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 అధ్యక్షురాలి తొలి పలుకు 

 

 

    

        

మా బ ందాన్ని ఆశీర్వదంచి తెలుగు కళా సమితి బాధ్యతలో్ల భాగం కల్పంచిన తెలుగు కళా సమితి సభ్యయలకు 
మా అందరితర్పున నమస్సుమాంజల్.  ప్రస్సుత పరిసి్థతి (COVID19/Pandemic) గురించి మన అందరికీ తెల్స్థనదే. 
ఈ విపతకర్ పరిసి్థతి ఎవరూ ఊహంచన్నద.  ఈ విపతకర్ పరిసి్థతులు చరిత్రల్ల చదువుకుంటాము కానీ ఈసారి మన  
జీవిత కాలంల్ల ప్రతయక్షంగా అనుభవిస్సున్ిం.  మనం కూడా చరిత్రల్ల భాగం అవుతున్ిము. 

గత న్లుగు నెలలుగా మనమందర్ం కొతు జీవన విధాన్న్నకి అలవాటు పడాాము. ప్రస్సుత పరిసి్థతుల పర్యవసా
నంగా, ఉని పరిమితులను ద షి్టల్ల ఉంచుకొన్న అందరి క్షేమాన్ని ఆశిస్తు మాకు సాధ్యమైనంత పరిధిల్ల మంచి కార్య
క్రమాలను మీ ముందుకు తీస్సకు రావడాన్నకి శాయశకుులా క ష్ట చేసాుము.   

ఏ సంసి అయిన్ విజయవంతంగా ముందుకు వెళోాలంటే ఆ సంసికు సభ్యయలే బలం దాన్నన్న ద షి్టల్ల ఉంచుకొన్న 
సభ్యయల సంఖ్య పంచడం మా ప్రధాన లక్షయంగా భావిస్సున్ిము. కొతు సభ్యయలను చేరిపంచడంతో పాటు  అంతకు 
ముందు యానుయవల్, ఫైవ్ ఇయర్సు మంబరిిప్ కాల పరిమితి అయిపోయిన సభ్యయలను  లైఫ్ మంబర్సు  గా 
మార్చే దశగా ముందుకు వెళతాము. 

అలాగే మన యువతన్న మన సంసకృతి సాంప్రదాయాలకు న్నజమైన వార్స్సలుగా చేసందుకు,  
వారిన్న మరిన్ని కార్యక్రమాలల్ల పాల్గగ నేటటోు చేయడం, వార్చ సంతగా న్నర్వహంచే అవకాశాన్ని ఇచిే  ప్రోతుహసాుం. 

మీకు నచిేన మీరు మచిేన సాంసకృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు సీన్నయర్స స్థటిజన్ు కి సమాజాన్నకి  
ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలను అందరి స్తచనలు సహాయ సహకారాలతో న్నర్వహసాుమన్న, మీ అందరి అభిమానం, 
ఆశీస్సులతో మన ఈ తెలుగు కళా సమితిన్న మరింత ఉనిత శిఖ్రాలకు  తీస్సకువెళోాలనే ధ్ డ సంకలపంతో మీ 
ముందుకు వస్సున్ిం. 
  
మీ సవల్ల, 
జాగర్ోమూడి శ్రీదేవి  
అధ్యక్షురాలు (2020-2022) 
తెలుగు కళా సమితి 
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 ‘యథా రాజా తథా ప్రజా’ అన్నది ఒక ప్రసిధ్ధమైన్ 
నానుడి. ఐతే రాజులేనా, రాణీలు కాదా అని ప్రశ్న వేసే్త, 
అది అర్ధం లేని ప్రశ్నన, మాన్వుడు అంటే మాన్వ జాతికి 
చందిన్ ప్రతి మనిషీ అని అర్ధమూ, పురుషుడే కాదు. 
అలాగే రాజా అంటే దేశ్ నాయకతవం వహంచిన్ వోకిే అని 
అర్ధం, రాజులూ రాణీలు కూడానూ అని భాష్ోం చప్పచ్చు. 
అది ఎడంచేతి భాష్ోం, ఆ నానుడి పుట్టున్ ప్రాచీన్ కాలంలో 
రాణీలెవఱూ రాజ్ోం చేయలేదు అని ప్రతివాదం చేయచ్చు. 
నిజానికి 13వ శ్తాబ్దంలో రాణీ రుద్రమదేవి మందు 
రాజ్ోం చేసిన్ మహళలెవఱూ కనిపంచరు. ఆమె తరువాత 
కూడా 18వ శ్తాబ్దంలో రాణీ అహలాో బాయి, 19వ 
శ్తాబ్దంలో రాణీ ఝాన్సీ, అంతకు మంచి ఎవరూ లేర్నే 
చప్పచ్చు. ఏది ఏమైనా ప్రస్టేత COVID 19 మహా మారి 
ప్రిసిితులలో 'యథా రాణీ తథా ప్రజా' అని 
ఘంటాప్థంగా చప్పచ్చున్నిపస్టేన్నది. Angela Merkel 
అధిప్తోంలో Germany, Jacinda Arden నేతృతవంలో 
New Zealand చాలా చకకగా ఉనానయి. వారిదదరూ తమ 
బాధ్ోతలని చాలా చకకగా నిర్వహంచి, తమ తమ దేశ్నలలో 
వాోధి సంక్రమణం కాన్స మర్ణాలు కాని చాలా తకుకవగా 
ఉండేటట్లు కాపాడ గలిగారు. మహళా నాయకతవంలో 
ఉన్న మఱికొనిన దేశ్నలలో కూడా చాలా తకుకవ మర్ణాలు 
జ్ఱిగాయట. 
 ప్రస్టేతం మన్ కళా సమతి కార్ోవర్గంలో కూడా 
తొమిది మందిలో ఏడుగురు మహళలు. ఈ మహళా 
ప్రభుతవం కూడా చాలా సమర్ధవంతంగా సమతిని 
న్డిపస్తేర్ని ఆశిదాదం. అధ్ోక్షురాలు శ్రీమతి శ్రీదేవి గారికీ 
వారి కార్ోవరాగనికి స్తవగతం. 
 
 ఇక ఈ సంచికలో 

 మాతృ హృదయం, స్టధాకర్ గారు: అమికి 
జ్యహారు మఱో మారు 
 గాలివాన్, దేవులప్లిు దురాగ ప్రస్తద్: గంగారాం ని 
దాన్కరుుడనాలేమో 
 తేడా, యలమరిే అనూరాధ్ గారు: స్త్రీల మండే 
గుండెలు ఆరేదెపుపడు అన్న ఆరాటం! 
 Ever green స్తమెతలు కొనిన ప్ంపారు, దరిసి 
పూడి ఉష్ గారు  
 నాకు న్చిున్ ప్దోం, కాశీనాథుని రాధ్ గారు: 
కుమార్ సంభవంలో మన్ిధ్ దహన్ం వరిుంచిన్ ప్దాోనికి 
చకకని వాోఖ్యోన్ం 
 బ్ండారు రాజారావు గారి స్తమెతల సమసోలకి 
సమాధాన్ం ప్ంపారు, పోలేప్లిు స్టహాసిని గారు 
 సంతొష్ం కావాలి; ఒక ఆలోచన్లిన రేకెతిేంచే కథ, 
ఎనుగంట్ట వేణు గోపాల్ గారి నుంచి 
 అదేమ చిత్రమో, నేమాని స్టజ్నా దేవి గారు: 
పాలకులకి ప్రజ్ల వోటేు తప్ప వారి పాటుతో ప్ని 
లేదంట్లందీ గేయం. ఈ గేయం ఎపుపడు 'నేశ్నరో ' కాన్స, 
ఎప్పట్టకీ సతోమే. ఈమె తెలుగులో తెలంగాణంలో 
రంట్టలోనూ చకకగా ర్చన్ చేయగలర్ని నిరూపంచారు. 
 ఔన్నతోం, స్టబ్బలక్ష్మి గారు: ఏది మఖ్ోం; ప్రేమా, 
క్షమా, క్రమశిక్షణా అని ఆలోచన్ రేకెతిేంచే కథ 
 ప్రసన్న, కొమర్వొలు సరొజ్ గారు: ప్రశ్ననర్ధకం గానే 
మగిలిపోయిన్ ఓ ప్రసన్న కథ 
 శ్రీనివాస్ గారి "కరోనాక్రోశ్ం" సందరోోచితం 
 ప్రకాశ్ం ప్ంతులు గారిన మరిుపోవదదని 
హెచురించారు Dr. ర్మో గారు 
 రైతు ప్రిసిితి  - అదేదప్లిు  జ్యోతి గారి కవిత.  

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్గం 
ఊటుకూరి విజాాన్ కుమార్స (సంపాదకులు),   ఉపపల అనంత స్సధాకర్స  

లంకా వంకట క షా్ణ రావు, బొగగవర్పు లవ కుశ, తాడేపలో్ కుమార్స 
తెలుగు కళా సమతి ప్రతినిధులు  

దరిస్థపూడి ఉష (ఉప-సంపాదకులు ),  దశిక యశోద, పారా అను  
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మాతృ హృదయము  

వేమల స్టధాకర్  

ప్సివానిగా మద్దదసే్టన్న నినునచూచీ 
మరిసింది నాడు 
మొదుద ప్ని చేసే్టన్న పెద్దదడి వైన్ నినున చూసి 
తలుడిలిు పోతున్నద్దయి నేడు 
 
తలిు హృదయమ అంతే అర్ిమ చేస్టకోరూ 
ఏమ అనాన అదీ న్స బాగుకే అని. 
ఏమనాన భవిష్ోత్ ఎలా ఉంట్లంద్ద  
అనే బంగతోనే. 
 
రాత్రి ఆలసోంగా ప్డుకుని ఆలసోంగా  
న్సవు పోధ్దదకికనా న్సవు లేవలేకునాన 
తను మాత్రం తన్యుని క్షేమానికి 
అలసిన్ ఆలసోంగానే ప్డుకునాన, 
పూజ్ కోసం దేవుని కరుణ కోసం 
న్స కంటే మందే మేల్కంట్లంది 
అదిరా తలిు హృదయం. 
 
రుచించని బాధ్ ప్డే మాటలను న్సవు అనాన, 
రుచిగా వండి పెడుతుంది 
కడుపు నిండా న్సవు తింట్లంటే 
పులకరించి పోతుంది 
అదిరా తలిు హదయం 
 

కళ్ళు తెరిచి తలిుని సంతోష్ పెటురా 
మంచి మాటల మన్స్ట పెట్టు విన్రా  
నితో కృతోంలా నియమాల బ్రతకరా 
తలుడిలుుతున్న మాతృదేవత కు ఊర్ట నివవరా 
ప్నిలో రాట్ల దేలుతూ 
న్లుగురిలో మంచి పేరు తెస్తే మరిపస్తే. 
 
న్స స్టఖ్ం లోనే తన్ స్టఖ్ం చూస్టకుంట్లంది. 
పుడమ లాంట్టది తలిు 
పాపులను మోసిన్ట్లు పుడమ 
న్సవే లాంట్ట వాడివైనా ప్డి ఉంట్లందీ 
అన్సన భరిస్టేంది 
 
మార్రా, మాతను చేర్ దీయరా 
బ్రతుకును పున్సతం చేస్టకో 
అమిను చూస్టకో 
నాన్న లేకునాన ఉనాన. 





10 తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : ఆగస్టు 2020 

 తెలుగు కళా సమితి (TFAS), నూయజెర్సు వారు College Counselling పేరుతో 
అమరికాల్ల న్నవస్థంచు K -12 School తెలుగు విదాయరుులకు అముు విదాయసాగర్స  గారు మరియు Student 
mentors తో కల్స్థ July 26th న్డు Virtual event న్నర్వహంచారు. TFAS YouTube channel ల్ల ఈ 
కార్యక్రమం ప్రతయక్ష  ప్రసార్ం జరిగంద. Over whelming response తో.. 100 మందకి పైగా హాజరు 
అయిన ఈ సదస్సుల్ల మొదట TFAS అధ్యక్షురాలు జాగర్ోమూడి శ్రీదేవి గారు అందరినీ సావగతించి,  
కార్యక్రమమును ప్రార్ంభించి.. ముందుగా కొతు కార్యవర్గం TFAS ఉపాదయక్షులు యలమంచిల్ బందు, 
కార్యదరిి దరిస్థపూడి ఉష్ణ, కోశాధికారి గండి జ్యయతి, Events Chair పారా అనూరాధ్, IT Chair దాసరి 
అనూరాధ్, Membership Chair చెరువు శ్రీన్నవాస్, Youth Chair దశిక యశోద, Community Chair 
అనిదానం ర్వి గార్నోు అందరికీ పరిచయం చేసారు. విదాయసాగర్స  గారిన్న, ఆరుగురు Student mentors 
శ్వవత, భార్గవి, నవయ, నటాష, ఆదతయ, అఖిలలను ఆహావన్నంచారు.  
 శ్రీ విదాయసాగర్స గారు  College Admission కొర్కు  High School విదాయరుులు తీస్సకోవలస్థన 
courses గురించి సమగ్రముగా వివరించారు. US ల్ల ఉని వివిధ్  Ivy League Schools  ఏ major  కు 
ప్రస్థధ్ుమో, ఎటువంటి  courses తీస్సకుంటే,  Ivy League Schools ల్లన్నకి ప్రవశము స్సలభమవుతుందో 
చాలా చకకగా వివరించారు.. TFAS Advisor కొలో్లరి రామ్ గారు ఎటువంటి Colleges ల్ల తకుకవ Fee 
కు మంచి courses offer  చేసాురో సోదాహర్ణంగా వివరించారు. 
 యశోద గారు students మరియు mentors ను సమనవయపర్చి చకకన్న కార్యక్రమమును 
రూపందంచుటల్ల ఎంతో సహాయపడాారు. శ్రీదేవి గారు Students అందరికీ ఎంతో ఉపయుకుమైన 
ప్రశిలను పందుపర్చి Mentors ను అడిగారు. Mentors చకకన్న సమాధానములతో వివరించారు.  
యలమంచిల్ బందు, గండి జ్యయతి, దశిక యశోద మరియు చెరువు శ్రీన్నవాస్ గారు కార్యక్రమమునకు  
register చేస్సకుని వారి నుంచి వచిేన ప్రశిలు అముు విదాయసాగర్స గారికి అందచేసారు. దాసరి అను,  
పారా అనురాధ్ మరియు అనిదానం ర్విగారు సాంకేతికముగా ఎటువంటి ఇబబందులు లేకుండా 
పర్యవక్షంచారు. ఈ కార్యక్రమము upcoming College students కు ఎంతో ఉపయోగకర్మన్న 
పలువురు మచుేకున్ిరు. 
 కార్యదరిి దరిస్థపూడి ఉష అముు విదాయసాగర్స  గారికి, కొలో్లరి రామ్ గారికి, Student mentors 
కు, Past TFAS BOT Vasant Tanna గారికి, కార్యక్రమమును వీక్షంచిన అందరికీ, TFAS బ ందము 
తర్పున  క తజాతలు తెల్యచేసారు.  

