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అధ్యక్షుని కలం నండి… 
 తెలుగు కళా సమితి సభ్యోలకు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ ఉగాది మరియు శ్రీరామ న్వమి  
శుభాకాంక్ష్లు.  మీ అందరూ క్షేమంగా మరియు ఆరోగోంగా ఉనానర్ని భావిసుతనానన. కరోనా కరాళ్ న్ృతోం 
అనూహో పరిణామం, దుర్దృష్ుకర్ం. ఈ మహమామరి నూోయార్కక మరియు నూోజర్సమ రాష్ట్రాలన అతలా కుతలం 
చేస్తంది. సామాజిక దూర్ం పాటిచడం, ఇంటి దగగరే ఉండడం ద్మవరా దీనిన అరికట్ుడం మన్ందర్ం 
చేయవలసిన్ పని. అతి తవర్లో ఈ covid-19 నండి మన్ం విముకుతలవుతాం అని నా ఆశ్. ఇలాంటి అనివార్ో 
పరిసితతులీో త్రిమూరిత సంగీత కార్ోక్రమం మరియు ఉగాది సంబర్రాలు ర్దుు చేయక తపులేదు. బహుశా తెలుగు 
కళా సమితి చరిత్రలో ఇది మొదటి సారి అనకొంటాన. అలాగే తదుపరి ఎనినకల ప్రక్రియన (ఓట్లీ లెకక బెట్ుడం, 
కొతత కార్ోవర్గం ఏరాుట్ల చేయడం) కూడా వాయిద్మ వేయాలిమ వచిుంది.  

 గత రండు సంవతమరాలుగా మీరు అందించిన్ సహాయ సహకారాలకు నా మన్సూూరిత కృతజఞతలు. 
ముఖోంగా ఆరిిక సహాయం అందజేసి, కార్ోక్రమాల నిర్వహణకు సహాయం చేసిన్ ద్మతలకు, వివిధ్ సంసిల 
నాయకులకు, సమితి సలహా సంఘ సభ్యోలకు పేరు పేరున్ ధ్న్ోవాదములు. అలాగే తెలుగు కళా సమితి 
నిధులన సరైన్ ర్సతిలో వృదిధ చేసుతన్న Finance Committee సభ్యోలకు, ఎనినకలన సమరి్వంతంగా 
నిర్వహిసుతన్న Election Committee సభ్యోలకు, By-Laws న కూలంకష్ంగా అధ్ోయన్ం చేసి మారుులు/ 
చేరుులు చేసిన్ By-Laws Committee సభ్యోలకు మరియు తెలుగు జ్యోతి సంపాదక వర్గ సభ్యోలకు నా 
న్మోవాకములు. నా తోటి కార్ో వర్గ సభ్యోలకు, కార్ోక్రమాలీో చేయూత నిచిున్ యువతకు, సవచుంద సేవకులకు 
నా కృతజఞతలు.  

 ఈ కార్ోవర్గం పదవీ కాలంలో 20క్స్ పైగా కార్ోక్రమాలు దిగివజయంగా నిర్వహించాము. అలాగే తెలుగు 
జ్యోతి పత్రికన కూడా పున్రుదురించాము. ఇతర్ సంసిలు నిర్వహించిన్ ఎన్నననోన కార్ోక్రమాలకు తెలుగు కళా 
సమితి సహాయ సహకారాలు అందజేసింది. వీటి వివరాలు ఈ సంచికలో పందుపరిచాము. దీపావళి మరియు 
సంక్రంతి సంబరాల జమా ఖరుుల వివరాలు, ఏప్రిల్ చివరి వర్కు సంసి బ్ోంక్ ఖాతా వివరాలు (operating 
account) కూడా ఈ సంచికలో పందుపరిచాము.  

 ఈ సంచికలో సంక్రంతి సంబరాల వివరాలన, గత నాలుగు న్నలలీో చేసిన్ వివిధ్ కార్ోక్రమాల flyers 
న పందుపరిచాము. ఈ మధ్యో జరిపిన్ శ్రీ శార్వరి కవి సమ్మమళ్న్ంలో (zoom ద్మవరా) వివిధ్ కవివరుోలు  చదివిన్ 
కవితలన ఈ సంచికలో ప్రచురిసుతనానము. సాహితాోనిక్స్ పెదు పీఠ వేసిన్ ఈ సంచిక మీకు న్చుుతుందని ఆశ్. 

 తెలుగు కళా సమితిక్స్ అధ్ోక్షునిగా గత రండు సంవతమరాలుగా పని చేయడం నా మహతాాగోంగా  
భావిసుతనానన. ఈ అవకాశానిన ఇచిున్ సభ్యోలందరికీ మరొకకసారి ధ్న్ోవాదములు.  

మీ 
ఉపుల అన్ంత సుధాకర్క  
అధ్ోక్షులు, తెలుగు కళా సమితి 
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 ఈ సంచిక సంకలన్ం మొదలైన్ జన్వరి న్నలలో Corona మహమామరి కరాళ్ 
న్ృతోం ఎంత భయంకర్మో తెలియ లేదు. ఐత్య ఇపుుడు తెలుసుతన్నది అంతకనాన 
భయంకర్మైన్ విష్యం, అనేక దేశాలీో అధికార్ వరాగల అసమర్ధతా, కొందఱు 
మతోనామదుల 'గాలిలో దీపం పెటిు దేవుడిమీద భార్ం వేయమన్న’ బ్ధ్ోత లేని 
బోధ్న్లు. భగవంతుడు మాన్వుడిక్స్చిున్ విజాఞనానిన వాడట్ం అన్వసర్మనీ, తపునీ, 
పాపమనీ అన్న ఈ దురాలోచన్లు ఎపుటిక్స్ మన్లిన వీడుతాయో కద్మ.  ఐత్య under 
developed/ developing country అని ఇంకా చెడడ పేరున్న మన్ భార్త దేశ్ం ఈ 
గడుడ పరిసిిని చాలా సమర్ివంతంగా ఎదురుకంట్లన్నది. అది మన్ందఱికీ ఎంతో గర్వ పడవలసిన్ విష్యం.       
 ఇక ఈ సంచికలో మీ కోసం: 
 తల్ల ీనినన దలంచి: ఈ కవిత మొదట్ చదివిన్పుుడు, లక్ష్మి గారికందుక్స్ంత నిరాశా భావం అనిపించింది. కానీ ఈ 
Covid 19 వాతావర్ణంలో వైదో నిపుణుల్లన వైజాఞనికుల్లన అనమానించి పరిహసిసుతన్న ప్రసుతత పరిసిితులు చూసుతంటే 
నిరాశే సమంజసమ్మమో అనిపిసుతన్నది.  
 ఆకు రాలిన్ చోట్:  హరితానిన అంతులేకుండా అపహరిసుతన్న మాన్వాళికై ఒక కనీనటి బొట్లు 
 సవపన సుందరి: ఒక అందమైన్ కవితకొక అందమైన్ మకుట్ం 
 జీవితం ఈజ్ ఈకవల్ ట్ల: ఏ యుగంలోనైనా "తపుదు యుధ్ధము బంధు నాశ్మున్...." ఆతీమయుల మధ్యో 
కోపాలూ కక్ష్లూ కూడా ఎకుకవుంటాయంటారు! 
 ఆగిన్ గుండె: మఱొక హృదయ విద్మర్క కవిత.  
 మన్ ప్రేమ: ఒక అందమైన్ భావ కవిత  
 అపార్ధం: అకకడో కాలూ ఇకకడో కాలూ ఉన్న మన్ లాంటి ప్రవాస భార్తీయులు ఆలోచించాలిమన్ విష్యం 
 అపుు చేసి పపుు కూడు: ఎంత ఖరుు పెడేత Credit Card Company నంచి అంత Cash Back వసుతంది అని 
కూడా చెపిు ఉంట్లంది ఆ ర్జని, అనిపించింది నాకు  
 తొలిగిన్ మబుులు: జీవితంలో అనిన ఆపదలూ అపారాధలూ అంత త్యలిగాగ తీరి పోత్య ఎంత బ్వుణుు! 
 మూడో కోరిక: అనీన కోరికలు అలా తీరుుకోగలిగిన్ ఆ శాస్త్రి గారంత అదృష్ువంతులు ! 
 ప్రేర్ణ: 'విన్దగున్నవవఱు చెపిున్’ అన్న సూక్స్తని ఒక చందమామ కథ రూపేణా చెపాురు కవయిత్రి 
 ఒక దీపం వలిగింది: అందమైన్ ప్రేమ కథలా మొదలైన్ ఒక Cyber బలి పశువు కథ 

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్గం 
ఊటుకూరి విజా్ఞన్ కుమార్ (సంపాదకులు),  లంకా వంకట కృషా్ణ రావు,  

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

దరిసిపూడి ఉష (ఉప-సంపాదకులు ), గ్ండి జ్యాతి 
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Events Organized  
by Current BoT (2018-2020) 

Date Event/Program In Association with 

June 24, 2018 Sangeetha Vibhavari DTA 

Aug 19, 2018 Summer Picnic  

Sept 29, 2018 Yoga for Beginners Isha Foundation 

Sept/Oct 2018 Sports Competitions  

Oct/Nov 2018 Cultural Competitions  

Nov 18, 2018 Deepavali Celebrations  

Jan 27, 2019 Sankranthi Celebrations  

March 31, 2019 Trimurthy Day Celebrations  

April 20, 2019 Ugadi Celebrations  

June 22, 2019 Vihangam Yoga for Beginners Vihangam Yoga 

July 14 - 20 Summer Art Workshop  

July 28, 2019 Literary Event TANA 

Aug 4, 2019 Summer Picnic  

Sept 22, 2019 Veena Concert  

Sept/Oct 2019 Sports Competitions  

Oct 2019 Cultural Competitions  

Nov 16, 2019 Deepavali Celebrations  

Dec 8, 2019 Ashtavadhanam  

Jan 26, 2020 Sankranthi Celebrations  

Feb 29, 2020 CPR Training TANA 

April 14, 2020 COVID-19 Webinar  

April 26, 2020 Ugadi Literary Event  

2020 Trimurthy Day and Ugadi Celebrations are cancelled due to COVID-19  



 TFAS 2020 Sankranthi Celebrations : Prize Winners 

       

Posters Competitions  Telugu Poem Recitation Competitions 

Seniors Special Prize Anjali Vishwanathan  Seniors First Prize Laya Neelisetty 

        Second Prize Sidhardh Thamma 

Juniors First Prize Srija Boddu       

  Second Prize Saanvi Dasari  Juniors First Prize Srija Boddu 

  Third Prize Agatsya Janapareddy    Second Prize Divya Suri 

      Third Prize Deepthi Suri 

Muggulu (Rangoli) Competitions       

Sub- First Prize Sharini Vemireddy  Sub-Juniors First Prize Purohitha Nookala 

  Second Prize Srikar Majeti    Second Prize Sanvi Boddu 

  Third Prize Puruhootika Nookala     

      Telugu Reading Competitions 

Juniors First Prize Srija Boddu  Seniors First Prize Laya Neelisetty 

  Second Prize Tanvisai Karamsetty    Second Prize Pranav Manikonda 

  Third Prize Pranavi Jonnalagadda       

      Juniors First Prize Srija Boddu 

Seniors Special Prize Anjali Viswanathan    Second Prize Sravanthi Manikonda 

        Third Prize Nishitha Aerroju 

Adults First Prize Radhika Dasari       

  Second Prize Vijayalakshmi Kolisetty  Sub-Juniors Special Prize Purohitha Nookala 

  Third Prize Padmaja Kadiyala     

    Telugu Speaking Competitions 

Pindi Vantalu Competitions  Seniors Special Prize Laya Neelisetty 

Adults First Prize Chandra Tammineedi       

  Second Prize Arunalatha Tamma  Juniors First Prize Deepti Suri 

  Third Prize Basavalakshmi Katepalli    Second Prize Srija Boddu 

  Third Prize Radha Virupaksha    Third Prize Abhiram Thammana 

         

Fancy Dress Competitions  Sub-Juniors First Prize Purohitha Nookala 

Sub- First Prize Srihith Majeti    Second Prize Sharini Vemireddy 

  Second Prize Harshika Pasunuri    Third Prize Anushri Appana 

  Third Prize Krish Venkata     

  Special Prize Sharini Vemireddy     
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*00000000000000000000000000000000000* 
సున్న  

ములుగు విశ్వ నాధ్ శాస్త్రి 
*00000000000000000000000000000000000* 

0 క్స్ విలువంత అని పంతులిన అడిగిత్య  
సునాన క్స్ విలువేంటి? శూన్ోం అంటాడు! 
0 లేకుండా  
పంతులూ లేడు! ఏ పండితుడూ లేడు! 
 
అంకల దరిజేరి అది విలువలన పెంచు! 
పదముల దరిజేరి పద్మరి్ములనే కూరుు! 
 
సున్న ప్రకకన్ 0 చేరి సున్నం అయ్యో!  
అన్న ప్రకకన్ 0 చేరి అన్నం అxయ్యో!   
ఆంధ్రా లో అన్నబియోం కూడా క్స్లో రండు అయ్యో! 
 
పది మధ్ోలో దూరి పంది గా మార! 
న్ది మధ్ోలో దూక్స్ న్ంది గా మార! 
 
ప్రతి కొంప లోనూ అది తిష్ు వేసింది! 
0 లేన్టిు సంసార్మ్మ లేదు!  
 
కాంగి లోనూ దూర!  
దేశ్ం లోనూ దూర! 
కమలం లోనూ దూరే ! 
అది రాజకీయం కూడా న్డుపుచుండె! 
పంచాయతీ నండి పార్మీంట్ల వర్కూ అది మంబరై ఉండ!  
 
గుండుసునాన అని ఎగతాళి చేయకు  
గూండా గా మారి రుబ్బు చేయు! 
 
ఆర్ంభము న్ 0!  అంత మందున్ 0! 
జన్న్ంలో 0!  
మర్ణంలో 0! 
శూన్ోంలో 0!  అన్ంతములో 0! 
 
ఇందూ, అందూ అన సందేహమ్మల! 
అండ, పిండ, బ్రహామండము లలో 0!    
సతోం,  శివం,  సుందర్ం  
అనినంటిలోనూ అది అలరారుతోంది! 
 
0 తోటే ఉంది  
అందం!  ఆన్ందం! 
జీవితంలో  చివర్క్స్ మిగిలేది 0 ! 
 
గోవింద్మ! ముకుంద్మ! శ్ంభో! శ్ంకరా! 
సునానలు గలవే ఈ భగవనానమాలు అనీన!  
ఏడుకొండల వాడా! వంకట్ ర్మణా! 
నీకు నామాలతో పాట్ల అందు సునానలు లేవా! 

 
తిరుపతిలో ఎకుక ప్రతి కొండ లోనూ 0! 
తిరిగి దిగి వచుు ప్రతి గుండు లోనూ 0! 
 
ఇంత మహిమ గల 0 -  
మరి గుడి లోన లేదని, బడి లోన లేదని  
దిగులెందుకనాన! 
 
గుడిలోన్ జేరి గుండిగా, 
బడిలోన్ జేరి బండిగా మార్డం ద్మని అభిమతం కానే కాదనాన!  
  
కనక గుడి  గంట్లో చేరి, బడి గంట్లోనూ చేరి  
మోత మోగిస్తందనాన!  
ఆ మోత నాదం లోనూ 0! 
 
కాలంతోటే అది పరుగులిడుతోంది! 
ప్రతి గంట్,  ప్రతి దిన్ం,  
ప్రతి వార్ం, ప్రతి పక్ష్ం,   
ప్రతి మాసం,  ప్రతి సంవతమర్ం, 
అనినటా ఉండి కాలచక్రoన అది తిపుుతోంది! 
 
వార్ం, వర్్యం అంటూ, గ్రహం - గ్రహణం అంటూ 
పంచాంగం అంతా సునానల మయమ్మ! 
 
దేహంతోటే అది అంటిపెట్లుకుని ఉండె! 
కంటిలోనూ 0!  పంటిలోనూ 0! 
కంఠలో 0!  కండర్ంలో 0! 
చర్మంలో 0!  ర్కతంలో 0! 
  
ద్మహంలో 0!  మోహంలో 0! 
రాగంలో 0! అనరాగంలో 0!  
సర్సంలో 0!  విర్సంలో 0! 
కామంలో 0!  క్రోధ్ంలో 0!  
న్ర్న్ర్ంలో అది జీరిుంచుకుని పోయ్య! 
 
రోగంలో 0 ! ద్మనిక్స్ చేసే వైదోంలో 0! 
అంగాంగమున్ 0 అంటిపెట్లుకుని ఉండ 
దేహంతోటే అది దహన్మగున్నిపించె!  
తీరా చితా భసమం చూడ అందు కూడ కనిపించె! 
మన్ గతులనే మారిువేసి అది గంతులేస్తంది! 
 
"జయహో సునాన 
జయ జయహోసునాన!! 
*000000000000000000000000000* 

ఈ సున్నా కవిత చదవగానే న్నకు గుర్తచొ్చింది ఈశావాస్యోపనిషత్త ొమొదటి శో్లకిం   
ఓం పూరామద: పూరామిదం పూరాాత్ పూరాముదచాతే ||  

పూరాశా పూరామాద్యయ పూరామ్మవ అవశిషాతే ||    
ఓం శంతిిః శంతిిః శంతిిః || 
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తలీ్ల…. భార్తి…. 
నినన తలంచి నేన పటిున్ పతతము ఈ విధి 
భంగమయ్యో 
ఏమని చెపుుదు నాదు దుసిితిన్... 
 
ఉదయమున్ నిన దలంతున్న్న  
అరుణక్స్ర్ణములు స్కని వాసమయ్యో 
మన్సు మూగబోయి మౌని నైతి……. 
 
చైతన్ోమున్ పట్లువిడక 
నీదుగురించి నాలుగ వాకోముల్ చెపుుదమన్న 
విన్నడి మాన్వు డెందున కాన్రాడు……. 
 
నిన తనివార్ పూజింప విరిసిన్ కుసుమములకై 
బోవ 
హతవిధీ.. ఏమని చెపుుదు ఎచట్ కాంచిన్  
కృత్రిమపూల గుతుతలె కాన్పడియ్య….. 
 
వేద విఙ్ఞఞన్ఖని అయిన్ అమృతభాండము ఎదుట్ 
నండగ 
ఎండమావికై పరుగులిడు యాతన్  
ఈ పిచిు జనలు చేయుటందుకో 

తెలియరాదయ్యో… 
 
మదిని కలవర్ముమతో,  
తెగని పట్లుదలతో, 
ఎట్లలైన్ నీదు మహిమలు, 
నిన పఠంచిన్ పసగు మహాన్ందములు, 
నీదు దీవన్చే కలుగు పుణోములు, 
నీదుపై ఏకాగ్రతతో కలుగు అద్వవత సిధిధ, 
మన్ఃపీఠమున్ నిన సిాపించిన్ పందు కైవలోము, 
మరి ఎందున కాన్రాదని తెలియచెపుుదున్న్న  
ఏమి పాపము చేసితినొ గాని 
విన్నడివారు కర్వైరి...ఏమన్ందు... 
 
తలీ్ల...భార్తీ..నిన కొలవగలేని దౌరాాగోపు జాతి 
అయిన్ 
ఈ జనల మన్మున్ తిమిర్ము హర్ము చేసి 
వలుగు చూపి బ్రోచు తలీివి నీవ గదమమ. 
చలము సేయక 
నీవు మముమ చలగీ చూసి 
పెడద్మరి పటిున్ పిలవాని త్రోవ మారిు 
అకుకన్ చేరిు బ్రోవుమా, తలీి శార్ద్మ! 

