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అధ్యక్షుని కలం నండి… 
 తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ నూతన 
సంవతసర మరియు సంక్రంతి శుభాకంక్షలు. ప్రకృతి కరుణయో లేదా ప్రకృతి వైపరీతుమో తెలియదు గాని, ఈ 
చలి కలంలో మంచు కురవడం లేదు, ఉషో్ణగ్రతలు కూడా ఎకుువే ఉన్నాయి. ఈ చకుని వాతావరణంలో 
మీరంతా సంక్రంతి పండగ ఆనందంగా జరుపుకొన్నారని అనుకొంటున్నాను.  

 మరి ఈ సంచిక విషయానికొస్త,ే మన తెలుగు జ్యుతి కరువరగం ఎన్నా చకుటి కథలు, కవితలు ఈ 
సంచికలో పందుపరిచారు. ఈ సంచికలో పుటలు పంచి, సాహితాునికి ఎకుువ ప్రాధానుత ఇచాాము. అలాగే 
డిసంబర్ లో జరిగిన అష్టావధానం వివరాలు, విశేష్టలు పందుపరిచాము. ఎన్నా సంవతసరాల తరువాత 
నూుజరీసలో తెలుగు కళా సమితి ఆధ్వరుంలో అష్టావధానం దిగివజయమగా జరిగింది. ఈ కరుక్రమం 
ఆమోఘంగా జరగడానికి తోడపడిన పృచాకులకు, తన పండితు ప్రతిభతో మెప్పంచిన శతావధాని డా. రాంభొటల 
పరవతీశవర శరమ గారికి న్న నమోవాకములు.  

 నవంబర్ తెలుగు కళా సమితి దీపవళి సంబరాలు అదుుతంగా జరిగాయి. సంగీత దరశకులు శ్రీ కోటి 
గారు మరియు అతని బృందం సభికులను సమోమహన పరిచారు. ఈ కరుక్రమం దిగివజయం కవడానికి 
తోడపడిన దాతలకు, సవచాంద స్తవకులకు మరియు న్న తోటి కరాువరాగనికి న్న కృతజఞతలు. ఈ సంబరాల 
విశేష్టలు, చిత్ర మాలికలు ఈ సంచికలో పందుపరిచాము. అలాగే దీపవళి ఆటల పోటీల, నృతు, సంగీత 
పోటీల చిత్ర మాలికలు, విజేతల వివరాలు ఈ సంచికలో ఉన్నాయి.  

 మా కరువరగం యొకు కల వువధి ఈ ఏప్రిల్ తో ముగుస్ేంది. తరువాయి కరువరగం కోసం ఎనిాకలు 
ప్రకటించ బడాాయి. పదహారు మంది సభ్యులు తొమిమది సాానముల కొరకు పోటీ పడుతున్నారు. సభ్యులందరికీ 
బ్యులట్ పేపర్ లు ఫిబ్రవరి మధ్ులో రాబోతున్నాయి. మీరందరూ వారి వారి సామరాాాలను, అనుభవాలను చూసి 
చకుటి క్రొతే కరువరాగనిా ఎనుాకోవాలని న్న వినాపం.  

 మారిా 15 న్నడు జరగనునా త్రిమూరిే ఉతసవాలకు విచ్చాసి ఈ శాస్త్రీయ సంగీత కరుక్రమానిా 
విజయవంతం చ్చయవలసిందిగా కోరుతున్నాను.  

 మీ విమరశలని, సలహాలని పంప్ంచాలని న్న మనవి. 

 
మీ 
అనంత సుధాకర్ ఉపపల 
అధ్ుక్షులు, తెలుగు కళా సమితి 
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  సమ్యక్ క్రాంతి, సాంక్రాంతి. వెల్తురూ, వేడీ, పగటి పొడుగూ అన్నీ ఇక పెఱిగే కాలాం, పాంట చేతికొచేే కాలాం 
సాంక్రాంతి. ఆాంధ్రులకి మ్కర సాంక్రాంతి, పెద్ద పాండగ, అస్సాంలో మాఘ బిహు, పాంజాబ్ లో లోహ్రి, తమిళ్నీడులో 
పొాంగల్, ఉతురఖాండ్ లో ఘుఘూటి, ఎన్నీన్నీ పేరూూ , మ్ఱెన్నీ ఆచారాల్త. అన్నీ రాషా్ట్రల వారూ ఏదో విధాంగా మ్కర 
సాంక్రమ్ణాం అన్న ఉతురాయణ పుణయ కాలాం వచ్ేాంద్న్న పాండగగా జఱుపుకాంటారు. మ్ఱి సాంవతసరాంలో దీరఘమైన 
రాత్రి (winter solstice), సూరుయడు ఉతురాన్నకి తిఱిగి బయల్తదేరేదీ డిశాంబరు 21 కదా, జనవరి 14న 
ఏమిటవుతాందీ, అనీ సాందేహాం నన్నీ చాలా కాలాం పీకతాండేది. ఈ సాంక్రాంతి శుభ సాంద్రభాంగా దాన్నీ గుఱిాంచ్ పరిశీలిస్తు అరధమైనదిది: ఖగోళ 
శాసరపు లెకకలోూ  స్యన పధధతీ, న్నరాయన పధధతీ అన్న రాండు పధధతల్తన్నీయట. న్నక అరధమైనాంత వఱకూ స్యన పధధతిలో భూ పరిభ్రమ్ణాక్షమే 
ముఖ్యయధారమ్ట,  న్నరాయన పధధతిలో నక్షత్ర మ్ాండలాం ముఖ్యయధారమ్ట. మ్నాం పాటిాంచే న్నరాయన పధధతి లో సూరుయడు మ్కర రాశి లో ప్రవేశిాంచేది 
సాంకార ాంతి న్నడు. ఆ రోజు మ్కర సాంక్రాంతి, ఉతురాయణ ప్రారాంభాం. సూరుయడు తిఱిగి ఉతురాన్నకి ప్రయాణాం అవవడాం న్నజాన్నకి జఱిగేది డిశాంబరు 
21న,  అది స్యన పధధతి లో ఉతురాయణ ప్రారాంభాం. ఈ రాండూ ఒక రోజు కాదు. వాటి తేడా మెలిూగా మారుతాంటాంద్ట, క్రీ శ 185 లో ఈ రాండు 
సాంఘటనలూ ఒక రోజే జఱిగాయట, అలా మ్ళ్ళీ ఓ 28,000 సాంవతసరాల తరువాత ఒకే రోజు జఱుగుతాయట.  
 ఇఛ్ఛా మ్ృతయ వరమునీ భీష్మ పితామ్హుడు ఉతురాయణ పుణయ కాలాం వచ్ేన తరువాత తన తన్నవు చాలిాంచాడట. ఆ కాలాంలో ఈ రాండు 
రోజులకీ ఎాంత తేడా ఉాండేదీ, ఆ మ్రణాం జఱిగిాంది మ్కర సాంక్రాంతి  రోజా, winter solstice రోజా అన్న పరిశోధిదాద మ్న్నకాంటే ఆ పరిశోధనకి 
ఆధారాల్త ఏవీ దొఱకవు.  చీకటి ఖాండాం Dark Continent అన్నకనే ఆఫ్రికా లో కూడా ఎన్నీ చారిత్రిక శిధిలాలూ వాళీ చరిత్రకి ఆధారాల్త 
కన్నపిస్ుయి కాన్న మ్న చరిత్ర లో దాన్నకే కాదు చాలా విష్యాలకి ఆధారాల్త దొఱకవు. 
 న్నజాన్నకి ఈ చరే అవసరమా, ఏదైతే ఏమిటీ, మ్న తక్షణ కరువయాం మ్న వరుమాన పరిసి్ఠతి అన్నకన్న జీవితాం గడుపుకోవడాం ఒక పధధతి. 
అలాగన్నకన్న ఈ సాంచ్కకొదాద ాం. 
 యలమ్రిు అనూరాధ గారి ‘మా సాంక్రాంతి’ గేయాం చ్నీపపటి (మా బాపటూ లాాంటి) చ్నీ ఊళ్ళీ సాంక్రాంతి జఞపిుకి తెస్ుాంది. దినవహి 
సతయవతి గారి ‘రైల్త’ గేయాం: తమ్ మాన్నన ప్రయాణీకలన్న మోస్క పోయే ఆ రైళ్ళీ సవయాంగా నడవడాన్నకి ఆ లక్షలాది ఉదోయగులాంతా ఎన్నీ పాటూ  
పడతారో, Railway Department వాళ్ళీ చెపిపన కథల్త గుర్తుచాేయి.  స్ఠాంహప్రస్ద్ గారి  ‘ఉతురాధిపతి’ కథ ‘శరీరమాద్యాం ఖల్త ధరమ స్ధనాం’ 
అనీ మ్హా కవి కాళిదాస్ ప్రవచనాం సవయమైన జీవన్నధారాం అన్నపిస్ుాంది. చొకకర తాతా రావు  గారి ‘ఇప్పుడు ఎకకడ చూస్ఠన్న మౌనమే’  గేయాం: 
మ్నాం న్నజాంగా అాంత న్నససహాయ సి్ఠతిలో ఉన్నీమా, అన్న ఎవరికి వారు బేరీజు వేస్కోవాలిసన అగతయాం ఉనీద్న్నపిస్ుాంది.  
 భావరాజు భారతి  గారి  ‘ఈ న్నటి కటాంబాం’ కథ: జీవితాన్నీ చర చర నడిపిాంది చరవాణీ, మ్న్నషిన్న తన గుపిపటి చెరస్ల లో న్నలిపిాంది 
చరవాణీ.  పి. వి. శేష్ట్రరతీాం  గారి  ‘కవచాం కథ’: ధరమాం శరణాం గఛ్ఛామి, ధరామన్నకి కటు బడడప్పుడే సాంఘాం సాంఘాంగా న్నల్తస్ుాంది.  గొరిు వాణీ 
శ్రీన్నవాస్ గారి  ‘మ్ళ్ళీ మొలకెతాులన్న’ గేయాం చదువుతాంటే పాతకాలపు పాట, వహీదా రహామన్ కి పేరు తెచ్ేన నృతయాం,  'ఏరువాకా స్గారోరనీన్నీ 
చ్నీన్నీ' గుర్తుచ్ేాంది. గుమామ న్నగమ్ాంజరి గారి  ‘మ్నస్న తాకిన పరిమ్ళాం’ కథ: చ్న్నీరి రవి మ్నస్న గుభాళిాంచ్ాంది దేశ భకిు పరిమ్ళాం. 
ద్మ్యాంతి గారి 'జాబిలికూన' లో వెాంకట్ కి ప్రస్ుత భాష్లో Autism Spectrum Disorder ఉనీదేమో స్మా? చాగాంటి ప్రస్ద్ గారి న్నక నేనూ, 
న్నక న్నవ్వవ: శైశవాం న్నాండి వారధకయాం దాకా మ్న్నషి సాంఘ జీవి. మ్న్నషికి స్న్నీహితయాం, స్ాంగతయాం ఎాంత అవసరమో కదా? 

సంపాదకీయం 

సంపదక వరగం 
ఊటుకూరి విజా్ఞన్ కుమార్ (సంపాదకులు),  లంకా వంకట కృషా్ణ రావు,  

బొగ్గవరపు లవ కుశ, తాడేపలి్ల కుమార్, సంగుభొటి లత   
తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు  

దరిసిపూడి ఉష (ఉప-సంపాదకులు ), గ్ండి జ్యోతి 
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మా సంక్ర ంతి  
యలమరిే అనూరాధ్  

సిరిని మూటగటుాకొని వచ్చా పండగ 
పల్లలస్యగం నెమలిలా  పురివిపేప తఋణం  

ముగుగలోల గొబ్బెమమలు బంతులు వయాురిభామలాల హడావిడి 
సన్నాయి రాగాల ఆలాపన అరుదైన సంగీత రవళి హరిదాసుల కీరేనలు వీనులకింపైన సవర సంగమం 

కనెాప్లలల కలలు నిజమయ్యు శుభతఋణం ఉతసవాల ఊరేగింపులు  
కోడి పందాల సందడి ఆకశాన హరివిలులలా ఎగిరే గాలిపటాల ఊయలలు 

అనురాగాలు ఆపుయతలు కలబోస్త కౌగిళ్ళు 
ప్లలలు పదదలు కలిసి చినా ప్లలలయ్యు సందడి సౌరభం  

బహుమతులు వెలులవలా కురిప్ంచ్చ సమయం  
నవువల పువువలు పూయించ్చ పరిమళాల సుగంధ్ం 

దూర తీరాలలో ఉనా నలుగురునీ కలిపే సంబరం ఎనెాన్నా అనుభూతుల జాఞపకలను మిగిలేా అరుదైన అనుభవం 
సంక్రంతి క్రంతి అంటేనే జీవితాలకు వెలుగుల సంకేతం 

రై లు,   
దినవహి సత్యవతి  

కులమతాల ఆధికుతకు ప్రాధానుత నివవక  
బీదకు గొపపకూ నడుమ తారతముమెంచక    

ఆరోగువంతుడికీ రోగికీ మధ్ున భేదభావమెంచక  
అందరినీ ఒకటిగా తనతో కలుపుకుని కదిలిపోయ్య...రైలు   

రేయీపవలూ లక్షల విలువైన సామగ్రిని గమాునికి చ్చరవేసే్త  
అనునితుమూ లక్షకుమించి కిలోమీటరల లక్ష్యునిా చ్చధిస్తే  
ప్రయాణీకుల పయనం సురక్షితంగా జరగాలని కంక్షిసే్త  

తన స్తవలను మరలా వినియోగించుకోమని కోరుకునే ...రైలు   
మానవ తప్పదాల వలన్న, ప్రకృతి వైపరీతాుల వలన్న   

జరిగే పను ప్రమాదాలతో కలిగే అపర  ప్రాణ నష్టానికి  
తనని బ్యధుురాలిని చ్చయవదదని సవినయంగా మనవిచ్చస్తే  

తనని శ్రధ్ధగా చూస్తే మనలిా భద్రంగా గముసాానం చ్చరుసాేననే..రైలు   
ఎనాటికీ ఒకుటవవలేని సమాంతర పటాాలపై నిరంతరంగా పరుగులిడుతూ   
ఎపపటికీ తన వేగానిా అందుకోలేని చెట్ట ాచ్చమలను వెనుక వదిలివేసే్త   
ఎకీు దిగే వేలకొలదీ ప్రయాణికులను వారి వారి గమాులకు  చ్చరుసే్త  
మానవుని ఎనలేని అధుుత ఆవిషురణలలో మినాగా నిలచిన...రైలు   

*********** 
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అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన  తెలుగు కళా సమితి, నూుజెరీస  
వారి దీపవళి సంబరాలు  

 నూుజెరీస తెలుగు వారు దీపవళి (2019) 
సంబరాలను శనివారం, నవంబర్ 16న తెలుగు కళా 
సమితి  కరు వరగం ఆధ్వరుంలో సాానిక ఈసా్ బ్రౌన్సస విక్ 
మిడిల్ స్తుల్, నూుజెరీసలో ఆనందోతాసహాలతో 
జరుపుకున్నారు. అంగరంగ వైభవంగా, కనుాలవిందుగా 
జరిగిన ఈ కరుక్రమంలొ  ఈ సంబరాలకు  విచ్చాసిన 
తెలుగు వారిని తెలుగు కళా సమితి అధ్ుక్షులు శ్రీ సుధాకర్ 
ఉపపలగారు సాదరంగా అహావనించారు.  దాదాపు 1200 
మంది తెలుగు వారు పలొగని పండుగ వాతావరణానిా 
సృష్ాంచారు.  ప్రముఖ  సినీ సంగీత దరశకుడు  శ్రీ కోటి 
గారు ఈ కరుక్రమానికి ముఖు అతిధిగా విచ్చాశారు. 
తెలుగు కళా సమితి కరు వరగం జ్యుతి ప్రజవలనతో 
కరుక్రమం ప్రారంభించారు.    
 ఈ సందరుంగా తెలుగు కళా సమితి అధ్ుక్షులు శ్రీ 
సుధాకర్ ఉపపల గారు కరుక్రమానికి వచిాన వారందరికీ 
దీపవళి శుభాకంక్షలు తెలిపరు. తెలుగు కళా సమితి 
చ్చపడుతునా ప్రతి కరుక్రమానికి తెలుగువారి నుంచి పూరిే 
మదదతు లభిస్ేందని ఇదే స్తూరేితో మరినిా కరుక్రమాలు 
చ్చపడతామని ఆయన తెలిపరు. సమితి కరువరగం చ్చసుేనా 
సాహితీ, సాంసుృతిక మరియు సంఘ స్తవలను 
వివరించారు. కరుదరిశ శ్రీ మధు రాచకుళల తె. క. స. 
కరువరాగనిా సభికులకు పరిచయం చ్చశారు.    
 సాంసుృతిక కరుదరుశలు శ్రీ వేణు య్యలూరి, శ్రీమతి 
ప్రమీల గోపు ఆధ్వరుంలో సాగిన సాంసుృతిక కరుక్రమాలు, 
సాానిక కళాకరులతో నిరవహించిన సవరాభిషేకం 

సభికులను ఎంతగాన్న అలరించాయి. ఘనంగా జరిగిన ఈ 
సంబరాలలో 250లకు పైగా సాానిక కళాకరులు వేదికపై 
ప్రదరిశంచి అందరినీ ఆకటుాకున్నారు. కమూునిటీ కరుదరిశ 
శ్రీమతి ఉష్ట దరిసిపూడి, యువజన కరుదరిశ శ్రీమతి జ్యుతి 
గండి మరియు తెలుగుజ్యుతి  సంపదకులు శ్రీ విజాఞన్స 
కుమార్ గారి ఆధ్వరుంలో సాహితు కరుక్రమం, తెలుగు 
పదాుల పోటీలు జరిగాయి.  యువజన కరుదరిశ శ్రీమతి 
జ్యుతి గండి ఆధ్వరుంలో తెలుగు కళా సమితి వారి యువత 
పలు విభాగాలలో స్తవలు అందించారు. కమూునిటీ 
కరుదరిశ శ్రీ మతి ఉష్ట దరిసిపూడి గారు  వెండర్స 
నిరవహణను సమరధవంతంగా నిరవహించారు.   
 మధాుహా కరుక్రమాల అనంతరం, సాయత్రం 
ఆరు గంటలకు తెలుగు కళా సమితి ట్రసా్ట  శ్రీదాము గేదెల 
గారి ఆధ్వరుంలో షడ్రస్పేతమయిన  విందుభోజనంతో 
సాయంత్రం కరుక్రమాలు ప్రారంభమయాుయి.   
 విందు అనంతరం శ్రీమతి గిరిజ కొలూలరి గారు 
సవరపరిచిన దీపవళి బృంద గాన్ననిా 30 మంది పైగా 
సాానిక గాయకులు వేదికపై ఆలప్ంచి సభికులను 
ఆనందింప జేశారు.  
 శ్రీ కోటి గారు, నూుజెరీస ఎసిప బ్రదర్స గా ప్రసిదుధలైన 
శ్రీ శ్రీకంత్ సందుగు, శ్రీ ప్రసాద సింహాద్రి, ప్రముఖ 
గాయనీమణులు శిలప రావు, సుమంగళి బృందం పలు సినీ 
గీతాలను ఆలప్ంచి ప్రేక్షకులను ఓలలాడించారు. శ్రీ మెహర్ 
చంటి గారి బృందం వాదు సహకరానిా అందించారు.  ఈ 
కరుక్రమంలో శ్రీ కోటి గారు తన హుష్టరైన పటలతో, 
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మాటలతో ఆహుతులను హుష్టరు పరిచారు.  ప్రేక్షకుల 
హరషధావన్నలు, చపపటలతో వేదిక ప్రాంగణం 
మారోమగిపోయింది. ప్రముఖ మిమిక్రీ కళా కరుడు, 
'ఇమిటేషన్స రాజు'  హాసు భరితమైన మిమిక్రి, శబ్యదల 
అనుకరణతో ప్రేక్షకులను మురిప్ంచారు. సాహితు 
వింజమూరి వాుఖ్యునం, ఇమిటేషన్స రాజుతో కలిసి చ్చసిన 
న్నటుం  అందరినీ ఎంతో అలరించింది. 
 ఈ సందరుంగా తెలుగు కళా సమితికి మరియు 
తెలుగు వారికి స్తవ చ్చసేునా వారికి ప్రత్యుక పురసాురాలు 
అందజేశారు. శ్రీ TP శ్రీనివాస రావు గారు, శ్రీ స్టతాల 
రామకృషో గారు మరియు శ్రీ తీవన్స (నూుయార్ు లైఫ్ ) 
గారుల ఈ పురసాురానిా అందుకొన్నారు. అలాగే ఎన్నా వేల 
మంది విదాురాులను భారత న్నటుం మరియు కూచిపూడి 
నృతుంలో నిషో్టతులను చ్చసిన  ప్రముఖ గురువులకు ప్రత్యుక 
పురసాురాలను అందజేశారు. శ్రీమతి సుధ్ దేవులపలిల, 
శ్రీమతి దివు ఏలూరి, శ్రీమతి ఇందిర రెడిా మరియు శ్రీమతి 
శ్రీలక్ష్మీ పరా గారుల ఈ పురసాురాలను అందుకొన్నారు. ఈ 
సందరుంగా దీపవళి సంబరాలకు ధ్న సహాయం చ్చసిన 
దాతలకు, వివిధ్ సంసాలకు కరువరగ సభులు సన్నమనం 
చ్చశారు. ముఖు దాతలు NATS మరియు TATA 
న్నయకులకు తమ కృతజఞతలు తెలియ జేశారు.  
 తెలుగు కళా సమితి కరు వరగం, సలహాదారులు, 
ప్రముఖ వేద పండితులు శ్రీ రఘు శరమ శంకరమంచి గారి 
అశీరవచనంతో  ముఖు అతిధి  శ్రీ కోటి గారికి సన్నమనం 
నిరవహించి  ప్రత్యుక పురసాురం అందచ్చసారు.  ఈ 
సందరుంగా కోటి మాటాలడుతూ తనకు లభించ్చ ప్రతిఫల, 

సతాురాలు, అభినందనలు తన తండ్రి రాజేశవరరావు, 
గురువు చక్రవరిేకే దకుుతాయని అన్నారు. సంగీత 
కళాకరుడిగా పుటాడం, వేలాది పటలకు సవరకలపన 
చ్చయడం, ఇంతటి సాాయికి రావడానికి కరణమైన తన 
గురువు శ్రీ చక్రవరిే గారికి కృతజఞతలని అన్నారు. తెలుగు 
కళా సమితి కరువరగం ఈ వేడుకలను బ్యగా 
నిరవహించిందని, సంప్రదాయానిా మరచిపోకుండా 
కరుక్రమాలను నిరవహిసుేనాందుకు వకేలంతా తెలుగు 
కళా సమితిను అభినందించారు.   
 కోశాధికరి శ్రీమతి రేణు తాడేపలిల గారు ఈ 
దీపవళి  కరుక్రమం టికుటుల అమమకం, రిజిసే్తషన్స డెసుు 
నిరవహణను సమరధవంతంగా నిరవహించారు. ఈ దీపవళి 
వేదికను అలంకరించిన శ్రీమతి రజని సింగతి గారిని, 
సౌండ్ సిసామ్ ఏరాపటు చ్చసిన శ్రీ సాలు జేమ్స గారిని, ఈ 
దీపవళి వేడుకలను చకుగా చిత్రీకరించిన ఫోటోగ్రాఫర్ 
ఆనంద గారిని మరియు రుచికరమైన భోజనం అందించిన 
దక్షిన్స రెసాారెంటు వారికి తెలుగు కళా సమితి  కరువరగం 
ప్రత్యుకంగా ధ్నువాదములు తెలియచ్చసింది.   
 మీడియా ప్రతినిధులుగా శ్రీ శ్రీధ్ర్ చిలలర, శ్రీ విలాస్ 
జంబుల, శ్రీ గోప్ తాటి వువహరించారు. చివరిగా కొతేగా 
చ్చరిన సభ్యులకు, సవచాంద స్తవకులకు మరియు ఈ 
కరుక్రమానికి హాజరైన సభ్యులకు, కరువరాగనికి, ధ్న 
సహకరానాందిసేునా దాతలకు కరుదరిశ మధు రాచకుళు 
ధ్నువాదాలు చెపుతూ జనగణమన జాతీయగీతంతో 
కరుక్రమానిా ముగించారు.  
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ఉత్త రాధిఫతి 