Free Virtual COLLEGE COUNSELING Program 

By TFAS (July 26, 2020) 
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 New Jersey  తెలుగు కళా సమతి (TFAS) వారు immigration Webinar Session పేరుతో  H1  Visa holders, F1 
students కు immigration Lawyer Mr Akshay Tewary తో Aug 9th నాడు virtual event  నిర్వహంచారు. TFAS 
YouTube Channel లో ఈ కార్ోక్రమం ప్రతోక్ష ప్రస్తర్ం జ్రిగింది. 
 ఈ సదస్టీ లో మొదట TFAS President జాగర్ుమూడి శ్రీదేవి గారు  కార్ోక్రమమను  ప్రార్ంభంచి.. మందుగా  
TFAS Committee  ఉపాదోక్షులు యలమంచిలి బందు, కార్ోదరిి దరిసిపూడి ఉషా, కోశ్నధికారి  గండి జ్యోతి, Events 
Chair పారా అనూరాధ్, IT Chair దాసరి అనూరాధ్, Membership Chair చరువు శ్రీనివాస్, Youth Chair దశిక 
యశోద, Community Chair అన్నదాన్ం ర్వి గార్ును  అందరికీ ప్రిచయం చేస్తరు.  
 Mr. Tewary తో కార్ోక్రమమన్కు సంధాన్మ చేస్టేన్న అన్నదాన్ం ర్వి Mr. Tewary ను  సదస్టీకు 
ఆహావనించారు.  Pandemic  situation లో Hi and F1 visa holders ఎదురుకంట్లన్న సమసోలు, వాట్ట ప్రిషాకర్మలను 
Mr. Tewary  స్తచించారు. Register చేస్టకున్న participants నుంచి వచిున్ ప్రశ్నలను TFAS Committee సభుోలు Mr. 
Tewary కు అందచేస్తరు. వాట్టకి సమాధాన్మలను Mr. Tewary చకకని రీతిలో వివరించారు. ప్లువురు హాజ్రు అయిన్ 
ఈ కార్ోక్రమమ Hi Visa Holders, F1 Students కు ఎంతో ఉప్యోగకర్మని అందరూ మెచ్చుకునానరు. 
 Secretary దరిసిపూడి ఉష్ ఎంతో ఉప్యుకేమైన్ కార్ోక్రమమను నిర్వహంచిన్ immigration Lawyer Mr. 
Tewary గారికి, కార్ోక్రమమన్కు విచేుసిన్ past TFAS BOTs Uma Makham, Vasant Tanna గారికి, కార్ోక్రమమను 
వీక్షంచిన్ అందరికీ, TFAS బ్ృందమ తర్పున్ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తరు.  

Free Virtual IMMIGRATION WEBINAR 

By TFAS (Aug 9, 2020) 
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 "అదేట్రా, గంగారాం ఈరోజంకా కొట్లు 
తీయలేదేట్ట? "  
 "నిన్న రాత్రి గాలి వాన్కి ఆడిలుు మందర్ సెట్లు 
ప్డిపోయినాయట్రా! అవన్సన తపపంచి రాడానికి 
కొంతాలీసం అవుదిదలే"  
       "అబ్బ ఈడిచేు ట్టకి పొదుదగాలే అలవాట్ల ప్డిపోనాం. 
అది గంతు దిగందే ఏప్న్స సెయో బుదిద కాదు."  
 ఆ సతుేప్లిు లాంట్ట ప్లెుటూలోు గంగారాం పాకా 
విలాస్త పెదద కాపీ ఓటేలు. ప్కకనే గోదార్మి పారుతునాన 
ఆ గంగ న్సళు కనాన ఆ ఊరి వాళుకి గంగారాం పోస్త ట్ట 
న్సళ్ళు ఎంతో ఇష్ుం. దీనికి తోడు తను వేస్త సొమాస్తలు, 
ఆలూ బండాలూ, పూరీలు, ప్రోటాలు లాంట్టవి ఆ 
ఊరివారు అంతకు ఎర్గని ఉతేరాది వంటకాలు. అవి 
బాగా రుచికర్ంగా అందించడంతో, గంగారాం పాకా 
విలాస్ కి ఆ ఊరోునే కాదు, చ్చట్లుప్కకల ప్లెుటూళులో 
కూడా గప్ప పేరొచేుసింది.  ఇదిగో ఆ రోజు మూసిఉన్న ఆ 
పాకా విలాస్ మందు చేరిన్ గ్రామస్టేల కబురిువి.    
 "అదేట్ట మంత్రమేస్తేడో కానొరేయ్, ఈ హందీ 
వోడు గప్పగా ట్ట పెడతాడ్రా" 
 "ఆడింకా హందీ వోడేట్ట,  మన్కన్న తెలుగు బాగా 
మాటాడేస్టేంటే."   
 "ఒరేయ్, హైద్రాబాద్ లో అదేటో చాయ్ లో 
న్లుమందు కలిపేస్తేర్ని ఇనానను. ఈడు కూడా 
అలాంట్టదేట్ట సెయోటేుదు కదా."  
 "ఒరేయ్, అలాగైతే, న్లుమందుతో కలిప మన్కి 
రండు రూపాయలకేట్ట ఎలా ఇవవగలడ్రా? ఆడి టెకినకుకలు 
ఏటో ఆడికుంటాయ్. హందీ ఓడుకదా!. అదిగో వసేనాడు. 
ఆడినే అడిగేదాదం."  
 గంగారాం వచిు ఆ పాకా విలాస్ తలుపులు తీసి, ట్ట 
తయారీకి అన్సన సరుదకుంట్లనానడు. 
 "ఏం గంగారాం, ఇలుు ఎలా ఉంది?"  
 "ఇలుు బానే ఉంది భాయ్. ఇంట్ట చ్చటూునే బోలడనిన 
చట్లు ప్డి పోయాయి. వాట్టని న్రికి ప్డేసి, దారి చేస్టకు 
రావడమే కష్ుమయింది." 
 "న్సకు ఓటల్ కి ఇంట్టకి పొయిోలోకి కూడా బాగా 
ద్దరికుండాలే కలప్"  

 "ఆ ఏం ద్దర్కడం భాయ్! ఆ పులులన్సన దాచాలా. 
ఎండబట్లుకోవాలా! అబోబ చాలా పెదద ప్ని అది."     
 "చూస్తవా, మనోడు! అలా పెదద ప్నులు చేస్త 
ఇంట్టప్కకన్ అంత పెదద కర్రల గిడడంగి తయారు చేస్తడు." 
అని న్వువతునానడు అకకడకొచిున్ గ్రామస్టేడు. అందరూ 
అతని న్వువతో శ్ృతి కలిపారు. గంగారాం ఇంతలో ట్టలు 
గాుస్టలోు పోస్టకొచిు అందరికీ ఇచాుడు.  
 నిజానికి గంగారాంకి వానాకాలంలో వచేు గాలీ 
వాన్లు సిరుల జ్లుులే. ప్రతి ఏడూ అలా గాలి వాన్లకి 
ప్డిపోయే చటు కొమిలు, మానులు న్రికి తన్ 
ఇంట్టప్కకన్ పోగేసే్తడు. అందులోంచే తన్ హొటల్ కి 
ఇంట్టకి వంటచరుకు తీస్టకుంటాడు. ఊరిలో ఇంకెవరికి 
అవసర్మనాన కాదన్కుందా ఇస్తేడు. అందరూ గేస్ 
పొయిోలకి అలవాట్ల ప్డిపోవడంతో గంగారాం ని వంట 
చర్కు అడిగేవారు తకుకవే. ఊరిలో ఎమైనా సంతర్పణలైతే 
మాత్రం గంగారాం  వంటచర్కు వాడాలిీందే.  
 అపుపడపుపడు ఇంటోువాడే గృహోప్కర్ణాలకి వాడే 
కలప్ ద్దరికితే అది జాగ్రతే చేసి ఊరి బ్డికి, గుడికి 
స్తమాగ్రి తయారు చేయించి ఇస్తేడు.  
 ఈ విధ్ంగా గాలివాన్లు గంగారాంకి 
కలిసివసే్టనానయి.  ఇల స్తఫీగా స్తగిపోతున్న గంగారాం 
జీవితంలో ఒక అనుకోని సంఘటన్ గాలివాన్లా గందర్ 
గోళం రేపంది.  
 ***************** 
   ఒకరోజు పొదుదనేన ఆ ఊరోు వడ్రంగి ప్నులు 
చేస్టకునే హనుమంతు గంగారాం హోటల్ లో ట్ట 
తాగడానికి వచాుడు. 
 "గంగారామూ, మన్ ప్ంచాయితీ ఆఫీస్ కి రండు 
కురీులు కావాలంటనానరు. న్స దగిగర్ అందుకు ప్నికొచేు 
కలపేదైనా ఉందేట్ట?" అడిగాడు హనుమంతు. 
 "అపుపడెపుపడో ఆరనలు క్రితం గోదార్మి ఒర్ద 
ఎకుకవైన్పుడు కొనిన దుంగలు కొట్లుకొచిున్య్. ఆ రోజు 
నేనూ,మన్వోళ్ళు ఇదదర్ం కలిప ఒడుడకి చేరిు నా దగిగర్ 
పెటేుం. కాని వాట్టమీద స్తనా కర్రలు పేరుకు పోయాయి. 
ఇంట్టకెలిు నువేవ చూస్టకో" అనానడు గంగారాం. 

గాలివాన   

దేవులప్లిు దురాగప్రస్తద్  
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 "అలాగైతే. స్తయంత్రం వస్తేలే." అని వెళుబోతున్న 
హనుమంతును ఆప, " ఇదిగో ఎలితే ఇపుపడే యెలుు. లేదా 
రేపు పొదుదన్న రా. ఎపుపడైనా ప్గలే స్తడు. కర్రల పోగులు 
కింద కదా పామలేటైనా స్తరాయోమో. జాగ్రతేగా 
స్తడాలా. న్సతోపాట్ల ఎవరనననా తీస్టకెలుు."సలహా 
ఇచాుడు గంగారాం.  
 "ఐతే ఇపుపడే యెలాేలే.నానొకకడిన్స స్తలు. ఈ 
ఊరి పామలు నాకేట్ట కొతేేట్ట?" అని హనుమంతు 
గంగారాం ఇంట్ట వైపు న్డక స్తగించాడు.  
 ఒక గంట గడిచిన్ తరువాత హనుమంతు  
ప్రుగు లాంట్ట న్డకతో రొపుపతూ గంగారాం దగగరికి 
వచాుడు.  
 "ఓయ్ గంగారాం! ఇలా రా! అరజంటాగ బ్యటకి 
రా" అని  పలిచాడు.   
 "ఉండుండు. ఇదిగో సొమాస్తలు ఏపుతునానను. 
ద్దరింకిందా న్సకాకవాలిీన్ కలప్?"  
 "న్స ఏపులుు ద్దంగలు తోలా.స్తనా అరజంటయాో. 
నువివలా రా." అని పలిచాడు హనుమంతు బ్యట ఉండి. 
 అప్పట్టకే  ట్టలు తాగేసి డబుబలిసే్టన్న ఇదదరు, " 
ఇగో గంగారాం,  ఆడు పెదద తాగుబోతెదవ. డబుబల కోసం 
ఏద్ద పాున్ స్తసేన్నట్లునానడు. ఆడి వలలో నువువ చికకమాక" 
అని హెచురించారు.    
 పొయిో కిందన్ కాలుతున్న రండు కర్రలు 
తపపంచిమంట తగిగంచి బ్యటకి హనుమంతు దగగరికి 
వెళాుడు గంగారాం. గంగారాం చవిలో ఏద్ద చపాపడు 
హనుమంతు. అది విన్న గంగారాం మఖ్ంలో ర్ంగులు 
మారాయి.  "ఆ అలాగా ప్ద నేనూ స్తస్తేను."అంటూ 
హడావుడిగా పొయిో ఆపేసి, హోటల్ కటేుసి ఇంట్ట వైపు 
ప్రుగు తీస్తడు హనుమంతుతో సహా.  
 కర్రల గుటు దగగరికి వెళాురు. వెన్కకి తీస్టకెళ్ళు తను 
చూసిన్ది గంగారాం కు చూపాడు హనుమంతు. అకకడ 
న్లుట్ట రండు దుంగలు ఉనానయి. వాట్ట మీద ఇంకా చాలా 
దుంగలు, కర్రాలు ఉనాయి . 
 "ఇయా? ఇవి మేమ తెచిున్వి కాదు 
హనుమంతు. ఇదిగో ఈపైన్ ఉన్నవి, అయి మేమ 
తెచిున్వి." అంటూ చూపంచాడు గంగారాం.    
 "మీరు తెచిునా తేక పోయినా అయి మన్ దగగర్ 
ఉండకూడదు. ఎర్రచందన్ం మన్ దగిగర్ ద్దరికిందంటే  
అది పెదద నేర్ం. జైలుసిచు  కాయం"     

 హనుమంతు మాటలకి గంగారాం కంగారు 
ప్డాడడు.  "అదేంటయాో, నాకు తెలీకుండా నా కటెుల 
కిందన్ ఎవడు తెచిు ఎటేుస్తడీట్టని?"     
 "ఈ విష్యం మరవరికీ తెలియకుండా 
చూస్టకోవాలి మన్ం. లేదా ఎవుడైనా పోలీస్టలకి 
సెపేపస్తడంటే స్తనా ప్రమాదం."  
 "నువువండవయాో. కంగారు పెటేుయకు. ఇదిపుపడే  
మన్ ప్రెసిడెంట్ కి సెపేాను."  
 "ఆడు ప్ర్మ మాయగాడు. న్స దగిగర్ ఈ దుంగలు 
కొటేుసి, సలుగా అమేిస్టకుని, ఏటైనా కేసైతే న్స పేరు చపప 
తపపంచ్చకుంటాడు.అయినా గంగారాం, ఈట్ట ఇలువ 
ఎంతుంటాద్ద తెలుీనా? కోట్లుంటాది. మన్కి ద్దంగ 
సర్కు కాబ్ట్టు ఎంతలేదనాన ఎన్భై లచులనాన రావచ్చు."   
 "మన్కి రావడమేట్ట?"   
 "నేను ఈట్టని అమించే ఏరాపట్ల స్తస్తేను. నువేవం 
కంగారు ప్డకు. న్సకు నాకు చరి న్లభై లచులు.  సరేనా?" 
అనానడు హనుమంతు. 
 "అమోి, నాకేట్ట వదదబాబ. అయినా ఇకకడ 
ఎవడెటాుడో ఆడే స్తస్టకుంటాడులే. మన్కేట్ట తెలీన్టేు 
వదిలేదాదం."  
 "అంతవర్కూ ఈ ఇసయం పోలీస్టలకి 
తెలియకుండా ఉండాలి కదా?"    
 "అయితే నేనే ఎలిు సెపేపతాేను"    
 "అయినా నువువ సెపేే ఆలుు ఇనేసి 
వదిలేతాేర్నుకుంటనానవా? ఇలా ఎనానలు బ్ట్టు 
స్తగుతోందని నినున టేష్నోునే కులు బడిస్తస్తేరు."       
     "ఓరానయనో ఇపుపదేట్ట దారి?" అంటూ గంగారాం 
దిగాలు ప్డిపోయి అకకడున్న కర్రలమీద 
కూరుుండిపోయాడు.   
 "ఇగో గంగారామూ, నువెవవరికీ ఏట్ట సెప్పమాకు. 
నేనిపుపడే కాకినాడెలిు సరైన్ బేర్ం కుదురుుకొతాేను." అని 
వడి వడిగా అడుగులు వేసే్త హనుమంతు 
వెళ్ళుపోయాడు.   
 ********************** 
 రండు నెలలయింది. హనుమంతు జాడ లేదు. 
దిన్దిన్ గండంగా రోజులు గడుపుతునానడు గంగారాం. 
అన్ోమన్సకంగా ఉండడంతో,ప్ని మీద తగిన్ శ్రధ్ధ లేదు.  
తను ఇచేు చాయ్ బాలేదంటూ చపుేనానరు గ్రామస్టేలు.  
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  ఒక రోజు స్తయంత్రం సంధ్ో చీకట్లు 
మస్టరుకుంట్లన్నపుపడు తన్తో ఒక వోకిేని తీస్టకు 
వచాుడు హనుమంతు. అతను తమళ్ళడు. ఎర్రచందన్ం 
అక్రమర్వాణాలో ఆరితేరిన్వాడని చపాపడు హనుమంతు.  
 "బ్యనాగా ప్ది లచులు ఇతేనానరు. న్సకు నాకు 
చరి ఐదు. సరుకు వాలు ఊరు చేరుకున్న తరువాత, 
మగతా డబుబ ఇతాేర్ట."  
 "నాకేట్ట వదుద హనుమంతు.అయి అకకడనుండి 
తీయించయ్ చాలు" అనానడు గంగారాం.  
 "అమి.అదెలా కుదురుతుంది? ఇసయం న్సకూ 
తెలుీ కదా. నువువ కూడా డబుబలు తీస్టకంటేనే మాకు 
న్సమీద న్మికం. ఇందులో మాతో కలవక పోతే నువేవ 
పోలీస్టలకి సెపేపస్తేవేటో?" ఇర్కాటంలో ప్డాడడు 
గంగారాం.   
 "ఇగో రండు రోజులోు ఈ అర్వోడు నేను కలిీ 
గోదారోునే రాతిరేల దుంగలిన కొంతదూర్ం తోస్టకెలాేం. 
అకకడకి ఆలు లారీ వస్తేది." అని చపూే ప్ది లక్షలు 
గంగారాం చేతిలోపెటాుడు.  
 'ఐదే కదా!" అనానడు గంగారాం. "నాదికూడా 
న్సదగిగరే ఉంచ్చ. ప్ని అయిన్ తరావత మన్ం లెకకలు 
స్తస్టకుందాం". 
 ********************* 
  మరి రండు రోజుల తరువాత, అలపపీడన్ం 
ప్రభావంతో భారీ వరాాలతో  మళాు గోదారి పోటెతిేంది. 
తుపాన్ భీకర్ గాలులకి చట్లు చేమలు విరుచ్చకు ప్డాడయి.  
 నాలుగు రోజుల తరావత తెరిపచిుంది. గంగారాం 
యధా ప్రకార్ం ప్డిపోయిన్ చటు కొమిలు మానులు 
న్రుకుతునానడు. కటెుల గుటు దగగరికి వెళ్ళు చూశ్నడు. 
ఎర్రచందన్ం దుంగలు లేవు. మన్స్ట ప్రశ్నంతమయింది.  
 హోటల్ దగగర్ ట్టలు అందిస్టేనానడు. అకకడకి 
చేరిన్ గ్రామస్టేలు కబురుు చపుపకుంట్లనానరు.  "అరేయ్ 
ఇనానవా? మన్ హనుమంతు గాడు లేడూ, అదేరా ఆ 
వడ్రంగి ప్నులు స్తస్తఓడు" "ఆ ఏటయిోందాడికి? "   
 "ఆడూ మరో అర్వోడూ కలిీ ఎర్రచందన్ం 
దుంగలు ద్దంగతన్ంగా గోదాటోు తోలుకెలేనార్ట. మరి 
అపుడే గోదారికి పోటొచీుసింది. దానికి వర్దలో 
కొట్లుకొచిున్ పామలు కాటేస్తసినాయట. ఆలుు ఆ 
దుంగలన్ట్లుకునే అలా సచిుపోయార్ట."   

