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                    January 31,2021  

అధ్యక్షురాలి కలం నండి… 
తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, ఆత్మీయులకు మరియు శే్రయోభిలాషులకు, నూతన సంవతసర 
శుభాకంక్షలు. అలాగే సంకేంతి మరియు 72వ గణతంతే దినోతసవ శుభాకంక్షలు. ఈ సంవతసరం 
మనలో ఎంతో మంది ఇంటి పట్టు నే ఉండి సంకేంతి పండుగను ఎంతో వేడుకగా జరుపుకున్నారని 
భావిస్తు న్నాము.  
  
మొత్తు నికి మనం మరిచిపోలేని 2020 సంవతసరం వదిలి 2021 వ సంవతసరంలోకి అడుగు 
పెట్టు ము. గత సంవతసరము మనందరికీ మరిచిపోలేని ఎనోా పాఠాలను నేరిపంచింది. వాటిలో 
ముఖ్ుంగా పరుగుల జీవిత్తనికి ఒక బే్రక్ వచిచంది. 
కోవిడ్ మహమ్మీరి నుండి మనలిా మనం కపాడుకోవడానికి ఎవరికి వారం గృహనిరబంధంలో గడుపుతున్నాను. ఎట్ు కేలకు 
Pandemic నుంచి మనలిా రక్షంచడానికి Vaccine కనుకుున్నారు. ఇది ఒకసారి అందరికీ అందుబాట్టలో వచిచ మనందరం 
వాకిసనేట్ అయిన తర్వాత ఇదివరకు లాగే మన జీవిత సరళిని సాగంచవచ్చచ అని ఎంతో ఉత్తసహంతో ఎదురుచూస్తు , తారలో మీ 
అందరితో కలిసి తెలుగు కళా సమితి సంబర్వలను జరుపుకుంట్టమని ఆశిస్తు , కొనిా ముచచట్టు  మీతో పంచ్చకుంట్టన్నాను.... 
  
 డిసంబర్ 5న దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా  నిరాహంచాము. TFAS దీపావళి వేడుకలు సాానిక కళాకరులతో మరియు 
ఇండియాలో ఉనా కళాకరులతో కలిసి మీడియా మ్మధుమ్మల ద్వార్వ  మీ ఇంటికే వరుచవల్ గా వచిచ కనువిందై న కరుకేమ్మలను 
అందించాము.    
  
అలాగే  డిసంబర్ 13న మన TFAS Advisor, Sri  Ram Kolluri  గారితో interactive financial webinar  నిరాహంచాం.  దీనిలో 
చాలా మంది పాలొ్గని, “how to save on taxes, college education funding, retirement”  మరియు ఇంక ఎనోా విషయాలు  
తెలుస్తకున్నారు.  ద్వనిలో భాగంగా సభ్యులకు మరినిా వివర్వలు అందించడానికి Ram garu financial articles ని ఈ తెలుగు జ్యుతి 
పతేికలో అందజేస్తు న్నారు.  మీకు ఇంక ఏమన్నా finance విషయాలు తెలుస్తకోవాలని ఉంటే  మీ అభిపేాయాలను  
tjarticles@tfas.net కి  పంపంచగలరని కోరుతున్నాం.  
  
ఈ సంవతసరం January 30న సంకేంతి సంబర్వలు దిగాజయంగా నిరాహంచామండోయ్. ఈ సంకేంతి సంబర్వలు యూత్ 
వాలంటీర్స మ్మతో  కలిసి చాలా చకుగానిరాహంచారు. సంకేంతి సంబర్వలు  సందరభంగా తెలుగు పోటీలు  వరుచవల్ గా 
నిరాహంచాము. ముదుు ల్గలికే మన చిన్నారులు ఎపపటిలాగే సకేంతి తెలుగు పోటీలలో ఎంతో ఉత్తసహం గా పాలొ్గని 
బహుమతులు గెలుచ్చకున్నారు. సంకేంతి సంబర్వలు అంబర్వనాంటేలా మన తెలుగుతన్ననికి వారస్తలై న మన చిన్నారులు 
సంపేద్వయ న్నట్టులతో, వీనుల విందై న పాట్లతో మనలిా ఆనంద డోలికలోు  ముంచెత్తు రు. అలాగే సంకేంతి పండుగ విశిషు త 
గురించి మ్మ యువ వాలంటీర్స  మంచి పేజంటేషన్ తో అందరికీ చకుగా కళ్ు కు కటిు నట్టు  గా వివరించారు. పోటీలలో 
గెలుపందిన విజేతల వివర్వలు సంకేంతి సంబర్వల కరుకేమంలో పేకటించాము. 
  
ఈ కరుకేమ్మలన్నా దిగాజయం కవడానికి తోడ్పడిన ద్వతలకు, న్న తోటి కరువరొ సభ్యులకు,యువతకు, మరియు పాలొ్గనా పేతి 
ఒకురికీ న్న కృతజఞ తలు.  
  
మరో విషయం TFAS  కి  పరిీనంట్  mailing address  ఏర్వపట్ట చేశం. మీ సౌలభ్ుం కోసం mailing address వివర్వలు దిగువన 
ఇస్తు న్నాము.  
  
P.O. Box 278 , Edison NJ 08818-0278 
  
మ్మరిచ 28న జరగనునా తేిమూరిు  ఉతసవాలకు విచేచసి, ఈ శస్త్రీ య సంగీత కరుకేమ్మనిా విజయవంతం చేయవలసిందిగా విజఞ పు  
చేస్తు న్నాను. 
  
మీ సహాయ సహకర్వలే కొండ్ంత అండ్గా భావిస్తు  ముందడుగు వేస్తు న్నాము. మీ విలువై న అభిపేాయాలను మ్మకు 
తెలియజేసాు రని  ఆశిస్తు ... ఈ నూతన సంవతసరం లో మనందరి ఆశలు ఫలించాలని కోరుకుంటూ..తారలో మరినిా మంచి 
కరుకేమ్మలతో మనందరం కలిసే శుభ్సమయం కోసం ఎదురుచూస్తు .. 
   
సర్వాజనఃస్తఖినోభ్వంతు!! 

  
మీ సేవలో 
జాగర్లమూడి శ్రీదేవి 
అధ్ోక్షురాలు  
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మొనానకుడో చదివాను, శంకర్వభ్రణం (1980) సినమ్మ వలన ఆంధే దేశంలో సంగీత్తదరణ పెఱిగందీ అని. విశాన్నథ్ గారు ద్వని 

తరువాత సంగీత పరమై న సినమ్మలు చాలా త్మశరు. ద్వద్వపు అదే సమయంలో తెలుగు న్నట్ సంగీత విద్వులయాలలోు  విద్వురుు ల సంఖ్ు 

వందలోు  ఉండేది వేలలోకి పెఱిగంది. విశాన్నథ్ గారి సినమ్మల వలన కన్నయండీ, సంగీత కళాశల Principal గా అయుగారి 

శుమస్తందరం  గారి లాంటి వాళ్ళ శేమ వలన కన్నయండీ, సంఘంలో ఆరిు క పరిసాితులు మఱుగవడ్ం వలన కన్నయండీ మన శస్త్రీ య 

సంగీతం మీద్వ, న్నట్ుం మీద్వ ఆదరణా, ఆసకీు  చాలా పెఱగట్ం ఖాయం. ఆ ఆదరణ పెఱగట్టనికి ద్వద్వపు నలభై  సంవతసర్వల నుండీ మన 

తెలుగు కళాసంఘం కూడా ఇతోధికంగా శేమ పడిందని చెప్పుకోగలగడ్ం మనకొక గరా కరణాం. ఉగాదికీ దీపావళికీ రంగసాల 

పేదరశనలే కక, సంకేంతికి మనం నిరాహంచే పోటీలలో వందలాది చిన్నారులు పాలొ్గంట్టరు. ఈ సంవతసరం కోవిడ్ మూలాన కేవలం 

Zoom ద్వార్వ చేయవలసి వచిచన్న, ఆ చిన్నారుల ఉత్తసహం శేధ్ధు  చూడ్ ముచచట్గా ఉనాది. ఆ కరణాల వలననే ఈ యేడు తేిమూరిు  

దినం కూడ్ అలా 'పరోక్షం' గా జఱుపుకోవాలిస వచిచంది. పేతుక్షంగా కన్న పరోక్షంగా కన్న మనం చేయగలిగన సేవ మనం చేస్తు న్నాం 

అనాదే మన తృపు . 

ఇక ఈ సంచిక కి వసేు : 

నూు యార్ు: With Love to New York, 'మన' నూుయారుు కి రఘుర్వం గారి పే్రమ లేఖ్ 

పెళిళ కనుక: అనుబంధ్ధలలో అపార్వు ల మీద పేకశ ర్వవు గారి కథనం 

నేను వతుకుతున్నాను: 14 ఏళ్ళ గోళ్ళ సంతోష్ రచన, ఇంత లేత వయస్తలో ఎంతటి వేద్వంతం! 

మళ్ళళ పుట్ు న్న న్నలో మనిషిని: ఒక త్మవే నిర్వశ నుండి చిగురించిన కొతు  ఆశభావం, జీవితేఛ్ఛే స్తగుణ ర్వవు గారి కథనం  

వలిసిపోయిన పాత చీరలు: కరోన్న బారిన అభాగుుల జీవిత్తలు ఎలా మండి పోతున్నాయో చకుగా చితేించారు స్తబాబ ర్వవు గారు 

నతుు టి పాద ముదేలు: ...... ర్వళ్ళళతిు న కూలీలవఱోయి అని మఱొక మ్మట్ట పేశిాంచారు జడా స్తబాబర్వవు గారు 

వడీీ: తరతర్వల నవుాల పువుాలు అక్షర్వలలో వలిగంచారు ర్వమలక్షీ గారు  

న్నకు నచిచన పదుం: ర్వధ గారీ మ్మట్ట ననాయ గారి క్షీర సాగర మధన వరణ న లో గొపపలు చూపంచారు. 

కొతు  వలుగు: తరతర్వల మధు అనుబంధం అగాథంగా మ్మఱితే? అని పేశారు కం వేశరు త్తత్త ర్వవు గారు   

పేమ్మద్వలే అవసర్వలా: మన కళ్ళళ తెఱిపంచట్టనికి కరోన్న లాంటి పేమ్మద్వలు అవసరమ్మ అని అడుగుతున్నారు సతు సాయి గారు 

మనమింక మనుషులంగా: బంగారు బాలుపు జ్ఞఞ పకలు తపప మఱో స్తఖ్ం లేని ఒక అభాగు జీవి ఆర్వట్ం రచించారు దురొ్వ పేసాద్ గారు 

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్గం 
ఊటుకూరి విజాాన్ కుమార్ (సంపాదకులు),  ఉప్పల అనంత సుధాకర్, తాడేప్ల్లల కుమార్,  

లంకా వంకట కృష్ణ ారావ్,  బొగగవర్పు లవకుశ, తిపాపభొటల ర్విశంకర్, తాతా వంకట సతో ప్రభాకర్ మూరిి  
తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు  

దశిక యశోద, పారా అనురాధ్  
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 Annuities as a retirement tool – A buyer’s guide  
Ram Kolluri CFP®*  

What are annuities? 

In their simplest form, they are an arrangement between an insurance company (the issuer) and an individual (the 
annuitant), where the issuer promises a stream of income based upon the annuitant’s life expectancy, principal in-
vested or accumulated in the policy, and the prevailing interest rates when the income stream begins.  

Annuities can be purchased upon the life expectancy of an annuitant or as a joint policy with a spouse added to the 
income stream calculation.   

Annuities come in different flavors – such as strictly fixed income-based contracts or upon various financial indi-
ces such as stocks and bonds.  The following are examples of such contracts: 

• Immediate Annuity (SPIA) – The annuitant pays a lumpsum amount at the beginning of the contract and it 
is annuitized into a fixed monthly income stream for a certain number of years or life.   

• Deferred Annuity Contract – The annuitant may deposit multiple amounts of money during the accumula-
tion period and build the asset base in the contract until annuitization. 

The issuer may offer an attractive interest rate that is credited to the principal base at the time of the pur-
chase (the introductory rate), often followed by a “minimum guaranteed” rate which is much lower than 
the introductory rate.   When the income distributions begin, the rate earned on the principal during the 
accumulation phase substantially impacts them.  

• Variable Annuity (VA) Contract – In this contract, the annuitant chooses to invest in various mutual funds 
inside the policy (both bond and stock portfolios) with the hope of earning higher returns, while the issuer 
offers downside protection to the principal during the periods of market volatility.  These contracts typical-
ly do not offer a minimum guaranteed rate and the allowable interest credited to the principal is often 
capped.   

Issuers often quote separate (and attractive) rate on the contract that is only available when the annuitant 
purchases the income stream from the company (annuitization).  However, If the buyer chooses to surren-
der the policy for any reason and seeks the return of his principal, then only the capped interest is allowed 
in the surrender value calculations.   Surrendering the VA policies may also involve substantial penalty 
charges on the accumulated principal. 

Retirement Planning: 

• Retirement planning typically starts when couples reach their early fifties.  The probability of one of the spous-
es (Ex: male – age 50 and female – age 48) living well into their nineties is extremely high – particularly consid-
ering modern medical advances and healthier living habits such as exercising and no smoking.  

• The primary goal of retirement planning is to provide a steady, reliable, and inflation-adjusted income stream 
that enables couples to maintain their lifestyle until the end of their lives.  

• US consumers lost approximately two – thirds of the purchasing power of their earnings and savings since the 
early 1980s due to inflation.  This inflationary impact is anticipated to continue for the foreseeable future due 
to several macroeconomic forces that are presently at play in the United States and abroad. 

• History since the 1920s suggests that only equities as an asset class (such as the broad-based blue-chip stock 
index like the S&P 500) can provide reliable and inflation-adjusted returns and income streams – particularly 
when held for long periods (ten years or more) in a disciplined manner. 

• Bonds can be added to the investment mix to reduce the portfolio volatility – if desired, but at the cost of low-
ering the overall returns in the long – term.  

• Income distributions from retirement savings in equity funds often take the opposite of “dollar-cost averag-
ing” by withdrawing a fixed amount each month. Since retirement often lasts several decades, short-term mar-
ket fluctuations do not impact monthly distributions or the family’s long – term financial security. 

• Revolution in information technology since the 1980s has resulted in a dramatic reduction of expense ratios of 
stock and bond index funds – far below the mutual fund choices that are offered in the variable annuities. 

• These ultra – cost index funds often boost total returns to the individuals in retirement, thus generate higher 
inflation-adjusted income streams – provided retirees learn to ignore the short – term volatility in the financial 
markets.   
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 What are the pros and Cons of annuities as a retirement tool? 

Pros: 

 Principal protection of retirement savings (depending upon the financial strength of the issuing company) 

 Psychological comfort from short – term fluctuations in the stock markets 

 Tax-deferred growth until withdrawal 

 Steady and predictable monthly income – annuitant can choose options between joint and survivor pay-
ments – including income for life 

 Ability to purchase policy riders such as inflation adjustment to the income 

 Some market upside participation by investing in stock and bond funds inside the policy – without risking 
the principal 

 Protection of principal from lawsuits and creditors 

Cons: 

 Unlike the certificates of deposit, money in annuities is illiquid for the duration of the surrender period 
specified in the policy 

 Policies often contain surrender charges – which usually decline over a period 

 Payments fixed at the beginning of annuity income payments do not provide a hedge against inflation – 
leading to the necessity of dipping into the principal of the retirement savings 

 Annuity policies often contain multiple layers of fees for each rider added to the policy (such as inflation 
adjustment to the income), and for the option of adding mutual funds (built-in expense ratios).   

 When the policies are annuitized, the income payments end upon the death of the annuitant (or the surviv-
ing spouse) – thus leaving no assets to the heirs. 

How is the income from annuities taxed?  

• When an annuity is purchased with after-tax savings, the growth of principal is tax-deferred until the income 
stream starts, and then it is taxed as a portion of the monthly payment. 

• The taxation depends upon the split between the principal accumulated, the growth earned in the contract, and 
the life expectancy of the annuitant at the time of issuance (called the exclusion ratio). 

• When an annuity is purchased in qualified retirement plans such as the 401 k, profit-sharing, or IRA, all in-
come is taxable at the time of the distribution. 

• If the heirs inherit an annuity policy with surrender value (before annuitization), they lose a tax benefit called 
“stepped basis” at death.  Then the gains are taxable at ordinary rates to the contingent beneficiaries. 

Bottom line: 

• Annuities are legal policy contracts between an insurance company (the issuer) and the buyer (annuitant) which 
are far more complex than they sound when pitched as “safe investments”.  

• Annuities are sold by invoking the subtle art of scaring investors of stock market fluctuations and by offering 
“guaranteed principal and good returns”.   

• Often, the guaranteed income streams come with high costs embedded in the contracts.    

• Also, annuity policies are sold in several thousands of variations – needing an expert eye to read the fine print 
to make any sense out of them. 

• The contracts, in general, are extremely difficult to read or to understand.  

• Investors are encouraged to read these contracts carefully (where possible) and to seek competent advice from 
independent sources before buying into the policies.   

Mr. Ram Kolluri is the founding Chairman of Global Wealth Management, LLC Prince-
ton, NJ (www.globalwealthllc.com) a federally registered investment advisory firm 
(established in 1983) with clients across the nation.  Ram is currently a member of the 
TFAS advisory board and chairs its endowment committee. 