- సింహప్రసాద  
 “మా నాన్నంత స్వారథపరుడు ఈ భూప్రపం-చంలో ఎకకడా 
ఉండడు” ఉతతరాన్నన కసిగా చంపి ముకకల్లన విసిరేస్తత అనానను.  
 “మళ్ళీ డబ్బు పంపమన్న రాశారా?”  సరళ అడిగంది.  
 “తన్కం బాగోలేదన్న కొతత పాట ఎత్తతకునానరు. డబ్బు కోసం 
మరీ ఇంతగా దిగ్జ్ఞరతారనుకోలేదు” 
 “ఆ సంగ్తి మన్ పెళ్ళీ  కాపురాన్నకొచిన్ తొల్లరోజులిోనే 
గ్రహంచాను.  అపపటునంచ నెత్తత నోరూ కొటుు కుంటూ చెబ్బతూనే ఉనానను. 
మీరు నా మాట వింటేగా.  మా నాన్న, మా నాన్న అంటూ 
వెన్కసుకొచాిరు. ఇనేనళీకి మీకు తెల్లసొచింది!” అకకసు వెళీ గ్కికంది 
సరళ.  
 “అరె. మరీ ఇంత దారుణమా. బొతితగా ఇంగత జా్ఞన్ం లేకపోతే 
ఎలా. ఈ రోజులిో తలి్లదండ్రులు చచాిరో బతికారో పట్ుంచుకునే వాళ్ళీ 
కరువయ్యోరు. అలాంట్ది ఆయన్కి పెన్షన్  వసుతనాన సరే నేను నెల నెలా 
వెయ్యో, రెండు వలో  పంపిసుతనానను.  ఆ మన్నషికి కృతజా్త వుండొద్దూ . 
ఇంకా ఇంకా పంపు ఎడం చేత్తతనూ దాన్ధరాాలు చేసేస్వతన్ంటే ఎలా 
చచేిది? ఊరోళీ మెప్పు కోసం న్న్ననంకా ఇంకా దోచేస్వతన్ంటే ఎలా?” 
 “అదం కాదు లండి. పటనంలో కొడుకిక పెదూ ఇలిు ఉంది. ఇంట్ 
వెనుక పెదూ పెరడు ఉంది. ఆ పెరటి్ల పెదూ చెటుు  ఉంది. ఆ చెటుు కి సీజ్నోత 
సంబంధం లేకుండా ఏడాది పొడుగునా రూపాయలు కాస్తత ఉంటాయన్న 
ఆయన్ గారి గ్ట్ు న్మాకం!” 
 “అలాగే వుంది వరస. అసలు సంపాదించందంతా దోచ 
పెట్టుయ్యలంటే ఎలా కుదురుతందీ. మన్కీ పిలిలునానరుగా. వాళీ చదువులక 
బోలడు ఖరివుత్తంది. ఆయన్కం, ఇంత పంపు అంత పంపు అంటూ  ఓ 
కారుు  ముకక రాసి పారేస్వతరు!” న్నరసన్గా అనానను.  
 “ఈ కాలంలో కూడా ఇలా ఉతతరాలు రాసే వాళీన్న ఈయనేన 
చూశాను. బ్బలి్ల కారుులో ఓ పెదూ కథ రాసేస్వతరు. ఆ గొలుసు కటుు  రాత 
చదివి అరథం చేసుకునే సరిక తలపోటు వసుతంది!” 
 “దాన్నకం లే. అది ఆయన్ అలవాటు. ఉతతరం రాసేతనే ఆయన్కి 
తృపిత...”  
 నాన్న ఉతతరాలిోంచ జ్ఞలు వారే ప్రేమాభిమానాలు గురుత 
చేసుకుంటూ అనానను. న్నజ్ఞన్నకి అవి ఎన్నన స్వరిు చదివినా ఏదో తెలీన్న 
సపరాానుభూతి కలుగు తూంటుంది. గుండె గోడల్లన తడుముత్తంది! 
 “ఇంకా ఆ గొడవ స్వగ్దీసుకోవడం ఎందుకు లండి. ఆ కారుు  
రాలేదనుకున్న మరిిపోండి” 
 “పాయంటేనేవ . డబ్బు పంపలేదమన్న అడిగతే అసలా ఉతతరమే 

రాలేదన్న బ్బకాయంచొచుి” తేల్లగాగ  న్నటూు రుస్తత అనానను.  
 ఇది వరకు మా నాన్న మరీ ఇంత దాఋణంగా ఉండేవారు 
కాదు. ఏమందో ఏంట్ల చాలా రాక్షసంగా మారిపోయ్యరు.  
 “ఉదోోగ్ం రాగానే, నువుా  సంపాదనా పరుడివి అయన్ందుకు 
చాలా సంత్తషంగా ఉందిరా. నువిాక ప్రయ్యజ్నా పరుడివి కావాల్ల” 
అనానరు నా భుజ్ం తడుతూ.  
 “నేన్నప్పుడు ప్రభుత్తాదోోగన్న నానాన. ప్రజ్లకు రకరకాల సేవలు 
అందివాడమే నా బాధోత” 
 “అది జీతం త్తసుకున్నందుకు న్నరారితసుతన్న కరతవోం. దాన్నన సేవ 
అన్కూడదు. ఇక నువ్వా సిథతిలో స్వథ యలో  ఉండటాన్నకాకరణం మన్ 
చుటూు  ఉన్న సమాజ్ం. మన్ం తిన్డాన్నకి సుఖంగా బ్రతకడాన్నకి ఎనోన 
రకాల సేవలూ, సౌకరాోలూ అందిస్తతన్న జ్న్ం. మన్ం వాళీకి తిరిగ 
కొంతైనా ఇవాాల్ల. దానేన స్వమాజిక ఋణం త్తరుికోవడం అంటారు 
పెదూలు. అది ఋణంగా గాక స్వమాజిక బాధోతగా మీ యువతరం 
భావించ న్నరారితంచాల్ల. అప్పుడే సరాజ్నాభివృదిి జ్రుగుత్తంది”  
 “అంటే ఏం చేయ్యలంటారు? ఎవారూ లేన్న అనాథóలకి 
అన్నదాన్ం చేస్తత కూరోివాలంటారా?” నా మాటలిోకి కించత్తత వోంగ్ోం 
త్తసుకొచింది. 
 “భూమీాద ఇంకో మన్నషి ఉన్నంతకాలం ఏ మన్నషీ అనాథ 
కాడు, కాకూడదు.  నేను నీకు, నువుా ఇంకొకరికి, ఆ ఇంకొకరు మరొకరికి  
చేయూత న్నవాాల్ల. అప్పుడింక సమాజ్ంలో అభాగుోలు అనానరుతలు 
ఉండనే ఉండరు” 
 “నేనేమీ సేవా కారోకరతన్న కాదు”  
 నాన్న చన్నగా న్వాారు. “సమాజ్పు సౌభాగ్ోం నీలాంట్ 
యువకుల భుజ్సకంధాల మీద ఉందిరా. ఇనుప కండరాల, ఉకుక న్రాల 
యువకులు వజ్ర సంకల్లపసేత ఏదైనా స్వధంచగ్లరనానరు వివకాన్ందుడు” 
 “సరేలండి. ఇప్పుడే కదా ఉదోోగ్ం వచింది. సిథరపడాు క, నేనూ 
మీ అంత అయ్యోక ఆ స్వయ్యలేవో చెస్వతనిెండి...” 
 “ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే చెయ్యోల్ల. నువా కాదు, నీ లాంట్ 
యువకులంతా ఒక బాధోతగా ఒక న్నషఠగా ఒక యజా్ంలా మన్స్తూరితగా 
చేయ్యల్ల. యువత పూనుకున్న తలో చెయ్యో వసేత,  మీ మీ సంపాదన్లిోంచ 
కొంత అభాగుోలకూ దీనులకూ విన్నయ్యగసేత ఈ సమాజ్ంలో చాలా గొపప 
మారుప వసుతందిరా...” 
 “చుదాూ ంలే నానాన...” 
 “వితతన్ం మొకక అయతేనే దాన్న అసితతాాన్నకి విలువ. సమాజ్ఞన్నకి 
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With Best Compliments from 

Dr. Mohan Patalolla & Family 

With Best Compliments from 



తెలుగు జ్యుతి : సంక్రంతి  సంచిక : జనవరి - ఫిబ్రవరి 2020 14 

ప్రయ్యజ్న్ం. నువుా  నీ సంపాదన్లో 10 శాతం అనాథాశ్రమాన్నకి 
పంపించు. వాళ్ళీ మరికొందరికి నీరు పోసి న్నలదొకుకకునేలా చేస్వతరు” 
 ఆయనోత వాదించడం ఇషుంలేక, “సరేలండి” అన్న 
తపిపంచుకునానను.  
 కాన్న ఆ మరుసట్ నెల నుంచే “పంపేవా, పంపేవా” అన్న 
పీకుత్తంటే ఒక నెల పంపి నాలుగు నెలలు ఎగొగ డుతూ వచాిను. ఆయన్కి 
తెలుసుతందవిటిే అన్న పంపకుండానే పంపాన్న్న అబదిమాడాను.  
 ఆయన్ అనాథ శరణాలయ్యన్నకెళ్ళీ చెక  చేస్వతరన్న 
ఊహంచలేకపోయ్యను.  
 “నేను పెంచ పోషించన్ మొకక తన్ పండిు తనే తినాలన్న ఆశ 
పడుత్తందనీ, అందు కోసం అబదిాలాడటాన్నకీ   సిదూపడుత్తందనీ 
ఊహంచలేక పోత్తనానన్రా” అనానరు వదన్గా.  
 “ఇక నుంచ పంపుతానిే” 
 “తిన్నగా నాకు పంపు. రసీదులు నీకు అందలా చూస్వతను” 
 మరేమీ అన్లేక అయషుంగా అంగీకరించాను.  
 నాకు బోలడు పెళ్ళ ి సంబంధాలొచాియ. భారీగా కటనం 
ఇస్వతమనీ వచాిరు. సహోదోోగులూ చకకన్న సంబంధాలు త్తసుకొచాిరు.  
 కటనం సొముాత్త ఇంట్ సథలం కొనుకోకవచినీ, తాపీగా 
సాంతిలిు కటుు కోవచినీ కన్న నా కలల్లన వముా చేస్తత పేదింట్ సరళన్న 
నాకు కటుబెటాు రు నాన్న. తూతూ మంత్రంగా పెళ్ళీ జ్రిపించారు. పేద 
స్వదలందరికీ అన్నదాన్ం చెయోడం ఒకకటే కాసతంత ఓదారుప! 
 మా నాన్నంటే సరళకి మొదటి్ల ఎంత్త గౌరవం ఉండేది. 
మరెంత్త కృతజా్తగా ఉండేది. కాన్న మాకు బిడు పుటాు క, ఖరుిలు పెరిగాక 
కూడా పదిశాతం దాన్ధరాాలు చెయోమన్డం బొతితగా న్చిలేదు.  
 “మన్కు మిగల్లన్ దాంటి్లంచ కొంచెం దాన్ం చెయ్యోచుిగాన్న 
మన్ కడుపులు మాడుికున్న, ఖరుిలు కుదించుకున్న చేయడం 
తన్కుమాల్లన్ ధరాం కాదా మావయ్యోగారూ” అన్న అడిగందొకస్వరి 
 “సంతృపిత లేకపోతే ఎంత ఉనాన ఎంత వసుతనాన సరిపోదమాా. 
ఇంతే వస్తతంది. ఇంతలోనే తృపితగా గ్డుపుకోవాలనుకుంటే సరిపోవడమే 
కాదు ఇంకా మిగులుత్తంది. మన్ం ఎకిక వచిన్ మెటిన్న ఎవరూ ఎప్పుడూ 
మరచపోకూడదు తలిీ” అనానరు.  
 దెపిప పొడుసుతనానరన్న అరథమంది. ఆ తరాాత నుంచ మా నాన్నన్న 
సరళ కూడా విమరిాంచడం మొదలట్ుంది.  
 నాకు ప్రమోషన్  వచింది. వారత చెపపగానే అభిన్ందించడం 
పోయ, “జీతం ఎంత పెరుగుత్తందీ” అన్డిగారు 
 గొపపగా చెపాపను.  
 “ఇక నుంచ పెరిగన్ జీతంలోంచ 10 శాతం పంపించు. ఇంకా 
ఎకుకవ పంపగ్ల్లగతే ఇంకా మంచది రా అబాుయ ” అనానరు.  

 గొంత్తలో పచి వెలకాకయ పడింది. “10% కంటే ఎకుకవ 
పంపలేను. మేమూ ఇంటి్లకి చాలా సమకూరుికోవాల్ల. చదువులకీ 
ఆసుపత్రి ఖరుిలకీ కొంత న్నలవసుకోవద్దూ ” అన్న కట  చేశాను.  
 ఆ తరాాతెన్నడూ జీతం ఎంత పెరిగనా నాన్నకి తెలీన్నవాలేదు. 
ఆయన్ కన్నపసేత చాలు బీదారుపలు అరవడం మొదలటాు ను. ఇక సరళ 
ఎన్నడూ ఆయన్ ముందు న్గ్లోత ఖరీదైన్ చీరలోత తిరగ్లేదు.  
 “మన్ బాగు చూసి ఓరాలేరు. పాపిషిు కళ్ళీ” అన్న తిట్ుపోయ 
స్వగంది సరళ.  
 ఆయన్ పదితి న్చిక ఆయన్దగ్గరి కెళీడం, రావడం 
ఎంచుమించు మానేశాం. మన్వణా్ణ, మన్వరాలీన చూడాలన్నపంచన్ప్పుడలిా 
అమాా నానాన వచి చూసి రెండ్రోజులుండి వెళ్ళీపోయేవారు.  
 ఆ రెండ్రోజులూ ముళీ మీద కూరుిన్నటుు గా ఉగ్గబటుు కున్న 
ఉండేవాళీం. ధరాపనానలు చెపపబోతే అరజంటు పన్న అంటూ ఏవో పేపరిు 
ముందసుకునేవాణా్ణ.  
 ఏదోలా ఆయన్నన తపిపంచుకుంటూ బత్తకు త్తనానం.  ఆ 
కట్ంగూ ఈ కట్ంగూ పోను చేతికెంత్త రావటిేదన్న గునుస్తత నెల నెలా 
మూడు వలు “తదిూన్ం” సమరిపంచుకుంటునానం.  
 అయనా నాన్నకి తృపిత లేదు తమకి ఆ అవసరం ఉంది, ఈ 
అవసరం ఉంది, ఫలానా వాళీకి కాన్న రోగ్ం వచింది, పకికంట్ 
వారబాుయకి ఆపరేషన్  చెయ్యోల్ల - అంటూ తరచూ అంత్త ఇంత్త 
అదన్ంగా పంపమన్న కారుు  ముకక గీకి పారేస్తతనే ఉనానరు.  
      “ఇంకా దాన్న గురించే ఆలోచసుతనానరా?” నాలో నేను రగల్లపోత్తంటే 
సరళ అడిగంది.  
 “ఇలాంట్ నాన్న పగ్వాడికూకడా ఉండకూడదు” న్నసపృహగా 
అనానను.  
 “పగ్వాళీ సంగ్తలా ఉంచండి. మన్కి మాత్రం ఆయన్ బతికి 
వున్ననానళ్ళీ ఈ పీడ భరించక తపేపటుు  లేదు” 
 “అంతకంటే ఏం చేయగ్లంలే” 
 “పోనీ ఓ పన్న చేసేత?” 
 స్వలోచన్గా చూశాను.  
 “నాకో పిలిలకో పెదూ రోగ్ం వచిందనీ, బోలేడు ఖరుి 
అవుత్తందనీ చెపిప నెల నెలా వూరిక అనాథాశ్రమాన్నకి పంపుత్తంది 
ఆపేదాూ ం?” 
 “ప్ి . లాభం లేదు.  ఆయన్ తిరుగుటపాలో వచేిసి ట్టసుులూ 
రిపోరుులూ తిరగేస్వతన్ంటారు. తెల్లసిన్ డాకురి దగ్గరకి త్తసుకుపోయ నానా 
హడావిడీ చేస్వతరు.  మా నాన్న టీచర్ గా వెలగ్ బెటాు రుగా. ఆయన్ 
శిష్యోలు అన్ననచోటిా ఉనానరు. వారిలో డాకురిూూ ఉనానరు” 
 “మరైతే ఆయన్ హరీమనే వరకూ తపపదా?” 
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 తల అడుంగా ఊపాను. “ఎవరి గొడవలు వాళ్ళీ చూసుకోడాన్నక 
టం చాలక అంతా కిందా మీదా అయపోత్తంటే ఈయన్ ఊళ్ళీ 
సమసోలు నెతితనేసుకున్న ఎందుకు ఊరేగుతారో తెలీదు” అకకసుగా 
అనానను.  
 “గొపప కోసం! అందరి చేతా పొగడించుకోవాలన్న దురద!” 
 “అలాగే వుంది వరస...” 
 “ఆ గోలకం గాన్న వచేివారమే అక్షయ తృత్తయ. ఈ స్వరి నాకు 
చంద్రహారం కొనాల్లసంద” మొండిగా అంది సరళ.  
 “నాన్నకి సుసీతగా ఉందనాన డబ్బు పంపకుండా మన్ం 
బంగారం కొనుకుకంటే బాగోదమోనే” 
 “మన్ది అక్షయం, ఆయన్ది క్షయం. ఇపపట్ దాకా చేసింది 
చాలు లండి ఇంకా ఇంకా ఇలిు తవిా  ఆయన్ మొఖాన్ పోసేస్వతన్ంటే 
నేను చూస్తత ఊరుకోను” 
 “ఛా ఛా నేన్నస్వతన్న్టం లేద. ఇపపట్క చాలా చేశాను. నెల నెలా 
ఎవరూ చేయన్ంత స్వయం చేసుతనాన దాన్న గురించ కాదు. నాన్నకి 
మొండి చెయోచూపి మన్ం బంగారం కొనుకోకవడం - ఎందుకో 
ఇబుందిగా అన్నపస్తతంది” 
 “మీ నాన్న దగ్గరునంచ కారుు  ముకక వసేత చాలు మీ మన్సు 
పాడైపోత్తంది. సిన్నమాకెళ్ూ ం పదండి. మహరిష సిన్నమా చూపించమన్న 
పిలిలూ గొడవ చేసుతనానరు. సిన్నమా చూసి హోటలిో భంచేసి వదాూ ం 
పదండి.  ఫ్రెష  గాల్ల తగలేత మీకు తేల్లగాగ  తేటగా ఉంటుంది”  
 “అదీ న్నజ్మేలే. పిలిల్లన రెడీ చెయో...” 
 రెస్వు రెంటి్ల 5 రకాల ఐట్టమ్స  ఆరురిచాిం. అంతా ఉతాసహంగా 
కబ్బరిు చెప్పుకుంటూ తింట్లంటే నాన్న గురొతచాిరు. నా పెదాలు 
వంకరయ్యోయ.  
 “ఇప్పుడు మా నాన్న మన్ల్లనలా చూసేత గుండెలు 
బాదసుకుంటారు. తన్ ప్రాణాన్నకి ముపొపచేింత ఖరుిలొచి  
పడాు యంటూ వెయ్యో రెండు వలో అరజంటుగా పంపమంటారు” 
న్వాాను. 
 “అసలు తప్పు ఆయన్నూ కాదు, మీది. మీ జీతభతాోల గురించ 
పూసగుచిన్టుు  ఆయన్కి చెపేపస్వతరు. ఎంత కన్న వాళైనా న్నజ్ం చెబితే 
కళ్ళీ కుటుకుండా ఎలా వుంటాయ్య!” 
 “ఈ మధో అద చేసుతనానలే. మంచ తనాన్నకివి రోజులు కావన్న 
కటుు కథలూ పిటుకథలూ చెపిప తపిపంచుకుంటునాన”  
 “అలాంట్ వాళీకి అద తగన్ శాసిత. డబ్బు వాళీ మోహానా, 
వ్వళీ మోహానా కొటేు కనాన మన్ పిలిల కోసం ఉపయ్యగదాూ ం. సిన్నమా 
చూపించ, హోటలిో కోరిన్ ఫుడ  పెట్ుంచే సరికి వాళ్ీంత సంబరంగా 
ఉనానరో చూడండి. వాళీ ఆన్ందం కనాన మన్కింకం కావాల్ల చెపపండి!” 

 ఆవిడత్త ఏకీభవిస్తత తలాడించాను.  
 ఆఫీసు నుంచ వచి ఇంటి్ల అడుగుపెడుత్తంటే మా ఊరునంచ 
ఫోన్  వచింది. వారత చెవిన్బడే సరికి దు:ఖం కటులు త్రంచుకుంది. 
బావురుమంటూ కూలబడాు ను.  
 “ఏమందండీ...” 
 “మా నాన్న... మా నాన్న చన్నపోయ్యరంట...” 
 “మగాడ . ఇంత హఠాత్తతగా అసలలా పోయ్యరంట?” 
 “హార్ు  ఎటాక  అంటునానరు. ఈ మధో ఆరోగ్ోం బావోటం 
లేదుట” 
 “హు. అందరి గొడవలూ నెతితనెసుకుంటే అలాట్వ వస్వతయ!” 
న్నరసన్గా అంది. 
 “చాలు చాలిే. పోయనాయన్ గురించ ఒకక మాట చెడుగా 
అనాన  నేను భరించలేను. నీకు తెలీదు సరళ్. ఇప్పుడంటే పచి 
స్వారథపరుడిలా మారిపోయ్యరు గాన్న నా చన్నప్పుడు  ఎంత చకకగా 
సరదాగా ఉండేవారనీ. నేను ఏం అడిగనా సరే క్షణాలిో తెచిచేివారు. నా 
ప్రోగ్రెస  రిపోరుు  చూసి ఎంత మురిసిపోయేవారనీ, నువిాలాగే బాగా చదివి 
గొపపవాడి వవాాల్ల. అన్ననటా గొపపవాడన్నపంచుకోవాల్ల. పదుగురికి 
నీడన్నచేి చెటుు వి కావాల్ల- అనేవారు!” 
 “మీకు మీ అమాగారిత్త కంటే నాన్న గారిత్తనే ఎటాచ మెంట  
ఎకుకవనుకుంటా” 
 “అదీ న్నజ్మే. తిండికి తపప మిగ్తా అన్ననట్కీ నాన్న మీద 
ఆధారపడేవాణా్ణ. బంధువులు  నాన్న కూచ అనేవారు తెలుస్వ. అలాంట్ 
నాన్న ఇక లేరంటే భరించలేకపోత్తనానను. గుండెలు 
బ్రదూలైపోత్తనానయ...” 
 “పండిన్ కాయ అయనా మన్నషి అయనా రాల్లపోవాల్లసంద. 
ఎలాంట్ వారికైనా చావు తపపదు. మీరేదదో ఊహంచుకున్న బెంబేలు 
పడొదుూ . న్నతోం లోకంలో జ్రిగేద కాన్న ఇప్పుడు కొతతగా మన్నంటి్ల 
జ్రిగంది కాదు. గుండె రాయ చేసుకోండి...”  
 “అసాసథతగా ఉందంటూ డబ్బు పంపమన్న నాన్న ఉతతరం 
రాసినా పంపలేక పోయన్ పాపాత్తాణా్ణ...” చెంపలు వాయంచుకునానను.  
 “చాలిదుూరూ. ఇలా జ్రుగుదూన్న కలగ్నానరా ఏవిట్!”  
 “మా నాన్న...” 
 “మీ నానేన గాన్న ఇప్పుడు కరాకాండలకి మీ నెతిత మీదకి ఎంత 
ఖరొిచి పడుత్తందో ఆలోచంచారా? అన్నటుు   ఇప్పుడు మన్ం బయలేూరి 
ఆ పలిటూరికెళ్ీలా?”  
 “వెళ్ీల్ల. ముఖోమన్వి సరుూ ... 15 రోజుల దాకా అకకడే 
ఉండాలొససుతంది” 
 “ఒకకడే కొడుకువి కదాన్న అంతా ఎకకస్వతరు. వారి మాటలకు 
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LET US HELP YOUR DREAM COME TRUE 
1430 OAK TREE ROAD, STE-7 

ISELIN, NJ 08830 

OFFICE: 732-515-2997            CELL: 732-208-4389 

 

ARE YOU THINKING OF BUYING OR SELLING 

YOUR BUSINESS, COMMERAL AND RESIDENTIAL IN NEW JERSEY 
AND PENSYLVANIA. 

We give you our best service for all your  

REAL ESTATE/RESIDENTIAL/COMMERCIAL NEEDS 
 

PLEASE CONTACT RAO : 732-515-2997/ 732-208-4389  
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ఉబిుపోయ కరాకాండలు భారీగా చెయ్యోదుూ . మన్ం ఆ ఊళ్ళీ ఉండేదీ 
లేదు పెటేుదీ లేదు. ఎవరీన పట్ుంచుకోన్కకరేదిు. ఎంత సింపుల గా  వ్వలైతే 
అంత సింపుల గా చేసెయోండి” 
 “అమా ఏమంటుందో...” 
 “ఏమీ అన్రు. ఆవిడకిలాంట్ విషయ్యలు సరిగాగ  తెలీవు. 
తొందరపడి ఆవిడిన ఇకకడికి త్తసుకు వచేిరు సుమా. చాకిరీ చెయోడం నా 
వలి కాదు” 
 “ఆ ఊరు ఆ ఇలిూ వదిల్ల రాదులే...” 
 “ఏం చెబ్బతాం. ఒంటరిగా ఉండాటాన్నకి భయపడొచుిగా!” 
 అమా సంగ్తేమోగాన్న నా గుండెలు భయంత్త మూలాగ య.  
 అమా నా దగ్గరికొసేత ఖరుి తడిసి మోపెడవుత్తంది. ఎప్పుడూ 
ఏదో రోగాలంటూ ఏకరువు పెడుతూనే ఉంటుంది   ఆవిడ పెన్షన్  
మందులక చాలదు. పైగా బోలడు చాకిరీ చెయ్యోల్ల. పాపం సరళ అసలే 
పిలిలోత  నెగుగ కు రావడాన్నకి నానా య్యతన్ పడుత్తంది. తన్ నెతిత మీద 
మరింత బరువు పెటుడం సమంజ్సం కాదు!  
 ప్రయ్యణాన్నకి అనీన  సిదిం చేసి అంది. “నేనెందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ 
చెబ్బత్తనాననో విన్ండి. ఎలాంట్ కొతత బరువులూ ఎత్తతకోవదుూ . ఇక నుంచ 
ఇది వరకటిా నెల నెలా దాన్ధరాాలకి  డబ్బు పంపలేమన్న ఎవరా 
వూసెతితనా తెగేసి చెపేపయండి. మీమీద ఒతితడి తేవడాన్నకెవరూ సరిపోరు” 
 అదీ న్నజ్మే - అనుకుంటూ తలాడించాను. నాన్న పోరు పడలేక 
ఆదాయంలో కొంత పంపిసుతనానను. నానేన లేకపోయ్యక ఇంకెవరికీ పైస్వ 
విదలాిల్లసన్ పనే లేదు!  
 తెల తెలవారుతూండగా రైలు దిగాం. ఆట్ల స్వు ండ  వైపెళ్ళతంటే 
ఒక ఆట్ల ఎదురొచింది.  
 “రండి అబాుయగారూ, మీ కోసమే చూసుతనాన...” ఆట్ల అతను 
అనానడు.  
 మౌన్ంగా ఎకిక స్వమాను సరుూకున్న కూరుినానం.  
 దారి పొడవునా నాన్నన్న దవుడంటూ పొగుడుతూనే ఉనానడు. 
  