 అది విన్న గంగారాం మన్స్ట మన్స్టలో లేదు. ఆ 
వార్ే నిజ్మో కాద్దన్ని మరి కొంతమంది న్డిగి రూఢి 
చేస్టకునానడు.  తిండి సయించలేదు. తన్దగగరున్న ప్ది 
లక్షలూ ప్ది తలల నాగు పామలాు అనిపంచస్తగాయి.  
గంగారాం పాకా విలాస్ దగగర్  ఆ రోజు మర్లా సందడిగా 
ఉంది.   
 "ఇగో ఇది వినానరా, మన్ కలాోణ 
వెంకటర్మణమూరిే గుడి హండీలో  ఎవరో ప్ది లచులు 
ఏస్తర్ట."   
 "అబ్బ! ఏట్రా ?  ఎవర్ది అంత డబుబన్న ద్దర్ మన్ 
ఏరియాలో? "  
 "అంతే కాదు.ఆ సచిుపోయిన్ హనుమంతు 
ఇంటోు ఎవరో రండు లచులు ప్డేసి పోయార్ంట"  
 "ఆడెవడో డబుబనోనడే కాదు. మన్స్టనోనడు 
కూడా. డబుబంటే మాత్రం, మన్స్టండందూద? మన్ 
గంగారాం లాంట్ట ఓడే, ఆడెవడో." 
 "అవును.ఒకొస్తరి ట్టకి డబుబలేువంటే. 
దానిదేమంది భాయ్ అంటూ ఫ్రీ గానే ఎంతమందికో ట్ట 
పోసే్తడు కదా మనోడు"          
 "ఆహా స్తనా బాగుంది.ఆ మహాతుిడెవరో మా 
ఇంటోు కూడా రందు లచులు ఏస్తసే్త బాగుండు."  
 “అయినా గంగారామూ, ఆ మదెదన్ నువువ పెటేు ట్ట 
పాడయిందయాో.ఇపుడు మలాు బ్మాిండంగా పెడతన్నవ్. 
ఏట్ట న్లుమందు ఏటైనా కలుపుతునానవా?"    
 ఆ మాటలకి గట్టుగా న్వేవస్తడు గంగారాం. " 
అంతా ఆ గోదార్మి చలవ భాయ్. మీ గోదారోలుు మహ 
మంచోరు. మీకెపుడూ మంచే జ్రుగుతాది" అనానడు.   
 “చూస్తవా ఈ  హందీ ఓడి తెలివి. నిజ్ం చప్పడు. 
అబ్ధ్ధం చప్పడు." అనానరవరో న్వువతూ. 
 గంగారాం మన్స్ట ఇపుడు తేలికగా ఉంది. ప్ది 
లక్షలు హండీలో వేసిన్తరువాత, హనుమంతు 
కుట్లంబానికి స్తయం అందించిన్ తరువాత.  ఇంతకీ 
తన్ కటెుల గుటుకింద ఆ ఎర్రచందన్ం దుంగలు 
దాచిందెవరో ఇప్పట్టకీ తెలియలేదు గంగారాంకి. తెలిసిన్ 
హనుమంతు చచిుపోయాడు. 
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అప్పుడు అబాబయిలు 
ఇప్పుడు అమాుయిలు 
భవిషయతుును ఎంచుకునే దశల్ల 
న్నర్యాాలు తీస్సకునే దశల్ల 
అరాయించుకోలేన్న పరిసి్థతులో్ల 
నేటి సమాజం 
 
ఎందుకో ఈ అసమానతల పలోకీలు 
నీతులో్ల కూడా జెండర్ ో
పర్కాయప్రవశాలు 
 
సపృషి్టల్ల సగమైన్ 
న్నజ జీవితంల్ల లెకక తకుకవ 
బ్రతుకు చిత్రం మాత్రం విచిత్రమే 
సీీ సహన్న్నకి న్నలువెతుు ప్రతిబంబం 

అసహనం అంచులు తాకితే రుద్రకాళీ 
అప్పుడూ ఇప్పుడూ 
అభియోగాల మేళవింపులే 
న్నజం ఎంతో పడతులకే తెల్యాల్ 
 
సమసయ అంతు చూడాల్ుందే 
కాదనను న్ కల్కి నేసాుల్ల  
తప్పుడు పనులకు మాత్రం దూర్ం 
 
బులో్తెర్ కళంకం మొతుం 
పడుతులకే ఆపాదం పరిమితం 
ఔనితాయన్నకి ప్రాధానయత ప్రముఖ్ం 
ఏద ఏమైన్ మంచికి 
ప్రతిరూపంగానే మనం 

తేడా 
యలమరిే అనూరాధ్ 

రైతు సౌభాగయం మన దేశ సౌభాగయం  
కానీ న్డు రైతు పరిసి్థతి దీన్తి దీనం  
 
ఆడుకొనే న్యక న్ధుడేడి  
రైతు పరిసి్థతి మార్కపోతే  
మనకి తిండి గంజలెకకడివి  
 
హలం పటిి పలందున్ని కషి్టంచే  
రైతనికి భరోసా ఏద 
 

సారి అయిన వరిాలు లేక దగుబడి రాక  
జీవితమే ప్రశాిర్కిమై  
అప్పుల వూబల్ల నుండి బైటకి రాలేక  
 
బ్రతుకు చాల్ంచే రైతనిల కషిం తీరిే  
చేయూతన్నచిే బ్రతుకు మీద ఆశ పంచి  
 
ఆసరాగా అండగా న్నలబడదాం  
రైతును రాజుగా మళీీ చేదాద ం  
మన దేశ భావితను కాపాడుకుందాం ..  

రతైు పరిసి్థతి  
అదేద ప్లిు  జ్యోతి  
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 రొటి్ట విరిగ నేతిల్ల పడాటిు  
 కంచు మ్రోగునటోు, కనకంబు మోగున్? 
 కోటి విదయలు కూటి కొర్కే 
 కల్మిలేములు కావటి కుండలు 
 చెపపకురా చెడేవు, ఉర్కకురా పడేవు 
 న్నజం న్నలకడమీద తేలుతుంద 
 అంతయ న్నషి్టర్ం కంటే ఆద న్నషి్టర్మే మేల 
 హనుమంతున్న ఎదుట కుప్పపగంతులా! 
 కందకు లేన్న దుర్ద బచేల్కేమి  
 ఇంటో్ల ఈగలమోత బయట పలోకీల మోత 
 పరుగుట విరుగుట కొర్కే 
 అంబల్ తాగే వారికి మీసాలు యెగబటిేవారు కొందరా  
 అతి ర్హసయం బటిబయలు 
 అనువు గాన్న చోట అధికులమనరాదు 
 అభాయసం కూస్స విదయ  
 అముబోతే అడివి కొనబోతే కొరివి 
 ఆల్ల లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమల్ంగం 
 బయట పలోకీల మోత ఇంటో్ల ఈగల మోత 
 ఇలోు కటిి చూడు పళ్ళీ చేస్థ చూడు  
 ఇంట గల్చి ర్చే గలువు 
 ఇలోు పీకి పందర్చస్థనటిు 
 ఎనుబోతు మీద వాన కురిస్థనటిు 

 చెవిటి వాన్న ముందు శంఖ్మూదనటిు 
 కందకు లేన్న దుర్ద కతిుపీటకందుకు 
 కతిుపోటు తప్పపన్ కలంపోటు తపపదు  
 కుకక కాటుకు చెప్పుదెబబ 
 నీరు పలోమరుగు న్నజము దేవుడెరుగు 
 ప్పచుేకపై బ్రహాుసీం 
 ప్పటి కొంచెము కూత ఘనము  
 ఆడబోయిన తీర్మిు యెదురైనటోు 
 ఆడలేక మదెదల వోడు అనిటోు 
 ఆద ల్గనే హంస పాదు 
 వాన రాకడ ప్రాణం పోకడ ఎవరికి తెలుస్స  
 కళాయణమొచిేన్ కకొకచిేన్ ఆగదు 
 మింగ మతుకు లేదు, మీసాలకు సంపంగ నూనె  
 ఆవు చేను మేసు, దూడ గటిు మేస్సుందా? 
 అబదుము ఆడిన్ అతికినటోు ఉండాల్ 
 అడగందే అమమ ున్ అనిం పటిదు 
 అడాాల న్డు బడాలు కాన్న, గడాాల న్డు కాదు 
 ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు 
 న్నజమాడితే న్నషి్టర్ం 
 ఇంటి పేరు కస్తురి వారు ఇంటో్ల గబబలాల కంపు. 
 అందతే జుటిు అందక పోతే కాళ్ళీ  

సామెతలు  
ఉష్ దరిసిపూడి   
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నాకు నచిిన పదయం    
కాశీనాధుని రాధ్ , డోవర్ , నూోజెరీీ  

 ఆంధ్రవాజ్ియచరిత్రలో మహోన్నత ప్రతిభా 
సంప్నునలైన్ కవిరాజులతోబాట్ల, స్తహతీసర్సవతి 
మకుటాన్ మాణికాోలై నిలిచిన్ రాచకవులు కూడా 
ఉనానరు. అలాంట్టవాళులో కుమార్సంభవకర్ే 
న్నెనచోడుడు, ఆమకేమాలోదకర్ే కృష్ుదేవరాయలు 
మందుగా పేరొకన్దగిన్వాళ్ళు. ఈ కవిరాజులిదదరూ, 
అన్వయకాఠిన్ోతను తమ కవితాలక్షణాలలో ఒకట్టగా 
చప్పకుండానే చొపపంచి తమ రాచఠీవిని 
ప్రదరిించ్చకునానరు.  
 ఇపుపడు మన్ం మాటాుడుకోబోయే ప్దోం 
న్నెనచోడుని కుమార్సంభావంలోనిది. స్తహతీ 
సమరాంగణ స్తర్వభౌమడైన్ రాయల వలె సవర్ుయుగ 
ప్రతిషాుప్కుడు, కవిప్ండిత పోష్కుడుగా పేరు 
పొందకపోయినా తొలిస్తరిగా సలక్షణమైన్ లక్షణాలతో 
ప్రబ్ంధ్ ర్చనాధోర్ణికి శ్రీకార్ం చ్చట్టున్వాడు 
న్నెనచోడుడు. ఇతని కుమార్సంభవం నిసీందేహంగా 
“ప్రతిభార్ువోదీర్ు రుచిర్మైన్ కావోం”.  
   క.  కని కోపంచనొ కాన్క  
        మను కోపంచనొ, మహోగ్రమగ నుగ్రుఁడు చూ  
        చిన్ుఁ  గాలెనొ, చూడక యట  
        మను గాలెనొ, నాుఁ గ నిమష్మన్ న్ఱుఁ గాలెన్  
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 అన్న పై ప్దోం నాకు, మీకు న్చుడమే మాత్రమే 
కాదు ఒకవేళ స్తక్షాతుే కుమార్సంభవకర్ే అయిన్ 
కాళ్ళదాస్ట దిగి వసే్త, అతనికి కూడా బ్హబాగా 
న్చేుస్టేందని, నేను కాదు, మహామహలైన్ 
విమర్ికులెందరో చపేపరు.  
 ఏ విష్యానికైనా సంగతి సందర్ోం 
ఉండాలనానరు. మందుగా ఈ కందానికి మందు 
ఏమంద్ద చూసి ఆతరావత అందులో ఏమంద్ద చూదాదం. 
ప్ంచమాశ్నవసంలోని ఈ ప్దోంలో ఉన్నవి నాలుగు 
మకకలే కాని మందు మాత్రం నాలుగాశ్నవస్తలునానయి. 
వీట్టలో మొదట సతీప్ర్మశివుల ప్రణయం, గజాన్నుని 

జ్న్న్ం, గణాధిప్తోం, దక్షయజ్ఞం, సతీదహన్ం, పార్వతి 
జ్న్న్ం వర్కు జ్రుగుతాయి. అట్ల తరువాత, 
హమవతపర్వతాన్ తప్స్టీ చేస్టకోవడానికి వచిున్ శివునికి 
ప్రిచర్ోలు చేయడానికి హమవంతుడు పార్వతిని 
నియమంచడం జ్రుగుతుంది. ఈలోపున్ తార్కాస్టరుడి 
వలు కలుగుతున్న బాధ్లను భరించలేక ఇంద్రాది దేవతలు 
బ్రహిదేవునితో మొర్పెట్లుకుంటారు. పార్వతీ 
ప్ర్మేశ్వరులకి జ్నిించే కుమారుని చేతిలో గాని 
తార్కుడు చావడని బ్రహిసెలవిస్తేడు. అపుపడు ఇంద్రుడు 
మన్ిధుడిని రావించి, శివపార్వతులని కలప్మని 
కోరుతాడు. మన్ిధుడు అదెంత ప్ని అని దంభాలు ప్లికి 
బ్యలుదేరుతాడు. ఇలాులు ర్తీదేవి హతవు 
చప్పబోతుంది. “ఇంద్రుడు న్సపై అస్తయకొదీద ఈ నెప్ంతో 
న్స అడుడతొలగించ్చకోవడానికి ప్నినన్ ప్నానగం” 
అంట్లంది. “శివునితో న్సకు పోరేమట్ట? ఆశివుని ధ్నువు 
మేరువైతే న్స విలుు చరుకుగడ, అతని శ్ర్ం పాశుప్తం, న్స 
బాణం తాకితే కందిపోయే కుస్టమం. ఆతడు 
త్రిపురాంతకుడు, న్సవు విర్హలను వేధించేవాడివి. ఆ 
ప్ర్మశివుడికి న్సకు హసిేమశ్కాంతర్ం ఉంది నామాట 
విను. అస్తధుోడైన్ ఆ శివుని స్తధించే ప్రయతనం 
మానుకో” అని బ్తిమాలింది, భయపెట్టుంది. అయినా ఆ 
మాటలు పెడచవిని పెట్టు బ్యలుదేరేడు ఆ మన్ిధుడు.  
 ప్ర్మశివుడు హమవంతం మీద తపోదీక్షలో 
ఉనానడు. అకకడికి మన్ిధుడికంటె ఒక అడుగు 
మందుగానే వసంతశోభ వచిుంది. కాని శివునితప్స్టీకు 
ఆటంకం అయిన్ ఆ కోలాహలం అంతా, న్ంది 
కనుసన్నతో చితేరువులా సేంభంచి పోయింది. 
మలయప్వనుడు కూడా దుమికొట్లుకుని పోయాడు. 
ఈ అప్శ్కునాలని గమనించి మన్ిధుడు జ్ంకుతో 
తమాలపుతీగెలు దటుంగా అలుుకున్న అశోకవృక్షం చాట్లన్ 
దాగి పార్వతి రాక కోసం ఎదురుచూడస్తగాడు. ఇంతలో 
కలపవృక్షపు తీగెలా పార్వతి ప్రవేశించింది. ర్తిరాజు తన్ 
ప్ని ప్రార్ంభంచి మందుగా ఉమాదేవి మీద, 
అట్లతరువాత ఆ పనాకపాణి మీద పూబాణాలను 



తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : ఆగస్టు 2020 19 

ప్రయోగించాడు. దానితో ఆ అచలాతుిడు సమోిహతుడై 
అచలాతిజ్ వంక చూశ్నడు. కాని మరుక్షణం తన్ 
చితేచాంచలాోనికి కార్ణం మేమటా అని కలయ 
జూశ్నడు. చీకట్టతీగెల చాట్లన్ దాగి, ఇంద్రధ్నుస్టీ 
ప్ట్లుకుని మబుబలలో నిలబ్డడ ఇంద్రునిలా ఉన్న 
మన్ిధుడు కంటబ్డాడడు. అంతే ఆగ్రహంతో ఫాలనేత్రానిన 
తెర్వగా విస్టులింగాలను వెదజ్లుుతూ లేచిన్ అగినజావల 
వలరాజును బుగిగచేసి యధాస్తినానికి చేరుకుంది.   
 పై ప్దోం ఈ సందర్ోంలో చపపన్ది. శివుని పైకి 
ఎతిేవచిున్ మన్ిధుడు రప్పపాట్లకాలంలో కాలి బూడిదై 
పోయాడు – అన్న ఈ వర్ున్కి కవి ఎంచ్చకున్న ఛందస్టీ, 
ప్దాలు మామూలుగా తకికన్ కావాోలోు వలె కన్బ్డవు. 
వర్ున్కి మతేేభమో, శ్నరూదలమో వంట్ట ఛందస్టీ 
ఎంచ్చకుంటే అవకాశ్ం, సౌలభోం ఎకుకవగా ఉంటాయి. 
చినిన, చినిన ప్దాలని, అంతకనాన చిన్నదైన్ ప్దాోనిన 
ఎంచ్చకోవటంలో ఉన్న విశేష్ం ఏమటో చూదాదం. 
 లోకంలో స్తధార్ణంగా ఇలా క్షణంలో 
జ్రిగిపోయిన్ భయంకర్ సంఘటన్ని చూసిన్ వాళ్ళు 
మళ్ళు మళ్ళు దానిన తలుచ్చకోవడం వింతప్డడం సహజ్ం. 
ఇలాంట్ట సందర్ోంలో “ఎంత ఘోర్ం”, “ఎంత ప్ని 
జ్రిగింది”, “ఎంత భయంకర్మో” అంటూ కుుప్ేంగా 
భావవోకీేకర్ణ జ్రుగుతుంది. కధ్ను చబుతున్న కవి 
కూడా అదే ప్ని చేశ్నడు.  
 ఆ శూలి మన్ిధుడిని చూసి కోపంచాడో, 
చూడడానికి మందే కోపంచాడో, శివుడు మహా 
భయంకర్ంగా చూసిన్పుపడు ఆమన్ిధుడు కాలేడో, 
చూడడానికి మందే కాలిపోయాడో అన్నట్లుగా 
రప్పపాట్లలో కాలి న్శించి పోయాడు.   
                           – అన్నది పై ప్దాోనికి అర్దం.  
 ఆ నిటాలాక్షుడికి కోప్ం వచిుంది. అయితే ఈ 
కోప్ం మన్ిధుడిని చూశ్నక వచిుంద్ద ...చూడక మందే 
వచిుంద్ద... చప్పడానికి వీలులేదు. అలాగే ఆ పూవిలుకాడు 
శివుడు చూడగా కాలిపోయాడో, లేక చూడకమందే 
కాలిపోయాడో కూడ విడమర్చి చప్పడానికి కుదర్ని 
విధ్ంగా త్రుట్టలో జ్రిగిపోయింది కామదహన్ం.  
 ఇది నిజ్ంగానే క్షణంలో జ్ర్గవలసిన్ ప్నే. శివుని 
ఆయుధ్ం మలోుకాలని భసిం చయోగల మూడోకనున.  

అది రప్పపాట్లకంటే ఎకుకవ తెరిచి ఉంటే .... అన్నది 
తలుచ్చకోవడానికే భయం వేస్త విష్యం. భగవంతుడికి 
“అనుకోవడం లేదా సంకలపం, చయోడం లేదా కార్ోం” 
అన్నవి రండు కాదు ఒకటే. మధ్ో వోవధాన్ం అంటూ 
ఉండదు. అందుకే కుుప్ేంగా చప్పడం అన్నది ఎంతో 
చకకగా న్పపంది, ఒపపంది. 
 ఎంచ్చకున్న ప్దాలు వాట్టలో ఉన్న పొందిక 
అదుోతం. “కోపంచనొ”, “కాలెనొ” అన్న క్రియాప్దాలు 
హ్రస్తవంతాలు కావడం, ప్రాోయప్దాలు వాడకుండా, 
మళ్ళు వాట్టనే ప్రయోగించడం అన్నది అందమైన్ పొందిక. 
తొందర్లో విష్యానిన చపేపటపుపడు దీరాాలు తియోటానికి 
తీరిక ఎకకడిది? అంతేకాదు ఘోర్మైన్ సంఘటన్కి 
బతేర్పోయి,చితేరువులైన్పుపడు మరో మాట 
వెతుకుకందుకు కుదురు ఎకకడ ఉంట్లంది?  
 న్నెనచోడుడు కావో పీఠికలో మంచి కవిత 
ఎలావుండాలో వివరిసే్టన్న సందర్ోంలో ........ 
   క. మదమన్ుఁ గవికృత కావోమ  
 న్దరున్ విలుకాని ప్ట్టున్మిను బ్ర్హృ  
 దిోదమై   తల యుఁపును, బఱ 
 యది కావోమె చప్పుఁ ?బ్టు న్దియున్ శ్ర్మే 
  (ఆన్ందానుభూతిని కలిగిస్తే స్టకవి చపపన్ 
కావోమ, భయానినకలిగిసే్త విలుకాడు ప్ట్టున్ బాణమ, 
ప్ఠితహృదయంలోను, శ్త్రువుహృదయంలోను నాట్లకుని 
శిర్ఃకంప్న్ చేయించాలి. అలాకాక పోతే, ఆ చపపన్ది 
కావోమా? ఆ ప్ట్టున్ది బాణమా?) 
 కుమార్సంభవం . ప్రధ్మాశ్నవసం. 41 
 - కవి కావోం ఇలా ఉండాలి అని రాచఠీవితో 
న్నెనచోడుడు తానే చపుపకున్న పై లక్షణానికి ఇద్దక చకకని 
లక్షయం. భావానిన స్తట్టగా ప్ఠిత హృదయంలో నాట్ట, 
ఆన్ందంతో తలలూపంచే ప్దోం ఇది.  
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సామెతలూ, మూలాలూ – సమాధానాలు   
బ్ండారు రాజారావు గారి సమసోలకి పోలేప్లిు స్టహాసిని గారి సమాధానాలు    

ధ్ర్ు ఏవో హతో హంతి 
"ధ్రోు ర్క్షతి ర్క్షత:" 
తసాు ధ్రోు న హంతవోయ 
మానో ధ్రోు హ్రతోవ్రధీత్ 

ధ్రాున్ని మనం ధ్వంసం చేసు , అద మనల్ి ధ్వంసం చేస్సుంద. 
దాన్నన్న మనం ర్క్షసు, అద మనల్ి ర్క్షస్సుంద. అందు చేత 
ధ్రాున్ని న్శనం చేయ కూడదు. ఎవరికి వార్చ తమంత 
తాముగా నశించి పోవాలన్న కోరు కోరు కదా ! 

సతయమేవ జయతే న్2న తం 
సతేయన పంథా వితతో దేవయాన: 
యేన్ క్రమం త షయో హాయపు కామా 
యత్ర త తుతయసయ పర్మం న్నధానమ్ 

సతయమే జయిస్సుంద. అసతయం కాదు. సతయం వలన దేవతల 
మార్గం కన్నప్పస్సుంద. సతయం వలన మహరిులు కోరికలు లేన్న 
వారై పర్మేశవరున్న పంద గలుగు తున్ిరు. ఈశవరుడు సతయ 
సవరూపుడు. 

అహంసా పర్మో ధ్ర్ు: 
తథా2 హంసా పర్ం తప: 
అహంసా పర్మం ఙా్ఞనం 
అహంసా పర్మార్జనమ్ 

అహంస గొపప ధ్ర్ుం. గొపప తపం. మంచి ఙా్ఞనం. గొపప 
సాధ్న 

ధ్నమారాజ య కాకుతు థ ! 
ధ్న మూల మిదం జగత్ 
అంతర్ం న్భి జాన్మి 
న్నర్ునసయ మ తసయ చ 

ఓ రామా ! ధ్న్న్ని సంపాదంచాల్. ఎందు కంటే ధ్నంతో తోనే 
ల్లకమంతా ఉంద. ఈ విషయం ల్లన్న ఆంతర్యం గమన్నంచాల్. 
ధ్నం లేన్న వాడు మ తున్నతో సమానం. 

అప్ప సవర్ ామయీ లంకా 
న మే రోచతి లక్షమణ ! 
జననీ జను భూమిశే 
సవరాగ దప్ప గర్సయస్థ 

సోదరా, లక్షమణా ! ఈ లంక బంగరు మయ మయిన దైనపపటికీ 
న్కు నచేదు. ఇకకడ ఉండ లేను. ఎందుకంటే, తలో్, పుటిిన 
ఊరు సవర్గం కంట్ట గొపపవి కదా ! 

క ష్టతో న్స్థు దురిిక్షమ్ 
జపతో న్స్థు పాతకమ్ 
మౌనేన కలహం న్స్థు 
న్స్థు జాగర్తో భయం 

చకకగా వయవసాయం చేసు కర్వు అనేద ఉండదు. జపతపాలు 
చేసు పాపం పోతుంద. మౌనంగా ఉంటే ఎవరితోనూ విరోధ్మే 
ఉండదు. జాగురూకతతో ఉంటే దేన్నకీ భయపడే పన్న లేదు. 

గజాన్ం మంద బుధిుశే 
సరాపణా మతి న్నద్రతా 
బ్రాహుణాన్ మనేకతవం 
త్రిభిరోోకోపకార్కమ్ 

ఏనుగుల మంద బుదు తనం, పాముల అతి న్నద్రా గుణం, 
బ్రాహుణులల్ల ఉండే అనైకయత ... వీటి వలోన ల్లకోపకార్ం 
జరుగుతోంద కదా ! 

రాఙా్ ధ్రిుణి ధ్రిుషా్ణ 
పాపే పాప పరా: సదా 
రాజాను మను వర్ుంతే 
యథా రాజా తథా ప్రజా ! 

రాజు ధ్ర్ు పరుడయితే రాజయం ధ్ర్ు పథంల్ల నడుస్సుంద. పాప 
వర్ునుడయితే రాజయం పాప పంకిల మవుతుంద. ఎప్పుడూ ధ్రాు 
ధ్రాులు రాజున్న అనుసరించి నడుసాుయి. రాజు ఎలా ఉంటే, 
ప్రజల్ల అలాగే నడచు కుంటారు. 
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పుసుకం వన్నతా వితుం 
పర్ హసుం గతం గత: 
అధ్వా పునరా యాతి 
జీర్ంా భ్రషా్ణ చ ఖ్ండశ: 

పుసుకం, సీీ , ధ్నం ఇవి మన వదద ఉనింత సపే. ఇతరులు 
చేతిల్ల పడితే మరి వాటి పన్న అంతే. తిరిగ వసాుయను కో వదుద . 
ఒక వళ వచిేన్. సర్వన్శనమయి పోయిన సి్థతిల్ల మనకి 
తిరిగ దకుకతాయి స్సమీ. (సీీన్న జాగ్రతుగా చూస్సకోవాల్ అనే 
భావం ఇకకడ గ్రహంచాల్) 
 

శత న్నష్కక ధ్న్ఢ్యశే 
శత గ్రామేణ భూపతి: 
శతాశవ: క్షత్రియో రాజా 
శత శోోకేన పండిత: 

వంద న్నషకలు (ధ్న విశ్వషం) ఉని వాడే ధ్నవంతుడు అన్నప్పంచు 
కుంటాడు. వంద గ్రామాలకు అధిపతి అయిన వాడే భూపతి 
అవుతాడు. వంద గుఱా్ఱలు కల వాడే రాజు అన్నప్పంచు 
కుంటాడు. వంద శోోకాలు వచిేన వాడే పండితుడు. 
 

విదవతువం చ న పతవం చ 
నైవ తులయం కదాచన 
సవ దేశ్వ పూజయతే రాజా 
విదావన్ సర్వత్ర పూజయతే 

పండితుడికీ, రాజుకీ పోల్కే లేదు! ఎందు కంటే, రాజు తన 
దేశంల్ల మాత్రమే పూజంప బడతాడు. కాన్న, పండితుడు 
ల్లకమంతా గౌర్వించ బడుతాడు. 
 

శతం విహాయ భోకువయం 
సహస్రం సాిన మాచ ర్చత్ 
లక్షం విహాయ దాతవయం 
కోటిం తయకాువ హరిం భజేత్ 

వంద మందన్న విడిచి పటిి అయిన్ భ్యజంచాల్. వయి మందన్న 
విడిచి పటియిన్ సాినం చేయాల్. లక్ష మంద నీ వెంట రాక 
పోయిన్ దానం చేయాల్. కోటి మందన్న విడిచి పటియిన్ 
శ్రీహరిన్న సవించు కోవాల్. 
 

అతి దాన్త్ హత: కర్:ా 
అతి ల్లభాత్ స్సయోధ్న: 
అతి కామాత్ దశగ్రీవో 
అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ 

విచేల విడిగా దానం చేయడం వలన కరాుడు చెడాడు. మికికల్ 
సావర్ు గుణం చేత దురోయధ్నుడు చెడాడు. అతి కామం చేత 
రావణుడు న్శనమయాయడు. కనుక అంతటా అతిన్న విడిచి 
పటిాల్.ఎప్పుడూఅతి పన్నకి రాదు. ఓవరాక్షను వికటిస్సుంద. 
 

సతాయను సారిణీ లక్ష్మమ 
కీరిు: తాయగాను సారిణీ 
అభాయసాను సారిణీ విదాయ 
బుదు: కరాును సారిణీ. 

లక్ష్మమ దేవి ఎప్పుడూ సతాయన్ని అనుస రించే ఉంటుంద. ఎకకడ 
సతయం ఉంటుందో అకకడ సంపద ఉంటుంద. అలాగే, కీరిు 
తాయగాన్ని అనుసరించి ఉంటుంద. తాయగ గుణం లేన్నదే కీరిు 
ప్రతిషాలు ర్ముంటే రావు. అభాయసం లేన్నదే విదయ అలవడదు. 
న్నతయం చదవన్నదే చదువు ఎలా వస్సుంద? అభాయసం కూస్స విదయ 
కదా. ఇక, బుదు కర్ును అనుసరించి ఉంటుంద. చెడి పోయే 
రాత మనకి ఉంటే మన బుదు చెడు త్రోవల్లను, బాగు పడే రాత 
ఉంటే మన బుదు మంచి దారిల్లను ప్రవరిుస్సుంద. బుదు మన 
కర్ులను అనుసరించి ఉంటుంద స్సమా ! 
 

న న్నరిుతో వై నచ ద షి పూరోవ 
న శ్రూయతే హేమ మయం కుర్ంగ: 
తథా2ప్ప త షా్ణ ర్ఘు నందనసయ 
విన్శ కాలే విపర్సత బుదు: 
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బంగారు లేడి ఉనిదన్న ఎనిడయిన్ విన్ిమా ? ఎప్పుడయిన్ 
ఎకకడయిన్ అయినపపటికీ రాముడు తన చెల్ కోరిందన్న 
ముందు వెనుకలు యోచించ కుండా బంగారు లేడిన్న తెసాునన్న 
వెళాీడు. విన్శ కాలం దాపురించిన న్డు ఇలాంటి విపర్సత 
బుదుులే పుడుతూ ఉంటాయి. చెడా కాలం వచిే నప్పుడు తర్కం 
పన్న చెయయదు. బుదు మందగస్సుంద. 
 

