కార్యక్రమమలు  మందు మందు TFAS  చేపడుతుందన చెబుత్త... సాట్ట బృందమను, శ్రీనవాస్ గూడూర్వ గార్వ, TFAS 
Advisor  హ్రి ఎపునపలిే గారి  మరియు  దాతల  అభిప్రాయమలు కోరార్వ.  
 శ్రీనవాస్ గూడూర్వ గార్వ  ప్రత్మ ఫ్రేమ్స లో ఒక richenss చూపిస్తూ దృశయ కావయమను అందించిన కళాకార్వలను, కార్యక్రమమ 
చేయుటకు మందుకొచిిన  TFAS కు ధనయవాదమలు తెలియచేసార్వ.   
 హ్రిగార్వ ఇంత చకకన కార్యక్రమను అందించిన TFAS బృందమను అభినందించార్వ. ఇటువంట్ట కార్యక్రమమలు మందు 
మందు చేయ్యలనీ, ప్రపంచ వాయపూమగా ఉనా కళాకార్వలను ప్రోతుహ్హంచాలన కోరార్వ. TFAS Past President దామ గేదెల గార్వ సుర్భి 
న్నట్టకకు చకకన వేదికను అందించిన శ్రీదేవి, శ్రీనవాస్ గారే్ను  అభినందించార్వ. 
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 TFAS బృందం జ్యయతి గండ, యశోద దస్థక , అనురాధ  దాస్రి, అనురాధ  పారా ఒక దృశయ కార్యక్రమమ అందించిన సుర్భి 
కళాకార్వలను  అభినందించార్వ. చినాన్నట్ట స్మృతులలోక్ల వెళిేపోయ్యమన ప్రత్మ ఒకకర్వ అభిప్రాయపడాసర్వ. దాతలు ప్రత్మ ఒకకర్వ ఇంత చకకన 
కార్యక్రమమనకు అందించిన TFAS బృందమనకు అభినందనలు తెలియచేసార్వ.  

 TFAS బృందమ నుంచి దాతలు ర్వి అనాదానమ, బందు యలమంచిలి, శ్రీనవాస్ చెర్వవు గార్వే ఒక మంచి కార్యక్రమ దాురా 
కళాకార్వలకు చేయూత అందించటంలో భాగమ అయనందుకు ఎంతగానో గర్ుమగా ఉందన అభిప్రాయపడాసర్వ.  

 చివరిగా TFAS కార్యదరిశ ఉష్ దరిస్థపూడ ‘ పదయమ తెలుగు వారి ఆస్థూ’ అనీ, ఆ పదయ ప్రక్రయను కాపాడుటకు TFAS మరియు NYTTA 
మందుకురావడం మదావహ్ం, ఇందులో ఒక భాగం కావడం చాలా  స్ంతోష్కనా ఇచిిందన్నార్వ. అదుభతమైన న్నట్టకను ప్రదరిశంచినందు  
భానోదయ న్నటయ మండలిన, సుర్భి కళాకార్వలను  పేర్వ పేర్వన్న  ప్రశంస్థంచార్వ. NYTTA బృందమనకు, శ్రీనవాస్ గూడూర్వగారిక్ల, హ్రి 
ఎపునపలిే గారిక్ల, సాట్ట బృందమనకు, మీడయ్య పారి్నర్ు TV Asia, MANA TV, Sunrise TV వారిక్ల, దాతలకు, కార్యక్రమమను వీక్షించిన 
వారిక్ల ధనయవాదమలు తెలియ చేస్తూ వందన  స్మర్ుణ్ గావించార్వ.  

  TFAS Secretary 
  ఉష్ దరిస్థపూడ  
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 అపర ధ్నవంతరి  
మోపిదేవి విజయగోపాల్   

     నేను యొంటికి రాను 
     తాడో ప్రడో తేలేవరకూ 

పేాణొం ఎొందుకు భయపడాలి చావ్వని చూసి 
వెై దుయడు ఎొందుకు భయపడాలి రోగ్నిెచూసి 

      ననుె నేను కాపాడుకోడానికి 
      యొంటిలో దాకుకని వ్వొండాలా? 

   లక్షమణరేఖలు నాకు కాదు 
   నువ్వు యొంటి గుమమొం లోపలే వ్వొండు 

   ఇదద రు పిలల లనీ జాగేతా గ్ చూసుకో 
   అమమకి నేను లేని లోటు రానీయకు 

   వయసుమళళనవాళళొంటేనే కరోనాకు యష్ట మట్! 
    నా గురిొంచి మీరేొం భయపడవదుద  

    దానిె అదుపులో పెట్ట గల పధధ తులనీె నాకు తెలుసు 
    ఒకొకకక జీవతొంలో ఎప్పుడో కాని 
    యలాొంటి సవాలు క్షణాలు రావ్వ 

    ఈ సవాలుని సీుకరిొంచనీ 
    యది తపసానుకో యజిమనుకో యుధధ మనుకో 

చెయయవలసిన పని చేసి తీరవలసిొందే! 
తెలల కోటుతోమడలోస్థట త్ తో పేమాణొం చేస్తను 

ఏ పేలోభానికీ లొంగకుొండా 
  దేనికీ భయపడకుొండా వెై దయధరమొం నిరురిా స్తా నని 

  ఈ పేభుతాులు ఈ నాయకులూ 
  ఈ పేగలాభలు ఈ సిొంహాసనాలూ 

  రక్షిస్తా యా మృతుయశయయమీది మనిషిని? 
   మూరుు లు కొొంతమొంది 

   మా మీదా రాళ్ళళ రువుచ్చచ 
  వాళ్ళళ ఊపిరి బొంధిసేా  మోకాళళమీద నడిచి 

   మా కాళళదగగ రి కొస్తా రు 
   అలాొంటి వాళళనికూడా మేొం అకుకన చేరుచకుని 

   వాళళ మృతుయభయొం పోగొడతాము 
   శతృవ్వ మన చ్చటూట  తిరుగుతునాెడు 

   యపుడు ఆలోచిొంచ్చకోడానికి 
    వాదిొంచ్చకోడానికీ సమయొంలేదు 

   నేరుగ్ యుధధ రొంగొంలోకి దిగ్లిాన క్షణొం 
   నాలో వ్వనె స్థై నికుణి్ణ నిదేలేపాను నేను 

   నువ్వు వీరపతిెవ కా! 
   రకా ొం తిలకొం దిదుద  

   అజేయుణి్ణ నేను వజయొంతో తిరిగొస్తా ను 
   కరోనా కాలకూట్ వష్ట్నిె కుతాుక లోనే 

    బొంధిస్తా ను 
   అపర ధనుొంతరి గ్ నిలుస్తా ను!!  
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