 ఆట్ల దిగుతూ డబిువాడాన్నకి పరుస త్తశాను. “వదుూ  ఉంచండి, 
ఈ జీవనాధారం చూపింది నాన్నగారేన్ండి. ఇది కొనుకోకడాన్నకి తమరూ 
ఓ చేయ వశారు. మీ దయ వలి చలిగా బత్తకుత్తనానం” చేత్తలు జ్యడించ 
దణాం పెటాు డు.  
 నేను పంపిన్ డబ్బులో కొంత నాన్న ఇతడికి ఇచాిడన్న 
అరథమంది. 
 గుండెలిో ఆన్ందం గ్జ్జజ కట్ు గ్ంతేసింది.  
 ఇంట్ కెళ్ీం. హాలులో తాటాకు  చాపమీద నాన్న భౌతిక 
కాయ్యన్నన  పడుకోబెటాు రు. న్నున చూసి ఘొలిుమంది అమా. నాకూ 

ఏడుపు ఆగ్లేదు.  
 మెలిగా ఊళ్ళీ వాళ్ళీచాిరు. శవయ్యత్ర కరాపటిు 
మొదలటాు రు.  
 “ఇతగాడు మా పెదనాన్న కొడుక కాదు. ఇతడు తల కొరివి 
పెటుడాన్నకి వ్వలిేదు. ఇంట్పేరు వాణా్ణ, కొడుకు వరసయేోవాణా్ణ- నేనే 
పెటాు ల్ల” అంటూ గొడవపెటాు డు మా కజిన్ .  
 అతడి మాటలు అరథం గాక న్నవెారబోయ్యను. అయ్యమయంగా 
చూశాను.  
 “ఆసిత కాజేదాూ మన్న భలే ఎత్తత వశావురా” అతడి మీదకి ఊరంతా 
ఒకకట ఒంట్కాలు మీద లేచంది.  
 దాంత్త అతడు గ్ముానుండిపోయ్యడు. అతడెందుకు నా 
గురించలా మాటిాడుత్తనానడో నాకు బొతితగా బోధపడలేదు. అమాన్న అడిగ 
సంగ్తి కనుకోకవాలనుకునానను.  
 శాశానాన్నకి ఊరంతా  కదిల్ల వచింది. శవ దహనాన్నకీ దాన్నకీ 
చాలా ఖరుి అయ వుంటుంది. అయనా ఎవరూ న్నున ఒకక రూపాయ 
అడగ్లేదు. అంతా తలో చేయ్య వశారు! 
 గుండెలు ఆరూరమయ్యోయ.  
 మన్నషి కోరుకోవాల్లసందీ ఏమిట్ల మిగలేదీ ఏమిట్ల 
తెల్లసొస్తతంది! 
 నాన్నన్న నేను సరిగాగ  అరథం చేసుకోలేక పోయ్యనా? 
 నాలో తలతితన్ ఆతా విమరా.  
 దాన్నన అడుంగా అణ్ణచేసి ఇతర పనులిో పడాు ను.  
 మరానడు ఒకతను ఒక చన్న అమాాయన్న త్తసుకొచాిడు. “నీ 
చదువుకి స్వయం చేస్తతంది ఈయనే. కాళీకి దణాం పెట్ు ఆశీసుసలు 
త్తసుకో” అనానడు. 
 ఆ అమాాయ వచి  నాకు పాదాభివందన్ం చేస్తతంటే ఏదో 
వింతైన్ భావం న్నున  కుదిపేసింది.  
 నేను పంపిన్ డబ్బుకి నాన్న మరి కొంత జ్యడించ, నాపేరు 
మీదనే అందరికీ స్వయం చేశారన్నమాట. అందుకనే వాళీన్న నేను 
ఎరకకపోయనా అంతా ఎంత్త అభిమాన్ం కురిపిసుతనానరన్న మాట! 
 కరాకాండలనీన యథావిధగా పూరతయ్యోయ.  
 ఊరివాళ్ళీ కొందరొచి “మీ నాన్నగారి స్వథ నాన్నన మీరు భరీత 
చేయ్యల్ల. అందరికీ ఆపుతడిగా ఆపదాుంధవుడిగా న్నలవాల్ల” అన్న 
అరిథంచారు.  
 “స్వరీ. నెనెకకడో సిటీలో ఉంటాను. ఉదోోగ్ం, భారో, పిలిలు 
ఉనానరు. వాట్త్తనే నాకు సరిపోత్తంది. ఇటు తొంగ చూడటం నాకు 
కుదరుూ . న్మసేత.” న్నరూవందాంగా తిరసకరించాను 
 వాళ్ళీ త్తవ్ర ఆశాభంగాన్నకి లోన్య్యోరు. నా వంక అదోలా 
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With Best Wishes from 

 

 

 

 
 

Dr. Satyaveni Rao  
& 

Late Dr. Srinivasa K Rao 

With Best Compliments from 
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చూసి వెళ్ళీపోయ్యరు.  
 వారి చూపులు న్నున కలవరపరిచనా మెలిగా సరిూ 
చెప్పుకునానను.  
 అంతదాకా ఒకట్ రెండు మాటలు మించ మాటిాడన్న అమా ఆ 
రాత్రి న్నున పిల్లచ పకకన్ కూరోిబెటుు కుంది.  
 “నీ కికకడే బావుంటుందన్న నాకు తెలుసమాా. ఊరిత్త, ఊరి 
వాళీత్త నీకున్న అనుబంధం అలాంట్ది. వాట్కి న్ననున ద్దరం 
చెయ్యోలనుకోవటిేదు. సిటీకి త్తసుకెళ్ళీ న్ననున ఇబుంది పెటాు లనీ 
అనుకోవటిేదు. నువుా ఇదివరకటిానే ఉందువుగాన్న. ఇకకడే 
ఉందువుగాన్న” ఉపోదాాతాలకు తావులేకుండా నా అభిప్రాయం స్తట్గా 
చెపేపశాను.  
 “నా గురించ కాదు మీనాన్న గురించ ఆలోచంచరా. ఆయన్క 
కాదు ఆయన్ ఆశయ్యలకూ నువుా వారసుడివి కావాల్ల. ఆయన్ అందరికీ 
చెపేప మాటన్న నువుా ఆచరించ చూపాల్ల. ఎపపటిానే నెల నెలా ఎంత్త 
కొంత పకకన్పెట్ు బాధత్తలకీ బడుగులకీ స్వయం చెయో. నీకు 
స్వధోమన్ంత చేయూతన్నయో. న్లుగురూ న్నలదొకుకకునేందుకు కాసిన్న 
నీళ్ళీపొయ ” 
 “నాన్న నాకు లక్షల ఆసుతలేమీ ఇచి పోలేదు. నీకు ఫ్యోమిలీ 
పెన్షనైనా వసుతంది. నాకు రెకకలు తపప ఏమీ లేవు. ఇదివరకు చేసింద 
ఎకుకవ. ఇక నేనేమీ ఇవాలేను” ఖరాఖండీగా చెపాపను.  
 “ఎంత చెటుు కు అంత గాల్ల అనీ మాకు తగ్గ ఖరుిలూ 
సమసోలూ ఇబుందులూ మాకూ ఉంటాయ. ఎడం చేత్తత దానాలు చేస్తత 
పోవడాన్నకి మా పెరటి్ల డబ్బు చెటుు  ఏమీ లేదు” కల్లపంచుకున్న అంది 
సరళ.  
 “స్వయం చేయడాన్నకాకవాల్లసంది డబ్బు చెటుు  కాదమాా మంచ 
మన్సుస. అద న్ననీన ఇంట్కి కోడల్లన చేసిందన్న మరిిపోకు...” 
 అమా మాటలకు మూతి ముడిచంది సరళ.  
 “అవనీన దెప్పుకోవడం అన్వసరం. మా పరిసిథతి చెపాపను. ఇక 
డిసకషన్  అన్వసరం. రేపే వెళ్ళపిోత్తనానం” విసురుగా లేచాను.  
 అమా  న్నలువునా ఓడిపోయన్టుు  బాధగా వదన్గా నావంక 
చూసింది. కళీనీళీత్త న్నరాశగా చూస్తతండిపోయంది.  
 మరానడు మేం బయలుదరుత్తంటే ఒక పెదాూ యన్ వచాిడు.  
 “ఏరా అబాుయ . నీ గురించ న్లుగురూ నాలుగు రకాలుగా 
చెబ్బత్తనానరు. నువుా న్నజ్ంగానే పెదూవాడివైపోయన్టుు నానవ” 
 ఆయన్ మాటలిోన్న వోంగ్ోం అరిమవుత్తనాన,  
“మీరేమనుకునాన నా స్వథ య మీరనుకుంటున్నదాన్న కనాన పెదూద” 
అనానను.  
 “చాలా సంత్తషంరా అబాుయ . ఆ నాన్న కొడుకువ అయనా 

నేనీనకో మాట చెపాపల్రా...” 
 “ట్రెయన్ కి టమవుత్తంది” విసుగాగ  అనానను.  
 “అది తపిపతే ఇంకోట్ వుంటుందిలే. కాన్న బత్తకు ఒకకటే 
వుంటుందిరా అబాుయ . నువాంట్ల నీకు తెలుసు. కాన్న నువెావరో  నీకు 
తెలీదు”  
 న్వాబోయే న్నగ్రహంచుకునానను. తల కొరివి పెటుడం గురించ 
జ్రిగన్ వాదన్లు గురొతచాియ. గుండెలు గుబగుబలాడుత్తంటే గుటలు 
మింగాను.  
 “నువెావరివో ఎవరికీ తెలీదు. మీ నాన్నకీ తెలీదు. నువుా 
ఇంత్తన్నప్పుడు  రోడి మీద అడుకుకంటూ తిరుగుత్తంటే మీ నాన్న న్ననున 
చేరదీశాడు. నీకో పేరు ఇచాిడు. ఒక బంధం కల్లపంచాడు, ప్రేమ 
పంచాడు. బత్తకు ఇచాిడు. దాంత్త నువిాంతవాడివయ్యోవు...!” 
 నా కళీకు కపిపన్ దళసరి పొరలు ఫట  ఫట  మన్న తెగపోత్తంటే  
న్నసా్వణంగా చూశాను. బేలగా చూశాను. కనీనట్ తెరలోంచ చూశాను.  
 నా భుజ్ం తట్ు విసవిస్వ న్డుచుకుంటూ వెళ్ళీపోయ్యడా 
పెదాూ యన్.  
 అతడు పెదాూ యనే. కాన్న ఆ మాటలు నాన్నవి. మా నాన్నవి. నా 
దవుడివి! 
 లాగ విడిచన్ బాణంలా ఏడుస్తత లోపల్లకి ద్దసుకెళ్ీను. అమా 
పాదాల మీద పడాు ను.  
 “నాన్న అపపగంచన్ బాధోతలు మరచపోయ్యను. న్నున 
క్షమించమాా. నాన్న అడుగుజ్ఞడలిో న్డిచేటిు దీవించమాా....!” 
 “నాకు తెలుసురా. నా చన్నన కొండ నాన్న కూచే” అంది అమా 
నా తల న్నమురుతూ.  
 అప్పుడు అమా న్విాన్ న్వుా, చూసిన్ చూపు ఎంత 
అపురూపంగా ఉనానయ్య మాటలిో వరిాంచలేను!  
 బహూశా దానేన పుత్రోతాసహం అంటారేమో! అవును నేను 
పుత్రుణా్ణ. నాన్న ఆశయ్యలకు ఉతతరాధకారినే” 
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అద్వితీయం, అమోఘం అమెరిక్ (న్యూ జెర్సీ) లో  

శతావధాని డా. రాంభట్ల  పార్ితీశిర్ శర్మ గారి అషా్టవధానం  

తెలుగు సాహితుంలో 'అవధానం' యొకు విశిషాత, ప్రత్యుకత మీ అందరికీ తెలుసు. తెలుగు వారికే, తెలుగు భాషకే 
పరిమితమైన అదుుత ప్రక్రియ "అవధానం". నూు జెరీసలో అవధానం జరిగి చాలా చాలా సంవతసరాలయిుంది. మన 
అదృషావశాతుే శతావధాని డా. రాంభటల పరవతీశవర శరమ గారు, అమెరిక రావడం, వారు ఇకుడ అవధానం చ్చయడానికి  
ఒపుపకోవడం ముదావహం. డిసంబర్ 8 న తెలుగు కళా సమితి ఆధ్వరుంలో నిరవహింపబడిన ఈ అవధాన ప్రక్రియ 
రసవతేరంగా జరిగింది. అవధాని గారి గళం నుండి శ్రావుంగా వెలువడిన పదు రతాాలు శ్రోతలను మంత్ర ముగుధలను 
చ్చశాయి. ఈ సాహితీ ప్రక్రియలో తొమిమది మంది పృఛ్ఛకులు పలొగన్నారు. డా. కశీన్నధుని మహేశవర ప్రసాద (సమసు, 
ఛ్ందోభాషణం), డా. జననీ కృషో (ఆశువు), శ్రీ గానుగపటి హరన్నథ్ (నిష్దాధక్షరి), శ్రీ. తాతా ప్రసాద (నుసాేక్షరి), శ్రీ బండారు 
రాజారావు (కవు పఠనం), శ్రీ ఊటుకూరి విజాఞన్స కుమార్ (వరోన), డా. వైదేహి శశిధ్ర్ (వరోన), శ్రీ ఓరుగంటి వేణు 
(అప్రసుేత ప్రసంగం), శ్రీ ఉపపల సుధాకర్ (దతేపది) గారుల పృఛ్ఛకులుగా వువహరించారు. శ్రీమతి ఏలూరిపటి అపరో గారు 
లేఖకులుగా వువహరించారు. ఈ అవధాన ప్రక్రియలో జనించిన, అవధాని గారి మేధ్సుసకు ఉదాహరణాలు ఈ క్రింది పదు 
సుమ కుసుమాలు,  
 

సమసు:  డా.  మహేశవర ప్రసాద, కశీన్నథుని.  
తినరుగదా క్షుధారు ేలతితీవ్రతరంబగు క్షుతుకేలిగనన్స.  
 ఉనికికి భంగమయ్యు కఠిన్నకుేల; న్నంధ్రమునుదధరింపగా 
 వినదగు వారలకుట ద్రవింపగ చ్చయగ తెనుగ ఖ్యుతి; య్య 
 మనెద? మనంబు క్రంగ! కల లావిరులౌ తరి న్నంధ్రుల్లచాటన్స  
 తినరుగదా క్షుధారేు లతితీవ్రతరంబగు క్షుతుేకలిగనన్స!!  
నిష్దాధక్షరి: శ్రీ గానుగపటి హరన్నథ్ గారు 
పరవతీపరమేశవరుల న్నటుం మంచు కొండపై, కందంలో చెపపలి. 
 ఏ (ద) శ్రీ (ప) లన్స మా (న) కి (ల) డ (గ) న్న  
 శ్రీ శ్రీ లన్స (క) భూ (ర) తియ న వసిం(ప)చగ (ప) లీ (లా) శుల్  
 ఏ శ్రీలన్స మాకిడన్న  
 శ్రీశ్రీలన్స భూతియన వసించ గలీశుల్ 
 శ్రీ శ్రీకరి పరవతియ! హి 
 మశ్రీలన్స గురియ లాసు మానుతగాచున్స.  
దతపేది  : శ్రీ ఉపపల అనంత సుధాకర్ గారు  
తెలుగు, కళా, సమితి, అమెరిక – గజేంద్ర మోక్షం. 

గాఢతెలుగెతిే చాటగా గజవరుండె 
ఓడె గరవ కళారిే పోరాడి సరసి!  
అండ హరియౌట సమితింజయుండునయ్యు; 
మోక్షదము కథ నమెరికన్స ముచాటింప. 
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వరనో: శ్రీమతి జననీ కృషో కొచెారలకోట గారు 
గురువు, గాయత్రీ, గంగ... ఇలా ‘గ’ కరానికి ఎంతో ప్రాధానుం ఉంది. ఆ "గ" కరం పై పదుం. 
   "గురువు" నందు నునాదేది? కోవిదుల్ సమరింపగా! 
  "గురువు" లందు నదియ్య పదు కోవిదుల్ రచింపగా! 
  గురుడటనా"దేవగురుడు" గురుబృహసపతీ నతుల్!! 
  "గురులు" కరె మీరల్లలల "గొపప"గా వచింపగా. 
మొదటి పదంలో గురువు అంటే - ఆచారుులు, ఉపధాుయుడు మొదలైన  
రెండో పదంలో గురువు అంటే - ఛ్ందసుసలో గురులఘువులోల "గురువు" 
మూడో పదంలో గురుడు అంటే - దేవతల గురువైన "బృహసపతి" 
న్నలుగో పదంలో "గురులు" అంటే -  సభలోని వారంతా "గొపపవారు" అని న్నలుగు పదాలోల వేరు వేరు అరాాలోల గురు 
శబ్యదనిా ఉపయోగించిన పూరణ.   
 
నుసాకే్షరి : డా. తాతా ప్రసాద గారు. 
అహలాు శాపవిమోచనం – ఆటవెలదిలో చెపపలి. 
1 వ పదం -  ‘ర’ మూడవ అక్షరం,  2 వ పదం - ‘ద’ ఐదవ అక్షరం 
3 వ పదం - ‘క’ మొదటి అక్షరం,  4. వ పదం - ‘ప’ ఏడవ అక్షరం 

వర రఘూతేముండు వరల్లడు వేళలో  
అతని పద ధూళి నవతరించి 
కఠిన శిలయ్య లేచి కంచన్నహలుయై  
తనిస; రామ నీ పదముమ రక్ష.  

 
ఆశువులు :  శ్రీమతి వైదేహి శశిధ్ర్ గారు. 
1. విశవన్నథ సతున్నరాయణ గారి రామాయణ కలపవృక్షం లోని రాఘవాకృతిని వరిోంచిన స్తూరితేో - అగిాదోుతనుడు 
రుకిమణీ కృషుోల సామాునిా వరింోచుట. 

ఆమె కురుల ఛాయ అతని దేహచాఛయ  
ఆమె మోము చూడ నతని పదము  
ఆమె హృది వసించు నంతయు న్నతడే  
రుకిమణమమ వేణులోలురొకరె.!   
 

ఆశువులు :  శ్రీ ఊటుకూరి విజాఞన్స కుమార్ గారు, 
2. ఆంధ్రులందరికీ ఇషమాైన ఘటంా - సతుభామ కృషుణోి ోకలితో తనాడం. ముకుుతిమమన "ఉచితవాుపరముల్ నేరురేే" 
అని సమరింాచాడు.  కనీ అలా చ్చయడం తపుప సుమా అని ఆ ఘటానాికి వుతిరేకంగా ఓ పదుం చెపపలి. 

లలనల్ మెతేని వారలంచు దలతున్స లావణుమింపరగా! 
వలయున్స కోపము! దాని మెచావలయున్స వాలలభ్యుమున్స భరేలే! 
కలికలంబున తగగగా వలయు! కఠినుమేపరుచో 
విలప్ంపన్స వల్ల పౌరుష్టళి యకటా! విఖ్యుతమౌ కవుమై! 
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కవుపఠనం:  శ్రీ బండారు రాజారావు గారు  
 అంబ నవాంబుజ్యజవల కరాంబుజ శారద చంద్ర చంద్రిక  
 డంబర చారుమూరేి ప్రకటసుూట భూషణ రతాదీప్ేక  
 చుంబిత దిగివభాగ శ్రుతిస్తకే వివికే నిజ ప్రభావ భా  
 వాంబర వీధి విశ్రుత విహారి ననుం గృపఁచూడు భారతీ! 
 
 నలలనివాఁడు పదమనయనంబులవాఁడు మహాశుగంబులున్స 
 విలులను దాలుావాఁడు గడు విపపగు వక్షమువాఁడు మేలు పైఁ 
 జల్లలడువాఁడు నికిున భ్యజంబులవాఁడు యశంబు దికుులం 
 జల్లలడువాఁడు నైన రఘుసతేముఁ డిచుాత మా కభీషాముల్ 
 
ఛ్ందోభాషణం: శ్రీ కశీన్నథుని మహేశవర ప్రసాద గారు 
ప్రశాలు:  1. కోడిని కోసి తింటిరొకొ? కూడి గతించిన వారమందునన్స? (Thanks Giving Week - Turkey కోడి గురించి)  
 2. వేడికి మదుముంగొని కవితవపుటేరులు పరఁ జేసిరో?  
 
అప్రసుతే ప్రసంగం : శ్రీ ఓరుగంటి వేణు గారు.  
విలేఖినీమణి: డా. ఏలూరిపటి అపరో గారు.  
 

ఈ సందరుంగా అవధాని శ్రీ. డా. రాంభొటల పరవతీశవర శరమ  గారికి నిరావహకులు  
“క్షేమేంద్ర సారసవత సరసవతీ” అనే బిరుదుతో సతురించారు.  



తెలుగు కళా సమితి దీపావళి  

అషా్టవధానం  

చిత్ర  మాలిక  



తెలుగు జ్యుతి : సంక్రంతి  సంచిక : జనవరి - ఫిబ్రవరి 2020 25 

ఇప్పుడు ఎకకడ చూసినా మౌనమే 
చొక్కర తాతారావు 

అడగాలిసన చోట అడగటం 
ప్రశిాంచ్చ చోట ప్రశిాంచడం మానేశాం 
ప్రశా ముందు మౌనం తలదించుకుంది 
ఇపుపడు ఎకుడ చూసిన్న మౌనమే 
నీ చుట్టా ఓ ముళు కంచె కటుాకుని 
నీకు నువేవ ఓ మౌనలోకం సృష్ాంచు  కున్నావు 
మనిష్ కనా ముందు మౌనం మాటాలడుతోంది 
నీలో నినుా చూసుకోకుండా  
 మరొకరికి భరోసా ఇసుేన్నావు 
నీ బ్యధ్ను నీలో దాచుకోకుండా 
ఎదుటివాడి పుండుమీద కరం జలులతున్నావు 
ప్రశా ఇపుపడు అవినీతికి చ్చతులందించి  
 పోరాటం చ్చయడం మానేసింది 
కులం నీడన కునుకు తీసి మౌనంగా బతికే స్ేంది 
ఎదుటివాడు చ్చసే్త అవినీతి  
 తన వరగం వాడు చ్చసే్త అది రాజనీతి 
ఇపుపడు అందరికీ అదే నీతి 
మౌనం ఇపుపడు కలం చుట్టా తిరుగుతోంది 
మౌన్ననిా మోకళలలో దాచ్చసుకునా కలం 
మనుషులిా పటిాంచుకోవటం ఎపుపడో మానేసింది 
ఇపుపడు కలం మీద దండయాత్ర చ్చస్త దండొకటి వచిాంది 

పోరాటం చ్చయకుండా  మనుషుల  
  మీద మౌనం చలేలసిపోయింది 
గొంతు విపపకపోత్య మౌనం అంగీకరమే 
నీ మౌన్ననిా పలకులు ఓటులగా కొనేశారు 
మనుషులిా ఓటులగా చీలిా సమూహాలుగా కొనాపుపడే 
ఈ దేశంలోప్రజాసావముం ఖూనీ అయిుంది 
మనిష్ని మనిష్ దోచుకున్నా 
ఇకుడ మౌనం ప్రేక్షక పత్ర వహిసుేంది 
మనిష్ని మనిష్ చంపుతున్నా 
మౌనం కళుకి గంతలు కటుాకుని చూస్ేంది 
మనిష్ మనిష్ పకు పకునే ఉన్నా 
మౌనం వాళుని విడదీసుేంది 
ఇపుపడు అక్షరానికీ చీడ పటేాసింది 
అక్షరం అక్షరం కలవాలిసన చోట 
మనుషులు సమూహాలుగా విడిపోతున్నారు 
జనం కోసం నినదించవలసిన అక్షరం 
పురసాురాల కోసం పైరవీలు చ్చస్ేంది 
నువువ మౌనంగా ఉనాపుపడే వాడు నినుా దోచ్చశాడు 
సంపద దోసే్తనే దోప్డి కదు మౌనం దోచిన్న దోప్డే 
మనిష్ని మనిష్ మాయం చ్చస్త కలంలో 
మౌనం ఓ దండయాత్ర కవాలి  *** 
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 ఈనాటి కుటంబం 
భావరాజు భారతి  