త్ల్లీ ...నిన్ను దలంచి...  
జి.యస్.లక్ష్మి 



సంక్ర ంతి సంబరాలు  

జనవరి 26, 2020 

చిత్ర మాలిక  
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Telugu Fine Arts Society 

Event Accounts (Nov 2019 - April 2020) & Overall Summary 

Event Organized Income Expense Profit/(Loss) 

Diwali  (November 16, 2019) $36,850  $33,550 $3,300 

Ashtavadhanam (December 8, 2019) $1,485 $1,700 ($215) 

Sankranthi (January 26, 2020) $3,640 $4,350 ($710) 

Overall Accounts Status as of April 30, 2020 (Operating accounts) 
 

Bank Balance $44,000 (PNC & Investors) 

Receipts Due   $1,000 (from Ananda Mandir—deposits) 

Memberships - $5,400 (need to be transferred to Endowments account) 

Payments Due - $3,600 (including $2,000 donation for COVID-19 fund) 

Balance  $36,000 

Events/Programs Supported by TFAS (2018-2020) 

Vegesna Foundation Cine Gana Vibhavari : June 9, 2018 

TANA Vesavi Vennela Workshop (by Dr. Shobha Raju) July 23 - 27 

DSP Live Show : Sept 8, 2018 

Bhakta Prahlada Dance Drama by Sri Ananda Natyalayam : Sept 13, 2018 

TATA Bathukamma Celebrations : Oct 13, 2018  

NJ Bathukamma Celebrations : Oct 13, 2018 

TANA/LMA Music Training Workshop : Aug 19 - 30, 2019 

TANA Literary Event with Medasani Mohan garu : Aug 25, 2019 

Sankara Netralaya NJ Launch : Sept 7, 2019 

NJ Bathukamma Celebrations : Sept 28, 2019 

TATA Bathukamma Celebrations : Oct 5, 2019 

Serve Food to homeless people with SDP : Dec 2019  
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జాగృత్ యుదధ ం 
   - డా. బుష్ కావూరు  

 
కన్పడకుండా కదిలే శ్త్రువు 
మాన్వళికే ముపుు తెచెున 

మృతుోనీడలా ముసుగున్ ద్మగి 
మాట్ల మాట్లన్ మసలు చున్నది 

 
దొమిమలో దిగిన్ ధ్న్వంతరులు 

సాహసించిన్ సిసుర్మమలు 
గొరిలాీ యుదధం 

హహ కార్ం 
నేల కొరిగిన్ రోగుల బ్రులు 

 
పౌరుష్ట్రనిక్స్ మారుపేరులం 

ఓట్మి ఎరుగని జాతి పుంజులం 
ర్కతం చిందినా విర్క్స్త చెందమ్ 
శ్వలామైన్  సవాల్ మాన్ం 

 
వైదుోలాీరా వీరులాీరా 

ఊపిరి నిలిపే ధీరులాీరా 
సైన్మ లాోబ్ లో సైనికులారా 

ఖార్ఖనాలో  కారిమకులారా 
కలసి కట్లుగా ముట్ుడి చేద్ముం 
కరోనా వైర్స్ కట్ుడి చేద్ముం 

 
మృతుోవు కోర్లు వంచే వాళ్ళం 
మాన్వ మనగడ నిలిపె వార్ం 
వైర్స్ వారులో విజయం మన్దే 
గెలుపు పిలుపులో నాదం మన్దే 

 
పుడమి తలిీ క్స్ 
ప్రకృతి కన్ోక్స్ 

మారిన్ మనషుల మమతలు పంచి 
మన్సుల మలెీల మాలలు వేద్ముం 

 
అసువులు బ్సిన్ -అమర్ యోధులక్స్ 

విజయ ర్సతిన్ హార్తులిద్ముం 
తనవులు ద్మలిున్ తాోగమూరుతలకు 

శిర్సుమ వంచి సలాం చేద్ముం 

కరోనాతో పోరాడే శార్వరి  

   - శ్రీనివాస్ తొడుపునూరి  
 

Before Covid-19 (Before Ugadi) 
 

కారు మబుులు కమిమ రావాలి వరాాల జ్యరు 
కష్ట్రులు కడత్యరి ఆగాలి రైతన్నల పోరు 

కన్కంగా పండాలి గోధుమ, జొన్న మరి వరి 
కరుణతో కటాక్షంచు మా తలిీ శార్వరి 

 
సమతులోంగా ఉండాలి ఆద్మయం వోయం 

అనకూలంగా  ఉండాలి గ్రహ బలం 
కలతలు లేకుండ సాగాలి కాపుర్ం 

సుఖ శాంతులతో  నిండాల్ల సంవతమర్ం  
 

After Covid-19 starts spreading  
and before lockdown 

 
కనిపించని దయోమై కలచి వేసింది  
కనికర్ం లేకుండా అణచి వేసింది 

సపత సముద్రాలు ద్మటి విష్ము చిమిమంది 
మాన్వ  మనగడకే ప్రశ్న వేసింది 

 
విమానాలు ఎక్స్కంది నావలలలొ న్డిచింది 

ఖండ ఖండాంతరాలు చేరింది 
దిన్ దిన్ గ్రహణమై గుళ్ళనే మూసింది 

వైదోశాలలనే ర్ణ ర్ంగాలుగా మారిుంది 
 

సామజిక దూర్ంతో మ్రోగిద్ముం  యుదధభేరి 
గృహనిర్ాంధ్న్ ఆయుధ్ంగా పెడద్మం గురి 

మూడు వారాల దీక్ష్తో తగిలిద్ముం ద్మనిక్స్ ఉరి 
భయ భ్రంతులన వీడి పీలుద్ముం ఊపిరి 

కరుణతో కటాక్షంచు మా తలీి శార్వరి  
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కొమమల చివర్న్ చేరిన్ చిలకమమల సందడి  
గువవల గూటిలొ కలకలం   
ఆ కలకలం తెలుగు వాడిక్స్ పండగ ఐత్య 
ఉష్సుమలతోఉగాది ఉషోదయం  
 
పక్షుల క్స్లక్స్ల రావాలు 
చిగురులు వేసి మొగగలు తొడిగే కాలం 
ఆకురాలే శిశిర్ కాలం పోయి 
చైత్రమాసం ప్రార్ంభం  
వేపపూవు,మామిడిపింద్లు ఎటూ చూసినా పచుదన్ం  
ప్రకృతమమ కలకలలాడుతూ మళ్ళళ యుగానిక్స్ 
ఆర్ంభం పలకట్మ్మ ఉగాది...! 
 
ఉష్సుమల ఉగాదిక్స్ సావగతం,సుసావగతం...! 
లేత పచుని   కొమమల  చిగురుల     
లేత  మామిడి  పింద్లు  ఆ  పింద్లు  న్డుమున్  
   వేలాడుతున్న  చిలకమమలు  
పచుదన్ం పరిమిలించిన్ గుబురుటాకుల మధ్ోన్   
గుబ్లించిన్ తెలీని వేప పువువ||  

ఆడపిలీలు-పట్లు పరిక్స్ణిలు 
ఇలీంతా  కోలాహలం   
గడపలు పచుని తోర్ణలతో అలంకరించబడి     
పంచాంగ శ్రవణాలు  వినిపిసుతంటే   
ఆసక్స్తగా బ్మమ-తాతగారి రాశి ఫలాల సమీకర్ణ   
ఆనిన రుచులు ఏకమై  
ష్డ్రుచులుగా మారి ఉగాది పచుడైత్య  
ఎంత అదుుతం!!   
 
దేశ్భాష్లలో తెలుగు లెసమ      
తెలుగు పండుగలలో ఉగాది మ్మలుమ్మలు(బహు మ్మలు)  
పచుదన్ం,స్యగం నింపుకున్న  
ఉగది అంత్య ఏ తెలుగు వాడిక్స్ ఇసతం ఉందదు చెపుండి....?   
అందుకే ఉగాది తెలుగు లోగిలీలో తెలుగుతన్ం  
   ఉటిుపడే మన్ందరి పండుగ.     
ఉగాది పర్చిన్ పచుదన్ం  
తెలుగు తలిీ మడలో మాల చేసూత     
శ్రీ శార్వరినామ సంవతమర్ ఉగాదిని ఆహావనిద్ముం    
జై తెలుగు తలిీ జై జై తెలుగు తలిీ.  

తెలుగు లోగిళ్ీ  ఉగాది పండుగ  
         - మనోహర్ బోగా  

పరిగెతిత పది మైళ్ళళ పాలు తాగెకనాన....  
నిలుచున్న చోట నవువ నీళ్ళళ తాగర్న్న.... 
 
కన్పడిత్య చేతులూపి హాయ  హలో కనాన.... 
ఆర్డుగుల దూర్ంతో దండమట్ుర్న్న.... 
 
మన్వాళ్ళళ మన్చుటూు ఎంతమంది ఉనాన.... 
నీకు నవువ ఒంట్ర్య్యో సమయమంతొ మిన్న... 

దేశ్మంట మనషులోయ  మటిు కాదుర్నాన.... 
మన్మంతా ఒకకటైతె ఆ మహమామరి సునాన.... 
 
ఎలుగెతిత చాట వారంతమంది ఉనాన... 
నీకు న్వువ తెలుసుకుంట అదే కద్మ మిన్న.... 
 
దేవుడిక్స్ దండమటిు మెుకుకకోర్ నాన్న.... 
కరోనాలెనొనచిునా ధైర్ోమెుదలకనాన.....  

సవయం కృషి  
         - కృష్ు సవయంపాకుల   
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అరాువతార్మౌ అల వేంకటేశుని  
 చూడంగబోయ్యడు వాడు లేడు! 
ఈ అక్ష్య తృతీయ కట్ల నిజరూప - వ 
 రాహ న్ృసింహుని ఊహలేదు! 
మనిషి మనిషిజూచి మనినంచు కొనట్లే 
 మాయమై - కలిసెడి  హాయి లేదు 
అవధాన్ కోక్స్ల మాకొమమ నీకొమమ 
 ర్వళింపగా చైత్ర లక్ష్మి లేదు! 
పూత "శార్వరి" భయదప్రపూతమయ్యో 
కాని! కవితల అమృతముమ కాంచ వచిు 
ఖండ ఖండాంతరాలలో కాంక్ష్ హెచెు 
ఇది తెలుగు కళా సమితిచే పదిలమయ్యో!  

****** 

 

 

 
 

 
(సంగీతం, గాత్రం:  శ్రీమతి కరి యామినీ కృష్ు) 
 
పలీవి 
శ్రీ 
పికశ్ృతిలహర్స! 
సుకవితల ఝర్స! 
తొలిచివురుల 
కలిక్స్వలపుతెలుపు శార్వర్స! 
 
జతలసొగసర్స 
జతుల సుర్కర్స 
న్తులతతులు 
కృతులసతము అతుల శార్వర్స! 
 
చ. 
తార్కాధ్వసార్చాంద్రి 
సుమధుర్ర్సధునిధ్ని ష్ట్రట్ుదీయగాన్సాంద్రి 
హరిపదవిర్జామల 
భావయోగరాగభాగోద్మయినీ! 
వర్ారాజిఞ 
నీ...వే....కా....వే...                          ||పికశ్ృతిలహర్స|| 
 
చ. 
భూతజాలపూతకీరిత 
హరితవన్మహితగుణి 
సేమర్హార్భూరిమూరిత 
బుధ్జన్ హృదయాంచిత 
దీవోదవోయీవిభాసితాంగి! స 
ర్వరుతరాజిఞ 
నీ...వే....కా....వే....                         ||పికశ్ృతిలహర్స||  

శార్వరి పదయం—ఉగాది గీత్ం  
        - శ్తావధాని డా. రాంభట్ీ పార్వతీశ్వర్ శ్ర్మ  



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది ప్రత్యోక సంచిక : ఏప్రిల్ 2020 18 

 “ఉతతరం” అనే ద్యన్ని చూసి చాలా కాలమైన తరాాత ఈ రోజు 
కొతతగా టేబిల్ పై ఉతతరాన్ని చూసేసరికి బహుశ తప్పు అడ్రెస్ 
అయివుంటుందనుకుంది రాధ. తీరా చూసేసరికి తన భరత రవి పేరుతో, 
అక్షరాలా తమ చిరునామాతోనే ఉంది. పంపిన వారి అడ్రెస్ లో ఏమి రాసి 
లేకపోవటంతో ఎవరై ఉంటారబ్బా అన్న ఆలోచిస్తత, మంచాన్నకే 
పరిమితమైపోయిన రవి చేతికి ఇవాాలా వదా్య అన్న ఒకక క్షణం ఆలోచించి 
ఆ ఉతతరాన్ని చింపిచూసింది. ఆ ఉతతరం రవినుదా్దశించి తన అతతగారు 
రాసిన ఉతతరం. అక్షరాల వంబడి రాధ కళ్ళు పరిగెతాతయి. 
 రవీ! ఈ ఇంటర్నిట్ యుగ్ంలో కూడా అమే ఉతతరం 
వ్రాసింద్దంటి అనుకొంటునాివు కదూ! మనసు విపిి మాటిాడాలనే ఈ 
ఉతతరం. ఏరా రవీ, ఇకకడ ఉనింత కాలం అమాేనానిలంటే ఎంతో 
అభిమానంగా ఉండేవాడివి. అకకడికి వళ్ళున తరువాత ఐద్యరేళ్ళు ఫోన్ లో 
నయినా ఎంతో ఆపాాయంగా పలకరించేవాడివి. మనవడితోకూడా 
నువ్వా, కోడలు ఒకసారి వచాారు. తరాాతతరాాత నువుా ఫోన్ లో కూడా 
పలకరించడం గ్గ్నమైపోయింది. నెలనెలా ఇపిటికీ డబ్బా 
పంపిసుతనాివు, కానీ డబ్బాతో ఆపాాయతలు ఎంతవరకు న్నలుసాతయిరా. 
ఎంత బిజీ అయిపోయావంటే నాని చన్నపోయినా నీ బిజీ షెడ్యాల్ లో 
రాలేకపోయంత. రాలేకపోయినందుకు కాదురా, నానింటే ఏంటో నీకు 
తెల్లయజేయాలనే రా ఈ ఉతతరం. పూరితగా చదవకుండా ప్రకకకు 
పెటేేయకు. 
 నాకు హాసిిటల్ అనాి, మందులనాి ఎంతో భయం అన్న నీకు 
తెలుసుకద్య! నీకు ఎంత అనారోగ్ాం చేసినా నానేి కద్య హాసిిటల్ కి 
తీసుకెళ్ళు వారు. నువుా కడుపులో పడినపుడు, నేను ఈ హాసిిటల్్ కి 
వళుటాన్నకి, మందులు వసుకోవటాన్నకి భయపడి అబ్బరషన్ చేయించుకొన్న 
ఎవరినైనా పెంచుకుంద్యం అంటే పురుడు పోసుకోవాల్ల్న జీవాన్ని చంపే 
హకుక మనకు ఎవరిచాారు అన్న చెపిి ఎంత మాత్రం మీ నాని 
అంగీకరించక దగ్గరుండి ఎంతో జ్ఞగ్రతత తీసుకోవడంతో నువుా పుటేావు. 
నాని గ్టేిగా పటేుపటేకపోతే ఆ రోజే నీవు లేవు, అది నీకు ఇపిటి వరకు 
తెల్లయన్న పచిాన్నజం.  
 మొటేమొదటిసారి రాధకి తెల్లసిన న్నజం. అప్రయతింగా ఆమె 
కంటినుండి కనీిటి చుకకలు రాల్ల ఉతతరాన్ని తడిపేసుతనాియి. ఉతతరాన్ని 
చదవటం కొనసాగంచింది. 
 ఆ తరువాత కూడా న్ననుి ఎలా పెంచారనుకొంటునాివు? 

నువుా బ్బడిబ్బడి అడుగులు వయడం మొదలుపెటేిన తరువాత నాని నీ 
పాద్యలు నేల మీద పెటేన్నవాకుండా, తన ర్నండు అరచేతులను నేలపై 
ఉంచి ఒక అరచేతిలో నీ పాదం ను ఆన్నంచుకొన్న, మరొక అరచేతిన్న 
కొంచెం ముందుకు ఉంచి నీ మరో పాద్యన్ని ఆ అరచేతిపై ఆన్నంచుకొన్న 
అలా న్ననుి నడిపించే వారు, ఎకకడ నీ పాద్యలు కందిపోతాయో అనే 
కాదు, నీ మీద వలిమాల్లన ప్రేమతో. 
 కొంచెం పెదా అయిన తరువాత న్ననుి సైకిల్ పై ఎకకడకనాి 
తీసుకెళ్ళులంటే సైకిల్ వనుక కేరేజ్ పై కూరోాపెటేి తీసుకెళ్ళతే ఎకకడ సైకిల్ 
చక్రాలలో నీ కాళ్ళు పెటేుకుంటావో అన్న సీట్ ముందు రాడ్ కి టర్కక టవల్ 
న్న నాలుగైదు చుటిు చుటేి ద్యన్నపై న్ననుి కూరోాపెటేి తీసుకెళ్ళువారు. మరి 
నీకు అది గురుతందో లేదో! 
 “రాధ మనసు అపరాధభావంతో కనీిటి రూపంలో ఉతతరంలోన్న 
అక్షరాలను అల్లకేసుతనాియి” 
 అలాగే ఒకసారి నీకు చికెన్ పాక్స్ చాలా ఎకుకవగా వసేత 
దగ్గరుండి ఆయనే మందులు వస్తత ప్రకక దుపిటిు మారుస్తత ఎపిటి 
కప్పుడు సాినం చేయిస్తతవచాారు, చివరికి నీకు తగేగసరికి మీ నానికి 
చికెన్ పాక్స్ వచిాంది. అయినా ఆయన మనలను ఎవరిన్న దగ్గరకు 
రానీయకుండా తగన జ్ఞగ్రతతలు తీసుకొనాిరు. 
 నాని సో్థమత సరిపోనపిటికి నువుా మంచి చదువులు చదివి 
ఉనిత సోానాన్నకి వళ్ళులన్న తాహతుకు మించి మంచి ప్రైవట్ కానెాంట్ 
లో చేరిించి చదివించారు. ద్యన్నకోసం మీ నాని ఓవర్ టైమ్ చేసి 
చేజేతులా తన ఆరోగాాన్ని పాడుచేసుకునాిరు.  
 అంతేకాదు నీకు ఇపిటికి తెలీన్న విషయం ఒకటి చెపినా, మీ 
నాని చినిప్పుడే, మీ నానిమే చన్నపోతే మీ అతత అద్ద మీ నాని అకేక మీ 
నానిను తలి్లలా పెంచి పెదాచేసిందన్న అందుకే అతత కూతురున్న నీకు 
చేయాలన్న ఎంతో తహతహలాడేవారు, కానీ నువుా ఎవరో అమాేయిన్న 
ప్రేమించావన్న చెపేిసరికి అతి కషేం మీద మీ అతతకూతురున్న చేయాలనే 
తలంపున్న మానుకున్న నీవు ప్రేమించిన అమాేయి తలి్లతండ్రులు అద్ద మీ 
ఆతతమామలను, నీకు వాళు అమాేయిన్న చేయమన్న అడగ్టాన్నకి వళ్ళతే 
నాని మొహం మీద్ద “మీ అంతసుత ఎకకడ, మా అంతసుత ఎకకడ అన్న 
హేళన చేయడమ్మ కాకుండా, అంతగా మా అమాేయిన్న మీ అబ్బాయికిచిా 
పెళ్ళు చేయాలంటే, మీ అబ్బాయిన్న ఉనిత చదువులు చదివించి మంచి 
ఉదోాగ్ం సంపాదించుకోవడమ్మ కాకుండా నేనూ, మీ నాని నీ దగ్గర 

అపార్ధ ం  
కొముమల వంకట్ సూర్ోనారాయణ 
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ఉండకూడదు అనే కండిషన్ కి అంగీకరిసేత నే పెళ్ళు చేసాత”ననాిరు, 
ద్యన్నకి తనలో తనే బ్బధపడాారే తపిితే ఒకక మాట నీ దగ్గర ఏమైనా 
చెపాిరా? అది దృషే్టలో ఉంచుకున్న ఎంత వదాన్న చెపిినా వినకుండా 
మనకు ఉని ఆ కొదాి పాటి పొలాన్ని అమిే నీ ఉనిత చదువుకు 
వచిాంచారు. ఆ తరాాత నీకు వచిాన మంచి జ్ఞబ్ ను చూసి నువుా 
ప్రేమించిన ఆ అమాేయి తో పెళ్ళు చేయడాన్నకి ముందుకొచాారు నీ 
అతతమామలు, అయితే ఎకకడ అంతకుముందు జరిగన విషయాలు నీకు 
చెపిి పెళ్ళు చేయకుండా చేసాతరేమోనన్న భయపడి ఎంతగానో నానిను 
బతిమాలుకునాిరు కాన్న నాని నీకెప్పుడైనా ఈ విషయాల గురించి ఒకక 
ముకెకకనా చెపాిరా?కనీసం కోడల్లతో మాట వరసకు కూడా ఒకక మాట 
తెల్లయన్నవాలేదు. అదిరా నాని అంటే. 
 “తనకు తెల్లయన్న తన తలి్లతండ్రుల మనసోతాం గురించిన 
పచిా న్నజం. అప్రయతింగా కనుకొనకులనుండి జ్ఞరిపోతుని కనీిటి 
చుకకలు”. 
 నువుా ఉదోాగ్ర్కతాా విద్దశలకు వళ్ళుపోతానంటే, 
అవసానదశలో ఆదుకోవలసిన ఒకకగానొకక కొడుకు విద్దశీ బ్బట 
పడతానంటే నీ ఉనితికి ఎకకడ ఆటంకం ఏరిడుతుందోనన్న మనసులోనే 
తన బ్బధను దిగ్మింగుకున్న న్ననుి సాగ్నంపారురా. 
 ఈ మధాలో ఎనోి సారిు మీ నానికు జబ్బాచేసేత కనీసం నీకు 
తెల్లయచేయన్నవాలేదు కూడా, ఎందుకంటే అకకడినుంచి ప్రయాసపడి 
రావాల్ల్వసుతందన్న.  
 చివరిసారిగా మీ నానికు తీవ్రమైన గుండెనొపిితో 
బ్బధపడుతునిపుడు కూడా న్ననుిరమేన్న కబ్బరు చేయమన్న చెపిలేదు 
కాన్న నాకే మనసొపిక నీకు ఫోన్ చేసేత నీవు ఉదోాగ్ పన్న మీద ఎకకడికో 
వళ్ళువన్న రావటాన్నకి వారం రోజుల పైనే పడుతుందన్న కోడలు చెపిింది.  