ఋణ కరాు ప్పతా శత్రు: 
మాతా చ వయభిచారిణీ 
భారాయ రూపవతీ శత్రు: 
పుత్ర: శత్రుర్పండిత 

అప్పు చేస్థ, మనకి ఆస్థు కాకుండా అప్పు మిగలేే తండ్రి మనకి 
శత్రువుతో సమానం. వయభిచరించే తలో్ శత్రువు. రూపవతి 
అయిన భార్య శత్రువు. పండితుడు కాన్న కుమారుడు శత్రువు. 
 

ఆతు బుదు: స్సఖ్ం చైవ 
గురు బుదురివశ్వషత: 
పర్ బుదు రివన్శాయ 
సీీ బుదు: ప్రళయాంతక: 

మనకి తోచినద చేయడం అన్నిటి కన్ి మేలు. పదదల సలహా 
ప్రకార్ం నడచు కోవడం ఇంకా మంచిద. కాన్న పరుల  
ఆల్లచనల మేర్కు నడచు కోవడం న్శనం కొన్న తెచుే 
కోవడమే. ఇక, ఆడువారి ఆల్లచనల బటిి నడుచు కుంటే 
ప్రళయమే స్సమా! 
 

అసమర్ుసయ సాధూన్ం 
న్నర్ునసయ జతేంద్రియ: 
వార్ుకోయ దేవతా భకిు: 
వ దు న్ర్స పతివ్రతా 

అసమరుున్న మంచితనం, ధ్నం లేన్న పేద వాన్న ఇంద్రియ 
న్నగ్రహం, ముసల్ తనంల్ల దైవ భకిు, వయస్స ఉడిగన ఆడుదాన్న 
పాతి వ్రతయం ఒకకలాంటివ. 

ముఖ్ం పదు దళాకార్ం 
వచ శేందన శీతలం 
హ దయం కర్ుర్స తులయం 
అతి వినయం ధూర్ు లక్షణమ్ 

ముఖ్మేమో, పదుం లాగా ఉంటుంద. మాటలేమో చందనం 
వలె చలోగా ఉంటాయి. కాన్న, దుర్జనున్న మనస్స మాత్రం కతెుర్ 
ప్పటిలాంటిద. అతి వినయం చూపడం చెడా వాడి లక్షణం స్సమా. 
 

స్థదు మనిం ఫలం పకవం 
న్ర్స ప్రథమ యౌవవనం 
కాలక్షేపం నకర్ువయం 
ఆలసయం అమ తం విషమ్ 

వండిన అన్ిన్ని భ్యజంచడాన్నకీ, పండిన పండును కొరుకుక 
తినడాన్నకీ, యౌవవన వతి పందును సీవకరించడాన్నకీ ఆలసయం 
చేయ రాదు స్సమా ! ఆలసయం చేసు అమ తం కూడా విషమై 
పోతుంద. అనిం చలోారి పోవడం, పండు కుళ్ళీ పోవడం, 
యౌవవనం తర్గ పోవడం జరుగుతాయి. ఆలసయం చేయడం 
వలో అమ తం కూడా విషతులయమవుతుంద. 
 

విశావ మాత్రా హ పశుషు 
కర్ద మేషు జలేషుచ 
అంధే తమస్థ వార్ుకేయ 
దండం దశ గుణం భవత్ 

పక్షులు, కుకకలు, శత్రువులు, పాములు, పశువులు వీటిన్న 
అదుపు చేయడాన్నకి బుర్దల్ల, నీటిల్ల, చీకటిల్ల, గ్రుడాితనంల్ల , 
ముసల్ తనంల్ల సాయంగా ఉండేద చేతి కఱా్. అందు వలో 
దండాన్నకి (కఱా్కి) దశగుణాలు ఉన్ియి స్సమీ.  
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సంతోషం కావాలి  
ఎనుగంట్ట వేణుగోపాల్, జ్గితాోల   

 ”సంతోష్ం కావాలి..." 
 ప్రధాన్ దిన్ప్త్రికలోు ప్రమఖ్ంగా వచిున్ ఈ వార్ే 
సంచలన్ం రేకెతిేంచింది. 
 "నాకు సంతోష్ం కలిగించిన్ వారికి తగిన్ 
పారితోషికం ఇవవబ్డును...” ఇలా పూరిే కాబ్డిన్ ఆ వార్ే 
కింద ఓ ఫోన్ నెంబ్ర్ వెనువెంటే ప్రఖ్యోత పారిశ్రామక 
వేతే అరుణ్ విహారి అని ఉంది. ప్రజ్లోు ఇది ఒక 
చర్ున్సయాంశ్ం అయిపోయింది. 
 ఈ నూోస్త వింతగా ఉందంటే....   దాని కింద 
ఇవవబ్డిన్ మరొక అంశ్ం జ్నాలిన పచుకికంచింది.... 
 పువువ గురేు తగిలించేసి, దాంతోపాట్ల.... ఐదు 
కోటు పారితోషికం అందించ బ్డుతుంది అని ఉంది. 
 అయితే విశేష్మేంటంటే ఈ ప్రకటన్ మొదట్టది 
కాదు....రండవస్తరి వేయబ్డింది...... 
   ****** 
 అరుణ్ కి హాసిని ప్దే ప్దే గురేుకు వస్ేంది... 
 హాసిని అంటే______ లేత చిరున్గవు, లే లేత 
దర్హాసం, నిలువెతుే న్వువల తోర్ణం. 
 ఆమె సమక్షం అరుణ్ కి ఎందుకోప్చుని 
పూద్దటలో విహరిసే్టన్నట్లు అనిపంచేది.  ఆమె అధ్రాలు 
రాలేు ప్లుకులు పూల పుపొపడి మకర్ందానిన 
అదుదకున్నట్లు ఉండేవి. ఆమె చిరున్వువ మన్స్ట వాకిటోు 
వెనెనల హరివిలుు విర్బూసిన్ట్లు ఉండేది. 
 ఆమె ప్రిచయం అడగకుండానే దేవుడు ఈ 
జ్న్ికు ప్రేమగా అందించిన్ ఒక వర్మై సిృతిలో 
నిలిచిపోయింది...... 
 నిజానికి హాసిని అంటేనే______ ఒక ఆన్ందపు 
తున్క... సంతోష్పు రేణువు... సంబ్రాల జాతర్ ... 
   ***** 
 ప్రకటన్ వెలువడాడక అరుణ్ పఏ చేసిన్ ఎంపకలో 
మగుగరు ఎనినకయాోరు. 
 ఫస్ు పేుస్ లో నిలిచిన్ రాఘవని పలిపంచి అరుణ్ 
విహారి తో సమావేశ్ం ఏరాపట్ల చేయించాడు ప ఏ. 
 ”అంతే స్తర్! మనిషి జీవితం అంటేనే కొర్కరాని 
కొయో. విధిలీల కాకపోతే అనిన వేల కోటుకి వార్స్టలై 
ఉండి మీరు స్టఖ్సంతోషాలకి నోచ్చకోకపోవడం 
దుర్దృష్ుం కాకపోతే మరి ఏంట్ట స్తర్? 

    పేదవాడు ఉన్న దాంటోు ఆన్ందంతో గడిపేస్తేడు 
కలోగంజ్య తాగి...చికొకచిుప్డేది ఎకకడంటే డబుబన్న వారి 
దగగరి కంట్టమీద కునుకు ఉండదు. పెదవి కింద ఆన్ందం 
ఉండదు”.  స్తగిపోతోంది అతడి వాక్రపరవాహం. 
 అతడి మాటలకి అరుణ్ మొదట ఇరిటేట్ 
అయాోడు. కాన్స తనే ప్రకటన్ ఇచిు, తనే పలిపంచి 
అతడిని అవమానించడం భావోం కాదని ఓపగాగ 
భరించాడు. 
 అతడు ఊపరి కోసం ఆగిన్ మరుక్షణం___ 
 “నా ప్రకటన్ చూడగానే శ్రమకోరిు నా కోసం 
ఇంత దూర్ం వచిు మీ విలువైన్ సమయానిన కేటాయించి 
న్ందుకు, అలాగే అమూలోమైన్ అభప్రాయాలని 
వెలిబుచిున్ందుకు కృతజ్ఞతలండీ! మీరేమీ అనుకోకపోతే 
మీ స్తవలు ఇంతవర్కు చాలు.” అంటూ చకుక తీసి 
అతడికి ఓ ప్దివేలు రాసి ఇచాుడు. 
 అంత దానికే ఆ వోకిే ప్ర్మాన్ందభరితుడై 
”థాంకూో సర్! థాంకూో సర్!” వంగి వంగి దండాలు 
పెడుతూ నిష్కకరమంచాడు. 
   ****** 
 ఇక రండవ వోకిే ”బాస్...నా పేరు శ్ంకర్.." దవడ 
కేద్ద వేస్టకొని  న్మలుతూ ప్రిచయం చేస్టకునానడు ఆ 
గదిలోకి వసే్తనే. 
 ”నేను టెన్ే కాుస్ ఫెయిల్ బాస్... కాన్స లైఫ్ ని పాస్ 
మారుపలతో నెట్లుకొస్టేన్న. దుర్గమి మీద ఒట్లు! మస్టే 
హాోపీగా ఉన్న బాస్....." 
 తన్ వయస్త  ఉంట్లంది అతనికి ఓ 30 వర్కు. 
అతడి మాట వాలకం గమనిసే్త చాలా చలాకీగా ఉనానడు. 
 ”బాస్.. అదేప్నిగా కురీులో కూరుుని ఏసీలోు 
విలాసంగా తిరుగుతే...ట్టప్ టాప్ గా ఉంట్లంది కాన్స, లైఫ్ 
లో మజా ఏం ఉంట్లంద? దుర్గమి మీద ఒట్లు! మీరు 
బ్యటకు రావాలి బాస్...మందు ఈ స్తమ్రాజ్ోం నుండి 
బ్యటప్డాలి బాస్...మగతాది నేను చూస్టకుంటా......" 
 ”డన్!”అంగీకరించాడు అరుణ్. 
 ”ఈ రోజ్ంతా నా వెంట ఉండాలి బాస్.. ఆ 
దుర్గమి మీద ఒట్లు! నేను ఏం చేసినా... చపపనా 
అడుడప్డకూడదు. ఈరోజు గడిచాకే మళ్ళు తిరిగి మన్ం ఈ 
ఆఫీస్టలో కలుస్టకునేది." 
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         స్తధార్ణ వోకిే లా జీన్ీ పాయింట్ ట్ట ష్ర్ు వేసి, బైక్ 
ని శ్ంకర్ కి అప్పగించి వెన్కాల కూరుునానడు అరుణ్ 
విహారి. 
       ”ఈ ఒకకరోజు నాతో పాటే బాస్...” అంటూ బైక్ ని 
మందుకు ఉరికించాడు శ్ంకర్. 
 స్తుర్ రస్తురంట్ కి తీస్టకెళాుడు. 
 ”మందు, ఓకే కదా బాస్....."అడిగాడు చనువుగా. 
 సరేన్ని తల ఊపాడు అరుణ్. మూడు రండుు 
అయాోక ఆపేస్తడు శ్ంకర్... మందు తాగినా మతుే 
ఎకకని విధ్ంగా. సిగరట్ జేబులోంచి తీసి ఆఫర్ చేశ్నడు 
శ్ంకర్. తిర్సకరించాడు అరుణ్. 
 శ్ంకర్ గబ్గబా సిగరట్ ఒకట్ట మట్టుంచ్చ కొని 
ఏకబగిన్ ఒకట్ట రండు దమిలు లాగి అవతలప్డేసి”ప్ద 
బాస్ట...." అంటూ ఓ పారుకకు  తీస్టకు వెళాుడు. 
 ఆ ప్రాంతం అణువణువు తిపాప డు. అకకడి ప్రేమ 
ప్క్షుల కబుర్ున్సన వొలిచిన్ట్లు మమక్రీ చేసే్త  చపాపడు. 
 అలా శ్ంకర్ తో కలిసి అరుణ్ చాలాస్తపు న్వావడు 
తుళాుడు కేరింతలు కొటాుడు. 
 రాత్రి డిన్నర్ కి నాట్లకోడి తయారు చేయించాడు 
శ్ంకర్. అలాగే మళ్ళు నాట్లస్తరా కాసేంత రుచి 
చూపంచాడు. ఊర్ంతా బైక్ మీద బ్లాదూర్ తిపాపడు. 
అలసి పోయే దాకా చేప్లు డాన్ీ చేయించి మరి ఇంటోు 
దింప వెళాుడు. 
 మరునాడు ___ 
 ”దుర్గమి మీద ఒట్లు బాస్.. ఇదీ నా లైఫ్! రోజ్ంతా 
కూలి కి వెళేాను. లారీల నుంచి బ్స్తేలు దింపుతాను. 
చేతిలో డబుబలు ప్డగానే ఇలా ఆరోజు ఏద్ద ర్కంగా 
ఎంజాయ్ చేసే్తను.”చాలా ఉతాీహంగా చపుప కువచాుడు 
శ్ంకర్. 
  ”వెరీ నైస్ శ్ంకర్! న్స రాకతో నిజ్ంగా కాసేంత 
చలన్ం వచిుంది నా జీవితంలో... కాన్స నువువ రుచి 
చూపంచింది ఎంజాయెింటనని.... నువువ నాకు 
అందించాలని తాప్త్రయ ప్డింది స్టఖ్యనిన. సంతోషానిన 
కాదు. ఇది కాదు నేను ఆశించింది. ట్రూ లీ. హాోపీ నెస్ ని! 
ఆన్ందానిన! సంతోషానిన! నాకు తెలిసి నా జీవితం నుంచి 
నేను నేరుుకుంది రండు విష్యాలు శ్ంకర్...ఏ మనిషైనా 
డబుబతో కొన్లేనివి, కొలవలేనివి రండే రండు. ఒకట్ట 
సమయానిన, రండు సంతోషానిన. సమయానిన నేను 
సదివనియోగప్రుచ్చకోగలను. అది తలిుదండ్రుల నుంచి 
అనువంశికంగా వచిుంది. బజనెస్ దావరా ఇంతగా 

