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అధ్యక్షురాలి కలం నండి…                                           March 31,2021  

తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు ఆత్మీయులకు మరియు శే్రయోభిలాషులకు 
ముందుగా శే్ర ప్ల వ నామ ఉగాది మరియు శే్ర రామ నవమి శుభాకుంక్షలు. 
మీరుందరూ ఈ ప్ుండుగలను మీ కుటుంబ సభ్యులతో చకకగా ఆనుందుంగా 
జరుపుకునాారని ఆశిస్తు నాాను. 
 
ఇకపోతే ఈ Covid-19 మహమ్మీరి ఉచ్చులో చికుకకుని అప్పుడే సుంవత్సరుం 
పై నే అయుంది ఇుంక మనుం Normal life style కి దూరుంగా ఉనాామ. ఈ 
ప్రిసి్థతులోల  మనుం కలిస్థ వేడుకలు జరుపుకో లేక పోతునాామ అుందుకే 
మరోసారి టెకాలజీ ఆసరాగా virtual world లో మీకు దగగ ర అవుతునాామ. సుంకేుంతి త్రాాత్ మ్మరిులో 
TFAS prestigious event అయనా Trimurthy (Sri Diskhitar, Sri Tyagaraja, Sri 

Syamasatri ) celebrations ను దిగ్వాజయుంగా నిరాహుంచామ. ఈ కరుకేమ్మనిా సాానసర్ చేస్థన 
హెల్పా ఫుండేషన్ మరియు పోలేప్లిల  ఫుండేషన్ వారికి మరొకసారి ధనువాదాలు తెలుపుకుుంటనాాను. 
 
అలాగే కొత్ు  సుంవత్సరానికి సాాగత్ుం ప్లుకుతూ ఉగాది మరియు శే్ర రామ నవమి వేడుకలను ఏపే్రల్ప 24న మీ 
ముందుకు త్మస్తకు వచాుమ. దీనిలో భాగుంగా ప్ుంచాుంగ శే్వణుం, శే్ర గరికపాటి నరస్థుంహ రావు గారి చే 
ఉగాది విశిషట త్ మరియు కుటుంబ సుంబుంధాలు- యువత్ బాధుత్ అనే అుంశ్ుం గురిుంచి ముంచి విషయాలు 
మీకు అుందజేసామ. ఈ ఉగాది వేడుకల సుందరభుంగా ఉగాది ప్చుడి లో ఉనా త్మప్ర తో పాట చేదు ను 
త్లచ్చకుుంటూ గత్ సుంవత్సరుం మనలిా విడిచి వెళ్ళిన పే్ఖ్యుత్ గాయకులు శే్ర ఎస్పా బాలు గారిని మరియు 
పే్మఖ కూచిపూడి నృత్ు కళాకరిణి శే్ర శోభా నాయుడు గారల ని ఈ సుందరభుంగా త్లుచ్చకొని 
నివాళులరిాుంచామ. అలాగే మన సిానిక చినాారుల ఆటపాటలతో ఈ కరుకేమ్మనిా దిగ్వాజయుంగా 
నిరాహుంచామ. ఈ వేడుకలను సాానసర్ చేస్థన Somireddy Law Group, Coldwell Bankers, 

NY Life, Genomic Diagnostics NA వారికి మరొకసారి ధనువాదాలు తెలుపుకుుంటనాాను. 
 
ఈ కరుకేమ్మలను లై వ్ లో మిససయన వారికి మళ్లల చూసే అవకశ్ుం కలిాస్తు  యూటూుబ్ లిుంకులు మీతో 
షేర్ చేస్తు నాాను. అలాగే మీ అుందరినీ మన TFAS యూటూుబ్ ఛానల్ప కు subscribe చేస్తకోవాలిసుందిగా 
కోరుతునాాను. మన యూటూుబ్ ఛానల్ప లో ఇప్ాటివరకు మన తెలుగు కళా సమితి నిరాహుంచిన 
కరుకేమ్మలను చూడగలరు. 
 

Watch Trimurthy Day Celebrations using: https://youtu.be/kjT23NK214k 
and Ugadi Vedukalu: https://www.youtube.com/watch?v=FkENCrA4nPA&t=146s 
 
Please subscribe to our youtube channel TFAS Media) : 
https://www.youtube.com/channel/UCkaznxGuQacYcUp0WAq7Jlg 
 
మీరుందరూ Vaccine త్మస్తకునాారని , ఇుంక త్మస్తకొని వాళ్ిను త్మస్తకోమని కోరుతూ ఈ ప్ల వ నామ 
సుంవత్సరుం మనుందరికీ ముంచి జరగాలని, మనముందరుం త్ారలో కలుస్తకోవాలని ఆశిస్తు ... సర్వాజనః 
స్తఖినోభవుంతు!! 
 
మీ సేవలో 
జాగర్లమూడి శ్రీదేవి 
అధ్ోక్షురాలు  
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కేిత్ుం ఏడు ఈపాటికి భారత్ దేశ్ుం కోవిడ్ ప్రిసి్థతిని ఎుంతో బాగా ఎదురొకనాదని సుంతోషప్డ్డ ుం. 

ఈ ఏడు అుంతా త్లకిుందులై ుంది. మనుందఱుం ఆశా భావుంతో ఉగాది ప్చుళ్ళి ఎుంత్ త్మప్ర 

కలుపుకునాామో అదేమీ ప్ని చేస్థనటల  లేదు. మన పేారబధ మనుకునాా, మోడీ గారి పే్యత్ా 

లోప్మనుకునాా ఏది ఏమై నా మ్మరణహోముం త్ారలో ఆగే ప్ధధ తి కనబడటుంలేదు. ఇకకడనుుండి 

మనుం చేయగలిగ్వుందలాల  చేదాద ుం. 
 

ఆకిసజెన్ ని పేాణవాయువుంటుం, అది నూటికి వేయ పాళుి నిజుం అ నిప్రస్తు నాది. మీఱు ఆకిసజన్ 

సహాయుం చేయాలనుకుుంటే:  
 https://www.cognitoforms.com/Tfas1/DonationToTFASNJORG 

 Oxygen Concentrator - American Telugu Association 

 AAPI Donation for Medical Oxygen to India – AAPI Events (aapiusa.org) 

 Sewa International - Covid 19 - Support Bharath, Fundraiser (sewausa.org) 

 Support Swasth &amp; ACT Grants to procure Oxygen concentrators for India | Milaap 
 

మనలో కొుంత్ ముంది వెై దుులు Telemedicine సహాయుం చేస్తు నాారు. మీఱు అలా చేయూత్ 

నిదాద మనుకుుంటే: 

 www.doctorswithoutborders.org 

 www.eglobaldoctors.com 

 www.mdtok.com 

 www.Click2Clinic.com 
 

మన కళా సమితి సభ్యులు, డ్కట ర్ స్తనీత్ గారి విజా్ఞప్న లో మఱికొనిా వివరాలునాాయ (     పేజీలో) 

చూడుండి. 

సుంభవామి యుగే యుగే అనా వాడు ఎకకడునాాడో ఎప్పుడు దిగ్వవసాు డో?  

సంపాదకీయం 

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

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

పారా అనురాధ్  
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ఒకకసారిగా గగన తలాన ఏదో అలజడి...! 
కారుమేఘాల  ద్మాఁగుడుమూాఁతలాటలో 

నవుేల పువుేల మెరుపులు... 
ఆనందపు కేరింతల ఉరుములు... 
న్వలను చేర్లేని నింగి విర్హ వదన 

వర్షపు జలులల సిరాను చేబూని 
ఒకక ప్రుగున దిగివచిచ... 

చినుకులుగా రాల్ల 
ప్రతి వాడిన పూవునూ ముదిూడుతూ... 

మూతి ముడిచిన ప్రతి ఆకునూ 
ఆపాోయంగా ప్లుకరిస్తి... 

కడప్రాణంతో కొటుిమిట్టడిుతునా 
ప్రతి గడిి పోచ్కూ శ్వేసనందిస్తి... 
బీటలుబారిన పుడమి దేహముకు 

వాన నీట్ట మలాము రాస్తి... 
విరిసిన హరివిలుల కలముతో 

వన్నా చిన్నాల మధుర్ 
ప్రేమ కావోమును ల్లఖంచ్న్నర్ంభంచింది! 

గాల్లలో తేలుతూ 
గమోమెరుగని ప్యనము చేసుినా 

ప్లు ఫలపుష్ణపల బీజాలను 
పుడమి తల్లల గర్భవాసమున నిల్లపి 

ప్రకృతి పునఃసృషి్టక్త శ్రీకార్ం చుట్టింది ! 
ప్రతి యేట్ట కొత ిచివురులతో కనువిందు చేసే 

మధుర్మైన ఈ ప్రేమ కావోం 
మనోఫలకంపై నిల్లచే అపురూప్ దృశోం!  

పునఃసృష్టి 
వెగగలం ఉషఃశ్రీ  





తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : ఏప్రిల్ 2021 9 

 ఇదీ ఓ  సమస్యయ 
పి.వి.ర్మణ రావు  

ఎండ ఓ మోసిరు తీవ్రతతోనూ, వాతావర్ణం అతి 
ఉకకగానూ ఉంది. సముద్రతీర్ం రండు క్తలోమీటర్ల ద్దర్ంలో ఉన్నా, 
భర్ిమీది క్తనుకతో మౌనం వహంచిన ఆల్లలా పిసర్ంత గాల్ల కూడా 
వెయోటలేలదు. వళ్లక్త నీళ్లందక ఎండుబారిపోయి, గోధుమ వర్ాంలోక్త 
మారిపోతూనా ఆకులతో సింభంచిపోయిన ద్మరిప్కక వృక్షాలు 
చ్లనర్హతమైన త్రిదిశ వర్ాచిత్రాలాల కనబ్డుిన్నాయి. స్తరుోడూ, 
భూమీ, నీరూ, ఆకాశమూ జన్నవళిమీది ఆగ్రహంతో ఒకకసారి 
కల్లసికటుిగా తమ కసిని చూపిసుినాటుిగా ఉంది. భద్రిరాజు మనసు 
అవమానంతో ఉడిక్తపోతుండగా, తన చుట్టి ఉనా ప్రప్ంచ్ం 
మంటలతో భసమమైపోతోందనా ఆక్రోశంతో మంథన్న కాలేజీ నుంచి 
సైక్తలు మీద  తిరిగివచేచశ్వడు. 

 “ఏం మధాోహామే తిరిగి వచేచశ్వవు? కాలేజీలో చేరి 
న్నలుగు రోజులు కూడా కాలేదు.  ఇలా కాలసులు ఎగ్గగడితే ఇంటరలా 
గటి్టకుక తావు, డాకిరలా అవుతావు?” తండ్రి సోమరాజు కాసి 
పోపులో పేలుతునా ఆవగింజలాల చిటప్టలాడుతూ అడిగాడు. 

“మారిచలో ప్రీక్షలైయ్యోయి. ఇంకా ఫల్లతాలు రాలేదు. న్న 
రికారిు చూసి మంథన్న మహాశయులు ముందసుిగాన్వ అడిమషన్ 
ఇచేచసినపుపడు చ్ంకలు గుదుూకొన్నావు. ఇంకా మెదడు 
చ్లాలర్కుండాన్వ అపుపడే కాలసులు మొదలు పెటి్టశ్వరు. మొనా చెపిపన 
పాఠాలక్త నినా ఉదయం మొదట్టగంటలో ప్రీక్ష పెటి్టశ్వరు. ఇలాంట్ట 
ఒతిిడిక్త న్వను తటుికోలేను. న్వను ఈ కాలేజీక్త వెళ్ళను. ననుా ప్రభుతే 
కాలేజీలో చేరిపంచు. న్వను ఏ కాలేజీలో చ్దివిన్న  న్నకు రావాల్లిన 
మారుకలూ, రాోంకులూ న్నకొసాియి!”  

“కుదర్దు. లక్షరూపాయలు ముందుగాన్వ తీసేసుకొన్నారు. 
నినుా కాలేజీ మారిపసేి ఆ లక్షా తిరిగి యివేరు.  కాలేజీ పేరుప్రతిషిలు 
నీకు తెల్లయనివి కావు. అధిక శ్వతం ఇంజనీరింగ్, మెడిసన్ సీటుల 
దేశీయంగా ఈ కాలేజీకే లభసుిన్నాయి. న్వను ని భవిషోత్ కోసం 
ఇంతశ్రమ ప్డుతోంట్ట నీకు చాలా నిర్లక్షయంగా ఉంది. ఒకక రండేళ్ళళ 
కళ్ళళ మూసుకొంట్ట చాలు, మెడిసినోల సీటు వచేచసుింది. న్నకూ, 
అమమకీ బంగ తీరిపోతుంది.” 

“రండేళ్ళళ కళ్ళలమూసుకొంట్ట, కళ్ళళ తెరిచి నిద్రాపాడూ 
లేకుండా చ్దివదెలా” 

“వెధ్వ తర్కం చెప్పకు. న్వనింక కాలేజీని మారిపంచ్లేను. 
ఇషిముంట్ట చ్దువు, లేకపోతే చ్దువు మాన్వసి  అడిగాడిదలా 

ఊర్ంతా తిరుగు!” సోమరాజు విసురుగా తనగదిలోక్త పోయి 
తలుపు థడేల్ మని మూశ్వడు.  

వంటగదిలో నిశశబ్ూంగా ప్నిచేసుకొంటునా భ్రమరాంబ్ ఆ 
తండ్రీ కొడుకుల వాగాేదం వింటోన్వ ఉంది. భర్ి తన గదిలోక్త 
వెళిలపోయ్యడని నిశచయించుకొనా భ్రమరాంబ్  బ్యటక్త వచిచ 
కొడుకుతో, “ఏమిట్రా భద్రీ! న్ననాగారితో అనవసర్ంగా 
వాదులాడుతున్నావ్? ఆయన నీ మంచికోసమే కద్మ చెబ్ింట!” అని 
అనునయంగా మాట్టలడబ్యింది.  

“అమామ! మంథన్న కాలేజీలో చ్దవడం న్నక్తషిం లేదు. 
రుబ్బబడు మంత్రం తప్ప బ్ధ్న్న యంత్రాంగంలో అంత 
సమర్థతలేదు. న్వను అడిగిన రండు ప్రశాలక్త సమాధానం చెప్పక 
ద్మటవసి పుసికంలోని 42,43 పేజీలు చ్దవమన్నారు. రండేళ్ళళ 
కాదుకద్మ, రండు రోజులు కూడా ఈ కాలేజీలో చ్దవ 
మనసకరించ్టలేలడు. నువెవేన్న న్ననాతో చెపుప.” 

“చెప్పడానిక్త న్న వదూ తగినంత కార్ణం ఉంట్టకద్మ?” 
“అవున్వల కార్ణం ఉన్నాధైర్ోంగా చెప్పలేని భీరువులు 

మీరు?” 
“ఏమిట్రా, ఏం మాట్టలడుతున్నావ్!” 
“అకక విషయంలో నువుే మీ అనాగార్లక్త, న్ననా తన 

అకకగారిక్త ఏం చెప్పగల్లగార్ని? నీపేర్ా తాతయో పెళిల కానుకగా 
రండేకరాలు రాయబ్తే మావయోల్లదూరూ న్నన్న హంగామా చేసి, ఆ 
ప్రయతాానిా సంతకాలు చెయోక అడుికొన్నారు. ఇటు అతియోక్త 
వివాహం జరిగినపుపడు న్న పితామహుడుం గారు పిత్రారిితమైన 
ఆసిిలో న్నలుగెకరాల భూమి రాసిసేి, న్ననాసంతకాలు చెయోడమే 
కాకుండా, తన వాట్టలో  రండు ఎకరాలు అమిమ,  వలు ఖరుచ పెట్టి 
అతియో వివాహం జరిపించాడు. ఇపుపడు అకక విషయంలో 
మేనరికమైన్న అయిదేసి లక్షలు కటాం కావాలంటున్నారు వీళ్ళళ, 
వాళ్ళల కూడా! ఇటు న్న మేనతికీ, అటు న్న మేనమామలక్త 
సంసాకర్మన్వది లేదు.” 

“యివనీా ఎవరు చెపాపరు?” భ్రమరాంబ్ కాసి విసుిపోతూ 
అడిగింది.  

“న్నకు  చినాకాలసులనుంచి ప్రీక్షలోల నూట్టక్త 95 శ్వతం 
మారుకలు ఊరికే రాలేదు. న్వను పుసికాలేా కాదు, న్నయనమమ దగగర్ 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : ఏప్రిల్ 2021 10 

 డాబామీద కూరుచని  మన కుటుంబాల చ్రిత్ర కూడా చ్దివాననా 
సంగతి మీకు తెల్లయదు.” 

“ ఈ సంగతులనీా నీ కెందుకు? ఆడపిలల అనా తరాేత 
కొంత రాజీప్డకపోతే వివాహాలు జర్గవు.  

“కావొచుచ. కానీ న్నకు ఏ కాలేజీలోనైన్న అడిమషన్ 
సులువుగా వసుంిదని తెల్లసికూడా, న్ననా న్నకు తెల్లయకుండా 
లక్షరూపాయలు ఆ కాలేజీవాళ్ళక్త అరిపంచుకోవడం న్నకు నచ్చని 
ప్ని. ఇది న్న ఆతమవిశ్వేసానిక్త చాలాపెదూ దెబ్బ. ప్రభుతేకాలేజీలను 
మనం విసమరిసేి, ప్రైవటు కళాశ్వలలు తల్లలదండ్రుల్లా హడలెతిించి 
విదోతో వాోపార్ం చేసుిన్నారు. అమామ, నీకు తెల్లయ్యదేమో  కానీ 
ప్రభుతే కళాశ్వలలోల ప్ని చేసుినా ఎందరో లెకచర్రుల దంగచాటుగా 
ఈ ప్రైవటు కళాశ్వలలోల పాఠాలు చెబ్బిన్నారు.  అటువంట్ట కాలేజీలోల 
న్నకు చ్దువుకోవడం ఇషిం లేదు!” 

“ఇపుపడు యిషిం లేదంట్ట ఎలారా?న్న మెడలోని మూడు 
పేటల బ్ంగార్పు గ్గలుసు అమేమసి ఆ లక్షా కట్టిరు. నువుే కాలేజీ 
మారిపంచ్మంట్ట ఆ లక్షా బూడిదలో పోసిన ప్నీారే కద్మ?” 

“మరి అలాంట్టది రేపు న్నకు మెడిసినోల సీటు వసేి, ఏడాదిక్త 
ప్దిహేడు లక్షలు ఫీజు! అయిదుసంవతిరాలు చ్దివితే ఈ కాలపు 
సాథయిలో బ్డి ఎం.బి.బి.ఎస్! ఆ సొముమలెకకణా్ంచి తీసుకొసాిర్ట! 
అటుపైన మరో రండు డిగ్రీలు సాధిసేికాని ఏ పేషంట్ట గడప్ 
తొకకడు.” 

“ప్దిహేన్నకరాల సాగుబ్డి ఉంది. నీ 
చ్దువుకీ, అకకపెళిళకీ ఢోకాలేదు. సమయ్యనిక్త 
వెంటన్వ చేతిలో సొముమలేక న్న గ్గలుసు 
తీసుకొన్నారే తప్ప, న్నకునా బ్ంగారానికీ లోటు 
లేదు. అందుచేత డబ్బబ చింతతో ఈ కాలేజీలో 
చ్దువు మానకు!”  

“సరే! ఈ సాయంత్రం న్ననా ఏదో ప్ని 
మీద హైదరాబాద్ వెడిున్నాడు కద్మ? ఆయన 
అటు కదలగాన్వ న్నతో ఒకసారి కాలేజీక్త రా! 

ఆ సాయంత్రం యిదూరూ మంథన్న 
కాలేజీ ప్రాంగణంలో అడుగు పెటి్ట, సైన్ి బాలక్ 
వైపు నడిచారు. సరిగా అదే సమయ్యనిక్త ఓ 
తర్గతి గదిలోంచి విద్మోరుథలు బ్యటక్త 
రాసాగారు. వారిలో ఒకడు,    ”ఒరేయ్ శ్రీనుగా! 
మధాోహాం కాలసులెగ్గగటి్టన మన భదిిర్రాజు 
బామమరిూ వచాచడ్రోయ్! కూడా మన అతిమమని 
కూడా తీసుకు వచిచనటులంది!” 

ఓ ప్దిమంది గ్గలులన నవాేరు. 
విద్మోరుథల వెనక ఆఖరుగా నందబాల ఒక 
పుసికం ప్టుికొని వచిచంది.  

“ఏమిటమామ, ఇలా తముమడితో కల్లసి వచాచవు? మధాోహాం 
తముమడు కాలసుక్త డుమామకొడితే ఎందుకో అనుకొన్నాను! 
సంగతేమిట్ట?” 

భద్రిరాజు మౌనంగా కాలసులోక్త ద్మరి తీశ్వడు. తల్లల, 
కూతుళ్ళళ భద్రిరాజుని  వెనాంట్ట  ఆ తర్గతి గదిలో ప్రవశంచారు. 
బ్యట నునా విద్మోరుథలోకాసేిపు వర్ండాలో ఆగి వెళిళపోయ్యరు.  

“విన్నావా అమామ! ఆ వెధ్వల కారు కూతలు? అకక ఈ 
కాలేజీలో లెకచర్ర్ ఉదోోగం చేస్తిండడం కాదు కానీ, రండు 
రోజులోల కాలేజీ వార్ందరికీ బామమరిదినైపోయ్యను! ఏ కాలేజీలో 
జేరిన్న అకకమీద సహౌదోోగులనుంచి విద్మోరుథల వర్కూ ఏవో 
ర్కమైన వాోఖోలు తప్పవు. అకక అందం అటువంట్టది మరి? న్ననా 
ననుా రండేళ్ళళ కళ్ళలమూసుకొని ఈ కాలేజీ చ్దువు 
ముగించ్మంటున్నాడు. రండేళ్ళళ ఈ బామమరిది పిలుపులన్నలా 
సహంచ్గలను?అంతే కాదు న్న దగగర్ అసభోంగా కూడా 
మాట్టలడుతున్నారు! తను ఈ ఉదోోగం మాన్వయకూడదు. చెయ్యోల్ల.  
అయితే న్వను మటుికు ఈ కాలేజీలో చ్దవడం ఇషిం లేక, కాలేజీ 
మార్డం కోసం గ్గడవపెడుిన్నాను. ప్రతోక్షంగా చూసావు కాబ్ట్టి 
న్ననాక్త చెపుప!” 

      నందబాలా, భ్రమరాంబా నోట మాట రాక మౌనం 
ద్మలాచరు! అందమైన అకకలు ప్నిజేసుినా కాలేజీలో తముమళ్ళళ 
చ్దువుకోకూడదు.  

First TFAS Souvenir distributed to members in 1984  
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సీ్త్ర మూర్తి  
ర్ఘువర్మ    

సకలభూభారమ్ము నోర్చు భూదేవికై న 
       ఓర్చుగ ఓర్చు నేర్చు సహనమూర్తి ! 

 

సుకుమారమ్ములై  నొప్పు కుసుమాలకై న 
      సొగసులర్చవిచ్చు సౌందరయమూర్తి ! 

 

సొగసర్చల వర్తణ ౌంచ్చ సరసకవులకై న 
       సృజనశక్తి  నిచ్చు సుౌందరస్ఫూర్తి ! 

 

సవచ్ఛమగు పే్రమ ఏమిటొ పే్రమకై న,  
       పే్రమతొదెల్పు పే్రమమూర్తి , సమవర్తి   ! 

 

సరవజగజజ నని జనునిచ్చు నీకై న నాకై న 
      సతతమ్మ మమతలొసగు మాతృమూర్తి !  

 అమ్మా ఎకకడున్నావు   
రాంభక ిప్ద్మమవతి  

అమాు, ఎకకడునాావు 
అసల్ప ఏమై  పోయావు 

 
దఫ్ి రల లో దవాఖానాలలో 

దరఖాసిుల మీద 
బడిలో గుడిలో 

సమసి  కాగితపు రెపరెపలపై  
పేతి తెల్పగు పదవులపై  

లిప్ సి్టక్ పూతలా 
విదేశీ రౌంగు నాజూకుల్పపోతూ 

నాట్యౌం చేసిుౌంటే 
నువువ ఏ మూలన కూర్చుని 

కనుగుడ్ల  నీర్చ తుడుచ్చకుౌంటునాావు 
 

నాగర్తకత ప్రర్చ మీద 
కనాతలిల లాౌంటి నినావతలకు తోస్ట 

ఇౌంగ్లల ష్ వనితను తెచ్చు 
అౌందలమక్తకసిుౌంటే 

ఎకకడ్నుౌండి నిశశబద ౌంగా చూసిునాావు 
 

పస్టమొగగ ల చ్చల్పక పల్పకులపై  
పుటి్తేనెలాౌంటి 

నీ తీయని ర్చచ్చలేవీ? 