Any questions related to this article or any other topics related to finances you 
would like to see in Telugu Jyothi, please write to us at tjarticles@tfas.net. We 
will answer them in the upcoming TJ 

http://www.globalwealthllc.com
mailto:tjarticles@tfas.net
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అందమై న ‘నూుయార్ు’ పురి , తలపంచేను  పురివిపపన  మయూరి 

ఆదిలోనే ఆహాానిస్ు ంది పచచటి ‘లేడీ లిబరిు ’ రూపరి, 

‘అడిరోండాక్’ కొండ్ల నుండి గడ్బిడ్గా ఉరకలేస్తు  వచిచన 

‘హడ్సన్’ నిరఝ రి 

అలల మీదుగా చూస్ు ంది ఠీవిగా ‘వరేజ్ఞనో బేిడ్్’, ఓ లోహగరి 

మ్మదిరి  

అబ్బబరంపుగా కృషణ కంతులతో జిగబిగ ముు గొులు గీస్ు ంది ‘లింకన్’ 

సొరంగద్వరి  

అమరవీరులకు నిశబు  న్నర్వజనమంటంది ‘9/11’ సాీరక జలపాత 

సారి 

అహం అంటూ కేొతు  ఆశలతో, కోటి శాసలతో, ఎగసింది ‘ఫే్రడ్మ్ 

ట్వర్’ శిఖ్రి  

ఆబోతు ఎలుగుల పోరు, కేయ వికేయాల జ్యరు, 'వాల్ స్త్రు ీట్'న ఆశ 

నిర్వశల పచికరి 

ఆతేపడుతూ మ్రు గుతోంది ‘కబ్ డ్ై ీవర్’ వేగరి, అదో శబాు యుధ భేరి  

అంతలోనే అదరగొడుతోంది ‘సబ్రా రై లు’ పరిపరి    

అచెచర పరుస్ు ంది ‘టై ం సేుార్’ జిలుగువలుగుల కళారవళి  

అడుగడుగున్న అలరిస్ు ంది ‘బేాడ్ వే’ వై విధు కళా లాహరి  

ఆడుతూ, పాడుతూ, ఆసాాదిస్తు  సాగుతోంది వివిధ వరణ  జనజ్ఞజిరి  

అట్టఇట్ట, ఎటకట్ట అంటూ అరమర పడుతోనాగజిబిజి విహారి, 

సర్వసరి  

ఆకశనిా సై తం ధికురిస్ు ంది ఈ ‘మనహ ట్ు న్’ ఆకశహరీు ర్వఖాపురి 

అడుగుకో రుచి , మనిషికో భాష , ఇంటికో సంసుృతి, ఈ పురి ఓ 

పుషపమంజరి 

అవని కూడ్లి ఇది, ‘బిగ్ ఆపల్’ ఇది, భ్ళాభ్ళి దీని బిగసిరి... 

 

ఒకన్నడు సామా్మజువాద్వనికి ధికురం , మరోన్నడు నేర పేపంచపు 

కర్వీగారం  

ఇంకోన్నడు పేపంచపు కోశగారం , ఆ పెై న్నడు  సకల కళ్ల 

నయగారం 

ఎనాడు తగొదు దీని  ఆడ్ంబరం , అంతలోనే కలిగే భ్యానకం... 

...అకసాీతుగా  కబళించే విశామ్మరి , ఆవహంచే మృతుువు మ్మదిరి  

భ్యము పెరిగే సంద న్నడ్లా , తోటి వాడే కింకరుడేమ్ర మరి  

తెరవని అంగళ్ళళ , ఎగరని లోహవిహంగాలు , ఖాళి వీధులు , 

కళావిహీనం ఈ నగరి 

రోగుల పాట్టు   , శవాల గుట్ు లు , ‘వికరి’లో వచిచన మహమ్మీరి నువేా 

ఓ వికరి 

ఇళ్ు  నుండే కొలువులు , కేొతు  నలవులకి వలసలు , సామ్మనుునికి 

ఇకుట్టు  

ఎవరికీ వార్వ ‘హడ్సన్’ త్మర్వ , శరణు శరణు ఈశార్వ 

త్తుగానికి రూపాలు పలికే దై వాలు , ధై ర్వునికి మొలచిన కలేచతులు  

వై దు సిబబంది   

ఊపరికి ఊపరి , పేాణానికి పేాణం , పేతి భిషక్ అయేు కోవిడ్ పాలిట్ 

అగాదృక్  

హృదయాన  ఇడుగు తెగువ , ముఖాన తొడుగు మ్మస్తు, ఎనోా 

త్తుగాలు  

ఆరుు లను , ధూరుు లను , కీరుు లను , ఒకుటిగా చూసే సమవరిు వా 

కల మహమవా , మ్మనవ దోషానివా  , మ్మనని గాయానివా   

ఖాళ్ళ వీధులు ,  జీవం లేని నవుాలు... 

వచెచనేమ్ర ఆ వై భ్వం ,తొలిగేనేమ్ర వతలు మలు గా 

పెరిగే సామ్మజిక దూరం , మ్మర్వ జీవన విధ్ధనం , కల భే్మణం , 

ఆశల అంకురం 

చెదరని ధై రుం , పెరిగే  వేగం, నూుయార్ు నువేా ఆగని కలపు శకట్ 

చకేం  

గముం బహు దూరం , విశాసం మ్మతేం పదిలం... 

నూుయార్ు నువ్వా ఆశల బ్రహారి , మరలా కవాలి పేపంచ పేగతికి  

రహద్వరి  

న్ూయయార్క్ - నాడు , నేడు , రేపు 
ప్నాాల ర్ఘురాం 

(తెలుగు జ్యోతి కవితల పోటీలో తృతీయ బహుమతి గ్రహీత) 
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పెళ్లి  కానక  
ఓట్ర ప్రకాశ రావు 

"మన  ప్రధాన మంత్రి  సాయంగా ఇంటికి వచిి అడిగినా  మీ 
అనాయో చెప్పర్మామ" అంది మా వదిన.  

ఆ మాట,  నాలో కొదిిగా కోపానిా ఎకు్వగా నవుాను తెప్పంచింది.  
 "వదినా   నేను సీరియస్ గా అడుగుతుంటే, నువుా పాత జ్యక్ 

చెబుతునాావు . నా పెళ్లలకానుకగా ఏమి కొంటారో ఇంతవర్కు  మీకు 
చెప్పలేదా ! "అంటూ  ఆశిర్ోంతో అడిగాను.  

"నువెాల్వనుకునాా సరే ……మీ అనాయో నాకూ 
చెప్పరు ...ఎవర్డిగినా చెప్పరు .... ఆయననుకొంటేనే చెబుతారు”    
అంది వదిన.  

అనాయో మనసులో మాట అంత తందర్గా పైకి చెప్పరు.వదిన 
నిజమే చెబుతునాదనిప్ంచింది. 

”వదినా అసలు విషయానికి వసునిాాను.  నా పెండిలకి బహుమతిగా 
అనాయోను  ఫ్రిడ్జ్ కొనివామని చెబుతామనుకొనాాను .వరే ఏమిచిినా 
తీసుకోనని  అనాయోకు చెప్ప "   అనాాను.     

  “నువా   చెప్పవచ్చిగా”  
" అనాయో డ్యోటీ మీద కాోంపు కు వెళ్లలనటుల చెపాపవు ....ఈ రోజు 

వసాిరో ...రేపు వసారిో తెలీదు"  
"చంద్ర కళా !  నీవు చెప్పంది చెబుతాను ... ఆ తరువాత నీ 

ఇషటం ...మీ అనాయో ఇషటం ..."  అంది.  
 
పెండిలకి ముందు రోజు వదిన వచిింది. 
“అనాయో రాలేదా "అడిగాను.  
“సెలవు దర్కలేదట పెండిలకి వసానినాారు. పెండిలకొడుకు వారు 

పెండిల చేసుినాపుపడు మీకేమి  ప్ని ఉండ్దంటూ   వాళ్ళ మేనేజర్ సెలవు 
ఇవాలేదంట " 

ఫ్రిడ్జ్ గురించి అడుగుదామనుకొనాాను,  అంతలోనే వదిన,  ” 
చంద్రకళా !  మీ అనాయోతో ఆ రోజు చెప్పంది చెపాపను.  ఆయన, ఫ్రిడ్జ ్
కొంటె ఐదారు సంవతసరాలలో పాడ్వుతుంది పెళ్లలకానుకగా మనం 
కొనేది చిర్కాలం గురిుండేల్వ ఉండాల్ల, అని అనాారు”.  

“ఏంకొనాారు? “  
“వాళ్ళ ఆఫీస్ లో కొంతమంది ఖాళ్ళ ఇండ్ల సథల్వలు కొంటుంటే,  

ఒకటి నీ పేరుమీద  కొనాలని నిర్ాయించ్చకొనాారు.” అంటూ ఆ సథలం 
ఎక్డ్ ఉంద వివరించింది వదిన. 

“వదినా ఒక  సంవతసర్ం  ముందు మా స్నాహితురాల్ల అమమ 
మర్ణిసి్న వచ్చిను .అప్పటికే ఆలసోం అయినందువలల  రిక్షాలో 
సమశానమునకు వెళ్లల చూసాను అక్డా ?  ..."అనుమానంగా అడిగాను. 

“ ఔనమామ "అంటూ చెప్పగానే, నాలో కోప్ం పాదమునుండి 
తలవర్కు ఒక్సారిగా బుసకొటేట పాముల్వ పైకి లేచింది. 

ఆ సమయానికి నా ప్రక్న వరెవరూ లేక పోవడ్ంతో, "ఖరుిలో 
ఖరుి ఆ సథలంలో నాకు ఒక గుంత త్రవిా ఉంచమని నేను చచ్చిక 
పాతిపెటటడానికి సులభంగా ఉంటుంది చెపుప”. కోప్ంగా అనాాను. 

“చంద్రకళా ! .. పెళ్లల సమయంలో ఏమిటా అశుభకర్మైన మాటలు 
" అంది వదిన.  

“ పెదిమమ కొడుకయినా   సంత అనాయోగా   భావించ్చను. ఆ 
చనువుతో పెండిల కానుకగా ఫ్రిడ్జ్ అడిగాను. ఫ్రిడ్జ్ కనాా తకు్వధ్ర్తో 
లభంచే ఆ ఖాళ్ళ సథలము నా పేర్ వ్రాయించదలచ్చకొనాాడా ?  నాకు ఆ 
పాలట్ వదిు....ఇకపై మీతో అనుబంధ్ము వదిు. మీరు పెళ్లళకి 
రాకపోయినా ప్ర్వాలేదు మీరు వెళ్ళండి "  కోప్ంగా అనాాను. 

మా వదిన  మెలలగా తలవంచ్చకొని వెళ్లళంది . మా అమమకు 
జరిగినదంతా చెపాపను.  

"నా చెల్లలలు  మర్ణించిన తరువాత వాడిని నా కొడుకుల్వ 
భావించ్చను.  పెళ్లళ కానుకగా, ఆ సమశానం దగగర్ సథలం కొనాలనా వాడి 
ఆలోచన ...ఛీ ! ..ఇక వాడు ఈ ఇంటికి రానక్ర్లేదు"  కోప్ంగా అంది 
అమమ. 

  పెళ్లళలో అనాయో నాత మాటాలడ్టానికి వసి్న మొహం 
తిపుపకొనాాను .మా అమమ అనాయోను చ్చటుగా ప్ల్లచి బ్బగా తిటిట ఇక 
నా ఇంటి  గడ్ప్ ఎక్వదిు అని హెచిరించిందంట. 

 
మా వారి ఉద్యోగరీతాో నేను ఈ ఊరు వదల్ల పొరుగు రాష్ణానికి 

వెళాళను.  ఆ తరువాత అనాయోను చూడ్లేదు.  
 నాకు ఇదిరు ఆడ్ప్లలలు పుటాటరు . కాలచక్రం వగంగా 

వెళ్ళసాగింది . ఇర్వై రెండు సంవతసర్ములు గడిచిన తరువాత  నేను 
పుటిటపెరిగిన ఈ  ఊరికి మా వారిని ఉద్యోగరీతాో బదిలీ చేశారు. ఈ 
ఊరు వచ్చిక   మా అనాయో గురిుకు వచ్చిడు..బంధ్ం తెగిపోయాక 
అతని గురించి ఆలోచించడ్ం అనవసర్మనిప్ంచింది.  

పెదిమామయికి సంబంధ్ం చూడ్సాగాము మా తాహతుకు తగగటుట 
ఒక మంచి సంబంధ్ం మమమల్లా వెతుకొ్ంటూ రావడ్ం ఆశిర్ోం, 
సంతోషం కల్లగింది.         

మా అమామయి పెళ్లళకి ఈ ఊరిలో ఉనా మా అనాయోను 
ప్లువదలచ్చకోలేదు.  

పెళ్లల నిరాడ్ంబర్ంగా జరిగింది .పెళ్లళకి అనాావదినలు రావడ్ం 
ఆశిర్ోం, కోప్ం, బ్బధ్ కల్లగింది. వారికి ఎదురై ప్లుకరించేఅవకాశం 
ఇవాలేదు .రెండుమూడుసారుల నాదగగర్కు రావాలని ప్రయతిాంచినా నేనే 
తపుపకొని కాసాి దూర్ంగా వెళాలను.  
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నా  దగగర్కు వసిునా అనాయోని చూడ్గానే,   “సమశానంలో  
గొయిో తీసిన సథలంలో ననుా పాతిపెటటడానికి వచ్చివా” అంటూ 
కోప్ంతో చెప్పగానే తలవంచ్చకొని వెళాళడు.      

మా అమామయి నా దగగర్కు వచిి "అమామ నాకు ఒక మేనమామ 
ఉనాటుల ఇంతవర్కు చెప్పనేలేదు " అంది.  

“నా పెండిలలో చినా గొడ్వ………. మా మధ్ో మాటలు 
నిల్లచిపోయింది "అనాాను. 

  "ఆయన నాదగగర్కు వచిి పెండిల కానుక”  అంటూ ఈ పెటెట 
ఇచిి వెళాలరు. విప్పచూసి్న హరిచంద్ర నగర్ లో ఖాళ్ళసథలం నా నీ 
పేరుమీద వ్రాసిన అనాయో వీలునామా.  

“ హరిచంద్రనగర్ లోనా ? ………  అక్డ్ ఇలులకటటడానికి  పాలట్ 
కొనాలంటే కనీసం   యాభై లక్షల రూపాయలవుతుంది . ఇర్వై 
సంవతసరాలకు ముందు సమశాన వాటికగా ఉనా సథలంలో  ఇపుపడు పెది   
ష్ణప్ంగ్ మాల్ కటాటరు   "అనాారు మా వారు.  

“ఏమైనా చెపాపరా ”  
  “ అక్డ్ రెండు పాలటుల   కొనాాము. ఒకటి మీ అమమ 

కోసం….. మరొకదానిలో ఇలులకటుటకొని మేము ఉంటునాాము. ఇది 

వీలునామా ప్త్రం ....  అంటే నా మర్ణం తరువాత మీ అమమకు 
చెందుతుంది. మీకు ఇపుపడే కావాలంటే ఈ వీలునామా ర్దిు చేసి, 
వెంటనే మీ అమమ మీద  వ్రాయమంటే  వ్రాసానిు. మీ అమమకు 
పెళ్లలకానుకగా ఇవావలసింది ఇనేాళ్ల తరువాత నీకు పెళ్లలకానుకగా 
ఇసుినాాను అంటూ చెపాపరు”. 

అంతలో మా   వియోంకురాలు  నా దగగర్కు వచిి,  " చంద్ర 
కళా !  ,ఆయన ఏద్య చ్చల్వ అతోవసర్మైన ప్ని అంటూ వెళాలరు. ఈ 
ఊరు మాకు కొతి .ఈ మధ్ోనే ట్రానసఫర్ అయి ఇక్డ్కు  వచ్చిము. 
మా అబ్బాయికి పెళ్లల సంబంధాలు వెతకడ్ం చూసి, మీ ఇంట్లల 
అమామయి ఉందని మీ చిరునామా ఇచిి ప్ంపారు.పెళ్లల ప్నులోల  
ఆయనను సరిగాగ గమనించలేక పోయాను . ఆయనకు ఏమంత 
అతోవసర్మైన ప్నో ఏమిట్ల ?"  అంటూ అపుపడే ఎవరో ప్లుసుింటే 
అటుగా వెళ్లళంది. 

నా కళ్ళలో కనీారు…….. అనిా లక్షల విలువైన ఆసిిని 
పెళ్లలకానుకగా ….   నేను ఛీ.. ఫో.. అనాా, ఇంకా ననుా చెల్లలలుల్వగా 
చూసుకొంటునా అనా కాళ్లపైప్డి క్షమాప్ణ కోరాలనిప్ంచింది.  

నేను ఎకి్న ఆట్ల అనాయో ఇంటివైపు వెళ్ళసాగింది. 
                                    (అయిపొయింది)  

సభ్యోలందరికీ సంక్రంతి శుభాకాంక్షలు. 
శ్రీమతి పుషప,  

శ్రీ మధు అనాా 
(TFAS Past VP) 
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నేన వెతుకుతునాాన 
గోళ్ళసంతోష్  

9 th Class, Prakasam Dt, AP 

నేను వెతుకుతున్నాను  
పూల సువాసనలు హతుు కోవటానికి 

భూతకాలం అనే ఇసుక మీద  
రేపు అనే పదం చిగురంచిందేమో అని  

జీవితం అనే వాకయం లో  
ఆనందం అనే అక్షరం కోసం  

నేను వెతుకుతున్నాను  
మనలో మనకే కనబడని  

ఓ ఇందర ధనసుు కోసం 
ఓ బాటసార లా 

నేను వెతుకుతున్నాను 
గాలిలోని పదాలిా 

న్న గుప్పెట్లో  బంధంచి 
న్న అంతరంగంలో నింపుకోవడం కోసం 

నేను వెతుకుతున్నాను 
నేను ఏదో తెలియని చిరున్నమా కోసం  

రాబినున్ లా  ఒంటర దీవి లో వెతుకుతున్నాను  
నేను దేని కోసమో వెతుకుతున్నాను  
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 మళీ్ళ పుట్టనీ, నాలో మనిషిని !  
డాకటర్ ఎమ్.సుగుణ రావు  

 ఇంకా పూరిిగా తెలలవార్లేదు.రోడీు మీద వెళుతునా పాల 
వాోన్  హార్న్ . ఆ ప్క్నుంచి వెళుతునా ఎడ్లబండి చక్రల చపుపడు. 
దూర్ంగా గుడిలో తిరుపాపవై రాగయుకింగా ఆలప్సునిా పూజారి. ఆ 
శబి్బలూ, సారాలూ వింటూ సాానం పూరిి చేశాడు రామచంద్రం. 
పూజగదిలోని దేవుడివైపు దృషిట సారించి రెండు చేతులు జ్యడించ్చడు. 
బటటలు వసుకుని ఇంట్లలంచి బయటకు రాబోతూ బెడ్జ రూమ్  వైపు 
చూసాడు. ఖాళ్ళగా ఉంది. ఒక్సారిగా నిరిలప్ిత. దుుఃఖం 
ముంచ్చకొచిింది. ఎపుపడు ఏ ఊరు వెళ్లళనా భార్ో తనకు వీడ్క్లు 
చెపేపది.  