ఆయన చన్నపోతూ అని మాటలు నువుా వింటేనైనా నీ మనసు 
చల్లసుతంద్దమో! అవంటో తెలుసా 

“నేను ఎలా పెంచానో తెల్లయదుగానీ నా కొడుకు నాకు దగ్గర 
కాలేకపోయాడు, కానీ నా కొడుకున్న నా మనవడు తన దగ్గరే 
ఉంచుకునేలా పెంచితే బ్బగుణా్ణ అంటూ చివరి క్షణంలో కూడా నీ 
క్షేమానేి కోరుకునాిరురా” 
 ఉతతరాన్ని చదివి ఎకకదో అటేడుగుపొరలిో ద్యగఉని 
మానవతాం దూసుకొచిా సాగ్రామం వదా్యమనుకునాి నీవచేాసరికి నా 
కటే్ట కూడా మిగ్లదు, ఎందుకంటే నాకు చివరి క్షణాలు దగ్గరపడాాయి. 
అందుకే తనకోసం ఏమీ ఆశించన్న మీ నాని, నీ క్షేమానేి ఆశించిన 

విధంగా నీ కొడుకు న్ననుి దూరం చేసుకునే లా కాకుండా పెంచు. 
ఇటిు 
అమే 

 ఉతతరం పూరితగా తడిసి ముదాయింది. ఆ ఉతతరాన్ని అంతకనాి 
పూరితగా తడిసి ముదాయిలా చేసింది తను అతాతమామలకు తెల్లయన్నవాన్న 
అసలు న్నజం. అతత, మామల దృషే్టలో తన భరత ఒక దురాేరుగ డైన 
కొడుకుగా మిగల్లపోయాడనే బ్బధ, కనీసం ఆ న్నజ్ఞన్ని ఇపుడు 
చెపిడాన్నకి కూడా లేకుండా పోయారనే బ్బధతో ఒకకసారిగా తీవ్రమైన 
వధనతో పరితపించిపోయింది. ఒక విధంగా వీటన్నింటికి తనే ఒక 
కారణం అనే ఆలోచన వచేాసరికి మరింత గా కుంగపోయింది. అలా 
ఆలోచిస్తత ఆలోచిస్తత గ్తంలోకి జ్ఞరుకుంది. 
*** *** *** ***   
 అపిటికి తన భరత ఉదోాగ్ర్కతాా విద్దశన్నకి వచిా ఐద్దళ్ళు పైబడి 
అయిపోయింది. ఈలోపు తమకి కొడుకు పుటేడం, మధాలో ఒకసారి 
కొడుకుతో సహా ఇండియా వళుటం జరిగంది. అతతమామలు అన్ని 
విషయాలలోను బ్బనే ఉండేవారు కానీ ఇండియాలో తన భరత ఉదోాగ్ం 
చేసేటపుడు తాము ఉండే ఇంటికి రమేనాి, విద్దశన్నకి వళ్ళున తరాాత 
అకకడకు రమేనాి ఎప్పుడ్య వచిాంది లేదు. ఎందుకు వచేా వారుకాదో 
ఎప్పుడ్య అరధమయాది కాదు, తన భరతన్న అడిగనా “ఏమో నాకూ 
తెల్లయదు అనేవాడు”. ఇప్పుడు అరధమైంది ద్యన్నకి కారణం తన 
అమాేనానిల న్నరాాకమన్న. 
 అలా సాఫీగా సాగపోతుని తమ జీవితాలను కుదిపేసిన ఒక 
కుదుపు. ఆ రోజు ఇంకా గురుతంది. తన కొడుకున్న కానెాంట్ కి పంపిన 
అరగ్ంటకు భరతన్న ఆఫీస్ కి సాగ్నంపింది. ఇలా అరగ్ంట గ్డిచిందో 
లేదో ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్. “మీ వారికి ఆఫీస్ కి వసుతంటే ద్యరిలో 
ఆకి్డెంట్ అయింది. హాసిిటల్ లో అడిేట్ చేసాం”అన్న. ఉరుకుల 
పరుగుల మీద హాసిిటల్ కి చేరుకుంది. ప్రాణాలకు ప్రమాదమ్మమీ లేదు 
కానీ స్పినల్ కార్ ా దెబాతింది. ఇక మంచాన్నకే పరిమితం అన్న చెపాిరు 
డాకరిేు. న్పృ హలోకి వచిాన తరాాత తన భరత చెపిిన మొదటి మాట 
“మా అమాే నానిలకు గానీ, మీ అమాేనానిలకు గానీ తెల్లయచేయకు, 
వాళ్ళు బంగ్పెటేుకుంటారన్న”. అప్పుడే అతత గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ 
“మావ గారికి తీవ్రమైన గుండెపోటు వచిాంది, తన భరత న్న సొంతూరుకి 
రమేనమన్న”. కషే్ణలనీి కటేకటేుకునిటిు ఒకేసారి వచిాపడేసరికి ఏం 
చెపాిలో తెల్లయక “ఉదోాగ్ పన్న మీద వళ్ళురన్న వారం రోజులు వరకు 
రారన్న చెపిింది”. ఈ లోపులోనే మావగారు చన్నపోవడం, ఆ 
పరిసోితులలో తన భరతకు, మావగారు చన్నపోయారన్న చెపికపోవటమ్మ 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది ప్రత్యోక సంచిక : ఏప్రిల్ 2020 20 

మంచిదన్న చెపిలేదు. ఆకి్డెంట్ ఇనూ్ర్నన్్ పాలసీ ఉండటంతో భీమా 
సొముే చేతికందటమ్మ కాకుండా తన భరత పన్నచేసిన కంపెనీ 
సానుభూతితో మెడికల్ ఇన్ వాల్లడేషన్ ఇచిా ఆ కంపెనీలోనే జ్ఞబ్ తన 
కివాడం జరిగంది. అపిటినుంచి తన భరతను కంటికి ర్నపిలా 
చూసుకునేది. కాసత పరిసోితులు అనుకూల్లంచిన తరాాత భరతకి, 
మావగారు చన్నపోయిన విషయాన్ని చెపితే అరధంచేసుకునాి ఎంతైనా తన 
తండ్రి కద్య, తండ్రి చన్నపోయాడని బంగ్, తను మంచాన్నకి 
పరిమితమైపోయాననే బంగ్తో ముభావంగా ఉండి తన తలి్ల తోనూ 
తకుకవగానే మాటిాడేవారు కానీ తన తలి్ల ఇబాంది పడకుండా ప్రతినెల 
డబ్బాన్న పంపమనేవారు. ఈ మధానే కాసత తన భరత ఆరోగ్ాం 

మెరుగ్యిాంది. అటువంటి పరిసోితులలో ఈ ఉతతరం. 
*** *** *** *** *** 
 ఇహలోకంలోకి వచిాంది. ఈ ఉతతరాన్ని భరతకు చూపించి 
అతన్నన్న మరింత బ్బధపడేలా చేసేకంటే ఈ విషయాలను తన లోనే 
సమాధి చేసుకున్న ఉతతరాన్ని చింపేయాలన్న న్నశాయించుకుంది. 
అతతమామాలు తనన్న, తన భరతన్న ఇహలోకంలో అపారధం చేసుకునాి పై 
లోకం నుండి తపిన్నసరిగా వారి ఆశీసు్లు తమ కుటుంబ్బన్నకి 
ఉంటాయనే ఆశతో. 
   ********** 

Telugu Association of North America 
(TANA) 

in association with 

Telugu Fine Arts Society (TFAS) 

and Parsipanny Rotary Club 

organized 

* CPR Training Workshop* 

 

Date: 

February 29th 2020  at 1:30 PM 

Venue:  

33 Baldwin Rd, Parsipanny, NJ 07054 

 

 Heart Disease is the Leading 
Cause of Death in anywhere in the 
world. While heart disease is on the rise, 
CPR can help save lives. Sadly, 88% of 
people who suffer from a cardiac arrest 
outside of the hospital die. However, 
when properly and promptly 
performed, CPR can dramatically 
improve person’s chance of survival. 
Anyone can learn CPR and everyone 
should.  

  This event was attended by over 
50 people and they learned CPR technic.  
Sri. Raja Kasukurthi garu provided the 
training. 
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With Best Compliments from 

Dr. Mohan Patalolla & Family 

With Best Compliments from 
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అప్పు  చేసి పప్పు  కూడు   
పాకల శ్రీనాథ్, ట్ంగుటూరు  

 డబ్బా, ప్రేమ ర్నండు జీవితం లో ముఖ్ా పాత్ర పోష్టసాతయి. 
ర్నండిటిో ఏ ఒకకటి సరిపడా లేకపోయినా ర్నండో ద్యన్నకోసం జీవితమంతా 
పోరాడాల్ల. 
 "రాజీ ఈ నెల క్రెడిట్ కారాు బిల్ ఇంత వచిాంద్దంటి" కొంచెం 
అసహనం గానే అడిగాడు రాజేష్. "చెపాిను గా రాజేష్ నేను ఈ మంత్ 
ష్ణపింగ్ చేశనన్న". "కానీ మర్క ఇంత నా...". "అంటే ఏంటి రాజేష్ నేను 
ఎకుకవ గా ఖ్రుా పెడుతునాినంటావా" గ్టేిగానే అడిగంది రాజీ. "అంటే 
అలా కాదు రాజీ అనీి ఒకేసారి కాకుండా తకుకవగా కొనాల్ల్ంది 
అంటునాిను". "అయినా నా జీతం నా ఇషేం ఇలా ప్రతిసారి మీకు నా 
ఖ్రుాల గురించి సంజ్ఞయిషీ ఇవాాల్ల్న అవసరం నాకు లేదు". అన్న 
గ్టేిగా బదుల్లచిాంది రజన్న. 
  రాజేష్, రజన్న లది ప్రేమ వివాహం. పెదాల్లి ఎదిరించి మర్క 
వివాహం చేసుకునాిరు. ఇదారు సాఫే్ట వర్ ఇంజనీరేి. నెలకు ఇదారు కల్లసి 
ద్యద్యపు గా లక్ష వరకు సంపాదిసుతనాిరు. రాజేష్ ది ద్యచి పెటేే తతతవం, 
రజన్న ది ఖ్రుా పెటేే తతతవం. ఏమైనా  భిని ధ్రువాలు 
ఆకరిషంచుకుంటాయి కద్య...!!! 
 ఇంతలో డాడీ అన్న పరిగెతుతకుంటూ వచాాడు నాన్న — రాజేష్, 
రజన్న ల ముదాుల కొడుకు. వాడిన్న చూడగానే ఉని ట్టనషన్్ అన్ని 
మరిాపోయాడు రాజేష్. ఆ రోజు వాళు స్తకల్ లో జరిగన విషయాలు 
మొతతం చెపుతంటే వింటూ ఉనాిడు రాజేష్. "మీ కబ్బరిు అయితే వళ్ళ ి
తింద్యం" అంది రజన్న. తన లో ఉని గొపిదనము అద్ద, ఎంత గొడవ 
అయినా తనే వచిా మాటిాడి వాతావరణాన్ని కూల్ చేసుతంది.                            
 "హలో రాజీ నేను కళ్ళాణి న్న". "హా చెప్పు ఏంటి విశేష్ణలు". 
"ఏం లేదు మ్మము కొతతగా ఒక ఫి్లట్ కొనాిము గ్ృహ ప్రవశం వచేా 
ఆదివారం మీరు తపికుండా రావాల్ల". ఓ కంగ్రాట్్ కళ్ళాణీ, 
తపికుండా వసాతము". అలా కాసేపు మాటిాడి ఫోన్ పెటేేసింది రాజీ. 
 "రాజేష్, కళ్ళాణి వాళ్ళు కొతత ఫి్లట్ కొనాిరంట తెలుసా" అన్న 
చెపిింది రాజీ. అవునా అనిటిు తల ఊపాడు రాజేష్. "నేను ఎపిటి 
నుండో చెపుతనాి రాజేష్ మనం  కూడా కొంద్యమన్న నువామో ఇప్పుడు 
కాదు తరువాత చూదా్యం అన్న వాయిద్య వస్తతనే ఉనాివు". "అసలు నేను 
చెపేిది వింటునాివా లేద్య...న్ననేి" గ్టేిగా అరిచింది రాజీ. "నేను 
చెపాిను కద్య మనకి కొంత టైం పడుతుంది కొంచెం ఓపిక పటేు మనం 
చినిగా కొంద్యం" అనాిడు రాజేష్. "నేను ఏం చెపిినా నీకు పటేదు 
రాజేష్ నేను చెపిడం, అడగ్డం అనవసరం" . రాజేష్ తిరిగ సమాధానం 
చెపిలేదు. తుఫ్లన్ వల్లసిన తరువాత ఉండే వాతావరణం లాగా 

ప్రశంతం గా ఉంది ఇలిు. 
 "అమాే ఆకలేసుతంది" అంటూ రజన్న న్న ర్నండు చేతులతో 
చుటేేశడు నాన్న. ఒకక పది న్నముష్ణలు నాన్న అంటూ లోపల్లకి వళ్ళుంది 
రజన్న. సరిగాగ  పద్ద పది న్నమిష్ణల తరాాత కాల్లంగ్ బల్ మోగంది. రాజేష్ 
వళ్ళ ి ఓపెన్ చేసాడు. "సర్ ఇదిగో మీ ఆరార్ అన్న చేతిలో పాాకెట్ పెటేి 
వళ్ళుడు  డెల్లవర్క బ్బయ్". 
 "రాజీ రాజీ...". "అబ్బా ఏంటి రాజేష్ అంతలా 
అరుసుతనాివు”. “మళ్ళు ఆరార్ పెటేావా..??". "పెడితేనే గా డెల్లవర్క 
చేసింది". "ఎందుకు రాజీ, ఇలా మనీ వసే్ చేసాతవు". అనాిడు రాజేష్. 
"ఏంటి నేను మనీ నీ వసే్ చేసుతనాినా ఏంటి రాజేష్ నువుా అనేది ఫుడ్ 
ఆరార్ చేయడం డబ్బాలు వసే్ చేసినటిా అంటే తినడం కూడా 
తపింటావా..". "రాజీ నేను చెపేిది అరధం చేసుకో. అద్ద ఫుడ్ మనం 
ఇంటిో నే చేసుకుంటే డబ్బాలు సేవ్ అవుతాయి కద్య". "రాజేష్ నువా  
అరధం చేసుకో నేను ౩౦% ఆఫ్ట తో ఆరార్ చేశను. దీన్నకి కూడా నువుా 
ఇలా అడుగుతావనుకోలేదు రాజేష్". ఇంకా మాటిాడితే గొడవ 
పెరుగుతుంద్ద తపి తగ్గదన్న రాజేష్ ఏం మాటిాడలేదు.  
కొన్ని రోజుల తరువాత.......  
 "రాజీ ఏంటిది నీ నుండి ఈ న్నరాయాన్ని ఉహంచలేదు". 
"రాజేష్ ఇక నా వలి కాదు నేను ఇది బ్బగా ఆలోచించే తీసుకునాిను ఈ 
న్నరాయాన్నకి నువుా కూడా సహకరిసేత ఇదారికీ మంచిది". అన్న విడాకుల 
పేపర్్ న్న, పెన్ న్న టేబ్బల్ మీద పెటేింది రజన్న. "ఇప్పుడు విడాకులు 
తీసుకునేంత కారణం ఏముంది రాజీ" జీర బోయిన గొంతు తో  అడిగాడు 
రాజేష్. 
 "నీకు తెల్లయద్య రాజేష్ ఈ మధా నేను ఏం చేసినా నీకు 
నచాటిేదు ప్రతి ద్యన్నకి లెకకలు, నా డబ్బా న్న నేను ఖ్రుా పెటేుకునాి నీకు 
సమాధానం చెపాిల్ల్ వసుతంది. నేను చినిపిటి నుండి ఎవరికీ 
సమాధానం చెపిలేదు ఇప్పుడు నువుా అడుగుతుంటే నువుా ప్రిన్న్పాల్ 
లాగా నేనేమో తప్పు చేసిన విద్యారిో లాగా సమాధానం చెపాిల్ల్న 
అవసరం నాకు లేదు". 
 "మరి నాన్న ఎలా రాజీ?"  
 "వాడిన్న నా దగ్గరే ఉంచుకుంటాను నీ దగ్గర ఉంచితే వాడు 
నీలాగే “పిసినారి' లాగా తయారవుతాడు". ఇక రాజేష్ ఏం 
మాటిాడలేకపోయాడు. ఇప్పుడు ఏమి చెపిినా వినే పరిసోిలో లేదు. ఇంకా 
మాటిాడితే తను ఏమి అంటుందో అవి విన్న తను తటేుకోగ్లతాడో లేదో 
అని భయం వసింది రాజేష్ కి. "డబ్బా ముందు ప్రేమ ఓడిపోయింది". 
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  విడాకులు వారం రోజులలో వచేాశయి. ఈ రోజులిో ఇదారిి 
కలపాలంటే ఎకుకవ సమయం  పడుతుంది గానీ విడాకులతో 
విడదీయడాన్నకి వారం రోజులు చాలా ఎకుకవ కద్య. ఎంత కషేపడి పెళ్ళ ి
చేసుకునాిరో అంతే సులువుగా విడిపోయారు. ఇవమీ పటేించుకోకుండా 
కాలం ముందుకు పోతూనే ఉంది. నాన్న బి. ట్టక్స కూడా పూరిత చేసేశడు. 
 "అమాే నేను మాసేర్్ చేయాలనుకుంటునాిను". అన్న 
అనాిడు నాన్న. "ద్యన్నకి చాలా ఖ్రుా అవుతుంది కద్య రా". "అయితే 
ఏముందమాే ఇవుా". "అద్దంటి రా ఇవుా అన్న అంత సింపుల్ గా 
చెపుతనాివు. మన దగ్గర అంత డబ్బాలు లేవు కద్య". 'అవనీి నాకు 
తెల్లయదు. నేను వళి్ళల్ల్ంద్ద, నువుా పంపిచాల్ల్ంద్ద" గ్టేిగా చెపాిడు 
నాన్న. 
 అప్పుడు గురొతచిాంది రజన్న కి ఇనేిళ్ళుగా తాను కూడబటేింది 
ఏమి లేదన్న. వచిాన జీతం అంతా నెల మొదటి పది రోజులిోనే 
అయిపోవడం మరో నెల కోసం ఎదురు చూడడమ్మ తాను చేసింది. ఎంత 
ఎకుకవ జీతం వచిానా ద్యన్నకి సరిపడా ఖ్రుాలు ద్యన్న వంటనే వచేావి 
అంతేగా 'పిండి కి తగ్గ రొటే్ట', 'జీతం కొదాీ ఖ్రుాలు'. జీతం రావడం ఏమో 
తాబేలు నడక లాగా, ఖ్రుాలేమో కుంద్దలు నడక లాగా ఉంటే ఎంత జీతం 
వచిానా సరిపోదు కద్య'..!!  
 ఇప్పుడు ఏమి చేయాలో రజన్న కి అరధం కావడం లేదు. నాన్న 
ఏమో తన మాట వినేటటిు లేడు. బ్బాంకు లో లోన్ తీసుకుంద్యమంటే 
మొనినే పర్నల్ లోన్ తీసుకున్న 'కార్' కొన్నంది. తన ఫ్రండ్ కళ్ళాణి న్న 
అడుగుద్యమన్న తన దగ్గరకు వళ్ళుంది. కళ్ళాణి ఇంతకు ముందు లాగా 
లేదు తన మోము లో ఇంతకు ముందు ఉని సంతోషము లేదు.  
"రజనీ, మనం అలా బయటకి వళ్ళ ి మాటిాడుకుంద్యం" అన్న రజన్న 
సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా తనన్న పకక నుని పార్క కి 
తీసుకెళ్ళంిది కళ్ళాణి.   
 ఏం జరుగుతుందో అరధం కావడం లేదు రజన్న కి. కళ్ళాణి కళు 
వంట కనీిళి్ళ కారుతునాియి. "ఏయ్ ఏమైంది కళ్ళాణి ఎందుకు 
ఏడుసుతనాివు..?" అరధం కాక అడిగంది రజన్న."మ్మము ఇంకో పది 
రోజులిో ఇలిు ఖాళ్ళ చేయాల్ల రజన్న". "అద్దంటే మీరు ఏంతో ఇషేపడి 
కొనుకుకని ఇలిు కద్య". "అంటే ఆ ఇలిు తాకటేు పెటేి లోన్ 
తీసుకునాిము కానీ ఇప్పుడు కటేలేకపోతునాిము". "మీకు ర్నండు 
జీతాలు కద్య ఎందుకు సరిపొవటిేద్ద" అరధం కాక అడిగంది రజన్న. 
 "ఎలా చెపిను రజనీ నీకు, మా జీవితాలలో జీతం ఉంది గాన్న 
పిాన్నంగ్  లేదు". "ప్రతిద్యన్నకీ లోన్… ఆ లోన్ తీరాడాన్నకి ఇంకో లోన్. 
ఇలా వచేా జీతం అలా లోన్ లు కటేడాన్నకే సరిపోవడం లేదు పైగా క్రెడిట్ 
కారాు వలి ఏం కొంటునాిమో, ఎందుకు కొంటునాిమో తెల్లయకుండా 
ఏవవో కొనాిం ఇప్పుడు ఇలా జరిగంది". "అవును ఏదో పన్న ఉందనాివు  
ఏంటి?” అడిగంది కళ్ళాణి". "ఏమీ లేదు, నేను వసాతను" అన్న ఇంటికి 