ఎౌంత సేపు మమీు డ్మీు లాౌంటి 
చ్పుని శబ్దద లతో 

విస్టగిపోయామమాు 
 

నేడు సభ్యతాసౌంస్కకరాలౌంటే 
దేశౌం మీద సవారీ చేస్టన వాడు 

నాటివెళ్ళిన కల్పపుమొకకను 
పాదు చేస్ట పౌంచ్చ 

దానిక్త పూస్టన గులకరాళ్ిను 
డ్బ్దాలో గలగలలాడిౌంచ్డ్మనే 

అౌంటునాారమాు 
 

నీ కముకముని పర్తమళ్ౌం 
వీర్తక్త ఎలా తెల్పసిుౌందిలే 

చ్చనాార్చలక్త 
ఉగుగ పటిిన దగగ ర నుౌండే 

 స్ఫదిమౌందులా 
ఆ గరళానిా నరనరాలోల నూ 

  
పుటిిౌంచ్చన వారే ఎక్తకసిుౌంటే 

నీ ఉనికే పేశ్నారధ కమౌతోౌందమాు 
 
 

 
సవచ్ఛమై న తేట్నీటిలాౌంటి 

నీ తెల్పగుఅక్షరాల కొలనులో 
ఒకమార్చ స్కానిసేి నే  గానీ 

వీర్తక్త నీ చ్కకదనౌం తెలిస్టరాదు 
 

నీ లోతులలో మ్మనిగి 
నీ దగగ ర్చనా 

అపారమై న పదసౌంపదను 
నిధినిక్షేపాలను తడిమి చూసేి నే 

వీర్తక్త నీ గొపుదనౌం గమనిౌంపుకొసిుౌంది  
 

ఆ రోజు కోసౌం నేను నిరీక్షిస్కి నమాు 
అపుటి వరకు 

నినుా అమితౌంగా పే్రమిౌంచే నేను 
ఈ నాల్పగు వాకాయలతో 

నినుా ఒకస్కర్త మనస్కరా 
కౌగిలిౌంచ్చకుౌంటాను 

నీ బిడ్డ నని చెప్పుకుని గరవౌంగా 
తలగరేస్కి ను 
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సహ పంక్తి  
అననో  

న్వనొక చెంబ్బని. నిగనిగలాడే స్టియిన్ లెస్ సీిల్ చెంబ్బని. 
కొందరు ఆంగాలనిక్త అలవాటు ప్డి ననుా జగ్ అనో, మగ్ అనో, 
పిచ్చర్ అనో అనచుచ గాక, న్వను మాత్రం అచ్చమైన ప్దహార్ణాల 
తెలుగు చెంబ్బని. 

న్వనంట్ట కాలక్రమేణ సీిల్ వాడిని అయ్యోను గానీ మా 
పూరీేకులు వెండిలో తెలలగా, రాగిలో ఎర్రగా మెరిసిపోయే వాళ్ళళ. 
ఇంకా ముందు రోజులోల బ్ంగార్ం లో ప్చ్చగా మెరిసే వాళ్ళని మా 
తాత చెబ్బతుంట్ట మౌనంగా విన్వ వాడిని గానీ అతిశయం అని 
మనసులో గ్గణ్కుకన్వవాడిని. తరువాతి రోజులోల మీ మనుషుల 
జన్నభా పెరిగి మా అవసర్ం పెర్గటం వలల, సగటు మధ్ో తర్గతి 
కుటుంబాలకు మేము అందుబాటు లోక్త రావటం వలల, స్టిన్ లెస్ సీిల్ 
లో సిథర్ప్డి పోయ్యం. 

అసలు మా వంశంలో ముతాితల తర్ం న్నట్టవాళ్ళను 
కమండలాలు అన్వవారు. వాళ్ళని సన్నోసులు, ఋష్ట పుంగవులూ 
ఎకకడక్త వెళిలన్న వెంట తీసుకుపోతూ ఉండేవారు. పుణోనదులోల 
మునుగుతూ, వదమంత్రోచాచర్ణకూ, దైవన్నమసమర్ణకూ అలవాటు 
ప్డి నోళ్ళకు ద్మహారిి తీరుస్తి, పుణో జీవనం గడిపేవారు మా 
ముతాితలు. 

మా తాతల తర్ం న్నట్టక్త వచేచసరిక్త సామానో 
కుటుంబాలనిాంట్టలోనూ మావాళ్ళళ భాగమైపోయ్యరు. వంట్ట-
వారూప, సాానం-పానం అనిాంట్టలోనూ మానవులకు సహకరిస్తి 
ఉనాంతలో ఆనందంగాన్వ గడిపారు. 

మా తండ్రుల తర్ంలో మా వంశ వైభవం కొంత 
కనుమరుగవేటం మొదలుపెటి్టంది. ప్ర్దేశం నుంచి పాలసిిక్ అన్వ 
కొతి వంశం దిగుమతై వచిచ, న్నమమది న్నమమదిగా మా సాథన్ననిా 
అక్రమంగా లాకోకవటం మొదలు పెట్టిరు. చేతి నిండా ప్ని లేక, ఇక 
మా తండ్రులు వంట్టళ్ళలో అటకలోలనో, ష్ణమియ్యన్న కంపెనీల 
సోిరేజ్ బాకుిలోలనో మగుగతూ, బూజు ప్టిటం మొదలయిోంది. 

న్న చినాతనంలో మా న్ననా వెంట న్వనూ పెళిలళ్ళకూ, 
పేర్ంట్టలకూ వెళ్ళళవాడిని. అప్పటోల శుభాకారాోలోల సహప్ంకి్త 
భోజన్నలు ఏరాపటు చేసేవారు. మామూలుగా ఇళ్ళలో ప్ర్దేశీ వారిని 
వాడుకుంటున్నా, శుభమా అని గుమామలకు తోర్ణాలు కట్టినపుపడు 
మాత్రం అదెూ కట్టవిన్న మమమల్లా తీసుకుపోయేవారు. మా యజమాని 
ప్నిమనిష్టక్త జీతమిచెవచన్న మమమల్లా బ్యటకు తీయించి, బూజులు 
దుల్లపించి, సబీన్న, పీతాంబ్రి, విమ్, ప్రిమ్, చింతప్ండు, 
కొబ్బరిపీచు ఏది కుదిరితే అది వాడి తళ్తళ్లాడేలా తోమించేసి 
బ్రిలంచేవారు. మీ మనుషులకు మామూలపుపడు కన్నా 
పుటి్టనరోజుకు కొతిబ్టిలు వసుకుంట్ట మనసులో ఉనా ఆనందం 

ముఖంలో తేజమై మెరిసినటుల, మేమూ ఇలాంట్ట సందరాభలోల 
నిగనిగలాడిపోయేవాళ్ళం. ద్మనిక్త కార్ణం తోమటం మాత్రమే కాదు. 
శుభకారాోలకు వెళ్ళిన్నామన్వ ఆనందం. 

న్న మటుకు న్నకు... సహప్ంకి్త భోజన్నలంట్ట భలే ఇషిం. 
ఒక వోక్తి అచ్చంగా న్న డూోటీ తీసేసుకుంట్టడు. ఒక పెదూ  డేగిశ్వలో 
ననుా ముంచి నీళ్ళళ తీసి, అందరి గాలసులోలనూ నీళ్ళళ పోసుకుంట్ట 
వెళ్ళటమే వాడి ప్ని, ప్ంక్తి లేచేవర్కు. న్న పుటుికలో గ్గప్పదనం 
ఏమిటో తెలుసా? భోజన్ననిక్త కూరుచనా అతిథులు అనాం, పుల్లహోర్
-బూరలాలంట్ట పిండివంటలు, ప్పుపలు, కూర్లు, ప్చ్చళ్ళళ... ఇలా 
దేనినైన్న "వదుూ, ఇక చాలు" అని చేయి అడుి పెడతారు గానీ, 
మంచినీళ్ళని ఎవేరూ వదూనరు. ఎనిాసారుల గాలసు ఖాళీ అయితే 
అనిాసారూల నింప్నిసాిరు. అందువలల న్నకు చాలా గర్ేంగా 
ఉంటుంది. న్న రాకని ఎవేరూ నిరాకరించ్రు అని. 

ఈ ఒకక కార్ణమే కాదు. అలా అనిాసారుల ప్ంక్తిలో ప్చారుల 
చేసే న్వను, ఎంచ్కాక ఎనిా కబ్బరుల వింట్టనో! న్నతో పాటు ఆ 
శుభకారాోనిక్త వచేచ గిన్నాలు, గరిట్టలు, గాలసులకు అందుకే న్వనంట్ట 
అస్తయ. పెదూ పెదూ వంట గిన్నాలేమో వంటశ్వలలోన్వ 
ఉండిపోతుంట్టయి. బ్కెకటుల, బేసినుల, గరిట్టలు కాసి అట్ట-ఇట్ట 
తిరిగిన్న, అది కొనిాసారేల. పొయిో అయితే ఎపుపడూ డిప్రెషన్ గాన్వ 
మాట్టలడుతుంది, ఎపుపడూ వడివడిగా ఉండటం ద్మనిక్త చిరాకు 
పాప్ం. ఎకకడ కాలుతుందో అని ఎవేరూ ద్మని దగగర్కే వెళ్ళరు! 
ద్మనికీ సర్ద్మగా అందరి కబ్బరూల విన్నలని ఉంటుంది కద్మ పాప్ం? 
గాలసులేమో మహా అయితే అటు ప్కకన, ఇటు ప్కకన కల్లపిన్న ఇదూరు 
ముగుగరి కబ్బరేల వినగలవు. అందుకే కార్ోక్రమం అయిపోయి మళీల 
ష్ణపుక్త వెళిలపోయ్యక న్వను వినా కబ్బర్లనీా మా వాళ్ళందరికీ 
చెపుింట్టను. మరో శుభకారాోనిక్త వెళ్ళళ వర్కు మా కాలక్షేప్ం కూడా 
ఇదే! 

ప్ంక్తి భోజన్నలోల సంభాషణలను ఎంతో విచిత్రంగా 
ఉంట్టయి. మొదటోల ననుా ప్టుికొన్వ ఆసామి గబ్గబా గాలసులోల 
నీళ్ళళ పోసుకుంట్ట వెళిలపోతుంట్ట ఏ సంభాషణా పూరిిగా వినలేక, 
అనీా సగం సగమే విని, చాలా కనూయయజ్ అయిపోయేవాడిని. కానీ 
కాలం గడిచేకొదీూ, న్నలుగు మాటలే విన్నా మొతిం విషయం అర్థం 
చేసేసుకోవటం అన్వ కళ్ న్నకు బాగా వంటబ్ట్టింది. 

 చాలా కాలం తరాేత ఈ పెళిలలో కలుసుకునా సేాహతులో 
బ్ంధువులో ప్కకప్కకన కూరుచంట్ట, "మీ పెద్మూడెలా ఉన్నాడురా?", 
"రామం గాడు అపుపడపుపడూ ఫోన్ చేస్తి ఉంట్టడా?" అంట్ట 
ఇకకడ లేనివాళ్ళ యోగక్షేమాలు వాకబ్బ చేసుకుంట్ట ఉంట్టరు. 
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కొందరు గతంలో జరిగిన శుభకారాోలకూ దీనికీ పోల్లక చెపూి, 
వంటల రుచులనూ, అలంకర్ణనూ విశేలష్టంచుకుంట్టరు. 

మరికొందరు ఇతర్ అమమలకకల చీర్ల, నగల 
అందచ్ంద్మల గురించి చ్రిచంచుకుంట్టరు. కుర్రాళ్ళళ ఒక దగగర్ 
చేరితే, ఇకకడకొచిచన అమామయిలోల ఎవరు ఎవరిక్త బాగా నపుపతారో 
మాట్టలడేసుకుంట్టరు, ఆ ఆడపిలలల తండ్రులంతా వీళ్ళ కాళ్ళళ కడిగి 
కనోధార్ పోయట్టనిక్త అకకడే ప్కకన్నకకడో ప్ళ్ళళలు, చెంబ్బలు 
ప్టుికు నుంచునాటుి! 

వయసు మీదప్డవిారు వాళ్ళ గుండెకు స్టింటుల ఎనిా 
ప్డాియో, మోకాళ్ళకు ఆప్రేషన్ ఏ డాకిర్ దగగర్ చేయించుకున్నారో, 
బీపీ శుగర్ అందరి న్నతిుల మీద్మ ఎలా తాండవం చేసుని్నాయో 
మాట్టలడుకుంట్ట పెదవి విరుస్తి ఉంట్టరు. పెదూమనుషులు 
చ్కచ్కా పెళిల సంబ్ంధాలు కల్లపేసే ప్రయతాం చేసుింట్టరు. 
చినాపిలలలు అతిముఖోమైన ఆటల కార్ోక్రమం మధ్ోలో ఆపేసి, 
భోజనం చేయట్టనిక్త ర్మమని జబ్బ పుచుచకొచిచ కురీచలో కూలేసిన 
తమ తల్లలదండ్రులపై ఉక్రోషపు చూపుల బాణాలు వసి్త, తేర్గా 
తిన్వసేి పోయి ఆడుకోవచ్చని గబ్గబా అర్కొర్గా లాగిస్తి ఉంట్టరు. 

అపుపడే కొతిగా బ్ంధువులైన యుకి వయసు ఆడపిలలలు 
వాళ్ళ హాబీలేమిటో, వాళ్ళ కాలేజీలో ఫంక్షనుల ఎలా నిర్ేహసుింట్టరో, 
ఇలాంట్ట విశేష్ణలనీా చెపుపకుంట్టరు. ఇదూరు మగవాళ్ళళ ప్కకప్కకన 
చేరితే రాజకీయ వార్ిలను సపృశంచ్కుండా ఉండరు. అది 
పొర్పాటున అయిపోతే సాిక్ మారకట్, క్రికెట్ మాోచులు షరా 
మామూలే. 

సరీేసులో ఉనావాళ్వలతే వాళ్ళ ప్రాజెకిుల గురించి, బాసుల 
గురించి, కంపెనీల గురించి తిటుికుంట్ట ఉంట్టరు. రిటైరైన 
ప్రభుతోేదోోగులైతే లైఫ్ సరిిఫికేట్, పెనషను గురించి వాకబ్బ 
చేసుకుంట్టరు. పెదూ ముతెవిదువలైతే నోములు, వ్రత విధాన్నల 
గురించి న్వరుపతూ, న్వరుచకుంట్ట ఉంట్టరు. కొతిగా పెళ్వళన 
జంటలైతే... ఏమో, న్నకెపుపడూ సరిగాగ వినిపించి చావదు. ఎంతసేపూ 
చెవులు కొరుకుకంట్ట ఉంట్టరు, క్తసుకుకన నవుేకుంట్ట ఉంట్టరు 
తప్ప అక్షర్మైన్న వినిపించ్నివేరు, వాళ్ళ దుంప్ దెగ! 

ఇలా ఎనిా కబ్బరోల, ఎనిా ఊసులో! ఒకోసారి శుభకారాోలే 
కాక విష్ణద కార్ోక్రమాలకు కూడా వెళాళల్లి వస్తి ఉంటుంది. 
విచిత్రం ఏమిటో, అలాంట్ట సందరాభలోల కూడా, ప్దిలో తొమిమది 
సారుల... భోజన్నలకు ముందు వర్కు అందరూ కాసి చింతిస్తిన్వ 
ఉన్నా, భోజన్నలు మొదలయ్యోక మాత్రం ఇంద్మక చెపిపనటి్ట 
ఉంట్టయి కబ్బర్లనీా! 

ఇదంతా ఒకప్పట్ట సందడి! హ్మమ... ఇప్పట్ట 
మాట్టమిటంట్టరా? ఏం చెపాంి? ప్ంక్తి భోజన్నలకు చోటుండకో, 
చోటున్నా టైముండకో, టైమున్నా ఆసకి్త ఉండకో గానీ, అనిా 

కార్ోక్రమాలోలనూ బ్ఫే భోజన్నలే అవుతున్నాయి. దీనికీ మమమల్లా 
తీసుకువెళాిరు. కానీ నుంచొని, ఒంగుని, ప్డుకొని, నడుస్తి, 
పాకుతూ భోజనం చేసే అతిథులు నీళ్ళ గాలసులు ఎకకడ 
ఒంపేసుకుంట్టరో అని, ఒక మూలక్త ఒక ట్టబ్బల్ ప్ర్చి పారేసి 
ద్మనిపై నీళ్ళ గాలసులు ఉంచుతున్నారు. 

భోజనం చేస్తి కబ్బరుల చెపుపకోవటం జరుగుతూన్వ ఉంది, 
కానీ అవి న్నకు వినిపించ్ట్టలదు. ఇకకడిలా మూలక్త 
నుంచుంటున్నాను కద్మ? న్నకే కాదు, గిన్నాలు, గరిట్టలది కూడా న్న 
ప్రిసిథతే. పోనీ న్న తోట్టవాళ్ళతో అయిన్న మాట్టలడద్మం, ఆ 
మనుషులు ఏం మాట్టలడుకుంటున్నారో ఊహంచుకొని 
నవుేకుంద్మమంట్ట, న్వను నింపుతునా గాలసులు మావాళ్ళళ కాదు. ఆ 
ప్ర్దేశీ పాలసిిక్ సరుకు. వాళ్ళకీ న్నకూ మాటలేలవు. 

పోనీ కళ్ళతోన్వ చూసి తరిద్మూమంట్ట, ఆ భాగోమూ ఆటి్ట 
లేద్మయె! ఈమధ్ో ప్రిశుభ్రత అవగాహన బాగా పెరిగిపోయింది మీ 
మనుషులోల. చేతోి చెంబ్బని డ్రముమలో ముంచి గాలసులోల 
పోయటమంట్ట జబ్బబలను ప్రతోక్షంగా వడిించ్టమేనట! అందుకని 
అతిథులందరికీ ఎవరిక్త వారికే పాలసిిక్ సీసాలను ఏరాపటు 
చేసుిన్నారు. చేతులను, డ్రముమను, గాలసులను శుభ్రంగా తోముకుంట్ట 
జబ్బబలెందుకు వసాియి? 

అసలు జబ్బబ మాలో లేదు, మీ బ్బర్రలోల ఉంది. పాలసిిక్ 
సీసాలోలంచి నీళ్ళళ తాగితే జబ్బబ రాద్ద? పాలసిిక్ కపుపలోల టీ, కాఫీలు. 
పాలసిిక్ జిపాలక్ బాోగులోల క్తళీలలు. పాలసిిక్ బౌల్ి లో ఆవడలు, ఐస్క్కీమ్, 
గులాబ్ జాములు, హలాే, పాయసం వడిించుకు తింట్టరు. ఇళ్ళలోల 
కార్ోక్రమాలు జరిగినపుపడు వచిచ చూసుింట్టను కద్మ? అకకడ కూడా 
పాలసిిక్ సీసాలు, డబాబలు, కంచాలు, గిన్నాలు. వాట్టలో తిన్వవి, తాగేవి 
ఉంచుకొని రోజుల తర్బ్డి అట్టి పెటి్ట, వాట్టలోన్వ వడి చేసి, అలాగే 
నోటోలక్త, కడుపులోక్త ప్ంపిసేి రోగాలు రావూ? ఏమిటో, మీ 
మూర్ఖతేం! అయిన్న ఆఫిరాల్ సీిలు చెంబ్బని. న్వను చెపేి వింట్టరా, 
న్న పిచిచ గానీ? 

అయితే, కొంతమందిలో మారుప వసుినా మాట నిజమేలే. 
టీవీలోల, యూట్టోబ్బలోల ఉప్న్నోసాలు విని, వాట్టిపులోల వారిాంగ్ 
మెసేజులు చ్దివి, కొందరు న్నమమదిగా పాలసిిక్ వాడకం 
మాన్వసుిన్నారు. రాగి గిన్నాలు, గాజు సీసాలు, మట్టి పాత్రలు, 
బొగుగపొయిోలు, రోళ్ళళ, రోకళ్ళళ అంట్ట కాలచ్క్రానిా వెనక్తక 
తిపుపతున్నారు. అదే ఆశ మాక్తంకా. పాత రోజులు వసాియని, 
మాలాంట్ట లోహపాత్రలకు మర్ల గత వైభవం వసుిందని, సహప్ంక్తి 
భోజన్నలు సరికొతి 'ఫ్యోషన్' అయిో తిరిగి వసాియని, మీ ఇంట 
జరిగే శుభకారాోలోల మేము పాలుప్ంచుకొని, మీవాళ్ళ విసిరుల నింపి, 
మీవాళ్ళందరి కబ్బర్లతో మా కడుపులు నింపుకుంట్టమని న్న 
అభలాష. 
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పచ్చని పందిర్త 
ములుగు లక్ష్మీ మైథిల్ల  

మా ఇౌంటి పకకనే వెలస్టన క్షీరదృమౌం  
పదద ల్ప వేస్టన మరే్తవితి నౌం ఇౌంతిౌంతెై  

వట్వృక్షమై ౌంది.. 
ఆ తర్చవునీడ్లో నా బ్దలయౌం చ్చవురేస్ట.. చ్చౌందులేస్టౌంది.. 

నేస్కి లతో దాగుడు మూతల్ప.. 
అట్ల తదిద  రోజున పౌండిన గోర్తౌంట్ చేతులతో ..ఊయలూగే చ్చటిి చెలిల  

సయాయట్ల్ప..! 
 

భూర్చహౌం అర్చగుపై  
నానము చెప్పున కథల్ప.. 

ఆ చెటిు క్తౌంద రచ్ుబౌండ్ పై  
ఊరౌందర్తకీ తాతయయ చెప్పున 

మరెనోా కబుర్చల .. 
మౌండుటౌండ్లో  బ్దట్స్కర్చలకు 

చ్లల ని కలుతర్చవు..! 
 

ఆ తర్చవు కారీి క మాస్కన 
వనభోజనానిక్త పౌందిరవుతుౌంది.. 

గలగలమను సవవడితో 
ఊయలలోని పాపకు జోలపాడుతుౌంది.. 

కొడుకుల్ప గౌంటేస్టన మ్మసలముకు ఆకులతో విసి రాకుల 
జీవనోపాధి అవుతుౌంది 

నీడ్నిచేు పౌందిరవుతుౌంది..! 
 

మనకు పేాణవాయువునిచేు 
మరే్తచెటిు.. జాతీయ వృక్షమై  
చ్ర్తతేలో నిలిచ్చపోయౌంది..  
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 తరాల సమసయ  
ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి 

 ర్ంగన్నధ్ం కోసం ఎదురు చూసుిన్నాడు రామారావు.  
వాళిళదూరూ పార్క ఫ్రండ్సి. . వాళిలదూరూ కాక మరొ నలుగురు ఉన్నారు.  
అందరూ విశ్రంత ఉదోగులే.  సాయంత్రాలు కలుసుకుని కబ్బరులే 
కాక కషిసుఖాలూ కూడా కలబ్సుకుంట్టరు. అందరిలొ రామారావు 
అంట్ట అందరికీ గురి.  అభమానం.  
 మిగతా అయిదుగురూ వాదులాడుకున్నా , అతను 
కల్లపించుకోడు. నచ్చకున్నా అడగనిదే చెప్పడు.కానీ ఎవరిక్త కషి 
మన్నా బాధ్ ప్డతాడూ,  సహాయ ప్డాిడు.  అందువలల అతనంట్ట 
అందరికీ ఇషిం.  
          ఈ రొజు రామారావు రొజూ తొందర్గా వచేచ ర్ంగన్నధ్ం 
కంట్ట తేర్గా వచాచడు. ఈ మధ్ో ర్ంగారావు అదకలా 
ఉంటున్నాడు.  ఇదివర్కులా వాదనలూ,  కబ్బరులూ మాన్వసాడు. 
ముఖములొ దిగులూ కూడా  కనిపిసుింది. ఎవరిక్త కషిమొచిచన్న 
తనకే వచిచనటుల బాధ్ప్డే రామారావు క్త దిగులు అనిపించింది.  
 అకకదికీ ఒకట్ట  రందు సారుల అడిగాడు.  అతను చెప్పలేదు.  
ఏమీ లెదని నవేసాదు.  ఈరోజూ ఎలా అయిన్న తెల్లసికొవాలని 
తేర్గా వచేచసాడు. మిగ్రతావాళ్ళళవచెచ లొప్ల కార్ణం కనుకొకవాలని 
అనుకున్నాడు.   
           ర్ంగన్నధ్ం వచాచడు. ఈరొజు మీరు ముందు వచాచర". 
అన్నాడు, కొదిూగా నవుేతూ. కానీ అందులొ జీవం లేదు.  
రామారావుక్త బాధ్ కల్లగింది. 
    "ఈరోజు మీ దిగులుక్త కార్ణం చెపాపల్ల. ఏమీ లేదని, 
బాగున్నానని అనదుూ.  మీరు బాగా లేరు చెప్పండి. న్వను ఎవరికీ మీ 
సమసో చెప్పను.  చాతనైతే సాయం కూడా చెసాి" అన్నాదు, 
ప్రేమగా .అతని గ్గంతులొ ప్రేమక్త కరిగి పోయ్యడు; 
           "చెబ్బతాను.  మీకు కాకపోతె ఎవరిక్త చెబ్బతాను.  ఎవరు 
మీ కంట్ట  బాగా అర్థం చేసుకుంట్టరు? సమసో కొతిదేమీ కాదు.  
కానీ కొతిదైన్న పాతెదన్న సమసో సమస్టో కద్మ.  అది కూడా 
మనవర్కూ  వసేి ఇ౦కా పెదూ సమసో.  మా అమామయి ఒకతనిని 
ప్రేమించింది.  అతని క్తచిచ చెయోకపొతే చ్చిచపొతానని,  లేకుంట్ట 
అసలు పెళ్ళళ వదూని గ్గడవ చేసొింది. ,కానీ మా ఇంట్ట సంగతి 
తెలుసుగా.  అమమకూడా  న్నదగగర ఉంటు౦ది కద్మ.  శ్వఖా 
బేధ్ం కూడా ఇష్ణిప్డదు.  మా ఆవిడా, ఆవిడా  అంతే.  న్నకూ 
ఇషిము లేదు.  మా బ్ంధువులోల ఎవరూ ప్రేమ పెళీళళ్ళళ లేవు. న్నకూ 
చినాతనం గాన్వ ఉంటుంది. అదే దిగులు."  అన్నాడు. 
         ’”మీ వాళ్ళళ  కాద్మ”  
             "కాదు.  అ౦తే  కాదు.  అసలు మా వాళ్ళలో కూడా శ్వఖా 
బేధ్ం కూడా ఇష్ణిప్డరు. అన్నాడు.  నిజమే.  ఒకసారి 
పార్క  ఫ్రండ్సి  లో న్న  ఒకరు అడిగితే శ్వఖా౦తర్మని వదూన్నాడు.  
అతనిక్త కోప్ము  కూడా వచిచ౦ది.  అయితే చుట్టిలలొన్వ 
ఎవరో   అడిగితే కాదన్నామని, అతనిక్త కోప్ము వచిచన్న ఏమీ 
చెయోలేనని తనతో  అన్నాడు.  అందుకే ఇపుపడు 
అ౦దరూ  ఎక్తకరిసాిర్ని భయప్డూతూ౦డవచుచ.  