ఎదిగాను ఇక రండవ దానికోసమే అర్రులు  చాస్టేనానను. 
 సంతోష్ం లేక ఏద్ద వెలితి తో ఇలా యాంత్రికంగా 
గడిపేస్టేనానను...." అతని మందు మన్స్ట విపప 
మాటాుడాడు అరుణ్. 
 సంతోష్ం అనేది ఎలా ఉంట్లందంటే..... 
 జాతర్లో తపపపోయిన్ చిన్న పలువాడు ఏడిు ఏడిు 
సొమిసిలిు న్ సమయంలో అమి కంటప్డి ఆపాోయంగా 
గుండెలకి హతుేకున్నపుపడు.... వాడి జీవిత కాల మంతా 
వెన్నంట్ట ఉంట్లంది ఆ ఆన్ందం. అది కావాలి. అలాంట్ట 
సంతోషానిన నేను కోరుకుంట్లనాన!" 
 ఒక 50వేల చక్ అతని మందు ఉంచాడు అరుణ్. 
 ”దుర్గమి మీద ఒట్లు!నాకు ఈ పైసలు ఎందుకు 
బాస్... న్సకు నేను సంతోష్ం అందించలేన్పుపడు?" చాలా 
నిజాయితీ కన్బ్రుసే్త లేచాడు శ్ంకర్. 
 అరుణ్ అతడి మంచితనానికి విసియ ప్డుతూ, 
అతనికి సరిప్డా ఒక జాబ్ ని ఇచాుడు తన్ ఆఫీస్టలో. 
   ****** 
 ”హాసిని... ఎమేి సైకాలజీ!"తన్ని తాను ప్రిచయం 
చేస్టకుంది. రప్పవాలున్సయని హాసినిని చూసే్త చూపు 
మర్లుుకోలేదు అరుణ్. ఏద్ద ఆకర్ాణ ఉంది ఈ 
అమాియిలో అనుకునానడు. 
 ”మీరు సంతోష్ంగా ఉండడం కోసం 5 కోట్లు 
వెచిుంచడానికి రడీగా ఉనానరు. అంటే.. ఒకట్ట డబుబకి 
అంతగా ప్రామఖ్ోత ఇవవని సంపాదన్లో ఉండి 
ఉంటారు. రండు డబుబ కుప్పలు తెప్పలుగా వచిు 
ప్డుతునాన చిన్నపాట్ట సంతోషానికి నోచ్చకోని వారై 
ఉంటారు." 
 అదిరిప్డాడడు అరుణ్. అచుం గా తన్లాగే తన్ 
మాటల ధోర్ణి కిదగగర్ గానే..ఆ అమాియి 
మాటాుడుతుంటే మచుటేసింది. 
 ”నేన్స ప్రకటన్ ప్ర్ంగా విజేతను అవుతానో లేద్ద 
తెలీదు... మీకు సంతోషానిన కలిగిసే్తనో అంతకనాన 
తెలీదు... కాన్స ఆ డబుబలు ఎలాగూ ఖ్రుు 
చేయడానికిమీరు  సిదధప్డాడరు కనుక.... ఈఫ్ యు డోంట్ 
మైండ్! ఇపుపడే అంటే మందుగానే అందులో నుంచి 
కొంత డబుబ ఖ్రుు చేయడానికి మీకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు 
కదా ?" 
 మైకం లో ఉంటూ మంత్రం వేసిన్ట్లు అడడంగా తల 
ఊపేడు అరుణ్. 
 ”ఒకక రోజు ఒకే ఒకక రోజు నా వెంట రావడానికి 
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 సమయం వెచిుంచండి. ఎందుకని, ఎకకడికని మాత్రం 
అడగకండి. ఈ జీవితానికి సరిప్డా సంతోషానిన నేను 
మీకు అందిస్తేను.” ధీమాగా చపపంది హాసిని. 
              అందుకు ర్ంగం సిదధం అయిోంది. 
      ***** 
 మరుసట్ట రోజు ___ 
 అరుణ్ న్స అనాధ్ శ్ర్ణాలయానికి తీస్టకు 
పోయింది హాసిని. అకకడి చినానరులందరికీ ప్ళ్ళు సీవట్ీ 
ఆట వస్టేవులు అరుణ్ చేత ప్ంచింది. 
 ”అంకుల్ అంకుల్” అంటూ ఆ చినానరులు ఎగిరి 
గంతులు వేసే్త, అరుణ్ ని ఆపాోయంగా చ్చట్లుమట్టు 
మకేకంఠంతో”థాంక్ీ అంకుల్.. మాకు ఇంతవర్కు 
ఇలాంట్ట విలువైన్ ఆటవస్టేవులు ఎవరు కొనివవలేదు..." 
అంటూ ఎగిరి గంతులు వేసే్త  అరుణ్ ని ఆపాోయంగా 
చ్చట్లు మట్టు ఆన్ందానిన వెదజ్లుుతుంటే అరుణ్ గుండె 
ఒకకస్తరిగా పొలమారింది. 
 మలిన్ం లేని ఆ చినానరుల ఆన్ందం అతనిలో 
సంతోషానిన నింపంది.  అకకడ నుండి అరుణ్ ని 
వృదాధశ్రమం వైపు న్డిపంచింది.... వాళు కోసం కొతే 
దుస్టేలు సెవటరుు తినుబ్ండారాలు  అరుణ్ చేత 
ఇపపంచింది... 
 ”కొడుకుగా వచాువు నూరేళు ఆయుషుా 
పోస్టకొని ఆన్ందంగా ఉండు బడడ...." అంటూ దీవెన్లు 
అందించారు ఆ  వృదుధలంతా సంబ్ర్ప్డుతూ. 
 అరుణ్ కళులోు న్సళ్ళు స్టడులు  తిరిగాయి...అవి 
ఆన్ందభాషాపల సంకేతాలై నిలుస్టేనానయి... 
 చీకట్ట ప్డే వేళకి సుమ్ ఏరియాలోకి వెళాురు. ఓ 
వంద ఆహార్పు పొటాులు పాోక్ చేయించిన్ హాసిని వాట్టని 
అకకడి వాళుందరికీ అరుణ్ చేత చేర్వేసింది. 
 ఒక దేవుడిని కొలిచిన్ట్లు మన్స్తరా రండు 
చేతులెతిే వాళుంతా దండాలు పెడుతూ”సలుంగా ఉండాలి 
తండ్రి..."అంటూ మొకుకతుంటే అరుణ్ గుండెలో తడి 
సంతోష్పు కెర్టంలా కనునలోు నుంచి జారి ప్డింది. 
 ”ఒకరి నుంచి ఆశించడంలో స్తవర్ిం దాగి 
ఉంట్లంది. కాన్స ఇవవడంలో ఆన్ందం వెలిువిరుస్టేంది. లేని 
వారిని ఆదుకోవడానికి చేస్త సహాయం లోసంతోష్ం 
పెలుుబుకుతుంది...”ఆమె చబుతుంటే అరుణ్ శ్నవస 
తేలికవుతోంది. ఒళుంతా తెలియని పులకరింత. అది 
ఆన్ందానికి చిరు సంకేతం. ఉపొపంగి పోతున్న 
సంతోష్ంలో తబబబనబపోతునానడు అరుణ్. 

 నిజ్ంగా ఇవి అతడి జీవితంలో వెలకటులేని 
ఆన్ందకర్ క్షణాలు.... ఎనిన కోట్లు పోసిన్ కొనుకోకలేని 
సంతోష్పు ఘడియలు ...... అతడికో సరికొతే జీవన్ 
పారాిానిన చూపాక తిరుగుమఖ్ం ప్ట్టుంది హాసిని. 
    ******  
 హాసిని రాకతో అరుణ్ జీవితానిన ఏద్ద తెలియని 
ఉతాీహం ఆవరించింది. సరికొతే అరుణ్ అవతరించిన్ట్లు 
అణువణువు ఉతేేజ్ం తో ఉర్కలు వేస్ేంది.   
         మరానడు హాసిని కోసం ఎదురు చూశ్నడు రాలేదు 
ఉండబ్టులేక ఫోన్ చేశ్నడు ఫోన్ సివచాఫ్ చేసి ఉంది 
కంగారు ప్డాడడు స్తయంత్రం వర్కు టెన్ాన్ తో గడిపాడు 
హాసిని జాడలేదు అడ్రస్ వగైరాలు అడిగిన్ందుకు 
తొలిస్తరి తన్మీద తన్కే కోప్ం వచిుంది ఏమ చేయలేని 
ప్రిసిితి    
 హఠాతుేగా ఏద్ద గురేుకు వచిున్ వాడిలా 
హాసిని  క్రితం రోజు తన్ని వెంట తిపుపకున్న అనాధ్ 
శ్ర్ణాలయం  ను...వృదాధశ్రమం  ను చ్చట్టు వచాుడు. సుమ్ 
ఏరియా అంతా కలియ తిరిగాడు. 
 హాసిని కోరిన్ట్లుగా వాళుందరికీ ఇవావలిీన్వి మళ్ళు 
తీస్టకెళ్ళు అందించాడు. హాసిని  జాడ ద్దర్కలేదు కాన్స...ఆ 
అభాగుోలందరి కళులోు హాసిని ని చూస్టకుంటూ ఆ 
కాస్తపు సంతోష్ంగా ఫీల్ అయాోడు. 
 ఎప్పట్టకైనా అకకడే ఆమె కలవక పోతుందా అని 
ఆశ్తో ప్రతిరోజు దీనిన ఒక దిన్చర్ోగా మలుచ్చకునానడు. 
 తిరిగి మరో ఆశ్తో ఇంతకుమందు లాగే 
రండోస్తరి మళ్ళు పేప్రోు ప్రకటన్ ఇచాుడు. 
 ”సంతోష్ం కావాలి..."అని. 
      ఈ ప్రకటన్ చూసైనా హాసిని తిరిగి వస్టేందేమోన్ని.... 
  అలా అలా మెలుమెలుగా రండు సంవతీరాలు 
గడిచిపోయాయి. 
 ఆమె రాలేదు. అతడు వెతకడం మాన్లేదు.... 
గంపెడు ఆశ్తో ఎదురు చూస్టేనానడు... 
 కాన్స, హాసిని ఇక రాదని..... 
 అరుణ్ ని కలిసిన్ ఆ రోజు హాసిని తిరిగి 
వెళ్ళతున్నపుపడు ఆకిీడెంట్ లో..... ఈ లోకం నుండి 
కనుమరుగయిోంది అన్న వాసేవం అతడికి తెలిస్త 
అవకాశ్మే లేదు.... 
 హాసిని అందించిన్ మార్గం అనుసరిసే్త... అరుణ్ 
ఇప్పట్టకీ లేనివారికి ఇవవడంలో కలిగే ఆన్ందానిన 
సంతృపేని సంతోషానిన పొందగలుగుతునానడు. ** 
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గరుక పంటేను గర్గరా తిప్పుడు తెల్ున మాకు  
గటిుబాటు ధ్ర్ను గర్రున తిప్పుడు తెలుసులేదాయే  
 
ఏ పోగు పోయిన్ దొర్కబటిుడు తెల్ున మాకు  
న్యకుల న్డి దొర్కబటిుడు తెలుసులేదాయే  
 
దార్పు పోగులు కలపడంల్ల చేయి తిరిగన మాకు  
దరిజేర్చ దారుల్ి కలపడం తెలుసులేదాయే  
 
సరి సకకంగ జూస్సకున్న పడుగు పోస్సడు తెల్ున మాకు  
దళారుల దందా సకకంగ జేస్సడు తెలుసు లేదాయే  
 
గంజ వస్థ అచుే అతకడంల్ల ఆరితేరిన మాకు  
ఆరిదక వెతలకు ముకకలైన బంధాలను  
   అతకడం తెలుసులేదాయే  
 
ఊసలకు కండేలు స్సటిుడుల్ల నేర్పరులమైన మాకు  
మా వెతలతో మంత్రుల మనస్సులు స్సటిుడు  
    తెలుసులేదాయే  
 
నూలు చిటిేల చికుకలు చిటికల తీస్సడు తెల్ున మాకు  
చిందర్ వందరైన మా బతుకుల చికుక తీస్సడు  
    తెలవక పాయే   

 
రాటిం వడుకుడు తెల్ున మాకు  
రాజకీయ న్యకుల బడెజట్ వడాింపులు తెలుసులేదాయే  
 
మాయమైన పోగు మలో దెచిే మాయ జేస మాకు  
మా న్యకులకు మంత్రమేస మాయ తెలుసులేదాయే  
 
కల్తు పోగు కన్నపటిి కతిురించుడు తెల్ున మాకు  
కల్తు సరుకు కన్నపటిి ఖ్తం జేస్సడు తెలవదాయే  
 
తీరొకక పూల బతుకములాగా బటి తయారు 
    జేస్సడే దెలుుగాన్న  
బటిను బజార్ ోలాభాన్నకి బేర్ం పటిుడు తెలవదాయే  
 
సరి పోస్థ సరి పాయక లల్ల మున్నగతేలే మాకు  
సరి పోన్న  సంపాదనతో సంసార్ సాగరాన్ని 
    ఈదుడు తెలవకపాయే 
 
పంటే వస్థ నూలు వడికి కండే జుటిి రాటిం తిప్పప  
సరి జేస్థ పడుగు పోస్థ న్డేకు కండె బెటిి  
అచుే అతికి మగగం నేస్థ వనేస్థ దోనుగకు చుటిి 
ముళ్ళీస్థ మడతబెటిుడుల్ల ఆరితేరిన మాకు  
అందరొకకటై పోరాటం జేస్సడు తెలుసులేదాయే 

అదం చితరమో   
నామని స్టజ్నాదేవి  
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Red Carpet Inn & Suites, Hazleton, P.A. 
1221 North Church Street, Hazleton, PA, 18202 

 

Visit our very nice hotel, value for your money, located in Hazleton, PA 

Every room comes with a TV, Fridge, microwave and ample parking. 

Free High speed internet, Fitness center and continental breakfast. 

Meeting and Banquet rooms available. Bar and Restaurant located onsite. 

Very close to the routes 80 and 81. Very close to White water rafting,  

Jim Thorpe, Jack Frost and Big boulder skiing  

and close to Valmont and Humboldt industrial Parks. 

 

Tel: 570-455-2061  
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ఔననతయం 
ఆకెళు వెంకట స్టబ్బలక్ష్మి  

 రాధిక తన్ బ్టులోు  కలిసిన్ అతేగారి చీర్ ఆమె 
కివవటానికి వచిు, ఆ గదిలో జ్రుగుతున్నది చూసి నిరాాంత 
పోయింది. రాధిక ఒకకగానొకక మదుదల కొడుకు ప్దేళు 
రాజు ఆగదిలో ఉనానడు. అతేగారి పెటెు  తెరిచి ఉంది.  
ఆమె డబుబలు పెట్లుకునే చికకం వాడి చేతిలో వుంది.  
అందులోంచి కొనిన డబుబలు తీసి హడావిడిగా జేబులోకి  
తోస్తసే్టనానడు. 
 రాధికకి కళ్ళు తిరుగుతున్నట్లు అయిోంది.  చాల 
కాలానికి కూతురు తరువాత కొడుకు  పుటుటం తోట్ట తను 
ఏంతో  గారాబ్మగా, ప్రేమగా పెంచ్చకుంట్లన్న కొడుకు. 
వాడు ఆడింది ఆట, పాడింది పాట ఇంటోు.  మరి వాడికి 
ఏమ లోట్ల ఇలాుంట్ట ప్ని చేయటానికి? అసలు ఇది ఎలా 
సంభవం? జీనాీ? లేకపోతే  ఏంతో క్రమశిక్షణగా 
పెoచ్చతునానను అనుకుంట్లన్న తన్ పెంప్క లోప్మా? 
లేక తన్ పాప్ ఫలితమా?  
 రాధిక కళు మందర్ గతం కదలాడింది. 
 రాధిక అతేగారు శ్నంతమి.  పేరుకు తగిన్టేు 
ఉంట్లంది. చిన్నతన్ంలోనే భర్ే పోవటం తోట్ట 
చదువులేక, భర్ేకు చిన్న, ప్రైవేట్ల ఉద్దోగం కావటం తోట్ట 
నిలవలు లేక, వంటలు చేసి, మగుగరు పలులని బటా బట్ట 
సంపాదన్ తోట్ట పెంచి పెదద చేసింది. 
 రామం తలిు కషాులు చూడ లేక ఇంటర్ తోనే, 
వచిున్ చిన్న ఉద్దోగమలో చేరాడు. కాని 
ఫర్వాలేదనిపంచే, స్టమారైన్ జీతం కావటం  రాధికతో 
పెళ్ళు కూడా జ్రిగింది ఎందుకంటే రాధిక తండ్రి మధ్ో 
తర్గతి వాడు.  మగుగరు అమాియిలు.  ఈ  సంబ్ంధానికే 
మరిసిపోయాడు కాని రాధిక సరిపెట్లుకోలేక పోయింది.  
అంతవర్కు మధ్ో తర్గతిలో ఉండటంవలు పెళ్ళు మీద 
చాలా ఆశ్లు పెట్లుకుంది. అవి తీర్కపోగా ఎనోన 
బాధ్ోతలు. ఆడప్డుచ్చ పెళ్ళు, మరిది చదువు, అతేగారి 
బాధ్ోత, పుటుబోయే తన్ పలుల బాధ్ోతలు.  ఇవన్సన 
ఎపుపడు తీరను? తన్ కోరికలు ఎపుపడు తీరను?  
అందులోనూ భర్ేకు తలుంటే విప్రీతమైన్ జాలి, ప్రేమ.  
వంట ప్ని మానిపంచేస్తడు ఉద్దోగం రాగానే. అలాగే 
తోబుట్లువుల మీద కూడా.  ఉమిడి కుట్లంబ్ం తప్పదు. 
తమ ఇదదర్యితే భర్ే సంపాదన్ ఫర్వాలేదు కొనిన 
కోరికలైనా తీర్తాయి. కాని ఏమ చయోలేదుగా! 
అసంతృపే తోనే బ్రతకాలి.  