ఇపుపడు ఆమె నుంచి తను శాశాతంగా సెలవు తీసుకుంటునాాడు. 
తనకు వీడ్క్లు చెపేపందుకు ఆమె లేదు. అమెరికాలో కూతురి దగగర్కు 
వెళ్లలంది. ప్లలల గురించి బెంగలేదు. అమామయి సుఖంగా భర్తిో 
అమెరికాలో ఉంది. కొడుకు ఉద్యోగం చేసుకుంటునాాడు. ఉనా పొలం, 
ఈ ఊళ్ళళని ఫార్మ్  హౌస్  భార్ో పోషణకు సరిపోతుంది. ఇదంతా 
నిర్ాయించే తను ఈ నిర్ాయానికి వచ్చిడు. ఎవరి బ్రతుకు వాళుల 
బ్రతుకుతారు. నేను మాత్రం బ్రతకలేను అనుకుంటూ తలుపు వసాడు. 
ఆట్లమేటిక్  తాళ్ంతో తలుపు గడియ ప్డిపోయింది. మెటుల దిగాడు. 

విశాలమైన తన ఇంటి ప్రంగణం కేసి దృషిట నిల్లపాడు. ఒకవైపు సరెాంట్  
కాార్టర్ , మరో వైపు సెకూోరిటీ గారీునా కేబిన్ . మెలలగా 
అడుగులేసుినాాడు. ఏ చినా అల్లకిడి వినిప్ంచినా నిద్రలో ఉనా 
సెకూోరిటీ గారీు తన వెంట ప్డ్తాడు. తనకిపుపడు ఏ సెకూోరిటీ 
అవసర్ం లేదు. ఎవరో చంపేసాిర్నే భయం లేదు. తను చ్చవుకు 
సిదధప్డుతునాాడు. ఒక్సారి, తనివితీరా తను ప్రణప్రదంగా భావించే ఆ 
భవనంకేసి దృషిట నిల్లపాడు.  

తన తాత, తండ్రి ఆ ఇంట్లలనే బ్రతుకుల్లా ముగించ్చరు. తను మాత్రం 
చివరి వర్కూ ఆ భవనానిాదకి్ంచ్చకోవడ్ం కోసం పోరాటం చేసాడు. 
ఫల్లతం దక్లేదు. కొదిరిోజులోల ఆ భవనం దాయాదుల చేతులోలకి 
వెళ్లళపోతుంది. అది తను జీరింాచ్చకోలేక పోతునాాడు. ఏది శాశాతం ! 
ఈ ప్రప్ంచంలోకి ఒంటరిగా వచ్చిం, అయినా ఏమిట్ల ఈ భ్రమ ! 

గేటు తీసి మెలలగా బయటకు నడిచ్చడు. 

డిసెంబరు మాసపు చల్ల. నరాలు వణికిసుినాది. దూర్ంగా చల్లలో 
గంటలు కొడుతునా చపుపడు. అవి చ్చవు గంటలు. ఎవరో 
చనిపోయారు ! అదృషటవంతులు. తనకు బతకడానికి ధైర్ోం 
చ్చలడ్ంలేదు. చ్చవడానికి మాత్రం గుండెల్లాండా తెగువ ! ఇంతలో తన 
వెనుక గుర్రపు డెక్ల చపుపడు. గూడు కటిటన గుర్రపుబండి.అవి ఇపుపడు 
కనుమరుగయాోయి. చినాపుపడు తను స్క్లులో గుర్రపుబండి మీద 
వెళ్ళళవాడు. బండిలో ప్రుపు, తలగడ్. 

దాదాపు యూఖై యేళ్ళ క్రితం. తనకపుపడు ఏడేళ్ళ వయసుస ఉంటుంది. 
తమల్వంటి జమిందారీలకు అది ఒక స్నటటస్  సింబల్ . 

తమ ఊళ్ళళ ఆరోజులోల తమది మూడ్ంతసుిల మేడ్. చ్చల్వ దర్పంగా 
కనిప్ంచేది. ఇంటి నిండా నౌకరుల, ప్నివాళుళ. రోజూ ఎవరో వసి్క, 
పోతూ ఉండేవారు. తండ్రిగారు నిర్ంతర్ం పొలం ప్నులు, కోరుట 

తగాదాలతో హడావుడిగా ఉండేవారు. తల్లలగారికి ఇంటికి వచిిన 
అతిథులకు వంట చేయడ్ంతోనే సరిపోయేది. తనను 
చూసుకునేందుకు ఇదిరు మనుషులుండేవారు. తనను ఎపుపడ్య 
బయటకు తీసుకువెళ్ళళవారు కాదు. 

తన తండ్రిగారికి వారి దాయాదులతో గొడ్వలు, ఆసిి ప్ంప్కం 
విషయంలో కోరుట కేసులు, ఆయన నిర్ంతర్ం మధ్నప్డుతూ 
ఉండేవారు. చినాపుపడు తన మీద హతాో ప్రయతాం చ్చల్వసారుల 
జరిగింది. అందుకోసం తనను ఎపుపడ్య ఒంటరిగా వదిలేవారు కాదు. 
తను పెరిగి పెదివాడ్యి, అర్వయేోళుళ వయసచిినా ఇప్పటికీ 
ఇన్ సెకూోరిటీ(అభద్రత)యే ! 

తాతల ఆసుిలకు వార్సుడైన నినుా ఈ లోకం నుంచి ప్ంపేందుకు ర్క ి
సంబంధీకులే కుట్ర ప్నుాతునాారు. జాగ్రతగిా ఉండు నాయనా !, 
అనేవాడు నానా. మనుషులు సృషిటంచే విఘాతాలే కాదు, ప్రకృతి 
ప్రతికూల ప్రిసిథతులూ తన కుటుంబ్బనికి నషటం కల్లగించ్చయి. 
నాలుగైదేళుళగా వర్దల భీభతసం, దాంతో సరి అనుకుంటే అనావృషిట. 
ఈ నేప్థ్ోంలో కోరుట గొడ్వలతో ఆసిిలో సగం పోయింది. ఆ బెంగతో 
ఐదేళ్ళ క్రితం తండ్రిగారు చనిపోయారు. అప్పటినుంచీ తనది ఒంటరి 
పోరాటం, చివరికి ఓటమి!  వీటనిాటిని తటుటకోలేక తను చ్చవుకు 
సిదధప్డుతునాాడు. 

“బ్బబూ, బతకాలని లేదా?” ఎవరో కారు నడుపుతనా వోకిి కేకలు 
వెయోడ్ంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చిడు. అప్పటికి గమనించలేదు. 
గోదావరి గటుటకు వెళ్ళళ రోడీు దాటేడు. అప్పటికి పూరిగిా వెలుగురేఖలు 
ప్రుచ్చకునాాయి. నడ్క వగం పెంచ్చడు. ప్ది నిమిష్ణలలో గోదావరి 
గటెటకా్డు. 

ఉరుకులు ప్రుగులతో గోదావరి. ప్క్నే శివాలయం. చెపుపలు విడిచి 
శివాలయం ధ్ాజసింభం వైపు నడిచ్చడు. గుడి మండ్ప్ం మీద 
నిద్రపోతునా సాధు జనం. గర్భగుడిలోని దేవుడికి నమసా్ర్ం పెటాటడు. 
శివాలయం దాటి గోదావరి గటెటకా్డు. అక్డ్ నుంచి మెలలగా క్రిందికి 
దిగాడు.  

చలలటి ఇసుకలో నడ్క ముందుకు సాగలేదు.  దూర్ంగా మెలలగా వసుినా 
ప్డ్వ మీది తెర్చ్చప్. తెలలటి కొంగల్వ కదులుతకోంది. ప్డ్వ నడిపే 
వోకిి ఏద్య పాట అందుకునాాడు. శివాలయంలో గంటలు కొడుతునా 
శబధం. రామచంద్రం ముందుకు నడిచ్చడు. 

ఇంకో ప్ది అడుగులేసి్న కాళుల తడుసాియి. ఆ తరాాత ఇంకో 
రెండ్డుగులు వసి్న మెడ్ లోతు నీరు. కాసి ముందుకు వెళ్లతే గుండె 
లోతు నీళుల. ఇంకో అడుగు వసి్న శిర్సుస సాానం అయిపోతుంది. మరి 
కాసి ముందుకు వెళ్లతే బతుకు మునిగిపోతుంది.  

ఇంకా ఆలోచిసి్క అడుగు ముందుకు వసిన రామచంద్రానికి కళుల 
తిరిగినటటయింది. క్షణంస్నపు ఊప్రి పీలుికోవడానికి అవసథ ప్డాీడు. 
నించోలేక ఆ తడి ఇసుకలో కూలబడాీడు. ఛాతీలో నొప్పగా 
అనిప్ంచింది. అది క్రమేణా ఉధ్ృతమయింది. 

“పీలజ్... హెల్ప ...” అంటూ అరిచ్చడు. 
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“ఎవరో ప్డిపోయారు...” ఎవరో అంటునా మాటలు లీలగా 
వినిప్ంచ్చయి, సపృహ మెలలగా తపుపతునా రామచంద్రానికి. 

* * * 

కళుళ తెరిచ్చడు. తెలలటి గది గోడ్లు. గదంతా చలలగా ఉంది. చీమ 
చిటుకు్మనాా వినిప్ంచే నిశశబధం. ముకు్ నుంచి టూోబు పైకి 
వళాడుతోంది. తల క్రిందుగా వల్వడ్దీసిన సీసాలో ఏద్య ద్రవం. 
తలంతా దిముమగా ఉంది. మళ్ళళ మతుగిా అనిప్ంచింది. 

“ఏమయిోంది తనకి? 

తను గోదారొడీున ప్డిపోయాడు. తీసుకొచిి ఆసపత్రిలో వసిందెవరు? 
చెనెనా లో ఉనా కొడుకి్ విషయం తెల్లసిందా? భార్ోకు ఫోన్  వెళ్లలందా? 
కూతురి డెల్లవరీ కోసం అమెరికా వెళ్లళంది, తనకు ఇల్వ జరిగిందని 
తెల్లసి్న తను వెంటనే వచేిసుంిది? మరి అక్డ్ కూతురిని చూస్నదెవరు? 
ర్కర్కాల ప్రశాలు.  

ఎదురుగా తలుపు వైపు చూసాడు. అదిం మీద ఐసియు అనే అక్షరాలు. 

ఎవరైనా వసారిేమోనని తలుపు వంక చూసి్క ఉండిపోయాడు. 
పావుగంట గడిచినా, ఏ అల్లకిడి లేదు. మళ్ళళ మతుి మేఘంల్వ 
కముమకుంది. నిద్రలోకి జారుకునాాడు. 

* * * 

“ఎల్వ ఉనాారు?” ఆ ప్రశాకు కళుళ తెరిచ్చడు. గదిలో లైటు 
వెలుగుతోంది. అంటే చీకటి ప్డిందనామాట!  ముకు్ నుంచి టూోబ  
తలగించ్చరు. సెలైన్  బ్బటిల్ లోని ద్రవం అయిపోయింది.  

తన కళ్ళలోకి చూసునిా డాకటర్ . ప్రక్నే తెలలబటటలోల నర్స . “సమయానికి 
మిమమల్లా తీసుకువచ్చిరు. చ్చల్వ అదృషటం. హార్ట  ఎటాక్  వచిి 
గోదారొడీున ప్డిపోయారు. ఎవరో అడుకు్నే వోకిి మిమమల్లా చూసి 
అరిచ్చడు. చేప్లు ప్టేట జాలరి, మిమమల్లా గోదారొడీు నుంచి ఎతుకిుని 
తీసుకువచిి అంబుల్లన్స  ఎకి్ంచ్చడు. ఇంతకీ అంబుల్లన్స కు ఫోన్  
చేసింది, వాకింగ్ కు వచిిన ఒక నేవీ అధికారి! ఇక మా కారిటయక్  
సెంటర్ లోకి రాగానే మావాళుల ఎడాాన్స  ఐదు వలు ఎవరిసాిరా అని 
చూసుింటే అది కూడా అయిపోయింది, ఆ విషయములోన్య మీరు 
అదృషటవంతులే...” అనాాడు. 

“ఎవరు సార్  డ్బుాలు కటిటంది?” అనాాడు రామచంద్రం విసమయంగా. 

“ఏవరో పెదిాయన. మీ వీధిలోనే ఉంటార్ట. మీరు ఆయనకు తెలుసు. 
కాని ఆయన మీకు తెలీదట! ఇక మీ మేనేజరు రామబ్రహమం, విషయం 
తెల్లసి వచ్చిడు. మీ అబ్బాయికీ ఫోన్  వెళ్లళంది. ఆయనా వచేిసాడు...” 
అనాాడు డాకటరుగారు, రామచంద్రం చెయిో నొకి్. 

ఆయన మాటలకు ఒక్సారి ఆశిరాోనికి లోనయాోడు రామచంద్రం. 

“తను ప్డిపోతే ఒక యాచకుడు గురిించి అరిచ్చడు. ఒక జాలరి తనను 
మోసుకెళాళడు. ఇంకో ఆప్దాాంధ్వుడు అంబుల్లన్స కు ఫోన్  చేసాడు. 
ఇంకో పెదిాయన ఏకంగా ఆసుప్త్రికి అడాాన్స  చెల్లలంచేసాడు.”  

“వీళ్ళళవరూ తనకు ప్రిచయం లేరు, అయినా ఆ నలుగురూ తన 
ప్రణదాతలు, లోకంలో ఇంత మంచితనం ఉందా?? తను ఇంతవర్కూ 
చూసింది దేాషం, అస్కయ, ప్గ.  

 జీవితం దుుఃఖం, జీవితం మానుషం... జీవితం అంటే నిర్ంతర్ 
యుదధం... ఇవ తనకు తెల్లసినవి. అందుకే ఈ జీవితానుాంచి 
ప్ల్వయనం సాగిదిామనుకునాాడు మరి” 

 

రామచంద్రం మనసులో ఏద్య ఆనందం. కొడుకు వసాిడేమోనని 
తలుపు వంకే చూసి్క ఉ౦డిపోయాడు. పావుగంట తరాాత కొడుకు 
వచ్చిడు. 

“ఉదయం వచ్చిను, నువుా మగతగా వునాావ్ ” అంటూ కళ్ళనీళుళ 
పెటుటకునాాడు. 

“ఫర్వాలేదు... ఏమీ కాలేదుగా...!” అనాాడు. 

“అమమకు చెప్పలేదు. అక్ డెల్లవరీ ఇంకో వార్ం రోజులు తను 
వచేిసుింది... అందుకే” అనాాడు.  ఆ మాటలకు రామచంద్రం కళ్ళ 
నుంచి నీళుళ జలజల్వ రాల్వయి. వెంటనే అనాాడు. 

“నా గురించి డాకటరేమంటునాాడు?” ఆ మాటలకు కొడుకు 
“ఫర్వాలేదు ఇంకో వార్ంలోగా ఆప్రేషన్  చెయాోలట... చినా 
ఆప్రేషన్  కంగారు ప్డ్కు...” అనాాడు. 

“ఒరేయ  నా దగగర్ దాసాివం... డాకటరూ, నరూూ మాటాలడుకుంటూంటే 
వినాాను. నాకు “ట్రిపుల్  వెసల్  డిసీజ్ ” అంటే, 

“మూడు ర్కినాళాలకు మూడు బ్బలకులునాాయి. ఆప్రేషన్  కాసి 
జఠిలమైనదేనంట...” అనాాడు మెలలగా కొడుకు, భయంభయంగా. 
“కంగారుప్డ్కు నానాా” అనాాడు.  

రామచంద్రం నవుాతూ కొడుకు వంక చూసాడు. 

“ఇంతకాలం చనిపోతే బ్బగుండునని ఆతమహతాో ప్రయతాం 
చెయోబోయాడు. మరిపుపడు తనకు బతకాలనిప్స్ింది. తనను 
ర్క్షంచిన ఆ మహానుభావులు కనిప్సి్న బ్బగుండును. నిజంగా ఇంత 
మంచి మనుషులుంటారా! తను పుటిట బుదిెరిగి ఎవరికైనా సహాయం 
చేసాడా? కోరుట గొడ్వలతోనే జీవితం గడిచిపోయింది. తన నర్నరాలోల 
దాయాదుల ప్టల దేాషం, కోప్ం...” 

“నానాా నేను వెళ్తాను, బయట ఉంటాను, ఇక్డ్ ఎకు్వస్నపు ఉంటే 
ఊరుకోరు” అనా కొడుకు మాటలతో ఇహంలోకి వచిి కళుళ 
మూసుకుని మళ్ళళ నిద్రలోకి జారుకునాాడు. 

* * * 

వార్ంరోజులు ఐసియులో వునా తరువాత ఎనిమిద్య రోజున ఆప్రేషన్  
థియేటర్ కు తీసుకొచ్చిరు.  “ఏద్య తెలీని బ్బధ్... మననులో గుబులు. 
ఇంత భయం ఉనావాడిని అనలు ఎల్వ చనిపోదామనుకునాాను...” 
అనుకునాాడు. ఆ రోజు కొడుకు గుడికెళ్లళ తన పేరున అర్ిన 
చేయించ్చడు. 