         "చ్దువు, ఉదోగం వగై రాలు...”,  ఆపాడు. 
        "అవీ అంతంత మాత్రమే కానీ సమసో అదికాదు.  కులా౦తర్ం 
మా వాళ్ళళ వపుపకోరు"  
        "ర్ంగన్నధ్ం, నీ వయసుి ఎంత?" అడిగాడు. 
         "64.  అమమయి లేటుగా పుటి్టంది, తెలుసుగా"  
        "అంట్ట అమమక్త 80 పైన, మీ ఆవిడక్త ద్మద్మపు అర్వై వు౦డచుచ 
కద్మ.  ఇలా చెబ్బతున్నానని ఏమీ అనుకొకు.  సరాసరి వయసుి 
ప్రకార్ం ఒక ప్ది ప్న్నాండేళ్ళల ఉంట్టమేమో మన౦.   మన ఇంత 
చినా జీవితం కొసం వాళ్ళని బాధ్ పెటిట౦, మన౦  బాధ్ ప్డట౦ 
అవసర్మా? అనీా బాగుంట్ట ముఖోంగా అబాబయి మంచివాడయితే  
సరిపెటుికో. లేకుంట్ట ప్ంతాలు ,ప్టి్టంపులు, నిరాశ్వ, దుఖాఖల 
తొట్ట జీవితాలు ముగిసిపోతాయి. మీరు కాదంట్ట మీకు  చెప్పకుండా 
చేసుకుంట్ట  ఇ౦కెOత అవమానం,  ఆలొచించు. తొ౦దర్పాటుతొ 
ఏ అఘాయితోమూ చేసుకుంట్ట ఇపుపడు అన్వవాళ్ళల అపుపడూ 
అ౦ట్టరు సరిపెటుికోవల్లసి౦దని. అ౦దుకే సమసో నీది. నిర్ాయమూ 
నీదే కావాల్ల.  బాగా అలొచి౦చు.’” 
       "అయిన్న ఇది ఇపుపడు నీ సమసేో కాదు.  చాలామ౦ది సమసో.  
తరాల అ౦తరాల సమసో ప్రేమ వివాహాల సమసో"  అన్నాడు. 
             ఇంతలొ మిగతా ఫ్రండ్సి రావడంతోట్ట మాటలు  ఆపేశ్వరు. 
 తరువాత  న్నలుగు రోజులు ర్ంగన్నధ్ం పార్క క్త రాలేదు.  
ఎమైందో వెళాళల్ల అనుకున్నాడు.  కానీ బాగుంట్ట౦ద్మ అని ఆలోచి-
సుింట్ట, అతన్వ ఇంట్ట కుచాచడు.  
         "మీరు చెపిపనట్టల ఆలొచిన్నచను సర్.  మా వాళ్ళక్త కూడా నచ్చ 
చెపాపను.  మీర్నాట్టల, మన మిగిల్లన చినా జీవితం కోసం వాళ్ళ 
ముపెవప, నలభై ఏళ్ళ జీవితం బాధ్ పెటిడం ఎందుకు అనిపించింది.  
కానీ పెళిల మేము చెయోమన్నాము.  వాళ్ళన్వ చేసుకోమన్నాము. 
 "అదేమిటీ  మళీల"   అన్నాడు. 
      "మరీ లొంగిపొయినటుల ఉండ దుగా.  ఎవరైన్న అడిగిన్న మాకు 
తెల్లయకు౦డా చెసుకున్నార్ని చెప్పచుచగా” అని అన్నాడు.        
            "అది మరీ తపుప.  ఆడ పిలల క్త పుటి్ట౦ట్ట అండదండలు 
లేకుంట్ట మరీ కషిం.  అందులొ ప్రేమ పెళీళళ్ళ లొ మరీ  అవసర్౦.  
అడిగే వారు, ఆదుకున్వ వారు లేకుంట్ట అతిింట్ట వారిక్త, భర్ికు కూడా 
లోకువ  అవుతారు.  న్వను చేసిన తపుప కూడా  అదే. అందుకే 
చెబ్బతున్నా.  నీ లాగే న్వను సంఘం కోసం,  బ్ంధుమిత్రులక్త 
భయప్డి న్న ఒకకగానొకక కూతురి ప్రేమ పెళీళ ఒపుపకోలేదు. పెళిల 
న్వను చేయలేదు.  అతిింట్ట  ఆర్ళ్ళల భరించ్లేక, ఓద్మరిచ అకుకన 
చేరుచకున్వవారు లేక   న్న ఒకకగానొకక కూతురు చ్నిపోయింది. న్వను 
చేసిన తపుప ఎవరూ చేయకూడదన్వ న్నకోరిక.  ఇది నీ, న్న సమసో 
కాదు తరాల అ౦తరాల సమసో.  పిలలలు, మనము స౦యమనము 
పాట్ట౦చ్క తప్పదు."  అన్నాడు కనీారు కారుస్తి రామారావు.  
 ర్౦గన్నధ్౦ నిరాా౦త పొయి చూస్తి ఉ౦డి పొయ్యడు. 
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ఆశల ఇౌందేధనసుు... 

రెకకల్ప విచ్చుకుని  

నా మ్మఖ మౌంతా పరచ్చకుని  

వొళ్ళి విర్చచ్చకుౌంటూ  

తన రౌంగులను చ్చమిున వేళ్...  
 

తనుయతవౌంలో  పే్రమ పరవశ్ననిా  

వశౌం చేసుకునా నా అక్షి 

పూరవపు కమరాకు చ్చక్తకన ఒక నేతేౌం లా 

కాల చ్కే విశవ వీక్షణలో ఈ శ్నరవర్తతో కలస్ట 

ఆకాశౌం అౌందాలను ఆరబోస్ట 

పనీాటి ఝల్పల లను చ్చలకర్తస్ఫి ౌంది 

కాలౌంతో బ్దటు పచ్ుబొటిు రౌంగుల్ప మార్తు . . .  

ఇౌందేధనసుు రౌంగులతో పడుచ్చ ప్పలల  వొళ్ిౌంతా పర్చచ్చకునా వేళ్.... 
 

శృౌంగార రాజు మనుథుడు.... 

రే రాణీ  సుమాల బ్దణాల్ప పూని 

కనెాప్పలల  కలలలో సువాసనల్ప 

నిౌంపుతునా వేళ్... 
 

వౌంగ పూవు చ్ౌందే కాౌంతల 

సరభాల్ప సుకుమార వాయువు తనువులో  

దాగి దాగి విసి ర్తసిునా వేళ్ 
 

పే్పయుని రాకకు స్కవగత గ్లతౌం ఆలప్పౌంచ్గా... 

ఈ రేయ కలల రెకకల్ప... 

ఆశల అమృతానిా వరి్తసిుౌంటే... 

రేపటి రోజుపై  వసౌంతోతువౌం 

జర్చపుతునా నముకౌం 

పేతి క్షణౌం మనదేననే ఆశ  
 

ఆశల మలల  పౌందిర్తలో 

తమకౌంతో విశేమిస్ఫి .... 

రాతేిపవళ్ళల ...శిశిర వసౌంతౌం 

పౌందులను చూడాలనే ఇౘ్ఛ 
 

ఏదో వెలితి....అసౌంతృప్పి ... 

సరదాల కుౌంచె తో అదిద నరౌంగుల్ప....ఈనాడు 

లేత వౌంగ, కే్తౌంపున్ రౌంగు పువువల జాతర తో మ్మచ్ుట్ 

గొలిప్ర అౌందాలను వీక్షిసిునాా... 

 

అౌందానిక్త నిరవచ్నానిాచెపులేక పోతునాా 

 మూల రౌంగుల నుౌండి పుటిి .. 

 తన వరాణ నిా మార్చుకుని 

 విసి ర్తసిునా సౌంకర రౌంగుల అౌంతరాల 

 తాతివక లోతులోల ...సౌంచ్ర్తసిునాా 
 

గొపు చ్చతేానిక్త...అక్షర అభ్యౌంగనౌం చేస్ట 

కవయతేి ని కావాలని కాదు గాని 

సతాుౌంగతయ గౌంధ పర్తమళాల 

అక్షర జాానౌంలో  తడ్వాలనే తపన తపు! 
 

అదే పూరణ  తృప్పి నిచేుఆశల ఇౌందేధనసుువసర ౌం 

నా ఆలోచ్నలకు అసర ౌం 

నా గుౌండెకు సనాున శ్నల్పవా...అనుకునాా..కానీ... 

ఈ శ్నరవర్త వెనుాను కాలౌం కరోనా తో నిౌంప్పౌంది 

ఎకకడి ఆశల్ప...!  
 

ఆశల గడియారౌం రెకకల.. కలల కౌంటిని మూసేస్కయే... 

 మ్మఖౌం లో వికారాల్ప... 

 కానీ గడియారౌం  రెౌండు పదులను 

 స్ఫచ్చస్ఫి ...జాానిలా 

  వెరప్రల? వగప్రల..  

 ఇక రాబోయే కాలౌం  
 

 మీ కలలకు స్కకారౌం అౌంటునాది 

 చ్చతేౌంలోని ఊదా రౌంగు నిసి బద  నిదానౌం..  తీక్షణ శక్తి  స్టౌంధూరౌం... 

హౌందా ..ఆడ్ౌంబర దరుౌం 

శక్తి ..జాాన...ఆరాధన ల  ఆలౌంబౌం 

రేపటి జీవితానిా చ్చగుర్తౌంచే బిగి కౌగిలి.. 
 

 నా పదాలపై  స్టౌంధూరo 

 రాబోయే జీవన పౌరణ మ్మల సౌంకేతౌం 

కొతి  ఉషసుులకు మేలొకల్పపు 

రాబోయే విఘ్నాలను లయౌం చేసే దీపావళ్ళక్త ఆహ్వవనౌం 

దీపావళ్ళ నిౌంప్రనుఆశ్న చ్మ్మర్చను.. 

ఆశ   
శ్రీదేవి  
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త్రిమూరి ిదినోతివ కార్ోక్రమం  
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 మనకందుకులెదూూ   
అప్పరాజు న్నగజ్యోతి 

 సిటీబ్సుిలో  క్తట్టకీ ప్రకకన సీటులో కూరుచన్నాక, 
బాోగునుండి నోటు బ్బకుకని  బైటక్త తీసి, ముఖోమైన పాయింటలని 
శ్రదిగా పునఃశచర్ణ చేసుకోసాగాను. ఈరోజే ఆఖరి ప్రీక్ష. ఈ ఒకకటీ 
బాగా రాసానంట్ట డిసిింక్షన్ గాోరంట్ట.  
 సగం సీటుల నిండగాన్వ, బ్సుి బ్యలేూరింది. ద్మద్మపు నలభై 
నిముష్ణల తరాేత, కాలేజీ సాిప్ దగగర్ప్డుతుంట్ట, పుసికం మూసేసి  
బాోగులో పెటి్టసాను. 
 సీటునుండి లేచి నిలబ్డగాన్వ, రండు సీటల అవతల రాడ్స 
ప్టుికుని నిలబ్డ ి మా కాలేజీబూోటీ, మనీష నడుంపై సుతార్ంగా 
గిలేలసి, ఏమీ ఎర్గనటులగా చ్టుకుకన ప్రకకక్త జరిగిన మా సీనియర్ 
నిర్ంజన్ ని చూసి విసుిపోయ్యను. జనంతో క్తక్తకరిసిన బ్సుిలో ఏం 
చేసిన్న ఎవరూ ప్టి్టంచుకోర్నా ధీమాతోన్వ ఇటువంట్ట నీచ్మైన 
ప్నిక్త తెగించినటుిన్నాడు.   
 కోప్ంగా వెనక్తక తిరిగిన మనీషక్త, వెనకే నిలబ్డ ి  తేజసిే 
కనిపించ్డంతో, “యు ఇడియట్, న్న ఒంట్టపై చేయి వసేందుకు 
నీకెంత ధైర్ోంరా? కాలసుట్టప్ర్ వి  అయినంత మాత్రాన ఏం చేసిన్న 
ఊరుకుంట్టర్నుకుంటున్నావా రాస్టకల్!“ అంట్ట అతని చెంప్ 
చెళ్ళళమనిపించింది.  
 హఠాతిుగా జరిగిన సంఘటనక్త  ష్ణకయిన తేజసిే కొదిూ 
క్షణాలక్త గానీ తేరుకోలేకపోయ్యడు. అవమానభార్ంతో మొహం 
ఎర్రబ్డింది. 
 “మనీష్ణ నువుే పొర్బ్డాివు. నినుా అలలరి పెటి్టంది 
నిర్ంజన్. కావాలంట్ట అనూషని అడుగు, తను కూడా చూసింది“ 
అంట్ట సపోర్ి కోసం న్నవపు చూసాడు తేజసిే.  
 అయితే, కళ్ళదుట జరుగుతునా ఈ గ్గడవక్త న్న ఒళ్ళంతా 
అప్పట్టకే విప్రీతంగా చెమటలు ప్టి్టసాయి. అసలే ప్రీక్షల ట్టనషనోల 
వున్నాన్వమో, భయంతో లోప్లనుండీ ఒణ్కొచేచసోింది. నోట్టనుండీ 
మాట పెగలడం లేదు. 
 న్న నుండి ఎలాంట్ట రసాపన్ి రాకపోవడంతో, తేజసిే 
మాటలని మనీషతో సహా బ్సుిలో వునా ఎవేరూ నమమలేదు. 
 అతన్నంత మొతిుకుంటున్నా ప్టి్టంచుకోకుండా, 
ప్రయ్యణికులంతా కల్లసి అతనిా చితకబాదేయడమే కాకుండా 
బ్సుిన్నపించి, అతనిా విసురుగా క్రిందక్త తోసేసారు.  
 బ్టిలకంట్టన దుముమని దులుపుకుంట్ట లేచి నిలబ్డ ి
తేజసిే, బ్సుి క్తట్టకీగుండా న్నకేసి చూసిన చూపులని తటుకిోలేక, 
తలని బాగా క్రిందక్త వంచేసుకున్నాను. 
   *** 
 ప్రీక్షహాలోల, సీరియస్ గా జవాబ్బలు రాసుిండగా, 
హట్టతుిగా, ప్రకకన్వ బూటల శబ్ూమవడంతో తలెతాిను.  
 న్న జవాబ్బప్త్రానిా విసురుగా లాగేసుకుంట్ట “మిమమల్లా 
డిబార్ చేసుిన్నాను“ అనా సాకాడ్స మాటలక్త కొయోబారిపోయ్యను. 
 “సార్, న్వను ఏ తపూప చేయలేదు. నన్నాందుకు 
శక్షిసుిన్నారు“ అనా న్న మాటలక్త “ప్రీక్షలో కాపీ కొడుతునాందుకు“ 

అంట్ట,  క్రిందక్త వంగి న్న బంచీ ప్రకకన ప్డి వునా సిలప్ ని తీసి 
చూపించాడు, సాకాడ్స. 
 అంతద్మకా ఆ సిలప్ వపే న్న దృష్టి పోలేదు. 
 “సార్, పీలజ్, న్న మాట నమమండి.  అది న్నది కాదు. న్వను 
మెరిట్ స్తిడెంట్టా. ప్రీక్షలో కాపీ చేసి వ్రాయవలసిన అగతోం న్నకు 
లేదు. ఈ విషయం ఇకకడ ఎవేరిని అడిగిన్న చెబ్బతారు, పీలజ్“  అని  
ప్రాధేయ ప్డుతూ కాలసంతా కల్లయచూసాను. 
 అయితే, ప్రీక్ష వ్రాసుినా వాళ్ళలోల ఏఒకకరూ తలెతిి మావపు 
చూడడంలేదు.  
 జరుగుతునాద్మంతో  ఏ సంబ్ంధ్మూ లేనటుిగా,  అంతా 
నిశిబ్ూంగా ప్రీక్ష వ్రాసుకుంటుండడం చూసాక న్న కళ్ళనుండి నీళ్ళళ 
ఉబిక్తవచాచయి. 
 “చూడమామ, కాపీ కొడుతూ ప్టుిబ్డ ి ప్రతీఒకకరూ చెపేప  
మాటలే యివి. చేసిన తపుపక్త తోడు ఏడుపు కూడానూ “ హేళ్నగా 
అన్వసి గదినుండి సాకాడ్స వెళిలపోతుండగా, వగంగా అతని ముందుక్త 
వచిచ నిలబ్డాిడు తేజసిే. 
 “సార్, ఆ అమామయి చెబ్బతునాది అక్షరాలా నిజం. ఆ సిలప్ 
ఆమెది కాదు. ఆమె వెనకే కూరుచనా అబాబయి కాపీ కొడుతూ, మీరు 
వసుిన్నార్నా హడావిడిలో విసేరేయగా  అది వచిచ ఆమె ప్రకకన 
ప్డడానిా న్వను సేయంగా న్నకళ్ళతో చూసాను. ఇందులో ఆ 
అమామయి తపుప ఏమీ లేదు, దయచేసి ఆ అమామయిని వదిలేయండి, 
పీలజ్ “  
 తేజసిే మాటలక్త పోతునా ప్రాణాలు లేచిరాగా, అతనివపు 
కృతజాతగా చూసాను. 
 “పిల్లలక్త ఎలక సాక్షయం అనాటుి ఆ అమామయిక్త నీ వతాసిా? 
అయిన్న అసలు నీ మాటని న్వన్నందుకు నమామల్ల, చెపుప?“  
 కళ్ళర్ర చేస్తి తేజసిేని గదిూంచాడు సాకాడ్స.  
 “సార్, మీరు ఆ అబాబయిని సోద్మ చేసిన్న, అతని 
జవాబ్బప్త్రానిా  మీచేతిలో వునా సిలప్ తో పోల్లచ చూసిన్న న్వను చెపేపది 
నిజమో కాదో మీకే తెల్లసిపోతుంది“  
 తేజసిే మాటలక్త ఒకక క్షణం ఆలోచించాడు సాకాడ్స.  
ఎదుట్ట వోక్తి  నిజం చెబ్బతున్నాడో, అబ్దిమే ఆడుతున్నాడో ఇన్వాళ్ళ 
అనుభవంలో  అతను సులభంగా తెలుసుకోగలడు. వెంటన్వ న్న 
జవాబ్బప్త్రానీా, న్న  వెనకనునా అబాబయి జవాబ్బప్త్రానీా, తన 
చేతిలోని  సిలప్ తో  పోల్లచచూసుకున్నాక తేజసిే చెపిపంది నిజమేనని 
తేలుచకుని, న్న  జవాబ్బప్త్రానిా న్న చేతిలో పెట్టి తేజసిే భుజం తటి్ట  
వెళిళపోయ్యడు సాకాడ్స. 
 ప్రీక్షవ్రాసి హాలునుండి బ్యటక్త రాగాన్వ తేజసిేని 
కల్లసాను. 
 “చాలా థాంక్ి తేజసీే. ఈ రోజు మీరుగానీ సాయం చేసి 
ఉండకపోతే, న్న కెరీర్ పై మచ్చ ప్డిపోయేది. మీ మేలు న్వన్ననాట్టకీ 
మరిచిపోలేను“ అంట్ట న్వను కృతఙ్ాతలు చెబ్బతుంట్ట“, నిజానిా 
ఉనాదునాటులగా చెప్పడం తపిపసేి, న్వను ప్రతేోకంగా చేసిందేమీ లేదు 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : ఏప్రిల్ 2021 22 

అనూష్ణ“ అన్వసి వెళిళపోతునా తేజసిేవపు అలాగే 
చూసుిండిపోయ్యను.  
 అతని మాటలక్త న్నలో అంతర్మధ్నం మొదలైంది. 
   *** 
 బ్సుి దరిక్త ఇంట్టక్త చేరుకున్వటప్పట్టక్త రాత్రి ఏడుగంటలు 
ద్మటీంది. 
 ఇంట్టబైట వర్ండాలో కూరుచని మాధ్వరావు అంకుల్ తో 
బాతాఖానీ మాట్టలడుతున్నాడు న్ననా. 
 “ఏమామ, ఇంతాలాసోం అయిందేమిట్ట? ఈ రోజు 
చివరిప్రీక్ష కద్ద. బాగా వ్రాసావా?“ అనా న్ననా మాటలక్త “బాగాన్వ 
వ్రాసాను న్నన్నా“ అని చెపేపసి బాోగుని అలామరాలో పెట్టిక, న్వరుగా 
బాత్రంక్త వెళిల మొహం కడుకుకని వచిచ సోఫ్యలో కూరుచన్నాను.  
 మనసంతా అసిథమితంగా వుంది.  
 ప్రీక్షలయిపోయ్యయనా సంతోషం మొతిం ఎగాిమిన్వషన్ 
హాలోల జరిగిన సంఘటనతో తుడిచిపెటుికుపోయింది.  త్రుట్టలో 
తపిపన ప్రమాద్మనిా తలుచుకుంట్ట ఏదో గుబ్బలుగా అనిపించింది. 
 వర్ండాలోనుండి న్ననా మాటలు వినిపిసుిన్నాయి.  
 “మాట అవసర్మైన చోట మౌనం వహంచ్డమనాది 
ముమామట్టకీ తపేప కదరా మాధ్వా ! కళ్ళదుట ఎనిా అవకతవకలు 
జరుగుతున్నా మనకెందుకులెద్దూ అనుకుంట్ట, అంతా ప్రకకక్త 
తపుపకోవడంవలన, తెలీకుండాన్వ సమాజానిక్త ఎంతో చెడు 
జరుగుతోంది. అతుోనాతమైన ప్దవిలో వునా వోకిులతో సహా, 
ప్రతీఒకకరూ తమక్త తెల్లసిన నిజాలని నిర్భయంగా బైటక్త 
వెలలడిచేసేందుకు బ్దులుగా మౌన్నన్వా ఆశ్రయి-సుిండడం వలన 
కఠోర్సతాోలెనోా మరుగున వుండి పోతున్నాయి, అబ్ద్మిలేమో 
రాజాోలేలుతున్నాయి.“  
 “నిజమేరా సతోమూరీి. రండువరాగలు మధ్ోన గ్గడవ 
జరుగు-తుంట్ట, ధ్ర్మం ఏ ప్క్షాన వుందో తెల్లసీ మనకెందుకులెద్దూ 
అనుకుని మౌనంగా వుండిపోవడమనాది, తపుప చేసిన వాడి ప్క్షాన 
చేరి అధ్రామ-నిక్త కొముమకాయడంతో సమానమే ! కాకపొతే, 
ఇపుపడిపుపడే ఈ విషయంలో మన సమాజంలో కొదిూకొదిూగా మారుప 
వసోిందిలే. అన్నోయ్యలని ఖండిస్తి జనం రోడలపైక్త వచిచ ప్రొట్టస్ి 
చేయడం, సోషల్ మీడియ్య ద్మేరా చైతనోం కల్లగించ్డంలాంట్టవి 
చేసుిన్నారుగా” 
 వాళ్ళ మాటలు వింటుంట్ట, సతాోనికీ, అసతాోనికీ మధ్ోన 
వునా సనాట్టద్మరానిక్త ఎటువపున వుంట్ట ఏం జరుగుతుందోనని 
బాలోంలో న్వను భయప్డ ి  సందరాభలనీా ఒకకసారిగా న్న కళ్ళదుట 
నిలబ్డాియి. 
   *** 
 “రాజోం, న్న ప్రుిలో అయిదందలనోటు వుండాల్ల. 
నువుేగానీ తీసావా“  
 ఆఫీస్ క్త తయ్యర్వుతూ, ప్డగగదిలోనుండే పెదూకంతంతో 
అడిగాడు సతోమూరిి. 
 “అమమ ఇంటోల లేదు.  గుడికెళిళంది న్నన్నా“ అంట్ట రితిక 
చెబ్బతుండగా “నినారాత్రి నీ ప్రుిలో నుండి అమమ డబ్బబలు 
తీసుిండగా న్వను చూసాను న్ననా” అంట్ట హాలోలని సోఫ్యలో  
కూరుచని హోంవర్క చేసుకుంటునా ఏడేళ్ళ అనూష చెపిపంది. 