బయలుద్దరింది రజన్న. 
 ఇప్పుడు అసలైన గ్తం కళు ముందు కదిల్లంది. తాను చేసిన  
ఖ్రుాలు, కొని వసుతవులు వాటిలిో ఒకకటి కూడ ఇప్పుడు తనకి 
ఉపయోగ్పడదు. ఈ ప్రపంచంలో తాను మాత్రమ్మ ఉనిటిుగా న్నరాశతో 
ఇంటివైపు అడుగులు వసింది రజన్న. 
 తను తలుపు తెరుస్తతండగా గ్డియకు తగల్లంచిన పేపర్ కింద 
పడింది ఏమై ఉంటుంద్య అన్న ఓపెన్ చేసి చదవడం మొదలు పెటేింది 
రజన్న. 
 "రాజీ నేను - సార్క రజనీ - నేను రాజేష్. ననుి క్షమించు నేను 
నీకు ఒక మంచి భరత ను కాలేకపోయాను. నేను ఏం చేసినా మన 
సంతోషం కోసమ్మ చేశను. కానీ ఆ మంచి చేయడం లో న్ననుి అరధం 
చేసుకోలేకపోయాను. నువుా చినిప్పుడు ఏంతో అలిారు ముదాు గా పెరిగ 
ఉంటావు. అలాంటిది నేను ఎంత బ్బగా చూసుకోవాల్ల? కానీ నేను అలా 
చేయలేదు. నా వలి నువుా ఎన్ని ఇబాందులు పడాావో కదూ. 
 రాజీ, నేను క్రెడిట్ కారాు వదాంది ఎందుకంటే - ద్యన్న వలి 
ఉపయోగ్ం ఎంత ఉందో, అంతకనాి ఎకుకవ నషేం ఉందన్న. మనం 
ఎలా పడితే అలా వాడితే ఆ తరువాత ఆ క్రెడిట్ కారే ా మనలన్న 
వాడుతుంది. వచిాన జీతం లో ఎకుకవ మొతతం ఆ క్రెడిట్ కారాు బిల్ కే 
సరిపోతుంది. మనకి వడాీ లేన్న ఋణం ఇచిా అనవసరమైన వసుతవులను 
కొన్నపించి నెలనిర తరువాత ఆ బిల్ మీద తిరిగ వడాీ మనకే వసాతడు. 
వార్నన్ బఫెట్ చెపిింది అక్షర సతాం రాజీ - మనకు అనవసరమైన 
వసుతవులను కొంటే, భవిషతుతలో మనకు అవసరమైన వసుతవులు 
అముేకోవాల్ల్ వసుతంది అన్న. 
 నువుా ఆ రోజు అనాివు చూడు ఫుడ్ ఆరార్ చేసింది ౩౦% ఆఫ్ట 
కి అన్న అది చాలా సింపుల్ లాజిక్స. అసలు వాడు ౩౦% ఆఫ్ట కి ఇసేత వాడికి 
ఎంత లాస్ ఆలోచించు. వాడు ఫుడ్ కాసే్ న్న ఎకుకవ చేసి ద్యన్న మీద ౩౦% 
ఆఫ్ట అన్న చేపేత ఇంత చదువుకుని మనం ద్యన్ని నముేతునాిము. మనం 
అందరం కల్లసి కారొిరేట్ వాళున్న బతికిసుతనాిం రాజీ. 
 రాజీ! నాకు సొంత ఇలిు కొనాలన్న ఆశ ఉంది. కానీ అది లోన్ 
తీసుకున్న కటేడం ఇషేం లేదు. ప్రతి నెల EMI కడుతుంటే అది నా ఇలిేనా 
అన్న అన్నపిసుతంది. కొనేిళ్ళు  వయిట్ చేసి మన డబ్బాలతో చిని ఇలిు 
కటేుకుని ఆ ఆనందం, తృపిత వరు రాజీ. మనం తీసుకునే అప్పు కనాి 
మనం వడాీ తో కల్లపి 50% ఎకుకవ కటేాల్లసి వసుతంది అద్ద మనం కొంచెం 
టైం తీసుకున్న మన సేవింగ్్ తో కటేుకుంటే ఎంత డబ్బా ఆద్య 
అవుతుందో ఆలోచించు. 
 అవసరం లేకపోయినా పిల్లచి లోన్ ఇచేా బ్బాంకులు, 
ఇనూ్ర్నను్ కంపెనీలు, ఆఫర్్ చూపించే ష్ణపింగ్ వబ్ సైట్్, ఈ రోజు 
క్రికెట్ మాాచ్ ఉంటే ఫుడ్ ఆరార్ ఇవాండి అన్న నోటిఫికెషన్్ పంపే ఫుడ్ 
వబ్ సైట్్ ఇలా ఒకరేంటి అందరు అందన్న ద్రాక్ష పళు రుచి న్న నేల మీద 
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నుండే చూపిసుతనాిరు. ఆలా సామానుాల శ్రమను కారొిరేట్ వాళ్ళ ి
సొముే చేసుకుంటునాిరు. ఆ ఊబి లో పడితే ఇక అంతే మన జీవితం 
మొతతం వాటి చుటేే తిరుగుంతుంది.  
 నేను ఇవనీి చెపుతంది నువుా తప్పు చేశవన్న కాదు ఇలా చేసేత 
మనం జీవితం లో ద్దన్నకకీ భయపడాల్ల్న అవసరం రాదు. ననుి అరధం 
చేసుకున్న మనస్తిరిత గా క్షమించు రాజీ! ఇవనీి నీకు అప్పుడే 
చెపాామనుకునాిను కానీ నువుా వినే పరిసోితి లో లేవు. మనం కాలేజీ లో 
ఉనిప్పుడు ఎప్పుడ్య కలుసుకునే పిేస్ కి వసాతవన్న ఎదురుచూస్తత..." 
 ఆ లెటర్ వనుక ఒక కవర్ ఉంది అందులో 20 లక్షలకు డీడీ 

ఉంది నాన్న చదువు కోసం, రాజీ పేరుమీద కొని ఫి్లట్ పేపర్్ కూడా 
ఉనాియి. అవి చూసి రజన్నకి అప్రయతింగానే కళ్ళు తడి అయాాయి. 
 'ఏ బంధంలో నైనా మనం కషే్ణలిో ఉనిప్పుడు ఎవరైతే మనం 
చేసిన తప్పుల్లి మరిాపోయి వాటిలిో మంచి న్న వతికి అండ గా న్నలుసాతరో 
వాళ్ళు మనల్లి న్నజంగా ప్రేమిసుతనిటేు...' 
 'సంజీవయా పార్క చెటేు మీద ఇదారి మనుషుల కోసం జంట 
పావురాలు ద్యద్యపు గా ఇరవై ఏళి నుండి ఎదురు చూస్తత ఉనాియి ఆ 
ఎదురు చూపులకు ఈ రోజు తెర పడాలన్న కోరుకుంటూ....'    ******* 

Telugu Fine Arts Society partnered 

with Sai Datta Peetham to serve food 

to homeless people - Dec 2019 
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పచుని బంధాల మధ్ో 
కలుపుమొకకలా 
పచునోట్ల మొలిచింది 
 
పగలగొట్ులేన్ంత బలంగా 
అహంకార్పు గోడ కటిు 
ఎవరి కారుడలన వారి గుపెుటీ్ల 
జాగ్రతతగా కపెుటిుంది 
 
అనబంధాల పునాదుల మీద  
పటిష్ుంగా నిలబడాలిమన్ ఇళ్ళనీన 
పైసల గాలిక్స్ బీట్లు వారుతునానయి 
 
ఎవరి గుండెలలో వారు  
కట్లుకున్న మందిరాలలో 
ర్హసాోలనీన పోగుపడి మ్మట్లు 
వేసుతనానయి 
 
ర్కతసంబంధాలూ ఏడడుగుల 
బంధాలూ 

“ధ్న్ం మూలం ఇదం జగత్” 
మంత్రానిన 
బ్హాట్ంగానే వలెీ వేసుతనానయి 
ఆసితపంపకాలు 
అమామనాన్నల వాటాలు 
అనిన వాదన్లూ ఎంత ప్రయాణించినా 
డబుుజబుు తీరానేన చేరుతునానయి 
 
ధ్నాశ్ కలరాలా 
హెచుుతగుగలు లేకుండా 
అనిన కాయాలనూ 
సమాన్ంగా కబళిస్తంది 
 
న్నమమదిగా అలీుకున్న 
ఒంట్రి సాలెగూళ్ళ ద్మరాలు 
అవసరానిక్స్ ఆదుకునే 
ఆతమబంధుతావలు కరువై 
ఉరితాళ్వళ మడకు బిగుసుతనానయి 
 
 

అన్నదముమల అకకచెలెీళ్ళ 
గాఢసేనహల 
ఆతీమయతాగీతాలనినటిలోనూ 
అపశ్ృతులు జొర్బడి 
త్యలికై గాలీో త్యలిపోతునానయి 
పలుర్కాల ప్రేమలనీన 
పలుచబడిపోయి 
మురిక్స్కాలువలుగా 
పంగిపర్లుతునానయి 
 
బ్రతుకంతా సమీకర్ణాలై పోయి 
ఆఖరున్ కషిుంచి  
లెకక త్యలిు చూసేత 
చివరిక్స్  
 
“జీవితం ఈజ్ ఈకవల్ ట్ల శూన్ోం” 
అనే త్యలుతోందిపుుడు 
 

*** *** ***  

జీవితం ఈజ్ ఈకవల్ టు    
రాంభకత పద్మమవతి  

 

With Best Wishes from 

 

 

 

 
 

Dr. Satyaveni Rao  
& 

Late Dr. Srinivasa K Rao 
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ఆకాశానిన చీలుుకొని అపార్కు మంట్లీ న్గరాలుగా విసతరించిన్పుుడు 
అపార్కు మంట్లీ పునాదులు క్స్ంద హరిత వనాలు ఉనిక్స్ కోలోుతునానయి 

 
భూమి నాలుగు చెర్గులా విసతరించిన్ పచుదన్ం 

బీట్లు వారి అగిన కీలలుగా మారి భూతాపం పెంచుతోంది 
 

ఎకకడో మూలన్  బికుక బికుక మంటూ బతుకుతున్న చెట్లున చూసుతంటే 
ఆ చెట్లున కూడా బతక నిసాతరో లేదోన్ని వాన్ చినకు దిగులు పడుతోంది 

 
ఒకపుుడు నేలతలిీ పచుని చీర్ కటిు కనచూపు మ్మర్ కాంతులు వదజలేీది 

చుటూు చెట్లు పుట్ుల పచుదన్ంతో పరిఢవిలేీది 
ఇపుుడు చెట్లు లేదు పుట్ు లేదు ఎట్ల చూసినా ఎడారి దృశాోలే 

 
మొకకలిన కాలిక్స్ంద తొకేకసి పాీసిుక్ మొకకలు న్నతితన్ పెట్లుకున్నపుుడే 

మనిషి పచుదనానిక్స్ దూర్మయాోడు 
 

ఇవాళ్ మనిషి గుండె నిండా ఊపిరి పీలుుకోలేకపోతునానడు 
అడుగడుగున్ వాయుకాలుష్ోం మనిషిని నిలువునా కమ్మమస్తంది 

 
మళ్ళీ ఆకులు కదిలిత్యనే మనిషి గుండె చపుుడు విన్గలుగుతాడు 

ఇపుుడు రోడుడమీద న్డవాలిమంది మనషులు కాదు చెట్లీ 
చెట్లీ సమూహాలుగా కదిలిత్య తపు మనిషిక్స్ మనగడ ఉండదు 

మటిు చెట్లు మనిషిని విడదీసి చూడలేం 
 

నవువ చెట్ీన అదేపనిగా న్రికేసుతనాన 
మటిు పర్లీో చెట్ీ ఆన్వాళ్ళీ ఇంకా భద్రంగానే ఉనానయి 

ఎపుటికైనా మనిషి మార్క పోతాడా అని 
నేలలో ద్మకుకన్న వేళ్ళీ ఆశ్తో ఎదురు చూసుతనానయి 

 
చెట్ీంటే సమాజపు పలిమ్మర్ మీద వాయు కాలుష్ట్రోనిన తగిగంచే హరిత సైన్ోం 

పట్ుణీకర్ణతో పలెీలు ప్రకృతిక్స్ దూర్మవుతునానయి 
 

ఎండిన్ కొమమల మీద చివుళ్ళళ అతిక్స్ద్ముం 
మోడివారిన్ నేల మీద మళ్ళీ పచుదన్ం నాట్లద్మం 

 
ఎకకడ చెట్లు పచుని వన్ంగా మారుతుందో అకకడ మనిషి చిరునామా ఉంట్లంది 

ఎకకడ కొమమ మీద కోయిల రాగం తీసుతందో అకకడ వసంతం విరిసిన్టేు 
 

ఆకు రాలిన్ చోటే కొమమ చిగురు తొడుగుతుంది 
ఒకొకకకరు ఒకొకకక వితెవత విసతరిసేత తపు ప్రకృతిని మన్ం ర్క్షంచుకోలేం 
ఒకొకకకరు ఒకొకకక చెటవు ఎదిగిత్య తపు మన్లో వసంతం నింపుకోలేం 

********* 

ఆకు రాలిన్ చోట   
చొకకర్ తాతారావు, విశాఖపట్ుణం 
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తొలగిన్ మబ్బులు    
పట్రాయుడు కాశీవిశ్వనాధ్ం  

 ముకుందం, లక్ష్మీ భారాాభరతలు. ముకుందం ఒక ప్రేవటు 
కంపెనీలో  చిరుదోాగ. మ్మమిదారం మాకిదారు అనిటిు చరణ్, శ్రీజ ఇదారు 
పిలిలు. చరణ్ ఐదవ తరగ్తి, శ్రీజ ర్నండవ తరగ్తి చదువుతునాిరు.  
 లక్ష్మీ అనుకూలవతి, పొదుపరి కావడం తో తెచిాన  కొదాి పాటి 
సంపాదన తోనే చిని కుటుంబం చింత లేన్న కుటుంబం అని చంద్యన 
సాగపోతోంది వారి జీవిత నౌక.  
 సముద్ర మనాిక తుఫ్లనులు జీవిత మనాిక ఒడిదుడుకులు 
లేకుండా ఉంటాయా!  సంసార సాగ్రంలో అడుగ్డుగునా సమసాల 
సుడిగుండాలే... ముకుందం జీవితం లోను అమావాసా చీకటిు 
ముసురుకునాియి. సాఫీగా సాగుతుని  బతుకు బండి ఒకకసారిగా 
కుదుపులకు లోనయిాంది. 
 ఆరోగ్ాంగా ఆడుతూ పాడుతూ తిరిగే చరణ్ ఒక రోజు  జారం 
తో మంచం పటేాడు. ఎనాిళి్ళ మందులు వాడినా ఫల్లతం లేకపోయింది. 
రోజు రోజుకి కొడుకు ఆరోగ్ాం క్ష్మణించడం తో పటిం లోన్న కారొిరేట్ 
హాసిిటల్ కి తీసుకు వళి్ళరు ముకుందం దంపతులు. పర్కక్షల 
అనంతరం  డెంగ్యా జారమన్న తెల్లసింది. పిేటి్టట్్ క్రమ్మపీ 
క్ష్మణిసుతనిందున, తారగా పిేటి్టట్్ ఎకికంచాలన్న 
లేకుంటే ప్రాణాపాయమన్న, చెపాిరు వైదుాలు.. చూస్తత కొడుకున్న 
చంపుకోలేక బతికించుకోడాన్నకి తగన ఆరిధక సో్థమత లేక 
విలవిలిాడిపోయారు ఆ దంపతుల్లదారు. 
 "ఇపిటికే ఇంటిో డబ్బాలు, అప్పు చేసి తెచిాన డబ్బాలు 
అయిపోయాయి. ఎకకడైనా అప్పు పుడుతుంద్దమో ప్రయతిించి చూసాతను 
ఆపై భగ్వంతున్న దయ" అన్న భారాకి చెపిి బయటకి వళ్ళుడు ముకుందం. 
 కంటిన్న నెతుతరు చుకక లేకుండా వచిాన భరతన్న చూసి.. 
"ఏమండీ.. వళ్ళని పన్న ఏమైంది?" అన్న ఆతృతగా అడిగంది లక్ష్మీ. 
"ఇపిటికే సహకరించవలసిన వాళ్ళు సహకరించారు. అయినా నా వంతు 
ప్రయతిం చేసాను. ఎకకడా అప్పు  పుటేలేదు" అనాిడు పూడుకుపోయిన 
గొంతుతో ముకుందం. 
 "మీ ప్రయతిం మీరు చేశరు. నా ప్రయతిం నేను చేసాను. ఈ 
డబ్బాలు కంటరిో కటేి తందరగా పిేటి్టట్్ ఎకికంచమన్న చెపిండి." భరత 
చేతిలో డబ్బాలు పెటేింది లక్ష్మీ. 
 "ఈ డబ్బాలు....." 
 "ఇప్పుడు అవనీి ఎందుకు పిలిాడి ప్రాణాలు ముఖ్ాం. 
తందరగా వళుండి" అన్న భరతన్న డాకరేు దగ్గరికి పంపింది లక్ష్మీ. 
తన ప్రమ్మయం లేకుండానే అడుగులు ఆ వైపు.. 
 మనసులో ఆలోచనలు మాత్రం వరొక వైపు.. 
నాకు సాధాం కాన్నది తనకెలా సాధాం అయిాంది... ఆడది అడిగతే 

కాదన్న, లేదన్న అనే మగాళి్ళ ఉంటారా.. తనన్న అభిమాన్నంచేవారు 
ఉనాిరేమో.. 
 ఛ డబ్బాకోసం తప్పు పన్న చేయడాన్నకి తన మనస్లా 
అంగీకరించింది... 
 ఇలాంటి మన్నష్టతోనా ఇనాిళి్ళ నేను కాపురం చేసుతనిది...అని 
మనసులోన్న ఆలోచనలతో కంటర్ లో డబ్బాలు కటేాడు ముకుందం. 
 ట్రీట్టేంట్ ప్రారంభించారు... 
 తందరలోనే చరణ్ కోలుకునాిడు. వారం తరాాత డిశార్్ 
చేశరు. 
 వారం రోజులుగా అనుమానపు వైరసుతో న్నద్రపటేలేదు 
ముకుంద్యన్నకి. ఏ కలేషము లేన్న లక్ష్మీ హాయిగా న్నద్ర పోయది. 
 ఒకరోజు.. "శ్రీ వారికి ఏమిటో ఈ పరధాానం"...తల 
న్నమురుతూ అడిగంది లక్ష్మీ. 
 "ప్చా ఏముంటాయ్"మాములే. 
 "మర్నందుకలా!" 
 మనసులో మాట బయట పెటేాలా వదా్య... సంకోచం.. 
 "తాను చేసిన పన్నన్న భరత అంగీకరిసాతడా".. లక్ష్మీ 
మనసులో ఆందోళన.. 
 "తప్పు చేసే ఉంటుంది, అందుకే భయపడుతోంది" భరత 
మనసులో అనుమానం. 
 "చెపిండి" ఆగ పోయారేం? 
 "అద్ద.. నీకు.... డబ్బాలు..??? 
 "ఓహ్ ఆద్య! ద్యన్న గురించి బ్బర్ర పాడు చేసుకున్న వారం 
రోజులుగా  ముభావంగా ఉంటునాిరా. అద్దదో ముంద్ద అడిగ ఉంటే 
చెపేిద్యన్ని కద్య!" అంది లక్ష్మీ. 
 "చెపికూడన్నద్దమో అందుకే చెపిలేద్దమో అనుకునాిను" 
 "భలే వారండీ ఇనాిళి మన ద్యంపతా జీవితం లో ఇద్దనా మీరు 
ననుి అరోం చేసుకునిది. అపారాధ లే ఆలమగ్లకి అడాుగోడలు. 
అరమరికలు లేన్న ఆలమగ్లే ఆనందంగా జీవించగ్లరు. అంటూ చేతిలోన్న 
రికరింగ్ డిపాజిట్ పుసతకాన్ని చేతిలో పెటేింది." 
 పుసతకాన్ని తెరచి చూసాడు...ఆర్. డి. మీద లోను తీసుకునిటిు 
వ్రాసి ఉంది. సంద్దహంగా ఆమె వైపు చూసాడు.. 
 "మీరు ప్రతీ నెలా ఇంటి ఖ్రుాలకు ఇచేా మొతతం నుంచి కొంత 
మొతాతన్ని ద్యచి ఆర్. డి. కడుతునాిను. ఇప్పుడు అవసరాన్నకి ద్యన్న మీద్ద 
అప్పు తెచాాను. ఈ విషయాన్ని కాల పరిమితి పూరతయాాక చెపిి  సర్నపి ైజ్ 
చేదా్యమనుకునాిను.. ఇంతలో ఈ ఆపద వచిా అప్పు తీసుకోవాల్ల్ 
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వచిాంది. ఇద్ద మీ దగ్గర ద్యచిన విషయం. 
 ఇపిటికనైనా వికసిసుతంద్య శ్రీవారి మోము.. అన్న తన ర్నండు 
చేతులను భరత భుజ్ఞలపై వసి కళులిోకి చిల్లపిగా చూస్తత.. అడిగంది.. 
లక్ష్మీ 
 అంత వరకు బ్బర్రలో కాపురముంటుని దెయాాలు పారి 
పోయాయి. మనసు్ తేటపడింది. 
 అరాధ న్నకి.. అపారాధ న్నకి తేడా ఒక అక్షరమ్మ..  
పచాన్న సంసారం లో చిచుా రేగ్డాన్నకి కాపురాలిో కలతలు 
పెరగ్డాన్నకి  ఆ ఒకక అక్షరమ్మ చాలదూ.....! 
 తోడ బ్బటేిన వారినందరిన్న వదిల్ల  వంశభివృదిధ కోసం, నా 
కుటుంబ బరువు బ్బధాతల కోసం, తన సుఖ్ సంతోష్ణలను సైతం 
తాాగ్ం చేసిన  నా అరాధ ంగనా తప్పుగా అరధం చేసుకునిది.... అన్న 
అనుకుంటూ తనన్న తానే న్నందించు కుంటూ.. ఆమెన్న దగ్గరగా తీసుకున్న 
వచాన్న కనీిళి్ళ  భుజం పై రాలాాడు ముకుందం.     ******* 

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  

మన్ పి్రమ 
బులుసు లక్ష్ిణ్  

 
ఈ నాటి ఊహలు ఒక నాటి గుస గుసలుగా మారి 
ఈ నాటి మాట్లు ఒక నాటి పాట్లుగా మారి 
ఈ నాటి చర్ణాలు ఒక నాటి చెలిమి రాగాలుగా 
మారి 
ఈ నాటి ప్రమాణాలు ఒక నాటి పురాణాలుగా మారి 
ఈ నాటి మన్ ప్రేమ అరుదై ప్రేమికులకు బిరుదై 
త్యట్ తెలుగులా భావామృత కవితై 
కలకాలం నిలిచి పోయే ప్రేమ పాఠశాలగా మారాలి 
 

********** 
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నీ ప్రలుప్ర రాకపోతే ...    
  శ్రీనివాస్ గూడూరు 
 
నీ పిలుపే రాకపోత్య... 
నీ మాటే విన్బడకపోత్య... 
ప్రకృతి, 
మావి చిగురుక్స్ వసంతం రాన్ట్లుంది 
వీణ తీగలక్స్ వాణి రాన్ట్లుంది. 
వేణువు మూగవోయిన్ట్లుంది   
కొమమ మీదునాన కోయిల, 
కుహూ అంటూ కూయన్ట్లుంది.. 
బెంగగా దికుకలు చూసుతన్నట్లుంది .. 
 