“డాడ్డ. కంగారుప్డ్కు, అంతా సవోంగా జరుగుతుంది” అనాాడు. ఆ 
మాటలకు పేలవంగా నవాాడు. కంపండ్ర్  వచిి ఆప్రేషన్  ముందు 
జరిపే కార్ోక్రమం పూరిి చేసాడు. ఎనసథటిస్ట , చేతికి కటిటన 
ఇంట్రాకేథ్టర్ లోకి సిర్ంజి గుచ్చిడు. మెలలగా నర్నరాలోలకి మందు 
ప్రవశిస్ింది.  
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రామచంద్రం కళుళ మూసుకునాాడు. “తండ్రీ నేను ఆప్రేషన్  టేబుల్  
మీద చనిపోయినా ఫర్వాలేదు, బతికితే మాత్రం. “మళ్ళళ పుటటనీ నాలో 
మనిషిని” తన్య జనంలో ఒక భాగం అనే అవగాహనతో బతికే 
మనిషిని నాలో పుటిటంచ్చ... అంతే.” అల్వ అనుకుంటూ కళుళ తెరిచి 
తనకు ప్రణదానం చేయబోతునా ఆ ఆప్రేషన్  థియేటర్ లోని అందరికీ 
రెండు చేతులూ జ్యడించి మళ్ళళ కళుళ మూసుకునాాడు.  

 

మెలలగా మతుి లోకి జారుకుని సపృహలో లేని రామచంద్రం పెదాల మీద 
చిరునవుా, కళ్లలోలని వెలుగు చూసి ఆ ఆప్రేషన్  థియేటర్ లోని 
వార్ంతా ఒక్సారి విసమయానికి లోనయాోరు. 

 "ప్ండిన ప్ంట అంత పైసలు చేసుకొని పేకాడితే, తాగి 
తందనాల్వడితే పైసలు యాడికేంచి ఉంటయి" అనుకునాాడు వీర్నా 
మనసులో 

 శ్రీనివాసశర్మ ఆమె మాటలకు కాస్నపు మౌనంగా ఉనాాడు. 
కాని అతని ప్రసుిత ప్రిసిథతి మౌనంగా, గంభీర్ంగా, సాాభమానంగా 
ఉండ్నిచేిటుల లేదు. 

 "మీరే ఇటల అంటే ఎటల? గుడి మానాోనిా చూస్నది మీరే. గుడికి 
ధ్ర్మ కర్ిలు కూడామీరే. మీరే అమమవారిని, అమమవారిని నముమకునా 
నాల్వంటి వారిని వదిలేసి్న మా ప్రిసిథతి యేమికాను" అనాాడు 

 "అనిా మాటల్లందుకు ప్ంతులు.మేము చేసిునాచిటీటల 
దందాల దివాల దీసింది.చేతిలపైసలు ఆడ్తలేవు.లేకుంటే మాకు ధ్ర్మం 
దెలాదా?నాోయం దెలాదా?" 

 ఆ మాటలు విని ఇంకా ఆమెతో యేమి మాటాలడాలో తోచక 
అక్డే కూరుిండి పోయాడు.  

 మళ్ళళ అతనే "అసలు విషయం చెపుతునాాను అమామ! మన 
ఊళ్ళ ఈ మధ్ోచిలలర్ దంగతనాలు ఎకు్వయాోయని  మీకు తెలుసు 
కదా. అమమ వారికునా వెండి నగలు, పాత్రలు ఎవడైన 
ఎతుికుపోతాడేమోనని  నేను నా భార్ో రోజు అమమ వారి గుడి లోనే  
ప్డుకుంటునాాం. మూడు రోజుల కింద మా ఇంటిలో ఎవడ్క 
దంగప్డాీడు. బటటలు, బ్బసనుల, ఉపుపలు, ప్పుపల దగగర్నుండి 
అనిాసరిుకు  పోయిండు. దుర్గమమ పాదాల సాక్షగ చెపుతునాాను, 
మూడు రోజుల నుండి సరిగగ తిండి కూడ్ లేదు. తిండి లేక పోవడ్మే 
కాదు .మారు బటట కూడ్ లేదు. సాానం చేసి ఒంటి మీది గుడ్ిను 
ప్ండుకొని అది ఎండే వర్కు తుండుతోటే ఉంటునాను.  నా భార్ో 
ప్రిసిథతి  ఇంకా కషటంగా ఉనాది.. ఆమె సాానంచేసి విడిచిన బటట 
ఎండేవర్కు చింకి పాత కటుటకొని వంటిటలనే ఉంటునాది" అనాాడు, 
అవమాన భార్ంతో పాటుగా గుండెనుండి తనుాకు  వచిిన కళ్ళనీళ్లతో.  

 అతని మాటలు వినగానే తన చినానాటి స్నాహితునికి వచిిన 
కషటం చూసి వీర్నా కళ్ళలోల కూడా నీళుళ నిండాయి. 

 "అయోో!అంత ప్ని అయిందా? మాకు తెలానే 
తెలాదు"అనాది 

 "ఔను అమామ! మా దరిద్రానికితోడు పుల్ల మీద పుట్రల్వ ఇది 
వచిిప్డింది" అంటూ ఆమె ముఖంలోకి, యేదైనా సాయం 
చేసిుందేమో అనాటులగా చూసాడు. 

 అమె అతడిని ప్టిటంచ్చకోకుండా "శార్దా! రాత్రికి ఇంత 
ఉపుపడు ప్ండి చెయిో" అనాది 

 శర్మ కదలకుండా అక్డే కూరుినాాడు 

 వీర్నా తన యజమాని భార్ోలో ఇటువంటి సందర్భం లోనైనా 
మానవతాం కనబడుతుండేమోనని ఆశగా ఎదురు చూసుినాాడు 

 "శార్దమమ భకిి టీవీ పెటుట. కరోనా రాకుండ్  రోజు ఏవో  
పూజలు చూప్సునిారు" అనాది ప్దమమమ శ్రీనివాస శర్మ వైపు 
చూడ్కుండా.  

 ఆమె తనను గురించి ప్టిటంచ్చకునేటటుల లేదని తెల్లసినా, తన 
ఆతామభమానానిా ప్క్కు పెటిట,  వసారాలో ఆర్వెసిన ధోవతులు, చీర్ల 
వంక చూసి్క, అతి కషటం మీద నోరు పెగులుికొని, "అమామ! ఒక్ చినా 
సాయం చేయండి,కనీసం రెండు పాత చీర్లు అయినా 
ఇయోండి"అనాాడు. 

 "అయోో ప్ంతులు !ఎంత మాట అనావు.మీరు 
బ్బప్నోళుళ.పెది కులపోళుళ.మేము కటిటన చీర్లు మీకిసి్న మాకు పాప్ం 
తగలదా?" అనాది. 

 అమె అల్వ అనేసరికి , తనమీద, తన కులం మీద అసహోం 
పుటిట, మెలలగా అక్డి నుండి లేచి గేటు తీసుకొని బయటికి వచ్చిడు. 
అతని వెంట వీర్నా కూడా వచ్చిడు ఇదరిూ మౌనంగా వీధి చివర్ ఉనా 
గుడి దాకా వచ్చిరు.  వీర్నా గుడి వైపు చూసాడు. ఆ రోజు శుక్రవార్ం 
కావడ్ంతో సీనయో అమమవారిని చక్గా అలంకరించినటులనాాడు. గ్రిల్స 
వసిన గర్భ గుడిలో నుండి అమమవారు చక్గా  దర్షనం ఇసుింది. 
"ఉనాంతలో అమమవారికి యే లోటు చేయడు"అని అనుకునాాడు 
మనసులో  

 గుడి ప్క్న చెఱువు ఉంది. ఆ చెఱువును చూడాగానే,  
ఇంటర్ మీడియట్ లో మంచిస్నటట్ రాోంక్ సాధించి, యే కోచింగ్ 
లేకుండా ఎమ్ సెట్ లో కూడా మంచి రాం క్ సాధించినా మెడిసిన్ లో 
సీట్ రాకపోవడ్ం తో కొనిా నెలల కిందట  బలవనమర్ణం పొందిన 
సీనయో కొడుకు అచ్చోతం  గురిుకు వచ్చిడు.  చెఱువు గటుట పైన   
అసహాయంగా  కూలబడిన  సీనయో  ప్క్న  కూరుినాాడు . 

 "సీనయో! నీ ప్రిసిథతి చూసి్న నాకు గుండె తరుకు్ పోతుంది. 
తెలల కారీు ఉండ్బటిట, రేషన్ సామాన్ సమయానికి రాబటిట, మాకుల 
సంఘాలు నెలకు కొనిాపైసలు మాకు ఇయోబటిట నా బతుకు 
నడుసిునాది లేకుంటే నా ప్రిసిథతి  కూడ్ నీల్వగే ఉండేది. నీకు 
తెలానిదేముంది? ఇనిా సంవతసరాల నుండి ఈయన దగగర్ ప్నిచేసుినా 
అపుప తీరుత లేదు. ఆకల్ల తీరుతలేదు. చినా నాటి నుండి నీవు నా 
ద్యసుివు. ఇదిగో నా దగగర్ ఒక వంద రూపాయలునాయి. తీసుకో. 
కాదనకు" అనాాడు. 

శర్మ వీర్నా చేతులు ప్టుటకొని,  "వీర్నా! నీది పెది మనసని నాకు 
తెలుసు. నాకు కషటం వస్నట ననుా ఇంటి దాకా రానిచిి, నాకు లేదు అని 
చెపుతారు.అదే నీకు కషటం వసి్న కనీసం నినుా ఇంటిలోకి కూడా 
రానివారు. ఆ డ్బుాలు నీ దగగర్  ఉంచ్చకో.  నేనే యేదైన 
ఆలోచించ్చకుంటాను" అంటూ అక్డి నుండి లేచి అతనికి వీడుకోలు 
చెప్ప ఇంటి వైపు వెళాళడు. 

   ******** 
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 ఏద్య అల్లకిడికి శర్మకు మెలకువ వచిింది.భార్ో దూర్ంగ 
వెళ్లళ మూలకు ప్డుకొని వెకి్ వెకి్ యేడుసునిాది.  ఇంటిలో దంగ 
ప్డినప్పటి నుండి వాళుళ గుడిలో కాక ఇంటిలోనే ప్డుకుంటునాారు. 
లేచ్చడు. లైట్ వసాడు. అర్ధమైంది.భార్ోకు నెలసరి వచిినటులంది. చీర్ 
తడిసింది. ఒక ప్క్ చల్ల, మరొక ప్క్ ఉనా ఒక్ చీర్ కూడా 
అసహోంగా తయార్యింది. ఆమెతో ఏమి మాటాలడాలో అర్ధం కాలేదు. 
నిదుర్ చెదిరి పోయింది. సమయం చూసాడు. ప్నెాండు అయింది. 
తలుపు దగగరికి వసి బయటికి వచిి నడ్వడ్ం ప్రర్ంభంచ్చడు. వెనెాల 
కాసుింది. కొంత దూర్ం నడిచ్చడు. ర్మేష్ దర్ ఇంటికి దాకా 
వచ్చిడు. గేట్ తీస్న ఉంది. ఆరు బయట వీర్నా గుర్రు పెటిట నిదుర్ 
పోతునాాడు.  ఇంటికి ఉతరి్ం  వైపు కాంపండ్జ వాల్ కు దగగర్ 
దండ్ంపైన  చీర్లు ఆరి వసి ఉనాాయి. అతనికి తళుకు్న యేద్య 
ఆలోచన వచిింది. నైతికచట్రం లో పెరిగిన అతని మనసు  అతనిా 
వారిసుినాా, అతడునా బలహీన మైన ప్రిసిథతులు  అతని మనసును 
ఓడించ్చయి. అటుకేసి నెమమదిగా నడిచ్చడు,  గేట్ దాటాడు. దండెం 
ఉనా వైపుకు చేరుకునాాడు. అందులో వెల్లసిపోయిన పాత చీర్లు 
తీసుకునాాడు. మళ్ళళ  మెయిన్ గేట్ వైపునుండి వెళ్లతే ఎవరి కంటనైనా 
ప్డ్తానేమో  అనుకొని కాంపండ్జ వాల్ ఎకి్ దూకి 
వెళ్లళపోదామనుకునాాడు. గోడ్పైన బలంగా చేతులు ఆనించి 
ఎక్బోయాడు. 

 చేయి జారింది. కాలు అక్డే ఉనా ఇనుప్ రేకుల మీద 
ప్డింది.బ్బగా అల్లకిడి అయింది.. ఆ శబి్బనికి వీర్నా లేచ్చడు. ఇంటిలో 
ఉనా ప్దమమమ లేచి,తలుపు తీసుకొని బయటికి వచిింది. బయట లైట్ 
వసి్క," ఒరేయ! వీర్నా ఏంద్య చపుపడ్వుతుంది చూడు" అనాది. 

 ఈ అలజడికి భయప్డిన శర్మ అతి కషటం మీద  మళ్ళళ గోడ్ 
ఎకి్ అవతల్ల వైపుకు దూకాడు,కాని అక్డ్ బ్బగా పెరిగిన తుమమ చెటుల 
ఉనా చినా మురికి కాలువ ఉండ్డ్ంతో, చెటలను ఒరుసుకుంటూ 
కాలువలో ప్డాీడు. చేతులకు కాళ్ళకు ముళుళ గుచ్చికునాాయి, ఒంటి 
నిండా మురికి అంటింది. 

 వీర్నా అల్లకిడి వచిిన వైపు వచిి, ఎవరో గోడ్ ఎక్డ్ం 
గమనించి  వచిిన వాడు దంగ అనుకొని వెంటనే గోడ్ ఎకి్ తాన్య 
అవతల్ల వైపుకు దూకాడు. అక్డ్ సీనయోను చూసి వీర్నా ఒక్సారిగా 
నిరాఘంతపోయాడు. 

సీనయోను ఆప్రిసిథతిలో చూసిన వీర్నా,అతికషటంగా " సీనయో! యేమి 
ప్నిచేసినవు?" అనాాడు 

 శర్మ చేతులను ముఖానికి  అడీుపెటుటకొని రోదిసి్క, "నా బుదిధ భ్రషుట 
ప్టిటంది,నా దరిద్రం ననుా చేయగూడ్ని ప్నిని చేయించింది" అనాాడు. 

 "అది సరే సీనయో! పెదిింటి వాళుళ కటుటకునే చీర్లు నీవు  
ఎతుికుపోతే, రేపు నీ భార్ో అది కటుటకొని ఊళ్ళళ తిరిగితే ఇపుపడు నీవు 
తప్పంచ్చకునాా ఎప్పటికైనా నీవ దంగవని తెల్లస్నది కదా.  ఇంత చినా 

ఆలోచన రాలేదేందయో" అనాాడు జాల్లగా.  అతని ఒంటికి 
అంటుకునా ముళ్లను తీసి్క.  

 మళ్ళళ తానే " అయిందేద్య అయింది.ఇక్డి నుండి వెళ్లళపో 
"అనాాడు. శర్మ తన చేతిలో ఉనా వెల్లసిపోయిన పాత చీర్లను  పారేసి 
ఆక్డి నుండి దుుఃఖభార్ంతో ప్రుగుతీసాడు. 

 వీర్నా చీర్లను ప్టుటకొని ఇంటిలోకి వచ్చిడు. 

 "ఎవడ్క చిలలర్ దంగ అమామ ! ననుా  చూడ్గానే చీర్లు 
విడిచి పెటిట పారిపోయాడు"అంటూ  ప్దమమమకు చెప్ప, చీర్లను అక్డ్ 
పెటిట,నులక మంచం వైపు వెళాళడు. 

 "నీ దర్కు ఎనిా సారుల చెప్పన. గీ గోడ్ ఎతుి పెంచమని. 
వింటెనా. ఈ సారి వచిినపుపడు నీవనా కొంచెం గటిటగ చెపుప.కొంచెం 
మెల్గనే ఉండు" అంటూ వచిిన దంగను నోటికివచిిన బూతులు  
తిడుతూ లైట్ బంద్ జేసి తలుపులు మూసుకొని లోప్ల్లవెళ్లలంది 
ప్దమమమ. 

 దూర్ంగా  వెల్లసిపోయిన పాత చీర్లు కనిప్సుినాాయి. 
వాటిని చూసి్న శర్మ ల్వంటి వాళ్ల జీవితాలు కూడా అల్వంటివ  కదా 
అనిప్ంచింది అతనికి. 

 వీర్నాకు నిదుర్ ప్టటడ్ం లేదు. తన మిత్రునికి తాను 
యేసాయం చేయకపోగా, కనీసం వెల్లసిపోయిన పాత చీర్లు 
ప్టుటకుపోతునాపుపడు తీసుకు పొమమనాా బ్బగుండేదేమో 
అనుకునాాడు. "రేపు వెళ్లళ యేదైనా కనీస సాయం చెయాోల్ల" 
అనుకునాాడు.  

 సీనయో దుర్గతికి మనసులో చ్చల్వ స్నపు దుుఃఖప్డాీడు. 
"దుర్గమమ తల్లల నీవ సీనయో కష్ణటలు తీరుి" అని మనసులో 
మొకు్కునాాడు  

 తెలలవారుతూనే వీర్నా లేచ్చడు తన గుడిసెలోకి వెళాళడు. తన 
భార్ో కునా చీర్లలో మంచివి రెండు చేతిలోకి  తీసుకునాాడు. 

 సీనయో ఇంటికి వెళాళడు  ఇంటి తలుపులు దగగరికి వసి 
ఉనాాయి. "సీనయాో!" అంటూ తలుపులను తోసాడు. లోప్ల్ల దృషోం 
చూడ్గానే వీర్నాకు ఒక్ సారిగా తన కింద ఉనా నేల కదిల్లనటుల 
అనిప్ంచింది.సీనయో దంప్తులు తమ  వంటి  పైన అంత దాకా ఉనా 
ఆ  చివరి వసాాలతోనే  ఉరి వసుకునాటులనాారు. దూల్వనికి నగాంగా 
వల్వడుతూ కనిప్ంచ్చరు. తన దగగర్ ఉనా రెండు చీర్లను వారికి 
చ్చటిట, 

 "ఘోర్ం జరిగిపోయింది" అంటూ గుండెలను కొటుటకుంటూ 
ఊళ్ళళ వాళ్ళకు ఆ విషయానిా తెలప్డానికి అక్డి నుండి ప్రుగెతాిడు. 