 ఈ సంభాషణంతా అపుపడే గుడి నుండి తిరిగ్గచిచ ఇంటోల 
అడుగు పెడుతునా రాజోలక్ష్మి చెవిలో ప్డింది.  
 “అసలే న్నలాఖరురోజులు. డబ్బబలక్త కటకటగా వుంది. 
ఇలాంట్ట సమయంలో హఠాతుిగా అయిదందలరూపాయల 
అవసర్ం ఏం వచిచంది రాజోం?“ అంట్ట భార్ోని గదిూంచాడు 
సతోమూరిి. 
 భార్ోకునా సినిమాల పిచిచ, చీర్లపిచిచ, నగలపై 
వాోమోహం అనీా కూడా  అతనిక్త బాగా తెలుసు కాబ్ట్టి,  
ఇంట్టఅవసరాలని గమనిస్తి మితంగా ఖరుచ చేసుిండమని ఆమెని 
అడపాదడపా హెచ్చరిసుింట్టడు సతోమూరిి. అయితే అవవీ ఖాతరు 
చేయద్మమె. ఈ ఒకకవిషయంలోన్వ  భారాోభర్ిల మధ్ో తర్చుగా 
గ్గడవలు జరుగుతుంట్టయి. 
 భర్ి అడిగినద్మనిక్త సమాధానం చెప్పకుండా తలొంచుకుని 
మౌనంగా వంట్టంటోలక్త వెళిళపోయిన రాజోలక్ష్మి, ఆతను ఆఫీస్ క్త 
వెళ్ళళద్మకా ఆగి, ఆ తరాేత అనూష రండుచెంప్లూ వాయించింది.  
 “మీ న్ననా జేబ్బలో నుండి న్వను న్నలుగు డబ్బబలు తీసాన్వ 
అనుకో, పేదూసతోహరిశచంద్రురాలాల నువాేవిషయం నోరు తెరిచి 
చెపాపలట్ట ? నీకంట్ట పెదూది, నీ అకాక చూసిందిగా ! అయిన్న అది 
నోరు విపిపంద్మ? మనకెందుకులెద్దూ అనుకుని ప్రకకక్త తపుపకోక 
అనిాంటోలనూ ఎందుకే వలుపెటిడం“   అంట్ట ఆమెక్త తలవాచేలా 
చీవాటుల పెటి్టంది.  
   *** 
 “రాజోం, రేపుదయ్యన్వ మా పినీాబాబాయిలు ఊరునుండీ 
ఇకకడి-కొసుిన్నారు. కోరిులో ఏదో ప్నుందట. అది చూసుకుని 
రండురోజులోల తిరిగి ప్రయ్యణమవుతార్ట.“ 
 ఆఫీస్ నుండి ఇంట్టక్త వస్తిన్వ భార్ోతో చెపాపడు 
సతోమూరిి. 
 “అయోో, ఇంటోల సరుకులు నిండుకున్నాయండీ. ఇపుపడే 
కొటుిక్త వెళిల తీసుకొసాిను. అదే చేతోి కూర్గాయలు  కూడా 
తెచుచకుంట్టను. ఒక వంద రూపాయల్లవేండి“ అంట్ట భర్ి ఇచిచన  
డబ్బబలు తీసుకుని అనూషని వెంటబటుికుని ప్చారీకొటుిక్త వెళిళంది 
రాజోలక్ష్మి.  
 చుటుిప్రకకల రండు క్తలోమీటర్ల ద్దర్ంలో మరే 
ప్చారీకొటుి లేకపోవడంవలలనూ, అవి ప్ండగక్త 
ముందురోజులవడంతోనూ ఆ వళ్ కొటుిలో జనం క్తక్తకరిసి 
వున్నారు. ఎనభైరూపాయలక్త సరిప్డా  సరు-కులనీ, కూర్లనీ 
కొన్నాక కొటుి యజమాని  చేతిక్త వందరూపాయల నోటు ఇచిచంది 
రాజోలక్ష్మి. 
 అప్పట్టకే కొనుకుకనా సరుకులక్త నలుగురైదుగురు 
కసిమరుల వెంటవెంటన్వ డబ్బబలని ఇవేడంతో, రాజోలక్ష్మి యిచిచన 
వందనోటుని అయిదువందలనోటుగా పొర్ప్డాిడు 
కొటుియజమాని. 
 సరుకులక్తపోను మిగిల్లన చిలలర్ న్నలుగ్గందల ఇర్వై 
రూపాయ- లతను రాజోలక్ష్మి చేతిలో పెటిబ్తుంట్ట, అది 
గమనించిన అనూష  “అయోో అంకుల్,   మీరు అమమక్త ఎకుకవ 
డబ్బబల్లచేచసుిన్నారు. మా అమమ యిచిచంది వందనోట్ట“ అంది . 
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 ఆ మాటలక్త కంగారుప్డి కొటుియజమాని, గబ్గబా గలాల 
పెటి్టలో డబ్బబలని లెకక చూసుకుని “అయోో, హడావిడిలో 
పొర్ప్డాిను. చాలా థాంక్ి పాపా“ అంట్ట ఇర్వైరూపాయలని 
రాజోలక్ష్మిక్తస్తి, అనూష చేతిలో  ఒక చాకెలట్ ని పెట్టిడు. 
చాకెలట్ ని నోటోల వసుకుని సంతోషంగా చ్ప్పరిస్తి, అమమతోపాటు 
యింట్టక్త బ్యలేూరిన అనూషక్త ద్మరిపొడుగుతా తల్లల ఎందుకు 
ధుమధుమలాడుతోందో అర్థం కాలేదు. 
 “జెషిద్మన్న, చేతిద్మకా వచిచన లక్ష్మీదేవిక్త మోకాలడంి 
పెట్టివు కదే. న్న అదృషింకొదీూ, కొటుివాడేదో ఓ న్నలుగు వందల 
రూపాయలు ఎకుకవిసేి నీ సొమేమంపోయిందని మధ్ోలో 
కలగచేసుకున్నావు? అసలు నినుా కాదు, నీలాంట్ట శనిగ్గటుిద్మనిా 
తోడు తీసుకువెళిళనందుకు ననుా న్వను చెపుపతో కొటుికోవాల్ల. ‘ 
మనకెందుకులెద్దూ ‘అనుకుని గముమనుండక ‘ తగుదునమామ ‘   
అంట్ట ప్రతీద్మంటోల జ్యకోం చేసుకుంట్టవు“ 
 నోరునొపిప పుటి్టద్మకా కూతురిక్త ఒకకతీరాన శ్వప్న్నరాథలు 
పెటి్టన రాజోలక్ష్మి,  ఇంకా కోప్ం తీర్క కూతురి న్నతిిమీద రండు 
మొటి్టకాయలు వసింది. 
 ఆ రాత్రి.. 
 “రాజోం, న్న జేబ్బలో చిలలర్ బొతిిగా లేదు. నీక్తచిచన 
వందలో చిలలర్ ఏదైన్న మిగిలుంట్ట ఇలా  తెచిచవుే“ అనా 
సతోమూరిితో “భలేవారే, ధ్ర్లు ఆకాశ్వనాంటుతుంట్ట 
వందరూపాయలక్త  సరుకులు రావడమే గగనం, అలాంట్టది  ఇంకా  
చిలలర్ మిగలడం కూడాన్న“ మెట్టకలు విరుస్తి చెబ్బతునా తల్లల 
మాటలక్త అనూష నోరు మెదప్లేదు.  
   *** 
 రండురోజులనంతర్ం.....   
 కాలసు రూమ్ లో అనూష  ప్రకకబంచీలో కూరుచనా అరిున్ 
కళ్ళలోల నీళ్ళళ గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ మామయో లండన్ 
నుండి తెచాచడని నినానంతా  కాలస్ లో అందరికీ గ్గప్పగా 
చూపించుకునా కంపాస్ బాక్ి కాసాి ఈవళ్ మాయమైంది.  
 “చూడండి పిలలలూ, కంపాస్ బ్బాక్ి ఎవరైతే దంగతనం 
చేశ్వరో, వాళ్ళళ తమ తపుపని ఒపుపకుని ఇపుపడే అరిున్ క్తచేచసేి ఏ 
ప్నిష్ మెంట్ట ఇవేను. లేకపోతే మాత్రం హెడ్స మాసరి్ ని కాలసుక్త 
పిల్లపిసాిను“ 
 కాలస్ టీచ్ర్ భాభారాణి  పిలలలందరినీ ఉదేూశంచి గటి్టగా 
చెపిపంది. ప్ది నిముష్ణలైన్న, ఆ కంపాస్ బాక్ి ని తీసింది 
తామేనంట్ట ఏ ఒకకరూ ముందుక్త రాలేదు.  
 అదంతా చూసుినా అనూషక్త మనసులో ఒక విధ్మైన 
బరుకుగా వుంది. ఎందుకంట్ట, నినాట్ట రోజున కాలసులో జరిగిన  
దంగతన్ననిక్త ఆమే ప్రతోక్షయసాక్షి. 
 నినా చివరిపీరియడ్స టీచ్ర్ స్టలవులో ఉండడం వలన  
కాలసులో అందరూ ఆటలమైద్మన్ననిక్త వెళాళరు. ఆటలోల కాల్లక్త 
దెబ్బతగలడంతో వెనక్తక వచేచసింది అనూష.  అయితే, ఆమెకంట్ట 
ముందే వచేచసిన రాజేష్,  పిల్లలలా, అడుగులో అడుగేసుకుంట్ట 
అరిున్ బంచీని చేరుకుని మెల్లలగా అతని బాోగునుండి కంపాస్ 
బాక్స్ ని తీసి తన బాోగులో పెటుికోవడానిా, అపుపడే కాలసురూమ్ 
లోక్త అడుగుపెడుతునా అనూష సపషింగా చూసింది.  

 ఇపుపడు ఆ విషయ్యనిా టీచ్రుక్త చెపేపద్మూమనుకుంటునా 
తరుణంలో “ మనకెందుకులెద్దూ అనుకుని ప్రకకక్త తపుపకోక 
అనిాంటోల కాళ్ళళవళ్ళళ ద్దరుసాివెందుకే మొదుూద్మన్న “  అంట్ట 
రోజూ ఇంటోల తల్లల వసే అక్షింతలు అనూష చెవులోల కోట్టసేరాలతో 
గింగురుమన్నాయి. 
 అంతే, ఒళ్ళంతా ఒణ్కురాగా,  భయంతో అనూషక్త 
నోరుపెగలేలదు. 
 “మనకెందుకులెద్దూ, అసలే ఆ రాజేష్ పెదూ పేచీకోరు. 
అందరితో గ్గడవలు ప్డుతుంట్టడు.“ అనుకుని ఆగిపోయింది.  
 ఆతరాేత, కళ్ళదుట ఏం జరుగుతున్నా, నోరు 
మెదప్కుండా మౌనంగా ఉండిపోవడమనాది  క్రమక్రమంగా ఆమెక్త  
అలవాటైపోయింది. 
  *** 
 “అనూ, ప్రీక్షలైపోయ్యయిగా, ఇకనైన్న న్నకు ప్నిలో 
కాసింత సాయం చేసుిండు”  అమమ మాటలక్త చేదుజాాప్కాలనుండి 
బైటప్డి “అలాగేలేమామ. ఈ ఒకకరోజూ ననుా కాసి రస్ి తీసుకోనీ, 
పీలజ్” అన్వసి బడ్రం లోక్త వచేచసాను. 
 ఎంత ప్రయతిాంచిన్న, ఉదయం సిటీబ్సుిలో తేజసిేక్త 
జరిగిన అవమానం, క్రిందప్డి అతను లేచి నిలబ్డుతూ న్నవపు 
స్తట్టగా చూసిన చూపు,  న్న మనసునుండి చెరిగిపోవడంలేదు.  
తీవ్రమైన అప్రాధ్భావం ననుా ప్టి్టకుదిపేసోింది. 
 నిజమే, ప్రతీ చినాద్మనికీ మనకెందుకులెద్దూ  
అనుకుంట్టపోతే కొన్నాళ్ళక్త సతాోలనీా సమాధులై పోయి, 
మనుషుోలంతా కూడా అబ్ద్మిలకోటలోన్వ జీవితాలని  
గడిపేయవలసివసుింది. 
 న్నద్మకా వసేిగానీ ఈ విషయం న్న చినిాబ్బర్రలోక్త 
ఎకకలేదు. 
 “జరిగిన ఆలసోం ఎలాగూ జరిగిపోయింది,  ఇకనైన్న 
మేలొకని, న్న ప్రయతాంగా న్వను  ఈ సతోం వధ్క్త ఇంతట్టతో ఫుల్ 
సాిప్ పెటి్టయవలసిందే” అని మనసులో గటి్టగా 
నిశచయించుకున్నాకగానీ ప్రశ్వంతంగా నిద్రపోలేకపోయ్యను. 
*** 
ఉదయం కాలేజీక్త వెళ్ళగాన్వ, మనీషని కల్లసి, నినాట్టరోజున బ్సుిలో 
తపుపగా ప్రవరిించింది  నిర్ంజన్ అని ఆమెక్త తెల్లయచేసి, దగగరుండి 
ఆమెచేత తేజసిేక్త క్షమాప్ణలు చెపిపంచాకగానీ న్న మనసుక్త శ్వంతి 
చికకలేదు. 
 “ఉనాటుిండి మీలో ఈ అకాలమారుప ఏమిట్ట 
అనూషగారూ? మీలోని ఈ ధైర్ోసాహసాలక్త ఎందుకని 
ఇంతకాలమూ ముసుగేసేసారు?“  నవుేతూ అడిగాడు తేజసిే. 
 “న్వన్నరిగిన సతాోనిా న్నలోన్వ అదిమేయకుండా, గ్గంతెతి ి
నలుగురికీ వెలలడించ్డంలోని ఆనంద్మనిాఇపుపడిపుపడే 
ఆసాేదిసుిన్నాను తేజసిేగారూ ! అంతా మీ చ్లవ. ఈ విషయంలో 
మీరే న్నకు గురువూ, ఆదర్శమూను. ఇకనుండీ మీ బాట్ట న్న బాట“  
 న్న మాటలోల ధ్ేనిసుినా ఆతమవిశ్వేసానీా, న్న కళ్ళలోల  
తొణిక్తసలాడుతునా ధైరాోనీా  అబ్బబర్ంగా చూసుిండిపోయ్యడు 
తేజసిే !!! 
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పేయాణవేగౌం పర్చగుతునా కొదిద  

దూరౌం తగుగ తునాదనా ధ్యయసే మర్తచ్చ 

ఒౌంట్ర్తతనానిా గుౌండెలోల  నిౌంపుకొని 

ఏకాక్తగా స్కగుతునా జీవితౌం.... 

 

చెటుల , చేమల్ప, చెర్చవుల్ప, కొౌండ్ల్ప 

పక్షుల్ప, జౌంతువుల్ప, ఊరల కు ఊర్చల  

మనుషుల్ప మనసుల్ప వెనకుక స్కగిపోతుౌంటే 

గమయమర్చగని పేయాణౌం... 

 

జీవితమనే నావలో ఒకకటిగా స్కగినా 

పేయాణౌంలో ఓ చ్చవర నీవు మరో చ్చవర నేను 

ఒకకట్యేయౌంత చ్నువునాా 

ఉలిల పరలాౌంటి ‘ఈగో’ పౌంచ్చన దూరౌం 

 

జీవౌం లేని నవువను పదాల చ్చవరా అౌంటిౌంచ్చ 

తడి ఆర్తన గుౌండెల కౌగిట్లల  నలిగిపోయ 

మనసుల్ప కలవని శ్నరీరక సుఖానిా 

చీకటిగదిలో పౌంచ్చకోలేక..... 

 

బౌంధ్యల బౌందిఖానాలో బ్దనిసనెై  

బ్దధయతల ప్రర్చతో బౌందీగా మార్త 

నేను నువువలా స్కగి పోగొటిుకునా నా అస్టి తావనిక్త 

విమ్మక్తి  గ్లతాలాపనకు పలల వికోసౌం 

చీకటుల  మోసుకొసిునా భ్యానిక్త 

వేగౌం పర్తగే హృదయానిక్త జడ్తావనిా జత చేస్ట 

సవతౌంతేత లేని జీవితానిా చెర్తప్రస్ట 

సేవచ్ఛఛగాల్పల కోసౌం అనేవషిస్ఫి ...  

అన్వేషణ  
వైదుోల  మ ధుక ర్  
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 సంపూర్ణ చ్ంద్రోదయం  
చెనా  రామ మూరి ి 

(దీపావళీ కథల పోటీలలో తృతీయ బ్హుమతి గ్రహీత) 

 'మీర్ంతా న్న కోసం ఇంకా ఎదురు చూస్తి ఇకకడే 
కూరుచన్నారా..' ఇంట్టకెళిళ విశ్రంతి తీసుకోవచుచగా....!' తలుపు 
మెలలగా తెర్చి, చ్ంద్ర ఆ మాటల్లా అన్వసరిక్త, కారిడారోల డాకిర్ కోసం 
ఎదురు చూసుినా ర్చ్యితలు, కవులు, ప్రిచ్యమునా 
ప్త్రికలవాళ్ళళ అవాకకయ్యోరు.  
 తలుపు మూసుకుంది.   బ్యట కలకలం మొదలైంది. 
 చ్ంద్రను అందరూ సాహతీలోకంలో 'పూర్ాచ్ంద్ర' అంట్టరు. 
నిబ్దిత గల ర్చ్యిత. సమాజంలో చోటు చేసుకున్వ ప్రతి 
సందరాభనిక్త ఒక చ్ర్చ ఏరాపటు చేసాిడు. సిద్మింతానిా 
రూపొందిసాిడు. గ్గప్ప కాలమిసుిగా రూపాంతర్ం చెందుతాడు. ఆ 
విషయంపై ఏకంగా ఓ పుసికానిా సంకలనం చేయనిదే వదలడు. 
కవులకు ర్చ్యితలకు ప్ంచి పెటి్ట, ద్మని మీద విమర్శ, చ్ర్చలతో ఆ 
సందరాభనిక్త మంగళ్ం పాడతాడు. అది చ్ంద్ర అంట్ట.  
 కల మెతిిన వీరుడు అని కొందరు, గళ్మెతిిన యోధుడు 
అని ఇంకొందరు, ఆయన చొర్వతో ఏ కొతి పుసికం 
వెలువడుతుంద్మ అని మరికొందరు ఎదురు చూసాిరు. మూడు 
దశ్వబాూల సాహతో చ్రిత్ర నిండా ఆయన జాాప్కాలు, ఆయన 
ముద్రికలు, సాహతీ గుభాళింపు ప్ర్చుకొని, అభుోదయ 
ర్చ్యితలకు, ర్ంగప్రవశం చేసుినా ఉతాిహ ప్రులకు కర్దీపిక 
అయ్యోడు ఆయన. 
  గోపాలకృషా కల్లపంచుకొని "ఇంకా ప్దేళ్ళల ఉండాల్లిన 
వాడు. పాప్ం. ఏ మాయరోగం ఆవహంచిందో" అన్నాడు. 
మల్లలకారిున ముందుకొచిచ "ఏమిరాశ్వడు... ఏమి రాశ్వడు- కరువు 
దిన్నల్లా కళ్లకు కట్టిడు. ప్రప్ంచీకర్ణ మీద సాహతాోనిా 
గుపిపంచాడు. కంపూోటరీకర్ణతో కోలోపతునా మానవుడి ఉనిక్తపై 
ఏకంగా ధ్ేజమెతాిడు. మారుతునా మానవీయ విలువలపై 
పుంఖానుపుంఖాలు వెలువరించాడు. ఎవర్ండీ.... ఈ కాలంలో 
ఇంతగా పూసుకొని చేసాిరు," అంట్ట పూర్ాచ్ంద్ర గ్గప్పతన్ననిా 
కొనియ్యడాడు.. 
 ఔనౌను...." అంట్ట తపెపట రాంప్రసాద్ ఉద్మాట్టంచారు. 
 

 ఎవడు ఎవడు ఎవడు ఎవడు 
 గోడ కట్టినది ఎవేడు  
మానవ సంబ్ంధాలను  
బ్ంధీ చేసిందెవేడు.  

అంకురార్పణకు ఆజోం పోసి 
 నింగికెగసే ఊహకు,  
 జవసతాేలు నింపి 
 సాగే జలపాతానిక్త  

ద్మరులు న్నరిపి 
మానవాళిక్త ఉదీూప్న నిచేచవాడిని  

ఆపిందెవేడు  
ఆపేదెవేడు.  

ఎవడు ఎవడు ఎవడు ఎవడు  
ఊహకు కళ్లం వసేదెవేడు.  