 ఈమధో ఒక TV కామెడీ షో లో చూసిన్ విషయం మీత్త 
పంచుకోవాలన్నపించంది. షో లో ‘ఫ్యోమిలీ టం’ అంటే తలి్ల, తండ్రి, 
పిలిల్లదూరూ భజ్నాన్నకన్న వచి, భజ్న్ం మొదలవగానే, ఏ కబ్బరిు 
చెప్పుకుంటారో అనుకుంటుండగానే, న్నశాబూంగా అంతా ఒకక స్వరిగా 
తలలు వంచ చేత్తలలో వున్న స్వార్ు ఫోన్ లో మొహం పెట్ు, 14 ఏళి 
కూత్తరు న్వుాతూ, తలి్ల ఆశిరోంగానూ, తండ్రి విచారంగాను, చవర 11 
ఏళి  కొడుకు తన్ చూపుడు వలుత్త చేతిలోవున్న సెల ఫోన్ సీకరన్ న్న తెగ్ 
కదిల్లస్తత కన్నపించారు. మిగ్త షో చూడకుండానే మన్లో  ఈ 21వ 
శతాబూంలో కుటుంబ సమావశాలలో, ఇపపట్  పరిసిథత్తలలో ఎటువంట్ 
మారుపలు వచాియ్య అన్న  ఆశిరోపడడం నావంతయంది.  
 ఆనాట్ టీవ్వషో లో ఉన్న కుటుంబాన్నన, మా కుటుంబంత్త 
పోల్లసేత, నాకు 14 సంవతసరాల వయసుసన్నపపట్ రోజులలో అంటే, 20వ 
శతాబూం అన్నమాట! ఇండియ్యలో పెరిగన్ రోజులవి. పగ్లంతా ఎవరి 
పనులత్త వారు ఉండడంత్త, అందరం కలవడం కుదిరేది కాదు 
ఇపపట్లాగే. కాన్న, మా నాన్నగారు ఆఫీసు నుంచ స్వయంత్రం 7 
గ్ంటలకి వచాిక, అమా అలవాటు గా భజ్నాన్నకి రమాన్డం, 
నాన్నగారు, అమాత్త బాటు నేను, తముాళ్ళీ టేబ్బల దగ్గర చేరడం బాగా 
గురుతకొసుతనానయ. భజ్న్ం చేస్తత, ఆరోజు తాజ్ఞ వారతల గురించో, మాకు 
జ్రిగన్ అనుభావాల గురించో, లేదా విన్న జ్యక, ఇంకాపోతే, అమా చెపేప 
ప్రకికంట్ మామాగారు చెపపగా విన్న పుకికట్ పురాణాలో చెప్పుకుంటూ 
సరదాగా గ్డిపేవాళీం. “ఇంక లేవండి” అన్న అమా మాటలత్త ఆరోజు 
గ్డిచేది. భజ్నాల తరువాత మాత్రం ఎవరి లోకం వారిద! ఒక విధంగా 
ఆలోచసేత, ఆమాత్రం అందరం కలవడం, మాటిాడడం జ్రిగాయంటే, 
కంపూోటర్స, సెల ఫోన్స లేన్న రోజులవి. ఇంకా చెపాపలంటే, ట్.వి., 
ట్టల్లఫోన్ కూడా లేన్న రోజులవి. ఇంతవరకు చదివారంటే ప్రసుతతం నా 
వయసుస సుమారుగా గురితంచే వుంటారు!!  
 అమెరికాలో పుట్ు పెరిగనా మా ఇదూరు అమాాయలన్న కాలేజీ కి 
వెళ్ళీదాకా, అంటే 18 ఏళి దాకా అలాగే పెంచామన్న చెపపగ్లను. 
స్వయంత్రం 7 అయేోసరికి నేను, మావారూ అమాాయలత్త ఆనాట్ 
కబ్బరిు చెప్పుకంటూ, ప్రపంచంలోన్న కషు సుఖాలన్న చరిిస్తత 

వుండేవాళీం.  కంపూోటర్స అకకడకకడ వునాన సెల ఫోన్స మాత్రం లేన్న 
రోజులవి. కానీ ఈనాడు మా 18 ఏళి మనుమరాలు 10 
సంవతసరాలప్పుడు చేతికొచిన్ స్వార్ు ఫోన్ ఇంతవరకు వదల లేదనేది 
ఏమాత్రం అతిశయ్యకిత కాదు.  మా ఇంట్కి వచినా, మనుమలు సెల ఫోన్ 
వదలకుండా ఈ స్వార్ు సెల ఫోన్ లకి ‘బాన్నసల’వడం మాత్రం న్నజ్ం. 
క్రొతతలిో సెల ఫోన్ లో మాటిాడడం లేదా, ఫోన్ కసే చూస్తత (e.g. 
YouTube త్త) గ్డపడం మంచ లక్షణం కాదన్న చెపిప చూశా. నాత్త 
మాటిాడమన్న, తలవంచుకునే వుంటే మెడ వంగపోయే ప్రమాదం ఉన్నదన్న 
జ్యకసినా, ఆ మాటలు గాల్లలోనే కల్లసిపోయేవి.  
 పిలిలు, మన్వల సంగ్తే ఇలా వుందనుకునేరు, పెదూవాళ్ళీ 
పిలిలన్న వలతిత చూపుత్తనే, తాము కూడా సెల ఫోన్స, ఐ-పాడస, 
కంపూోటరిు వదలలేకునానరంటే ఆశిరోపడ న్ఖఖరేదిు. కొనానళీ క్రితం, 
డాకురాఫీసు లో ముందు గ్దిలో కూరుిన్న 6 గురు పెదూలు ఎవరి సెల 
ఫోన్స లో వాళ్ళీ తలతతకుండా వళ్ళీ త్రిప్పుతూ సెల ఫోన్ లో చదువుతూ 
కూరుినానరు. వాళీ చుటూు  వున్న వారాత పత్రికలు, వార, మాస పత్రికలు, 
ఆరోగాోన్నకి ఉపయ్యగ్పడే కరపత్రాలు ఈరోజులలో చదివవారెవరా 
అన్నపించంది. నాకు మాత్రం చేతిలో పటుు కున్న చదివ అచెచిన్ పత్రికలంటే 
ఇపపట్కీ ఇషుమే.  
 ఆ విషయం సరే, మరొక అనుభవం. తెల్లసిన్ సేనహత్తల 
ఇంట్కి, సతోనానరాయణ వ్రతమన్న పిల్లసేత నేను మావారు వెళి్ం.  
పాతికపైనే ఉనానరు అతిథులు. పూజ్ఞరి మంత్రాలు చదువుత్తనానరు, 
దంపత్తలు పూజ్ జ్రుపు త్తనానరు, కాన్న వచిన్ అతిథులలో కొందరు 
సెల ఫోన్స లో మాటిాడటమో, మరి కొందరు తమ సెల ఫోన్స లో 
సందశాలు, సమాచారాలు చదువుకోవటం చేసుతనానరు. పూజ్కన్న వచి, 
ఇంట్లోనే కాకుండా, ఇంట్ బయటకు వెళ్ళీపోయ సెల ఫోన్ లో 
చేత్తలూపుతూ న్నమగ్నమన్ పెదూమన్నషి ఒకరు. సరే! పూజ్ పూరితచేసి, 
పూజ్ఞరి గారు అతిథులనుదూసించ గ్ట్ుగా, అందరూ పువుాలు, అక్షంతలు 
శ్రీ సతోనానరాయణ స్వామికి భకితత్త సమరిపంచ మీ మన్సులోన్న కోరికన్న 
స్వామికి చెప్పుకోండనానరు. అంతవరకు శ్రదిగా పూజ్ చూసుతన్న కొందరు 
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లేవడంత్త, ఈ లోకంలోకి అప్పుడే వచిన్టిుగా చేత్తలలో వున్న సెల ఫోన్ 
అతిథులంతా హడావిడిగా లేచారు.  
 మన్ం మాటిాడుత్తనాన సెల ఫోన్ కసి చూస్తత, వింటున్నటుు  
న్ట్సుతన్న మన్ పిలిలూ, మీట్ంగ్సస లోను, కాలేజీలలో తల వంచ, టేబ్బల 
క్రింద ఎవరకి కన్బడకుండా సెల ఫోన్స చూసుకునే జ్నాభాన్న చూసుతంటే, 
సెల ఫోన్స ప్రపంచం త్త మన్ం కూడా మారాలన్న అన్నపించనా, నాలాంట్ 
పాతకాలపు మనుష్యోలకి పాతరోజులే న్యమేమో న్న్నపిసుతంది ఒకరిత్త 
ఒకరు మాటిాడుకోవాలంటే.  
 నేను మరీ అంత పాతకాలంలో ఆగ పోయ్యన్నుకునానరా? 
అబేు! నాకూ కంపుోటర్, స్వార్ు ఫోన్ ఉనానయ. ప్రతి వసుతవుకీ మంచ 
చెడులు వున్నటేు, కంపూోటర్స, స్వార్ు సెల ఫోన్స మన్కి ఎంత ఉపకారం 
చేశాయ్య అంత అపకారం కూడా చేసుతన్న విషయం మన్ందరికి 
తెల్లసేన్ద! ఆ విషయం ఎవరి అనుభవాలు వారివ. చెడు సంగ్త్తలు, 
ఎలావునాన, పైన్ చెపిపన్ ఆ మనుమలే నాకు కంపూోటర్, సెల ఫోన్ లన్న 
ఎలా వాడాలో నేరిపంచారు, ఇంకా నేరిపస్తతనే వునానరు. ఆ అనుభవాలకి, 
నా అవసరాలకి ఆదుకుంటున్న మా మన్వలకి ఎంతైనా ఋణపడి 
ఉనానను. న్నజ్ం చెపాపలంటే, మావారు, ఇంజ్నీరుగా ఈ విషయంలో, 
సహాయం చేస్తతనే, నా కంపూోటర్ గురించ కానీ, సెల ఫోన్ గురించ కానీ 
ప్రశన అడగ్గానే, నాకెంత తెల్లదో, లేకపోతే ఆలోచంచకుండా ఎందుకు 
ప్రశన లడుగుత్తనానన్నో అంటూ నా అజా్ఞనానన్నన చాట్సుతనానరా 
అన్నపించేలా మాటిాడడం మామూలే. కాన్న ఏమాటకామాటే చెపాపల్ల. మా 
మనుమలు మాత్రం  కంపూోటరిో కానీ, నా సెల ఫోన్ లో కాన్న నాకు 
అరథం కాకుండా నేను వసే అమాయకపు ప్రశనలకు, చేసిన్ తప్పులకు, 
ఎంత్త ఓపికత్త అరిమయేోలా బోధస్వతరు. నేను కంపూోటరిో కానీ, నా 
సెల ఫోన్ లో పడిన్ చకుకలనుంచ బయటపడేది కూడా మన్వల 
చాకచాకోంత్తనే!   
 ఎంతసేపు మన్ పిలిలు, మన్వల గురించే కాదు, ఈ తరం 
పెదూలు కూడా సెల ఫోన్ మన్ జీవితంలో ప్రవశమవగానే  చాలా మారారు. 
పిలిలు, మనుమల కోసమే కాదు, తమ ఆన్ందం కోసమో, బంధు 
మిత్రులన్న మెపిపంచాటాన్నకో, కంపూోటరిు, సెల ఫోనిు అలవాటు 
చేసుకునానరు. ఈమలస, ట్టక్ష్ట్స్ పంపడం, వాటస య్యప్, సెకకప్ లో 
మాటిాడడం, పేస బ్బక లో ఫోట్లలు పంపడం ఇలిాంట్ కొతత విదోలనోన 

నేరుికునానం. అవనీనట్ త్తబాటు తెలీన్న ఇరుకులలో పడడం కూడా 
జ్రుగుతూనే వునానయ. మన్కు కావాలనాన, వదూనుకునాన, తెలివారేసరికి 
‘డూోటీ’ అన్నటుు గా తమకు తెల్లసిన్ 10 – 15 మందికి విశేష్ణలత్త 
బాటు, జ్యకులు, కారూు నిు, దైవ భకిత త్త స్తతత్రాలు, పదాోలు, పాటలు, 
వాోస్వలు, ప్రవచనాలు, హతబోధలు వాటస య్యప్ దాారా  మరెనోన 
సందశాలు పంపేవారు ఎంత్తమంది ఉనానరు.  ఎటొచి ఒక చన్న 
సలహా. అందరికి మంచ ఉదూశోంత్త మీరు పంపుత్తనాన, అందరికి మీరు 
పంపిన్వనీన మీకు న్చిన్ంతగా వారందరికి న్చుితాయనుకోక, ఒకస్వరి 
అడిగ చూడండి వారికి మళ్ళీ పంపేముందు. లేకపోతే, ‘అకకరకురాన్న 
చుటుం’ స్వమెత అవచుి. మన్కు అవనీన ఇప్పుడు ఎందుకులండి.  
 స్వార్ు ఫోన్ అన్గానే మరొక విషయం చెపాపల్ల మీకు. నేను, 
మావారు కొనేనళీక్రితం క్రొతత సెల ఫోన్ కొనాలన్న స్తు ర్ కి వెళ్ళీన్ 
అనుభవం గురుతకొస్తతంది. అకకడి ఫోనిు అమేా వోకిత మామాట విన్కుండా, 
అకకడ వున్న వాట్లిో  ఏ ఫొన్ కెమెరాత్త ఎంత మంచ ఫోట్లలు, 
విడియ్యలు  త్తయవచోి, ఎంత తారగా అంతరాజ ల (Wi Fi, Internet, 
Websites) ప్రపంచంత్త కలవగ్లమో చెప్పుకెళ్ళీ పోత్తనానడు. అంత 
ఉపనాోసం వినానక నాకు కావాల్లసందలిా సేలఫోన్ లో, ఇంట్ఫోన్ లాగ్ 
న్లుగురిత్త ఎకకడునాన మాటిాడితే చాలన్న, మిగ్త హంగులనీన అవసరం 
లేదన్న చెపాపలన్న అనుకుంటుండగా, మావారు ముచిటపడో, 
మొహమాాటపడో $400 ఫోన్ కొనే ఉదూశోం గ్ట్ుగా చెపేపశారు. న్నజ్ం 
చెపొపద్దూ , పైకి ఆశిరోంగా కన్నపించనా, మన్సులో అరచేతిలో ఇమిడే 
స్వార్ు ఫోన్ త్త పెదూ కంపూోటర్ కనాన మరెనోన విధాల వాడవచిన్న 
మురిసిపోయ్యను. ఆ సేలస మన్ తెల్లవిగా మాటలలో మాకు తెలీకుండానే 
మాకిదూరికి రెండు వరు వరు రంగుల ఫోనులు కొన్నపించేశాడు!!  అలిా 
మొదలైనా, అసలు విషయమేమంటే ఇప్పుడు స్వార్ు ఫోన్ లేకపోతే రోజేలా 
గ్డుసుతంది అనే పరిసిథతికి వచేిశాము నేను మావారు. 
 ఇలిా చెప్పుకుంటూ పొతే, స్వార్ు ఫోన్ ప్రపంచం లో వున్న 
మంచ చెడులు  ఎవరికీ వారే తెలుసుకొన్న మన్ జ్ఞగ్రతతలలో మన్ం 
వుండాల్ల లేదా ఇతరుల అనుభవాలు విన్నవి, చదివిన్వి, చూసిన్ వాట్వలి 
తెలుసుకోవాల్ల. నేను స్వార్ు ఫోన్ ప్రపంచం గురించ ఇంతవరకు మీత్త 
పంచుకున్నవి నా అనుభవాలు మాత్రమే!  *** 



తెలుగు జ్యుతి : సంక్రంతి  సంచిక : జనవరి - ఫిబ్రవరి 2020 29 

With Best Wishes from, 

 

 

 

 

 

 

Dr. Janani Krishna 

& 

Dr. Krishna Kocherlakota 

With Best Wishes from 

Rohini Kumar Vemula & Family 
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నీకు నేను! నాకు నువ్వి  
చాగంటి ప్రసాద   

 కాకులు కావు కావు మంటునాన, చుటూు  ఉన్న జ్న్ం గోల 
విన్బడుత్తనాన, వంట్ంటి్లంచ కాంతం చేసుతన్న స్వమాని్ చప్పుడు గ్ట్ుగా 
విన్బడుత్తనాన మంచం న్నండా పడుకున్న కిటుయో మాత్రం ముసుగు త్తసి 
చూడలేదు, మంచంమీద నుంచ లేవలేదు. కాంతం వంట్ంటి్ల పనులనీన 
చకకబెటుు కొన్న కిటుయో మంచం దగ్గరకు వచి ఒక కుదుపు కుదిపి 
లేవండి! బారెడు పొదుూ ఎకికంది. ఉండు కాంతం! కాసేపు పడుకోన్నయో 
అన్న మళ్ళీ మున్గ్దీసుకొన్న పడుకునానడు.  
 కాంతం ఉస్తరుమంటూ తన్ పనులిో పడిపోయంది. అలా 
గ్ంట గ్డిచాకా తన్ నూట పది కజీల భారీ కాయ్యన్నన మంచం లోంచ 
లేపి బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళీ దంతావథాన్ం చేసుకొన్న వచి హాలులో 
కురీిలో తన్ భారీకాయ్యన్నన కుదసి కూరొిన్న కాఫీ! కాంతం! అన్న 
ఘంకరించగానే ఆ ఇలిాలు వచేి! వచేి! అంటూ ఒక స్తలడు గ్ళ్సులో 
వడి వడి కాఫీ తెచిచింది. చపపరిస్తత పేపరు చూస్తత వంట్ంటి్లంచ వచేి 
తాళ్ళంపు సువాసన్లు ఆఘ్రాణ్ణస్తత ఈ రోజు కాంతం ఏం ట్ఫిన్ చేసిందో 
అనుకుంటూ వంట్ంట్ కసి చూసుతన్న కిటుయోన్నపకికంట్ పంకంజ్ం 
గారు అన్నయో గారూ వదిన్ ఉందా? పంచదార కావాల్ల అన్న గనెనత్త 
సిథథమంది. శుక్రవారం మహాలక్షి కోసం ఎదురుచూసుతన్న కాంతాన్నకి 
ఈవిడగారి దరాన్ం చరాకు తెపిపంచంది. ఆ విసుగులోనే "మాడిన్ అటుు " 
కిటుయో పాలైంది. 
 కాంతం ఆ పిలింక అనే ఊరులోనే టీచర్. కొన్ననకారణాలవలి 
ఆవిడ ద్దరపు చుటుం అయన్ ఈ కిటుయో "మగ్డయ్యోడు 
మగ్దికకయ్యోడు." కిటుయో కొదిూగా అమాయకుడు. అదీకాక ఏ పన్న 
చెయోడాన్నకి ఒళ్ళీ కదపకపోవడం వలి సాతసిథథమన్ ఒళ్ళీ, 
వంశపారంపరోమన్ ఊబకాయం వలి అతన్న శరీరం పెరిగ కొండంతైంది 
పాపం. అప్పుడప్పుడు రియల ఎసేుటు, ఇనూష రెన్స వాోపారాలు చేదాూ మన్న, 
ప్రయతానలు చేసి వాట్లిో హామీలు అవి ఇచి డబ్బులు 
పోగొటుు కుంటుంటే కాంతం మీ న్నరాాకం చాలిండి, నాకు తపపదు కదా! 
వండి పడేస్వతను తిన్న ఇంటి్ల పడుండండి. అన్న అల్లుమేటం ఇచాిక ఆ పన్న 
కూడా మానేసి మరింత ఒళ్ళీ చేస్వడు. 
 ఈ దంపత్తలకి అనీన ఉనాన పిలిలు లేన్న లోటొకట్. పిలిలు లేన్న 
లోటు వలి తికకలో కాంతం ఒకోస్వరి కిటుయోన్న స్వథిస్తత ఉంటుంది. 
స్తకలుకి వెడుతూ డాబా మీద వడియ్యలు ఎండబెటాు ను కాసత ఒక కనేనసి 
ఉంచండి. వానొచిన్ గాలొచినా డాబామీద నుంచ దింపెయోండి. అన్న 
చెపిప వెళీగానే కిటుయోకి కాళ్ళీ చేత్తలు ఆడలేదు. ఎకకడ వానొసుతందో, 
గాలసుతందో అన్న అరుగెకిక ఆకాశం కసి చూసుతంటే పకకనున్న సుబాురావు 
కిటుయో! ఏంట్ చూసుతనానవు? అన్న అడిగతే అబేు ఏం లేదు అన్న న్సిగ 

ఇంటి్లకి వెళ్ళీపోయ్యడు. 
 మథాోహనం ఒంట్ గ్ంట. వసవికాలం మొదలైపోయందన్న 
అనుకునానడు. ఇహ ఆకల్ల మొదలైంది. కాంతం ఒంట్పూట స్తకలు కదా 
అన్న వచేికా భజ్న్ం వడిుస్వతను అపపట్ దాకా ఆగ్మన్న చెపిపందన్న 
ఎదురుచూసుతనానడు. ఈ లోగా ఫోన్ మోగంది. గ్బ్బకుకన్న  ఫోను ఎతేత 
స్వవకాశం లేక, లేవలేక లేవలేక లేస్తత వెళ్ళీసరికి ఫోను కట 
అయపోయంది. ఎవరై ఉంటారా ఇన్న ఇరుసుమండలో ఉన్న తన్ తలి్లకి 
ఫోను చేసి ఏదో అడగాలన్న అమా! కాఫీ తాగావా? అన్గానే ఇప్పుడు కాఫీ 
ఏమిట్రా భజ్నాల వళ! అన్న కసుసమంది. ఏమాా ఫోన్ చేస్వవా? 
అన్డిగతే అదమిట్రా నువాగ్దా ఫోను చేస్వవు? తిరిగ న్న్నడుగుతావూ 
అన్న కయోమన్న మళ్ళ ిజ్ఞలేసి ఏం నానాన! భజ్న్ం చేస్వవా? అన్న అడిగతే, 
లేదు కాంతం స్తకల నుంచ వచి పెడుత్తంద అన్న ఇంక ఏమిట్మా 
విశేష్ణలు అన్నఅడగాగ నే ఏముంటాయ  నా దగ్గర అన్న ఫోను పెటేుసింది.  
 ఆవిడకి కోడలు మీద కోపం, తను నాలుగు రోజులు వచి 
కొడుకు దగ్గర ఉందామన్న వసేత కోడలు తన్న్న ఎంత తారగా 
పంపించేదాూ మా అన్న కొడుకు వంక పెట్ు ఏ పన్న చేయకుండా తింటూ 
ఊరిక కూరొిన్న తిన్న వాళీకు వండి పెటుడం నా వలి కాదు, అంటూ 
పరోక్షంగా తిడుతూ ఉండే కోడలంటే ఆవిడకి కోపం! అందుక అలా 
కొడుకుత్త న్నష్ఠఠ రంగా మాటిాడుతూ ఉంటుంది. అలా మాటాడినా 
కిటుయోకి అరథం అవదు. అతనో మా"లోకం". ఆ ఫోనెకకడనుంచ 
వచిందో అన్న ఆలోచలిో పడు కిటుయో కాంతం చెపిపన్ ముఖోమన్ పన్న 
మరిిపోయ్యడు.  
 ఈ లోగా అతన్న లాగే ఉన్న ఒక "మోటుమబ్బు" ఆకాశం అంతా 
కమేాసి ఒకజ్లిు వసుకుంది. డాబామీద ఉన్న గుమాడి వడియ్యలు ముదూలై 
కూరుినానయ. సరిగాగ  అద టముకి గొడుగుత్త కాంతం ఇంటి్లకి అడుగు 
పెట్ు కంగారుగా వడియ్యలు త్తస్వరా వానొచింది అన్న కళీజ్యడు లోంచ 
ఇంతింత కళ్ళీసుకొన్న త్తక్షణంగా చూస్తత అడిగంది.  
 కంగారుగా ఈ లోకంలో వచిన్ కిటుయో వడియ్యలా కాంతం! 
అన్న తతతర పడుతూ మరిిపోయన్ కిటుయో వంక చూసి ఏ పన్న సరిగాగ  
చేస్వరు కన్క అంటూ తలబాదుకుంటూ డాబామీదకి వెళ్ళీంది ఆమెవెన్క 
వెళీలేక వెళీలేక డాబామీదకి వెళ్ళీ ముదూలుగా పడి ఉన్న వడియ్యలన్న 
చూసిన్ కాంతం అగగమీద గుగగలం అయోంది. అవవి పట్ుంచుకోన్న 
కిటుయో  కాంతం! పచివడియ్యలు వగంచుకుంటే చాలా రుచగా 
ఉంటాయ కదా! అన్గానే పచివి అనీన ఒకస్వరి తినేస్వతరా? అన్న 
ఖసుసమంటూ, ఉస్తరుమంటూ కిందకి దింపే ఏరాపటిు చూడండి 
ముందు అన్న అరిచంది. 