         అయితే రాధిక కోరుకున్న అవకాశ్o 
తోస్టకోచిుంది.  ఒకనాడు మరిది భర్ే జేబులోంచి 
డబుబలు కొటేుయోటం చూసింది. అతేగారూ చూసింది 
కాన్స, పెదదకొడుకు రామానికి చప్పదదని అతడు ఇలాంట్టవి 
ఏ మాత్రం సహంచడని బ్రతిమాలాడింది।  
 కాన్స రాధిక విన్లేదు. ఇంత మంచి అవకాశ్ం 
ఆమె ఎలా వదులుకుంట్లంది?  అందుకే మరిది చేసిన్ 
తపుపకు చిలవలు ప్లవలు కలిప ఇలాుoట్ట వాడు ఇంటోు 
ఉంటే తమ పుటుబోయే పలులు కూడా చడిపోతార్ని, 
దూర్ంగా పెట్టు కావాలంటే డబుబ సరుదబాట్ల చేదాదమని 
చపపంది.  
 అవిన్సతి, తపుపడు ప్నులు ఏమాత్రం సహంచని 
రామం ఉగ్ర న్ర్సింహడే  అయాోడు.  వేరు పెటాుడు 
వాళుని. డబుబ ఇవవబోయాడు కాని సిగుగతోను, అతని 
సంపాదన్ రండు కుట్లంబాలని పోషించ లేదని ప్నికి 
దిగి ఆడప్డుచ్చ పెళ్ళు, మరిది చదువు కానించింది. 
 అదృష్ుం కలిసొచిు, ఆడప్డుచ్చ అందానికి కటన 
కానుకలు లేకుండా మంచి సంబ్ంధ్ వచిుంది.  తన్వలు 
తలిుకి కలిగిన్ కషాునికి సిగుగప్డడ మరిది కష్ుప్డి  చదివి 
పెదద ఉద్దోగమలో చేరాడు.  తలిుని పువువలోు పెట్లుకున్నట్లు 
చూస్టకుంట్లనానరు మరిది, తోడి కోడలు. అతేగారు 
మన్హా ఈ ఇంట్టకి అందరూ రాకపోకలు మానేశ్నరు.  
అయితే అందుకు రాధిక బాధ్ప్డకపోగా 
సంతోషించింది.  అలా  వేరు పెట్టు బాధ్ోత నెతిేని ప్డ బ్టేు 
మరిది బాగు ప్డడడని లేకుoటే ఏమయేోవాడో అని భర్ేని 
కూడా మాయ చేసింది.  ఇపుపడు రామం కూతురు పెళ్ళు.  
సహాయ సలహాలకు శ్నంతమి నాలుగు రోజులు 
మందుగా వచిుంది. 
 అతేగారు పూజ్లో ఉండగా కొడుకు చేస్టేన్న 
నిరావకం ఇది. అలికిడికి తిరిగి చూసింది.  ప్కకన్ అతేగారు.  
ఆమె మఖ్ం చూసే్త అంతా ఆమె కూడా చూచిన్టేు ఉంది.  
“పోన్సలే చిన్నతన్ం రామానికి  చప్పకు. చావగడతాడు 
లేదా ఎ హాసుల్ లోనో ప్డేస్తేడు. మన్o తప్పని 
తెలియచబుదామలే అయినా వాడు తీసింది నాయన్మి 
సొమేిగా” అంది, మెలిుగా  భుజ్ం తడుతూ శ్నంతమి. 
 సిగుగతో కుచించ్చకు పోతున్న రాధిక కళులోు 
అతేగారి ఔన్నతాోనికి న్సళ్ళు తిరిగాయి. *** 
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కరోనా కోరలో్ల జీవన సమరం 
తోడుపునూరి శ్రీనివాస్ 

వూహాన్ లో పుటాువు వూోహమే ర్చించావు 
ఇటలీ లో పెరిగావు ఇకకటేు మొదలెటాువు 
అమెరికాను చేరావు మెలికలే తిపాపవు 
విశ్వమంతా నిండావు విష్మై పోయావు 
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
కుల మతాలు చూడలేదు  
 ఆరిిక స్ిమత లెకక చేయ లేదు 
స్త్రీ పురుష్ బేధ్ం లేదు వయస్టీతో  
 అసీలు ప్ని లేదు 
ప్దవులంటే ప్క్షపాతం లేదు సమాన్మేగా 
సమానుోడైనా ప్రధానియైనా  
తూరుప ప్డమర్ంట్ల వాసే్ట లేదు వాోపంచావు 
ఉతరే్మైనా దక్షణమైనా    
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
నావలలో న్డిచావు విమానాలలో  విహరించావు  
ధ్వని కనాన వేగంగా ధ్ర్ణి అంతా నిండావు 
మంబ్యిని మూయించావు  
 రోమని రోదింప్జేశ్నవు 
నిదుర్ ఎరుగని నూోయార్క ని నిరాినుష్ోం చేశ్నవు 
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
చర్స్తలలనుండి బ్ందీలను విడిపంచావు 
పాప్ం చేయని ప్రజ్లను ఇంటోు బ్ంధించావు  
పొగ ఎరుగని తార్లతో వంట చేయించావు 
అందెలమెకికన్ న్ట్లలతో అంట్లు తోమంచావు 
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
కర్చాలన్ం ఇక కనుమరుగైంది 
న్మస్తకర్మే మెరుగని తేలింది 
విందు భోజ్నాలు మరి ఒక వింతయేనా 
క్రికికరిస్త క్రీడాంగణాలు కలగా మగిలేనా 

కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
మర్చిన్ రామాయణం మర్ల తెర్కెకికంది 
లక్షమణ రేఖ్ను దాట్టతే కషాులే అని తెలిపంది 
బూజు ప్ట్టున్ చదర్ంగం బ్యటకొచిుంది  
అటకెకికన్ వైకుంఠపాళ్ళ క్రిందకొచిుంది 
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
తుపాకీ తూటాలంటే భయం పోయింది 
తుమి దగుగలంటే వణుకు పుట్టుంది 
కలిస్టంటే కలదు స్టఖ్మనేది పాత మాట 
విడిగా ఉంటేనే మేలనేది ప్రతి నోటా 
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా 
అహరావణునికి అందక దాగిన్ రామడినైనాను 
శ్నికి ద్దర్కక గుహలో చేరిన్ శివుడినైనాను 
తక్షకుడికి చికకని ప్రీక్షుతుేనైనాను 
న్సకు ద్దర్కక ఇంటా బ్యటా మస్టగు 
ద్దంగనైనాను  
కరోనా న్సకిది సబ్బేనా  
బాధ్ోత తెలిసిన్ ప్రజ్లు దూర్ం పాట్టసే్తరు 
కష్ుమెరిగిన్ కర్ిచారులు బాసటగా నిలుసే్తరు 
భయమెరుగని వైదోబ్ృందం న్స ధాట్టకి ఆన్కటు 
వేసే్తరు 
నిదురరుగని శ్నస్త్రవేతేలు సంజీవిని తెసే్తరు 
  
పీడించిన్ పోలియో పొగరు దించామ 
మహమాిరి మలేరియాకు మందు తెచాుమ 
కలత చేసిన్ కలరాను పార్ద్రోలామ 
మాకిది వెనుగడుగే స్టమా!  
 మరి న్స ఓటమ తథోమ! 
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టంగుటూరి  పర కాశం  పంతులు  

(మే 20, ప్ంతులుగారి వర్ధంతి) 
 టంగుటూరి ప్రకాశ్ంప్ంతులు గారు 
భార్తీయులందరికీ ప్రాతః సిర్ణీయుడు. ప్రకాశ్ం 
బాలోంలో అనుభవించిన్ దారిదోం, కేుశ్మలు ఇకకడ 
పున్ః ప్రస్తేవించను. కట్టక దారిదోమ అనుభవించి 
తదన్ంతర్మ లెకకకు మకికలిగా ధ్న్మ ఆరిజంచి, తాను 
సంపాదించిన్ ప్రతిఒకక దమిడీ దేశ్మకొర్కే సమరిపంచి, 
చివరిదశ్లో శ్త్రవులు కూడా జాలిప్డే సిధతిలో 
మర్ణించినాడు. 
 ఎవరీ ప్రకాశ్ం - ఒక ధీమంతుడు, స్తహసి, 
ధైర్ోశ్నలి, విదాోవంతుడు, సమరుధడు, నిస్తీార్ధ దేశ్భకుేడు. 
* బారిష్ురుగా చన్నప్టుణం చేరి, మైలాపూర్ అర్వ 
మేధావులతో పోట్టప్డి ఆ కాలంలోనే (1917-18) నాట్టకే 
దినానికి వెయిో రూపాయల శులకమ (ఫీజు) తీస్టకునే 
స్తియిలో, తీర్ప్రాంత డిసిికుులలో భూమలు భవన్మలు 
కొనుగోలు చేస్తటంతగా ఎదిగిన్ మన్కాలపు 
మేరున్గధీరుడు. 
* దేశ్ంకోసమ తన్ బారిసురువృతిేని వదిలి జాతీయ 
ఉదోమంలోకి ఉరికాడు. 
* బారిసురుగా ఎంతోమందిని జైళునుంచి బైటకు తెచిున్ 
ఆయన్ ప్రజ్లకోసం తాను సవచుందంగా జైలుశిక్షను 
అనుభవించాడు. స్తవతంత్ర పోరాట బ్లిమకోసం ప్రచార్ం 
కోసం సవరాజ్ో ప్త్రికను తన్ సవంత ధ్న్ంతో స్తిపంచి, 
ఉదోమమన్కు ఎన్లేనిస్తవ చేశ్నడు. 
* గాంధీ కొందరు ద్రోహల చపుపడు మాటలు విని 
ఆయన్ను తపుప ప్ట్లుకుంటే గాంధీని సైతం నిలదీశ్నడు. 
* సైమన్ కమీష్నుకు వోతిరేకంగా చన్నన్గర్ంలో నిర్సన్ 
జ్రిగిన్పుపడు తెలువాడి తుపాకీకి తన్గుండెనే 
ఎదురుపెటాుడు.  
* ఆనాట్ట ఉమిడి మద్రాస్ రాషాినికి రవినూో మంత్రిగా, 
మఖ్ోమంత్రిగా ప్నిచేశ్నడు. 
* తెలుగువారికి ప్రతేోక రాష్ట్రం ఏర్పడి న్పుపడు (1953) 
తొలి తెలుగు మఖ్ోమంత్రి అయాోడు. దురాశ్నప్రుల 
మూలంగానూ, శ్నసన్ సభాప్తి తెలివితకుకవ తన్ం 
మూలంగానూ ఒకే ఒకక ఓట్ల వోతాోసమతో ప్రభుతవం 
ప్తన్మైన్పుపడు, వోతిరేకంగా ఓట్లవేసిన్ వారు తమతపుప 
తెలుస్టకుని మళ్ళుఓట్టంగుకు వెడదామని బ్రతిమాలుకునాన 
విన్కుండా శ్నసన్సభ నుండి తిన్నగా గవర్నర్ వదదకు వెళ్ళు 

తన్ రిజగేనష్ను సమరిపంచాడు. 
 కేవలం 13 నెలల తన్ ప్రభుతవ కాలంలో .... 
* 14 న్సట్ట పారుదల ప్రాజెకుులు, 
* శ్రీవేంకటేశ్వర్ విశ్వ విదాోలయం, 
* తెలుగు వారికి ఒక ఉన్నత చటుస్తధన్ం (హైకోరుు) 
సి్తపంచాడు. 
* తిరుమల తిరుప్తి దేవస్తిన్ం నిర్వహణకు కావలసిన్ 
మారుపలకు శ్నసన్బ్దదత కలిపంచాడు. 
* సహకార్ ర్ంగంలో తెలుగు రాషాినిన ప్రధ్మ స్తిన్ంలో 
నిలిపాడు. 
* విజ్యవాడలో కాటన్ ద్దర్ కట్టున్ బ్ంధ్న్మ (బ్రాజ్) 
కొట్లుకుపోయే ప్రిసిితివసే్త ఆనాట్ట కేంద్ర ప్రభుతవం పైస్త 
కూడ ఇవవలేమని సపష్ుం చేసే్త, రాష్ట్ర నిధులన్న్సన మళ్ళుంచి 
యుదధ ప్రాతిప్దికన్ బ్ంధ్న్మను బాగుచేయించి 
నిలబటాుడు. ఆ భారానిన ప్నునల రూప్ంలో ప్రజ్లమీద 
వెయోకుండా ఆ లోట్లను సరిదిదాదడు. అందుకే 
ప్రజ్లందరూ ఆ బ్రాజ్ ను ఆయన్ పేరునే ప్రకాశ్ం 
బారేజీగా వోవహరిసే్టనానరు. 
* రాష్ట్ర ఏరాపట్ల సందర్ోంగా దేశ్ంలోనే తొలిస్తరిగా 
కారాగృహంలోని బ్ంధితులు అందరిన్స విడుదలచేశ్నడు. 
 అంతట్ట మహన్సయుడు తన్ చర్మదశ్లో కట్టక 
దారిద్రాోనిన అనుభవించాడు. తన్ను శ్నలువతో 
సతకరించాలని వచిున్ తన్ అనుచరునితో "శ్నలువా 
నాకేందుకురా! నాలుగు ఆర్ట్ట ప్ళ్ళు ఇసే్త ఒక పూట 
గడిచేది కదురా!!" అని  అనానర్ంటే ఆయన్ ప్రిసిితి 
అర్ించేస్టకోవచ్చు. ఆయన్ మూలంగా అధికార్ంలోకి 
వచిున్ మహానాయకులందరూ అధికార్ం కోసం 
ఆయన్కు వెనునపోట్ల పొడిచినా అధికార్ంకోసం 
ప్రాకులాడలేదు. 85 సంవతీరాల వయస్టీలో రోహణీ కారే 
మండుటెండలో వడదెబ్బకు మర్ణించిన్ ఇదదరు 
మదుసలుల కుట్లంబ్ ప్రామర్ి కోసం వెళ్ళు తాను 
వడదెబ్బ తిని తెలుగు పౌరుషానిన పైలోకాలకు తీస్టకు 
పోయిన్ "ఆంధ్రకేసరి" టంగుటూరి ప్రకాశ్ం ప్ంతులు 
గారిని ... ఈనాడు ఎంతమంది గురేుప్టుగలరు? అని 
ప్రశినసే్త .. చప్పడం కష్ుమే ... 
  ****** 
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పర సన్న (కథ ) 

కొమర్వోలు  సరోజ్ 

 ఆకాశ్ననికి అషాుదశ్ ర్ంధ్రాలు ప్డిన్ట్లు, ఎవరో 
పెళ్ళుకి పలిచిన్ట్లు మహాజ్యరుగా కురుస్ేంది వర్ాం. మదద 
మదదగా తడిసిపోతూనే పెదద డాబా మందు గేట్ల 
తెరుచ్చకుని వర్ండాలోకి అడుగుపెట్టు, దగగరికి వేస్టన్న 
తలుపుమీద మనివేళుతో తట్టుంది స్టర్భ." ఎవర్ది! "అతి 
న్సర్సంగా  నూతిలోనుండి వచిున్ట్లు విన్ప్డిన్ ఆ సవర్ం 
ప్రసన్నదేన్ని పోలుుకుని, "నేనే.... స్టర్భని" అన్నది. ఆ 
పేరు విన్గానే మంచానికి ఒకమూల ప్లుట్ట దుప్పట్ట 
కపుపకుని తలిుప్క్ష రకకల న్డుమ ఒదిగి ప్డుకున్న 
గువవపటులా వున్న ఆమె మఖ్ంలోకి సంతోష్ంతో నిండిన్ 
మెరుపు రేఖ్ తళ్ళకుకమంది. 
       లేచేందుకు ప్రయతినంచింది, స్టర్భ వారించటంతో 
ఆ ప్రయతనం విర్మంచ్చకుని అతి మెలుగా ఆమె చేతిని 
తన్ చేతితో కలిప గుండెకు చేరువగా చేరుు కుంది  
 అది ప్రకాశ్ం జలాులో ఒక ప్లెుటూరు. కాలేజ్, 
హాసిపటల్, పెదద దుకాణాలు, సినిమా హాల్ లాంట్టవేవీలేవు. 
హ ైస్తకల్ మాత్రం వెలిసింది అదీ ఒక షావుకారు గారు 
పుణోం కట్లుకోవడం వలు. ఆ ఊరి రైలేవస్తుష్న్ స్తుష్న్ 
మెయిన్ రూటోు వునాన అతి చిన్నది కనుక పాోసింజ్ర్ 
ట్రైన్ీ మాత్రమే ఆగుతాయి. బ్స్ రూట్ కూడావుంది అడపా
- దడపా బ్స్టీలు తిరుగుతుంటాయి. రైలేవ స్తుష్న్ దగగర్ 
నుండి కొంత దూర్ం చినానచితకా ఇళ్ళు, కొనిన మేడలు 
మదెదలు వునానయి. మధ్ోలో శివాలయం ఇంకామందుకు 
వెళ్ళతే .... రామాలయం, ఊరి చివర్ విషుు ఆలయం మరి 
కాసే న్డిసే్త .... గ్రామదేవతల గుళ్ళు ... తరువాత అన్సన 
ప్ంటపొలాలు .  
 చకకట్ట పైర్ గాలి పీలుసే్త, ఆకు ప్చుట్ట చేల గటు 
మీద న్డుసే్త వెళ్ళతే ... చ్చట్లుప్కకల మరికొనిన గ్రామాలకు 
చేరుకోవచ్చు .  
 అవి  అర్వై ఏళుక్రితం ఆఊరి రూపురేఖ్లు  