 పూర్ాచ్ంద్ర వెలువరించిన కవితా సంకలన్నలను బ్టిీ 
ప్డుతూ, ప్రతి వదికపై వలెల వసాిడు రామ్ ప్రసాద్. ఆ కవితలోల 
గుభాళించే మానవతేపు విలువలంట్ట ప్రాణం రాంప్రసాద్ కు. 
 న్నలుగైదు కవితల్లా గడగడా చెపేపసి బాధ్ను భరించ్లేక 
బ్రున విలపించాడు. నిశశబ్ూం నిండుకుంది. మిగిల్లన సాహతీ వతిల 
హృదయ్యలోల విష్ణదం తాండవించింది. ఇంకేమీ చెప్పలేకపోయ్యరు.  
 ఎదురుగా వసుినా నరుిను చూసి, "డాకిర్ వసాిరా 
బ్యట్టక్త" అన్నాడు ముర్ళీధ్ర్.  
 "వసాిడు" పొడిగా అంట్ట వెళిళంది.   
రాంప్రసాద్ వదూకు వచిచ ముర్ళీధ్ర్ భుజం తట్టిడు. కొంచెం ప్రకకగా 
కదిల్ల నిలుచన్నారు. ముర్ళీధ్ర్ జేబ్బలోనుంచి న్నలుగు పేజీల 
వాోసానిా తీసి అందిస్తి 'సాహతోం పేజీక్త చ్ంద్రం మీద వాోసం 
రాశ్వ..' అన్నాడు. 
 బాధ్లోనూ ఉతుికత. మొదట్టపేజీ చూశ్వడు. సాహతీ 
లోకంలో తారాజువేలా ఎదిగిన తీరు ఉంది. చుట్టి 
విలయతాండవం చేసుినా సమసోల వలయ్యలను ఎలా ఛేదించాలో 
స్తత్రీకరించిన వైనం ఉంది. ఎంత ఉపెపన వచిచన్న ఏమీ 
ప్ట్టించుకోని, ఏమీ సపందించ్ని, ఏమీ చెప్పలేని విజుాల గురించి 
విలవిలలాడిన సందర్భం ఉంది. జీవిత వాసివానిా చిత్రించ్మంట్ట, 
అవారుిలకూ రివారులికూ అంగలారుస్తి భావుకతకు వాసివికతకు 
ప్రాణం పోసి ఇదే జీవితం అని చిత్రించే జీవితాలపై ఏవగింపు ఉంది. 
చివరి పేజీలో సాహతీ ప్రప్ంచానిా సృష్టించిన వీరుడు, కుటుంబ్ 
న్వప్థోంలో వీగిపోయిన సందర్భమూ ఉంది. గుండెకు 
హతుికున్నాడు. తేర్గా ప్ంపించ్న్నా అన్నాడు. కనీాళ్ళతో జేబ్బలో 
దోపుకున్నాడు ముర్ళీధ్ర్.  
 తలుపు తెరుచుకోవడంతో అంతా నిశశబ్ూమయ్యోరు. 
డాకిరు, తన వెంట నరుి, వారి వెంట ఒకరిదూరు కుటుంబ్ సభుోలు 
బ్యట్టక్త వచాచరు. 
 ముఖాలు దిగాలుగా ఉన్నాయి. అందరీా ప్ంపించి డాకిరు 
నిలుచున్నారు. విన్నలనా ఆతుర్త కొందరిలో...., ఏది విన్నల్లి 
వసుిందేమోననా భయం కొందరిలో..... . 
 డాకిర్ పెద్మలు మెల్లలగా విడివడాియి. పూర్ాచ్ంద్ర మనతో 
చాలా రోజులు ఉంట్టడని భావించ్లేం. ఒకోక గంటలో ఒకోక 
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ర్కమైన ప్రవర్ిన, చ్ర్ోలు కనిపిసుిన్నాయి. నిజ జీవితంలో ఆయన 
అనుభవించిన ఉదేేగం గురిు చేసుకుంట్టడు. కవితలు 
చెబ్బతున్నాడు. ఎపుపడో జరిగిన సాహతో గోష్టి గురించి, అందులో 
కవులు ర్చ్యితలు చెపిపన మాటల గురించి చ్రిచసుిన్నాడు. ఒకోక 
క్షణంలో ప్ల్ి పూరిిగా ప్డిపోయి ఒళ్ళంతా చెమటలు 
గకుకతున్నాయి. ఒకోకసారి హైట్టంప్రేచ్ర్. ఉడిక్త పోతున్నాడు. ప్ల్ి 
రేటును పెంచాలని ఎంత ప్రయతిాంచిన్న కుదర్టంలేదు.  
 మీరే చూశ్వరుగా మనల్లా విశ్రంతి తీసుకోమని 
అంటున్నాడు. ఆయన వింత ప్రవర్ిన గమనిసేి న్నకే భయం 
వసుింది. జాగ్రతిగా చూసుకోండి. వీలైనంత వర్కు డిసిర్బ 
చేయకుంట్ట మంచిది. ఇంకో వార్ం రోజులు మనం ఆయనతో 
గడప్వచుచ. వివరించి డాకరి్ తన గదిలోక్త వెళిళపోయ్యడు.  
విషణా్వులయ్యోర్ందరూ.  
   @@@ 
 పూర్ా. పూరిి పేరు సంపూర్ా. పూర్ా, చ్ంద్రతో కల్లసాక, చ్ంద్ర, 
పూర్ాచ్ంద్ర అయ్యోడు. పూర్ా ఆయన మాట జవద్మట్టన రోజు ఒకకట్ట 
కూడా కనిపించ్దు. ఆయన కవిత చెబితే వింటుంది. చ్ర్చకు 
భోజన్నలు సిదిం చేసుంిది. సభ ఏరాపటలకు ఇదూరు కొడుకుల్లా సిదిం 
చేసుింది. పుసికాలు అచుచ వయ్యలంట్ట నగలు ఒల్లచి పూర్ాచ్ంద్రకు 
అందిసుింది. మొదట్ట కాపీని హృదయ్యనిక్త హతుికుంటుంది. 
అందరూ వనోళ్ల కొనియ్యడితే పులక్తంచిపోతుంది. అచేచయించి, 
ప్ంచ్గా మిగిల్లన పుసికాల గట్టిలను ఇంట్ట నిండా పేరిచ 
ఉంచుతుంది. అందరికీ ఆతీమయురాల్లగా నిలుసుంిది. ఉంట్ట 
తింటుంది. లేకుంట్ట గాలస్ మంచినీళ్లను మహా ప్రసాదంగా సీేకరించి 
గడిపేసుింది. పూర్ాచ్ంద్ర కథగా కవితగా వాోసంగా నవలగా 
న్నట్టకగా తన ప్రకకన వొదిగిపోతాడు. జీవితం పూరిిగా అర్థం కాని 
కొడుకులు వాళ్ళ చ్దువు సంధ్ోలోల మునిగిపోతారు. 
 ఆసుప్త్రి బ్యట ఆవర్ణలో పూర్ాచ్ంద్ర మిత్రులంతా 
పోగయ్యోరు. భాష భావజాలం కథ ప్రాంతీయం జాతీయం 
అంతరాితీయం మాండల్లకం శుది వోవహారికం ప్లు అంశ్వల చ్ర్చ 
అకకడ కొనసాగుతూ ఉంది. రాంప్రసాద్ మళీళ కవిత 
అందుకున్నాడు. 

"ఏమునాది ఏమునాది ఏమునాది  
ఏమునాది ఇలాతలంలో 
నీట్ట కోసం నీడ కోసం  

కూట్ట కోసం బ్టి కోసం  

మనిష్టని మనిషే పీకుకతిన్వ  
విష ఘడియల వలయంలోంచి  

చెప్పడానిక్త ఏమునాది ఏమునాది.  
గగనతలంలో సైతం ఆంక్షల వర్షం  

ఏమర్పాటుతో హదుూ ద్మట్టన్న ఫిర్ంగుల వర్షం 
యుది ట్టోంకులు, అణ్బాంబ్బలు,  

సమూహమై, సంద్రమై  
మానవాళిని మటి్ట కరిపిసుినా తరుణంలో, 

చెప్పడానిక్త ఏమునాది ఏమునాది. 
మగాళ్ళళ మృగాళ్వళ  

మర్ మనుషులుగా మారి  
మమతానురాగాల ప్ంచ్వట్టని 

కీకార్ణో రోదనల నిలయంగా మారేచసిన తరుణంలో  
చెప్పడానిక్త ఏమునాది ఏమునాది 
 ఏమునాది ఏమునాది ఏమునాది 
 ఏమునాది ఇలాతలంలో....??... !!! 

 
  ఊగిపోయ్యడు రాంప్రసాద్. మరో పెద్మూయన లేచాడు. 
"పూర్ాచ్ంద్ర రాసిన "కురుక్షేత్రం" చ్దివారా. అదుభతం అదుభతం. 
మనిషంట్ట ఏంట్ట. మానవ జనమ ఎందుకు. ఈ జనమకు ఉదీూప్న ఏది. 
రేపు చ్నిపోతాననగా వెనకుక చూసుకుంట్ట ఏం మిగలాలో ఎంత 
చ్కకగా వివరించారో.... అబ్బబాబ" అంట్ట పూర్ాచ్ంద్ర రాసిన 
పుసికాల పేరుల చెబ్బతూ సందరాభనిా వివరిస్తి పోయ్యడు. 
నింగికెగసిన ఊహ, విశేమానవుడు, అంతర్ంగ తర్ంగ, చినోాడి 
భావ వీచిక, ప్రప్ంచ్మా ననుా తీసుకు పో, ఇంకెన్నాళ్ళళ - ఎన్వాళ్ళళ, 
ద్మహం తీరిన వళ్, ద్మహం తీర్ని వళ్, ర్మాదేవి నవిేంది, ఆమని 
కోయిల అంతర్ంగం... ఒకోక పుసికం ఒకోక అదుభతం" అంట్ట 
వివరించాడు. 
 ఉదయ లేచి "అవారిులు కావాలన్నాడా.. బ్హుమతులు 
కోరాడా... లేదు. కేవలం మన కోసం.... మన అందరి కోసం.... 
సృష్టించిన సాహతోం.... వీట్టలోల మన అందరి జీవితాలు ఉన్నాయి. 
అందుకే ఆయన మన అందరికీ సాహతాోనిా ప్ంచాడు.... ఆరిథకంగా 
చితిక్తపోయిన రోజు సైతం ఎవరి వదూ చెయిో చాప్ని మహనీయుడు 
ఆయన. ఆ మాటలకందఱి కళ్ళలో కనీాళ్ళ చిపిపంచాయి. 
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 వార్ం రోజులు గడిచాయి.. పూర్ాచ్ంద్ర తుది శ్వేస 
వదిలాడు. మిత్రులంతా పుర్మాయించుకుని అనిా ప్నులూ 
జఱిపించారు. మరో ప్క్షం రోజులు గడిచాయి.  
 పూర్ా, రాంప్రసాద్ ఆరిథక విషయ్యల గురించి 
మాట్టలడుకున్నారు. అనీా తర్చి చూసేి ఇంకో రండు లక్షల ద్మకా 
అపుపలు తీరాచల్లి వచిచంది. యోచించారు. సమృతోంజల్ల ఏరాపటు చేసి 
ఉనా పుసికాలను అమమగా వచిచన డబ్బబలతో అపుప తీరుద్మూం అన్వ 
నిర్ాయ్యనిక్త వచాచరు. 
 లల్లత కళా వదికలో పూర్ాచ్ంద్ర సమృతోంజల్ల ఏరాపటు 
చేశ్వరు. హాలు నిండా సాహతీమిత్రులు ప్రేక్షకులు. సభ మధ్ోలో 
రాంప్రసాద్ ఒక ప్రకటన వినిపించాడు. 
 ఒక గోప్ోమైన విషయం. అందరికీ 
వినావించుకుంటున్నాను. పూర్ాచ్ంద్ర సాహతీ సృష్టిని తల్లసేి 
ఆకాశమంత ఎదిగాడని చెప్పక తప్పదు. ఈ విషయం అందరికీ 
ఎరుకే. తప్న ప్డాిడు. ఆవదన చెంద్మడు. మనిష్టని ప్రేమించాడు. 
మమతలు కావాలనుకున్నాడు. సాహతాోనిా ప్రేమించాడు. సాహతీ 
సంప్దను ప్రోగేసాడు.  
  మరో కోణంలో చూసేి ఆయన పూరిిగా ఆరిథక తతాేనిా 
వదిలేశ్వడు. ఆ వైపు చూడనైన్న చూడలేదు. కుటుంబానిక్త సైతం 
ఏమీ చేయలేకపోయ్యడు. పోగా పుసికాల ప్బిలషర్ి క్త ఇంకా 
చెల్లలంచాల్లిందే రండు లక్షల ద్మకా ఉంది. 
  అంత గ్గప్ప వోకి్త అపుపలోల పోయ్యడనటం సరికాదని ఓ 
నిర్ాయ్యనిక్త వచాచం. ఆయన ప్ంచ్గా మిగిల్లన పుసికాలు చాలా 
ఉన్నాయి. ఎవరిక్త ఏ పుసికం కావల్లసేి అది తీసుకోండి. మీకు 
తోచినంత డబ్బబలు ఇవేండి. ఆ డబ్బబలతో.... అపుపగా ఇవాేల్లింది 
ఇచేచసాిం. మా వినాపానిా మనిాంచ్ వలసిందిగా కోరుతున్నాం. 
అంట్ట ముగించాడు.  
  సభ ముగిసింది. పుసికాల వదూ చాలా మంది గుమికూడి 
తీసుకుంటున్నారు. ఎవేరూ పూరిి వెల చెల్లలంచ్డం లేదు. అంతా 
కల్లపి య్యబై వలు ద్మటలేదు.  
 ప్రిసిథతి గమనించిన సిద్మిర్థ వదిక పైక్త వచాచడు. "సభకు 
నమసాకర్ం. సాహతీవతిలకు మిత్రులకు నమసాకర్ం. ఎవరు 

తీసుకునా పుసికానిా వాళ్ళళ వెనక్తక ఇచేచయండి. అమమకాలు అవసర్ం 
లేదు. పూర్ాచ్ంద్ర చెల్లలంచాల్లిన మొతాినిా అనిాంట్టనీ న్వను చెల్లలసాి.. 
ఒక గ్గప్ప ర్చ్యితకు ఇలాంట్ట ప్రిసిథతి ఎదురు కావడం 
దుర్దృషికర్ం. ఆయనకు ఇవాేల్లిన గౌర్వం ఇది కాదు.... అంట్ట 
వదికపై రాంప్రసాదుకు రండు లక్షల య్యబై వలు చెకుక 
అందించాడు.  
  పుసికాలనిాంట్టనీ జాగ్రతిగా కటిలు కట్టించి, పూర్ాచ్ంద్ర 
ఇంట్టక్త చేరాచరు. 
 ర్మాదేవిక్త, కుమారులకు ధైర్ోం ఇచాచడు. భవిషోత్ 
కారాోచ్ర్ణ ర్చించారు సిద్మిర్థ, రాంప్రసాద్.  
 అవారిుల కోసం వెలువడుతునా ప్రతి ప్రకటనకు సపందించి 
పుసికాలను ప్ంపించ్సాగారు.  
 అవారిుల ప్ర్ంప్ర్ మొదలైంది. నగదు బ్హుమతులు 
వెతుకుకంట్ట రాసాగాయి. 
 పూర్ాచ్ంద్ర సాహతాోనిక్త కేంద్రసాహతో అకాడమీ 
అవారుిను ప్రకట్టంచింది. పూర్చా్ంద్రోదయం ఆర్ంభమైంది. 
హృదయం పులక్తంచింది.  
 మిత్రులు ట్రసుి ఏరాపటు చేసి పూర్ాచ్ంద్ర పేరుతో అవారిు 
ప్రకట్టంచాలని సిదిమయ్యోరు. 
   @@@ 
 

 మనిష్ట విశే మానవుడిగా ఎదగాల్లిన చోట 
 మానవతేం ఎలెలడలా విర్బూయ్యల్లిన చోట 

శ్వంతి కపోతం రివుేన నింగిన మెర్వాల్లిన చోట  
ఉజేల చైతనో గీతిక రాగర్ంజితమవాేల్లిన చోట 

చిమమచీకట్ట ఆవహంచి  
మనిషే మాయమైన చోట 

ఏమునాది ఏమునాది ఏమునాది 
చెప్పట్టనిక్త ఏమునాది ఇలాతలంలో....  

సంపూర్ా చ్ంద్రోదయం ఆర్ంభమయిోంది.  

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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 దిగులు మేఘం కపుపకొని ఆకాశమంతా   న్న హృదయంలాన్వ 
నలలని కాన్నేసులా ఉంది. భార్పు మబ్బబల మసకచూపుల్లా 
ఆరేసుకుంట్ట... న్న కళ్ళలోని కలలాలన్వ దుఃఖానిా ప్రసవిసునిాటుి 
ఉంది. మనసంతా ముసురు ప్టి్ట చితిడి ర్హద్మరిలా నలుగుతునాది. 
 న్నకే ఎందుక్తలా జరుగుతుంది!? వదనంతా న్న గుండెలోలన్వ 
ఎందుకు ఇలా గూడు కటుికొని సిథర్ంగా ఉండాలని యతిాసోంిది!? 
అనీా జవాబ్బలు లేని ప్రశాలే! ననుా ములుకులై గుచుచతున్నాయి. ఈ 
ఆసపత్రి గోడలనీా న్న ఆశల్లా చిదిమేసిన శలా పాద్మలాల తోసుని్నాయి. 
ఈ వాసన దహనమైన న్న సేప్ాదేహాలనుండి వసుినాటుి అనిపించి 
ననుా ఉక్తకరిబిక్తకరి చేసుినాది.  
    న్నవంకే బాధ్గా చూసుినా మా బావమరిది తో గుండె 
గ్గంతుకలో కొటుికులాడుతుండగా... "న్నవలల కాదు! అంతా మీ 
చేతులతోన్వ కానివేండి" అంట్ట ఆసపత్రి గది నుండి చ్ర్చ్రా 
బ్యట్టక్త నడుసి్త... గుమమం దగగర్ ఆగి వెనక్తక చూసాను. అంత 
క్రితమే సపృహలోక్త వచిచన "సిాగథ"... న్న భార్ో! 
 కనీాళ్ళల నిండిన కతో  న్నవంకే చూసోింది! ఆ చూపులు న్నకేవో 
చెపాపలని తపిసుిన్నాయి! ఒకక క్షణం బాధావీచిక ననుా తాక్తంది! 
అంతలోన్వ న్న వదన కోప్ంగా మారి . . .ఏహోంగా తనవంక చూసి 
వడివడిగా బ్యటకు నడిచాను.  
 బ్యట కురీచలో కూలబ్డి రోదిసుినా మా అమమను చూడగాన్వ. 
మర్లా న్న గుండెను ఎవరో నొక్తకప్టి్టనటులఅనిపించింది. దుఃఖానిా 
గ్గంతు నుల్లమి ఎలాగో "అమామ. ." అన్నాను.  
 చ్పుపన తలెతిి చూసి,"బాబూ. . . నువెేంత దుర్దృషివంతుడివి 
ఐపోయ్యవురా! నీక్తలాంట్ట సిథతి తెచిచన ద్మనిా చూసుింట్ట న్న కడుపు 
మండుపోతుంది. నినిాలా చూడలేకున్నాను రా! ఎనిాసారుల ఇలా 
గాయప్డుతూ ఎదురు చూసాివురా! మన ఖర్మ అంతా!" అంట్ట.. 
ననుా ప్టుికొని దుఃఖసంద్రమైపోతునా అమమను ఓద్మర్చడం న్నవలల 
కాలేదు.  అసలు ననుా ఓద్మరుచకోవడం న్నవలల అయితే కద్మ. . 
.తనని ఓద్మర్చడానిక్త!! అమమ చెపిపంది నిజమే! న్న ఈ దుసిథతిక్త న్వను 
వాడినచెటుినవేడానిక్త 'తన్వ... సిాగేూ కార్ణం'!గుండె ర్గిల్లపోతుంట్ట... 
అకకడ నిలబ్డలేక అమమ చేతుల్లా మెలలగా విడిపించుకొని ఆసపత్రి 
బ్యట్టక్త నడిచాను. న్న మౌన్ననిా చూస్తి అమమ మరింత బిగగర్గా 
ఏడవడం వినిపిసుిన్నా ఆగకుండా . . రోడిు మీదిక్త వచేచసాను.  
 అసిథమితంగా. . . అగమోంగా. . .అలా ఒంటరిగా నడుస్తిన్వ 
ఉన్నాను. అలా ఎంత ద్దర్ం నడిచానో తెలీదు. ఇంతలో కరిగిన 
మేఘం ననుాపిలుసుినాటుి ఒక చినుకు న్నపై టపుపన ప్డింది. తలెతిి 
చూసా! ఆకాశం కాసేప్టోల వానశశువును కనబ్తునాది అని అర్ిం 
అయిోంది. వానంట్ట సిాగికు చాలా ఇషిం. ప్రేమించుకున్వ రోజులోల 
తన చేతులోల చెయేోసి ఇలా చినుకుల సడిలో తడుస్తినడిచిన 
పార్వశోక్షణాలు గురిుకువచాచయి! ఒకకసారిగా తలవిదిలాచను.  
తననుండి ద్దర్ంగా రావాలని చూసుింట్ట . . . ప్రకృతి కూడా తన 
సమృతులేా గురిుకుతెసుినాది. ఇపుపడు ఈ వానజలుల న్నఊహాలపై 

విసిరిన వెతల వలలా అనిపించి, మనసంతా బ్ందీ అయినటుి 
ఊపిరిసలప్డం లేదు.  
 "లేదు.. లేదు... ఇపుపడు ఈ వానంట్ట.. న్నక్తషిం లేదు!". తనని 
ననుా తాకనివేను. వర్షం ననుా ముంచేలోగా.. తన నుండి 
పారిపోవాల్ల... ఎస్ి.. అనుకుంట్ట.. చుట్టి చూసాను. ఏదో చినా 
ఇంట్ట అరుగు కనిపించింది. గబ్గబా మెటులఎక్తక ఆ ఇంట్ట 
చూరుక్తందిక్త ద్దరాను.  
 "న్వన్వ గెల్లచాను!ఈ పాడువాన ననుా తాకాలేకపోయింది" 
అనుకున్వంతలోన్వ. . న్వను కోప్ంతో తనను విదిల్లంచినపుపడలాల 
బ్తిమాలుతూ చేతులుచాచి ననుా దగగర్కు తీసుకున్వ అచుచ 
సిాగిలాన్వ వానజలుల తుంప్ర్తుంప్ర్గా న్నమీదిక్త జర్గసాగింది. 
ద్మనిక్త గాల్ల వతాిసు ప్లుకుతోంది! న్వను వెనక్తక వెనక్తక జరుగుతూ... 
వసిఉనా ఆ ఇంట్టతలుపులమీద న్న బ్రువు ఆన్నచను.  
 రండు తలుపులు ఉనా పాతకాలపు గుమమం అది. లోప్ల 
గడియపెట్టి ఉనాటుింది. న్వను జార్బ్డడంతో లోప్ల్లక్త న్నటి్టనటుి 
శబ్ూం వచిచంది. వెంటన్వ లోప్ల్ల నుండి "ఎవరూ... "అనా మగగ్గంతు 
వినిపించింది. వెంటన్వ గతుకుకమని తలుపునుండి ముందుకు జరిగి 
సరుూకున్నాను. ఒకక క్షణం వెళిలపోద్మం అని చూసేి... చినుకు 
ప్ళ్ళలసుకొని వెక్తకరింపుగా నవుేతునాది వాన! ఉక్రోషంగా వెనక్తకజరిగి 
మర్లా తలుపుని గుదుూకున్నా!  
 ఈసారి "ఎవరూ.. " అనా గ్గంతుతోపాటు ఎవరో గడియతీసుినా 
శబ్ూం వినప్డింది. సరుూకునిలబ్డాిను. "ఎవరు కావాలంట్ట. . . "ఒక 
ముపెవప, ముపెవప ఐదేళ్ల వయసుిఉనా ఒకతను గుబ్బరు గడింతో, 
కొదిూగా నల్లగిన బ్టిలోల సనాగా ఉండి న్నవంకే సందేహంగా చూస్తి 
అడిగాడు.  
 "అదీ. . . న్వను. . వర్షంవసుింట్టనూ. . . "అన్నాను తడబాటుగా. 
వెంటన్వ అతను "అయోో. . అలాగా. . . తడుసుినాటుిన్నారు. ర్ండి 
లోప్ల్లక్త. . "! అంట్ట. . ఏదో గురుికువచిచనటులగా. . . "అయోోరూ. . 
మీరా. . ర్ండి ర్ండి. బావున్నారా! వెంటన్వ గురుిప్టిలేకపోయ్యను. 
ఏమీ అనుకోకండి. ముందు లోప్ల్లక్తర్ండి. "అంట్ట న్న చేయి 
ప్టుికొని లోప్ల్లక్త తీసుకెళాలడు.  
 న్నకుమాత్రం అతన్నవరో అసలు గురిుకురాలేదు. సందేహస్తిన్వ 
లోప్ల్లక్తవెళాళను అతనితో. చినాఇలుల అది. మేము నిలబ్డి హాలు 
చివర్ చినా వంట్టలుల, ద్మనిని ఆనుకుని రండు గదులూ 
కనిపించాయి. పెదూగా వసువిులేమీ లేవు. ఒకర్కమైన దైనోం 
కనిపిసుినాది అకకడ. పేదరికపు గురుిలతో. . . మాసిన గోడలూ. . 
చిక్తకన వంట ఇంట్ట సామానలతో! ననుా ఒక కురీచలో కూరోచబట్టి 
గబ్గబా వంటగదిలోక్త వెళాళడు. చినా క్తరోసిన్ సివ్ ఉంది అకకడ. 
ద్మనిా వెల్లగించి చినాగిన్నాలో టీ పెట్టి . . . న్నవదూకు వచిచ క్తందన్వ 
కూరుచని అయోమయంగా చూసుినా న్నవంక "అయోోరూ! ననుా 
గురుిప్ట్టిరా! వీరాసామి కొడుకు శీనుని. ద్మద్మపు ఐదేళ్ళల అయి 