తెలుగు కళా సమితి దీపావళి (2019) సంబరాలు : చిత్ర  మాలిక  
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 ఆరబెట్ున్ చాప చవరిు పటుు కోమన్న గ్దమాయంచే సరికి, సరే ి
అంటూ ఆయ్యస పడుతూ మెటిు దింపాడు.ఇలాంట్ సంఘటన్లు నెలలో 
బోలుుస్వరిు జ్రగ్డం, ఇదూరు ఘరషణ పడడం, పిలిలు లేకపోవడం కూడా 
వాళీ గొడవలకి ఒక కారణం కూడా!  
 కిటుయోకి ఒక అన్నయో కూడా ఉనానడు. అతన్నకి తముాడంటే 
చాలా ప్రేమ. అతను గ్లూ లో పన్నచేస్తత చాలాసంపాదిసుతనానడు. వారాన్నకి 
ఒకస్వరైనా ఫోను చేసి తన్ తలి్ల, తముాళీ య్యగ్క్షేమాలు కనుకుకంటూ 
ఉంటాడు. అతను ఫోను చేసేత కిటుయోకి సంబరం, ఆన్ందం. నెలకు కొంత 
డబ్బుకూడా అతన్న అక్కంటులో వసి అమా నువూా వాడుకోండన్న 
చెప్పుతాడు. ఆ రోజు ఆదివారం, కాంతంకి సెలవు. కిటుయో లేచ కాఫీ 
డికాక్షన్ వస్వడు, అతన్నకి అదొకకటే వచిన్ పన్న పాపం. ఈ లోగా 
ముసలయో పాలు తెచి పోస్వడు. పాలు పోస్తత “ఏం కిటుయో గారు! 
ఏంటండి ఇశేస్వలు” అన్న అడగాగ నే, “ ఏముంటాయ నా దగ్గర! నువా 
ఊళ్ళీ తిరుగుతావు, నువా చెప్పు” అన్గానే, “మీకు తెలుస్వ? లక్ష్మిపతి 
గారు త్తరథయ్యత్రల కి జ్నాన్నన త్తసుకెలుతనానరుట. మీరు కూడా ఎలిచుి” 
కదా! అనేసి టమపోత్తందన్న సైకిలకిక చకాక పోయ్యడు. కిటుయో బ్బర్రలో 
కొతత ఆలోచన్ పుట్ుంది. కాంతాన్నకి కాఫి కల్లపిచి, నెమాదిగా కాంతం 
నీకు వసవి సెలవులు కదా! సరదాగా ఎకకడకైనా వెడదామా?  
 అడగాగ నే కాంతం నాకంత ఖాళ్ళ లేదు నేను ఈ సెలవులిో 
ఇంట్ంట్కి తిరిగ ఓటరి ల్లసుు  తయ్యరుచేయ్యల్ల, అన్న లేచ కాఫీ త్రాగ 
స్వననాన్నకి వెళ్ళీంది. కిటుయోకి ఆమెన్న ఎలా ఒపిపంచాలో తెల్లయక 
కాంతం! అలా వాకింగ్స కి వెళ్ళీస్వతను అన్న చొకాక పాంటు వసుకొన్న 
రోడెుకాకడు. పిలింక ఊరి అరుగుల మీద కూరుిన్న కొందరు 
ఆడవాళీందరు అపపట్క  పిచాిపాట్లో ఉనానరు. ఒకళ్ళీదూరు 
అన్నయోగారు! బావునానరా? అన్న పలకరించారు. వాళీందరు అతన్న 
కనాన పెదూవాళ్ళీ! అది అతన్నకి తెలుసు!  వ్వళీదుంప తెగ్! వ్వళీకళీకి నేను 
అన్నయోలా కన్బడుత్తనానను అన్న భారంగా న్నటూు రిి పకకవ్వధలోకి తిరిగ 
లక్ష్మిపతి ఇంట్తలుపు కొటాు డు. అతను తలుపు త్తసి కిటుయోన్న చూసి 
ఈయనేమిట్ ఇలా తన్నంట్కి వచాిడు అన్న ఏమిట్ విషయం అన్న 
అడిగాడు? 
 ఇంటి్లకి వచాిక మంచనీళ్ళీ తాగ, అవునూ మీరు మళ్ళీ 
య్యత్రలు అవ్వ వసుతనానరుట! ఎకకడికి? అన్గానే లక్ష్మిపతి మొహంలో 
న్వుా మొల్లచంది. వెంటనే అతన్నకి కాఫీ ఇచి, చార్ ధామ్ య్యత్ర! 
మధుర, ఆగ్రా, బృందావన్ం త్త పాటుగా అన్న చెపాపడు. చార్ ధామ్ 
అంటే ఈ క్షేత్రాలో వివరంగా చెపాపడు.  
 తల ఒకకంట్కి ముఫై ఐదువలు అందులోనే భజ్న్ం, ట్ఫిను, 
రూములు, అన్ననకల్లపి అన్న వివరించాడు, ఒకవారంలో బయలుదరుతాం 
అన్నకూడా చెపాపడు. ఆలోచంచ చెపాతను అన్న కాంతాన్నన కన్నాన్స 
చేయ్యలన్న మన్సులో అనుకున్న ఇంట్దారిపటాు డు. వ్వథిలో పన్సుపొటుు  

కన్బడగానే ఒక శేరు కొనుకొకన్న ఇంట్కి పటుు కువెళ్ళీ కాంతం! నీకు 
ఇషుమన్న తెచాిను "ఆవపెట్ు" వండు! అన్గానే మీరు తిందామన్న తెచి 
నాకిషుమంటారే! దెప్పుతూ వంట్ంటి్ల కి త్తసుకెళ్ళీ వంటపన్నలో పడింది 
పకకనే ఫ్రిజ్ లోకి బాట్లస లో నీళ్ళీ పడుతూ అసలు విషయ్యన్నకి వచి, 
“లక్ష్మిపతి గారు ఉతతర భారత య్యత్రల కి త్తసుకెళ్ళతనానరుట కాంతం! 
సరదాగా వెడదామా” అన్న ఆశగా అడిగతే, “ఎన్ననస్వరిు చెపపనూ నాకు 
కుదరదు అన్న, మీరు వెళ్ళత వెళీండి, నేను ఈ సెలవలిో నైనా నాకు కాసత 
మీకు వండిపెటేి చాకిరీ అయనా తప్పుత్తంది అంది.” సరే! మరి తల 
ఒకికంట్కి ముఫై ఐదు వలు అవుత్తందిట, కాఫీ, ట్ఫిను, భజ్నాలు, 
రూముస, అనీన అందలోనేట పైఖరుిలుకి ఒక పదివలు ఇయో 
సరుూకుంటాను అన్న గ్బగ్బ పాఠం ఒపపచెపేపస్వడు, ఎకకడ ఆవిడ మన్సు 
మారిపోత్తందమో అన్న. నా దగ్గర అంతా సొముా లేదు, మీ అన్నయోన్న 
అడగ్ండి కొంత! అన్న హాలిో టీ. వ్వ చూడుం లో న్నమగ్నమయోంది.  
 కిటుయో అన్నయో ఫోను రావాలంటే ఆదివారం వరకు వచ 
చూడాల్ల, వడియ్యలు వసి, ఆవపెట్ు వండిన్ పన్సు పొటుు  కూరత్త 
సుష్యు గా భజ్న్ం చేసిన్ గురకపెట్ు న్నద్రలో ఉన్న కిటుయోకి ఫోను రింగు 
విన్బడగానే లేచ ఆదివారం తపప మిగల్లన్ రోజులిో చేయన్న అతన్న 
అన్నయో ఫోనుచేయడం, కిటుయో తన్ య్యత్రగురించ చెపపడం, అతను 
ఖరుిలకి కొంత డబ్బు పంపించేస్వతను అన్డం క్షణాలిో జ్రిగపోయంది. 
ఆన్ందంగా తన్ తలి్లకి కూడా ఆ విషయ్యలు చెపేత, అంతద్దరం ఒంటరిగా 
ప్రయ్యణం చేయగ్లవురా? అన్న జ్ఞగ్రతతలు చెపిపందావిడ. 
 కాంతం పోటిాడుత్తంది కానీ, ముందు అంత డబ్బు ఇవానూ 
అంది కానీ తనే డబ్బు ఇచింది. కిటుకయో ఊరు వెడతాడగానే కొంత 
బెంగ్పడిన్మాట న్నజ్మే! ఇదూరిమథో తెల్లయన్న ప్రేమ ఉందన్న ఆమెకి 
కిటుయో య్యత్రకి వెడుత్తన్నప్పుడు అన్నపించంది, లక్ష్మిపతికి తన్ భరతను 
జ్ఞగ్రతతగా చూడమన్న చెపిపంది. కాకినాడ రైలేాసేుషనిో చాలా జ్ఞగ్రతతలు 
చెప్పుత్తన్న భారోన్న చూసి అమాయకంగా మొహం పెటాు డు అరథమవక. 
 య్యత్ర పనెనండు రోజులన్న లక్ష్మిపతి ఎనౌన్స చేస్వడు, ఢిలిీలో 
ట్రైను దిగన్ కిటుయో ఎప్పుడూ ఊరు వదలన్న అతన్నకి ఆ సిటీన్న చూసి 
నోరు వెళీబెటాు డు. అకకడనుండి బృందావన్ం, మథుర, అలాగే ఆగ్రాలో 
తాజ్మహల చూస్వడు, అకకడ అముాత్తన్న తాజ్మహల బొమాలు, త్తట్ 
య్యత్రికులు కొంటూంటే, ఎందుకండీ కొంటునానరన్న అడిగతే ఇది 
ప్రేమికుల ప్రేమ గురుత.. ఆనాడు ష్ణజ్హాన్ ముంతాజ్ కోసం కట్ున్ 
ప్రేమచహనం ఈ తాజ్మహల, కనీసం మన్ల్లన లేదా మన్ం ప్రేమించే 
వాళీకి ఇది కొన్నసేత బావుంటుంది కదా! అన్న వివరిసేత, తను ప్రేమించే 
ప్రేమించబడేది ఎవరాన్న ఆలోచంచ, అవును పాపం, కాంతం నాకోసం 
రోజూ బోలుు  వండిపెడుత్తంది అన్న ఒకట్ కొన్న పెట్టులో పెటుు కునానడు. అది 
త్తసుకునానకా అతన్నకి ఏదో తెల్లయన్న ఆన్ందం కల్లగంది.  
 య్యత్రలో భాగ్ంగా ఆ రోజున్నంచ హరిదాార్ మీదుగా బస లో 
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బయలుదరి ఘాట రోడుులో మిగల్లన్ ప్రయ్యణం, బస లో అందరూ కబ్బరిు 
చెప్పుకుంటూ భకిత పారాయణాలు చేసుతంటే అతను ఒకకడు వెన్కాల 
సీటులో చన్నపిలిాడిలా బయటకి  బసుస కిట్కీ లోంచ చూసుతనానడు.  
 అతన్నత్త అందరూ బాగా కల్లసి పోయ్యరు. ఏం కిటుయో గారు 
మీ ఆవిడన్న కూడా త్తసుకు రాలేకపోయ్యరూ అంటే,  
 “మా ఆవిడ ఎకకడికి కదలదండి, ఆవిడ కనీసం పకకనున్న 
అన్నవరం కూడా వెళీదు, గుళీలిో జ్న్ం ఎకుకవ ఉంటారు నేను రాను 
అంటుందండి ఆవిడదంతా అదో ధోరణ్ణ” అనానడు. 
 గ్బ్బకుకన్ ఆవిడ జా్ఞపకం వచి ఇంట్కి ఫోన్ చేసి కాంతం ఎలా 
ఉనానవు? కాఫీతాగావా? అన్న అడిగాడు. నేను చాలా బిజీగా ఉనానను 
తరాాత చేస్వతను అన్న చెపపగానే, అతన్న అమాకి ఫోను చేసి రోజూ మొతతం 
జ్రిగన్ విశేష్ణలు ఈ రోజు గ్ంగోత్రి వెడుత్తనానం, ఈ రోజు ఉతతరకాశీ 
వెడుత్తనానం అన్న అనీన పూసగుచిన్టుు  చెపూతంటే అందరు న్వావారు. 
ఒక వారం గ్డిచాకా అతన్నకి ఇంట్మీద బెంగ్ మొదలైంది. ఇప్పుడు 
కాంతం ఏం చేస్తత ఉంటుందో అన్న అనుకునానడు. 
 పిలింకలో కాంతం చావిటి్ల ఉయ్యోల బలిమీద ఊగుత్తంది. 
ఆమెకి చాలా బోరుకొడుత్తంది, ఇలింతా బావురుమంట్లంది, ఏదో వెల్లతి, 
దిగులు ఆమెకి మొదలయ్యోయ.ఇంటి్ల ఉన్నంత సేపూ ఆయన్నన ఏదో 
మాటలత్త స్వథించేదాన్నన, పాపం ఒకకస్వరికూడా ఎదురు పలిత్తత మాటాడి 
ఎరగ్రు? అన్న మథన్ పడింది. ఆమెకి భరతకి ఫోన్ చేయ్యలన్నపిం చేసింది. 
అవతల కిటుయో ఫోను ఎతిత హలో! అన్న ఎవరూ కాంతం! అన్న ఫోను మరీ 
చెవిదగ్గరకు పెటుు కొన్న ఆశిరోంగా ఏం చెపుతందా అన్న ఎదురు 
చూసుతనానడు. ఆమెకి అతన్నత్త ఎప్పుడూ కరకుగా మాటిాడడం 
అలవాటపోయ సున్ననతంగా, ఏం మాటిాడాలో తెల్లయక ఎలాఉనానరండి 
అన్న అతికషుం మీద అంది. కాఫీ తాగావా కాంతం! అన్న అడిగాడు, అద 
అతన్న పలకరింపు! మీరు జ్ఞగ్రతత అన్న ఫోను పెటేుసింది. 
 య్యత్రలో అతన్నత్త కలసిన్ మిగల్లన్ వాళీందరు ఈ 
భారీశరీరంత్త అతను ఎలా ఈ ఎతైెన్ కొండలు గుటులు ఎకకగ్లడో లేదో 
అనుకునాన ఏదో దైవానుగ్రహం వలి బాగానే అతను న్డవగ్ల్లగాడు. అనీన 
చూడగ్ల్లగాడు. కదార్ నాథ్ కి హెల్లకాపుర్ దగ్గర మాత్రం పాపం అతన్న 
ఓవర్ వెయట కి మరింత అదన్పు చారీజలు పడాు య. లక్ష్మిపతి గారు మేనేజ్ 
చేయబట్ు కొంతవరకు తగాగ య. ఖరుి అయనా అతను కదారేశార 
దరానాన్నకి పొంగపోయ "ఉబ్బుల్లంగ్డు " అయ్యోడు. 
 బ్రహా కపాలాన్నకి వచేి ముందు అతను వాళీ అమాన్న అడిగ 
రాసిన్ పితృదవతల పేరిు గోత్రాలు, మిగల్లన్ దగ్గరవాళీ పేరిు 
రాసితెచుికొన్న వాళీందరి పేరు పేరునా పిండప్రదానాలు చేసి ఆన్ందంత్త 
"మరింత పొంగపోయ్యడు." 
 తిరుగు ప్రయ్యణంలో అందరు హరిదాార్ లో య్యత్ర కొసేత పాత్ర 
కొనాల్లట అన్న చాలా కొనానరు. ధావళ్ళ కొందామన్న అది అతన్న 

కైవారంచాలక కొన్లేక నాది ఊబ శరీరం అన్న బాథపడాు డు. కాంతాన్నకి 
మంచ చీర కొనాల్ల అన్న అందరూ చీరలు ఎకకడ కొంటారన్న వాకబ్బచేసి 
అడిగాడు, కిటుయో గారు! ఢిలిీలో కనానట పిేస లో కొందాం! అనానరు. 
మా కాంతాన్నకి ఒక మంచ చీర సెలకుు  చేయమన్న వాళీన్న కోరాడు. ఢిలిీ లో 
కాంతాన్నకి చీర కొన్న దాన్నన పదిలంగా పెట్టులో పెటుు కొనానడు. ఇది చూసి 
కాంతం ఎంత ఆన్ందిసుతందో? లేదా దుబారా చేస్వరంటుందో అన్న 
సందిగ్థంగా ఉనానడు. తిరుగుప్రయ్యణం విమాన్ం ఎకిక విశాఖలో దిగ 
కాకినాడ మీదుగా పిలింక వెడదామన్న లక్ష్మిపతి గారు చెపపడం త్త 
మొటుమొదట స్వరి విమాన్ం ఎకుకత్తన్న కిటుయో కి భయం పటుుకుంది 
ఎలా ఉంటుందో చెక ఇన్ లో ఎలా ఉండాలో, పెట్టులో ఉన్న గ్ంగ్ 
చెంబ్బలు అవ్వ త్తసేస్వతరేమోన్నీను, తన్ భారీకాయం విమాన్ం సీటి్ల 
పడుత్తందో లేదోన్నీను, అంత ఎత్తతన్ ప్రయ్యణం చేయడం ఎకకడైన్ 
ఏమనా అవుత్తందమేన్న్న, తన్కి ఏదైనా అయతే కాంతం పరిసిథతి ఏంట్ల 
అన్న అసలే పిలిలు కూడా లేరన్న బాథ పడాు డు, మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఎకకన్న 
విమాన్ం ఎకొకచిన్న ఆన్ందం, ఈ మన్ః సంఘరషణ లో ఉన్న అతన్నన్న 
మిగల్లన్ వాళ్ళీ కూడా దగ్గరుండి త్తసుకెళ్ళీ విమాన్ం లో కుదస్వరు.  
 పిలింక ఊరిోకి ఆట్లలో వెడుతూ ఎకకడ తిరిగనా ఇలిే కదా 
సుఖం అన్న అనుకుంటూ మా ఇంట్కి వచేిస్వను అనుకొన్న ఆన్ందంగా 
ఇంటి్లకి అడుగు పెట్ున్ కిటుయో కళీలిోకి కాంతం ప్రేమగా చూస్తత 
గుమాం దగ్గరే ఉండండి దిషిు త్తస్వతను అన్న ఉప్పు మిరపకాయలత్త దిషిు 
త్తస్తత ఊళ్ళీ వాళీందరూ మీ ఆయనే అంత పెదూ య్యత్రకి వెళీడం అన్న 
ఒకటే ఏడుపు!  అన్న తిట్ుంది వాళీన్న. ఫ్రిజ్ లోంచ నీళ్ళీ ఇచింది 
తాగ్డాన్నకి. అతను కాఫీ తాగ తను చూసిన్ ఊళీగురించ, య్యత్రల 
గురించ వివరిస్తత ఉంటే చెప్పుదురుగాన్న లేచ స్వనన్ం చేసి రండి! 
ఎప్పుడన్గా ఏం తినానరో! భజ్న్ం వడిుస్వతను తారగా రండి! అన్గానే 
అవును ఆకలేస్తతంది! అన్గానే జ్ఞల్లగాను, మరింత ప్రేమగాను భరతకసి 
చూసింది. ఆ చూపు పరికించన్ కిటుయోకి ఆమెథోరణ్ణ అరథం 
అవాలేదు.స్వయంకాలం కొబురిచెటి గాల్ల న్న ఆస్వాదిస్తత అరుగుమీద 
చాపల మీద కూరుినానరిదూరూ! కాంతం! మన్ం ఒక పిలిాణా్ణ 
పెంచుకుందామా! అన్న నెమాదిగా అన్గానే! మన్కీ వయసుసలోనా? నాకు 
మీరు! మీకు నేను! చాలద్ద! అన్న అతన్న కసి మరింత ప్రేమగా చూసింది! 
అతన్నకి అరథం కాలేదు అంటే! అన్గానే మొదుూ  అన్న ముదుూగా నెతితమీద 
చన్నగా మొట్ుంది. కిటుయో 
ఈమెకి నేన్ంటే ప్రేమే అనుకొన్న 
తను తెచిన్ తాజ్మహల, చీర 
ఆమెకి ఇచాిడు. చూడు నీకు 
న్చుిత్తందో లేదో! అంటే చాలా 
బావునానయ అనీన అన్న 
అపురూపంగా అతన్నన చూసింది. 
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కవచం 
ప్. వి. శేష్టరతాం  

 దడదడలాడుత్తన్న గుండెత్త న్డుపుత్తన్న టాకీసన్న తన్ వ్వధ 
లోకి తిపాపడు కిరీట్. 
 రెండేళి్ళగా ఉదోోగాల వటలో విసిగపోయ చవరికి ఫ్రండ  
సలహామీద ఈ దారి పటాు డు. ఇంత బ్రత్తకూ బ్రతికి ఇంట్ వెన్కాలే 
చావడం అంటే ఇదనేమో! 
 ఇలిు దగ్గరకు వస్తతందంటేనే చరాకు కలుగుత్తంది. 
అబు...రాత్రయేోసరికి రోడుు  మీద న్నతోం ఒకటే భాగోతం! మనుష్యలిాగే 
వాట్కీ పడదో ఏమోగానీ న్లికుకక, మచిల కుకక త్తవ్రంగా 
పోటిాడుకుంటూనే ఉంటాయ. బలవంత్తలద రాజ్ోమన్నటుు  కాసత 
బలమన్ న్లికుకక, మచిల కుకకన్న కరచ పారిపోతే... కుయ్యోమంటూ 
కూలపడిపోత్తంది మచిల కుకక. 
 “తమ ఇంట్ తలుపు సందులోంచ దీపం వెలుగుత్తన్న 
స్తచన్గా సన్నట్ వెలుగు బయటకి ప్రసరిస్తతంది.అంటే...హూ...అమా 
నాకోసం ఇంకా మేలుకునే వుందన్నమాట...వదూనాన విన్దుకదా!” 
 కొడుకు అడుగుల చప్పుడు విన్న అన్నపూరామా కళి్ళ 
నులుముకుంటూ లేచంది. “రోజూ య్యకిసడెంటి గురించ వింటూంటే 
నువిాంట్కొచేిదాకా మా ప్రాణాలు అలిాడిపోత్తనానయరా! అంత చదువు 
చదివి దరాజ గా ఏ దొరబాబ్బలాంట్ ఉదోోగ్మో చేసుకోక ఈ డ్రైవరు 
పనేంట్రా చనాన?”  
 కోపంత్తబాటు తలి్ల అమాయకతాాన్నకి జ్ఞలేసింది కిరీట్కి. 
 “ఈదశంలో చదువుకు తగన్ ఉదోోగ్ం రాదన్న తేల్లపోయ్యక 
కదమాా నేనీ వృతితలో మొదలటాు ను. అందుక మన్కి ఇప్పుడు ఏదో 
నాలుగు వళి్ళ నోటి్లకి పోత్తనానయ. ఎలా మాన్మంటావు చెప్పు. చెలి్ల పెళ్ళి 
చేయ్యల్లసన్ బాధోతకూడా వుందికదా!” 
 “సరేలేరా నాయనా? ఏంచెపిపనా ఇంకదో చెపిప ముందుకాళికు 
బంధం వస్వతవు.” 
 “అన్నపూరాా! చేసేది డ్రైవరు పనే అయనా మన్వాడు 
సాతంత్రంగా న్నజ్ఞయత్తగా కషిుంచ బ్రత్తకుత్తనానడు. మన్కది చాలదా? 
వచీిరాగానే వాడిన్న విసిగంచదూన్న నీకెన్ననస్వరిు చెపాపను?”  
 నాన్న కూడా పడుకోలేదన్నమాట... ఈ తలి్లదండ్రుల్లంతే... 
తన్లాంట్ అసమరిులున్నంతవరకు వాళికి న్నద్ర రానేరాదు. 
 చేతిలోన్న న్లి బాోగ్స న్న అరజంటుగా పాతకాలపు కర్రబీరువాలోకి 
త్తసేసి మంచంమీద వాల్లపోయ్యడు కిరీట్. 
 “అదమిట్రా నాయనా...అన్నంతిన్కుండానే మంచం 
ఎకకసుతనానవ ?” 