నీ పిలుపే రాకపోత్య... 
నీ మాటే విన్బడకపోత్య... 
ఆలోచన్, అచుులు లేని భాష్లా 
గడబిడ గా ఉంది.. 
మన్సు, 
తుష్ట్రర్ం లేని వేసవి ఉదయం లా 
డ్రై గా ఉంది .. 
ఆకీమజెన్ దొర్కని  శావసకోశ్ంలా 
ఉక్స్కరిబిక్స్కరి అవుతోంది 
గుండె, చపుుడు చేయకుండా   
నిశ్శబుంగా ఎదురుచూస్తంది, 
 
నీ పిలుపే రాకపోత్య... 
నీ మాటే విన్బడకపోత్య... 

భావాలు, 
గట్లు తెగిన్ ప్రవాహంలా 
గమోం లేకుండా ప్రవహిసుతనానయి 
గుండు చపుుడు విన్న చెట్లు మీది పక్షులాీ 
చెలాీ చేదురై ఎగిరిపోతునానయి. 
ఝంఝా మారుతానిక్స్ 
కొట్లుకుపోతున్న మబుులాీ 
చెదిరిపోతునానయి 
 
నీ పిలుపే రాకపోత్య... 
నీ మాటే విన్బడకపోత్య... 
ఆరాట్ం, 
ఏకాగ్రత నిలవట్ం లేదు, 
ఏం చేయాలో తెల్లటేీదు 
కాళ్ళళ రండూ,   
ఒక చోట్ నిలవలేకునానయి 
కళ్ళళ, రపులు వేయడం 
ఎపుుడో మర్చిపోయాయి 
హృదయం,   
చినకు కోసం నోళ్ళళ తెరిచిన్ 
బీళ్ళ పగుళ్ళ లా  పరితపిస్తంది.. 
 
ఎదురు చూసుతనాన, 
ఆశ్ ఆవిరికాకముందే.. 
నీళ్ళళ నిండిన్ కళ్ళలీో 
నీ రూపు ఎండమావి కాకముందే, 
నీ పిలుపసుతందని, 
కొన్ ఊపిరి ఆగకముందే!  

With Best Wishes from, 

 

Dr. Janani Krishna 

&  

Dr. Krishna Kocherlakota 
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ఆరుబయట్ వన్ననల  
నా పైన్ కురిసింది  

ఒంట్రిగా కునకుతీసేత  
ఒలీన్ని కసిరింది  

మనోహరి ఎదుట్ మొర్లిడమని  
న్న తరిమింది  

జవరాలి వర్ం కోసం  
విర్జాజులిచిు పంపింది  

 
లక్ష్ల న్క్ష్త్రపు అక్ష్రాలన 

కోటిభావాల కన్కాంబరాలన  
రాశులుగా పోసి  
మన్సుదవన్ం  
మధ్ోన్ పెటిు  

కవితా సుమాల మాలన్లిీ 
పరిమళాల పిలీగాలినై  

న్నచెులి హృదయపు  
వాక్స్లి తటాున 

 
చేసుకున్న బ్సలు  
చెపుుకున్న ఊసులు  

మదినిండిన్ ఊహలతో  
నా ప్రేయసి కలలసౌధ్ంలో  

కనవిందు చేసింది  

సవపన సుందరి    
పట్రాయుడు కాశీవిశ్వనాధ్ం,  

గుండె నొపిు ప్రార్ంభమైంది ......ఈ సారైనా చావు 
వసుతంద్మ….,  

         ఛీ ఛీ ఈ గుండె నొపిుని న్మమకూడదు.  
ఆరు న్నలల క్రితం ఇలాగే గుండె నొపిు  వచిుంది  

     తొందర్పడి దూరాన్ ఉన్న పిలీలన పిలిపించాన  
నాముందు నిలబడడ పిలీలన చూసాన  

      వారి మన్సులో ఏముందో పసిగటాున  
నా గుండె సక్రమంగా కొట్లుకోవడం చూసి కృత్రిమ 

సంతోష్ం చూపిసుతనాన  
     వారి మన్సులో నిరుతామహానిన గురితంచాన.  

***    ***    *** 
పిలీలు దూర్ంలో ఉనానర్న్న ఆలోచన్తో  

      ఒంట్రిగా గడపవలసివచిుందన్న ఆవేదన్. 
ఒంట్రితనానిన పిలీలు అర్ిం చేసుకొనానరు కానీ  

     పరిష్ట్రకర్ం తెలిసినా చెపులేక పోయారు.   
పెదవి విపిు పిలిసేత  నేన్నకకడ వారింటిక్స్ వళాతన్న్న భయంతో   

     మాట్వర్సకు కూడా నా పిలీలు వారింటిక్స్ ర్మమని 
చెపులేదు. 

 
గుండెన్నపిు భరించలేక ఆతమహతో చేసుకొనేట్ంత 

పిరిక్స్ద్మనిన కాదు  
        విముక్స్త కలిగించే  మర్ణానిన సహితం ఆహావనిసాతన.  

***    ***    *** 
ఆట్ల వేగంతో పాట్ల నా గుండె వేగం పెరుగుతున్నట్లీంది, 

పెరుగుతున్న నొపిుని భరిసుతనానన,   
           ఆసుపత్రి లో ప్రవేశించడానిక్స్ ముందే గుండె ఆగిత్య 

ఫర్వాలేదు.  
ఆసుపత్రిలో ప్రవేశిసేత ఇంటనిమవ్  కేర్క యూనిట్ లో 

వళీ్డం... బ్రతిక్స్ంచడం  
             దూర్ంనండి వచిున్ పిలీలలో కన్పడే కృత్రిమ 

సంతోష్ం... లోన్ నిరుతామహం....ప్చు 
 గుండెనొపిు సమయాన్ ఎవరైనా బ్ధ్ కలిగించేలా 

మాటీాడిత్య గుండె ఆగిపోతుందంటారు, 
         ఆట్ల దిగి నొపిుతో న్డవలేక ఇబుంది పడుతుంటే 

'మీరు అనాథలా 'అంటూ ఒకామ ప్రశినంచింది.     
  ఆమాట్లు నా గుండెలో గున్పంలా  గుచుుకొంది….. 

భరించలేని నొపిు  
            ఇదే ఆఖరి క్ష్ణం అనకొంటూ ఒకక సరిగా క్స్ంద 

పడాడన! 
***    ***    *** 

ఆగిన్ గండె    
ఓట్ర ప్రకాష్ రావు  
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With Best Wishes from 

Rohini Kumar Vemula & Family 

With Best Compliments from 
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మూడో కోరిక     
ఉపులూరి మధుపత్ర శైలజ   

 ఆ రోజు శసిిగారిలిు బంధుమిత్రుల రాకతో కళకళలాడుతోంది. 
వారింటిో పెళ్ళు మరేదైనా శుభకారామ్మమోనన్న చుటేుప్రకకల జనం 
చెప్పుకుంటునాిరు. కాఫీలు త్రాగుతూ హాలిో బంధువులంతా కూరొాన్న 
కబ్బరిాడుకుంటునాిరు 
 అనియాా! ఉదోాగాలర్కతాా ఎకకడెకకడో ఉని మనం ఇలా 
హాయిగా మాటిాడుకుని సందరాాలు ఈమధాకాలంలో చాలా తకుకవ. 
ఏదైనా పెళ్ళుళుకు వచిానా ఓ పూట హడావిడిగా వచిా 
వళ్ళుపోతునాిమ్మగాన్న అసలు మనమంతా మనసారా కలసి గ్డిపిన 
సమయమ్మ లేదు. నీ షషే్ట పూరిత వడుకను మీ అబ్బాయిలు ఈ 
హైదరాబ్బద లోన్న మీ సొంతింటిలో చేసుతనాిరు కనుక వాళ్ళు పిాన్ చేసిన 
ప్రకారం ఓ రోజు ముందుగా వచాాం. చినినాటి ముచాటిను, 
సంగ్తులను ఇంత ఆనందంగా పంచుకుంటునాిం” అంది శసిిగారి 
చిని చెలిెలు అన్నత.  
 ఆ ఇంటికి పెదా దికెకకన శసిిగారికి ఇదారు చెలిెళ్ళు ఓ తముేడు 
ఉనాిరు. పెదా చెలిెలు రాధా వాళ్ళు బంగ్ళూరులోను, అన్నతా వాళ్ళు 
ఢిలిీలోను ఉంటునాిరు. తముేడు వారి సొంతవ్వరైన మచిలీపటింలో 
ఉంటాడు.  
 జీవిత భీమా సంసోలో పన్నచేసిన శసిిగారు తన చివరి మూడేళు 
సర్కాసును హైదరాబ్బద లోనే చేయడం, గ్త నెలలో రిటైర్ కావడం 
జరిగంది. శసిిగారికి భారా కమలమే, ముగుగ రు కొడుకులు ఉనాిరు. 
పిలిలందరి చదువు సంధాలు పూరతయినాయి.  
 పెదా కొడుకు రవికి వైజ్ఞగ్ సేీల్  పిాంట్ లో ఉదోాగ్ం వచిాన 
తరువాత తెల్లసిన వాళుమాేయి వాణితో వివాహం చేశరు. ర్నండవ 
అబ్బాయి వాసు కూడా ముంబ్బయ్ లోన్న ఓ ప్రయివట్ కంపెనీలో సాఫే్ట వర్ 
ఇంజనీర్ గా పన్నచేసుతనాిడు. వాసుకు మాత్రం బయిటి సంబంధం, గీతతో 
పెళుయింది. కోడళ్ళుదారు ఉదోాగాలలో ఉనాిరు. పెదావాడికి ఓఅబ్బాయి, 
ర్నండవ వాడికి ఓ అమాేయి సంతానం.  
 ఇక శసిిగారి ఆఖ్రి కొడుకు మధు, ఈ మధానే బి. డీ. ఎస్. 
పూరిత చేసి ప్రసుతతం ఉదోాగానేాషణలో ఉనాిడు. 
 రవి పూజ పూరితచేసి హాలిో అతతల దగ్గరకొచేాసరికి, 
వాకింగ్ నుండి వచిాన వాసు ఫ్రషయి వచిా వాళు దగ్గర కూరుానాిడు. 
అందరికీ ఫలహారాలనందించారు వాణి, గీతలు.  
 “మధు ఇంకా లేవలేద్య?”  అన్న అడిగంది రాధ.  
 ”లేదతాత! వాడు మనందరికంటే ముందుగానే లేచాడు. అయితే 
వాడు వాడి గ్ది నుండి బయటకు రావటంలేదు”  అనాిడు వాసు.  

 “మ్మము దూరంగా ఎకకడో ఒరిసా్ రాషింలో ఓ మారు మూల 
ఉండటం, కాలేజిలో సీన్నయర్్ చేసిన రాాగంగ్ వలి చదువు వతితడి 
తటేుకోలేకపోయాడు వాడు. అసలే చినిపిటి నుండి చాలా స్న్న్టివ్ గా 
ఉండేవాడు. మొహమాటసుతడు కావటంతో ఎవరికీ ఏమీ చెపికుండా 
మనసులోనే బ్బధపడుతూ ఈ సోితికొచాాడు. మీ అనియా దగ్గరుండి 
ప్రసుతతం వాడిన్న కన్న్ల్లంగ్ చేసుతనాిరు. న్నతాం వాణాి ఓ పసిపిలిాడిన్న 
చూసినటిుగా చూడాల్ల్ వస్థతంది” అనాిరు అప్పుడే అకకడికొచిాన 
కమలమేగారు.  
 “ఈ కాలంలో కళ్ళశలలలో రాాగంగ్, ఆడపిలిలపై యాసిడ్ 
ద్యడులు, అతాాచారాలు, వధింపులు చాలా ఎకుకవగా జరుగుతునాియి. 
మరో ప్రకకన పూజలు, హోమాలు, యాగాలు, టీ.వి. చానల్్ లో పెదాల 
ప్రవచనాలు, ఆధాాతిేక ప్రసంగాలు కూడా ఎకుకవగానే ఉనాియి. 
అందువలి యువత ధరే మారగంలో నడవటాన్నకి అవకాశలునాియి. 
అయినా ఎనెిన్ని నేరాలు, ఘోరాలు జరుగుతునాియో మనం న్నతాం 
చూస్తతనే ఉనాిం” అంటూ శసిిగారి తముేడు తన ఆవదననంతా 
మాటల రూపంలో బయట పెటేాడు.  
 ఆ విధంగా మాటలతోనూ, మరుసటి రోజు ఏరాిటితోను వారికి 
ఆ రోజు ఒక క్షణంలా గ్డిచిపోయింది.  
 షషే్ట పూరిత రోజు తెలివారుఝామునే వడుకలు మొదలైనాయి. 
గ్ణపతి హోమం, ఆయుషు హోమం, జలిెడసాినాలు మొదలైనవి 
పూరతయిన తరువాత సతానారాయణసాామివారి వ్రతం చేసుకునాిరు 
శసిిగారి దంపతులు. ఈలోగా బంధువులు, సేిహతులు ఒకొకకకళ్ళుగా 
వచిా ఆ వడుకలలో పాలుపంచుకునాిరు.    
 భోజనాలయాాక శసిిగారి తముేడు, “అనియాా! సాయంత్రం 
మీకు అభినందన సభనేరాిటు చేశం, మీరు వదిన కాసేపు విశ్రంతి 
తీసుకోండి” అనాిడు. పిలిలతో కలసి ఆ సభ ఏరాిటిను చూడటాన్నకి 
వళ్ళుడు.  
 ఆ సాయంకాలం సాిక్స్ పూరతయాాక అంతా 
సమావశమయాారు. ముందుగా పెదా చెలిెలు రాధ మాటిాడింది. తన 
పెళ్ళుకి అనాివదినలు ఎంతగా కషేపడింది, అతతగారింటిలో తను ఓ 
కూతురిలా అడ్ెసేు కావటాన్నకి వదిన ఎన్ని మంచి సలహాలన్నచిాందో, తన 
పిలిల బ్బరసాలలు, అనిప్రాసనలు వాళు చేతులమీదుగా ఎంత బ్బగా 
చేశరో, వారి ఆశీసు్లతో తన కాపురం మూడుపూలూ ఆరుకాయలుగా 
ఇపిటి ద్యకా ఎంత చకకగా సాగుతోందో ఒకొకకక సంఘటనను 
గురుతచేసుకొంటూ చెపిి అనాివదినలకు నమసకరించి కూరుాంది.   
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 రాధ తరువాత శసిిగారి తముేడు మాటిాడుతూ, “తన చదువు 
కోసం అనియా ఎంత తపన పడింది వివరిస్తత చదువుకోకుండా 
సేిహతులతో సిన్నమాలకనీ, ష్టకారికనీ తిరుగుతూంటే చదువుకొనే 
కాలమెంత విలువైందో ఆ తరువాత చింతించి ప్రయోజనం లేదంటూ తన 
దగ్గరే ఉంచుకొన్న ఎలా చదివించింది” చెపాిడు. “తాను ఇంతటి ఉనిత 
పొజిషన్ కు రావటాన్నకి అనియా ఇచిాన నైతిక, ఆరిధక మదాతు అంతా 
ఇంతా కాదు” అంటూ అనాివదినలకు భారాతో కలసి పాద్యభివందనం 
చేశడు.  
 చిని చెలిెలు అన్నత “నేను కాలేజి చదువు చివరిో ఉండగా 
అనాి వాళుకు రవి పుటేాడు. నా పెళ్ళుకి ఖ్రుా చేయాల్ల్ వచిానప్పుడు, 
వదిన తన నగ్లను బ్బాంకులో పెటేి కొంత డబ్బా, రవి చదువు కోసం 
ద్యచిన డబ్బాను వాడిన సందరాాన్ని గురుతచేసుకొంది. నా పెళ్ళు 
ఉనింతలో బ్బగా చేసి ననుి ఒక మంచి కుటుంబంలోకి పంపించారు. 
అమాే నానిలు ననుి కనాిరేగానీ, నాకు అయితే వీళ్ళు అమాే 
నానిలు” అంటూ ఉద్దాగ్ంగా మాటిాడింది.  
 బంధుమిత్రులంతా శసిిగారితో తమకుని అనుబంధాన్ని గురుత 
చేసుకొంటూ వారి వలి తాము ఏమి నేరుాకొనిది, వారి సలహాలు, 
స్తచనలు తమకు ఎంతగా ఉపయోగ్పడాాయో వివరించి చెపాిరు.  
 శసిిగారి పెదాబ్బాయి రవి, ”నానిగారు బ్బధాతల కావిడిన్న 
తాను మోస్తత మమేల్లి బంగారుపలికీలో ఊరేగంచారు. చదువుల 
ప్రాముఖాాన్ని గురితంచమంటూ మాకు మంచి చదువులను చెపిించారు. 
నానిగారికి నేను 10వ తరగ్తికి వచేావరకు ఒక సైకిలు ఉండేది. ఆ 
తరువాత స్తకటర్ కొనుకుకనాిరు. వారు పెదా హోద్యలో రిటైరైనా వారు 
కారు కొనలేదు. అంత న్నరాడంబరమైన జీవితాన్ని గ్డిపారు. నేను 
ఉదోాగ్ంలో చేరిన మూడు సంవత్రాలకే కారు కొనాిను. మొదటిసారి 
నా కారులో ఎకిక, డ్రైవింగ్ చేసుతని ననుి తద్దకంగా చూస్తత, ఘంటసాల 
వారి పాటలువింటూ మైమరచిపోతుని నాని కళులో కన్నపించిన ఆ 
ఆనంద్యన్ని నా గుండెలలో పదిలంగా ద్యచుకొనాిను. అది నాకు 
ఎనిటికీ మరచిపోలేన్న మధురానుభూతి. ఇలాంటి సంఘటనలు నా 
జీవితంలో చాలా ఉనాియి. అన్నింటిన్న చెపాిలంటే సమయం చాలదు” 
అంటూ ముగంచాడు.  
 “నానిగారు మాకొక రోల్ మోడల్. మా మెంటర్. మాకు 
చదువు, కెర్కర్, అనుబంధాలు తపి ఈ బ్బధాత మీది అన్నగాన్న, ఈ అప్పు 
మీరేతీరాండి అన్నగాన్న చెపిలేదు. అసలు మాకు సమసానిద్ద 
తెల్లయనీయలేదు. ఇపిటివరకు నానిగారు తన ఉదోాగ్ బ్బదాతలతో 
ముంబ్బయ్  లోన్న మా ఇంటికి ఇపిటివరకు రానేలేదు. ఇకనైనా వారు 
మాతో ఉంటే వారి సలహాలను ఆనంద్యలను చూస్తత మ్మము స్తిరిత 
పొందుతాం” అంటూ ర్నండో అబ్బాయి వాసు చెపాిడు.  