*** 



తెలుగు జ్యోతి - సంక్రంతి సంచిక : జనవరి  2021 19 

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి 

పగుళ్ో కు కన్నాటి లేపన్ననిా రాసుకుంటూ 

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి 

నెత్తు మీద న్నలితెరను మోసుకుంటూ 

కాళ్ో కింద ధూళిపొరను చీలుుకుంటూ 

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి! 

జాత్తనిరాాణానికి రాళ్లో త్తు న పాదాలు 

ఆకాశహరాాయలను స్వేదంతో నిలబెటిిన పాదాలు 

కమిలిపోతూ కుమిలిపోతూ నడుస్తు నే ఉన్నాయి 

ఎరర టి ఎండలో జీవితానిా ధారపోసి నిరాంచిన జాతీయ రహదారులప్పై నే 

నెతుు టి పాదముదర లను వదులుతూ 

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి! 

గూట్లో  వెలిగంచిన ఆశలదీపానిా తలుుకుంటూ 

ఇంటిచూరుకు తగలించిన బతుకు పాశానిా వెతుకుకంటూ 

పరతపిస్తు  పరభ్ర మిస్తు  

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి 

దారచూపమని వేడుకుంటూ 

ఊరు చేరుమని దండాలు ప్పడుతూ 

కరగపోతూ ఒరగపోతూ 

ఆ పాదాలింకా నడుస్తు నే ఉన్నాయి! 

ఎపెటికై న్న ఆ పాదాలే... 

చరతర గత్తని మారేు పాఠాలని 

ధరత్తర  బరువు మోస్వ పున్నదులని గురు ంచినప్పుడే 

ఆ పాదాల నడక ఆగపోతుంది 

ఆ పేదశాేసకు ఊపిర నిలబడుతుంది! 

నెతుు టి పాదముదరలు!  
జడా సుబ్బారావు  
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 వడీ్డ   
జొనాలగడ్ ీరామలక్ష్మి  

నానా అమెరికా రావడానికి గ్రీన్ సిగాల్ ఇసి్న అది నాకు గ్రీన్ కారీుని 
మించిన ఆనందానిాచిింది. వీసా ఫారామల్లటీస్క, టికెటుల కొనడ్ం 
అవడానికి మూణ్ణలాుల ప్టిటంది. ఇక వాళుల బయలేిరార్నగానే ఉతాసహం 
ప్టటలేక – తందరోల ఏడాది నిండ్నునా బ్బబుకి ఐపాోడులో నానా 
ఫొట్ల ఒకటి చూప్ంచి – ‘ఎవరో చెపుపకో’ అనాాను ముదుిగా. 
“గుండు తాత” అనాాడు వాడు వెంటనే. రెణ్ణాలలక్రితం మాటాలడ్ంీ 
మొదల్లటిటనవాడు అపుపడే చ్చల్వ ప్దాలు సపషటంగా ప్ల్లకేసుినాాడు. 
నా గుండె గుభీలమంది, “గుండు తాతేమిటి? తాతయో అనాల్ల. గుండు 
అనకూడ్దు” అనాాను. 
బ్బబు తల అడ్ీంగా ఊప్, “నో, గుండు తాతే!” అనాాడు. నేను 
రెటిటంచినకొదీి వాడు ఇంకా ఇంకా రెచిిపోతుంటే, “అసల్లది నీకు 
పుటిటన బుదేధనా?” అనాాను అసహాయంగా. 
అపుపడే కిసుకు్మనా నవుా వినిప్ంచింది. చూసి్న అపుపడే అటుగా 
వచిిన నా శ్రీమతి రాధ్ చిల్లప్గా నవుాతోంది.  
అర్థమైంది. కోడ్ల్ల బుదిధ చూప్ంచింది.  
మా పెళ్లలనాటిాంచీ రాధ్కి నానాతో ఓ ఇస్కో ఉంది. అదాయనకి 
తెల్లయదు. జరిగిందేమిటంటే, మా పెళ్లలలో ఓ సందర్భంలో నానా 
మిత్రుడొకడు రాధ్ తండ్రితో, “ఆడ్ప్లలని మనకంటే కాసి తకు్వునా 
చోటిాంచి తెచ్చికోవాలనా పెదిల మాట అక్షరాల్వ పాటించ్చడు 
మావాడు! మాటాలడుతునాది ఆసిి గురించి అనుకునేరు. నెతిమిీద 
వెండ్రుకల గురించి” అనాాడు.  
విషయమేమిటంటే, మా నానాది బటటతల. రాధ్ తండ్రికి నెతిమిీద ఒక్ 
వెండ్రుక కూడా లేదు. అందుకని అక్డునావాళుల నవాారు. నానాా 
నవాాడు. తన మిత్రుణిా మందల్లంచలేదు సరికదా, తన్య నవిా వాళ్ల 
నానాను చినాబుచ్చిడ్ని రాధ్కి నానాపై కోప్మొచిింది. 
రాధ్ నానా ఎంత స్పరిటవో తెల్లయదు కానీ, అలులడి తండ్రి కదా అనా 
మరాోదతోనో ఏమో, గలగల్వ నవిా, “బ్బవగారూ, మీ మిత్రుడు భలే 
సర్సంగా మాటాలడ్తారు” అనేశాడు. కానీ రాధ్ నానాని క్షమించలేదు. 
మొదటి రాత్రే నా దగగర్ ఆ ప్రసాివన తెచిి, “మాకూ టైమొసిుంది. 
ఇంతకింతా వడ్డీతో తీరుికోన్య” అని సవాలు చేసి, తన కోప్ం 
నాోయమైనదిగా అంగీకరించ్చకనే ప్రసనుారాలయింది.   
ఆ తరాాత కూడా ఇంట్లల నానా ప్రసకిి వచిినపుపడ్ల్వల, రాధ్ తన సవాలు 
గురిు చేసుకునేది. ఐతే ననాా సవాలు భయపెటేటది కాదు. ఎందుకంటే 
తనుబంధుమిత్రులతో మాటాలడినపుపడు ఆయనప్టల గౌర్వం 
ప్రదరిశంచేది. నానాముందు భకిి వినయాలు చూపేది. ఆమెకు నానాతో 
ఇస్కో ఉనా విషయం నాకు తప్ప వరెవారికీ తెల్లయదు.  
అందుకే నానాని అమెరికా వచిి నా దగగర్ ఉండ్మనడానికి నాకే 
మాత్రం సంకోచం లేదు. కానీ నానాకి సాగ్రామమంటే మహా ఇషటం. 
టీచరుద్యోగంనుంచి ఇల్వ రిటైర్యాోడ్క లేద్య, వెంటనే అక్డికి మకాం 
మారేిశాడు. ఇంట్లల ఆధునిక సదుపాయాలనీా అమరుికుని, ఉనా 
పొల్వనిా సాగు చేయిసి్క, తనకు నచిినటుల సాచఛమైన వాతావర్ణంలో 
గడుపుతునాాడు. ఆయనతోనే అమమ! 
నాకిదిరు అక్లు. పెళ్లలళ్లయేోక ఒకరు ఆసా్నల్లయాలోన్య, ఒకరు 
కెనడాలోన్య సిథర్ప్డాీరు. నేనేమో అమెరికాలో గ్రీన్ కార్ ీల్లీరిా. నేడ్క, 
రేపో సిటిజెనీా ఔతాను. అంతా అమామ నానాలు కుదిరిిన పెళ్లలళ్ళల 

చేసుకునాాం. ఐనా నానా మా ఎవరి దగగరికీ రాడు. అంతా తన దగగరికే 
రావాలంటాడు.  అమమయితే, “నాదేముందీ, ఆయనొాప్పంచండి” 
అంటుంది గుంభనగా. నానా లేకుండా తనెక్డికీ రాదు.  
అక్లకి ప్లలలు ఇండియాలోనే పుటాటరు. వాళ్ల పురుళుల అమేమ పోసింది. 
నాకు ఏడాదిక్రితం పుత్రోదయమైంది. అమెరికాలో పురిటికి అయినవాళ్ల 
సాయమంటే, అది నామమాత్రమే కదా! ఆ వాల్వయితీ మా అతయిో 
తీరిింది.  
అబ్బాయి పుటేటక అమామ నానాలకి ఫేస్ టైం, సెన్పు, జూమ్  వాడుతునాాం. 
అపుపడు అమమ మనవణిా చూసి చ్చల్వ ముచిటప్డేది, మురిసిపోయేది. 
నానా ఏద్య తప్పదనాటుల కాస్నపు కనిప్ంచి వెళ్లలపోయేవాడు. ఎటొచీి 
మా వాడికి ఎనిమిద్య నెల రాకుండానే - ఊఁ, ఉకు్ఁ లోలంచి 
బయటప్డి అతి, తాత అనే ప్దాల్లా - వాలీమకి ‘మరా’ నామ జపానిా 
మించి ఉచిరించసాగాడు. ఒకరోజు వాడు సెన్పులో నానాని చూసి 
‘తాతాతిాతిాతిాిత’ అనాాడు.  
వెళ్లలపోబోతునా నానా చటుకు్న వెనకి్ తిరిగి, “ఒరేయ, మళ్ళల అనరా” 
అనాాడు. మొదటిసారిగా ఆయన మొహంలో సంతోషం, ఉతాసహం, 
ముచిట కలగల్లప్ చూశాను. ఏ మూడ్జ లో ఉనాాడ్క మావాడు మళ్ళల, 
“తాతాతిాతిాతిాిత” అని ఈసారి ఆ మాటకి బోసినవుాల్లా జత చేశాడు.  
నానా ఐసైపోయాడు. చటుకు్న, “అనాటుల వీసాకి పేప్రుల 
ప్ంపుతాననాావ్ కదూ! తందర్గా ఆ ఏరాపటేలవో చూడు” అనాాడు. 
ఆ తరాాత చకచకా ఏరాపటుల జరిగిపోయి అమామ, నానాా అక్డ్ 
బయలేరిారు.  
నా ఉద్యోగం ఫిలడెల్లూయాలో ఐనా, మకాం న్యోజెరీసలో సికలర్ విల్ లో. 
మావాడి పుటుటకకి మూణ్ణాలుల ముందే, అక్డ్ పెది ఇల్లలకటి కొనాాను. 
కూతురి పురిటి సాయానికొచిిన అతగిారు – ఆ ఇంటిని తెగ 
మెచ్చికుని, “మేమొచిినా, మీవాళ్లలచిినా సదుపాయంగా ఉండేల్వ 
చ్చల్వ పెది ఇలుల తీసుకునాావోయ” అని ననుా అభనందించింది. 
నానా ననుా అంతకంటే ఎకు్వగా మెచ్చికోవాలని ఆశ. అందుకని 
అమామనానాలకు ప్రతేోకించిన గదిలో వరే టివి, డెస్క్ టాప్ ఏ ఏరాపటు 
చేశాను.  వాళ్లకి ఎప్పటికీ ఇక్డే ఉండిపోవాలనిప్ంచేల్వ 
చూసుకోవాలనుకునాాను. కానీ రాధ్ని నా మనిషిగా నమిమ, చివరికి 
నానాకునా ఒకే ఒక్ బలహీనత గురించి కూడా దాచకుండా ఆమెకు 
చెప్పడ్ంతో, దంగ చేతికే తాళాల్లచిినటలయింది.  
నానాని ఇక్ణింాచి తరిమేస్నల్వ మావాడికి శిక్షణ ఇచిి, వాణ్ణా ఆయనపై 
ప్రయోగించబోతోంది రాధ్. ఆమెను ఆప్డ్ం నావలలకాదు.  
ఏమౌతుంద్య తలుికుంటే, గుండెలవిసిపోయాయి. రానునాది 
అల్వంటిల్వంటి ప్రమాదమా?   

 * * * * *  
బ్బగా చినాపుపడు నానా నాకూ, అక్కీ ఓసారి ‘గుండు కథ్’ చెపాపడు. 
తంబు అనే అప్పటి ప్రసిదధ తెలుగు హాసో, వోంగో ర్చయిత వ్రాసిన ఆ 
కథ్లో – తిరుప్తి వెళ్లల గుండు చేయించ్చకునా ఓ యువకుడి పాటుల 
కథంశం. అది  చినా వయసులో కూడా మమమల్లా ఆకటుటకుని కడుపుబా 
నవిాంచింది. ప్క్నే ఉనా అమమ మాత్రం నవాలేదు సరికదా, ముఖం 
ముడుచ్చకుని కూరుింది. అదేమని అడిగితే, “గుండు మీద జ్యకుసకి 
నవాడ్ం నాకు నిషిదధం. ఎందుకంటే మీ నానాదీ గుండే కదా!” అంది. 
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నానా వెంటనే, “ఏయ! నాది గుండు కాదు. బటటతల, అంతే!” అనాాడు 
కోప్ంగా. 
“బ్బగుంది, నాలుగంటే నాలుగు వెండ్రుకలునాాయని బటటతల గుండు 
కాకుండా పోతుందా?” అంది అమమ. 
“నాలుగనాావ్ కదూ! నాలుగొందలునాా సరే వెంటనే గుండు 
గీయించ్చకుంటాను” అంటూ నానా నాకూ, అక్కీ తన నెతిమిీద 
వెండ్రుకలు ల్లక్పెటేట డ్యోటీ వశాడు. 
అబదధమెందుకూ, నానాది బటటతలే కానీ, తలకి అటూ ఇటూ ఉనా 
వెండ్రుకలు వందలు కాదు, వలలోలనే ఉంటాయి. ల్లకె్టటడ్ం బోరు. 
అందుకని మేమిదిర్ం బిక్మొహం వసి్న, అమమ జాల్లప్డి తన 
తపొపపుపకుని నానాకి సారీ చెప్ప మమమల్లా ర్క్షంచింది. 
నానా బటటతల గురించి చ్చల్వ కథ్లు చెప్పంది అమమ. 
నానాకి చినాపుపడు జుటుట ఒతుగిానే ఉండేదిట. టెనుి కాలసయేోక ఏద్య 
విషజార్మొచిి జుటుట రాల్లపోవడ్ం మొదల్లటిటందిట. జార్ం తగిగంది 
కానీ, నానాకి జుటుట తగగడ్ం మొదలైందిట. కాలేజీ వదిలేసరికి ఆయనకి 
బటటతల మొదలైందిట. చ్చల్వమంది ఆ విషయమై జ్యకులేసి్న, ఆయన 
ఉడుకు్నేవాటట. పెళ్లల వయసుకే నానాకి బ్బగా బటటతల వచేిసింది.  
నానా పెళ్లలలోన్య బటటతల పాత్ర ఉంది. ఆయనకిదిరు మర్దళుల. 
తనిషటప్డ్ీ మర్దలు, బటటతలవాడు తనకొదింది. “బటటతలైతేనేం, బ్బవ 
చ్చల్వ మంచ్చడు” అని అమమ ఆయనిా ఇషటప్డి పెళ్లల చేసుకుంది. ఐతే 
నానేా అంత సులభంగా ఒపుపకోలేదు. ‘బటటతలైతేనేం’ అనా మాట వెనకి్ 
తీసుకోవాలని షర్తు పెటిట, అందుకు ఒపుపకునాాకనే అమమని పెళ్లల 
చేసుకునాాడు. 
అమమకి షర్తు పెటటడ్మే కాదు, తనకసలు బటటతల లేనటేల 
ప్రవరిించేవాడు నానా. ఎపుపడు వీలు దరికినా అదిం ముందు నిలబడి 
ఉనా కాసి జుటుటనీ తెగ దువావాడు. వివిధ్ కోణాలోలంచి తలని 
ప్రీక్షంచేక అమమని ప్ల్లచి, “ఈవైపునుంచి చూడు. అసలు నాకు 
బటటతలుందని అనాలనిప్సుిందా?” అనడిగిన సందరాభలు చ్చల్వ 
ఉనాాయి. అమమ ఆయనకి నచేి సమాధానం చెపేపది.  
“ఇంకా ఏయే కోణాలోల బటటతల కనిప్ంచద్య కనుకు్ందుకు, యోగాకు 
అందని వినాోసాల్లనోా చేశా” అని అమమ మాకు చెప్పంది. 
బయటకెపుపడెళ్లలనా నానా జేబులో దువెాన ఉండేది. ఇంటా బయటా 
కూడా చీటికీ మాటికీ తల దువావాడు. ఎవరైనా ప్క్నుంటే, “వెధ్వ 
జుటుట ఇటేట రేగిపోతుంది” అని వాళుల వినేల్వ విసుగు నటించి తనలో 
తాను మురిసిపోయేవాడు.  
నాకు ఆరేళ్లపుపడ్కసారి మేమంతా అమమమామ వాళ్లలంటికెళాలం. నానా, 
మామయోలు సెకండ్జ షో సినిమాకెళాలరు. రాత్రొచిి తలుపు తడితే, 
ఇంట్లల ఉనావాళ్లకి నిద్రాభంగమని, సినిమాకెళ్లలనవాళ్లకి ప్క్లు వీధిలో 
వశారు. కానీ నానా సినిమానుంచి ఇంటికొచేిక, వీధి తలుపు తటటనే 
తటాటడు. తాతగారు తలుపు తీసి, “ఆడాళుల ఇప్పటిదాకా కబురుల 
చెపుపకుని ఇపుపడే ప్డుకునాారు, ఏమైనా కావాల్వ?” అనడిగారు. 
దానికి నానా, “తను ప్డుకుంటే సరేల్లండి మామయాో” అని వెనకి్ 
వెళ్లబోతే, ఆయన మొహమాట ప్డుతునాాడ్ని గ్రహించిన తాతగారు, 
అమమని నిద్ర లేపారు. అమమ నిద్ర మతుిలో కళుల నులుముకుంటూ 
అక్డికొసి్న, “జుటటంతా ఒకటే దుర్ద, నా దువెాన హాలోల ఎక్డ్క 
ప్డిపోయింది” అనగానే –  