 సమాధాన్ం చెపపకుండానే కిరీట్ కళి్ళ మూతలు పడిపోయ్యయ. 
అతన్న ఒళి్ళ జ్ారంత్త సలసలా మరిగపోవడం మొదలట్ుంది. జ్రిగన్ 
సంఘటన్ గురొతచి తలలో న్రాలు పొంగపోవడం మొదలటాు య. కిరీట్ 
మన్సు రెండు గ్ంటల వెన్కిక తిరిగంది. 
   +++ 
 పటురాన్న ఆన్ందం కల్లగంది కిరీట్కి. “ఇవాళ న్కకత్తకన్న తొకిక 
వచిన్టుు ంది... చాలాద్దరం... మంచ బేరం”  
 “ఏంబాబూ...మీటరుమీద రెట్ుంపు ఇస్వతలే.” 
 “కానీ మీరు...?” 
 ఆ వృదిుడు న్వాాడు. “ఎయర్ పోరుులో దిగ ఇలా రోడుు  వరకు 
వచి నీ టాకీస ఆపానేమిటా అన్న ఆశిరోపోత్తనానవా? అందుకు 
కారణముందిలే. ఎప్పుడో వదిలేసిన్ పుట్ున్ గ్డును చూడగానే 
నాలుగ్డుగులు వెయ్యోలన్నపించందయ్యో. ఇంతకీ...వస్వతవా?” 
        “ఎకకండి.” కాోరీబాోగ్స  భుజ్ఞన్నకో న్లిబాోగ్స  తపప పెదూ లగేజి లేదు. 
 “దగ్గరిో మంచ హోటలిో కాసత ట్ఫిన్  చేసి వెళ్ూ ం బాబూ! బాగా 
ఆకలేస్తతంది. పైగా మన్ రుచులు తినాలన్న నాలుక పీకస్తతంది.” 
 “అలాగేన్ండి. ఎంతలేదనాన మీఇంట్కి చేరాలంటే....రెండు 
మూడు గ్ంటలు పడుత్తంది. ఇదిగో చన్నదయనా ఈ హోటల లో 
మీకిషుమయన్ అన్నన రకాల తెలుగు ట్ఫినిు దొరుకుతాయ. దిగ్ండి.” 
 “నువూా తిందువుగాన్న రా బాబూ!” 
 “పరవాలేదు మీరు వెళిండి.” 
 “ఊహూ నువూా రావాల్లసంద...నేను మనుష్యలకోసం 
మొహంవాచపోయ ఉనానను. కాదన్కు.” 
 ఏదీ ఇప్పుడేగా ఈగ్డుమీద అడుగుపెటాు డు. ఆకాశాన్నంట్న్ 
ఇకకడి మనుష్యల స్వారి బ్బదిులు తెల్లసేత ఈయన్ సున్ననతమన్ భావాలనీన 
ఎగరిపోతాయలే అనుకునాన కిరీట్కి ఆ వృదిున్న త్తరు ఆశిరోం 
కల్లగంచంది. ఎందుకంటే టాకీసఎకికన్ ప్రతివాడికీ తామంటే అలసతామే. 
ఈయన్ కాసత మరాోదసుతడిలా వునానడు. పాతకాలంవాడు కదా! 
 కిరీట్ వరే టేబ్బల  దగ్గర కూరుింటాన్ంటే ఒప్పుకోలేదు ఆయన్. 
తన్ ఎదురుగానే కూరోిబెటుు కునానడు. 
 తింటున్నంతసేపు మాత్రమే కాదు తరాాత టాకీస 
న్డుసుతన్నంతసేపు ఆయన్నేదో ఒకట్ మాటిాడుతూనే ఉనానడు. 
 “వైజ్ఞగ్స  ఎంత మారిపోయందో బాబూ! ఒకప్పుడు ఇకకడ 
ఎయర్ పోరుు  ఉందనే మాకు తెల్లసేది కాదు.” 
 అబాు ఎంత పెదూ బిల్లుంగులొచేిస్వయ. మా టములో 
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రామకృషా్ణ బీచ  తపప ఇంత బీచ  ఎకకడుంది. భీమిల్ల వెళ్ళ ి రోడుు  అంతా 
బ్బరద...గోత్తలు...వైజ్ఞగ్స  రావాలంటే ఒకక బసుసగాన్న కారుగాన్న ఉండేవి 
కాదు.” 
 “మన్నషి ద్దరమన్ తరాాతే బాబూ మమతలు తెల్లసేవి. దుబాయ  
వెళ్ళ ి పదళిపాటు డబ్బు కోసం అకకడ కుకకలా బాన్నసలా 
బ్రతికాను...ఎవరికోసం? నాకుటుంబం ఉదిరణ కోసం...కానీ నాఅనేవాళి్ళ 
దగ్గర లేకపోయ్యక ఎంత సంపాదిసుతనాన దాన్నన్న చూసి ఏం సంత్తషం 
కలుగుత్తంది చెప్పు? అందుక మరింక అకకడ కాంట్రాకు  
పొడిగంచుకోలేదు. నాభారాో పిలిలను చూడాలన్న ఎంత 
తపించపోత్తనాననో నీకెలా చెపపను? డబ్బు సంపాదించగ్లంగానీ 
ఆత్తాయులకకడ దొరుకుతారు?” 
 “ఇకకడ డబ్బు సంపాదించడం ఎంత కషుమో 
అనుభవిసుతన్నవాడిన్న న్న్నడగ్ండి చెపాతను. అయనా డబ్బుంటే 
ఆత్తాయులకు కొదవముంటుందిలండి తెపపలుతెపపలుగా కపపలు వచిన్టుు  
అలా అలా పెరిగపోతారన్న పెదూవాళి్ళ మీకు తెల్లయదా!” 
 “నువెాంత చెప్పు రకతసంబంధాన్నన మించన్ది లేదు బాబూ! 
మావాళిన్న చెపపలేన్ంత ఆన్ందంత్త ఉకికరిబికికరి చెయ్యోలన్న వాళికి 
ఉదోోగ్ం మానేస్వన్న్నకూడా చెపపకుండా ఇలా వచేిస్వను. న్నున 
అకస్వాత్తతగా గుమాంలో చూసి వాళి ముఖాలిో ఆన్ందం చూడాలన్నవుంది. 
ఎంత ఆశిరోపోతారో...నువూాహంచలేవు. ఏదీ ఆ వాటర్  బాట్ల  
ఇట్యో. టాబిెట  వసుకుంటాను.” 
 “మీ భారాో పిలిలు భీమిల్లలో ఉంటునానరా?” బాట్ల  
అందించాడు కిరీట్. 
 “అవునుబాబూ! ఇకకడ...నాలాగే వయసు పైబడిన్ నాభారోకి 
గుండె జ్బ్బు దాపురించంది. ఆపరేషన్  చేయంచాల్ల. నేను దుబాయ  
వెళ్ళని్పుడు పసివాళియన్ నా పిలిలు ఇపుడు పెళ్ళకిి ఎదిగారు. వాళిన్న ఈ 
పదళి్ళగా ఫొట్లలిోనో సెకకప్ లోనో చూడడమే. వాళి పెళ్ళళిి్ళ చేసేసిన్ తరాాత 
కూడా మహారాజులా బ్రతికంత సంపాదించాను తెలుస్వ?ఈ జీవితాన్నకిది 
చాలదంటావా బాబూ?అదిసరేగానీ నీ మాటలిో మనుష్యలపటి కోపం 
అపన్మాకంట్ంకా ఏదో తపన్ కన్నపిస్తతంది. ఎందుకు?జీవితంలో దెబు 
తినానవా?” 
 కిరీట్ గాఢంగా న్నటూు రాిడు.” వైజ్ఞగ్స  ఎంతమారిపోయనా 
మాలాంట్ మధోతరగ్తి బ్రత్తకులు ఏమీ మారలేదు. దశంలో అవినీతి 
పెరిగపోయ నాకు ఉదోోగ్ంరాలేదు. రెకకలు ముకకలు చేసుకున్న బండి 
న్డిపినా డబ్బు చాలడంలేదు. అప్పులు...కుటుంబ బాధోతలు. 
మీరుకూడా ఇకకడ సరైన్ ఉపాధ లేకగా దుబాయ  వెళ్ళంిది? అయనా 
ఈకాలంలో ఇకకడ నీత్తన్నజ్ఞయత్తలకు చోట్టకకడుందిలండి.” 
 “అలా అన్కుబాబూ...ఆ దశంలోన్న కాఠిన్ోం చూసివచి 
అనుభవంత్త చెబ్బత్తనానను. మన్దశంలో ఇంకా మాన్వతాపు విలువలు 

పూరితగా న్శించపోలేదులే. ఇదిగో కాసత దగ్గరదారిలో తారగా త్తసికెళి్ళ. 
నావాళిన్న చూడాలన్న ఎంత ఆరాటంగానో వుంది. ఆ నువుా ఏమాత్రం 
న్నరాశ పెంచుకోకు...నీకూ మంచరోజులొస్వతయలే.”  
           ఆయన్ ఆరాటాన్నకి కళి్ళ చెమాగలి్ల టాకీస రూట  మారాిడు కిరీట్. 
 “ఏం మంచరోజులు లండి. అరిిక ఇబుందులు తటుు కోలేక, 
మరోపకక నాన్నగారికి ఆపరేషనుకు అవసరపడి నాలుగేళిక్రితం ఇంట్మీద 
అప్పుత్తసుకునానం. అది వడీుత్త సహా పాపం పెరిగన్టుు  పెరిగపోయ నా 
సంపాదన్న్ంతా మింగేస్తతంది. రాత్రిబగ్ళి్ళ కషుపడుత్తనాన ఫల్లతం 
తకుకవ...ఇంకా చెలి్ల పెళ్ళ.ి..వుంది. ఇవాళమాత్రం మీ దయవలి మంచ 
బేరం తగల్లంది నాకు. ఆ...మీ ఏరియ్య దగ్గరలోకి వచేిసుతనానం. ఈ 
జ్ంక్షన్ నుంచ ఇంకా 5కిలోమీటరిుంటుంది మీయలిు...కొండగురుతలు 
చెపపండి. క్షణాలిో దింపేస్వతను. ఏంట్ మాటిాడరు?” అంటూ కిరీట్ వెన్కిక 
తిరిగచూస్వడు. 
  “అరె న్నద్రపోత్తనానరా?... ఏవండోయ ... మిమాలేన...” తన్ 
మాటలకి సమాధాన్ం రాకపోయేసరికి టాకీస ఆపి ఆందోళన్గా ఆ వృదిున్న 
ఒంట్మీద చెయేోస్వడు కిరీట్. 
 “అరె... ప్రాణం పోయన్టుు ంది. హార్ు  ఎటాక  యేమో! మగాడ  ! 
అరె...ఈ న్లిబాోగ్స లో అడ్రసుంటుందమో...బాప్ రే....కరెనీస నోటి 
కటులు...ఎయర్ పోరుులో మారుికున్న ఉండాల్ల. అందుకనా ఈయన్ అంత 
ధీమాగా ఉనానడు.” కిరీట్ మండ  బిాంక  అయంది కాసేపు. 
 “ఇప్పుడేమిట్ కరతవోం? ఇతన్నన ఈ లగేజ్ త్త సహా ఈ అడ్రసులో 
అపపజ్జపేత...వాళి్ళ సవాలక్ష ప్రశనలేసి...ఈ డబ్బు ఇంకా ఉండాల్ల 
ఏంచేస్వవంటే? అమోా లేన్నపోన్న చకుకలిో ఇరుకోకవలసి ంటుందమో.... 
ఇప్పుడేం చెయ్యోల్ల... డబ్బు..... డబ్బు..... డబ్బు....? 
 రోజూ నా ఘోషకి విసుగెతితపోయ...ఇప్పుడు అనుకోకుండా 
నాకు భగ్వంత్తడు ఈ అవకాశం కల్లపంచాడేమో....ఇంతడబ్బు నాకు 
దకికంది.కానీ...నో...వరే ఆలోచన్ వదుూ ...ఈమన్నషి వసుతన్నటుు  
ఇంటి్లవాళికి తెల్లయదు. నాటాకీస ఎకికన్టుు  కూడా ఎవరికీ తెల్లయదు. ఈ 
డబ్బు త్తసుకున్న ఈ శవానీనపకకనే పొదలిో ఉంచ పోతే 
సరి...అసిథపంజ్రమయపోవాల్లగాన్న...ఎవరూ రాన్న ఈదారిలోన్న చెటి 
మధోలో శవం ఎవరికంటా పడే అవకాశమే ఉండదు. “ ఆలోచన్ 
రావడమే తడవు మరింక ఆలసోం చెయోలేదు కిరీట్. 
*** 
 కిరీట్కి బాగా ఉకకబోయడంత్త చటుకుకన్ తెల్లవి వచింది. 
 “చెమటత్త ఒళింతా ఎలా తడిసిపోయందో...ఇదమిట్ ఇలా 
పడుకుండికుండిపోయ్యను...టాకీస వెయోడాన్నకి వెళి్ళద్దూ ...ఇంకా చీకట్ 
విడిపోలేదు. ఇపుడు టమెంతయందో?” కిరీట్ లేవబోయ్యడు. ఒళింతా 
నొప్పులు...న్నసా్వణగా మళ్ళ ివాల్లపోయ్యడు. 
 బయటగ్దిలోంచ మాటలు విన్నపిసుతనానయ. 
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 “సుజ్ఞ...ఏంతలిీ ఇంతాలసోమయంది? అమా నువుా 
అరజంటుగా సమీర ఇంట్కి వెళ్ల్లసవచిందన్న చెపిపంది. వాళింతా 
కులాస్వయేనా?” తండ్రి మాటలకి సుజ్ఞత గాఢంగా న్నటూు రుప వదిల్లంది. 
 ఆయన్ తమకి తండ్రి మాత్రమేకాదు చన్నతన్ంనుండి తమకు 
అక్షరాలు నేరపడంలో ఆదరాాలు న్నంపడంలో ఆన్ందాలు పంచడంలో 
అనుబంధాలు పెంచడంలో మనుష్యలను కలపడంలో మనుష్యలన్న 
మలచడంలో తరీూదున్నచిన్ ఉతతమ ఉపాధాోయుడు. సమాజ్ంలో అందరి 
ఉన్నతిన్న తన్ ఉన్నతిగా భావించే న్నస్వారథ ప్రేమికుడు. తన్ శిష్యోలిాగే 
కన్నబిడుల జీవితాన్నన కూడా ఉన్నతంగా త్తరిిదిదిూ తమన్న సమాజ్ంలోకి 
వదిల్లపెట్ు ఎంత్త సేాచఛన్నచాిడు. అందుక తను రాత్రి తెలివారిూ ఇంటి్ల 
లేకపోయనా ఆయన్కు అపన్మాకంలేదు. తన్ పిలిలు దారి తపపరన్న 
ఆయన్కు ప్రగాఢ న్మాకం. కానీ లోకం ఎంత మాయదారిగా 
మారిపోయందో ఆయన్కు తెల్లయడం లేదనే ఆమె కంఠంలో అంత్తలేన్న 
బాధ...”రాత్రంతా హాసిపటల లోనే ఉండాల్లసవచింది నానాన...” 
 “ఏమయందమాా!” 
 “సమీర నాన్నగారు దాన్న చన్నతన్ంలోనే దుబాయ  
వెళ్ళపిోయ్యరు కదా! ఆయన్ డబ్బులు పంపిసుతనాన పాపం 
వాళిమాగారొకకరే ముగుగ రాడపిలిలనీ పెంచుకొసుతనానరా? సమీర చెలిలు 
సరోజ్ మెడిసిన్  చదువుత్తంది. ఆ అమాాయన్న వాళి అనాటమీ ప్రొఫెసరే 
ఉచఛంనీచం లేకుండా వధసుతనానడు. తన్కి లొంగ్డం లేదన్న చాలా 
దాఋణంగా దొంగ్తన్ం అంటగ్ట్ు అందరిముంద్ద 
అవమాన్నంచాడుట... దాంత్త సరోజ్ ఇంట్కి వచేిసి రోజ్ంతా తలుపులు 
మూసుకున్న ఏడుస్తతనే ఉందిట. అవమాన్ం భరించలేక ప్రాణంత్తసుకునే 
ప్రయతనం చేసేసరికి వాళిమాగారసలే గుండెజ్బ్బు మన్నషి కదా! 
గాభరాత్త సో్తక  వచి పడిపోతే ఆసపత్రిలో చేరాిం. బంధువులు వాళి 
నాన్నగారికోసం ఎంత ప్రయతినంచనా ఆయన్ దొరకడంలేదట నానాన!” 
 ఆ సంభాషణ వింటున్న కిరీట్ అదిరిపోయ్యడు. 
 “భగ్వంత్తడా! ఆ వృదిుడు...సమీర తండ్రి కాదు కదా! ఆయన్ 
తన్ భారోకి గుండెజ్బున్న చెపాపడు. ముగుగ రాడపిలిలన్న కూడా చెపాపడు. 
ఆకుటుంబం ఇదకాదుకదా! డబెుంత పాపిషిుది. కాదుకాదు నేనెంత 
పాపిషిువాడిన్న” “మన్దశంలో ఇంకా మాన్వతాపు విలువలు పూరితగా 
న్శించపోలేదులే బాబూ “అన్న మన్నషి డబ్బు కాజేస్వను దురాశత్త.” 
కిరీట్లో ఆందోళన్ పెరిగపోయంది. 
 “అయనా ఉపాధాోయవృతితలో ఉండి బిడులిాంట్ శిష్యోలపటి 
అలా మాన్వతాాన్నన మరిచపోయే వాళినేమనాల్ల నానాన!” 
 తండ్రి న్నటూు రాిడు.” నాటే విత్తత మంచదయతేనే చెటుు  
మంచదవుత్తంది. తలి్లదండ్రుల సరైన్ మారగదరాకతాం లేకపోతే కూడా 
ఇదిగో ఇలాంట్ సమసోలే వస్వతయ. అప్పుడే ఇలాంట్ తలదించుకునే 
సంఘటన్లుగాన్న వాట్కి అతి సున్ననతంగా సపందించ ప్రాణాలు 

త్తసుకోవడం గానీ జ్రుగుత్తంది సుజ్ఞతా!” 
 అన్నపూరాకి కోపం వచింది.” పవిత్రమన్ వృతితలో ఉండి ఇలా 
ప్రవరితంచడం పైగా అయన్నంట్ ఆడపిలిన్న దొంగ్ అన్డమేంట్?” 
 “చెపాపనుగా అన్నపూరాా... ఈ ప్రపంచాన్నన శాసించ గ్లది 
సంపదాకాదు...మేథా కాదు...నైతిక ప్రవరతన్. నైతిక విలువలు కల్లగన్ 
వివకమే లోకాన్నన పాల్లసుతంది.”  
 అన్నపూరా మన్సు నీరయపోయంది. “ఇటువంట్ సమయ్యలిోనే 
కుటుంబ సభుోలు ఆపిలికు రక్షణకవచంలా అండదండగా ఉండాల్ల 
సుజ్ఞతా!” 
 సుజ్ఞత న్నటూు రిింది. “వాళి నాన్నగారిత్త మాటిాడితే అయనా 
వాళికి కాసత ధైరోమొచేిదమాా కానీ...రోజూలాగ్...ఆయన్ నుంచ ఫోన్  
రాలేదన్న కూడా కంగారు పడుత్తనానరువాళి్ళ. మధోలో అదో బాధ. అసలు 
ఈ ప్రొఫెసర్ లాంట్వాళిన్న ఏంచేసినా పాపంలేదు నానాన!” 
 “చెపాపనుకదమాా...సంసకృత్త సంప్రదాయ్యలనేవి అందరికీ 
కుటుంబపరంగా అందాల్లసన్వి. నాబిడుల విషయంలో మాత్రం నాకు 
పరిపూరా విశాాసం ఉంది.ఎపుడైనా తప్పు చేసినా వెంటనే సరిదిదుూకోగ్ల 
సంస్వకరం మీఅమా మీకు కల్లగంచందనే అనుకుంటునానను.” 
 ఆ మాటలత్త లోపలనుంచ అంతా వింటున్న కిరీట్ లోలోపలే 
కుమిల్లపోయ్యడు. 
 “అమాానాన్నలకు నామీద ఎంత విశాాసం...కానీ నేను వివకం 
మరిచపోయ కుకకకంట్ట హీన్మన్ పన్న చేస్వను.” 
 తలి్లమాటలు తగుగ సారంలో విన్నపించాయ. “మీనాన్నగారికి 
నామీద ఎంత న్మాకమో నాకూ మీఇదూరిమీదా అంతే 
విశాాసమమాా...నాబిడులప్పుడూ నీతి తపపరు...సుజ్ఞతా! ఎప్పుడైనా నా 
విశాాసం వమాయతే....మా ప్రాణాలమీద మాకు వాోమోహం లేదు.” 
 సుజ్ఞత కంఠంలో బాధ. “అవంమాటలమాా...అన్నయోగానీ 
నేనుగానీ మీమన్సు నొపిపంచే పనులేమీ చెయోడంలేదుగ్దా.” 
 “ఇదిగో అన్నపూరాా...మాట వచింది కనుక చెబ్బత్తనానను. 
ప్రతి ఉదోోగ్ంలోను కషుసుఖాలుంటాయ. మన్ కిరీట్ బ్రత్తకు తెరువుకు 
ఎంచుకున్న డ్రైవరు ఉదోోగ్ం మానెయోమన్న ఇంకెప్పుడూ నీ ప్రశనలత్త 
వధంచకుసుమా!” 
 “అలాగేన్ండీ! వాడు చేసే ఉదోోగ్ం కంటే మన్కి వాడి నీత్త 
న్నజ్ఞయత్తలు ముఖోం.” 
 కిరీట్ మరింక ఆగ్లేక తల కొటుు కునానడు. 
 “అమాా...నీన్మాకాన్నన నేనెప్పుడూ వృధా చెయోన్మాా...ఈ 
డబ్బు సంచన్న ఆప్రయ్యణ్ణకుడి కుటుంబాన్నకి అందించడం, ఆ వోకితకి 
దగ్గరుండి అంతిమ సంస్వకరం...చెయోకపోతే...నేను మన్ వ్వధలోన్న న్లి 
కుకక కనాన న్నకృషుమన్ వాడిత్త సమాన్ం. ఇపుడే వెళ్తను...ఇంక 
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ఆలసోం చెయోను.” 
 సంధంచన్ బాణంలా గ్దిలోంచ బయట్కి వచి ఎవరివైపు 
చూడకుండా చేతిలో సంచీత్త బయట్కి ద్దసుకుపోత్తన్న కొడుకును 
చూసి అన్నపూరా అలిాడిపోయంది. తలి్లమన్సు మరి. తన్ సంతాన్ రక్షణ 
తపప ఆమెకి మరో ఉన్నతాశయం లేదు. ఆమె వాతసలోమూరేతకాదు, 
కరతవో బోధా పరాయణ కూడా. లోకంలోన్న కలాషం బారిన్ పడకుండా 
బిడులకు ఆమె పలుకులే రక్షణ కవచమవాలన్న కోరుకుంది..  
 “అయోయ్యో రాత్రంతా ఒళ్రిగ్న్న జ్ారం...ఎకకడిరా చనాన 
ఆపరుగు ?” 
 అన్నయో ఏంచెయోబోత్తనానడో ఊహంచన్ సుజ్ఞత 
మన్సులోనే తేల్లకగా న్నటూు రిింది. 
 ”అన్నయ్యో! మన్ంనాట్న్ విత్తతలు అమృత ఫలాలే ఇస్వతయ 
అన్న అమాానాన్నలకి మన్మీద ఎంత న్మాకమో వినానవా? నూటనాలుగు 
డిగ్రీల జ్ారంత్త నువుా రావడం, జ్ారంలో పలవరింతలు... అమాకు ఏమీ 
అరింకాక నాన్నగారిత్త చెపిపంది. నాన్నగారు నాకు “కీ” ఇచాిరు. 
ఏడాది క్రితం ఎప్పుడో నాఫ్రండ కి జ్రిగన్ సంఘటన్త్త మొదలటాు ం. 
అమా మారగదరాకతాం ఫల్లంచంది.పిచి అన్నయ్యో... మాన్వతాం ఏదో 
ఒకపాలులో లేకుండా మన్నషి పుటుు క రాదు. కొందరి మనుష్యలిో పెదూ 
అక్షరాలత్తను, మరికొందరిలో చన్న అక్షరాలత్తను ఉంటుంది. పెదూ 
అక్షరాలు అందరికీ కన్నపిస్వతయ. చన్నవాట్క కళిదాూ ల అవసరం 
ఉంటుంది.” 

 కిరీట్ ఎవరో తరుముత్తన్నటుు  అతోంత వగ్ంగా టాకీసలో 
న్నన్నట్ ప్రదశాన్నకి వెళ్ళ ి ఆ తొల్లసందె వెలుగులో ...తన్ కళీ ఎదురుగా 
అమాయకంగా ప్రశాంతంగా న్నద్రపోత్తన్నటుు న్న ఆ వృది ప్రయ్యణ్ణకున్న 
ముఖం...చూసేసరికి ...అతను తన్పటి చూపిన్ వాతసలోం, న్మాకం 
గురొతచి అతన్న మన్సు పూరితగా కరిగ నీరై కళీ వెంట ప్రవహంచ 
వెకికవెకిక ఏడాిడు. 
       దాన్న పేరే మాన్వతాం... తరాాత కిరీట్ ఏంచేస్వడనేది అప్రసుతతం.. 
 ఆరోజు స్వయంత్రం ఇంట్లోపల్లకెళ్ళమిుందు అలవాటుగా 
రోడుుమీదికి చూస్వడు కిరీట్. 
 మాంసపు ముదూగా మారిన్ మచిల కుకక కళ్ళబరం ఇంకా 
అకకడే ఉంది. పాపం ఎప్పుడూ మచిల కుకకత్త పోటిాడి గెల్లచే న్లికుకక 
ఆ మాంసంముదూ చుటూు  తిరుగుతూ అతి కషుంమాద దాన్నన్న పెంట కుపప 
వరకు ఈడుికొచి కాల్లత్త మట్ు తవిా చెతతత్త కళ్ళబరాన్నన కపేపసింది. 
తరాాత దిగాలుగా అకకడే కనీనళ్ళీ కారుస్తత కూరుింది. 
 కిరీట్ చల్లంచపోయ్యడు. 
 “నేను ఈ కుకకకంట్ట కూడా హీన్ం కాకుండా అమా మాటలు 
నాకు కవచమయ్యోయన్నమాట.” 
 అందుకగా మనుసాృతి సైతం - ఉపాధాోయ్యన్  దశాచారో: 
ఆచారాోణాం శతంపితా|- సహస్రంత్త పితౄనాాతా గౌరవణాతిరిచోతే|| 
అంటూ మాతృమూరితకి మహోన్నత స్వథ నాన్ననచింది? 
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 మళ్లల  మొలకెతాత లని  
గొరి ేవాణీ శ్రీనివాస్ 

నిశశబ్యదనికీ నిససందేహంగా ఒక రాగముందని 
ఆరిేతో వినే గుండెకే అది సుూరిసేుందని 

మటిా వాసనంత గాఢంగా జఞప్ేకి తెసాేడు అతడు. 
 

మెతేని అడుగుల మటిాపై మకుువ తీర లేదంట్ట  
మెరక పలానిా అరక దునిా ఏరువాక రాగంలో 

తను మమేకమైపోతుంటాడు. 
 

దముమ నీళలలో మునివేళుతో ముదద ముటిాంచినటుా 
వితేన్నలను నేలమమ న్నటికి 

ప్రేమ రాగంగా గారంగా హతుేతాడు. 
 

ఎదురు చూపు ఎంత మధురమో 
తన కంటి కొలుకు జాలు నీటి మొలక మెరుపు  
చూడ మంట్ట స్తాహ రాగ మందుకుంటాడు. 

 
పసిదన్నల పైరు తన ముదుద బిడా కంటె 

చంటి బిడా చాలా అంట్ట 
లాలి పట గుండె గాలి ఈల లూదుతుంటాడు. 

హరిత పైట ఆర బోసి వయసు పల పంగు పోసి 
నవనవల న్నజూకు పైరు న్నటు మాడుతుంటే, 
రెండు చ్చతులా కంకులమమ పురిటి బిడానెతిేపటిా 

మేఘంతో దోబూచులాట ముచాటార ఆడుకుంటాడు 
ఆశలనీా కుపపపోసి , బంగారు రాశి వని దిష్ా తీసి 

కళలలోని మెరుపు తోడు మేఘరాగం తరుముతుంటే 
కళాునికి చ్చతులడాు పటిా తలిలలా తలలడిలిల పోతూ, 

కరుణ రాగమాలప్సాేడు. 
 