ఉంటుంది మిమమల్లా చూసి. ఎలా ఉన్నారు అయ్యో! పెళీళ అదీ 

తడిసిన హృది  
న్నగజ్యోతిశేఖర్      
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అయిోంద్మ! మిమమల్లా చూసుింట్ట చాలా ఆనందంగా ఉంది. "గబ్గబా 
మాట్టలడేసుినా అతనిా అపుపడు తేరిపారా చూసాను. 'నిజమే! అవ 
కళ్ళళ. వీరాసామి కొడుకు శీన్వ! బాగాచిక్తక గెడిం పెంచ్డంవలల, 
అదీకాక ఎకకడో గోద్మవరి అవతల భైర్వలంకలో ఉండే ఇతనిా ఈ 
ప్టాంలో చూడడంతో వెంటన్వ గురిుప్టిలేకపోయ్యను'. న్నకూ 
ఒకకసారిగా సంతోషం వసింది.  
 "శీనూ.. . ఎలా ఉన్నావ్? ఇకకడ ఏం చేసుిన్నావ్? నినుా ఇలా 
చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీవాళ్ళంతా ఎలా ఉన్నారు. 
ననుా బాగాన్వ గురిుపెటుికొన్నావ!" నవుేతూ అన్నాను. "మిమమల్లా 
ఏడ మరిచపోతాం అయోోరూ! ఎకకడో లంకలోల ఉనా మా బిడిలకు 
చ్దువు స్టపిప పెయోజకులుగా చేసిన మిమమల్లా 
ఎలామరిచపోతాం??". అంట్టన్వ అంతలోన్వ నోట్టక్త తువాేలు అడిం 
పెటుికొని, "న్న బిడిన్వ మీతాన చ్దివించే యోగం న్నకు 
లేకపోయింది!"అంట్ట ఏడేసాగాడు. న్నగుండె కలుకుకమంది. 
నిజమే ఇతని బిడికు చ్దువు చెప్పలేక పోయ్యను. ఎప్పట్టకీ చెప్పలేను 
కూడా! గతం కెర్టం న్న గుండెలోల పెళ్ళలన దుఃఖమై విరిగింది! 
అయిన్న వెంటన్వ తేరుకొని శీను భుజాలు తడుతూ.. "బాధ్ప్డకు 
శీనూ! గతానిా మనం మార్చలేం. ఏంచేసాిం? విధి అలా ఉంది. నువుే 
ధైర్ోంగా ఉండాల్ల. నీకు జరిగింది చాలా అన్నోయమే. కానీ ఏమి 
చేయగలం. దేవుని చేతిలో అందర్ం కీలుబొమమలం. " న్వను 
ఓద్మరేచకొదీూ అతని దుఃఖం ఈవర్షంలాన్వ ఎకుకవకాసాగింది. 
గతంలోక్త ననుా ఈడిచకొడుతూ . . . తూరుపగోద్మవరి జిలాలలోని ఒక 
లంక గ్రామం ఒడుికు ననుా విసిరేసింది.  
 అవి న్వను మొటిమొదట్టగా ఉపాధాోయ ఉదోోగంలో చేరిన 
రోజులు. మొదట్ట పోసిింగే న్నకు గోద్మవరి ఆవల భైర్వలంక అన్వ 
చినిా గ్రామంలో ప్డింది. యువర్కిం వలల న్నకంత బరుకు 
అనిపించ్లేదు. పైగా చినాప్పట్ట నుండీ ప్టాపు కాంక్రీటర్ణోంలో 
పెరిగాన్వమో...ప్చ్చప్చ్చగా కళ్కళ్లాడుతూ . . చుట్టి చెటల 
సింగార్ంతో. . . గోద్మవరి గలగలలతో. . . హాయిగ్గల్లపే సందర్ో 
చిత్రంలా ఉనా ఆ కోనసీమ ప్రాంతం ననుా ఎంతో ఆకటుకిుంది. 
పాతశ్వల కూడా చాలా ఆహాలద కర్మైన ప్రిసరాలోల ఉంది. 
గ్రామసుిలు కూడా ఎంతో బాగా సాేగతించారు.  
 ఆ ఊరిపెదూ వీరాసామి ననుా చాలా గౌర్వించి, "అయోోరూ! మా 
ఊరిక్త బ్డిచెప్పడానిక్త రావడానిక్త ఎవరూ ఇషిప్డడం లేదు. మా 
బిడిలకు అక్షర్యోగం ఇవేండి మీరైన్న! ఈ ఊరు మీ మేలు 
మరిచపోదు. లంక గ్రామం అవడమే మా ఊరిక్త శ్వప్ంగా మారింది. 
మీరైన్న మా లంకను ఈసడించుకోకుండా... మా పిలోలళ్లను 
సాకండయ్యో! మీకు ఎలాంట్ట సహకార్ం కావాలన్నా మా కుర్రోళ్ళళ 
ఉన్నారు. " అంట్ట తనకొడుకు శీనుని చూపాడు. నవుేతూ దణాం 
పెట్టిడు శీను.  
 న్వనూ ప్రతినమసాకర్ం పెడుతూ ,"వీరాసామి గారూ! మీ గ్రామం 
లంక ఐనంతమాత్రన, ఇకకడిక్త సరైన ర్హాద్మరి లేక రేవు ద్మట్ట 
రావాల్లి వచిచనంత మాత్రాన... మీ బిడిలీా, మీ ఊరినీ చినాచూపు 
చూసే ప్నిలేదు. ఇంకా మారుమూల గ్రామాలోల, మనోంలో కూడా 
అకుంఠిత దీక్షతో ప్నిచేస్తి . . . అకకడి వారిని విద్మోవంతులు చేస్తి 

విజయ్యలు సాధిసుినా ఉపాధాోయులు ఎందరో ఉన్నారు. వారే 
న్నకు స్తయరిి. మీ గ్రామంలో ఒకడిగా ఉండి, మీ పిలలల్లా తీరిచదిదేూ 
బాధ్ోత న్నదీ! అయితే న్వను ఇకకడ మకాం పెటిడానిక్త వీలుప్డని 
సిథతి. దగగరోల ఉనా య్యన్నం నుండి వసానిు. మీర్ందరూ సహకరిసేి 
బ్డి ద్మేరా ఈ ఊరినీ బాగుచేసుకుంద్మం "అన్నాను మనస్తయరిిగా! 
 వెంటన్వ అందరూ చ్ప్పటుల కొటి్ట వారి సంతోష్ణనీా వోకిప్రిచారు. 
అంతలో అకకడునా ఆడవాళ్ళలోల ఒకామె తన చ్ంకలో ఉనా 
న్నలుగేళ్ల పిలలవానిా దింపి ప్కకన్వ ఉనా మంద్మర్ం పూలు 
రండుకోసి ,వాడి చేతిక్త ఇచిచ న్నవదూకు ప్ంపింది. వాడు 
ముదుూముదుూగా నడుస్తి. . . మధ్ో మధ్ోలో వాళ్ళ అమమవంక 
చూస్తి. . . న్నవదూకు వచిచ, బిడియంగా నిలబ్డి, మర్లా వాళ్ళ అమమ 
వంక చూసాడు. ఆమె చిరునవుేతో ఆ పూలు న్నక్తచిచ, దణాం 
పెటిమని సైగ చేసింది. వాడు సరే అనాటుల తలఊపి న్నకు ఆ పూలు 
అందించీ, తన చిట్టి చేతులతో నమసాకర్ం చేసాడు. చార్డేసి కళ్ళను 
గుండ్రంగా తిపుపతూ, న్నవంక నిర్మలంగా చూసుినా వాడిని వెంటన్వ 
ఎతిుకొని ముదుూపెటుికొని పైకెగరేసి,"నీ పేరేంట్ట న్నన్నా!"అని 
అడిగాను. వాడు సిగుగతో తలవంచుకొని చూసుింట్ట. . . వీరాసామి 
దగగర్కు వచిచ న్న చేతులోలంచి వాణిా సుతిమెతిగా తీసుకొని,"వీడు న్న 
మనవడు ప్ండు అయోోరూ. . . ! మా శీను కొడుకు. "అంట్ట 
ముద్మూడాడు. వాడు క్తలక్తలమని నవుేతూ, అతని చేతులోలంచి జారి 
వాళ్లమమ వదూకు ప్రిగెతాిడు. "చాలా అలలరోడయ్యో! వచేచ ఏడో, 
ప్యెోచేచ ఏడో మీ తానకే వతాిడు చ్దువుకు. వాడి తికక కుదరాచల్ల 
మీరు!" అన్నాడు వీరాసామి గటి్టగా నవుేతూ.  
 అలా ఏర్పడింది ప్ండుతో న్న ప్రిచ్యం. న్వను రోజూ య్యన్నం 
నుండి గోగులలంక వచిచ అకకడ రేవు ద్మట్ట. . మర్లా కొంత ద్దర్ం 
బ్ండిపై వెళిల అకకడ మరో రేవు ద్మట్టతే భైర్వలంక వచేచది. కాసి శ్రమ 
అయిన్న. . . అలాంట్ట చోట ప్నిచేసేిన్వ, ననుా న్వను నిరూపించుకున్వ 
మంచి అవకాశం అనిపించింది. సవాలుగా తీసుకొని పిలలల్లా 
అందరినీ తీరిచదిదూడం మొదలుపెట్టిను. ఆరున్నలలోలన్వ మంచి ప్టుి 
సాధించాను. చాలా తృపిిగా, ఉతిహంగా అనిపించేది! న్న కషిప్డే 
తతేం చూసి ఊరిజనం కూడా చాలా గౌర్వించ్డం మొదలు 
పెట్టిరు. ఊరి సమసోల్లా ప్రిషకరించ్డానిక్త యువతను పొగుచేసి 
మాట్టలడే వాణిా! ముఖోంగా... ఊరిక్త వంతెన సాధించ్డానిక్త వారి 
చేత ప్రతీ న్నయకునకూ విజాపిి ప్త్రాలు రాయించే వాణిా. న్నకు 
తెల్లసిన న్నయకులను వారి తరుపున అభోరిించే వాణిా. వైద్మోనిక్త 
వెళాలలన్నా, నితాోవసర్రాలకూ, కూల్లకీ, ఏ ప్నులకు వెళాలలన్నా 
వారిక్త ప్డవ గతి. చుట్టి నీరు. మరేమార్గమూ లేదు. భారీ వరాషలకు, 
తుఫ్యనలకూ,వర్దలకూ భయం గుపెపటోల కొటుికుపోయేది ఆ లంక. 
కనీస సహాయం కూడా అందేది కాదు విప్తకర్ ప్రిసిథతులోలద్దరాన 
రేవుద్మట్ట ఉనాత పాతశ్వలకు, కళాశ్వలకూ వెళ్లలేక చాలామంది 
ఆడపిలలలు చ్దువుమాన్వశ్వరు. మగపిలలలు వెళ్ళతున్నా. . . రోజూ 
సంకటంగాన్వ ఉండేది.  
 ఈ విషయం గూరిచ మాట్టలడుతునాపుపడు వీరాసామి 
"ఎనోాసారుల నీట్ట పాలైన వారు ఎందరో !"అని వాపోయేవాడు. మా 
తలరాతలు నీట్టరాతలు ఐపోయ్యయని నిట్టిరుస్తి, 'ఎనిాకలోల 
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తపాప ప్టి్టంచుకోని యంత్రాంగం చుట్టి ఎంత తిరిగిన్న య్యభై 
ఏళ్లకు పైగా వంతెన సాధించ్లేకపోయ్యమని' మొతిుకొన్వ వాడు!. 
న్వను వారిక్త ధైర్ోం చెపిప న్న ప్రయతాాలు న్వను చేసుిండేవాడిని.  
 కాలం ఏడాది ద్మట్టపోయిన్న న్వన్వమీ సాధించ్లేకపోయ్యను 
వంతెన విషయంలో. తేర్లోన్వ ఉనా ఎనిాకలోల ఈ విషయమై 
గ్రామసుథలనందరినీ ఏకం చేసి ఎలాగైన్న వంతెన విషయమై 
న్నయకులపై ఒతిిడి తేవాలని యువత అందరినీ చైతనో ప్రిచాను. 
ఎనిాకల కోసం ఎదురు చూసుిన్నాం అందర్ం.  
 వీరాసామి ఎపుపడు న్నవదూకు వచిచన్న కూడా ప్ండు వచేచవాడు. 
వాడి చిటి్ట చేతులోల న్నకోసం ఎపుపడూ ఏదో ఒక తాయిలం పొటలం 
ఉండేది. నవుేతూ తీసుకొని, వాణిా వొళ్ళళ కూరోచబటుికొని వాడికే 
తినిపిస్తి. . . కబ్బరుల చెపేపవానిా. వాడి పొటిలో ఎనిా కబ్బరోల! "మా 
బ్డిక్త వసాివురా" అంట్ట. . . "మొనా పెదూయ్యోక వసాిను" అంట్ట 
తుర్రుమన్వ వాడు. "భలే ఉంది అయోోరూ! మీ ఇదూరి సావాసం!"అని 
నవేవాడు వీరాసామి.  
 కధ్ ఇలా సుఖంగా గడిచిపోతే... ఆ ఊరు న్నకు ఒక 
బాధాచిహాంగా మిగలకపోదును. వరాషకాలం మొదలయిోంది. 
గోద్మవరి నీళ్లలసుకొని నిండుబిగరిభణిలా కదులుతోంది. వర్ద నీరు 
కూడా కవలపిలెవల తన గర్భంలో ఇమిడినపుపడలాల... మరింత నిండుగా 
ప్రవహస్తి... ఒడిుహదుూల్లా ద్మట్ట,ఇళ్ల గుమామలను తాకేది. ఆకలేసే ి
కొనిా జీవాలనూ, నివాసాలనూ కూడా తనతో పాట్ట 
తీసుకుపోయేది.బికుకబికుకమంట్ట చూసే లంకగ్రామాల్లా తన 
ఆధీనంలో ఉంచుకుంట్ట జన్నల గోశను తనహోరులో 
కల్లపేసుకున్వది. ఆ సమయంలో కూడా బ్తుకుపోరు ఆగదు కద్మ!
ప్రాణాలు అర్చేతులోల పెటుికొని నితోం గోద్మర్మమ కు మొకుకతూ 
రేవు ద్మట్టవారు జనం. వారితో పాట్ట న్వనూ! విధి నిర్ేహణ తప్పదు 
కద్మ! ఈత వచుచ అనా ధైర్ోం ఒకటీ. . . ఎంత వర్షమైన్న బ్డిక్త 
వెళ్ళళవాడిని. 
 రేవు నిమమళ్ంగా ఉనాపుపడు చూసి ప్డవ వసేవాడు బ్లలకటుి 
ర్మణ. ఎపుపడూ ఎంతో  ఉష్ణరుగా ప్లెలప్ద్మలు పాడుతూ. . . 
ప్డవెక్తకన వారితో గోద్మరి జిలాల సొంతమైన  వెటకార్పు మాటలతో 
నవిేస్తి సున్నయ్యసంగా ఆవల్ల ఒడిుకు చేరేచవాడు. ఒకర్కంగా 
భైర్వ లంకకూ, బ్యట్ట ప్రప్ంచానిక్త అతన్వ వార్ధి! రోజూ 
ప్రయ్యణించే వాణా్ణమో ర్మణతో చ్నువు బాగాన్వ పెరిగింది.  
  ఒకరోజు ఎప్పట్టలా బ్డి ముగించుకొని రేవు వైపు వెళ్ళతునా 
న్నకు వీరాసామి ప్ండుతో కల్లసి ఎకకడికో వెళ్లడం కనిపించింది. 
అతణిా చూసి ఆగిన ననుా కల్లసి "మా చినామామయి ముర్మళ్ల లో 
ఉంది అయోోరూ! ద్మనిని చూడాినిక్త పోతున్నా! అలులడితో ఏదో 
చినా తగువు. వెంటన్వ ర్మమని కబ్బర్ంపింది. అందుకే 
సందలడిపోయిన్న బ్యలుదేరాను. శీను ప్నిమీద య్యన్నం 
పోయ్యడు. వీడేమో న్నతో వసాినని బ్యలుదేరి కూచున్నాడు. 
వదూంట్ట ఒకట్ట పేచీ! మా చినామామయి పిలలలు ఉన్నారులెండి. ఆళ్ళతో 
మచిచక వీడిక్త. ఎందుకని సరేలమమని తీసుకుపోతున్నా!" అన్నాడు. 
"అవున్న సరే ప్దండి "అంట్ట ఆకాశంకేసి చూసా! నలలట్ట మబ్బబల్లా 

పొగేసుకుంటుంది. వర్షం వచేచ స్తచ్నలు ఉన్నాయి. తేర్గా రేవు 
ద్మట్టలని వడివడిగా ఒడుికు చేరుకున్నాము. అపుపడే ర్మణ ఆ 
ఒడిు నుండి వసుినా జన్ననిా దింపుతున్నాడు. న్నకు అసహనంగా 
అనిపించింది. ఇపుపడు రేవు ద్మటక పోతే. . . ఈ వరాషనిక్త రాత్రంతా 
ఇకకడే ఉండాల్ల. న్వను అర్ింటుగా కాక్తన్నడ వెళ్ళల ప్ని ఉంది. తిరిగి 
రేపు బ్డిక్త అందుకోవాల్ల. ఇలా ఆలోచిస్తి. . . "ర్మణా! తేర్గా!" 
అన్నాను. ర్మణ నవుేతూ చెయూోపి ,"అయోోరూ! మేఘం 
కముమకొసుింది. తెడేియోడం  కొంచెం కషిమేమోనండీ "అన్నాడు. 
న్వను ఏదో చెపేపలోపే. . . వీరాసామి,  "ఏంట్రోయ్. . ! కొతిగా 
మాట్టలడుతున్నావ్? మంచి పోటు మీద ఉనాపుపడే ప్డవ 
నడిపేవాడివి. ఈరోజు ఏట్ట ఇలా మాట్టిడుతున్నావ్? మేగమేగా! 
వాన రాలేదుగా ఇంకా! చిట్టకెలో ద్మట్టంచేసాివ్” అన్నాడు. 
"అవుననుకో బాబాయ్! మనకంట్ట ఇదే బ్తుకుమూలాన నదురూ, 
బదురూ ఉండదు. అయోోరూ అలా కాదుగా. . . " అంట్ట నసిగాడు 
ర్మణ. న్నకు కొంచెం ఉక్రోషం గా అనిపించి, "నీకు ధైర్ోం ఉంట్ట 
నడుపు ర్మణా! న్నకేం భయం లేదు. న్నకు ఈత కూడా వచుచ. పైగా 
న్నకు కాక్తన్నడలో అతోవసర్ ప్ని ఉంది" అన్నాను. కొదిూసేపు 
ఆలోచించి, ఆకాశంలోక్త ఒకసారి చూసి, "సరే అయితే. . . అలాన్వ 
ఎకకండి" అంట్ట ప్డవ తీసాడు ర్మణ.  
      "హమమయో!" అనుకుంట్ట. . . అకకడ చేరిన వాళ్ళళ అందరూ 
ప్డవ ఎకాకము. రోజువారీ కన్నా, వర్షం భయంతో. . . తేర్గా 
అవతల్లక్త చేరాలని ఎకుకవ మందే ఎకాకరు. తెడుి వసాడు ర్మణ. 
ఎకకడో ఫెళ్ళళన ఉరిమింది. ఒకకసారిగా అందర్ం ఉల్లక్తకప్డాిం. 
ర్మణ మాత్రం తెడుి వెయోసాగాడు తన అలవాటు ప్రకార్ం. పై 
నుంచి వర్దనీరు చేర్డంతో కొంచెం ప్రవాహం వడిగాన్వ ఉంది. 
కానీ ర్మణ చాకచ్కోంగా నడప్సాగాడు. న్వను ప్ండు గాడితో 
మాటలోల ప్డాిను. "వంతెన వుండి ఉంట్ట. . . ఎంత బావుండేదో" 
అనా వీరాసామి మాట పూర్ివుతూన్వ. . . ఈదురుగాల్ల అతని 
మాటను మింగేసింది. ఒకకసారిగా కుంభవృష్టి గా వాన కుర్వడం 
మొదలైంది. ప్డవ సరిగాగ నడిమధ్ోలో ఉంది. వెనక్తక గానీ, 
ముందుకుగానీ వెళ్ళడానిక్త లేదు. గటి్టగా వీసుినా గాల్లక్త ప్డవ 
అట్ట ఇట్ట ఊగడం మొదలుపెటి్టంది. ప్డవలోని వారు 
ఒకకసారిగా అర్వడం మొదలుపెట్టిరు. ర్మణా, వీరాసామి, న్వను 
"వాళ్ళని కంగారుప్డొదూని" కేకలు వశ్వం. ర్మణ తన శ్వయశకిులా 
ప్రయతిాసుిన్నాడు. . . ప్డవను బాలెన్ి చెయోడానిక్త. కానీ ప్రకృతి 
ప్రకోప్ం ముందు మా బ్లం ఓడిపోయింది. అలలకలోలలంగా ఉనా ఆ 
వాతావర్ణంలో. . బంబేలెతిిన ప్డవ ఒకకసారిగా బ్లాిప్డింది. 
తలలక్తందులై గోద్మర్మమ ఒడిలో చెలాలచెదురుగా ప్డామిు. 
ఒకకసారిగా నీట్టలో మునగడంతో ఉక్తకరిబిక్తకరి అయిో... అంతలోన్వ 
తేరుకొని నీట్ట లోప్ల ఈదుకుంట్ట. . . ప్డవకు కొంచెం ద్దర్ంలో 
తేల్ల చుట్టి చూసాను. ఆడవాళ్ళళ, పిలలలూ, ముసల్లవాళ్ళళ 
గగోగలుగా అరుస్తి మునకలు వసుిన్నారు. అప్పట్టకే ర్మణ 
ఇంకొందరు కుర్రోళ్ళళ దరిక్తన వారిక్త చేయందిస్తి ఒడుికు 
తీసుకుపోతున్నారు. వారి తక్షణ సపందన చూసి తేరుకునా న్వనూ 
కొందరిక్త చేయందించి ఒడుి వైపుకు ఈద్మను. ఇంతలో కొందరు 
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ప్డవను తిర్గ్గగట్టిరు. ద్మనిలోక్త కొందరిని చేరాచము. అపుపడు 
గురొిచాచడు న్నకు వీరాసామి. ఊగిసలాడుతునా ప్డవంచు 
ప్టుికొని చుట్టి చూసాను. ద్దర్ంగా అట్ట, ఇట్ట 
ఈదుతున్నాడు. న్వను గటి్టగా, "వీరాసామి! ఇట్ట... ఇటురా "అంట్ట 
కేకేసాను. ననుా చూసి,న్నవైపు ఈదసాగాడు. " రా.. రా.. తేర్గా... 
"అంటునా ననుా," బాబూ... బాబూ ప్ండు మీ చేతిక్త 
దరికాడా!"అని అరిచాడు. న్వను ఈడిచకొడుతునా వానను చీలుచకొని 
ఒడిు వైపు, ప్డవలోనూ చూసాను. ఎకకడా ప్ండూ కనబ్డలేదు. న్న 
గుండె గుభేలుమంది.  
 ప్డవ నిలబటిడానిక్త శకి్త అంతా ఉప్యోగిసుినా ర్మణను 
అడిగా! అతనూ తల అడింగా ఊపాడు. అది చూసాడు.. . ఆశగా 
ప్డవవైపు వసుినా వీరాసామి!. "బాబూ. . . బాబూ. . న్న ప్ండు లేడు 
కద్ద. . . !ఈ గంగమమ మింగేసింది కద్ద. . . !" అంట్ట బిగగర్గా 
రోదించ్సాగాడు. న్వను, "తొందర్ప్డకు వీరాసామి! మన ప్ండుకు 
ఏమీ కాదు. ముందు మీరు చెయిోవేండి"! అంట్ట అరిచా! చాలా 
దగగర్గా ఉన్నాడు అతను. చేయిసేి చాలు. అంతలోన్వ, "లేదు 
అయోోరూ! న్వను అంతా వెతికా! ఈ వొళ్ళళన్వ కూరిచబటుికునా న్న 
బిడి చేప్ పిలలలా జారిపోయ్యడు. గోద్మర్మమ తీసుకునాది ఎనక్తక 
ఈయదు న్నకు తెలుసు. చేతులారా న్న బిడిను న్వన్వ నీట్టపాలు చేసా. 
న్న కొడుకీక, కోడల్లక్త కడుపుచిచుచ పెట్టిను. ఈ ప్రాణం 
ఇంకెందుకు!" అంట్ట. . . చేతులెతేిసి మునిగాడు. ఉల్లక్తకప్డి న్వనూ, 
ర్మణా ఒకేసారి అతనికేసి ద్దకాము. అప్పట్టకే ఆలసోం 
అయిపోయింది. అతని చేతులు చిక్తకనటి్టచిక్తక శ్వశేతంగా నీట్ట 
సమాధిలోక్త జారిపోయ్యయి! 
 కళ్లదురుగా జరిగిన ఈ ప్రాణార్పణ ననుా దెమెమర్పోయేలా 
చేసింది. కొంతసేపు విలయతాండవం తరాేత గాలీ, వాన 
నిమమళించింది. ఎలానో ఊరి ఒడిు చేరాము. కళ్లదురుగాన్వ, 
ప్న్నాండుమంది జల సమాధి అయ్యోరు... న్న చిటి్ట న్వసిం ప్ండుతూ 
సహా! గుండెలవిసేలా ప్ండూ అమమనూ... ఊరి జన్ననీా చూసి 
గుండెలు చెదిరిపోతాయి. ర్మణ వదూన్నా విననందుకు ననుా న్వను 
శపించుకుంట్టన్వ ఉన్నాను. ఆ తరాేత సంఘటనలనీా... 
తేర్తేర్గా జరిగిపోయ్యయి. మీడియ్య రావడం, న్నయకులు 
రావడం... వంతెన మంజూరు కావడం...! ఎలక్షన్ి సమయమేమో 
ప్నులు చ్కచ్కాన్వ జరిగిపోయ్యయి. కొనిా దేహాలు ప్రాణాల్లా 
ఫణంగా పెటి్ట వంతెనగా మారినటుి అనిపించేది ద్మనిపై 
నడిచినపుపడలాల! 
 ఈ వంతెన సింభాల క్తంద ఎకకడో ప్ండూ, వీరాసామి ఆతమలు 
కడలాడుతునాటుి అనిపించేది. ఆ తరాేత కొనిారోజులకే అకకడి 
నుండి న్నకు ట్రానిఫర్ అయిోంది. ఒక విష్ణద శకలానిా గుండె 
మూలలోల ద్మచుకొని మామూలు జీవితంలో ప్డాిను. ఇదిగో మర్లా 
ఇలా ఈ వానలో శీనుని కలవడంతో. . .గుండెలోల ఘనీభవించిన ఆ 
జాాప్కం వర్దై ననుా దుఃఖంలో ముంచింది. గటి్టగా నిట్టిరుస్తి. . . 
న్నకు టీ అందించిన శీనుని చూస్తి. . . "ఇంతకీ నువీే ఊరోల 
ఉన్నావంట్ట"అని మర్లా అడిగాను. ఒకసారి భార్ంగా నిట్టిరిచ,"ఏం 
చెప్పను అయోోరూ. . . ! ప్ండూ అలా అయిో. . కనీసం వాడి 
శవమైన్న దర్కక పిచిచదైపోయింది మా ఇంట్టది. రోజూ "ప్ండూ" 