తాతగారికి అర్థమైంది, అలులడు అర్థరాత్రి తన కూతురిా లేప్ంది దువెాన 
కోసమని. నవాాపుకోలేక ప్క్కి వెళ్లలపోయారాయన.  
నాకు ప్దేళ్లపుపడు తిరుప్తి వెళాలం. నానా, నేను కూడా తలనీల్వలు 
సమరిపంచ్చకునాాం. తిరుగు ప్రయాణానికి రైల్లకే్క – నానా, అమమ 
దేనికో గొడ్వ ప్డుతునాారు. ఏమయిందమామ అనడిగితే, “దువెాన 
కాటేజిలో మరిిపోయాన్రా, నానా దెబాల్వడుతునాారు” అంది. తను 
నెమమదిగానే చెప్పనా, మా ప్కా్యనవి పాము చెవులు కాబోలు – 
ఒక్సారి నానా మొహంకేసి చూసి ఘొలులమనాాడు.  
ఇంటికెళ్ళలక ఆ సాయంత్రమే తిరుప్తి ప్రసాదం తీసుకుందుకు నానా 
దగగరి మిత్రుడు శంకర్రావొచ్చిడు. ఆయన నానాని చూసి, “అంత దూర్ం 
వెళాలవ్! తలనీల్వల్లసాివనుకునాాను. ఊరికే మూడు 
కతెిరేలయించ్చకొచేివా?”  అనాాడు. ఆ తరాాత నానా ఆయనతో ప్ది 
రోజులు మాటాలడ్లేదు.  
రోజూ ఎవరో ఒకరు ఏద్య ఒకటంటుంటే, నానాకి బటటతల గురించి 
ఇంత ఉక్రోషముండేది కాదేమో! తననెవరూ చినాబుచికూడ్దని, 
ఆయన అందరితో మంచిగా ఉండేవాడు. కాలసులో పాఠాలు శ్రదధగా 
చెబుతూ, విదాోరుథలకు తలలో నాలుకల్వ ఉండేవాడు. దాంతో 
సాధార్ణంగా ఎవరూ ఆయన బటటతల గురించి ఆయన ఎదుట 
మాటాలడేవారు కాదు. ఎపుపడైనా ఎవరైనా మాటాలడితే, ఆయన వారిని 
వారికి తెల్లస్న విధ్ంగానే దూర్ం పెటేటస్నవాడు….. 
ఇపుపడాయన మనసు నిండా ఆతీమయత నింపుకుని మనవణిా చూడానీికి 
వసుింటే – ఆ మనవడు ఆయనకి ఉనా నాలుగు వెండ్రుకలీా కూడా 
గురిించకుండా ఆయనిా “గుండు తాత” అనబోతునాాడు. 
తటుటకోగలడా ఆయన? ఆ ఉక్రోషంలో ఆయన అటిాంచటే వెనకి్ 
వెళ్లలపోతానని ప్టుటబడితే ఏంచెయాోల్ల? అల్వ అనకపోయినా, 
అనోమనస్ంగా ఇంటికొచిి, ముళ్లమీదునాటుల కొనాాళ్లలక్డుండి 
వెళ్లలపోతే నాకెంత అసంతృప్ిగా ఉంటుంది?  
‘కానునాది కాక మానదు. రోట్లల తల్లటిట రోకటి పోటుకి వెర్వనేల?’ అని 
మందల్లంచింది మనసు.    

 * * * * *  
ఎయిర్ పోరుటలో మనవడు తమకి సాాగతమివాాలని నానా ఆర్ీరు. అది 
శిర్సావహించి – నేను, రాధ్, మావాడు ఎయిర్ పోరుటకి వెళాలం. అమమ, 
నానా కనబడ్గానే ఎదురెళాలం. వాళ్లలదిరి దృష్టట మామీద లేదు. రాధ్ 
చంకలో ఉనా బ్బబుమీదే ఉంది.  
వాళుల దగగర్వగానే రాధ్, “అటు చూడు, ఎవరు నానాా?” అంది. రాధ్ 
శిక్షణ మామూలుదా - బ్బబు అమమని కూడా ప్టిటంచ్చకోకుండా, నానానే 
చూసి్క, “గుండు తాత!” అని బోసి నవుాలు చిందించ్చడు.  
రాధ్ అనుకునాది సాధించింది. ఏం జరుగుతుంద్యనని ఊప్రి 
బిగబటాటను. నానా మాకు దగగర్గా వచిి, “ఏమనాావురా? మళ్ళల అను” 
అనాాడు. కానీ ఆయన మొహంలో కోప్ం లేదు. తెగ మురిసిపోతూ 
చేతులు చ్చపాడు.  
రాధ్ వడ్డతీో తీరుికుంటానని అంది.  
కానీ నానాకి మనవడు వడ్డీ అనా విషయం ఆమెకి సుూరించినటుల లేదు. 
లేదా తన ఉదిేశోమూ అదేనో మరి…… 

---0---  
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నాకు న్చిిన్ పదయం   
కాశీనాధుని రాధ్ 

(సిలికాన ాంధ్ర వారి పత్రరకలో మొదట  పరచురిాంచబడ ాంది) 

ఈ రెండు ప్దాోలు ననాయగారి భార్తంలో ఆదిప్ర్ాం దిాతీయాశాాసం 
లోనివి. నర్నారాయణులు రాక్షసులతో చేసిన యుధ్ధవర్నా ఇది.  
నాకు నచిిన “ప్దోం” అంటూ “ప్దాోల” గురించి వ్రాసునిాావెందుకు ? 
అంటారా... కొనిా సందరాభలోల ప్దాోలు కొనిా జంటగా వసుింటాయి. 
ఇక్డ్ నరుడి గురించి చెప్ప, నారాయణుడిని, నారాయణుడి గురించి 
చెప్ప, నరుడిని వదిల్లయోడ్ం సమంజసం కాదుకదా వాళ్లళదిరు ఒక 
జంట. అందుకని రెండు ప్దాోలు. 
సంగతి సందర్భం లేకుండా ఏవిషయానిా చెప్పనా బ్బగుండ్దు కనుక 
ఇక్డ్ కాసి నేప్ధ్ోం చెపుపకుందాం. ” ఏయది హృదోమపుర్ాం బేయది 
...ఎదిాని వినిన ఎరుక సమగ్రంబై యుండు” అల్వంటి కధ్ మాకు చెపుప 
అంటూ శౌనకాది మహామునులు కధాకధ్నదక్షుడైన స్కతుడిని అడ్గాగ 
అతడు చెప్పడ్ం ప్రర్ంభసాిడు. అల్వ మొదలైన భార్తకధ్ యొక్ 
ఉపోదాఘతం అంతా కథ్లో కధ్గా గొలుసుల్వ అలులకుని, ఆదిప్ర్ాం 
చతురాిశాాసంలో శకుంతల్వ దుషోంతుల వృతాింతం వర్కు సాగింది. 
అక్డి నుంచి కురువంశం యొక్ అనుక్రమణి చెప్పబడుతుంది.  
జనమేజయుడు చేసిన సర్పయాగంలో పాములు నశించటానికి 
కార్ణం ఏవిటి? కనాతల్లల అయిన కద్రువ కొడుకులకు శాప్ం ఎల్వ 
ఇచిింది? అని శౌనకాదులు ప్రశిాంచగా గరుతమంతుని కధ్ మొదలు 
పెడ్తాడు స్కతుడు. ఈ కధ్లో గరుడుని తల్లల వినత, తన సవతి 
అయిన కద్రువకు దాసి కావడానికి కార్ణం - ఉచెని  శ్రశరవం అనే గుఱా్ఱనిా 
గుఱంచిన ప్ందెం. కనుక ఆ ఆశాం క్షీర్సాగర్ంలో పుటిటందని 
చెప్పటానికి మళ్ళళ ఆకధ్. క్షీర్సాగర్మధ్న కధ్ అందర్కీ తెల్లసిందే. ప్ని 
ప్రర్ంభంచడానికి ముందు చేసుకునా ఒప్పందం ప్రకార్ం 

పాలసముద్రంలో పుటిటన అమృతానిా దేవతలు, రాక్షసులు ప్ంచ్చ 
కోవాల్ల. కాని దేవతలు, విషుావు సహాయంతో, అమృతానిా రాక్షసులకి 
అందకుండా చేసాిరు.  
అమృతం తమకి దక్కుండా మోసం చేసిన దేవతల మీదికి రాక్షసులు 
అంతకాకారులై (యముడి వంటి రూప్ంతో అంటే మృతుోదేవతల్వల) 
యదాధనికి వెళ్తారు. అమృతపానం వలల చ్చవులేక పోయినా, 
చ్చవుదెబాలు తిని అల్వలడిపోతారు దేవతలు. అపుపడు “తమ 
దారుణబ్బణప్రయోగంచేత దేవతాసమూహానిా కప్పవసిన ఆ 
రాక్షసులని”, కోదండ్చక్రోదోతభ్యజులు(విలులని ధ్రించి నరుడు, చక్రనిా 
ధ్రించి నారాయణుడు ఉనాతమైన భ్యజాలతో), మహాదారుణులు 
(భయంకర్మైన ఆకృతి గలవారు), వీర్లక్ష్మీర్మణులు (వీర్లక్ష్మిచే 
వరించబడ్ీవారు) అయిన నర్నారాయణులు, కోప్ంతో వారింప్ 
శకోంగాని పెనుగాల్లల్వగ, ఎదురొ్నాార్ట. 
యుదధం “సీను” అనగానే మనకి పరాణిక చిత్రాలు గురిుకొసాియి. 
వీటిలో వీరుడు, ప్రతివీరుడు ఆయుధాలని ప్రయోగిసుిండ్గా అవి, 
వాళ్లళదిరి మధ్ో ఉనా ఇర్వై అడుగుల దూరానిా విసమరించి, విసుగు, 
విరామం లేకుండా, బోల్లడ్ంత దూర్ం ప్రయాణంచేసి మరీ వసాియి 
ప్రయోగించబడిన వాడిమీదకి. లేకపోతే ఒక దానిా ఒకటి ఢీకొని కింద 
ప్డ్తాయి. 
ఈ సనిావశానిా నిగ్రహానికి మారుపేరైన ననాయగారు ఎల్వ 
నిర్ాహించ్చరో చూదిాం. ఇక్డ్ నర్నారాయణులు చేయవలసినది 
దుషటశిక్షణ, శిషటర్క్షణ. ఇది ఎంతో ఖరాఖండిగాను (నిక్చిిగాను), 
ఉదిండ్తతోను సాధించ వలసిన కార్ోం. అందువలల ఇక్డ్ 

మ. నర్చ్చప్ప్రవిముకిదారుణబృహనాారాచధార్ల్ భయం  
కర్దైతేయనికాయకాయములపైఁగపెపన్ దిశల్ నిండ్ బం  
ధుర్ధాత్రీధ్ర్తుంగశృంగతటసంద్యహంబుపైఁ గపుపదు 
ర్ిర్ ధారాధ్ర్ ముకి సంతత ప్యోధారాళ్లం బోలుచ్చన్  

ఆదిప్ర్ాం, దిాతీయాశాాసం, ప్దోం. 23 
 

మ. ప్తదురీాధ్ర్ధాతునిర్హ్ర్జల్వభంబై మహాదేహని  
ర్గత సాంద్రారుణపూర్ మొక్మొగి నొల్ం ద్రెసిస నారాయణో 
నాతద్యర్ిండ్విముకచిక్రనిహతిన్ నాకదిాషనమసిక  
ప్రతతుల్ ఘోర్ర్ణంబునన్ బడియె భూభాగంబు గంప్ంప్న్ 
ఆదిప్ర్ాం, దిాతీయాశాాసం, ప్దోం. 24 
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కాలయాప్న లేకుండా, కార్ోసాధ్న జరిగినటుట చెప్పడ్ం జరిగింది. 
అంతేకాక మారుతతులోవగులైన ఆ నర్నారాయణులు ధ్రించే 
ఆయుధాలు విలుల, చక్రము. అందుకే వాళుళ ఎల్వంటి ఆయుధాలు 
ఎనెానిా ప్రయోగించి ఆ రాక్షసులని ఎదురొ్నాారు అని వరిాంచకుండా 
తినాగా వారి “ఉదితి, కౌశలోం దేనిలో కనబడుతుంద్య ” ఆ 
విషయంలోకి దిగుతారు ననాయ.  
మొదటి ప్దోంలో నరుడి బ్బణప్రయోగమూ, దాని ఫల్లతమూ 
చెప్పబడింది. ఈ విషయానిా చక్ని ఉప్మాలంకార్ంతో వరిాంచడ్ం 
జరిగింది.  
 “నర్చ్చప్ ప్రవిముకి దారుణ బృహనాారాచధార్ల్” అంటే నరుని 
విలులనుండి ఎడ్తెర్ప్ లేకుండా, ధారాపాతంగా వెలువడిన 
భయంకర్మైన బ్బణాలు. “దిశల్ నిండ్” అంటే దికు్లనీా నిండిపోయి 
(అంటే అనిావైపులనుండి వచిి). “భయంకర్, దైతేయ, నికాయ, 
కాయములపై” మహాభయంకరులైన ఆ రాక్షస సమూహాల శరీరాలను 
“కపెపన్” ముంచివశాయి. ఇల్వ జర్గడానిా .. 
“బంధుర్ ధాత్రీధ్ర్ తుంగ శృంగ తట సంద్యహంబు పై కపుప “- 
గుంపులుగా ఉనా, అందమైన ప్ర్ాత శిఖరాల అంచ్చల మీద 
ఆవరించ్చకుని ఉనా “దుర్ధర్ ధ్రాధ్ర్ ముకి సంతత ప్యోధారావళ్లన్ 
పోలుచ్చన్ “ - భరింప్ శకోం కాని దటటమైన మేఘాల గుంపు నుండి 
ఎడ్తెర్ప్ లేకుండా జారిప్డుతునా నీటి (వర్ష) ధార్లతో పోల్విరు 
ననాయ.  
పోల్లక ఎపుపడ్య సమ ఉజీ్లకే చెబుతారు. ఇక్డ్ భయంకరాకారాలు 
గల రాక్షసులని కమిమవస్న బ్బణాలను ఉనాతమైన ప్ర్ాత శిఖరాలను 
కప్పవసిన మేఘసముదాయాల నుంచి జారే ఎడ్తెగని వర్షధార్లతో 
పోలిడ్ం ఎంతో ఉదాతింగా ఉంది.  
ఇక రెండ్వ ప్దోం నారాణుని చక్ర ప్రయోగానికి ఫల్లతానిా వరిాంచేది.  
“నారాయణోనాతద్యర్ిండ్విముకిచక్రనిహతిన్” అంటే నారాయణుని 

గొప్ప దండాల వంటి భ్యజాల నుండి వెలువడిన(ప్రయోగించ బడిన) 
చక్రం యొక్ దెబా చేత. ఇక్డ్ చక్రనిది కాదు గొప్పతనం దానిా 
ప్రయోగించిన నారాయణుని భ్యజబలం. ఈ కార్ోం వలల 
జరిగిందేమిటి? 
నాక దిాషత్(సారాగనికి శత్రువులైన రాక్షసుల) మసిక ప్రతతుల్ (బోల్లడు 
తలలు/తలల సమూహాలు) మహాదేహ (పెది శరీరాల నుంచి), సాంద్ర 
అరుణ పూర్ము( చిక్టి ఎర్రని ర్కిప్రవాహం), ఒక్ మొగిన్ 
ఒల్న్(ఒక్సారిగా ఒల్లకి పోగా) త్రెసిస(తెగిపోయి) భూభాగంబు 
కంప్ంప్గన్ (భూమి ఆదరిపోయేటటుట) ఘోర్ 
ర్ణంబునన్(భయంకర్మైన యుదధంలో) ప్డియె.  
మొదటి పాదంలో ఉనా “ప్తదురీాధ్ర్ధాతునిర్హ్ర్జల్వభంబై” అనా 
సమాసంలో “ఆభ” అంటే సమానం, కాంతి అని రెండ్రాధలు. వీటిలో 
సమానం అనా అర్ిం తీసుకునాటటయితే, తలలు తెగిన రాక్షసుల శరీరాల 
నుండి ఉబికి వసునిా ర్కపిుధారాలు ఈ విధ్ంగా ఉనాాయంటూ పోల్లక 
చెప్పబడింది.  
ప్తత్ (ప్డుతునా/జారుతునా) ఉరీాధ్ర్ (ప్ర్ాతం యొక్ ) ధాతు నిర్ఝర్ 
జల (ధాతువులతో కల్లసి ఎర్రగాఉనా సెలయేటి నీటితో) ఆభ (సమానమై) 
– కొండ్ల మీద ఉండే గైరికాది ధాతువుల వలల దానిమించి దూకే 
సెలయేళ్ళ లోని నీరు ఎర్రగా ఉంటుంది. కనుక తలలు తెగి కింద 
ప్డుతునా ప్ర్ాతాకారులైన రాక్షసుల శరీరాలనుండి పెలులబికి వసునిా 
ర్కపిు ధారాలను కొండ్లపైనుంచి జారే ఎర్రగా ప్రకాశిసుినా సెలయేళ్ళ 
నీటితో పోలిడ్ం అనాది - అతికినటుట ఒప్పన ఉప్మ.  
ఈ ప్దాోలోల మరోవిశేష మేమిటంటే రెండు మతేిభవృతాలిు. 
భయంకరులై విజృంభంచిన రాక్షసులని ఢీకొని తకి్ వెయోడ్ం అనాది 
మదించిన ఏనుగులవంటి నర్నారాయణులకే చెలులతుంది. మరి 
ఇటువంటి వర్చాిత్రాలని సృషిటంచడ్ం నానారుచిరార్ధ స్కకిినిధియైన 
ననాయభటుటకే చెల్లలంది. 