 “నేను అమాేనానిలను చాలా మిస్ అయాాను. నాకు 
కాలేజిలో సమసాలు వచిానప్పుడు చెప్పుకోవటాన్నకి వాళ్ళు దూరంగా 
ఉనాిరు. అనిలతో పోల్లసేత నా చదువుకు ఎంతో ఎకుకవ డబ్బా ఖ్రుాపెటేి 
ననుి మెడిసిన్ చదివిసుతనాిరు. ఇంకా నా బ్బధలను చెపిి వారికి ఒక 
సమసా కాకూడదనుకునాిను. అందుకే వాళ్ళు ఫోన్ చేసేత బ్బగానే 
ఉనాినన్న చెపేివాణాి. కాలేజిలో చదువంతా అసతవాసతంగా మారింది. 
రాాగంగ్ అంటూ నాసీన్నయర్్ నాపై చేసిన ద్యడులు అంతా ఇంతా 
కాదు. విలువైన నా పుసతకాలను ద్యచేసి కాలేజిలో ఎకకడో పెటేాం 
వతుతకోకమనేవారు. ప్రిన్న్పాల్ కు చెపుతానంటే “న్ననుి ఇక కాలేజికి 
రాకుండా చేసాతమంటూ బదిరించేవారు. ఏమి చెయాాలో అరధమయాది 
కాదు. ధైరాం చేసి పైవాళుకు రిపోర్ ేచేసినా, వాళ్ళు ఇదంతా మామూలే, 
మీ ఇంటిో నీకు అనిలుంటే న్ననుి ఆట పటేించకుండా ఉంటారా? 
సరాుకుపోతే గొడవలుండవు కద్య అన్న నాకే నచా చెపిి పంపించే వారు. 
సిగ్ర్నటిు కాలామంటూ, మందు తాగ్మంటూ, వాళ్ళు చేసిన వతితడికి 
నాకు కాలేజికి వళ్ళులంటేనే భయం వసేది” అంటూ దుిఃఖ్ం రాగా 
చెపిటం ఆపేశడు మధు.    
 “కాసేపటి తరువాత, ఓ సంవత్రం ఖాళ్ళగా ఉండి, అమాే 
నానిల సాయంతో కాసత తేరుకునాిను. అదృషేవశతుత నా మెడిసిన్ 
పూరతయిాంది. నాకింకా జ్ఞబ్ రాలేదు. నానిగారికి నాబ్బధాత ఇంకా 
మిగల్లంది. నేను సంపాదించి పెటేాల్ల్న వాణాి, ఇప్పుడు వారు 
రిటైరయాాక కూడా వారికి భారంగా ఉండాల్ల్ వస్థతంది. 
అనిలలాగా...” బ్బధతో, దుిఃఖ్ం పొంగుకురాగా మాట పెగ్లక తన 
రూం లోకి వళ్ళుపోయాడు మధు. బ్బబ్బయి అతన్న వనుకనే వళ్ళు ధైరాం 
చెపుతూ కూరుానాిడు. 
 “వదినా! నీ సహాయం, సహకారం లేన్నద్ద అనియా ఇవన్ని 
సాధించేవాడు కాదు. నీ మాటలిో నీకేమైనా ఆశలు, ఆశయాలూ 
ఉనాియా? ఏమైనా ఉంటే అనియా ముందు చెప్పు” అన్న అన్నత అంది.  
కమలమేగారు, “మీ అనియా తన వైపు వారినే కాదు, నా వైపు వారిన్న 
కూడా తరతమ భేధం లేకుండా చూశరు. చూసుతనాిరు. అందుకు 
ప్రతాక్ష ఉద్యహరణ మా అమేను తెచిా తన కనితలి్లలాగా చూసుతనాిరు. 
నాకు మంచి భరత, మాణికాాలవంటి పిలిలు దొరికారు. అంతా బ్బగానే 
ఉంది. మధు కూడా ఓ ఉదోాగ్ంలో చేరితే, వరే ఏ ఆశలు నాకు లేవు. 
అందరికీ దీవనలు” అంటూ కిుపతంగా ముగంచారు.  
 మధు రూం నుండి తిరిగ సభలోకి వచిాన శసిిగారి తముేడు, 
“అనియాా! ఇక నీ వంతు. ఇంత కషేపడి మమేల్లి కూడా నీ 
కనిబిడాలలాగానే పోష్టంచావు. అయితే నీకు కూడా కొన్ని 
కోరికలుండవచుాను కద్య? నీ మనసు్లో ఉని కోరికలేమిటో మాతో 
చెప్పు. ఇప్పుడు నీకు చాలా సమయం, రిటైరయాాక వచేా డబ్బాండి 
ఉంటుంది. ఏమైనా వాాపకం పెటేుకుంటావా? నీ జీవితయానంలో నీకు 
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 తీరన్న ప్రతేాకమైన కోరికలుంటే ఇప్పుడు తీరుాకుంటావా?” అంటూ 
అనియాను అడిగాడు,  
 తముేడడిగన ప్రశిలకు సమాధానమిస్తత శసిిగారు, “నాకు 
ముందు నుండి ఇదారి చెలిెళుకు మంచి పెళ్ళు సంబంధాలను తేవాలన్న, 
తముేడు బ్బగా చదివి, మంచి ఉదోాగ్ంలో చేరాలన్న, చివరిగా నా 
కొడుకులు కూడా మంచి చదువులతో సమాజంలో మంచి సోానంలో 
ఉండాలనేవి ప్రధానమైన కోరికలు. భగ్వత్ కృపవలి అవి అనీి కూడా 
తీరిపోయాయి”.  
 “ఇక పూరితగా నా వాకితగ్తమైన కోరికలంటూ ఏమీ లేవుగాన్న, 
నాకు చినిపటి నుండి క్రికెట్ ఆటంటే చాలా ఇషేం. రేడియో కూడా 
కొనలేన్న పరిసోితులలో ఉని మాకు, నాకు ఉదోాగ్ం వచిాన తరువాతగాన్న 
రేడియోలో క్రికెట్ కామెంట్రీ వినడం జరగ్లేదు. టీ. వీ లు 
అందుబ్బటులోకి వచాాక నేను ద్యన్నన్న కొనటాన్నకి చాలా సమయమ్మ 
పటేింది. ఒనీడా కలర్ టీ. వీ నేను కొని తరువాత మొదటిసారిగా 
ఇండియా-ఆసేేల్లయా మాాచ్ లను తెలివారుఝామునే లేచి చేతిలో 
కాఫీకప్చ తో ఆనందంగా చూసేవాణాి. కొందరు మిత్రులు హైదరాబ్బద, 
వైజ్ఞగ్, బంగ్ళూరిలో జరిగన క్రికెట్ ఆటను సేేడియంలో కూరుాన్న 
చూసొచాాం అన్న ఉతా్హంగా చెపుతూంటే నాకా భాగ్ాం ఎపిటికో 
అన్నపించేది” 
 “మన ద్దశంలోన్న అందమైన ప్రద్దశలను చూడాలన్న, 
తీరధయాత్రలు చేయాలన్న ఉతా్హంగా ఉండేది. కానీ అలా యాత్రలు 
చేయటాన్నకి సరిపడినంతగా డబ్బా ఉండేది కాదు. ముఖ్ాంగా కాశీ, 
రామ్మశారం చూడాలన్న అనుకునే వాణాి”. ఇప్పుడంతా తీరుబడే కద్య 
తపికుండా చూసాతం.  
 ఓ సారి పేపర్ లో “తకుకవ సమయంలో సింగ్పూర్ సాధించిన 
అభివృధిధ” అనే అంశం చదవటం జరిగంది. “ఆద్దశ ప్రధానమంత్రి 
ప్రజలతో మమ్మకమై, వారి భాగ్సాామాంతో పలు పధకాలను అమలు 
పరచినతీరు, ఉచితాలు, రదాులు లేకుండా ప్రజలకషే్ణన్ని పెటేుబడిగా పెటేి 
ప్రజలందరికి సాంత ఇళ్ళు సమకూరాటంతో వారి మనసులను 
గెలుచుకోవటం, అద్ద కారణంగా ఇనేిళునుండి ఆ ద్దశన్నకి ఒకేవాకిత 
ప్రధానమంత్రిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావటం, ఆయన అవినీతికి, 
బంధుప్రీతికి ఆమడదూరంలో ఉండి ప్రజలను ఆతేబంధువులుగా 
మారుాకొన్న ద్దశభివృధిధకి వారి సేవలను వాడుకుంటుని విధానం, ఆద్దశ 
ప్రగ్తికి కారణాలుగా వ్రాసారు. అందుకే ఆరోజునే ఒకకసారనాి 
సింగ్పూర్ వళ్ళురావాలన్నపించింది”.  
 ఆద్దశ అభివృధిధన్న సామానుాడనైన నేను కళ్ళురా చూచి ఓ నోట్ 
వ్రాసి మన ప్రభుతాాన్నకి పంపాలన్న, అంతద్యకా నాకు ఆ భగ్వంతుడు 
ఆయుషుష  ఇవాాలన్న మన ద్దశ అభివృధిధకి తపనపడేవారికి ఆ నోట్ 
ఉపయుకతం కావాలనిది నా కోరిక.  

 ఓపిక, ఉతా్హం, పటేుదలలుంటే, ఏపనైనా సాధామ్మనన్న నేను 
నముేతాను. నా స్కండ్ ఇన్నింగ్్ ను మంచిపనులు చేయటాన్నకి 
వాడుకొంటాను. ఇషేమైన పనులను చేస్తతంటే లైఫ్ట సాిన్ 
పెరుగుతుందనేది మీ అందరికి తెల్లసిన విషయమ్మ కద్య. ఇక నా మూడో 
కోరిక…” అన్న ఆపేశరు శసిిగారు.  
 “చెపిండి అనియాా, మీ మూడో కోరిక ఏమిటొ మమేల్లి 
సస్ిన్్ లో పెటేకండి” అనాిడు శసిిగారి తముేడు.  
 “ఆ కోరిక ఏమిటో సమయం వచిానప్పుడు తపికుండా 
చెపుతాను. అప్పుడు మీ అందరికీ ఫోన్ చేసాతను. ఇలాగే మీరంతా 
తపికుండా రావాల్ల. తందరలోనే ఆ రోజు రావాలనీ ఆశిస్తత, మీ 
అందరు ఇంత శ్రమ తీసుకొన్న ఈ కారాక్రమాన్ని న్నరాహంచినందులకు 
ఆశీసు్లను అందజేసుతనాిను” అంటూ శసిిగారు తన మాటలను 
ముగంచారు.  
 “పిలిలూ, నానిగారి ఆశయాలు, ఆయన వాకితగ్త కోరికలను 
వినాిరుకద్య. మరి వాటిన్న తీరాటాన్నకి మీ ప్రయతాిలను 
మొదలుపెటేండి. ఒరే రవీ! నీవు ఉదోాగ్ర్కతాా ప్రసుతతాన్నకి వైజ్ఞగ్ 
వదిల్లరాలేవు కనుక, నానిగారికి క్రికెట్ మాాచ్ న్న చూపించే బ్బధాతను 
నీవు తీసుకుంటే బ్బగుంటుంది. అలాగే నానిగారికుని సింగ్పూర్ 
చూడాలనే కోరికను తీరేా బ్బధాతను వాసు తీసుకుంటాడు” అనాిడు 
శసిిగారి తముేడు.  
 రవికి పుసతక పఠనమంటే బ్బగా ఇషేం. క్రికెట్ మాాచ్ వస్తతంటే 
టి. వీ. ఛానల్్ మారేాసేవాడు. శసిిగారు చూసుతనిప్పుడు మాత్రం 
ఛానల్్ మారాలేక గుడికెళుటమో, లైబ్రర్కకెళుటమో చేసేవాడు. అందుకే 
రవి ఏమంటాడోనన్న, “రవీ! మొదటి ఛాన్్ నీకే వచిాంది” అంటూ 
మ్మనతతలు అతన్ని ఆట పటేించారు.    
 అలాగే ప్రోజెక్సే పనులు వచిా కంపెనీ తరుఫున చాలాసారిు 
అమెరికాకు, ఆసేేల్లయాకు వళ్ళు ఛాన్్ వచిానా, నాకు విద్దశలంటే 
మోజులేదు, నా మాతృభూమి భారతద్దశన్ని వదల్ల ఎకకడకూవళుననే 
వాసు, చినిప్పుడు రామక్రిషా్ణమిషన్ కెళ్ళు ఆ పరమహంస రామక్రిషాున్న, 
వివకానందున్న పుసతకాలను, బోధనలను చదివి ఆ స్తకుతలను తన రూం 
గోడలన్నండా వ్రేలాడతీసుకుని వాసున్న కూడా మరి “ఇప్పుడు సింగ్పూర్ 
పరిసోితి ఏమిట్రా?” అంటూ అతన్నపై ఛలోకుతలను విసిరారు. 
 పెదావాడు, “నానిగారు నేను చదువుకొనేటప్పుడు ఏదడిగనా 
కొన్నపెటేేవారు. నచిాన చదువును చెపిించారు. వారి ఈ చిని కోరికను 
నేను తీరాలేనా? తపికుండా వారి కోరికను తారలోనే తీరుసాతను. తారలో 
బంగ్ళూర్ లో జరిగే ఆసిేల్లయా-ఇండియా మాాచ్ ను నానికు 
చూపిసాతను” అనాిడు. 
 “అనియాకిషేంలేన్న క్రికెట్ మాాచ్ చూపించటాన్నకి వాడు 
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తయారు అయాాడు కద్య! అలాగే నేనూ నా మనసును సిధధం 
చేసుకుంటాను. ఇకకడ నానిగారి కోరిక ప్రధానమ్మగానీ మా 
ఇషే్ణయిషే్ణలకు ప్రాధానాతన్నవాకూడదు. మా కంపెనీ ప్రోజెక్స్ 
సింగ్పూర్ లో కూడా ఉనాియి. వంటనే నేనే అపిికేషన్ పెడతాను. ఆ 
ప్రోజెక్సే వసేత అమాే నానిలను వంటబటేుకొన్న అనీి చూపిసాతను. అకకడే 
ఉండిపోవాలన్న నానిగారు అనుకోవటంలేదు నాకు కూడా ఆ ఉదా్దశాం 
లేదు. అకకడుని తెలుగు సంసోల ద్యారా, చికాగోలో ప్రసంగంచిన 
వివకానందున్నవలె భరతజ్ఞతి గొపితనాన్ని విన్నపించి వసాతను” అనాిడు 
వాసు.  
 “నానిగారితో పాటుగా ఇకకడే ఉంటాను కాబటేి, ఆయన 
మూడో కోరిక ఏమిటో తెలుసుకొన్న వారు ఏది చెపిినా నేను తీరుసాతను. 
నా చదువుకు తగ్గ జ్ఞబ్ రాకపోయినా, వరే ఏదైనా ఉదోాగ్ంలో వంటనే 
చేరతాను. వారికి చేతికర్రలా ఆసరాగా ఉంటాను” అనాిడు తిరిగ 
సభలోకి వచిాన మధు.   
 “మీరంతా బలవంతపెటేటంవలి నా కోరికలంటూ 
చెపాినుకానీ పిలిల్లి ఇబాంది పెటేే ఉదా్దశామ్మమి నాకు లేదు. నా పిాన్్ 
నాకునాియి” అనాిరు శసిిగారు.  
 “నానిగారు, ఇనాిళుకు మీకు సేవచేసే చిని అవకాశన్ని 
మాకు ఇచాారు, ద్యన్నన్న సక్రమంగా నెరవరేాలా దీవించండి” అంటూ 
ముగుగ రు కొడుకులు తండ్రికి నమసకరించి, ఆల్లంగ్నం చేసుకునాిరు.  
 ఆ దృశాన్ని చూసిన్న అందరి కళ్ళు చెమరాాయి. “కంటే 
ఇలాంటి కొడుకులనే కనాల్ల” అనుకునాిరు.  
 “నీ పిలిలు ఎంత బ్బధిధమంతులనియాా, తండ్రి కోరికను 
తీరాటాన్నకి ఏమాత్రం వనుకాడన్న ఇలాంటి పిలిలునిందులకు నీ జనే 
సారధకమైందిరా” అనాిరు శసిిగారి చెలిెళ్ళు. 
 మరుసటి రోజు ఎవరి ఊళుకు వారు వళ్ళుపోయారు. ఇలింతా 
బోసి పోయింది.  
 కాలచక్రం గర్రున తిరిగ, అప్పుడే శసిిగారు రిటైరయి ర్నండేళ్ళు 
గ్డిచిపోయాయి. ఆ రోజు శసిిగారి మిత్రులు కొందరు ఆయనను 
చూడటాన్నకి వచాారు. కమలమేగారు వచిాన వారినందరిన్న కూరోాపెటేి 
శసిిగారిన్న పిలవడాన్నకి లోపలకెళ్ళురు.  
 “ఓ! సుగుణాకర్, ప్రసాద ఎలా ఉనాిరు మిమేలిందరిన్న 
చూసి చాలారోజులయిాంది” అంటూ ముఖ్ం విపాిరగా సేిహతులను 
పలకరిస్తత శసిిగారు వచిా వాళు ప్రకకన కూరుానాిరు.  
 “మ్మమంతా బ్బగానే ఉనాిమండి శసిి గారు! మీర్నలా 
ఉనాిరు? ఈ ఇంటి గ్ృహప్రవశన్నకి వచాాం కద్య, అందువలి మీ ఇలిు 
గురుతండిపోయింది. మీరునాిరో లేదో అనుకుంటూ, కింద వాచ్ మెన్ 
నడిగతే ఉనాిరన్న చెపాిడు. మా అదృషేం కొదాి మీరు ఏ వైజ్ఞగో, 

ముంబ్బయో లేద్య ఏ యాత్రలకో వళుకుండా ఇకకడే ఉనిందులకు, 
మిమేల్లి ఇలా కలసినందులకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ విశ్రంత 
జీవితం ఎలా గ్డుస్థతందో చెపిండి?” అనాిరు.  
 “రిటైరయిన ఆరునెలలకు, ఓరోజు, మా పెదాబ్బాయి ననుి 
బంగ్ళూర్ తీసుకెళ్ళు చినిసాామి సేేడియంలో క్రికెట్ మాాచ్ 
చూపించాడు. జీవితంలో అలా మాాచ్ చూడటం మొదటిసారి” 
అంటుని శసిిగారి మాటలకు అడాువచాారు కమలమేగారు.  
 “అయిాంద్య ముచాట? ఈ క్రికెట్ పిచిా రిటైరైనా తగ్గలేదు. ఓ 
సిన్నమాగాన్న, సీరియల్ గాన్న చూడన్నవారు. పొదాసతమానం క్రికెట్ 
మాాచ్ లను లైవ్ లోనో, పాతమాాచ్ లనో చూస్తతంటారు ఈయన” 
టీలనందిస్తత వాళుకి ఫిరాాదు చేసారు కమలమేగారు. 
 “సార్! మీరు మీ కలను తీరుాకునాిరే! చూసేత క్రికెట్ మాాచ్ 
సేేడియం లోనే చూడాల్ల అనిమాటను మీ నోటి వంట ఎనోి సారిు 
వినాిం. ఉదోాగ్ంలో ఉనిప్పుడు, డబ్బాలుండాల్ల, మాాచ్ ఉని 
సమయంలో స్లవు దొరకాల్ల, ఇలా ఎనోి అడాంకులు. మాాచ్ ను బ్బగా 
ఎంజ్ఞయ్ చేసుంటారు” అన్న అనాిరు మిత్రులు.  
 “ఆ జనాల మధాన ఈయనగారు కూడా చినిపిలిాడిలా 
అరుపులు కేకలూ వశరన్న మా అబ్బాయి చెపుతూంటే, ‘వృధుధ లది 
చినిపిలిల సాభావమ్మ’ అన్న ఎందుకంటారో నాకరధమయిాంది. ఇవిగో మీ 
శసిిగారి క్రికెట్ సంబరాలు ఇకకడే ఉనాియి” అంటూ కొన్ని 
ఫోటోలనందించారు కమలమే గారు.  
 జీన్్ పాాంట్, ఇండియా అన్న రాసివుని టీీ్ షర్,ే తలపై హాాట్, 
చేతిలో ‘Limca’ సీసాతో కన్నపిసుతని శసిిగారిన్న చూసిన సుగుణాకర్, 
“మీ వయసు్ అసలు కన్నపించటం లేదండీ, మ్మడం అనిటిుగా 
చినిపిలిడిలాగానే ఉనాిరు మీరు” అనాిరు. 
 “ఏమైనా శసిిగారు జలా్రాయుడై పోయారే రిటైరైనాక” 
అంటుని మిత్రుల మనసు్లో కొంత ఈరష తంగచూసిన మాట 
వాసతవం. 
 “అవ ఏమి చూశరు! ఇవి చూడండి” అంటూ సింగ్పూర్ లో 
తీయించుకొని ఫోటోలనందించారు కమలమేగారు.  
 పెదా పెదా బిలా్లంగ్్ వదా వాసుతో పాటునుంచుని శసిిగారి 
ఫోటొను చూపిస్తత “సార్! ఇవమైనా ఆఫీసులా?” అన్న అడిగాడు 
ప్రసాద.  
 “అకకడి ప్రభుతాం, ప్రజల ఉమేడి సహకారంతో న్నరాేణమైన 
పేదలఇళువి. ద్దశరిధకాభివృధిధలో ప్రజలంతా పాలుపంచుకుంటారు. 
స్థమరితనం అనిది అకకడ కన్నపించదు. ప్రజలకు న్నవాసం, వైదాం, 
విదా మొదలైన అన్ని విషయాలను ప్రభుతామ్మ చూసుకుంటుంది. 
అందువలి ప్రజలంతా న్నశిాంతగా న్నసాారధంగా పన్నచేయడాన్నకి అలవాటు 
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పడాారు.  
 అందువలినే దశబా్బలనుండి ఏకైక పార్కే పరిపాల్లసుతని సిసలైన 
ప్రజ్ఞసాామా ద్దశంగా స్తిరితన్న కల్లగస్థతంది. మిగల్లన ప్రపంచ ద్దశలకు 
ఆదరశప్రాయంగా న్నలచింది. మన ద్దశంతో పోలుాకుంటే ఎంతో 
చినిదైనా, అభివృధిధలో మనకందనంత ఎతుతలో ఉనిద్య ద్దశం. 
 నేను కేవలం వినోదం కోసమో, ఆద్దశభివృధిధన్న చూడటాన్నకి 
మాత్రమ్మ సింగ్పూర్ వళ్ళునన్న మీరనుకొవదాు. ఆ యాత్రను నేను విజా్ఞన 
యాత్రగా మలచుకునాిను. తారలో తగన సలహాలు, స్తచనలతో 
ఆద్దశభివృధిధపై ఒక వాాసం వ్రాసి, మన ప్రభుతాాన్నకి పంపుతాను. మా 
మధు ఆపన్నలోనే ఉనాిడు” అంటుని శసిిగారి కళులో వారు సింగ్పూర్ 
యాత్రలో పొందిన ఉద్దాగ్మంతా కన్నపించింది. 
 ఇంతలో మధు అకకడికొచాాడు. “ఇడిగో వీడే మా మూడో 
అబ్బాయి మధు. B.D.S చేసి మాకు తెల్లసిన నరి్ంగ్ హోంలో డాకరే్ గా 
పన్నచేసుతనాిడు. వాడితోడు మాకు, మా ఆలంబన వాడికి అవసరమన్న 
తెలుసుకుని నేను వాడి కొరకే హైదరాబ్బద లో, సొంత ఇంటిలో 
ఉంటునాిను” అనాిరు శసిిగారు.  
 “బ్బగుందండీ! మీ కిషేమైన పనులతో హాయిగా, ఆరోగ్ాంగా, 
విశ్రంతిగా ఉండండి, ఇక మ్మము బయలుద్దరుతాం” అంటూ 
మిత్రులంతా వళ్ళుపోయారు. 
 మరో నాలుగు నెలలకు శసిిగారింటిో బంధుమిత్రులంతా ఓ 
మంచి కారాక్రమాన్నకి కల్లశరు. భోజనాలైనాక, శసిిగారు తముేడితో, 
“ఒరేయి, నా షషే్టపూరితనాడు నా మూడవ కోరికేమిటో చెపిమనాిరు 
కద్య, అది మా మధు సాయంచేసి, తీరేాశడురా. మనమంతా ఇప్పుడు ఓ 
ప్రద్దశన్నకి వళుబోతునాిం. ర్నండు కాాబ్్ బ్బక్స చేయరా” అంటూ మధుకి 
పురమాయించారు. 
 అంతా కలసి ఉసాేన్నయా మెడికల్ కాలేజి ద్యటి ర్నండు 
కిలోమీటరి దూరంలో ఉని ఓ ఆఫీస్ దగ్గరకు వచాారు. "ఆసరా" అని 