తుఫాను తాకిన పక్షి రెకు కెంత కషా మైన కనీ 
విశాల జగతిలో విష్టదాల జాడ చూడ కూడ దంట్ట 

ప్రశాంత రాగ మాలప్సాేడు.. 
మెతేని మటిాలో కలు పటిా మొకుువోని ధైరుంతో 

మళ్లల సరి కొతే  ఉదయానికి తరలి   పోతుంటాడు. 
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మనసును తాకిన పరిమళం  
గుమామ న్నగమంజరి 

 శిశిరం ఆఖరి రోజులు. అప్పుడే ఎండ తన్ ప్రతాపం 
చూపిస్తతంది. స్వయంత్రం 5 గ్ంటలైనా ఇంకా వడి తగ్గలేదు. బూరుగు 
పువుాల పరిమళం పలిగా పరుచుకుంట్లంది. కాలేజీలు, స్తకళ్ళీ, 
ఆఫీసులు వదిలే వళ… రోడుంతా గ్జిబిజిగా బిజీబిజీగా ఉంది. కాలంత్త 
సంబంధం లేకుండా అన్నన పళ్ళీ, కాయగూరలు లభిస్తతనే ఉనానయ, ఒకక 
మామిడి తపప.  అకకడకకడ మొకకజొన్న కండెలు కాలుిత్తన్న వాసన్. బడి 
వదిల్లన్ పిలిలు గుంపులుగా అకకడికి చేరుకుంటునానరు.  
 వాళీన్న తపిపంచుకుంటూ వడివడిగా అడుగులేస్తత బస్వు ండుకు 
చేరుకునానడు రాఘవరావు. విజ్యన్గ్రం వయ్య ధరావరం బసుస వచి 
న్నల్లచంది. పోలో మంటూ పిలిలూ పెదూలూ ఎగ్బడాు రు. న్నతోం ఆ 
సమయంలో ఉండే రదీూయే అది. ఇవాళ రాఘవరావు అన్ోమన్సకంగా 
ఉనానడు. “మాస్వు రు, మీకు సీట ఉంచాను. నెమాదిగా రండి” మాట 
విన్నపించ తల ఎతిత చూస్వడు. డ్రైవర్ రాజు. చరున్వుాత్త తలపంకించాడు 
రాఘవరావు మాస్వు రు. ఎలాగో సందు చూసుకున్న బసుసలో చొరబడి 
తన్సీటి్ల కూరుినానడు. చుటూు  కాలేజి అబాుయలే.  
 మండల కంద్రాన్నకి కూత వటు ద్దరంలోన్న ఒక ఉన్నత 
పాఠశాలలో గ్ణ్ణత్తపాధాోయుడిగా పన్నచేసుతనానడు రాఘవరావు. 
స్వధారణంగా లకకలుమాష్ణు రంటే పిలిలకు భయం ఎకుకవ. రాఘవరావు 
సాతహాగా సౌముోడు కావడంత్త పిలిలను ఏనాడు కొటుడం, బెదిరించడం 
చేయలేదు. పిలిలు కూడా ఎన్నడూ తరగ్తిలో అలిరి చేసింది లేదు. కానీ 
ఇవాళ ఒక పిలివాడు హోమ్ వర్క చేసుకున్న రాకపోగా, గ్ట్ుగా న్నలదీసేత 
తలపొగ్రుగా సమాధాన్ం యచాిడు. పిలిలలో ఈ రకమన్ ధోరణ్ణ 
భవిషోత్తతలో హాన్నకరం అనే ఉదూశోంత్త, మిగల్లన్ పిలిలు వాడిన్న చూసి 
నేరుికోకూడదు అనే సంకలపంత్త వాడిన్న గ్ట్ుగానే రెండు దెబులు వస్వడు. 
వాడు మరింత పొగ్రుగా తరగ్తిలో నుంచ బయటకు వెళ్ళీపోయ్యడు. 
అపపట్కి ఆ విషయం మరచపోయ, తరగ్తి కొన్స్వగంచాడు. కానీ ఆ 
పిలివాడి ప్రవరతన్ మన్సులో ములిులా గుచుికుంటూంది. మధాోహనం 
సాలప విరామ సమయంలో ఆ పిలివాడి తండ్రి స్తకల కి వచాిడు.  
 “మాస్వు రూ, మీత్త కొంచెం మాటిాడాల్ల” 
 “నేనే మీకు కబ్బరుచేదాూ మనుకునానను, మీవాడి ప్రవరతన్ ఇవాళ 
కొంచెం చత్రంగా అన్నపించంది. ఎప్పుడూ ఇలా చెయోలేదు” 

 “న్నజ్మే మాస్వు రూ… న్నన్న స్వయంత్రం మేము సరకస కి వెళ్ూ ం 
అనుకునానం. మా రవి, నేను రాను, ఆ ట్కెట డబ్బులు నాకు ఇచేియండి 
అన్న పేచీ పెటేుడు. నేను మందల్లంచాను. అన్వసరంగా అన్నన డబ్బులు 
వాడికెందుకు అన్న నా ఉదూశోం. అల్లగ బయటకు వెళ్ళీపోయ్యడు. రాత్రి 
మేము ఇంట్కి తిరిగవచేివరకు వాడు కూడా ఇంట్కి రాలేదు. వచాిక 
కూడా భజ్న్ం చెయోలేదు. ఉదయం కూడా ఇంటి్ల ట్ఫిన్ చెయోలేదు. 
మధాోహనం స్తకలిో కూడా తిన్లేదట. ఇప్పుడు ఇంట్కి వచి 
పడుకునానడు. విషయం ఏమిట్ల మిమాల్లన అడుగుదామన్న ఇలా వచేిను”  
“సరేన్ండి. నేను రేపు కనుకుకంటాను. విషయం తెల్లయక నేను కూడా 
గ్ట్ుగానే రెండు దెబులు కొటేును. అయోయ్యో… ఎంతపన్న జ్రిగంది” 
నొచుికునానడు రాఘవరావు. అదిగో అపపట్నుండి మన్సంతా ఏదోలా 
తయ్యరయోంది. 
 “ఒరేయ ఈ జ్యక చూస్వవా” 
 “ఏంట్రా అది” 
  “ఒకోకస్వరి భారోల అనుమానాలకు హదూ ఉండదు.  
 భరతకు బైపాస సరజరి అయోంది.  
 భారో సరజనోత  : డాకురాగ రూ మాఆయన్ గుండెలిో వరే ఆడది 
ఎవరైనా ఉనానరా.  
 ఆ  సరజన్ కూడా ఏం తకుకవోడేం కాదు.  
 అందుకకదమాా ఆపరేషన్ చేసి ఆవిడిన బైపాస చేస్వను“ 
 “హ హ హ… నేను ఇంకోట్ చూపిసుతనాన చూడు” 
  “సుజ్ఞత: ఈ రోజు మావారు .... 
 రెండు ముఖో మన్ న్నరాయ్యలు త్తసుకునానరు!!" 
 "ఏమిట్ల అవి?" అడిగా  అమాయకoగా !!! 
 "1. పరాయ ఆడవాళీ  కసి కనెనతిత చూడను!! 
 వావ..." అనానను నేను ....... 
 మరి రెండవది??? 
 2. ఎవరినీ పరాయ వాళ్ళీ అన్న అనుకోను!!!" అనానడు  
 ఈ మగ్ వాళీన్న న్మానే కూడదు” 
 వాటాసప్ లో వచిన్ జ్యకస వాళ్ళీ పెదూగా చదువుతూ ఉంటే 
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రాఘవరావు పెదాలపై కూడా న్వుా చల్లకింది. 
 “అరేయ… ఇది చూడు…” 
 యుదిం వసేత సరిహదుూ లిో మేమూ పోరాడుతాం... ప్రధాన్న 
మోదీకి ఖైదీల సంచలన్ లేఖ. 
పులాామా ఉగ్ర దాడి ఘటన్ గురించ తెలుసుకున్న ఖైదీలు సపందించ తమ 
వంత్త విరాళంగా రూ.50వలు సేకరించ జ్వాని్ కుటుంబాలకు స్వయం. 
పాటాన: పులాామా ఉగ్ర దాడి ఘటన్ నేపథోంలో బీహార్ రాషోంలోన్న 
గోపాల గ్ంజ్ సబ్ డివిజ్న్ల జైలు ఖైదీలు స్వక్షాతూత ప్రధాన్మంత్రి 
న్రేంద్రమోదీకి లేఖ రాసి సంచలన్ం రేపారు.  
 ‘‘ఒకవళ యుదిం వసేత మేం సరిహదుూ లిో ఉండి శత్రువులత్త 
పోరాడేందుకు సిదిం. దశం కోసం చేసే యుదింలో ఒకవళ మేం మరణ్ణసేత 
మమాల్లన అమరులుగా గురితంచండి...యుదిం చేసి ప్రాణాలత్త 
బయటపడితే జైలు అధకారులకు ఎలాంట్ ఇబుంది కల్లగంచకుండా మేం 
మళ్ళ ినాలుగుగోడల మధో జైలుకు వస్వతం’’ అన్న గోపాల గ్ంజ్ జైలు ఖైదీలు 
ప్రధాన్నకి రాసిన్ లేఖలో పేరొకనానరు. ఈ లేఖపై 250 మంది ఖైదీలు 
సంతకం చేశారు. 
 అగ్ర్ బత్తతల తయ్యరీ, పండిు, కూరగాయలు పండిస్తత ఖైదీలు 
నెలకు ఒకొకకకరు మూడువల రూపాయల దాకా సంపాదిసుతనానరన్న జైలు 
స్తపరింట్టండెంట పేరొకనానరు. తమ సంపాదన్ నుంచ అమర జ్వాని్ 
కుటుంబాలకు స్వయం అందించారన్న జైలు స్తపరింట్టండెంట 
వివరించారు. ఖైదీల ఔదారాోన్నన జైలు అధకారులు అభిన్ందించారు.” 
 “అరె… ఖైదీలుగా ఉండి కూడా తమ ఔదారాోన్నన భలే 
చూపించారురా… మన్ం కూడా న్నన్న రాత్రి పులాామా దాడిలో అమరులైన్ 
సైన్నకుల కోసం కొవ్వాత్తతలత్త ప్రదరాన్ చేశాం. కానీ మన్ం కూడా ఆ 
సైన్నకులకు ఏదైనా చెయ్యోల్లరా… రేపు మన్ పీడీ స్వర్ త్త మాటిాడుదాం” 
 ఇంతలో వాళ్ళీ దిగ్వలసిన్ ప్రాంతం వచింది. ఆతరాాత మరో 
రెండు స్వు పులకి బసుస దాదాపుగా ఖాళ్ళ అయపోయంది.  
 రాఘవరావు మాస్వు రు న్నతో ప్రయ్యణ్ణకుడు కావడంత్త డ్రైవరు, 
కండకుర్ కూడా సేనహత్తలయ్యోరు. తరాాత సేుజి వరకు ఎకక, దిగే 
ప్రయ్యణ్ణకులు లేకపోవడంత్త ముగుగ రు మాటలిో పడాు రు. 
 “మాస్వు రూ… ఇందాక పిలిల మాటలు నేను కూడా వినానన్ండి. 
ఏదో ఒకట్ చెయోలన్నపిస్తతంది మాస్వు రు… మూడురోజులనుంచ 
మన్సులో ఏదో తెల్లయన్న గుబ్బలుగా అన్నపిస్తతంది” అనానరు కండకుర్ 
వివక.. 

 “అవును మాస్వు రూ… ఈ కొవ్వాత్తతల రాోలీలు…శాంతి 
ప్రదరాన్లు వాళీ మీద అభిమానాన్నన తెల్లయజేస్వతయే తపాప మన్ం కూడా 
ఏదో ఒకట్ చెయ్యోల్ల సర్.” అనానరు డ్రైవరు రాజు. రోడుు  మీద నుంచ 
దృషిు మరలికుండానే… 
 “మీరిదూరూ అన్నది న్నజ్మే…కానీ ఇలాంట్ ఉపద్రవాలు 
వచిన్ప్పుడు సపందించడం కాదు. మొదట్నుండి మన్లో దశభకిత, దైవభకిత 
ఉండాల్ల. ఇవి రెండూ ఉన్నవాళి్ళ నీట్ న్నజ్ఞయత్తలత్త ఉండగ్లుగుతారు. 
తమ వృతితధరాాన్నన బాధోతగా న్నరాహచగ్లుగుతారు. ముఖోంగా యువత 
చదువుకునాన, చదువుకోకపోయనా ఏదైనా పన్నకొచేి వాోపకంలో 
ఉండాల్ల. లేదంటే అలాంట్ యువకులందరిన ఆ మత్తనాాదులు 
త్తసుకువెళ్ళ,ి జిహాద్ పేరు చెపిప మాన్వబాంబ్బలు గా తయ్యరు చేసుతనానరు. 
తాము చన్నపోయ్యక తమ కుటుంబాన్నన వాళ్ళీ ఆదుకుంటారు 
అనుకుంటారు, కానీ అససలు వాళీన్న పట్ుంచుకోరు. అందుచేత ప్రతి ఒకక 
యువకున్నకి తపపన్న సరిగా ఏదో ఒక పన్నలో నైపుణో శిక్షణ న్నరుంధం 
చెయ్యోల్ల. అలాగే అన్వసర విన్నయ్యగాలు, విలాస్వలు కూడా తగాగ ల్ల” 
అనానరు రాఘవరావు 
 “న్నజ్మే మాస్వు రు… ఖాళ్ళగా ఉన్న కుర్రాళ్ళీ చేసే అలిరి పనులు, 
పోకిరి చేషులు చూసుతనానం. మాకు తెల్లసిన్ వారిలో ఎవరైనా ఖాళ్ళగా ఉండే 
కుర్రాళ్ళీ కన్నపిసేత ఇకపై మాకు త్తచన్ పన్న వాళికు అపపగంచ, వాళీ 
ఆలోచన్లిో కూడా మారుప వచేిలా చూస్వతం”   
 “సరే… నేను దిగే సమయం అయోంది, రేపు కలుదాూ ం” చెపిప, 
రాఘవరావు దిగపోయేరు. తాతాకల్లకంగా స్తకల విషయం 
మరిిపోయ్యరు. 
 మరానడు స్తకల కి రాగానే రాఘవరావు రవికి కబ్బరు పెటేురు.  
రవి వచాిడు, కానీ ముభావంగా ఉనానడు. మాస్వు రు తన్ సహజ్ సౌమో 
పదూతిలో రవిన్న దగ్గర కూరోిపెటుు కునానరు. రవి తలదించుకున్న 
కూరుినానడు. 
 “ఉదయం ఏం తినానవు?” 
 “మౌన్ం” 
 “తిన్లేదా” 
 “మళ్ళీ మౌన్ం” 
 “ఇలా చూడు రవ్వ, నువామనా తప్పు చేస్వవా?” 
 రోషంగా తలపైకెతాతడు రవి. “నేనే తప్పు చెయోలేదు మాస్వు రు” 
 “మరి ఎందుకు తలదించుకునానవు? నువుా మొన్నట్ నుండి 
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భజ్న్ం చేయలేదన్న మీ సేనహత్తలు చెపుతనానరు. చూడు ముఖం ఎలా 
పీకుకపోయందో…” 
 “తినాలన్నపించలేదు సర్” 
 “ఎందుకు?” 
 మాటలిో రవి నుంచ విషయం మొతతం సేకరించారు మాస్వు రు. 
మొదట హృదయం భారమంది. తరాాత ఆ సమసోకు తగన్ పరిష్ణకరం 
చూపిస్వతన్న్న రవికి మాట ఇచి, ముఖం కడుకోకమన్న చెపిప, ట్ఫిన్ 
తిన్నపించారు. తరగ్తికి వెళీమనానరు. 
 ప్రధానోపాధాోయున్న అనుమతిత్త ఉదయం సాలప 
విరామాన్ంతరం పిలిలందరిన్న సమావశపరచారు. మిగల్లన్ 
ఉపాధాోయులు కూడా సమావశం ఎందుకో తెల్లయకపోయనా విషయం 
మరికాసేపటి్ల తెలుసుతంది కదా అన్న వచి కూరుినానరు. 
 ప్రధానోపాధాోయుడు లేచ, “ఇప్పుడు అతోవసరంగా పిలిలత్త 
ఈ సమావశం ఏరాపటు చేయడాన్నకి గ్ల కారణం ఏమిట్ల మన్ 
లకకలమాస్వు రు చెపుతారు” అన్న కూరుినానరు. 
 రాఘవరావు లేచ విదాోరుథలందరి వైపు చూసి, “ముందుగా ఈ 
సమావశాన్నకి అంగీకరించన్ ప్రధానోపాధాోయులు వారికి నా 
ధన్ోవాదాలు. పెదూమన్సుత్త విచేిసిన్ ఇతర ఉపాధాోయులకు నా 
ధన్ోవాదాలు. విషయ గోపోతకు న్నున మన్ననంచాల్ల. విషయంలోకి వసేత.. 
మొన్న 14 వ తేదీన్ కాశీార్ లో జ్రిగన్ ఉగ్రదాడిలో 46 మంది సైన్నకులు 
మరణ్ణంచడం మన్ అందరికి తెల్లసింద. ఆ మరానడు మన్ పాఠశాల 
ప్రారినా సమయంలో వారందరి ఆతాశాంతి కోసం రెండు న్నమిష్ణలు 
మౌన్ం కూడా పాట్ంచాము. అందరూ ఆవిషయ్యన్నకి చాలా 
బాధపడాు ము. దశవాోపతంగా ఉగ్రవాదులకు వోతిరేకంగా, సైన్నకులకు 
ఆతాసెథథరోం కల్లగేలా అనేక ప్రదరాన్లు జ్రిగాయ, జ్రుగుత్తనానయ. 
మొదటగా ఇలాంట్ ఆతాాహుతి దాడులు ఎందుకు జ్రుగుతాయ్య, 
అరికటాు లంటే ఏం చేయ్యలో, దశభద్రత కోసం యువకులైన్ మీరు ఏం 
చెయ్యోలో చెపాతను. ఉగ్రవాదులను తయ్యరుచేసే మత్తనాాద సంసథలు 
కొన్నన ఉనానయ. ఆ సంసథల సభుోలు గ్రామాలలో, న్గ్రాలలో ఖాళ్ళగా 
తిరిగే యువకులను కల్లసి విదశాలలో ఉదోోగ్ం లేదా డబ్బు ఎర జూపి 
తమ సంసథ వైపు ఆకరిషత్తలను చేస్వతరు. వారికి ఆతాాహుతి దాడి చేయడం 
వలన్ పాపం రాదన్న, పైగా ఆతాాహుతి సభుోల కుటుంబాన్నన సంసథ 
చూసుకుంటుందన్న న్మిాస్వతరు. తాము మరణ్ణంచనా తమ కుటుంబం 
బాగు పడుత్తందన్న ఆ యువకులు భావిస్వతరు. కానీ ఆతాాహుతి దాడిలో 
మరణ్ణంచన్ వారి కుటుంబాలను ఆ తరాాత పట్ుంచుకోరు. కాబట్ు 

యువకులైన్ మీరు సమాజ్ ఉపయ్యగ్ కారోక్రమాలలో చురుకుగా 
ఉండాల్ల. చదువు పూరిత అయ్యోక, ఉదోోగ్ం లేదా సాయం ఉపాధ పనులు 
చేసుకోవాల్ల. వోసనాలు, చెడు మారగం న్డిపించే స్వవాస్వలు, 
విడిచపెటాు ల్ల. నీతి న్నజ్ఞయత్త లత్త, బాధోతగా జీవించాల్ల.  
 వివకాన్ందుడు చెపిపన్టిు ఇనుపకండలు, ఉకుకన్రాలు  ఉన్న 
యువకులు ఈ దశాన్నకి అవసరం. మీరంతాఆటలు ఆడి, వాోయ్యమం, 
పరుగు, ప్రాకీుసు చేసి దహదారుఢోం పెంచుకోవాల్ల. చదువు పూరిత 
చేసుకున్న సైన్ోంలో చేరండి. సైన్ోంలో చేరడాన్నకి నేరుగా అవకాశం 
లేన్నవాళ్ళీ అనేక వృత్తతల దాారా సైనాోన్నకి సహాయం చేయవచుి.  
 ఇక చవరిగా ఒక చన్న సంఘటన్ చెపిప ముగస్వతను. మన్ 
పాఠశాలలో 8 వ తరగ్తి చదివ విదాోరిథ రవి మీకందరకు తెలుసు కదా… 
రవి, ఇలారా… ఈ రవి చన్నమన్సు ఆ సంఘటన్కు ఎంతగా 
చల్లంచపోయందంటే తన్ కుటుంబంత్త సరకస చూడడాన్నకి వెళికుండా ఆ 
మొతాతన్నన ఈ సైన్నకుల కుటుంబాలకు ఖరుి చేదాూ మనుకునానడు. కానీ ఆ 
విషయం చెపేత చన్నపిలిాడివి నీకం తెలుసు అన్న వళ్కోళం చేస్వతరన్న 
భయపడాు డు. వాళీకి ఏ సహాయం చేయలేకపోత్తనానన్న్న రెండు రోజులై 
భజ్న్ం మానేసి సతాోగ్రహం చేసుతనానడు. ఈరోజు వాళీ నాన్నగారిత్త 
చెపిప ఒపిపంచాను. పటుు దల మంచద. అది మంచపనులిో, మీ చదువులిో 
చూపించండి. చకకగా చదువుకున్ననాడు మన్సు పెడత్తవలను పటుదు. 
సపరథయ్య వరథతే విదాో. కనుక మీరందరు చదవండి, తిన్ండి, ఆడండి, 
ఎదగ్ండి. రవ్వ, నీ డబ్బులు ఇలా త్తసుకురా… నీ డబ్బులకు మరికొన్నన 
డబ్బులు కల్లపి సైన్నక న్నధకి జ్మచేదాూ ం. నా వంత్తగా రెండువల 
రూపాయలు ఇసుతనానను. ఈ ప్రసంగ్ం ఇంతట్త్త ముగసుతనానను. రవిన్న 
పాఠశాల తరపున్ అభిన్ందిసుతనానను.” 
 ఆ వెంటనే మరికొందరు ఉపాధాోయులు, విదాోరుథలు కూడా 
చేతనైన్ంత మొతాతలు ఇచాిరు. మరికొందరు మధాోహనం భజ్న్ 
విరామంలో త్తసుకువస్వతమన్న చెపేపరు. దశం లో ఉన్న ప్రజ్లందరూ 
హాయగా జీవిసుతనానరు అంటే సరిహదుూ లిో కాపలా కాసుతన్న సైన్ోం 
చలువ. కుటుంబాలకు ద్దరంగా, ప్రతికూల వాతావరణ పరిసిథత్తలలో 
అనుక్షణం కాపలా కాసే వారికి ఏమిచినా ఋణం త్తరుికోలేము. 
 సరిహదుూ లిో సైన్నకుడు, మడి హదుూ లిో కరషకుడు కషుపడితేనే 
మిగల్లన్ ప్రజ్లందరు హాయగా ఉండేది. జై జ్వాన్, జై కిస్వన్. 
 ఎపపట్లా బూరుగుపూలు తమ పరిమళ్న్నన పంచుతూనే 
ఉనానయ. ఈస్వరి ఆ పరిమళం మన్సున్నండా కూడా అలుముకుంది 
రాఘవరావు మాస్వు రికి. *** 
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Category  Age Group Prize Winner Name 

Solo Classical Dance Junior First Prize Saveena Boga 

 (Kuchipudi)  Second Prize Pranavi Thimmisetty 

  Third Prize Aniktha Prem 

 Senior First Prize Sameera Boga 

  Second Prize Amrutha Vadlamani 

Solo Classical Dance Junior First Prize Shruthika Srijeyaraman 

(Bharatanatyam) Senior First Prize Bhavya Kilambi 

  Second Prize Pragnay Madiraju 

  Second Prize Mnurmikhi Ravishankar 

Solo Non Classical Dance Junior First Prize Ankitha Prem 

  Second Prize Saveena Boga 

  Third Prize Moukthika Mudigati 

  Special Prize Saanvi Mushti 

 Senior First Prize Sameera Boga 

  Second Prize Saranya Duddagi 

  Third Prize Bhavagna Daggumati 

 Adult First Prize Usha Prathapa 

Group Classical  First Prize Shiva Jyothi Dance Academy 

  Second Prize Nritya Madhavi 

  Third Prize Nritya Madhavi 

Group Non Classical  First Prize Nritya Madhavi 

  Second Prize Hum Saath Hai Group 

  Third Prize Nritya Madhavi 

 Adult First Prize Usha Sree Parathapa 

Solo Classical Singing Junior First Prize Sanjana Murali 

  Second Prize Chinmay Mantravadi 

  Third Prize Abhiram Tammana 

  Third Prize Saranya Sandugu 

 Senior First Prize Bhavya Kilambi 

  Second Prize Swathi Pampati 

  Third Prize Karunya Chittamuri 

 Adult First Prize Sasi Harsha 

  Second Prize Divya Poolla 

Solo Non Classical Singing Junior First Prize Abhiram Tammana 

  Second Prize Ashmitha Tippabhotla 

  Third Prize Rishika Goteti 

 Senior First Prize Srija Boddu 

  Second Prize Navya Korala 

  Third Prize Pragnya Adapa 

 Adult First Prize Chaitra Arni 

  Second Prize Svikriti Kasichainula 

  Third Prize Rama Prabhala 

  Third Prize Anjani Nandibhotla 

TFAS Deepavali 2019 Cultural Competition Winners 
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TFAS Deepavali 2019 Sports Competitions Winners 