అని పిచిచగా అరుస్తి. . . తిండీ తిప్పలూ మాని ఆ గోద్మరి గటుిన్వ 
తిరుగుతూ కుశంచిపోయింది. తల్లల పేగు కద్మ బాబూ! ద్మనిా 
ఓద్మర్చడం న్న వలల కాకపోయేది. తండ్రి, కొడుకూ ఒకేసారి పోయి 
ఒంటరైన న్వను ఇపుపడు ఈమెను కూడా పోగ్గటుికోలేక . . . ఆ 
గాప్కాల నుండి ద్దర్ంగా తీసుకొచిచ బ్తిక్తంచుకోవాలని ఇకకడకు 
తీసుకువచాచను. ఏదో ప్నిచేసుకుంట్ట తనని 
కాపాడుకుంటున్నాను. కానీ మనో ఎద నుండి మాత్రం తేరుకున్వలా 
చూడలేకపోతున్నాను. అదిగో ర్ండి! ఆ గదిలో ఉంది చూదుూరు. . 
"అంట్ట మెలలగా  తలుపు న్నట్టిడు! 
 న్న కళ్ళను న్వన్వ నమమలేకపోయ్యను. ముదూబ్ంతి పువుేలా ఉండే 
ఆమె వాడిన మలెలలా మంచానిక్త అతుకుకపోయింది. కళ్ళళ గుంటలు 
ప్డి, నిసేిజంగా పైక్త చూసుిన్నాయి! అసలు ఆమెలో ప్రాణం ఉంద్మ 
అని న్వను అనుకొన్వ లోపు. . గాజుకళ్లను తిపిప . . . శీనుని చూసి, 
"ప్ండూని తీసుకువచాచవా. . ?? అని ఆశగా గుమమంకేసి చూసి. . 
"ప్ండూని తీసుకురాలేదు కద్ద. . . " అంట్ట ఒకక ఉదుటున లేచి 
శీను మీద ప్డి  విచ్క్షణా ర్హతంగా కొటిసాగింది. ఆమె దెబ్బలను 
లక్షయపెటిక, ఆమెను పొదివి ప్టుికొని సముద్మయించ్సాగాడు. 
ఓపిక లేని ఆమె కొదిూసేప్ట్టక్త నిసితుిగా అతనిపై వాల్లపోయింది. 
ఆమెను మెలలగా మంచ్ంపై ప్డుకోబట్టి, దుప్పట్ట కపిప బ్యటకు 
వచాచడు శీను. ఆ దృశోం న్నలో ఏదో విజాతల పొర్ల్లా తటి్ట 
లేపుతుంట్ట చ్పుపన గదిలోంచి బ్యటకు వచిచ కురీచలో 
కూలబ్డానిు. "ఇదంతా ఎలా భరిసుిన్నావు శీనూ. . . . " అన్నా 
ఎలాగో గ్గంతు పెగులుచకొని. 
  చినాగా నవిే అన్నాడు శీను,"ఆ తల్లల అనుభవిసుినా నర్కం 
కన్నా . . . న్వన్వం ఎకుకవ అనుభవిసుిన్నాను బాబూ. . . ! అందరినీ 
వదులుకొనివచిచ మనింట్టపేరు నిలబటి్టందుకు తన పేగును 
తెగ్గగటుికొని, ర్తి మాంసాలూ ద్మర్బ్సే తన తేగం ముందు మన 
బాధ్ ఏమిట్టది బాబూ. . ! అయిన్న  న్వన్వ తన గుండె కోతను 
ప్ంచుకోకపోతే ఇంకెవరు తనకు ఓద్మరుప అవుతారు?? తనోరోజు 
మనిష్ట అవుతుంది. అపుపడు తన్వ న్నకు కనాతల్లల అవుతుంది. అప్పట్ట 
వర్కూ తను న్న కంట్టపాపే" 
  శీనూ ఒకోకమాట్ట... ఒకోక పిడుగై న్న గుండెల్లా తాక్తంది. న్న 
చ్దువు, సంసాకరాల్లా నిలబటి్ట దహనం చేసాయి! వరుసగా 
రండోసారి పురిటోలన్వ బిడిను పోగ్గటుికొని పుండైన దేహంతో 
ఆసుప్త్రి మంచ్ంపై ప్డివునా న్న సిాగిను... న్నకు బిడనిు 
ఇవేలేకపోయింది అని ఎలా నిరాూక్షిణోంగా వదిల్ల వచాచను. న్నకు 
తండ్రి హోద్మ ఇవేలేకపోతుందని ఎంత అసంబ్దింగా 
ఆలోచించాను. తన చూపులు న్న ఓద్మరుప సపర్శకై ఎంత 
తపిసుిన్నాయో... వడుకోలు వానలై నన్నాలా చుటుికున్నాయో.... 
ఒకకసారిగా గుండె వాగై పొంగి... తన సనిాధివాక్తల్ల చేరుకోవాలని 
ప్రిగెతిింది. ఇంక అకకడ ఒకక క్షణం కూడా నిలవలేక... శీనుక్త 
కూడా చెప్పకుండా... ప్రేమమేఘాన్నవా  వీధిలోక్త ప్రుగుతీసాను. 
"అయోోరూ..." వెనకనుండి శీను పిలుపు వినిపిసుిన్నా ఆగక 
ప్రిగెతిింది వివకపు వర్షంలో తడిసిన న్నహృది! ఈ వాన ఇక 
ఎప్పట్టకీ ఆగదు!  
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తెలుగు కళా సమితి 
ఉగాది సంబ్రాల నివదిక      

 తెలుగు కళా సమితి, నూోజెరీి వారు ఏప్రిల్ 24, 2021 న ఉగాది వడుకలు ఎంతో  భాభాయమానంగా నిర్ేహంచారు. TFAS 

ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి జాగర్లమూడి శ్రీదేవిగారు, ఆహుతులకు ఆహాేనం ప్ల్లక్త కార్ోవర్గ బ్ృంద్మనిా అందరికీ ప్రిచ్యం చేశ్వరు. ఈ ఉగాది 
మరియు శ్రీరామనవమి వడుకలలో ఎనోా వినూతా కార్ోక్రమాలు నిర్ేహంచారు. ముఖోంగా ప్ంచాంగ శ్రవణం, గరికపాట్ట నర్సింహారావు 
గారి "ఉగాది విశషిత", "కుటుంబ్ంలో యువత బాధ్ోత" ప్రవచ్న్నలు ఎంతగానో ఆకటుికున్నాయి. 

 ప్రముఖ గాయకులు శ్రీమతి బలలంకొండ భార్తి, శ్రీమతి చాగంట్ట సుప్ర్ా , శ్రీ కొమమరాజు ప్రసాద్ గారుల తమ గానంతో అందరినీ 
అలరించారు. ఈ ఉగాది సందర్భంగా, గత సంవతిర్ం కీరిిశేషులైన ప్రఖాోత గాయకులు శ్రీ ఎసీప బాలు మరియు ప్రముఖ కూచిపూడి నృతో 
కళాకారిణి శ్రీమతి భాభా న్నయుడు గార్లకు హృదోమైన సమృతాోంజల్ల సమరిపంచారు. 

 ఎప్పట్టలాగే, తెలుగు కళా సమితి వారు, సాథనిక వర్ిమాన కళాకారులను ప్రోతాిహంచి, వారితో ప్రదరిశంప్జేసిన సంప్రద్మయ 
నృతాోలు, వీనుల విందైన సంగీతం, మృదంగ వాద్మోలు, వసంతభాభను తలపించాయి. ఈ వడుకలకు అనుకునాద్మని కంట్ట ఎంతో ఎకుకవ 
మంది రిజిసిర్ చేసుకున్నారు. ఈ కార్ోక్రమం యూట్టోబ్ లోన్వ  కాకుండా Sunrise TV లో  కూడా ప్రసార్ం ఇవేడం జరిగింది.  

 కార్ోవర్గ బ్ృందం శ్రీమతి జాగర్లమూడి శ్రీదేవి, శ్రీమతి యలమంచిల్ల బిందు, శ్రీ అనాద్మనం ర్వి, శ్రీ  చెరువు శ్రీనివాస్, శ్రీమతి ద్మసరి 
అనూరాధ్, శ్రీమతి గండి జ్యోతి, శ్రీమతి పారా అనూరాధ్ గారుల ఈ కార్ోక్రమ ప్ర్ోవక్షణలో వెనుాదనుాగా నిల్లచి, వడుకలను విజయవంతం 
గా నిర్ేహంచారు. చివర్గా కార్ోదరిశ శ్రీమతి యలమంచిల్ల బిందు గారు కార్ోక్రమంలో పాలొగనా ప్రతి ఒకకరికీ, ద్మతలకు, మరియు కార్ోవర్గ 
బ్ృంద్మనికీ పేరుపేరున్న కృతజాతలు తెల్లపారు. ఇలా తెలుగు కళా సమితి వారు నిర్ేహంచిన ప్లవ న్నమ సంవతిర్ ఉగాది వడుకలు కనుాల 
ప్ండుగగా జరిగాయి. 

Telugu Fine Arts Society 

Trimurthy Day Celebrations Report 
 Trimurthy day is an annual flagship Carnatic musical program performed by teachers and 

their students from New Jersey on March 28th, 2021. Trimurthy Day is celebrated as a tribute to the 

three greatest composers of Carnatic music Saint Thyagaraja, Sri Muthuswami Deekshitar and Sri 

Syama Sastry. Telugu Fine Arts Society board of trustees are proud to host this event under the 

guidance of Smt Simanthini Kauta and Smt. Prabha Raghunathan as the Trimurthy day coordinators 

and the leadership of president Sreedevi Jarglamudi and cultural chair Anuradha Para.  

 Unlike the previous years, this event was conducted online bringing together some of the 

best carnatic teachers to a virtual stage. IT chair, Anuradha Dasari was instrumental in liasioning 

live streaming with Youtube TFAS media and external partners Mana TV and NRI streams. The 

program was well attended with over 1000 views within the first 24 hours. A bright spot to 

conducting this program virtually meant viewership came from across the world. Even during a 

pandemic when families had to stay distant, fine arts provided glimmers of hope to the community 

by bringing all of us closer together.  

 Once again thanks to our entire executive committee members Bindu Yalamanchili, Jyothi 

Gandi, Anuradha Para, Anuradha Dasari, Srinivas Cheruvu, Ravi Annadanam for a well executed 

event.  

 Finally a big shout out to the grand sponsors, Help Foundation, Polepalle Foundation, and 

Metlife.  
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 న్వన జీవిసూిన్వ  ఉండాలి ...   
రాథారాణి  పూజారి  

జీవితానిక్త సర్తపడా డ్బుా మాతేమే నేను సౌంపాదిౌంచ్ఛలి .. 

కానీ  సౌంపాదిౌంచ్చన ప్రర్చ మాతేౌం వెౌంట్ నిలవాలి ... 

మరే్త చెటిు నీడ్లా పదద ల చేయ తలపై  నిలవాలి .. 

పరణ కుటీరౌం లాౌంటి పదర్తల్పల  కటిుకోవాలి ... 

నా యువరాణులతో జీవితౌం స్కఫీగా స్కగిపోవాలి .. 

పదిమౌందిక్త పనికొచేు పనులను చేయగలగాలి .. 

నా జీవిత గడియారౌం లో మ్మళ్ళి పనెాౌండుక్త చేరే వేళ్.. 

నేను వీడ్కకల్ప తీసుకొని సౌంధయ ఒడిలోక్త ఒర్తగే వేళ్.. 

మరో ఉషోదయౌం లోక్త అడుగిడాలి .. 

ఎవర్త జీవనానికై న ఒక బహమానౌంగా మిగలాలి .. 

నా మరణ శయయ వేరొకర్తక్త జీవన నావలా మారాలి ... 

నా దేహౌం ఒక ధరుశ్నల గా నిలవాలి .. 

పస్టపాప బోస్ట నవువని, స్ఫరోయదయ మర్చగని 

అతివ కనుాలోల  పే్రమ చూడ్లేని 

కబోది కళ్ిలోల  ఇమిడి పోయ నేను లోకానిా చూడాలి ... 

వేదన, వయధ తపు మరొకటి ఎర్చగని ఒక హృదయానిక్త 

నా గుౌండె వసౌంతాల చ్చగుర్చటాకుల సవవడి వినిప్పౌంచ్ఛలి .. 

మృతుయవుక్త చేర్చవెై న ఒక యువకుని జీవితానిక్త 

నా ర్చధిరౌం, నాలోని పేతి కణౌం తను తన మనవడిని 

చూసేౌంతవరకు తోడుగా నిలవాలి ... 

డ్యాలిస్టస్ కోసౌం మషినల  ఆసరాతో స్కగుతునా ఒక జీవిక్త 

నా క్తడ్నాల్ప జీవితానిా అౌందిౌంచ్ఛలి ... 

నా ఎమ్మకల్ప, నరాల్ప, కణాల్ప పేతిది ఉపయోగిౌంచ్బడాలి .. 

ఒక మూగవాడు గొౌంతెతిి  అరవగలగాలి..  

ఒక చెవిటి వాడు వాన చ్చనుకల సవవడి వినగలగాలి .. 

ననుా దహౌంచ్చన బూడిద ఎర్చవుగా వాడ్బడాలి .. 

ఆ ఎర్చవుతో పర్తగిన వెదుర్చ కుౌంచెగా మారాలి 

గురి్చ తెలియని చ్చతేకార్చని రమయ చ్చతేానిక్త ఆకృతి నివావలి .. 

నాదెై న పేతిది ఇతర్చలకు ఉపయోగపడాలి .. 

అపర్తచ్చతుల దేహ్వలలో జీవౌం పోసుకొని నేను జీవిస్ఫి నే ఉౌండాలి ..   
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     “వెనక ముందు చూసుకుని ఖరుచ పెట్టిల్ల. ఏది అవసర్మో ఏది 
కాదో తెలుసుకోవాల్ల. ఈకాలం పిలలలకు చెప్పలేకపోతున్నాం" 
కోడల్లా ఉదేూశంచి అంది విశ్వలాక్షి. 
     "కొతిగా ఏది కొన్నా మీరు కళ్ళలోల నిపుపలు పోసుకుంట్టరు. 
కాపురానిక్త వచిచన నుంచి చూసుిన్నాను. న్నమాటంట్ట మీకు 
ప్డట్టలదు” అతిగారిక్త కంటరిచిచంది సుజాత. 
      "నువుే కొన్నావని కాదు న్నబాధ్. అవసరానిా బ్టి్ట 
కొనమంటున్నాను. ఒకకడి కషింతో ఇలుల న్నటుికురావాల్ల. ఆవిషయం 
గురిుంచుకోమంటున్నాను" కోడల్లక్త స్తచించింది విశ్వలాక్షి. 
      "దుబారా ఖరుచ న్వన్వం చేయటం లేదు. దోసిళ్ళతో డబ్బబ 
తీసుకుని వీధులోల పార్బ్యట్టలదు" కోడల్ల మాటలోలని వోంగోం 
విశ్వలాక్షి ప్సిగటి్టంది. 
      “మొనాట్టక్త మొనా ఐదువలు పెటి్ట  మనవడికోసం బాోటరీ కారు 
కొనిపించావు. పిలాలడిక్త ఆవసుివు కొన్నావని నినుా తపుప 
ప్టిటంలేదు. పిలలలు ఆడుకొన్వందుకు బొమమలు, ఆటవసుివులు 
కొన్నల్ల. తపుపలేదు. ఇంట్టనిండా ఆటవసుివులు ఉనాపుపడు ఆకారు 
కొనడం అవసర్మా అంటున్నాను!" కోడల్లా మరోసారి తపుప ప్టి్టంది 
విశ్వలాక్షి. 
     "ఎపుపడు నీదృషింతా న్నమీద న్నకొడుకు మీదే ఉంటుంది. 
అంతకనా మీకు వరే ప్నుండదు" విశ్వలాక్షి వైపు చుర్ చుర్ 
చూసింది సుజాత. 
      "తాతలు కూడబట్టిన ఆసుథలేవీ ఇకకడ లేవు. రూపాయి రూపాయి 
పొదుపుగా వాడుకుంట్ట చివరోల న్నలుగు రాళ్ళళ కళ్ళజూడొచుచ. అదీ 
న్నతాప్త్రయం. న్నమాటలు నీకు చాదసింలా అనిపిసేి నీఇషిం" 
ఆన్నలుగు మాటలూ మాట్టలడేసి అకకడనుండి తన గదిలోక్త 
వెళిళపొయింది విశ్వలాక్షి. 
       అతిగారు ఏంచెపిపన్న తన మంచికే అని ఏన్నడూ అనుకోదు 
సుజాత. ఆఇంటోల తన మాట్ట న్నగాగలని మొదటుాంచి ఒక ప్టుిదల 
ఏర్పర్చుకుంది. 
      “ఏంట్ట అదోలా ఉన్నావ్. అతాికోడలుల మళీళ మాట్టమాట 
అనుకున్నారా?" అపుపడే ఆఫీసునుంచి వచిచన క్తర్ణ్  సుజాతను 
అడిగాడు. "మీఅమమగారిక్త మరో ప్ని ఉంట్టకద. ఎపుపడు ననుా 
ఆడిపోసుకోవడమే ఆమె ప్ని" చెపిపంది సుజాత. 
      "మళీళ కానిప్ని ఏదో చేసావనామాట. అది మాఅమమకు నచ్చలేదు 
అంతేన్న!" అడిగాడు క్తర్ణ్. “మీరు మీఅమమగారికే వంతపాడతారు. 
న్నమాట ఎపుపడు విన్నారు గనక" బ్బంగమూతి పెటి్టంది సుజాత. 
"అసలేం జరిగింది?" ఆరా తీశ్వడు. 
      “ఐదువలు పెటి్ట మన సంజయ్ క్త బాోటరీ కారు కొన్నామని 
న్నమీద ఆవిడక్త కోప్ం!" క్తర్ణ్ క్త కాఫీ ఇస్తి అంది సుజాత. "మా 
అమమ అనాద్మంటోల తపేపముంది. అప్పట్టకీ న్వను చెబ్బతూన్వ ఉన్నాను. 
ఇంటోల అనిార్కాల బొమమలతోపాటు కారుకూడా ఉంది. మళీళ 

ఆ బాోటరీ కారు కొనడం అవసర్మా? నువెేపుపడు న్నమాట విన్నావు 
గనక" భార్ోను వెనకేసుకురాకపోగా ఆమె మొహం మీదే 
కోప్ప్డాిడు క్తర్ణ్. 
      "అవునులే, నువుే ఆ అమమ కొడుకువ కద. మీరూ మీరు ఒకట్ట. 
న్వను మధ్ోలో  వచిచనద్మనిా, న్నమాట ఎవరు వింట్టరు"  తనని తాన్వ 
నిందించుకుంది సుజాత. "అదికాదు సుజీ. అమమ ఏది చెపిపన్న మన 
మంచికే. వింట్ట పోలా" చెపాపడు క్తర్ణ్. 
      "మీరు ఎనాయిన్న చెప్పండి, ఆవిడ న్వను ఒకేఇంటోల ఉండలేం" 
కరాఖండిగా చెపిపంది సుజాత.  “ఇపుపడు నన్వాం చేయమంట్టవో 
చెపుప!" భార్ోవైపు చూస్తి అడిగాడు. "న్వను చెపిపనటుి చేసాినంట్ట 
ఓవిషయం మీతో చెబ్బతాను. లేదంట్ట బాబ్బను తీసుకుని     మా 
పుట్టింట్టక్త వెళిళపోతాను" ఆమె మాటలోల ఒకలాంట్ట బదిరింపు 
కనిపించింది. "సరే, అదేంటో చెపుప" తలాడించాడు క్తర్ణ్. 
      “ఎప్పట్టనుంచో మీఅమమగారు తీర్ియ్యత్రకు తీసుకువెళ్ళమని 
అడుగుతున్నారు కద. ఆవంకన ఆమెను కాశీ తీసుకుని వెళిళ అకకడే 
ఏదో గుడి దగగర్ వదిలేసి వచేచయండి. ఆమె పీడ మనక్త 
వదులుతుంది" చెపిపంది సుజాత. 
       "ఇద్మ నీఆలోచ్న. ఎంత దురామర్గమైన ఆలోచ్న! ఎంత 
రాక్షసంగా ఆలోచిసుిన్నావో తెలుసా!" ఉక్రోషంతో అన్నాడు క్తర్ణ్. 
“ఇంతకనా గ్గప్ప ఆలోచ్న న్నబ్బర్రక్త తటిలేదు. ఇలా అయితే 
మనమీద ఎవరికీ అనుమానం రాదు. తీర్ియ్యత్రలో తపిపపోయినటుి 
జన్ననిా నమిమంచేయొచుచ" 
 తన ప్ధ్కం చెపిపంది సుజాత. 
       క్తర్ణ్ క్త ఆరాత్రంతా నిద్రప్టిలేదు. ఏవవో ఆలోచ్నలు 
మనసును తొల్లచేసుిన్నాయి. సుజాత ఎంత క్రూర్ంగా ఆలోచిసుిందో 
తలచుకుంట్టన్వ భయంగా ఉంది. ఆమె చెపీపనటుి చేయకపోతే 
సంజయ్ ని తీసుకుని నిజంగాన్వ పుట్టింట్టక్త వెళిళపోతుంది. సుజాతక్త 
ప్ట్టింపు ఎకుకవ. తను అనుకునాదే జర్గాలన్వ మొండి ప్టుిదల 
సుజాత ర్కిం నిండా ఉంది. 
       "అటు భార్ో కొడుకు, ఇటు తల్లల... ఎవరివైపు మొగుగ చూపాలో 
ఒక ప్ట్టిన తేలుచకోలేకపోతున్నాడు క్తర్ణ్. ఆరాత్రంతా మనసులో 
సంఘర్షణప్డి చివర్కు ఒక నిర్ాయ్యనిక్త వచాచడు క్తర్ణ్. 
      “రాత్రి ఒంటోల నలతగా ఉందన్నావు, ఇపుపడెలా ఉంది?" కొడుకు 
తల నిమురుతూ ఆడిగింది విశ్వలాక్షి. "ఇపుపడు...బాగాన్వ ఉంది" తల్లల 
ఒడిలో తలద్మచుకుని వెక్తక వెక్తక ఏడాచడు క్తర్ణ్.                           
      "ఏమయిందిరా, కోడలు నువుే రాత్రి ఏమైన్న గ్గడవ ప్డాిరా?" 
కొడుకు మొహంలోక్త చూస్తి అడిగింది విశ్వలాక్షి. "అలాంట్టదేమీ 
లేదు" చెపాపడు క్తర్ణ్. తల్లల మొహంలోక్త ఎందుకో స్తట్టగా 
చూడలేకపోతున్నాడు క్తర్ణ్. రాత్రినుండి ఏదో అప్రాధ్ భావం 
క్తర్ణ్ ని వెంట్టడుతోంది. 
      మరున్నడు అందరి భోజన్నలు అయ్యోక క్తర్ణ్ తల్లలతో ఇలా 