బోర్ ావారి చూపులనాకరిషంచింది. ర్నండు చిని గ్దులత ఉని ఆఫీస్ అది.  
శసిిగారు ఆ ఆఫీస్ గురించి చెపుతూ, “ఇది ఒక కన్ల్లంగ్ స్ంటర్. 
నేను, నా భారాా మధు గురించి పడా వదన మరి ఏ అమాేనానిలు 
పడకూడదు. ఆవిధంగా రాాగంగ్, వధింపులు, యాసిడ్ ద్యడులు, 
వరకటి సమసాలు, మొదలైన వాటికి బలవుతుని పిలిలకందరికి ఇకకడ 
కన్ల్లంగ్ ఇచిా ధైరాం కల్లగసాతం. వారికి భవిషాతుతపై భరోసాను 
కల్లిసాతమికకడ. అలాగే ఇలాంటివి చేసే పిలిలను, వారి తలి్లదండ్రులను 
పిలచి వారికి సరైన కన్ల్లంగ్ చేయటం జరుగుతుంది. ప్రభుతాం వారు 
ఏరాిటు చేసిన "షీ టీంస్" వలి కొంత ప్రయోజనమునాి, అసలు 
మూలాలను పెరికివసేతగాన్న ఈ వావసోలో మారుిరాదు. అందుకనే 
సమాజసేవ చేయాలనే దృకిధముని కొంతమంది సైకాలజిషేులను, 
డాకరేిను పిలచి వారితో కన్ల్లంగ్ ఇపిించటం జరుగుతుంది.   
 నా మూడవ కోరికకు ప్రేరణగా నా మూడవ కొడుకే న్నలవడం 
యాదృచిాకం. మధు కూడా గ్త సంవత్రంగా నా కనె్ల్లంగ్ లోనే 
ఉతేతజితుడై జ్ఞబ్ లో చేరాడు. ద్యన్నతో నా మీద నాకు నమేకం కుదిరి, ఈ 
"ఆసరా" ను సోాపించాను. జీవితంలో దెబాతిని పిలిలందరికి, మంచి 
ద్యరిలోకి రావటాన్నకి, ఆతేవిశాసంతో నడవటాన్నకి ఈ సంసో 
సహాయపడుతుంది. రామాయణ, భారత పురాణాలలోన్న ఉద్యహరణలను, 
ద్దశం కోసం జీవితాలను ధారపోసిన గొపి వాకుతల జీవిత ఘటేాలను 
చినిచిని డాకుామెంటర్కలుగా తయారుచేసి ఈ కనె్ల్లంగ్ లో 
వాడుకోవటాన్నకి పిాన్ చేశను” అంటూ తన బంధుమిత్రులకు "ఆసరా" 
కు తన మూడవ కోరికకు గ్ల సంబంధాన్ని వివరించి చెపాిరు.   
 శసిిగారి మూడవ కోరిక అన్నింటికనాి భినిమైంది, గొపిది 
అన్న అందరికీ అన్నపించింది.  
   ****** 

తెలుగ తేటలు 
Whatsapp నుండి సంగ్రహణం, రచయిత ఎవరో తెల్లయదు. 

 తెలుగు భాష్ణభిమానం ఉని ఒక కుటుంబం అంతా కల్లసి పెళ్ళు చూపులకెళ్ళురు. అబ్బాయి తలి్ల, అమాేయికి తెలుగు 
భాషలో ఎంత ప్రావీణాం ఉందో, నా కోడలయా అరహత ఉందో లేదో తేలేాసాత .. అంటూ అమాేయిన్న, 'మీ యొకక విద్యాభాాసం 
ఎంత వఱకూ జఱిగంది' అన్న అడిగంది. ద్యన్నకి ఆ అమాేయి 'కనుి కనుి తేనీరూ' అన్న సమాధానం చెపిింది. అబ్బాయి తలి్ల, 
'అంటే?' అన్న అడిగంది. అమాేయి, 'IIT' అన్న చెపిి నవిాంది. 
 పాపం అబ్బాయి తలి్ల ష్ణక్స నుంచి ఇంకా తేరుకోలేదు. 
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   ప్రిర్ణ 
దిన్వహి సతోవతి    

 పూరాం కంఠీరవ సామ్రాజ్ఞాన్ని పరిపాల్లంచిన మహారాజు 
నరేంద్ర భూపతి, రాణి ఇందుమతి దంపతుల ఏకైక పుత్రుడు ఇంద్ర 
భూపతి. ఇంద్రకు పుటేుకతోనే ఉని చిని అంగ్వైకలాం - కుడిచేతికి 
బొటనవ్రేలు లేకపోవడం!  
 కమారాంలో ప్రవశించే తరుణాన్నకే సకల శసిాలలో 
ప్రావీణాతను సంపాదించి విదా, వైదా, వాణిజా, సేంద్రీయ రంగాలలోన్న 
మెళకువలనీి క్షుణాంగా అవపోసనపటేిన ఇంద్ర తన కుడిచేతికి 
బొటనవ్రేలు లేకపోవడంచేత విలువిదా, కతితవిదా మాత్రం 
నేరాలేకపోయాడు.  
 ఊహ తెల్లసినపిటినుండీ అంగ్వైకలాం ఇంద్రన్న అమితంగా 
బ్బధించసాగంది. కుమారున్న కలత తలి్లదండ్రులు గ్మన్నంచి ‘నాయనా 
ఏమైంది? ఎందుకలా ఉంటునాివు?’ అన్న పద్ద పద్ద ప్రశిించినా ‘ఏమీ 
లేదు’ అనే ఇంద్రనుండి సమాధానం వచిాంది కానీ ఆతడి బ్బధకి అసలు 
కారణం మాత్రం వారికి తెల్లయరాలేదు.  
 యవానవంతుడైన ఇంద్రకి పటేాభిషేకం జరపదలచి 
ముహూరతం న్నశాయించి యువరాజ పటేాభిషేకం వారత రాజామంతా 
చాటింపు వయించాడు రాజు నరేంద్ర.  
 ఆ వారత విన్న ‘రాజ్ఞాన్నకి సంబంధించిన ఎటువంటి అధికారం 
చేపటేడాన్నకైనా ఒక వాకిత సకల విదాలలోనూ న్నషా్ణతుడై ఉండాల్ల, కానీ 
నాకుని అంగ్వైకలాం వలన నేను కతిత యుదధం చేయలేను, విలిు 
చేపటేలేను. కనుక రాజ్ఞాధికారం చేపటేడాన్నకి నాకేమాత్రం అరహతలేదు’ 
అన్న తానే న్నశాయించుకున్న, తలి్లదండ్రులకి లేఖ్ వ్రాసి ద్దశటన నెపంతో 
ఆనాటి రాత్రే రాజాం విడిచి వళ్ళుపోయాడు ఇంద్ర.  
  !+!+!+!+!+!+!+!+!+!+! 
 ఇంద్ర తన అంగ్వైకలాం కానరాకుండా వషం మారుాకున్న 
ద్దశటన చేస్తత నాలుగు మాసాల అనంతరం ఒక గ్రామాన్నకి 
చేరుకునాిడు. ఆ గ్రామంలో ఒక చెటేు క్రింద చాలా మంది గ్రామసోులు 
గుమిగ్యడి ఉండడం చూసి అటుగా వళ్ళుడు. అకకడ రచాబండ పై 
ఐదుగురు వాకుతలు ఆసీనులై ఉనాిరు. వారి ఎదురుగా ఒక మధా 
వయసుకడైన వాకిత న్నలబడి ఉనాిడు.   
 ‘ఇకకడేదో పంచాయితీ జరుగుతునిటిుగా ఉంది’ 
అనుకునాిడు ఇంద్ర.  
 ఇంతలో రచాబండ పై కూరుాని పెదాలలో ఒకరు ‘భద్రయాా! 
గ్త ర్నండేళునుండీ శిసుత కటేన్న కారణంగా నీ పొలంలోన్న కొంత భాగ్ం 
పంచాయితీకి శిసుత క్రింద జమా చెయాాలన్న తీరాేన్నంచిడమైంది. 

ఇందులో నువుా చెప్పుకోవలసినద్దమైనా ఉనిద్య?’ ప్రశిించారు 
న్నలబడిన వాకితన్న. 
  ‘పెదాలందరికీ దండాలు. మునుపు ర్నండేళూు తుఫ్లనొచిా, కలీత 
వితతనాలతో మోసపోయి…. రక రకాల నషేం జరిగ పంట చేతికి రాక శిసుత 
కటేలేకపోయాను న్నజమ్మ. అలాగ్న్న ఇప్పుడు శిసుత క్రింద పొలంలో కొంత 
భాగ్ం జమాసేసుకుంటే నాగ్తేంకాను? నేనేం తినాల్ల ఈడొచిాన పిలి 
పెళ్ళులా సేయాల్ల? పెదాలు దయదల్లసి మరొకక ఏడాది గ్డువిసేత....’ అన్న 
ప్రాధేయపడాాడు. 
 భద్రయా అభారోన విన్న తమలో తాము చరిాంచుకున్న ‘సరే 
గ్డువిసుతనాిము కానీ నువాడిగనటిు ఏడాది కాదు కేవలం ఎన్నమిది 
మాసాలు మాత్రమ్మ. అపిటికీ శిసుత చెలి్లంచలేకపోతే పంచాయితీ న్నరాయం 
అమలు జరుగుతుంది’ అన్న తెల్లపారు పెదాలు.  
 అందరితో పాటు ఇంద్ర కూడా పంచాయితీ పెదాల న్నరాయాన్నకి 
హరషధాానాలు చేసాడు.  
 ‘దండాలయాా గ్డువిచిానందుకు’ అన్న పెదాలకి నమసాకరం 
పెటేి అకకడనుండి కదిలాడు భద్రయా.  
 పేదరైతు భద్రయా మాటతీరు, పలుకులలో న్నజ్ఞయితీ ఇంద్రన్న 
ఎంతగానో ఆకటేుకోగా ఆయనను వంబడిస్తత అతడ్య కదిలాడు. 
ఆలోచిస్తత వళ్ళతుని భద్రయా అడుగుల సవాడికి వనుదిరిగ చూసాడు.  
 ఒక అందమైన యువకుడు తనన్న వనింటి వస్తతండడం చూసి 
‘ఈ కుర్రాడెవరో స్తడాాన్నకి మారాజు బిడాలాగునాిడు’ అనుకున్న ‘బ్బబూ 
ఎవరుివుా? నా వనకాతల వసుతనాివందుకు?’ అన్న అడిగాడు  
 ‘ఇంద్యక పంచాయితీలో జరిగనదంతా చూసాను మీరు 
నాకేదైనా పన్నసాతరేమోననీ.............’ 
 ‘నాకే గ్డవడాన్నకి ఇబాందిగా ఉంటే ఇంక నీకేమి 
పన్నవాగ్లను? బదులుగా ఏమీ ఇవాలేన్న ఈ పేదోడివలి నీకేం 
లాభముండదు బ్బబూ, వళ్ళు’ 
  ‘మీరలా అనుకోవదాు. వావసాయంలో గ్త ర్నండేళ్ళుగా 
మీర్నలా నషేపోయిందీ పంచాయితీలో చెపుతంటే వినాిను. నాకందులో 
కొన్ని మెళకువలు తెలుసును. నేను కొంతైనా మీకు సహాయపడగ్ల్లగతే నా 
విదాకు సారోకత చేకూరిందన్న అనుకుంటాను. అందుకే ఎంత చిని 
పనైనా ఫరవాలేదు చేసాతను బదులుగా మీరేమీ ఇవానకకరలేదు’  
 పేదవాడైనా చాలా తెల్లవి కలవాడైన భద్రయా ‘సరే పద 
నువిాంతగా చెపుతంటే నేనెందుకు కాదనాల్ల’ అన్న ఇంద్రన్న తన ఇంటికి 
తీసుకొచాాడు.   
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  భద్రయాది వసారా ఉని ర్నండు గ్దుల చిని పెంకుటిలిు. ఇంటి చుటేూ 
పూల మొకకలు. విరిసిన పూల పరిమళ్ళలు నలుదిశలా వాాపించి 
ఆహిాద్యన్ని కలుగ్చేసుతనాియి. 
 వసారాలో నులక మంచం వాల్లా ‘కూరోా’ అన్న ఇంద్రకి చెపిి 
‘అమాేయ్ సుధీరా’ అన్న పిలుస్తత ఇంటిోకి వళ్ళుడు భద్రయా. 
‘సుధీర.... చకకటి పేరు, భద్రయాగారు పంచాయితీలో చెపిినది ఈమె 
పెళ్ళు గురించేనేమో’ అనుకునాిడు.  
 భద్రయా ఇచిాన కమేటి మజ్ిగ్తో ద్యహం తీరగా కృతజాతలు 
తెల్లపాడు ఇంద్ర.  
 ఇంటికి వచిాన అతిథిన్న మరాాదకైనా పలుకరించన్న సుధీర 
ప్రవరతన కొంత వింతగా అన్నపించినా ‘పరిచయం లేన్న వాకిత ముందుకి 
రావడాన్నకి ఆమె మొహమాట పడుతునిద్దమో??’ అనుకునాిడు ఇంద్ర.  
 ఆ రాత్రికి ఇంద్రకి వసారాలో తనతోపాటే పడక ఏరాిటు 
చేసాడు భద్రయా. ఆ మరాిడు ఇంద్ర చేయందించగా పెంకుటింటికి 
కొంచం దూరంగా అతడి కోసం చినిపాక వసాడు. తరువాత ఇదారూ 
కల్లసి పొలం చూడటాన్నకి వళ్ళురు. భద్రయాకి ర్నండెకరాల పొలంలో 
కొంత భాగ్మ్మ సాగుబడిలో ఉండటం గ్మన్నంచాడు ఇంద్ర.  
 పొలంలో ఒక కొసన ఉని చెరువును చూపి ‘చానాళు క్రితమ్మ 
పూడిపోయింది’ చెపాిడు భద్రయా 
 ‘కొంచం కషేపడి ఈ చెరువు పూడికతీసేత వానలకు కొంతైనా 
చెరువు న్నండి నీటి ఎదాడి తగుగ తుంది’ అనాిడు ఇంద్ర  
 ‘మంచి ఆలోచన. ఇందుకోసమ్మ ఆ ద్దవుడు న్ననుి 
పంపినటిుంది’ అంటూ మెచుాకునాిడు భద్రయా.  
 వంటనే చుటేుప్రకకల నలుగురిన్న కూడగ్టేి, చెరువు పూడిక 
తీయడంలో సహాయపడినటియితే వారికి కూడా కొంత నీరు ఇచేాలాగా, 
ఒపిందం చేసుకునాిరు భద్రయా ఇంద్ర.  
 చెరువు పూడిక తీసేపన్న పూరతవుతుండగానే, మానవ 
ప్రయతాిన్నకి దైవం కూడా తోడయాాడనిటిుగా గ్టేి వాన పడి చెరువు 
నీళితో న్నండి కళ కళలాడింది. భద్రయా సంతోషం మినింటింది.  
 ఇంద్ర సహాయంతో మ్మలురకం వితతనాలు కొన్న పొలంలో చలి్ల 
ర్నండు పంటలు వశడు భద్రయా.  
 తరువాతి రోజుల కాలంలో సుధీరన్న ఒకటి ర్నండుసారిు, అది 
కూడా, దూరంనుండి మాత్రమ్మ చూసిన ఇంద్ర ఆమె అధుాత 
సందరాాన్నిగ్న్న ఆమెన్న ఇషేపడాాడు.    
 ఒకనాడు ఉదయానే భద్రయా అతావసరమైన పన్నపై వళ్ళతూ 
‘నేవచేాద్యకా ఇంటిన్న, అమాేయినీ కొంచం కన్నపెటేి ఉండు బ్బబూ’ అన్న 
తమ తోటలో పూలమొకకలకు సంరక్షణ చేసుతని ఇంద్రకి చెపాిడు.  

కొదాిసేపటికి సుధీర ఇంటిోంచి బయటకు వచిా తన వనుకగా 
పూలమొకకలవైపు రావడం పన్నలో న్నమగ్ిమై ఉని ఇంద్ర 
గ్మన్నంచలేదు. ఏదో అల్లకిడైనటై్ట లేచి వనుదిరగ్బోయాడు. 
 కానీ అపిటికే సుధీర అతడికి దగ్గరగా వచేాయడం, అతడిన్న 
తటేుకున్న పడిపోయి ‘అమాే’ అంటూ బ్బధగా కేకపెటేడం 
ర్నపిపాటుకాలంలో జరిగపోయాయి.   
 వంటనే ఆమెను చేయిపటేి లేవదీసి ‘నేనంటే అటుతిరిగ 
ఉనాిను కాబటేి మీరు రావడం కన్నపించలేదు కానీ మీరు కళుకు 
ఎదురుగానే ఉని ననెిలా చూడలేదు?’ కోపంగా ప్రశిించాడు  
 ఇంద్ర మాటలకి బ్బధపడిన సుధీర ‘మీర్నంతో అదృషేవంతులు 
అనీి చూడగ్లరు కానీ నేను దురదృషేవంతురాల్లన్న, గ్రుడాిద్యనెపినందున 
ఏమీ చూడలేను’ అన్న ఏడుస్తత అతడి చేయి విడిపించుకున్న ఇంటిోకి 
వళ్ళుపోయింది.  
 సుధీర మాటలకు న్నశేాషేుడై న్నలబడిపోయిన ఇంద్రకి ఆమె 
అంధురాలు అనే న్నజం ఒకంతట మింగుడుపడలేదు.   
 భద్రయా తిరిగవచిా కూతురి ముఖ్తిః జరిగనది తెలుసుకున్న 
వంటనే వచిా ఇంద్ర చేసిన సహాయాన్నకి కృతజాతలు తెల్లపాడు. 
 ‘న్నజ్ఞన్నకి మీరే ననుి క్షమించాల్ల సుధీరకి చూపులేదన్న 
తెల్లయక ఆమెను కోపగంచుకునిందుకు. ఆమె అన్ని పనులూ 
తడబ్బటులేకుండా చేసుకోవడం వలన నాకసలు అటువంటి అనుమానమ్మ 
కలుగ్లేదు’ కించిత్ పశాతాతపం న్నండిన సారంతో అనాిడు. 
  ‘నీకే కాదు బ్బబూ ఎవారికీ అనుమానం కలుగ్దు. చూపు 
లేకపోయినా సుధీరకు గ్రహంపుశకిత ఎకుకవ. మొదటిో ననుి అడిగ 
ఏవకకడ ఉనాియో తెలుసుకున్న, వాటినొకసారి చేతోత ముటేుకున్న ఆ సిరశ 
జా్ఞపకం పెటేుకోవడం నేరుాకుంది. ఇప్పుడు చూపుని వారితో 
సమానంగా అన్ని పనులూ ఎంతో సమరోవంతంగా న్నరాహంచుకోగ్లదు 
నా కూతురు’ అనాిడు గ్రాం కంఠంలో తణికిసలాడిస్తత! 
 ‘అసలామెకు చూపెలా పోయింది?’  
 ‘అంతా దురదృషేం. కుందనపు బొమేలా ఉండే నా బిడాకి 
పసివయసులో ఒకసారి విపర్కతమైన జారం వచిాంది. అప్పుడు చూపు 
దెబాతినిదన్న వైదుాలు చెపాిరు. ఆ బంగ్తో వాళుమే కనుి మూసింది’ 
చెపాిడు భద్రయా  
  ‘మరింక ఆమెకు చూపు వచేా అవకాశమ్మ లేద్య?’ 
 ‘వర్నవరి కళ్ళళునా సుధీరకు పెడితే చూపు రావచాట. అది చాలా 
ఖ్రుాతో కూడిన పన్న, నాకంత తాహతు లేక అమాేయి అదృషేమింతేలే 
అన్న సరిపెటేుకునాిను’ అన్న ‘ భోజనాలప్పుడు కలుదా్యము’ చెపిి 
వళ్ళుపోయాడు భద్రయా. సుధీర గురించి న్నజం తెల్లసి కలత చెంద్యడు 
ఇంద్ర.  
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 ప్రాపంచిక విషయాలతో తనకు సంబంధం లేదంటూ 
కాలచక్రం మరో ఐదు మాసాలు ముందుకు కదిల్లంది.....   
      !+!+!+!+!+!+!+!+!+!+! 
 గ్డచిన కాలంలో మరింత న్నశితంగా, అంధురాలైన సుధీర 
ఎంతో సమరోవంతంగా తన పనులు చేసుకోవడం, తండ్రికి కూడా 
సమయాన్నకి అనీి అమరిాపెటేడం, అతాంత చాకచకాంగా మసలడం, 
గ్మన్నంచాడు ఇంద్ర.  
 సుధీరలో లేశమాత్రమైనా తాను అంధురాలనే నూానతాభావం 
గోచరించలేదు ఆతడికి. క్రమ్మణా ఆమె పటి ఇంద్ర ఇషేం ప్రేమగా 
పరిణమించింది.  
 సుధీర అసమాన ఆతేస్థోరాం చూసిన ఇంద్ర మనోనేత్రాన్నకి 
సిషేంగా ఒక విషయం గోచరమైంది. 
 ‘చూపులేన్న అంగ్వైకలాంతో సుధీర రవాంతైనా వరువక తన 
బ్బధాతలనీి న్నరాహంచుతుంటే అనీి ఉని నేనెందుకు కేవలం 
బొటనవ్రేలు లేదన్న కృంగపోయి బ్బధాతలకు భయపడాల్ల? నేను 
బ్బధపడుతూ, తలి్లదండ్రులనూ బ్బధపెడుతూ అందరిపటిా నా కరతవాం 
విసేరించాను. అంతేకాదు అంగ్వైకలాం కల్లగన ఏ వాకిత అయినా 
ఆతేస్థోరాం ఉంటే ఆ లోపాన్ని అధిగ్మించవచుా అన్న సుధీరను చూసాక 
అవగ్తమైంది. నా తక్షణ కరతవామ్మమిటో కూడా తెల్లసివచిాంది’ అనుకున్న 
ఒక న్నశాయాన్నకి వచాాడు.....  
  మరుసటి నెల వరిపంట చేతికొచిాంది. అందులో కొంత 
అటేేపెటేుకున్న, మిగల్లనది అమిే శిసుతలు బకాయి లేకుండా పూరితగా 
చెలి్లంచి, లాభాలు చూసిన భద్రయా కూతురి పెళ్ళు న్నరాటంకంగా 
చెయొాచాన్న సంతోష్టంచాడు. ఇంద్ర చేసిన సహాయాన్ని వనోళు 
పొగడాడు భద్రయా.... 
 ఆ మరునాడు తనకు ఇనాిళూు ఆశ్రయమిచిా, 
ఆదరించినందుకు భద్రయాకూ, సుధీరకూ కృతజాతలు తెల్లపి తన 