 ఇట్టవల చోట్ల చేస్టకున్న మారుపలు, 
శిధిలావసేలో వున్న రైలేవ స్తుష్న్, పూరిళు స్తిన్ంలో 
డాబాలు, డాబాల స్తిన్ంలో రండంతస్టేల మేడలు 
విప్రీతంగా సెల్ ఫోనుు. అధిక శ్నతం వారికి నాలుగు 
చేతుల ఆర్జన్, హీన్ప్క్షం ఒకక కారు. ఆటోలు,టాకీీల 
రాకపోకలు అంతకు మంచి విశేష్ంగా చపుపకోదగిన్ 
అంశ్నలేవీ ఆ ఊళ్లు చోట్ల చేస్టకోలేదనే చపుపకోవాలి .  
   *                 *                * 
 ఆ ఊళ్లు ఉన్న బ్రాహిణా కుట్లంబాల సంఖ్ో 
అప్పట్టకి, ఇప్పట్టకి వేళుమీద లెకకపెటువచ్చు. వారిలో బాగా 
భాగోవంతులు పీుడరు ఆది నారాయణగారు. వారి 
భారాోమణి ర్తనమణి, న్లుగురు పలులు, కడగట్లుపలు 
ప్రసన్నం.  స్త్రీలు అంత ఎకుకవగా పెదదచదువులు చదవని ఆ 
కాలంలో కూడా ఆయన్ కూతుళును, కొడుకులను 
సమాన్ంగా చదివించారు. ప్రతిరోజూ స్తయంకాలం ఊరి 
చివర్ నుండి స్తుష్న్ దాకా ఇంట్టలిుపాది వాక్ చేస్తవారు. 
ప్రసన్న కనిపంచిన్ ప్రతి వోకిేని ఆపాోయంగా 
పేరుతో వరుస కలిప, మరీ ప్లకరించేది.శ్కుంతలమి 
అతేయో, రామడు మామయో, మూరిేబాబాయి అంటూ 
పెదదవారిని, ఒస్త మన్సి, ఒస్త పాపా అని, ఒస్త చిట్టు, ఏమే 
వాణి, అంటూ చిన్నపలులిన లాలితోంతో కూడిన్ 
ప్లకరింపు ....... ఏడాది ప్సిబడడ దగగరునండి తొంభై ఏళు 
వృదుదలవరుకు అందరూ ఆమె స్తనహతులే. ప్రసన్న ఎపుపడు 
పేరుకు తగట్లు న్వువ మఖ్ంతో ఉండేది.  
 సౌమోత, పొందికైన్ మనిషి, ప్రతి శుక్రవార్ం 
తలంట్లపోస్టకుని ప్ట్లు చీర్ కట్లుకుని, ఏడువారాల 
కాకపోయినా మూడున్నర్ వారాల న్గలు పెట్లుకుని లక్ష్మి 
సర్సవతుల మాన్సపుత్రికలేు,ఒకస్తరి ఒకానోమ, మరోస్తరి 
మరో నోమ నోచ్చకుని, ఉదాోప్న్ల పేరుతొ అందరికి 
వాయనాలిచిు, చీర, స్తరలు పెటేుది.. ఆమె బ ఎసిీ, బ ఇడి, 
లా ఎనోన చేసింది కాన్స ప్లెుటూరు,పొలాలు ఏవీ వదులు 
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కోలేదు, ప్టుణాలోు ఉద్దోగాలంటూ మోజుప్డి ప్రిగెతే 
లేదు. ఆ ఊళ్లు ఎవరింట ఏ శుభా అశుభ కారాోలు 
జ్రిగినా మందు ఆమె ఉండి తీరాలిీందే.  పెళ్ళుకూతుళుకు 
తన్ ఏడువారాల న్గలూ అలంకరించేది. స్తనహానికి, 
సహాయానికి ఆమె ఎపుపడు వెన్కడుగువెయోదు. ఆమె 
ఒకకరోజు ఏదైనా వూరు వెళ్ళు అట్లప్కకకి రాకపోతే 
ప్రసన్నతేయో అని, పనిన అని ప్రసన్నమ్ అని ప్రసనానంబ్ 
అని అందరూ కలవరించేవారు.  
 ఆమె మచులేని మనిషి వంకలులేని వనిత.  
      ఆమెను, ఆమె వోకిేతావనిన కావాలనుకుని మందుకు 
వచిున్ యువకులను త్రోసిరాజ్ని తాను అవివాహతగానే 
మగిలిపోయింది. ఎవరేమడిగినా అనినట్టకీ చదర్ని ఆ 
చిరున్వేవ సమాధాన్ం. ఆ ప్లెుటూరు చాలా తేడా కలిగన్ 
వూరు. ఒకవర్గంవారు ప్టుప్గలే ద్దంగతనాలు, ద్దపడీలు, 
తగాదాలకు స్తర్ిక నామధేయులు. అయిన్ప్పట్టకీ ప్రసన్న 
అదృషాునికి మారుపేరు కావటంవలు వారి ఇంట్ట 
చ్చట్లుప్కకల ఒక చిన్నకమూోనిట్టవారు అతోంత శ్నంతి 
కామకులేకాక ప్రసన్న వారికి ఆరాధ్ో దేవత .  
 ఆమె అదృషాునికి సహకరించిన్ ధ్న్లక్ష్మి గురించి 
మరొక మచ్చుతున్క ఏమటంటే, ప్ంట కోతకు వచేు 
రోజులోు  కదలివచిున్ లక్ష్మి దేవిలా చేలగటుమీద న్డుస్టేన్న 
ఆమె వజ్రాల నెకెుస్ జారిప్డిపోయింది, కొంతస్తపు వెదికి, 
సరేలే, ఎవరో ఒకరు పెట్లుకుంటారేు అనుకుంటూ ఇంట్టకి 
వెళ్ళుపోయింది. తరువాత ఆమెకు జ్వర్ం వచిు ప్ది 
రోజులవర్కు పొలం మఖ్ం చూడలేదు .  
 ప్దకొండవరోజున్ పొలం వెళ్ళతుంటే, లక్ష్మి దేవికి 
లెకకలు తపుపపోవన్నట్లు న్నున ధ్రించ్చ తలిు అని 
స్తవగతిసే్త, మలమలా మెరుసే్త మరీ దర్ిన్మచిుందా 
నెక్ లెస్ .  
 *             *          * 
 ఆయాసప్డుతూనే ఇదదరు మనుషుల 

స్తయంతో బీరువాదగగర్కెళ్ళు గులాబీ ర్ంగు గదావల్ చీర్కు 
మదురు ఆకుప్చు బోర్డరున్న చీర, ప్స్టపుప్చు ర్ంగు 
రడీమేడ్ ర్విక, "తప్పకుండా కట్లుకోవే "అంటూ బట్లుపెట్టు 
ఇచిుంది. ప్స్టపు రాసిన్ ప్చుని పాదాలు నిలవలేక 
పోయాయి ."  ఆ.... క .... వ.....    ''     
 ఆచార్ుగారువచాురు. మా బ్ంగారు తలిు వెళ్ళు 
పోయింది. క్రిందట్ట వార్ం డయాలసిస్ కెళ్ళున్పుపడే ఇంక 
లాభంలేదనానరు పెదద డాకుర్, కిడీనస్ తో పాట్ల అనిన 
ఆరాగన్ీ శిధిలమైపోయాయి." అంటూ అయినా ఆశ్ చావక 
మరొకకస్తరి నాడి ప్ట్లుకుని 'ప్ు' అని నిటూురుసే్త" 
అందరికీ కబురు పెటుండి, స్టర్భీ న్సకోసమే 
నిరీక్షంచిందమాి ఆ ప్రాణి. న్సచేతిలోనే తుదిశ్నవస 
వదిలింది తొంభయోవ ప్డిలో ఉన్నన్నున వదిలి, నాకళు 
మందు పుట్టుపెరిగిన్ తలిు ఇంకా ఏడుప్దులు పూరిే 
కాలేదు. ఆ దేవుడు పలిచేస్తడు .   
 కృష్ుమాచార్ుగారి  గంతు  గాదగదికమైంది  ఆ 
వయస్టీలో నిర్ిలం, నిష్కప్టమైన్ ప్రసన్నకోసం దాచిన్ట్లు 
రండేరండు కన్సనట్ట బట్లు ఆమె భౌతిక కాయం మీద 
జాలువారాయి .  
 కావలసిన్వారికీ రావలసిన్వారికీ అందరికీ 
కబుర్ందింది. ఆంధ్రదేశ్ంలో వున్న వార్ందరు కాక 
పోయినా కొందరొచాురు. అమెరికాలో వున్న తోబుట్లువు 
మాత్రం సమయానికి అందుకోలేక పోయింది .  
 ఏనాడూ బుర్ఖ్య లేకుండా బ్యట్టకి రాని ఇరుగు
- పొరుగు వారు ప్ళ్ళులనిండా ప్స్టపు, కుంకుమ, 
బుటులతో విర్జాజ. సన్నజాజ, మలెు, కన్కాంబ్రాలు, 
మరువం దవన్ం, చనెనన పూల బ్జార్ నుండి 
తెపపంచిన్ గోర్ంట పూలు వేసి కట్టున్ ప్రతేోకమైన్ కదంబ్ 
మాల , స్టవాసన్లు వెదజ్లేు, సంప్ంగిపూలతో, వీనుల 
విందైన్ సనానయి మేళంతో, మధ్ో మధ్ో ఏవో ఉరుద 
పాటలతో ప్రభంజ్న్ంలాగా ఊరేగింపుతో  శ్ిశ్నన్ వాట్టక 
వర్కూ వెళ్ళు బ్రువైన్ గుండెలతో తిరిగి వచాురు. స్టర్భ 
మందుగా స్తనన్ం చేసి అందరికీ ఆ పూట వంటచేసి 
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వడిడంచింది. "మా ప్రసన్నమి తలిు, నువువలేకుండా మేమెటాు 
బ్రతుకుతాం తలీు "  అంటూ కొందరు వాపోయారు  
 "నువువ కట్టుంచిన్ ఇంటోునే. మా తనువులు వెళు 
దీస్టకుంటాం" 
   "అలాు అపుపడే నినున తీస్టకుపోయాడు ..." మీరాబీ 
కుట్లంబ్ం ఘొలుుమంది ' 
 "ఎంత పెదద డాకుర్ కూడా న్సకు ఆయుష్ 
పోయలేకపోయారు , 
 మహా తలిువి, న్సకు స్తవ చేస్టకునానం తలీు ! మా 
పలులకు న్స పేరు పెట్లుకుంటాం ప్రసన్నమి తలీు" మాటాుడు 
తూనే భోరున్ ఏడాుడు ఇస్తియిల్ .  
 అది ప్నెనండవరోజు. కార్ోక్రమాలన్సన యధావిధిగా 
జ్రిగి పోయాయి. ఎట్ల వాళ్ళు అట్ల వెళ్ళుపోయారు .  
స్టర్భ బ్యలేదరింది ప్రసన్న పెట్టున్ చీర్ కట్లుకుని మరీ ....  
   ఆచార్ుగారు ప్నివాడి సహాయంతో నెమిదిగా 
న్డుసే్త ... వచిు ....." అమి స్టర్భ, ఈ  కవరు న్సకు 
అందచేయమని ఎంతో న్మికంతో నాదగగర్ పెట్టుందమి 
మన్ బ్ంగారు తలిు. మీ తలిు దండ్రులు కాలంచేస్తక, నువువ 
రావటం బాగా తగిగపోయిందికదా. ఒకవేళ నువువ 
రాలేకపోతే న్నేన ఎలాగో కష్ుప్డి బంబాయి వెళ్ళు 
సవయంగా అందచేయమన్నది. " 
  కన్సనళుతో కవరు అందుకుని ...... ఆటోలో ఎకిక 
కూరుుంది స్టర్భ. ఆచారి గారికీ స్టర్భకి ఇదదరికీ గుండె 
చపుపడు ఆగక పోయినా పాతిక కొండ రాళ్ళు ద్దరిు 
గుండెమీద ప్డిన్ట్లు అనుభూతి కలగటంవలు ఇదదరికీ 
మాట పేజీలు రాలేదు. 

 *          *           * 
 'ప్రసన్న ప్రతేోకంగా తన్కి ఈ కవరందుకు 
ఇమిన్నదీ ! ' 
    ఆలోచన్ుతో సతమవుతూనే  వుతేర్ం చదవస్తగింది 
స్టర్భ . ఆశ్ుర్ోం, ఆన్ందం. దుఃఖ్ం అనిన కలగాపులగం 
అయి, వింత అనుభూతికి లోనైంది. స్తరాంశ్ం ఏమటంటే. 

చిన్నతన్ంలోనే పెళ్ళుచేస్టకుని, బాలాోనిన, యవవనాన్సన 
ప్ణంగా పెట్టు .  
 వివాహం అనే జీవిత త్రాస్టలో కొసరు మొగుగలు, 
సమ తూకం బేరీజు వేస్టకోవడం చేతకాక  న్లిగిపోయిన్, 
కొందరిన ఆ కోవకు చందిన్ స్టర్భని చూసి పెళ్ళు అనే 
జ్ంఝాటంలో చికుకకోవటం అవివేకమేమోన్ని, తాను 
నెగుగకు రాలేన్ని విమఖ్తవం .  
 యాభై వసంతాలు నిండాక ఫర్వాలేదేమో 
అనుకుంటే కొతే వోకిేతో కలవటం కష్ుమని, అర్వయోవ 
ప్డిలో అసలా ఆ లోచన్కే తిలోదకాలు. ఆ ప్లెు టూరోు 
వృద్ద  స్తవాసదన్ం, ఒక హాసిపటల్ కట్టుంచి వాట్టకీ తన్ 
పేరు పెటుటం. అందుకుగాను ఆరు కోటు రూపాయలు 
స్టర్భ పేరుతొ ఫికిీడ్ డిపాజట్  వివరాలు.  
 స్టర్భకి అంతపెదదభాదోత తన్ను న్మి ప్రసన్న 
ఇవవటం, తన్ తోబుట్లువులకంటే కూడా తన్మీద ఎకుకవ 
భరోస్త, ఒకప్కక భయం మరోవైపు సంతోష్ం ఉకికరి 
బకికరి చేస్తయి .  
       ఈ సంఘటన్ జ్రిగి స్టమారు ఐదేళ్ళు కావస్ేంది.   
 రాజ్ధాని మారుప, సరికొతే ఆలోచన్లు, 
వాట్టతోపాట్ల స్టర్భ దాంప్తో జీవితంలో కొనిన 
అవాంఛన్సయ సంఘటన్లు,  వెర్సి ఆమెను మాన్సికంగా 
కృంగదీస్తయి. ఈ వయస్టీలో భర్ే "మరొక పెళ్ళు 
చేస్టకుంట్లనానను" అని డివోర్ీ కు తన్ మీద వతిేడి  
తేవటం........ అయినా" అతని జీవితం అతని ఇష్ుం" అతని 
దగగర్ జూనియర్ లాయరుని ఉదదరిసే్తడట! మరేం 
ఫరావలేదు, ప్రసన్న ప్రస్తదించిన్ వర్ం తన్కు వుండనే 
వుంది' దైర్ోంగా మందుకు స్తగటానికి 
నిశ్ుయించ్చకుంది.  స్టర్భ.  
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