తెలుగు జ్యోతి - సంక్రంతి సంచిక : జనవరి  2021 25 

 

Telugu Speaking Winners 
Junior Category  

First Prize Saatwika Chakkilam 

Second Prize Puruhootika Nookala 

Third Prize Saisrikar Polepalle 

  

Sub-junior Category  

Consolation  Prize Sanvy Boddu 

  

Telugu Poem  Reciting Winners 

Junior Category  

First Prize Meghana Neelisetty 
Second Prize Puruhootika Nookala 
Third Prize Saatwika Chakkilam 
  

Sub-junior Category  

First Prize Jaithasri Tirumalasetty 
Second Prize Saanvi Boddu 
Third Prize Amulya Boddu 

2021 సంకార ంతి తెలుగు పోటీలలో విజేతలు 

We (Sankara Rao, as a Board of Trustee from 1984 to 87 and Madhavi Polepalle, as a volunteer) 
havebeen associated with the TFAS since its inception in 1984, and also are proudly associated with 
the TriMurthy Day since its inaugural event in 1987. It is our wish this tradition be continued in the 
years to come. We are and will be very happy to sponsor the annual TriMurthy Day thru Polepalle 
Foundation and HELP Foundation.org jointly. We want to thank TFAS for giving us this opportunity. 
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కావాల్లసన ప్దారాథలు  

   

 

  

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

తయారు చేయు విధానం  

Air Fryer పాత్ర లో దందకాయలు వసి పైన న్యనె కొదిిగా స్ప్పర 
చేసుకోవాల్ల. తరువాత 375 డిగ్రీల ఉషాోగ్రత, 15 నిమిష్ణల సమయం 

Air Fryer లో నిరేిశించ్చల్ల.   ప్రతి 5 నిమిష్ణలకు ఒక సారి పాత్రని 

బయటకి తీసి దందకాయాల్లా అటూ ఇటూ కలపాల్ల.   15 నిమిష్ణల 

తరువాత దందకాయాల్లా బయటకి తీసి ఒక ప్ళ్ళళం లో పోసుకోవాల్ల. 

పోపు గింజలు, కరివపాకు, ప్లీలలు బ్బణల్ల లో వసి, కొంచెం న్యనె లో 

వయించిన తరువాత ప్ళ్ళళంలో ఉనా దందకాయాల్లా వాటితో కల్లప్, 
అందులో ప్సుపు, ఉపుప, కార్ం వసి కల్లయబెటాటల్ల. 5 నిమిష్ణల 

తరువాత కొబారి పొడి వసి, బ్బగా కల్లయబెటిట పొయిో ఆపేయాల్ల.  

కొంచెం చల్వలరిన తరువాత, నిమమ ర్సం పైన చల్లల, కొతిిమీర్ తో 

అలంకరించ్చకుంటే, ఎంతో రుచికర్మైన, తకు్వ న్యనెతో 

ఆరోగోకర్మైన దండ్కాయ వపుడు మీ కోసం సిదధం!  వడి వడి 

దండకాయ వేపుడు 
బోగా మనోహర్        

దందకాయలు ఆర్ కిలో  
న్యనె  కొంచెం  

ఎండు మిర్ప్కాయలు  2  

వెలులల్లల  2  
ఆవాలు, జీలకర్ర  కొంచెం, కొంచెం  

కరివపాకు  10 లేదా 12 రెబాలు  
వరుశెనగ ప్పుప (ప్లీలలు)   పావు కపుప  

కొబారి పొడి  2-3 టీ స్కపనుల  
ప్సుపు ఆర్ టీ స్కపను  

కార్ం ఒక టీ స్కపను  

ఉపుప  రుచికి తగగటుల  
కొతిిమీర్  అలంకార్ణకు  

దండ్కాయల  వపుడు ‘Air Fryer’ లో ఎకు్వ న్యనె లేకుండా ఎల్వ తయారు చేసుకోవాలో చూదాిం, ర్ండి! 

అతడు అచేతనంగా ప్డుకొని ఉనాాడు ../  
ఎపుపడు చేతనుడ్వుతాడ్క వైదుోనికే ఎరుక ../  

   
గాల్వాన్ లోయలో .../  

లేహ్ ప్ర్ాతానునుపులోల ../  
అడుగు తీస్న ిఅడుగెయోలేని .../  

ఎతిుప్ల్వలలోల ..../  
దశాబ్బిలుగా దేశానిా కాపుగాసుినాాడు ../  

   
తలప్గిల్ల నెతిురోడుతునాా కనురెప్ప వాలిననాాడు../  

సాయుధుడిగా ఉనాా .../  
నిరాయుధుడిగా ఉనాా ../  

తలవంచని పరుషంతో,  తలప్డీాడు  శత్రువుతో .../  
   

అతడు కాలంతో కదిలే అధునాతన ఆయుధ్ం ప్టాటడు../  
శతాబ్బిలుగా సిథర్ంగా ఉనా పురాతన పెనుాని నేను ప్టాటను ../  

కవనం  కల్లపతమే కానీ ../  
కలల యథర్థ సమిమళ్లతం ../  

యథర్థమైన అతని యుదధం  నా కల్వనిా కదిల్లంచింది ../  
కాసి కల్లపతమైనాసరే , కళ్ళకు కటిటనటుల వరిాంచమంది ../  

   
కఠిన సమయాలలో కవి బ్బధ్ోతను గురుిచేసింది .../  
జాతియా ఏకతతో  తన సిరాను కరిగించమంది ../  

గాల్వాన్ యోధులపైె కవిత 
వడాీది ర్వికాంత్ శర్మ        
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అదే ఇలుల. పెంకుటిలుల ఇపుపడు డాబ్బ అయింది. ఇంటిముందు నిలబడి 
కాల్లంగ్ బెల్ నొకా్డు సురేష్. 

  "ఎవరు కావాల్ల?" అవతలనుంచి ఎవరో అప్రిచితవోకి ి
అడిగింది. 'ఆమె మాసాటరు భార్ో కాదు, మరెవరు? బంధువమో' 
అనుకుని ,“చలప్తి మాసాటరు ఉనాారా?" అని అడిగాడు సురేష్. 

"రిటైర్యాోక హైదరాబ్బదు వెళ్లళపోయారు కొడుకు దగగర్కి !", ఆమె 
అల్వ చెపేపసరికి కొంత నిరుతాసహప్డాీడు సురేష్. 

"వెళ్లళ ఎనాాళ్ళయింది?" 

"రెండేళ్ళయింది" 

"హైదరాబ్బదులో ఎక్డుంటారు?" 

"అమీర్ పేటలో!" 

"అడ్రస్ చెబుతారా?"  

ఆమె చెప్పన అడ్రస్ సెల్ లో ఫీడ్జ చేసుకునాాడు సురేష్. ఆమెకు థోంక్స 
చెప్ప అక్డ్నుండి ల్వడ్జ్ కి బయలుదేరాడు సురేష్. 

మాసాటరు వైజాగ్ లో ఉనాార్నుకుని ఆయనిా ఎపుపడు కలుదిామా అని 
ఉతాసహం తో ఇంతదూర్ం వసి్న ఆయన లేకపోయేసరికి 
నిరుతాసహప్డాీడు సురేష్. మాసాటరు తను వరు వరు చోటల ఉనాప్పటికీ 
ఇదరిూ హైదరాబ్బదులో ఉనాందుకు సంతోషప్డాీడు సురేష్. 

ట్రయిన్ లో కూరుినాాడేగాని సురేష్ మనసు మాసాటరు చ్చటేట 
తిరుగుతోంది. 'తనకి చదువు నేరిపన గురువు ఇపుపడెల్వ ఉనాారు? 
మాసాటరు భార్ో అనాపూర్ా నిజంగా అనాపూరే.ా తన కడుపునింప్న తల్లల',  
వాళ్ళను ఎపుపడు చూస్నదిామా అనే ఆదురాధ సురేష్ లో 
కనిప్స్ింది.                 

****  

ఆరోజు... “బడికి రాకుండా నువుా ఇక్డేం చేసిునాావ్?", అటువైపు 
నుంచి వసునిా చలప్తి మాసాటరు సురేష్ ని అడిగాడు. "మానానా బడి 
మానేయమనాాడు సార్",  సురేష్ చెపాపడు. 

"చదువు మానేసి ఇంట్లల ఏంచేసావిు?" మాసాటరు ప్రశాకి కాసి జంకి,  
"ప్శువులు మేపే ప్నిలో కుదిరాను" జవాబిచ్చిడు సురేష్. 

  “మీనానాతో మాటాలడితే మళ్ళళ నువుా బడికి వసాివా? చలప్తి 
అడిగాడు. "నాకు చదువంటే ఇషటమే మాసాటరూ!" ఎగిరి గంతేశాడు 
సురేష్. 

“మీఅబ్బాయిని ఎందుకు బడి మానిప్ంచేశావ్?" , మాసాటరు 
అల్వఅడుగుతార్ని రాంబ్బబు ఎపుపడ్య అనుకోలేదు. "ఆడు నేను 
ప్నిలోకెళి్ళ గాని మాబతుకులు తెల్వలర్వు బ్బబు!  ఆడికి సదువెందుకని 
నేనే బడి మానిప్ంచేసి ప్నిలో కుదిరాిను" 

"మాఇంట్లల భోజనం పెటిట చదివిసానిు, సురేష్ ని  ఇకనుంచి బడికి 
ప్ంప్ంచ్చ" మాసాటరు అంత ప్రేమగా అడిగేసరికి కాదనలేక, "సరేబ్బబు 
మీఇసటం! ఆడికీ సదువుకోవాలనేఉంది. గురువ సదివిసాినంటే నాకూ 
ఇసటమే. రేపే సురేష్ ని బడికి ప్ంప్ంచేతాిను." అనాాడు  రాంబ్బబు. 

 మాసాటరు పుణోమా అని సురేష్ మళ్ళళ బడి మెటెలకా్డు. సురేష్ తెల్లవైన 
కుర్రాడే. చదువులో మిగతా ప్లలలకనాా ముందుంటాడు. పేదరికం 
చదువుకి అడీు కాకూడ్దు. ఆ ఒక్ కార్ణమే సురేష్ ని మళ్ళళ బడికి 
ర్ప్పంచేల్వ చేసింది. సురేష్ ని  మళ్ళళ బడికి ర్ప్పంచడ్ం, ఒక మంచి 
ప్ని చేసినటుట ఫీలయాోడు చలప్తి మాసాటరు. 

**** 

 సికింద్రాబ్బద్ స్నటషన్ లో దిగి టాోకీస ప్టుటకుని అమీర్ పేట 
బయలుదేరాడు సురేష్. టాోకీసదిగి డ్కర్ నెంబరు ఓసారి చూసుకుని 
ఓఇంటి ముందు ఆగాడు.  గుమమం ముందుకెళ్లళ కాల్లంగ్ బెల్ నొకా్డు 
సురేష్.  

"ఎవరు?" తలుపుతీసి అడిగాడు అవతల వోకి.ి అతను మాసాటరుగారి 
అబ్బాయి ర్వి. "నేను సురేష్ ని, చలప్తి మాసాటరు గారి 
స్కటడెంటుని!"  "ఓ మీరా!" గురిు ప్టాటడు ర్వి. 

"మాసాటరిా చూడాలని వైజాగ్ వెళి్ళ మీరు ఇక్డునాార్ని చెపాపరు. నేన్య 
హైదరాబ్బదు లోనే ఉంటునాాను. మాసాటరుగారు, అమమగారు 
ఎల్వఉనాారు?" అడిగాడు సురేష్. 

  "నానాగారు బ్బగానే ఉనాారు. అమమగారు పోయి 
ఏడాదయింది!" చెపాపడు ర్వి. అమమగారు ఈలోకంలో లేర్ని తెల్లసి 
కాస్నపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు సురేష్. “ఓసారి మాసాటరుగారిని 
ప్లవండి!". ఆక్షణంలో నానాగారి గురించి సురేష్ కి ఏంచెపాపలో 
ఎల్వచెపాపలో ర్వికి ఏమీ తోచలేదు. 

"ప్రసుితం నానాగారు మాతో ఇక్డ్ ఉండ్టేలదు" చెపాపడు ర్వి. 
"ఎక్డునాారో అడ్రస్ చెబితే వెళాిను. మాసాటరుగారి సెల్ నెంబర్ కూడా 
ఇవాండి" అడిగాడు సురేష్. 

“మోతీనగర్ లో ఉంటునాారు" అంటూ నానాగారి అడ్రస్, సెల్ నెంబర్ 
సురేష్ కి చెపాపడు ర్వి. ర్వికి థోంక్స చెప్ప అక్డ్నుండి మోతీనగర్ 
వెళాళడు సురేష్. మోతీనగర్ సెంటరోల దిగి, తన పేరుచెప్ప మిమమల్లా 
కలవాలని మాసాటరుకి ఫోన్ చేశాడు సురేష్. దగగరోల తను ఉంటునా 
వృదాధశ్రమం పేరుచెప్ప అక్డ్కు ర్మమనమని  చలప్తి మాసాటరు సురేష్ 
తో చెపాపరు. 

వృదాధశ్రమం పేరు చెప్పగానే సురేష్ ఆలోచనలో ప్డాడీు. ఏద్య కీడు 
శంకించినటుట ఫీలయాోడు. "మాసాటరు ననుా అక్డికే ఎందుకు 
ర్మమనాటుట?" సురేష్ మనసులో ఆంద్యళ్న రేగింది. వృదాధశ్రమానిా 
వెతుకు్ంటూ ముందుకు వెళాళడు సురేష్.  కొదిి దూర్ంలో వృదాధశ్రమం 
ముందు మాసాటరు నిలబడిఉండ్డ్ం గమనించ్చడు సురేష్. 

కొతువెలుగు 
చొక్ర్ తాతా రావు       
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హుటాహుటిన వెళ్లళ మాసాటరిా ఆమాంతం కౌగిల్లంచ్చకునాాడు. ఆ 
ఆపాోయత జడివానలో చలప్తి మాసాటరు కొదిి స్నపు తడిసి ముదియి 
పోయారు. ఈసపర్శ తన కొడుకులో చూడ్లేక పోయాడే అని 
బ్బధ్ప్డాీడు. 

 

"ఎల్వ ఉనాారు మాసాటరు?" సురేష్ ప్లకరించగానే,   

"గదిలోకి వెళ్లళ మాటాలడుకుందాం" అంటూ ఇదిరు గదిలోకి నడిచ్చరు.ఆ 
ఆశ్రమం లోప్ల చ్చటుట చినా చినా గదులునాాయి. ఓ గదిలోకి వెళ్లళ 
కింద చ్చప్ ప్ర్చి తనుకూరుిని సురేష్ ని కూరోిమని చెపాపరు చలప్తి 
మాసాటరు. 

“ఎల్వఉనాావు, ఏంచేసుినాావు?" సురేష్ భ్యజాలమీద చేతులేసి 
అడిగాడు చలప్తి. "ఇక్డే హైదరాబ్బదులోనే సాఫ్టట వర్ ఇంజనీర్ గా 
ఉంటునాాను" చెపాపడు సురేష్. “హైదరాబ్బదు లోనే ఉంటునాావా? 
చ్చల్వ సంతోషం!" పైకి నవుాతునాారే గాని మాసాటరు మొహంలో ఏద్య 
దిగులు కనబడింది సురేష్ కి. 

"అవును... మీరు ఇక్డ్ ఉనాారేంటి మాసాటరు?" సురేష్ మాటలు 
చలప్తి గుండెలో దాగిన గాయానిా రేప్ంది. మాసాటరు కళ్ళలోంచి 
సనాటి నీటిపొర్ కదలడ్ం సురేష్ గమనించ్చడు. ఏడాది క్రితం జరిగిన 
సంఘటన చలప్తిని వెంటాడుతూనే ఉంది. 

****  

“ఓమూడేళుళ జాబ వీసామీద అమెరికా వెళాిమనుకుంటునాాను 
నానాా!" తండ్రి అనుమతి అడిగాడు ర్వి.  "ఇక్డ్ నీకు బ్బగానే 
ఉందిగా? ఉద్యోగం కోసం అంతదూర్ం వెళాళల్వ?" ఎక్డ్ కొడుకు 
తనకి దూర్మైపోతాడ్కనని బ్బధ్తో అనాాడు చలప్తి.     

"మూడేళుళ కషటప్డితే కోటి రూపాయలు సంపాదించ్చకోవచ్చి. 
జీవితాంతం కషటప్డినా ఇండియాలో కోటిరూపాయలు 
కళ్ళజూడ్లేం"  ర్వి తండ్రి జవాబు కోసం చూసుినాాడు. 

"అనేాళుళ దూర్మైతే ప్లలలు నినుా వదల్ల ఉండ్గలరా?"  కొడుకు 
అమెరికా వెళ్ళడ్ం చలప్తికి ఎంత మాత్రం ఇషటంలేదు. 

  "మూడేళుళ గడ్వడ్ం ఎంతస్నపు నానాా! ఇటేట గడిచిపోతాయి. 
నాలుగురాళుళ వెనకేసుంటే మంచి ఇలుల కటుటకుని సెటిలైపోవచ్చి, 
ఏమంటారు?" కొడుకు ఆలోచనకూడా బ్బగానేఉంది.  

“నువుా అమెరికా వెళ్ళళందుకు నీభార్ో ఒపుపకుందా?" "ననుా అమెరికా 
వెళ్ళమని ప్రోతసహించింది మీకోడ్లు సుజాతే! ఆమె ఆలోచన బ్బగానే 
ఉందని నేను వెళ్ళడానికి నిర్యాం తీసుకునాాను" చెపాపడు ర్వి.  

“సరే మీఇషటం, ఒకసారి వెళాళలని నిర్యాించ్చకునాాక నేను 
చెపేపదేముంది" అనోమనస్ంగా తన అభప్రయం చెపాపడు చలప్తి. 
చలప్తి మనసులో శూనోం ఆవరించింది. భార్ోపోయాక చలప్తికి 
జీవితమే శూనోమయిపోయింది. 