రాజ్ఞాన్నకి తిరిగ వచాాడు ఇంద్ర.  
 ద్దశటనచేసి వచిాన కుమారుడిలో ఇనుమడించిన 
ఆతేవిశాసం ప్రసుుటమై రాజదంపతుల ఆనంద్యన్ని దిాగుణీకృతం 
చేసింది. రాజకుమారుడు తిరిగొచాాడన్న తెల్లసి కంఠీరవ రాజాప్రజలు 
సంబరాలు చేసుకునాిరు. 
 రాజగురువు న్నశాయించిన శుభముహూరాతన్నకి ఇంద్రకి 
మహావైభవంగా ‘యువరాజ పటేాభిషేకం’ జరిపించాడు నరేంద్ర 
మహారాజు. 
 తదుపరి తలి్లదండ్రులకు ఇంతకాలం తానెకకడునిదీ వివరించి, 
సుధీర గురించి సమసతమూ తెల్లపి ‘తండ్రీ ఈనాడు నేను తిరిగ మీ వదాకు 
వచాానంటే అందుకు ప్రేరణ సుధీర. ఆమెను వివాహమాడడాన్నకి 
అనుమతించవలసినది’ అన్న వడుకునాిడు.  
 కుమారున్న న్నరాయాన్నకి ఎంతో సంతోష్టంచి భద్రయాను, 
సుధీరను రాచమరాాదలతో రాజ్ఞాన్నకి రపిించాడు నరేంద్ర మహారాజు. 
ఇంద్ర తానూహంచినటిుగానే రాచబిడా అన్న తెల్లసి పొంగపోయాడు 
భద్రయా. రాజవైదుాల సహాయంతో సుధీరకు చూపు తెపిించాడు రాజు 
నరేంద్ర. 
 ‘కరతవాదీక్షాపరులు తమ అంగ్వైకలాము కారాసాధనకు ఒక 
అవరోధమన్న తలచక విజయం సాధించగ్లరు’ అని ద్యన్నకి ప్రతాక్ష 
న్నదరశనమై న్నలచి తనకు ప్రేరణన్నచిా తనను కరతవోానుేఖుడను చేసిన 
సుధీరను వివాహమాడాడు ఇంద్ర.  
 తన పేరుతో సుధీర పేరును జ్యడించి ‘ధీరేంద్ర’ గా మారుాకున్న 
ఆమెపై తన అవాాజమైన ప్రేమను చాటుకునాిడు. ఇరవయ్క ాద్దళి 
వయసులో కంఠీరవ రాజ్ఞాధికార పగాగ లు చేపటేిన ధీరేంద్ర, సుధీరకు 
రాజాంలో సమభాగ్మిచిా ఆమె సలహా సహకారాలతో ప్రజ్ఞరంజకంగా 
పరిపాల్లంచి అందరి ప్రశంసలందుకునాిడు.    
  *************  
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ఒక దీపం వెలిగింది  
యలమరిత అనూరాధ్     

పక్షులు కువకువమనాి  
      ఆకులు గ్లగ్లమనాి   
 చినుకులు రాలటం ప్రారంభమైనా 
                    చిరుగాల్ల ప్రియురాలులా పలకరించి సేదతీరిా వళ్ళనిా 
మనసు ఎటో వళ్ళపిోతుంది.  
 అమే 'ఆత్రేయ' గారి మీద ఇషేంతో తనకు అలా పేరు పెటేటం 
తను ఇలా ప్రకృతి ప్రేమికుడు అవటం యాదృచిికమో కాదో తెల్లయదు 
కానీ తను ప్రేమ పిపాసికుడు అన్న మాత్రం కచిాతంగా చెపిగ్లడు. 
ఎందుకంటే వీటినే ప్రేమించేవాడు అందర్కి ప్రేమించగ్లడు కాబటేి. 
 అంద్యన్ని ఆరాధించటం తనకు ఉని పెదా జబ్బా.ఒక రోజు ఫేస్ 
బ్బక్స లో అంద్యలనీి ఒకక మోములోనే కటేిపడేసినటిుని ఓ అమాేయి 
సేిహ అభారధన హృదయాన్ని తాకింది. 
 అంతే ! క్షణం ఆలోచించకుండా ఒపేిసు కునాిను.ఇక 
అపిటినుంచీ గ్ంటలు క్షణాలులా గ్డిచిపోవడం మొదలెటేాయి. 
 ఉదయం లేచిన దగ్గరుించి రాత్రి న్నద్ర పోయవరకూ ఆమె 
మాట వినకపోతే పిచెాకిక పోయవాడిన్న. ఆమె నవుా జలపాతంలా 
ఆనంద్యన్నిచేాది. సంగీతాన్ని తలపించేది. 
 ఎనోి కబ్బరిు.. మర్ననోి ఉసులు.. జా్ఞపకాలుగా 
దొరిిపోతునాియి.ఇక ఆమె లేకుండా క్షణం బ్రతకలేన్న పరిసోితులిోకి 
జ్ఞరిపోయాను. అందరిలా ఒకరితో ప్రేమ మరొకరితో పెళ్ళ ి అనుకునే 
వాడిన్న కాదు.ఏది చేసినా మనస్తిరితగా చేయాల్ల అనే తతాం.ఇక తనన్న 
ఆడిగేయాాల్ల అనుకునాిను. 
 చెలి్ల పెళ్ళ ి చేయవలసిన బ్బధాత తన మీద ఉంది.అది వదిలేసి 
తన పెళ్ళ ిగురించి ఆలోచిసేత అమే ఏమనుకుంటుంది ?  
 ఆ అమాేయిన్న అడిగ ఒప్పుకునాిక ఇది చెబితే 
బ్బగుంటుంద్య?  
 అసలు ఆ అమాేయి ఒప్పుకుంటుంద్య? ఇంతకుముందు 
ఎవరినైనా ప్రేమించిఉంటుంద్య ? ఏమో? ఏమీ తెల్లయదు. కానీ తనతో 
చాలా ఆతీేయంగా మాటిాడుతుంది. ద్యపరికం లేకుండా తనకు అనీి 
చెబ్బతుంది. అలా చెపేిది ఒక ప్రేమించిన వారికే కద్య! 
 ర్నండు విరుదధ భావాలు యుదధంచేసుకుంటునాియి మనసులో. 
కొనాిళికు తనే బయటపడుతుంద్దమో.అప్పుడు మాటిాడితే అనుకున్న 
అపిటికి ప్రేమ విషయం చెపిటాన్నకి వాయిద్య వసుకునాిను నాకు 
నేనే. ఆలసాం అమృతం విషం అంటారు. పరిగెతిత పాలు త్రాగేకనాి 
న్నలబడి నీళి్ళ త్రాగ్మనీ అంటారు.ఇందులో ఏది అవలంబించాల్ల? 
ర్నండ్య భలే సందిగా్తలో పడేసాతయి. 
 అలాగే రోజులు నెలలు గ్డిచిపోతునాియి. తమ మధా పెళ్ళి 

మాటలు తపి అనీి వచేాసుతనాియి. అడిగనా ఏ అమాేయీ తనన్న 
కాదనదు. అందగాడు. మంచి జీతం వస్థతంది. ఆడపిలి కలలు కనే సాపే్చ 
వర్. అసలు సంద్దహపడవలసిన పనే లేదు. తనన్న చూసి తనే 
మురిసిపోయాడు గొపిగా. 
 కానీ అవతల అమాేయి కూడా చాలా అందగ్తేత. ఆ కోణంలో 
కూడా ఆలోచించాల్లగా. మనసు ఏమాత్రం ఒప్పుకునేది కాదు. అమే 
ఆశవాదంగా ప్రతీ విషయం ఆలోచించాలన్న చినితనం నుంచీ 
నేరిించింది. ముంద్ద న్నరాశవాద్యన్ని ఆశ్రయిసేత ఏ పనీ చెయిా బ్బదిధ కాదు 
నానాి!ముందుకు వళి్ళలంటే ఇలాగే ఆలోచించాల్ల. కాకపోతే ఏ 
విషయమైనా మంచి చెడులు చూసుకోవాల్ల ముంద్ద అనేది. 
 ఆ ముందువి బ్బగా గురితంచాడు. ఈ చివరిది కూడా మంచిగానే 
ఉందిగా అనుకునాిడు.ఈ కాలంలో ఎవరి కోసం ఎవరూ సమయాన్ని 
ఇవారు. న్నసాారధంగా తన కోసం ఇంత కాలాన్ని వచిాస్థతందంటే మరి 
ఏమనుకోవాల్ల ? 
 ఇలా సాగుతుండే ఆలోచనలను రోజూ నీళి్ళ, ఎరువు వసి మొకక 
లాగా పోష్టంచసాగాడు.అది గొంతుద్యకా పెరిగపోయింది. ఇక మింగ్లేక 
కకకలేన్న పరిసోితి వచిాంది. ఈరోజు ఎలాగైనా చెపాిల్ల అనుకునాిడు.  
అప్పుడే అటు నుంచి "రాజ్ఞ!" అన్న ముదాుగా పిల్లచింది అలేఖ్ా. అది ఆమె 
ననుి ముదాుగా పిల్లచే పిలుపు. 
 "దీపావళ్ళ నీ పుటేినరోజు కద్య! నీకు మంచి బహుమతి 
ఇవాాలన్న ఉంది. దూరంగా ఉనాిను కద్య! కొన్న తెచిా ఇవాలేను. నీకు 
ఇషేమైనది నువా నా పేరున కొనుకోక. నేను డబ్బాలు పంపిసాతను. అలా 
చేయాకపోతే నా మీద ఒటేే." అంది గోముగా. 
 "అబ్బా! తన మీద ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఇలా మాటిాడుతుంది? 
అమెరికాలో ఉనాి మన సంప్రద్యయాలను ఎంత పాటిస్థతంది? మనసు 
ఉబిాతబిాబాయిపోయింది.  
 " ఏమిటి మాటిాడవ్?సరేనా!" మళ్ళ ిఅంది.  
 తనది హసీక వాయిస్. ఎన్ని గ్ంటలు మాటిాడినా అలా 
వినాలన్నపిసుతంది. 
 "వదాు. నీ ప్రేమ్మ నాకు చాలు. ఈ బహుమతులేం వదాు 
"అనాిను. 
 "ఈ ఒకకసారికీ నా ముచాట తీరుా. ఆ తరాాత నువుా చెపిినటిే 
వింటాను." అనటంతో సరే అనక తపిలేదు. 
 నీ అకంటిో డబ్బాలు వయడాన్నకి ఒకక రూపాయి వయమన్న 
చెపిింది. తన వివరాలు పంపింది మెసేజ్ లో. ఆ మెసేజ్ న్న ఓపెన్ చేసి 
అందులో తన వివరాలు చెపిి ఒక రూపాయి వసి తిరిగ ఆ మెసేజ్ 
ల్లంకును ఆమెకే పంపించాడు. 
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 లోలోపల ఆడపిలిలా తెగ్ సిగుగ పడిపోయాడు కూడా. 
ఎందుకంటే ఆడపిలిలందరూ ఎకుకవుగా అబ్బాయిల దగ్గరుించి 
దోచుకోవాలన్న చూసేవారే.తనకి ఇలాంటి సేిహతురాలు దొరికింది కద్య 
అన్న తలుచుకున్న తలుచుకున్న మురిసిపోయాడు. 
 ఆనందం విష్ణదం అవటాన్నకి క్షణం చాలు. అది తెల్లయన్న 
వారు ఉండరు.కానీ అది తమ జీవితాలిో జరుగుతాయన్న ఊహంచటాన్నకి 
ఎవరూ ఇషేపడరు.కానీ జరగ్వలసినవి జరిగపోతాయి. అలాగే తన 
జీవితంలో కూడా! 
              *           *           * 
 కొదాి క్షణాలిోనే తన ఖాతాలోన్న 10 లక్షలు డ్రా చేసినటిు మెసేజ్ 
వచిాంది. బితతరపోయాడు.వంటనే ఆమెకు ఫోన్ చేశడు.సిాచ్ ఆఫ్ట అన్న 
వచిాంది. మోసపోయాడు అన్న తెల్లసినా నమేబ్బదిధ కాలేదు.ఆమె పైన 
అంత నమేకం పెంచుకునాిడు మరి. చెలి్ల పెళ్ళి కోసం పైసా పైసా 
కూడబటేిన డబ్బా అది.  
 పిచిా పటేినటియిాంది.జుటేుపీకుకనాిడు. డబ్బా పోవటం 
ఒకటైతే ర్నండవది తను ప్రేమించింది ఒక మోసగ్తెతనని విషయం 
మరొకటి.గుండెను ఎవరో మెల్లత్రిప్పుతునింత బ్బధ. 
 ఈ న్నజ్ఞన్ని ఆరాయించుకోలేకపోతుంది తన మనసు. 
 అలా ఎలా చేసింది? ఎంత నమిేంచింది ? 
 కాసేపటి తరాాత తన మనసుకి తనే సరిాచెప్పుకొన్న సైబర్ క్రైమ్ 
పోలీసులు కి ఫోన్ చేశడు. 
 సైబర్ పోలీసులు చెపిిన విషయం విన్న న్నరాఘ ంతపోయాడు. 
 "మీరు మోసపోయారు. వాళి్ళ సైబర్ నేరగాళి్ళ. ఈ అమాేయి 
కూడా అలాంటిద్ద. రూపాయి పంపమన్న చెపిి ఆమె నకిలీ మెసేజ్ లు 
మీకు పంపింది. ద్యన్నన్న ఓపెన్ చేసి అందులో వివరాలు మీరు ఎంటర్ 
చేసుతని సమయంలో అవనీి సైబర్ నేరగాళి వదా కాపీ అయావిధంగా 
ట్టకాిలజీన్న విన్నయోగంచారు.  
 రూపాయి చెలి్లంచడం కోసం యూపీఐ ఖాతాను 
ఉపయోగంచటంతో ఆ వివరాలు పిన్ నెంబర్ తో సహా ఆమెకు 
తెల్లసిపోయింది. దీన్నతో మీ ఖాతా నుంచి మొతతం డబ్బాను ఆమె 
కొలిగొటేింది "అన్న చెపిటంతో కళ్ళు తిరిగ పడిపోయాడు. 
అమే వచిా నీళ్ళు చలిటంతో లేచి కూరుానాిడు. 
 "ఏమయిాంది? భోజనాన్నకి రమేన్న పిలుదా్యమన్న వసేత నువుా 
సృహ లో లేవు. డాకేర్ కి ఫోన్ చేయనా "కంగారుగా అతన్న నుదురును 
తాకుతూ అంద్యవిడ. 
 భోరుమనాిడు ఆత్రేయ. 
 ఆవిడకు ఏమీ అరోం కాలేదు ముందు. 
 ఆ తరాాత తల పటేుకుంది ఆత్రేయ చెపిింది అంతా వినాిక. 
 "అయోా తన బిడా మామూలుగా కాదు ఘోరంగా 
మోసపోయాడు. అవతల అమాేయి ఎంత కరోకటకురాలు? తన బిడా 

డబ్బాలేి కాదు మనసును కూడా మోసం చేసింది. భగ్వంతుడా !నా బిడా 
ఈ కషే్ణన్ని ఎలా తటేుకుంటాడు?  
 పిలి పెళ్ళ ిఎలా చేయాల్ల? 
 వీడు మామూలు మన్నష్ట అవుతాడా?   
 ఈ ఫేస్ బ్బక్స ల పరిచయాలు పెంచుకోవదాు అన్న పేపరిలో 
రోజుకో సంఘటనలు వసుతనాి ఈ పిలిలు ఇలా బల్ల అయిపోతూనే 
ఉనాిరు. ఇనాిళ్ళు వాళిను చూసి జ్ఞల్ల పడింది తను. ఇప్పుడు ఆ 
జ్ఞబితాలోకి తన బిడాా చేరాడు. ఇది తమకు కోలుకోలేన్న దెబేా.  
 కంటికి ర్నపిలా అతన్ని చూసుకోవటం ప్రారంభించింది.  
 కానీ విధి మరోలా దెబాతీసింది ఆత్రేయన్న డెంగ్యా ఫీవర్ 
రూపంలో. అది అతన్ని పీల్లా పిప్పు చేసింది. ఎలాగో అందులోంచి 
బయటపడాాడు. కానీ మానసికంగా అతన్నకి తగల్లన దెబా నుంచీ మాత్రం 
కోలుకోలేక పోయాడు. అసలే సున్నిత మనసతతాం. ద్యన్నకి తోడు ఆమెపై 
పెంచుకుని ప్రేమ విరహవదన గా మారటంతో తటేుకోలేకపోయాడు. ఆ 
పిచిా తోనే ఆతేహతా చేసుకోబోయాడు.చివరి న్నమిషంలో అకకడి నరు్ 
అతన్ని కాపాడింది.ఆమె కాపాడకపోతే అతను చన్నపోయ వాడే.ఒక దీపం 
ఆరిపోయది.అసలే డబ్బా పోయిన బ్బధలో ఉండి నానా ఇబాందులు 
పడుతుంటే ఇప్పుడు ఇలా!   
 ఇక తమ జీవితాలు ఇంతేనా అన్న దిగులుపడిపోయింది. 
లోలోపల మధనపడిపోతోంది తలి్ల హైమావతి. 
 ఇంటిో పన్న.వంట పన్న, బయట పన్న తో చెలి్ల చామంతి కూడా 
నల్లగపోతోంది.ఎవరికీ ఏమీ తోచటం లేదు. 
 ఆత్రేయ ఎలా ఎప్పుడు మనుషులిో పడతాడో అరధం కాక ఇదారు 
తలిడిలి్లపోయారు. అది జరగ్న్న పన్న అన్న అరోమవుతోంది.  
 కానీ ఒకోకసారి ఊహంచన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే 
నర్్ 'సాచి 'సహకారంతో మళ్ళ ి మనుషులిో పడాాడు ఆత్రేయ. కానీ 
తగల్లన గాయం మాత్రం మానలేదు. సాచి పన్నచేసే ఆసిత్రిలో డాకరే్ కి 
ఈ విషయం అంతా చెపిి ఆత్రేయ కి ఇంటి దగ్గర ట్రీట్టేంట్ ఇచేాటిు 
ఒపిించింది.అలా కాసత డబ్బా వసులుబ్బటు జరిగంది ఆమె ద్యారా. 
 అలా ఆ ఇంటితో, వారితో పరిచయం పెంచుకుని డాకరే్ 
ముకుంద కృషా చామంతిన్న ఇషేపడటం ప్రారంభించాడు. 
 అది పెళ్ళుకి ద్యరితీసింది. ఆమెనే చేసుకుంటా నన్న ముందుకు 
వచాాడు. పైసా కటిం లేకుండా! పెళ్ళ ిఖ్రుా కూడా తనే పెటేుకుంటాను 
అనాిడు. ఇక హైమావతి ఆనంద్యన్నకి అవధులు లేవు. అద్ద సమయంలో 
సాచి ఆత్రేయ కూడా ఒకరిన్నఒకరు ఇషేపడుతునాిరని శుభవారత కూడా 
ఆమె చెవిన పడింది.   
 అంధకారంగా మారిన ఆ ఇంటిలో దీపాన్ని వల్లగంచిన ఘనత 
దకికంది ఆ ఇదారికీ. 
 ఇప్పుడు ఆ ఇలిు నందనవనం. 
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Red Carpet Inn & Suites, Hazleton, P.A. 
1221 North Church Street, Hazleton, PA, 18202 

 

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

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

Free High speed internet, Fitness center and continental breakfast. 

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

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

Jim Thorpe, Jack Frost and Big boulder skiing  

and close to Valmont and Humboldt industrial Parks. 

 

Tel: 570-455-2061  
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