Sport Category Prize Winner 

TENNIS Boys Singles First Prize RUSHIL KAMARAJU 

 Men’s Singles First Prize RAJU GOTTUMUKKALA 

  Second Prize  SURESH KOMMARAJU 

 Men’s Doubles First Prize 
SATISHKUMAR INGERSEL & 

ELANGO 

  Second Prize VIJAY NARA &  

 Senior Doubles First Prize RAJA KARNAM &  

BADMINTON Doubles First Prize SAINATH REDDY &  

  Second Prize PRAKASH K &  

  Third Prize 
DASARATH RAMA REDDY & SAT-

ISH KUMAR INGERSEL 

 Singles First Prize APPARAO PATTEPARAPU 

  Second Prize SAINATHA REDDY 

  Third Prize VARAPRASAD BHATTA 

Category Type Prize Winner 

Insturmental (Violin) Violin First Prize Aishwarya Gadicherla 

  Second Prize Sruthi Kotamraju 

 Tabla First Prize Sai Prabhav Neelam 

Monologue  First Prize Sravanthi Manikonda 

  Second Prize Pranav Manikonda 

TFAS Deepavali 2019 Cultural Competitions Winners 



తెలుగు జ్యుతి : సంక్రంతి  సంచిక : జనవరి - ఫిబ్రవరి 2020 46 

జాబిలికూన!,  
దమయంతి  

 "అమాాయ కి ఏం పేరు పెడదాం?" - మురిపెంగా అడిగంది 
భరతన్న శైలజ్.  
         చేత్తలిో న్న బిడున్న చూస్తత అనానడు వెంకట. "ఏ పేరైనా నాకు ఓక." 
 "అదమిట్ అలా అంటారు? మీకిషుమన్ పేరంటూ ఏమీ 
వుండదా? పోనీ, గూగుల వెదికి ల్లసుులు చూసి, మీ ఫ్రెండస న్న అడిగ 
చూడొచుి కదా?"  
 'అంత టం వుండదు సంధాో నాకు. అయనా.. పేరులో 
ఎముంది చెప్పు? ఏదోఒకట్ నువా సెలకు చేసేయ.." అనానడు పాపాయన్న 
ఆమె చేతికి తిరిగ ఇచేిస్తత.. 
 'హూ..' న్నటూు రిింది.  
 పసిదాన్నన, ఉయ్యోలిో పడుకోబెట్ు, బిాంకెట కపిప, వెను తిరిగ 
చూసే సరికి అపపట్క లేచ న్నలబడుతూ కన్నపించాడు భరత. చేతి వాచీ వంక 
చూసుకుంటూ "ఇక వెళ్తను శైలూ! ఇంట్కెళ్ళీ హోం వర్క చేసుకోవాల్ల. 
రేపు అమెరికాన్నంచ కెలంట వసుతనానడు.." చెపాపడు. 
 ఆమె ఏం మాటిాడలేదు. పెదవి నొకుకకుంటూ, తన్ వైపు 
చూసుతన్న భారో చూపులకి అరిం తెలీన్న వాడిలా న్వాాడు. ఆమె ఆరోగ్ోం 
జ్ఞగ్రతత అన్న మరో స్వరి చెపిప బయలేూరాడు.  
 గుమాం వరకు వెళ్ళీ, అతన్నన పంపి, లోపలకొసుతన్న కూత్తరిత్త 
అంది తలి్ల. "అదమిటీ! అప్పుడే వెళ్ళీపోత్తనానడు." అంటూ ఆశిరో 
పొయంది. ఆవిడ చేతిలోఉపాా పళ్ంి ! జీడిపప్పులు పోసి చేసిన్ సేమియ్య 
ఉపాా పళ్ంి లోంచ ఘుమఘుమల పొగ్లు గ్కుకత్తనానయ. 
 "ఆయన్ బదులు నేను తింటా, ఇట్వుా.." అంటూ తలి్ల చేతిలో 
పిేట అందుకుంది. అది కోపమో, తన్ అసహాయత్త ఆమెకి అరిం 
కాన్టుు న్న కూత్తరిన చూసి, మళి్ ఆవిడే అంది. "పోనిేవ. ఆఫీస పనుందో 
ఏమోలే.." సరిూ చెపిప లోపల్లకెళ్ళపిోయందావిడ. 
 శైలజ్ మాత్రం భరత గురించ ఆలోచస్తత ఉండి పోయంది.  
 న్నజ్ఞన్నకి వెంకట చెడు వాడు కాడు. చాటుగా అయనా, 
చెప్పుకునేంత  సంగ్త్తలేవ్వ వుండవు. అలా అన్న, మన్సుకి సంతృపిత గానూ 
అన్నపించడు. ఆశించన్ంత సపందన్ వుండదు మన్నషిలో. అద వెల్లతి ఆ 
భారోకి. వోకీత కరణ లేకపోతే అదెంతట్ ప్రేమ అయనా, వానై కురవక 
మిగల్లపోయే మబ్బులాంట్దన్న ఆమె అభిప్రాయం.  
అయతే, ఆమె న్న మరీ చీకటి్లకి నెటేు నైరాశోం కాదు ఆ అసంతృపిత.  
 పెళ్ళీ న్ ఈ నాలుగేళిలిో ఎప్పుడూ ఆమెన్న ఒకక మాట తూల్లంది 
లేదు. పైపెచుి అతన్నపైన్ తనే విసుకుకనేది. కసుకుకనేది. 'నీకు నా మీద 
ప్రేమ లేదు. ముచిట లేదు మురిపెం లేదు..' అంటూ మాటలత్త 

స్వధంచేది. అన్ననట్కీ చరున్వా న్వావాడు. మరీ కోపం వసేత మాత్రం 
'నాకు కొంచెం బ్రేక కావాల్ల...'. అంటూ బయటకెళ్ళ ి చాలా సేపట్కి 
తిరిగొచేివాడు. ఆ రావడం కూడా న్వుాతూనే! 
 ఒకకస్వరి మాత్రం అతను చాలా సీరియస అయ్యోడు భారో 
మాటలకి. వెంటనే ఆమెన్న లేక రెస్వు రెంట కి త్తసుకెళ్ళ ిపరిసిథతి వివరిస్తత, 
'తను ఇంతే..' అన్న తేలేిస్వడు. 
 వెంకట - ఉదోోగ్ం తరాాతే ఊపిరి ముఖోం అన్న భావించే 
మన్నషి. అతనొక చన్న స్వఫ్టు వర్ స్వు రుప్ కంపెనీ లో డేటా ఎంట్రీ జ్ఞబ్ లో 
చేరాడు. ఆ స్వథ య న్నంచ టీం లీడర్ గా, మేనేజ్ర్ గా ఎలా ఎదుగుతూ 
వచిందీ చెపాపడు. జ్ఞబ్ చేసుకుంటూ స్వయం కాలాలు, శన్న ఆదివారాలు 
కంపూోటర్ కోరుసలిో చేరి, ఎంత కషుపడిందీ చెపాపడు. రోజు రోజుకీ పోటీ 
పెరిగపోత్తన్న స్వఫ్టు వర్ రంగ్ంలో తాను అహరినశాలూ ఎలర్ు గా వుండి, 
కషుపడితేనే తపప తన్ స్వథ యన్న దకికంచుకోవడం కషుమన్న చెపాపడు. తన్ 
న్నంచ ఇంతకు మించ ఏమీ ఆశించొదూనీ, వున్న సమయ్యన్నంతా 
కుటుంబం త్తనే గ్డుపుతాన్న్న ప్రామిస చేస్వడు.  
 ఆమె ఇక ఏం మాటిాడలేకపోయంది.  
          ఆ తరాాత కాలం లో ఆమె ఎప్పుడూ అతన్నన ఇక విసిగంచ లేదు.  
          ఆమె ఇంట్కి కావాల్లసన్వి అడుగుత్తంది. అతను సమకూరుస్వతడు. 
ఆమె జ్యకస వసి న్విాసుతంది. న్వుాతాడు. వంట చేసి వడిుసుతంది తిన్న, 
ఆన్ందిస్వతడు. కబ్బరిు చెబ్బత్తంది, వింటూ న్నద్రలోకి జ్ఞరిపోతాడు. 
 ఆమె అలా అతన్నన అనుసరిస్తత వుంటే అతను మరింత 
ఉతాసహంగా వుండటాన్నన పసిగ్ట్ుంది. ఆ ఆన్ందంలో కూడా అతను 
ఆఫీస పన్న మీద దృషిున్న కద్రీకరించేవాడు.   
 కానీ పిలి పుటాు కైనా అతన్న హృదయ సపరా లో సపందనా ధోరణ్ణ 
లో మారుప వసుతందనుకుంది కానీ...ఊహు, రానే లేదు.  
 కానీ, పసిదాన్నన చూడంగానే అతన్న కళీలిో కన్నపించన్ మెరుపు 
మాత్రం ఆమె హృదయ భరిణ లో న్క్షత్రం లా దాచుకుంది.  
  *** 
 "ఏమండీ, ఇవాళ ట్టంత్ కిాస రిజ్ల్." 
 "రానీయ.. కంగారెందుకు?"  
 "మీకమీ ట్టన్షన్ గా లేదా?" 
 "ఆససలు లేదు.." 
 "కానీ అది ట్టన్స ఫీలౌత్తంది.." 
 "నేనేం చేయగ్లున?' అన్బోయ ఆగ, స్వయంత్రం వస్తత వస్తత, 
ఐసీకరం త్తసుకొస్వత. ఓక డియర్.. బై.." 
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 'హూ... ' న్నటూు రిింది అలవాటుగా. 
  ***** 
 "ఏమండీ, ఎం సెట రిజ్ల్ వచేిస్వయ...' 
 'గుడ గుడ... ఎంత రాంక..' అడిగాడు. 
  చెపిపంది. 
 "ఓక. నాట బాడ. మంచ కాలేజ్ ట్రై చేదాూ ం. నువాం కంగారు 
పడకు.. సరేనా.." 
 "ఎప్పుడొస్వతరు?" 
 "తారగానే వచేిస్వత. ఇవాళ బయటకి త్తసికెళీలేను శైలూ. 
ఆదివారం వెళ్ూ ం...."  
 ఆమె జ్వాబ్బ చెపేపలోపు అతను ఫోన్ ఆగపోయంది. 
   *** 
 గ్బ గ్బా బ్రేక ఫ్యసు ముగంచే హడావుడిలో వున్న భరతత్త "మీతొ 
అరెజంట గా ఒక ముఖో విషయం మాటిాడాల్ల.." అంది శైలజ్. ఆమె ముఖం 
లో న్వుా లేదు. ఎంత్త గ్ంభీరం గా కన్నపిస్తతంది.  
 "ఏమిటీ” అన్నటుు  చూస్వడు. 
 ఆమె ఎలా చెపాపలా అన్నటుు  చెపిపంది. "నేహా ప్రేమలో పడింది." 
        అదిరిపడతాడనుకుంది. కానీ 'ఔనా?' అన్నటుు  చూస్వడు భారో వైపు. 
 భరత హావభావాల త్త సంబంధం లేన్న దాన్నలా చెపప స్వగంది. 
 "ఎవరన్న అడిగా. అనీన చెపిపంది. మన్ వాడు కాడు. మన్ 
రాషోమూ కాడు. ముకూక మొహం తెలీన్న వాడిత్త ప్రేమేమిటీ.. అన్న 
చవాటిేస్వ. ఏడుస్తత కాలేజ్ కి పోన్న్న గ్డియేసుకు పడుకుంది 
రెండురోజులైంది. మాటా లేదు మంచీ లేదు. ఇక నేను దాంత్త మాటిాడను. 
మీరైనా దాన్నకి బ్బధి చెపపండి. అది చేసుతన్న వెధవ పన్న మంచది కాదన్న, 
చెపిపన్ మాట విన్కపోతే జీవితం నాశన్మపోత్తందన్న." 
 ముఖమంతా ఎర్రబడి పోయన్ భారో ముఖం లోకి చూసి, 
అంతలోనే సీరియస అయపోతూ. " నేను చెపపను. చెపపకకరేిదు కూడా.." 
అనానడు ఖచితమన్ సారంత్త. 
 అతన్న జ్వాబ్బకు న్నవెారపోయంది. తన్న్న వారం రోజులుగా 
మన్సున్న అటుు డికిసుతన్న సమసో ఈ యన్కి ఇంత తేల్లక గా వుందా? 
వ్వళ్ళీ మండిపోయంది.. "అసలు మేకమీ పటుదా.." అన్న పూరితచేసేలోపే 
అతనే అందుకున్న చెపాపడు. 'ఇలాట్ వి తలి్ల సముదాయంచ చెపపడమే 
సబబ్బ గా వుంటుంది.. నీకు బాగా తెలుసు నేహ మన్సున్న ఎలా 
మళ్ళీంచాలో! ఒక వళ నీకు తెల్లయకపోయనా తెలుసుకునైనా ఫల్లతాన్నన 
స్వధంచగ్ల స్వమరియం వుంది. నీ మీద నాకా న్మాకమూ వుంది. సరే, 
ఇవాళ జ్పాన్ న్నంచ మా కంపెనీ డైరెకుర్ వస్తతంది... ఎయర్ పోర్ు కి వెళ్ళీ 
రిసీవ చేసుకున్న హోట్టల లో దింపి రావాల్ల. లేట అవుత్తంది. 
ఎదురుచూడకు. దెనీ కీ వర్రీ అవకు.. నేహ నీ మాట వింటుంది.. ఓక, 

బై.." అంటూ, జ్ఞకెట భుజ్ఞనేసుకున్న కారు వైపు పరుగులు దీసుకుంటూ 
వెళ్ళీపోయ్యడు. 
 ఆమె కళ్ళీంతింత చేసుకున్న చూసుతండిపోయంది. 
 అంతలో నెమాదిగా గ్ది తలుపు తెరుచుకున్న నేహా 
బయటకొచింది. వచి స్తఫ్య లో కురుిన్న తలి్ల వ్వళ్ళీ తలపెటుు కున్న 
పడుకుంది.  
 వారం రోజుల తలిీ కూత్తళీ మధో యుధిం తరాాత... నువెాంత 
అంటే నువెాంత అనీ, నా జీవితం నా ఇషుం అంటూ మాటలత్త 
ఠారెతితంచన్ కూత్తరు... పదళి పసిపాపలా అలా వ్వళ్ళీ వాలంగానే ఆ తలి్ల 
హృదయం పరవశించపోయంది.  
 ఆమెన్న అమాంతం గుండెలకి హత్తతకున్న నుదుట్మీద ముదుూల 
వరషం కురిపిసుతంటే... 'స్వరీ మమీా... ఇంకెప్పుడూ న్ననున హర్ు చేయను.. 
ప్రామిస..' అంటూ ఏడుస్తత గొణ్ణగంది. 
 వింటున్న ఆమెకి ఇది కలా న్నజ్మా అన్న సంబ్రమాశిరాోలత్త 
కళీంట నీళ్ళీచాియ. 
 అద సందరభంగా కూత్తరికి తానే పెదూ సేనహత్తరాల్లన్న్నటుు , 
లాల్లస్తత బ్బజ్జగస్తత పొగుడుతూ మంచ చెడులు బోధసుతంటే.. నేహ మౌన్ం 
గా వింటూ 'ఉ..' లు కొడుతూ వుండిపోయంది. 
 చవరికి తలి్ల మాట జ్వ దాటన్న్న ఒటేుయంచుకోవడం త్త  
 'హమాయ్యో...' అన్న ఊపిరి పీలుికుంది శైలజ్. 
 జ్రిగందంతా పూస గుచిన్టుు  చెబ్బదామన్న ఫోన్ చేసింది.. కానీ 
అతను మీట్ంగ్స లొ వునానడంటూ ప్రకట్ంచంది సెల.  
 మరో స్వరి న్నటూు రిక తపపలేదామెకి. 
  ***** 
 నేహాకి పెళ్ళీ సంబంధం కుదిరింది. చదువూ, సంస్వకరాలత్త 
బాటు తమ కంటే రెండు మెటిు ఎత్తతలో వున్న గొపిపంట్ సంబంధం 
కావాలన్న తపించంది శైలజ్. అందుకోసం కళిలిో వ్వత్తతలేసుకున్న మరీ 
వెదికింది. పెళ్ళ ి చూపుల దగ్గరినంచీ తాంబూలాల వరకూ అంతా  తానే 
అయ వోవహరించంది. ఆ తరాాతి ఘటుం పెళ్ళీ ఏరాపటిలిో మాత్రం 
ఊపిరాడక తలమున్కలైపోత్తంది. 'ఈయనేం పట్ుంచుకోరు. అనీన 
ఒకకదానేన చేసుకోవాల్ల వదినా..' అంటూ అప్పుడే పెదూ రికపు మాటలు 
మాటిాడేస్తతంది. 
 "ఏమండీ, ఇదిగో మారేజ్ హాలస చూసొచాి? వాటసప్ లో 
ఫోట్లలు పంపుత్తనాన, ఏది బావుందో, చూసి వెంటనే చెపపండి.." 
 పదిహేను న్నముష్ణలిో జ్వాబ్బ సిదిం. "పారడైజ్ సరికల లో ది 
బావుంది. ఓక చేసి అడాాన్స కటేుసేయ.." ఆరుర్ పాస చేసేవాడు.  
 "మీరు వచి చూడరా?" 
 "అవసరం లేదు డియర్. నువుా చూస్వవు కదా.. చాలు." 
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 హూ..!  
 "ఇదిగోండీ, పెళ్ళీ కూత్తరి చీరలష్ణపింగ్స కి వెళ్ీల్ల మీరూ 
రావాల్లసంద.."  
 'అబాు! పిీజ్ లీవ మీ డియర్.. నీ కది న్చితే అద నాకూ 
న్చుిత్తందన్న తెలుసు కదా.. నీకూ 
 "హూ.. మీ వాళీ కి పెటేు బటులు..?"  
 "అవనీన నా కంటే నీక బాగా తెలుసురా.." 
 "ఓహో, రా అన్న కూడా అన్డం వచాి మీకు? అదిసరే, 
బంగారం రేటు వున్నటుు ండి పదిహేను వలకు పెరిగంది... ముపెచూ త్తలాలు 
అనానము కానీ.." 
 "డోంట వర్రీ.. లోన్ పెడతానులే.." 
 "వంట వాళిన్న మాటిాడా... మెనూ పంపుత్తనాన.." 
 "వండ్రఫుల.." 
 "కళ్ోణ మంటంపం ఈ డిజైన్ న్న ఫైన్లైజ్ చేస్వ.. 
 'బూోట్ఫుల" 
 "పెళ్ళీ యెలిుండి.. మీరెప్పుడు వస్వతరు స్వర్?" 
           "యూ సిలిీ... రేపట్నంచ వారం రోజులు సెలవు పెటేుస్వ డియర్.." 
 "చాలా సంత్తషమండి. మీ అమాాయ పెళ్ళీకి వారం 
సెలవంటే... ఎంత గొపప ఘన్కారోం చేసుతనానరో..! పన్నలో పన్నగా పెళ్ళీ 
లో మీకు సనాాన్ సభ ఏరాపటు చేసేస్వత.."   
 మెసేజ్ కొట్ుంది, కిన్నకుగా. 
 జ్వాబ్బగా - 'నోరంతా తెరుచుకున్న నాల్లక వెళీ బెట్ు న్వుాత్తన్న 
ఇమేజ్ ' కన్నపించంది సీకరన్ మీద. 
 'హూ...' మన్సులోనే న్నటూు రిింది. కానీ ఇదన్న చెపపలేన్న ఒక 
చన్న అసంతృపిత ఆమెన్న అమితం గా బాధస్తతంది. ఒకక గానొకక ఆడపిలి 
వివాహం ఎలా జ్రుగుత్తందా అన్న దిగులు కంటే కూడా, అమాాయ 
వెళ్ళీపోయ్యక బోసిపోయే ఇంట్న్న తలచుకుంటే గుండె గుభేల మంట్లంది. 
కడుపులోంచ దుఃఖం తనునకొస్తతంది. 
       తన్ అనుకున్న వారి త్త చెప్పుకున్న క్గల్లంచుకున్న ఏడాాలన్న వుంది..  
 నేహ త్త పంచుకోవాడాన్నకి మన్సు రావడం లేదు. పెళ్ళీ కళ త్త 
కళకళ లాడుత్తన్న ఆమె ఆన్ందాన్నన భగ్నం కాకూడదు. 
 భరతత్త చెప్పుకున్న భరుమనాలనుంది.. ఊహు. ఆ రాతి గుండె కి 
అససలు అరిం కాదు వసు అనుకుంది కసిగా. 
 అంతలో ఫోన్ డిజైన్ర్ న్నంచ. పెళ్ళీ చీర రెడీ అన్న.  
       వసుతనాన.. "అంటూ వెంటనే కదిల్లంది.. ఆలోచన్ల త్తటున్న వదిలేసి.
  *** 
 పెళ్లపోయంది. రెసిపషనూ అయపోయంది..  

 చుటాు లూ, బంధువులూ, దగ్గరి వాళ్ళీ ద్దరపు వాళ్ళీ అందరూ 
- ఎకకడి వాళికకడ సరుూకునానరు.  
 ఇలింతా సంక్రంతి మరానట్ వాకిల్ల లా వుంది.  
 అమాాయ ఇంకొంచెం సేపటి్ల అతాతరింట్కి బయలేూరుత్తంది. 
ఇంటి్లంచ లక్ష్మి దవి అడుగు త్తసి వెళ్ళీపోత్తంది... కాదు తన్ లోంచ 
ప్రాణం వెళ్ళీపోత్తందమో.. రేపట్నంచీ 'మమీా మమీా 'అంటూ వెన్కెన్క 
విన్నపించే పిలుపులు వుండవు కద్ద..? ఎంత న్నభాయంచుకుందామనాన 
ఆమెకి దుఃఖం ఆగ్డం లేదు. 
 ఈయన్కసలు ఇలాట్ ఫీల్లంగేస వుండవా... ఎకకడా ఈయన్? 
చుటూు  చూసింది.  
 ఎకకడ కన్నపించలేదు. నేహా కూడా కన్నపించడం లేదు? నేహ 
గ్ది లోకి వెళ్ళత మూసున్న తలుపును నెటుబోయ ఆగపోయంది.. 
లోపల్లనంచ భరత గొంత్త విన్పడటం త్త. 
 "అతత వారింట్కెళ్ళతంట్ట, తండ్రులందరూ కూత్తళికి ఏం 
చెబ్బతారో నాకు తెలీదు నేహా.. కానీ నేను నీకు ఇప్పుడు తండ్రిగా కాదు 
ఒక సేనహత్తడిగా చెపేపది మాత్రం ఒకటే. నీకకకడ ఎలాట్ కషుమొచినా 
భరిస్తత వుండమన్న చెపపను. నీకు తెలీన్న మనుష్యలు కాబట్ు, 
తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళతండాల్ల. ఒకవళ నీకు అరిం కాన్న పరిసిథ 
త్తలు ఎదురై, ఆ ఎదురీతలో ఒంటరిగా సమసోన్న 
పరిషకరించుకోలేన్ప్పుడు ... అప్పుడు మాత్రం నీకు ఎవరూ లేరన్న కానీ 
జీవితం లోఇక మిగల్లంది లేదన్న కానీ అనుకోవదుూ  నానా! నీకెపపట్కీ ఈ 
నాన్న వునానడు. నీ కోసమే బ్రతికి వుంటాడు అన్న సంగ్తి మాత్రం 
మరచపోవదుూ  తలిీ! ఏమిట్, ఇలా చూడు.. నా మీద ఒటేుసి చెప్పు.. సరే 
అన్న.. నా బంగారు తలి్లవి కద్ద.." ఆయన్ అరిిసుతన్నటుు  చేయ చాచాడు. 
"డాడీ.." అంటూ ఉదాగ్ంత్త తండ్రిన్న చుటేుసుకున్న, గుండెల మీద తల 
ఆంచుకున్న, వ్వడోకలు గా దుఃఖిస్తతంది. 
 "నువుానా ప్రాణాన్నవి.. నీ ప్రాణాలు నావి, అమావి.. 
అరిమందా.." అతన్న సారం వ్వణుకుత్తంది.. పటులేన్న ప్రేమత్త.. 
శకుంతలను స్వగ్న్ంపుత్తన్న కణా మహరిషలా.. 
 వింటున్న శైలజ్ తన్ చెవులన్న తాను న్మాలేన్నదై, సగ్ం తెరిచన్ 
తలుపులోంచ... బిడును హత్తతకున్న, కళ్ళీ త్తడుచుకుంటున్న భరతన్న చూసి 
చల్లంచపోయంది. 
 అతను రాయ కాడు. అతన్న హృదయం సపందన్లేన్న దీ కాదు.  
 ఆ తండ్రి ఈ తలి్ల కనాన గొపపవాడు. అపపగంతలప్పుడు 
కూత్తరికి చెపాపల్లసన్ అసలైన్ జ్ఞగ్రతతలు చెపిప భరోస్వ ఇచి పంపుత్తన్న 
అసలైన్ తండ్రి.. కాదు.. కాదు.. హృదయ్యలను పదిలంగా కాపాడుకునే 
చందమామ వంట్ వాడు. 
 జ్ఞబిల్ల కూన్ చుటూు  వెనెనల పరాతమ న్నల్లచన్ భరతన్న చూస్తత 'ఐ 
లవ యూ' అంది మన్స్వరా.       **** 
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