  "నానాా మీతో ఓవిషయం చెపాపల్ల!" విషయం ఎల్వ 

మొదల్లటాటలో తెల్లయక సతమతమవుతునాాడు ర్వి. "అదేంట్ల చెపుప!" 
అడిగాడు చలప్తి. తండ్రితో విషయం చెప్పడానికి సంశయిసునిాాడు 
ర్వి. అసలు చెపొపచోి లేద్య అని తేలుికోలేక పోతునాాడు. ర్వి 
మౌనంగా ఉనాాడు. నోటివెంట మాట పెగలటం లేదు. 

"డ్బేామైనా కావాల్వ?" అడిగాడు చలప్తి. "అదేం కాదు నానాా! 
నువామీ అనుకోనంటే ఓమాట అడ్గాల్ల!"  విషయం చెప్పడానికి ధైర్ోం 
కూడ్గటుటకుంటునాాడు ర్వి. "అడుగు, నాదగగర్ దాసావిెందుకు!" తండ్రి 
అల్వ అడిగేసరికి ర్వి ఈసారి విషయం చెపేపయాలని 
నిర్ాయించ్చకునాాడు. 

"అమెరికా నుండి నేను వచేివర్కు మీరు ఇంట్లల కాకుండా కొనాాళుళ 
వృదాధశ్రమంలో ఉండ్ండి నానాా! నేను అమెరికా నుండి వచేిశాక మళ్ళళ 
ఇంటికి తీసుకుపోతాను" కొడుకు మాటలు  వినా చలప్తి గుండెలో 
ప్డుగు ప్డ్ీటటయింది.  

"సుజాత సంగతి మీకు తెల్లసిందే. ఇల్వ అడిగినందుకు ననుా 
క్షమించండి నానాా!" ర్విగొంతు గదగదికమయింది. ఏద్య 
నిససహాయసిథతిలో ఆమాట అనాాడ్ని చలప్తికి తెలుసు. సుజాత 
ముందు కొడుకు మాట నెగగదనీ తెలుసు. అటు భార్ో ఇటు తండ్రి మధ్ో 
నల్లగిపోతునాాడు ర్వి. కొడుకు మాటలకు చలప్తి నిశేిషుటడ్యాోడు. 
కొదిిస్నపు అచేతన సిథతిలోకి వెళ్లళపోయాడు చలప్తి. ఏ నీడ్నైతే తను 
నముమకునాాడ్క ఆనీడ్ క్రమేపీ తనకు దూర్మవడ్ం జీరాించ్చకోలేక 
పోతునాాడు. 

"అల్వగే...నువు చెప్పనటుట వృదాధశ్రమానికే వెళ్లళపోతాను. అయితే నాదక 
చినామాట. అక్డ్కు ఒకసారి వెళ్లళపోయాక మళ్ళళ ఈ ఇంటికి తిరిగి 
రాను. ఒకందుకు నీభార్ో తీసుకునా నిర్యాం మంచిదే. నువుాలేని ఈ 
ఇంట్లల నీభార్ో ననుా మనిషిగా చూడ్దని నీకూ తెలుసు నాకు తెలుసు. 
ఈ ఇంట్లల ఉండి  ఆమెతో బ్బధ్లు ప్డేకనా వృదాధశ్రమమే నాకు 
సరైనది" ఒక భయానక వాతావర్ణంలోంచి తేరుకుని చెపాపడు 
చలప్తి. తండ్రిముందు ర్వి మొదటి సారి తలదించ్చకునాాడు. 

ర్వి మంచోడే. ఎటొచీి పేచీ అంత సుజాతతోనే! చలప్తికి ఆమెకి 
ఒక్క్షణం ప్డ్దు. ఏసందు దరికినా చలప్తిని ఆడిపోసుకోకపోతే 
ఆమెకు రోజు గడ్వదు. అల్వ చలప్తిమీద పెరిగిన వైషమోం సుజాత 
మనసులో మొకెన్ పెరిగి మానయిోంది. 

'ఏమిట్ల ఇప్పటి తర్ం. ముందు తర్ం బంధాలు అనుబంధాలు, 
సంప్రదాయాలు చటుట బండ్లు చేసిునాారు. చేతిలో డ్బుా చూస్నసరికి 
కళుళ నెతిికెకు్తునాాయి. ఆకళుళ నేల మీదకు దిగేసరికి ఒక జీవితకాలం 
దాటిపోతుంది.'  చలప్తి ఆలోచనలు ఆ ఇంటి చ్చటుట 
తిరుగుతునాాయి. ఆలసోం చేసి్న ఎక్డ్ కొడుకుతో మళ్ళళ 
చెప్పసుంిద్యనని ఆమరుసటి రోజే బ్బోగుతో సిదధమయాోడు చలప్తి. 

"ఈ రోజు మంచిరోజు. మీనానాగారిని వృదాధశ్రమంలో చేరిపంచి ర్ండి!" 
ర్వితో సుజాత చెప్పడ్ం చలప్తి వినాాడు.  

'కాటికి ఎదురెళ్ళళవాడికి మంచిరోజేముంది. మీర్ంతా సంతోషంగా 
ఉండ్ండి' మనవడు, మనవరాల్లా దగగర్కు తీసుకుని గుండెకు 
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హతుకిునాాడు చలప్తి. కంటినుండి రెండు కనీాటిబొటుల రాల్ల 
కిందప్డ్టం ర్వి చూశాడు. తండ్రిని వృదాధశ్రమంలో చేరిపంచి వచ్చిడు 
ర్వి. 

****  

"నాల్వంటి ఎంతో మందికి విదాోదానం చేసిన మీకు ఈప్రిసిథతి 
రావడ్ం నిజంగా నమమలేక పోతునాాను మాసాటరు!" చలప్తి మాసాటరి 
రెండు చేతులు ప్టుటకుని ఆరిితో అనాాడు సురేష్. ఆక్షణంలో సరేష్ ని 
చూసి్క చలప్తి సాథణువుల్వ ఉండిపోయాడు. 

“మళ్ళళ మిమమల్లా ఇంటికి తీసికెళాళలని మీఅబ్బాయికి ఎపుపడ్య 
అనిప్ంచలేదా?" మాసాటరి జవాబు కోసం చూశాడు సురేష్. 

"ర్వి మాత్రం ఏంచేసాిడు! నాకోడ్లు దారిసి్ననే కద నేను ఇంట్లలకి 
వెళ్ళళది! ఆప్ని ఈజనమలో జర్గదు. ఆ ఇంటికి వెళాళలనా ఆశ కూడా 
నాకులేదు. ఇప్పటికీ వనవాసం చ్చలు" మధ్నప్డాీడు చలప్తి. 

"మిమమల్లా చూడ్డానికి మీఅబ్బాయి వసుంిటాడా?" 

"ప్లలల్లా తీసుకుని ర్వి అపుపడ్పుపడు వసుంిటాడు. కోడ్లయితే రాదు. 
ఆమెను నేనెపుపడు కోడ్ల్లగా చూడ్లేదు. కూతురు కనా ఎకు్వగా 
చూశాను. తేడా ఎక్డుంద్య నాకయితే తెలీదు",  చలప్తి గుండెలోల 
బ్బధ్ గూడుకటుటకుపోయింది. ఆబ్బధ్తోనే అనాాడు, "కాటికి 
పోయేవాడికి ఇలలయితే ఏంటి, వృదాధశ్రమమైతే ఏంటి!" అతని మాటలోల 
వదాంతం ధ్ానించింది. 

"నేను ఉనాంతవర్కు మీరిల్వ ఆశ్రమంలో ఉండే ప్నిలేదు మాసాటరు. 
ఈ రోజే మనం కూకట్ ప్ల్లలలో ఉనా మాఇంటికి వెళ్లళపోదాం. మీరూ 
నాతోపాటే ఉందురుగాని." సురేష్ ర్వి కనాా అంత ఎతుిలో 
కనిప్ంచ్చడు. 

'నాదగగర్ చదివిన ఓవిదాోరిధ గురిుంచ్చకుని ననుా వెతుకు్ని నాకోసం 
వచ్చిడ్ంటే గురువుకునా గౌర్వం, ప్రధానోత ఎప్పటికీ తగిగపోదని 
సురేష్ నిరూప్ంచ్చడు' సురేష్ ని రెండుచేతులోల పొదువుకునాాడు 
చలప్తి. 

****  

ఇంటిముందు కారు ఆగేసరికి  అప్పటికే వాళ్ళకోసం సురేష్ భార్ో 
సాాతి గుమమం ముందు నిలబడి ఎదురు చూస్ింది. చలప్తి మాసాటరిా 
సాదర్ంగా ఇంట్లలకి ఆహాానించింది సాాతి. మాసాటరికి సాాతిని 
ప్రిచయం చేశాడు సురేష్. 

”మీనానాగారు మీతోనే ఉనాారా?" అడిగాడు చలప్తి. మాసాటరు 
ప్రశాకి  వెంటనే బదుల్లవాలేకపోయాడు సురేష్. "నానాగారు పోయి 
ఏడాది దాటింది మాసాటరు!" చెపాపడు సురేష్. భోజనాలయాోక 
విశ్రంతి తీసుకోమని చెప్ప మాసాటరిా ఒక ప్రతేోక గదిలో ఉంచ్చడు 
సరేష్. తన శిషుోడు సురేష్ చూప్ంచిన ఆపాోయతకి విసుపిోయాడు 
చలప్తి.  

ఒకరోజు కొడుకు దగగర్ నుండి ఫోనొచిింది చలప్తికి. "ఆశ్రమంలో 

గది ఖాళ్ళచేసి ఎక్డికి వెళ్లళపోయారు? వెళ్ళళముందు ఎక్డికి 
వెళుినాారో కనీసం ఫోనైనా చేయలేద"ని ఫోనులో 
తండ్రిని  నిందించ్చడు చలప్తి. 

"తన ఇంట్లలనే ఉండ్మని ననుా సురేష్ వాళ్ళంటికి తీసుకుపోయాడు. 
సురేష్ అంతగా  ప్రధేయప్డుతుంటే కాదనలేక వెళాళను. ఇపుపడు 
అక్డే ఉనాాను"  చెపాపడు చలప్తి. "జాగ్రతి" అని చెప్ప ఫోన్ ఆఫ్ట 
చేశాడు ర్వి.ఒకరోజు చలప్తిమాసాటరిా కొతగిా కటిటన బడి దగగర్కు 
తీసుకునివెళాళడు సురేష్. అప్పటికే అక్డ్ బడిప్లలలతోపాటు వాళ్ళ 
తల్లలదండ్రులు ఉనాారు. 'చలప్తి ప్బిలక్ స్క్లు' బోరీుచూసి చలప్తి 
ఆశిర్ోపోయాడు. అది పేదప్లలల చదువుకోసం సురేష్ కటిటంచిన బడి. 
మరికొదిి స్నప్ట్లల ఆబడి ఆవిష్ర్ణ జర్గబోతోంది. 

  "బడి నాకు చదువిచిింది, సంసా్ర్మిచిింది, 
ఉద్యోగమిచిింది. మంచి కుటుంబ్బనిాచిింది. చినాపుపడు 
చదువుకోలేని ప్రిసిథతిలో ఓమహానుభావుడు అనీాతానై తన  ఇంట్లల 
ఉంచి భోజనం పెటిట నాకు చదువు చెప్పంచ్చడు. ఆయన ఎవరోకాదు. 
మాగురువుగారు చలప్తి మాసాటరు!",  సురేష్ కళుళ ఆర్రధరమయాోయి. 
ఉదేాగంతో ఊగిపోతూ వదిక మీంచి చెపాపడు సురేష్. అధ్ోక్షుడు 
చలప్తి మాసాటరిా మైక్ లో వదిక మీదకి ప్ల్లచ్చడు. సురేష్ దగగరుండి 
మాసాటరిా వదిక మీదకు తీసుకొచ్చిడు. 

"ఇపుపడు చలప్తిమాసాటరు బడిని ఆవిష్రిసిారు" అధ్ోక్షుడు చెప్పగానే 
ఆహూతుల సమక్షంలో చప్పటలమధ్ో రిబాన్ కట్ చేసి బడిని 
ఆవిష్రించ్చరు చలప్తి మాసాటరు. 

“ఇపుపడు చలప్తిమాసాటరు ప్రసంగిసిారు"  చలప్తిమాసాటరు మైక్ 
ముందుకొచ్చిరు.  

“నాశిషుోడు సురేష్ చెప్పంది నిజమే. సురేష్ తెల్లవైన విదాోరిధ. 
పేదరికంతో చదువు మధ్ోలో ఆపేసినపుపడు మనలో ఎవరో ఒకరు 
సహాయం చేయాల్ల. ఆవిదాోరిధ మళ్ళళ బడికి వెళ్ళళటటుట చేయాల్ల. సురేష్ 
విషయంలో నేను అదే ప్ని చేశాను. నేనే కాదు మీరూ అదేప్ని 
చేయాల్ల. ఇకనుండి ఏపేద విదాోరీధ చదువుకోసం ఇబాంది ప్డ్కుండా 
ఉండేందుకు నాశిషుోడు 'చలప్తి ప్బిలక్ స్క్లు' కటిటంచ్చడు. 
ఉచితంగా చదువుకోడానికి అనిా ఏరాపటుల చేశాడు. ఉద్యోగం 
చేయాలనాా ఊరుల ఏల్వలనాా చదువుతోనే సాధ్ోం. చదువ మనిషికి 
కొతివెలుగు. ఇవాళ్ నాశిషుోడు ఒకగొప్ప ప్నిచేశాడు", 
అంటూ  సురేష్ ని ఆల్లంగనం చేసుకునాాడు చలప్తి. 

చలప్తి  మాసాటరిా అశ్రునయనాల మధ్ో వదికమీద దుశాశలువతో 
సత్రించ్చడు సురేష్. అంత వయసులోను చలప్తి మాసాటరు 
ఆబడిలో మళ్ళళ పాఠాలు చెప్పడ్ం ప్రర్ంభంచ్చరు. మాసాటరి మీదునా 
అభమానంతో బడి బ్బధ్ోత అంతా ఇపుపడు చలప్తి మాసాటరికే 
అప్పగించ్చడు సురేష్. 

 **** 
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 పరమాదాలే అవసరాల్వ  
సతో సాయి 

తలుపులు కావలటనుచు 

తరువుల నరకాలటయా?? 

 

దుసుు ల కోసం దుప్పుల చరాం 

ఆసుు ల కోసం అడవుల జ్ేలనం 

విసుు ల పరేం న్నకునా గరేం 

చూసుు ండటమేన్న విశేపు ఖరాం 

 

న్నప్పంకి పనులకు న్నరంక ఇలనింక 

గోరంక చిలకలు ఎచట నిలిచేనింక 

 

మాటకోర మధురవాణి కోరుకున్నావు 

మాయదార చరవాణి దరజేరున్నవు 

మాటమంత్త మరచి బానిసై న్నవు న్నవు 

దాని మాటవినుచు మత్తమాలిన్నడా.. 

నరుడా నినేామని బత్తమాలుదురా…. 

 

ఓన్నడు సుడిగాలి, మరున్నడు వడగాలి 

మనిషి పాపమిాంక కడగాలన్న.. 

పాతాళ్ం కనిపించేలా భూమి కంపించెరా,  

సందర మున రంధర మై   సున్నమీలే పుటి్టరా.. 

పర కృతే పగబటి్టరా, వికృతము పసిగటి్టరా.. 

కరోన్న కనిప్పటి్టరా..మానవుల పనిపటి్టరా..  
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తెలుగు కళాసమిత్త సంకార ంత్త సంబరాలు జ్నవర 30, 2021 తేదీన ఎంతో కనువిందుగా జ్రగాయి.   

 

ఈ వేడుకలలో మేమిదద రం సేచఛంద స్వవక బృందపు యువ పర త్తనిధులుగా పాలొ్గన్నాము.   

 

ఆన్నటి కారయకర మంలో స్తతర ధారులుగా వయవహరంచనునా జ్టి్టను యువత స్వవల విభాగపు అధయక్షురాలు శ్రర మత్త దశిక యశోద గారు 

పరచయం చేశారు.  

 

సకల విఘ్ాములను తొలగంచు దై వమై న విన్నయకుని సుు త్తస్తు  “మూషిక వాహన” అను బృంద న్నటయంతో ఆ సంబరాలు మొదలయాయయి. 

 

తరువాత తమ గాన, న్నటయ పర త్తభ్లను పర దరిస్తు  అనేకమంది యువ కళాకారులు పేర క్షకులను అలరంపచేశారు.  

 

ఈ పండుగయొకక విశిషి్తను, దానిని జ్రుపుకొను విధాన్ననిా విశదీకరస్తు   మేమిదద రం తయారుచేసిన పర దరినను చూపించాము. 

 

పండుగ రోజులోో  సమిత్త సభ్యయల ఇండో లో జ్రగన భోగ పళ్ళ వేడుకలు, బొమాల కొలువు సంబరాలను అందరం త్తలకించాము.  

 

యువతను పోర తుహంచేందుకు నిరేహంచిన  తెలుగు మాటాో ట, పదయ పారాయణ పోటీల విజేతలను పర కటించారు. 

 

పరమ శివుని కొలిచే బృందగానంతో ఆన్నటి సాంసకృత్తక కారయకర మం ముగసింది. 

 

ఈ కారయకర మంలో పాలొ్గను అవకాశమిచిు, మా వంటి యువతను పేర రేపింప చేసుు నా తెలుగు కళా సమిత్తకి మా హృదయపూరేక ధనయవాదములు.  

సంకార ంతి 2021 సంబరాలు - మా అనభవాలు   
మానికొండ్  శ్రీహరినారాయణ  ప్రణవ్  

మానికొండ్  సుధాస్రవంతి  

సభ్యయలందరికీ సంకార ంతి శుభాకాంక్షలు. 
మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొలి్లరి గిరిజ, శ్రీ కొలి్లరి రామ్  గారి్ల  
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