అమ్మా ననా క్షమించు    
చొకకర్ తాతా రావు  
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అన్నాడు. "అమామ!ఎప్పటుాంచో కాశీక్త వెళాూమంటున్నావు కద. మరో 
వార్ం రోజులోల మనం  కాశీక్త బ్యలుదేరుద్మం". కాశీ అనా మాట 
వినబ్డగాన్వ విశ్వలాక్షి మొహం ఆనందంతో నిండిపోయింది.  
       "కాశీక్త న్వను వసాిను న్ననమామ!" న్ననమమక్త దగగర్గా వచిచ 
అన్నాడు సంజయ్. "ఈసారిక్త న్ననమమ, న్ననా వెళాిరు. మరోసారి 
మనమంతా కల్లసి మళీళ వెళాూం" అంది సుజాత. "అలాగే" అంట్ట 
సంజయ్ తల ఊపాడు. 
         క్తర్ణ్ క్త ఈవార్ం రోజులు భార్ంగా గడిచాయి. మిగతా 
రోజులకన్నా తల్లలని ఇంకా బాగా చూసుకుంటున్నాడు క్తర్ణ్. ఏది 
అడిగిన్న అడకకపోయిన్న ఆమె గదిక్త దగగర్లోన్వ తచాచడుతున్నాడు. 
కొడుకు అలా కళ్ళముందే అసిమాను తిరుగుతుంట్ట విశ్వలాక్షిక్త కాసి 
వింతగా తోచింది.  
      "అమామ ఏమైన్న కావాలా?" మధ్ో మధ్ోలో గదిలోక్త వస్తి తల్లలని 
అడుగుతుంట్ట ఆమె కలగజేసుకుని “ఇవాళ్ కొతిగా 
ప్రవరిిసుిన్నావంట్ట!" క్తర్ణ్ ని అడిగింది తల్లల. తల్లలక్త ఏం సమాధానం 
చెపాపలో క్తర్ణ్ క్త ఆసమయంలో తెల్లయలేదు. 
      "అవును... కాశీ వెళిళనపుపడు కద నువుే స్టలవు పెట్టలి్లింది. 
వార్ం రోజులు ముందే ఎందుకు స్టలవు పెట్టివ్?" కొడుకుని 
అడిగింది విశ్వలాక్షి. “కార్ణమంట్ట ఏమీలేదు, రస్ ి
తీసుకుంద్మమని..." చెపాపడు క్తర్ణ్. "వెళిళ రస్ి తీసుకోక ఇలా న్నగది 
చుట్టిరా ఎందుకు తిరుగుతావు!" తన కదల్లకలు తల్లల 
గమనిసుిందని తెలుసుకొని అకకడనుండి ప్కక గదిలోక్త 
వెళిళపోయ్యడు క్తర్ణ్.. 
      "అతియోగారు రేపే మీప్రయ్యణం. బ్టలితోపాటు ఏమేమి 
కావాలో బాోగులో తీరిగాగ సరుూకోండి" అతియో గదిలోక్త వస్తి అంది 
సుజాత. "బాోగు సరుూకోవడం ఎంతసేపు! ప్దిరోజుల ప్రయ్యణానిక్త 
ఓ ప్ది చీర్లు పెడితే సరిపోతుంది" బ్దుల్లచిచంది విశ్వలాక్షి. 
      "బాోగులో ఇంకో న్నలుగు చీర్లు అదనంగా వయండి. ఏమో 
ఏసమయం ఎలా ఉంటుందో ఎవరిక్త తెలుసు" ఆమె మాటలోల ఏదో 
లోతైన భావన కనప్డుతోంది. అదేంటో విశ్వలాక్షిక్త అర్ిం కావట్టలదు. 
ఒక వార్ం రోజులుగా ఆఇంటోల విశ్వలాక్షిక్త వినప్డని గూడుపుఠాణి 
ఏదో జరుగుతోంది. అది ఆమె గ్రహంచ్లేకపోతోంది.  
      "అతియోగారు జాగ్రతిగా వెళ్ళండి" బ్గీలోక్త వెళ్ళినా 
విశ్వలాక్షితో ఆంది సుజాత. "వెళ్ళండికాదు, వెళిళర్ండి అన్నల్ల"  సీటోల 
కూరుచంట్ట అంది విశ్వలాక్షి. "కాశీలో దిగాక ఫోన్ చేయండి" 
అంట్ట సుజాత క్తర్ణ్ తో చెబ్బతుండగాన్వ ఇఃతలో ట్రయిన్ 
కదిల్లంది. కాశీలో ఏం జర్గబ్తుందో ముందుగాన్వ  మనసులో 
ఊహంచుకుంట్ట రైలేేసేిషన్ నుండి ఇంట్టముఖం ప్టి్టంది సుజాత. 
      "ట్రయిన్ లో వెళ్ళిన్నాడే గాని క్తర్ణ్ మనసంతా తల్లలమీదే ఉంది. 
ఏసీ బ్గీలో బర్ి మీద నిశచంతగా నిద్రపోతోంది విశ్వలాక్షి. ఎదురు 
బరిులో ఉనా క్తర్ణ్ నిద్రపోతునా తల్లల వైపే చూసుిన్నాడు. ఎంత 
ప్రయతిాంచిన్న క్తర్ణ్ క్త నిద్ర ప్టిట్టలదు. ఏసీలో ఉన్నా క్తర్ణ్ ఒళ్ళంతా 
చెమటలు ప్ట్టియి. ఏదో దిగులు, కనిపించ్ని ఆందోళ్న క్తర్ణ్ ని 
ప్టి్టపీడిసోింది. చెపుపకోలేని బాధ్, దిగమింగుకోలేని దుఃఖం క్తర్ణ్ 

ని ఆవరించాయి. 
     "ఏంట్రా అలా చూసుిన్నావ్! నువుే ఇంకా నిద్రపోలేద్మ?" కొడుకు 
వైపు చూస్తి అంది. 
"నిద్ర రావట్టలదమమ. అందుకే రప్పలు విపిప నిన్వా చూసుిన్నాను" 
తల్లలమీద ప్రేమ క్తర్ణ్ క్త ఒకకసారిగా పెరిగింది.  
      "సుజాత మంచిది కాదు. నినుా ననుా వరుచేయ్యలని 
చూసోింది" తల్లలప్రేమ క్తర్ణ్ తో ఆమాటలు అనిపించాయి. 
"న్నకంతా తెలుసురా. తల్లలగా నువుే ననుా గురిిసేి చాలు" ఆరాత్రిలో 
ఆమె కళ్ళళ ఉనాటుిండి ఆర్రిీమయ్యోయి. తల్లలప్టల తను తపుప 
చేసుిన్నాననా ఫీల్లంగ్ క్తర్ణ్ ని వదిసోింది. 
      "చాలా పొదుూపోయింది,ఇక వెళిళ ప్డుకో" కొడుకుకేసి చూస్తి 
నిద్రలోక్త జారుకుంది విశ్వలాక్షి. ఎంత ప్రయతిాంచిన్న క్తర్ణ్ క్త నిద్ర 
ప్టిట్టలదు. అమమ తలపులతోన్వ ఆరాత్రంతా గడిచిపోయింది. 
      వార్ణాసి రైలేేసేిషన్ లో దిగి ఆటోలో తల్లలతోపాటు సరాసరి 
గంగానదిక్త బ్యలుదేరాడు క్తర్ణ్. హరిశచంద్ర ఘాటోల సాానం చేసి 
కాశీవిశేేశేరుని దరిశంచుకున్నారు. 'కాశీలో ఏలోటు రానివేకుండా 
న్నతల్లలని నువే కాపాడాల్ల తండ్రీ!' కాశీవిశేేశేరునిా మనసులో 
మొకుకకున్నాడు క్తర్ణ్.  
      ఆతరాేత తల్లలని వెంటబటుికుని దగగరోల ఉనా కాశీవిశ్వలాక్షి 
గుడిక్త వెళాళడు క్తర్ణ్. ఏపాప్మూ తెల్లయని తనతల్లల ఆగర్భగుడిలో 
కాశీవిశ్వలాక్షిలా కనబ్డింది క్తర్ణ్ కంట్టక్త. 'అలాంట్ట దేవతను 
దేవుని సాక్షిగా తను మోసం చేసుిన్నాడా?' క్తర్ణ్ లో ఏదో భయం 
ప్టుికుంది. 
      'సమయం లేదు. వెంట వెంటన్వ అనిా గుళ్ళళ దర్శన్నలు 
జరిగిపోవాల్ల' అనుకుని, ఆవెంటన్వ అకకడక్త దగగర్లో ఉనా 
కాశీఅనాపూర్ా గుడిక్త ఇరుకు ఇరుకు సందులోలంచి తల్లలని తీసుకుని 
నడుస్తి వెళాళడు క్తర్ణ్. ఆగుడిలో కాశీ అనాపూర్ాలా తనతల్లల 
ప్రశ్వంతంగా కనబ్డింది. ఆతల్లల అమాయక వదన్ననిా చూసి కనీాళ్ళళ 
బ్యటకు రానీయకుండా మనసులోన్వ ఏడేచశ్వడు క్తర్ణ్. క్తర్ణ్ 
ఒళ్ళళ పూరిిగా చెమటతో తడిసిపోయింది. 
      "ఏంట్రా అలా తడిసిపోయ్యవు. దేవుని సనిాధిలో ఇలా 
ఉన్నావంట్ట నీలో ఏదో భయం వెంట్టడుతోంది. అదేంటో న్నతో 
చెపుప. నీతపుపని దేవుని ముందు న్నతపుపగా వడుకుంట్టను" 
చెపిపంది విశ్వలాక్షి. "ఏమీలేదు ఏమీలేదు" అంట్ట తనలో తన్వ 
దహంచుకు పోతున్నాడు క్తర్ణ్. ఆమంటలోల తను మాడి 
పోతునాంత భయమేసింది క్తర్ణ్ క్త.      
       దర్శనమయిపోయ్యక ఇదూరు అదే గుడిలో ఆలయ 
నిరాేహకులు ఉచితంగా పెట్టిన భోజన్నలు చేశ్వరు. భోజనం 
చేసుినాంతసేపు క్తర్ణ్ తల్లల వైపే చూసుిన్నాడు. “ఇంకాసి అనాం 
పెటుికో”మని తల్లలతో అన్నాడు. "ఈరోజుక్త ఈభోజనం చాలు, రేపు 
భోజనం ఎకకడో?" తల్లలమాటలోల ఏదో వద్మంతధ్ేని  వినిపించింది. 
'తన మనసులో మాట తల్లల గ్రహంచ్లేదు కద' క్తర్ణ్ మదిలో ఏదో 
అలజడి  మొదలయింది 
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      భోజన్నలయ్యోక మళీళ కాశీవిశేేశేరుని ఆలయం దగగర్కొచిచ 
వర్ండా మీద కూరుచన్నారు విశ్వలాక్షి, క్తర్ణ్. ప్రుిలోంచి కొంత 
డబ్బబతీసి తల్లల చేతిలో పెట్టిడు క్తర్ణ్. "ఇంత డబ్బబ 
న్నకెందుక్తసుినాటుి, నువుే ఉన్నావుకద!" తల్లలలో ఏదో అనుమానం 
పొడచూపింది. 

      "కాశీలో దంగల భయం ఎకుకవ. న్నఒకకడి దగగరే డబ్బంతా 
ఉండడం కనా ఇదూరి చేతులోల డబ్బబంట్ట మంచిదని నీక్తచాచను" 
ఆమాటలు విని విశ్వలాక్షి కాసి ఊపిరి పీలుచకుంది. ఏతలీల 
కనాకొడుకును కసాయివాడిగా చూడదు. 
 లోప్ల ప్టిరాని దుఃఖంతో  క్తర్ణ్ బాధ్ప్డుతున్నాడు. 
ఆదుఃఖానిా భరించ్లేక ఒకకసారిగా బ్యటకు కకేకసాడు. క్తర్ణ్ 
తల్లలముందు బ్రున ఏడుసుిన్నాడు.  
 "కొదిూ రోజులుాంచి చూసుిన్నాను నీలో నువే 
బాధ్ప్డుతున్నావు. ఎంత అడిగిన్న బ్యటకు ఏమీ చెప్పవు. అంత 
భరించ్లేని బాధ్ నీకేమొచిచంది. ఈతల్లలతో కూడా చెపుపకోలేనిద్మ 
నీకషిం" తల్లల కళ్ళళకూడా తడిపేశ్వడు క్తర్ణ్. 
      తల్లలని తదేకంగా చూస్తి గుండె దిటవు చేసుకున్నాడు క్తర్ణ్. 
మరి కొదిూ నిముష్ణలోల తను ఆచోటునుంచి వెళిళపోబ్తున్నాడు. 
తల్లలనుంచి శ్వశేతంగా ద్దర్మయేోందుకు క్తర్ణ్ మానసికంగా 
తయ్యర్వుతున్నాడు. 
      క్తర్ణ్ లేచాడు. తల్లలకూడా లేచింది. తల్లలని మళీళ అకకడే 
కూరోచబట్టిడు. తల్లల కళ్ళలోలక్త చూడాలంట్ట ఇపుపడు నిజంగాన్వ క్తర్ణ్ 
భయప్డుతున్నాడు. ఏదో పేగుబ్ంధ్ం వాళిళదూరి మధ్ో కాసేపు అటు 
ఇటు తిరిగింది. ఆ బ్ంధానిా కూడా తెంచుకుని నిట్టరుగా 
నిలబ్డాిడు క్తర్ణ్. క్తర్ణ్ అకకడనుంచి కదలడానిక్త ధైర్ోం 
చాలట్టలదు. అయిన్న ప్రయతిాసుిన్నాడు. గుండె చికకబ్టుకిుని 
ధైరాోనిా కూడగటుికుంటున్నాడు. 
      "ఇంకా మనం చాలా ప్రదేశ్వలు తిర్గాల్ల. గుళ్ళళ గోపురాలు 
చూడాల్ల. కాశీలో ఈరాత్రి బ్స చేయడానిక్త సత్రం దరుకుతుందేమో 
చూసి వసాిను. నువిేకకడే ఉండు. ఎకకడికీ వెళ్లళదుూ. పొర్పాటున 
నువుే బ్యటకు వెళ్ళ ినినుా ప్టుికోవడం న్నవలలకాదు" తల్లలక్త ధైర్ోం 
చెపిప అకకడనుండి బ్యలుదేరాడు క్తర్ణ్. వెళి్ళ వెళ్ళి ఒకసారి 
వెనక్తక తిరిగి తల్లలవంక జాల్లగా చూసి నడక సాగించాడు. కొడుకు 
వెళిళన  వైపు దీనవదనంతో చూసి్త అకకడే కూరుచంది విశ్వలాక్షి. 
      గుడి ద్మట్ట కొంతద్దర్ం వెళాళక ఓమలుపులో రోడు ిప్కకనునా 
చెటు ి  క్తంద ఆగి ముఖానిా చేతులోల ద్మచుకుని వెక్తక వెక్తక ఏడాచడు 
క్తర్ణ్. తల్లల తననుండి ద్దర్మవుతుందన్వ బాధ్ క్తర్ణ్ ని 
వెంట్టడుతోంది. అటు ముందుకు సాగలేక ఇటు వెనక్తక వెళ్ళలేక 
మధ్ోలో అంతర్మధ్నంలో ప్డాడిు క్తర్ణ్. 
      వార్ణాసిలో మళీళ రైలు ఎక్తకంది మొదలు ఇంట్టకొచేచద్మక ప్చిచ 
మంచినీళ్ళళ కూడా ముటుకిోలేదు క్తర్ణ్. “వచేచశ్వరా!అకకడ 
మీఅమమను వదల్ల వచేచశ్వరా! హమమయో ఆవిడ పీడ విర్గడయిోంది" 
భార్ో మాటలు ఆక్షణంలో క్తర్ణ్ ని పిచెచక్తకంచాయి.  "ఒసేయ్ రాక్షసీ 
మనుషులోల నీవు తపిప పుట్టివ. నీపాప్ంలో న్వనూ భాగమయ్యోను. 

న్నతల్లలని నడిరోడుిమీద నిలబట్టివు. రేపు మీన్ననొాచిచ మాఅకక 
ఎకకడ అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెబ్బతావ్!" గ్గంతు పెంచి 
భార్ోమీద విరుచుకు ప్డాిడు క్తర్ణ్. "కాశీలో మీ అమమగారు, అదే 
మా అతిగారు తపిపపోయ్యర్ని చెబ్బతాను" వోంగోంగా అంది 
సుజాత.  

      సుజాత న్ననా వెంకటరావు, విశ్వలాక్షి సేయ్యన అకాకతముమళ్ళళ. 
బ్ంధ్ం ఉనాచోటన్వ అతిగారిక్త సుజాత అంత పెదూ శక్ష వసిందంట్ట 
క్తర్ణ్ సుజాత చేతిలో కీలుబొమమగా మారాడని వరే చెపాపలా.  
      కాశీ వెళ్లళచిచనుాంచి క్తర్ణ్ సుజాతతో  ముభావంగాన్వ 
ఉంటున్నాడు. మొదట్ట రోజయితే భోజనమే సహంచ్లేదు. 
అనుక్షణం క్తర్ణ్ క్త తలేల గురొిసోింది. కాశీలో ఆగుడిదగగర్ ఆమె ఎనిా 
కష్ణిలు ప్డుతుందో అని మధ్నప్డాిడు. కొడుకుని ఒడిలోక్త 
తీసుకుని మౌనమునిలా ఉండిపోయ్యడు క్తర్ణ్. 
       సాయంత్రమనగా వెళిళన కొడుకు తిరిగి రాకపోయేసరిక్త 
ఆరాత్రంతా ఎడారిలో గడిపినటుి గుడి మెటలమీద చీకటోలన్వ 
మగిగపోయింది విశ్వలాక్షి. మరున్నడు కూడా కొడుకు జాడ 
లేకపోయేసరిక్త మనసులో ఏదో కీడు శంక్తంచింది విశ్వలాక్షిక్త. 
కొడుక్తక జర్గరానిదేదో జరిగిందేమోనని ఒకట్ట ఆందోళ్న 
ప్డుతోంది. చేతిలో డబ్బబలున్నా ఏమీ తినలేని నిసిహాయసిథతి. ఎటు 
వెళాళలో ఏమిచేయ్యలో కాళ్ళళచేతులు ఆడలేని ప్రిసిథతి. 
       “కాశీయ్యత్ర ఎలాజరిగింది అలులడు!" అపుపడే ఇంటోలక్త వస్త ి
అడిగాడు వెంకటరావు. "బాగాన్వ జరిగిందట న్నన్నా" చెపిపంది 
సుజాత. "అకకయో ఎకకడ?"  అడిగాడు వెంకటరావు. ఆప్రశాక్త 
వాళిళదూరి నుంచి వెంటన్వ సమాధానం రాకపోయేసరిక్త "అకకయో 
ఎకకడని అడుగుతుంట్ట అలా మొహాలు చూసుకుంట్టరేంట్ట?" 
సీరియస్ గా అడిగాడు వెంకటరావు. 
 "అతియోగారు కాశీలో తపిపపోయ్యర్ట న్నన్నా" లేని 
ఏడుపు నట్టస్తి చెపిపంది సుజాత. "తపిపపోయింద్మ? అదెలా 
జరిగింది?" ఆశచర్ోపోయ్యడు వెంకటరావు. "గుడి బ్యట జనం 
క్తక్తకరిసిపోయి  ఉన్నార్ట. ఆగుంపులో ఎకకడో ఆవిడ 
కల్లసిపోయ్యర్ట!" "వెతికే ప్రయతాం  చేయలేద్మ అలులడుగారు!" 
అడిగాడు వెంకటరావు. "అతియోగారి కోసం మీఅలులడుగారు 
తిర్గని చోటులేదు న్నన్నా! వెతిక్త వెతిక్త చివర్కు నిరాశతో ఇంట్టక్త 
తిరిగ్గచేచశ్వరు" చెపిపంది సుజాత. 
       'ఎంత బాగా అబ్దూం చెబ్బతోంది. ఇలాంట్టవాళ్ళళ ఈదేశంలో 
ఉండబ్ట్టి కుటుంబాలు కూల్లపోతున్నాయి' ఈవిషయం 
మామయోగారితో చెపేపద్మూమా అని గ్గంతుద్మక వచిచన మాటలను 
బ్లవంతంగా ఆపుకున్నాడు క్తర్ణ్. అకకయో తపిపపోయిందనా బాధ్ 
తటుికోలేక అకకడనుండి అనోమనసకంగా ఇంట్టక్త బ్యలుదేరాడు 
వెంకటరావు.     
     అతిగారి పెతినం ఇంటోల లేకపోయేసరిక్త సుజాత ఆలోచ్నలకు 
హదుూలేలవు. బ్జారోల కనిపించే వసుివులు తెలాలరేటప్పట్టక్త ఇంటోల 
వచిచప్డుతున్నాయి. ఇపుపడు ఆఇంటోల ఆమె చెపిపందే వదం. 
      ఒకరోజు తన బ్ంధువు హాసపటల్ లో ఉన్నార్ని తెల్లసి భార్ో, 
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కొడుకు ర్వితో  కల్లసి బైక్ లో బ్యలుదేరాడు క్తర్ణ్. హాసపటల్ లో 
ఉనా బ్ంధువుని ప్రామరిశంచి తిరిగి ఇంట్టక్త వసుినాపుపడు 
మధ్ోలో  బైక్ య్యక్తిడెంటుక్త గుర్యిోంది. వెనకనుంచి వసుినా 
లారీ బైక్ ని ఢీకొటి్టంది. ఆప్రమాదంలో సుజాత అకకడికకకడే 
మర్ణించింది. క్తర్ణ్ క్త, ర్విక్త చినా చినా గాయ్యలై  ప్రమాదంనుండి 
బ్యటప్డాిరు. 
      ప్రమాదవార్ ి  తెల్లయగాన్వ హుట్టహుట్టన హాసపటల్ క్త 
చేరుకున్నాడు వెంకటరావు. 
కేసు నమోదుచేసి సుజాత శవానిక్త పోసుిమార్ిం జరిపి శవానిా 
క్తర్ణ్ క్త అప్పగించారు పోలీసులు. సుజాత అంతోక్రియలు, దశదిన 
కార్ోక్రమాలు అనీా దగగరుండి జరిపించాడు వెంకటరావు. 
       “కాశీలో మాఅమమ తపిపపోలేదు మామయో!" ఆమాటలు 
వెంకటరావుక్త వింతగా వినిపించాయి. "అయితే మాఅకక ఇపుపడు 
ఎకకడుంది?" ఆశచర్ోపోయ్యడు వెంకటరావు. "కాశీలోన్వ ఉంది" 
కళ్ళనీళ్ళళ పెటుికుంట్ట చెపాపడు క్తర్ణ్. "కాశీలో లేదన్నావ్!" క్తర్ణ్ 
ఏంచెబ్బతున్నాడో వెంకటరావుక్త అర్ిం కావట్టలదు. "మీఅమమతో న్వను 
వగలేను, కాశీలో వదిల్ల ర్మమని ననుా కాశీ ప్ంపించింది 
మీకూతురు" క్తర్ణ్ మాటలు వినా వెంకటరావుక్త తల 
దిమెమక్తకపోయింది.   
     "పాపాతుమరాలు! అందుకే ఆరాక్షసి య్యక్తిడెంటులో పోయింది. 
ఆశక్ష ద్మనిక్త సరైనదే. అతిగారిమీద అంత దేేషమా ద్మనిక్త!" 
ఈలోకంలోలేని కూతురు మీద దేేషం పెంచుకున్నాడు. "ర్విని 
మాఇంట్టదగగర్ ఉంచి ఈరాత్రికే మనం కాశీ వెళాూం" క్తర్ణ్ తో 
చెపాపడు వెంకటరావు. 
      కాశీలో దిగి హుట్టహుట్టన ఆటోలో కాశీవిశేేశేరుని గుడిక్త 
వెళాళరు క్తర్ణ్, వెంకటరావు. ద్దరానుాంచి చూసిన క్తర్ణ్ క్త గుడి 

మెటలమీద తల్లల రూప్ం లీలగా కనిపించింది. ప్రుగు ప్రుగున వెళిళ 
"అమామ" అంట్ట తల్లలని చుట్టిశ్వడు క్తర్ణ్. ఈన్నలరోజులకే ఆమె 
చిక్తక శలోమయింది. ఏమీచేయలేని ప్రిసిథతిలో గుడి మెటలమీద 
తనతల్లల దీనంగా ద్మనం చేయమని అందరీా య్యచిసోింది. 
ఆహృదయవిద్మర్క దృశ్వోనిా తలచుకుని చ్ల్లంచిపోయ్యడు క్తర్ణ్. 

      "అకాక" అంట్ట విశ్వలాక్షి చేతులు ప్టుికుని బావురుమన్నాడు 
వెంకటరావు. ఆమెను ఆసిథతిలో చూసాినని వెంకటరావు ఎపుపడూ 
అనుకోలేదు. అప్రిచితుల్లా చూసినటుి వాళ్ళవైపు చూసింది 
విశ్వలాక్షి. 
       కొంతసేప్ట్టక్త తేరుకుని "నువుే ఏమైపోయ్యవోనని 
ఈగుడిమెటలమీద నీకోసమే ఎదురు చూసుిన్నాను బాబ్బ" తల్లల 
మాటలు విని క్తర్ణ్ నిశేచషుిడయ్యోడు. ఆమెకు చెప్పడానిక్త తనవదూ 
జవాబ్బలేదు. 
      "నువెేపుపడొచాచవు కాశీక్త?" తముమడిా అడిగింది విశ్వలాక్షి. 
"ఇంట్టక్త వెళాళక అనిావిషయ్యలు మాట్టలడుకుంద్మమంట్ట అంతా 
కలసి ఊరు బ్యలుదేరారు. 
      కోడలు య్యక్తిడెంటులో చ్నిపోయిందని తెల్లసి విశ్వలాక్షి 
బాధ్ప్డింది. "అమామ! నీకో నిజం చెపాపల్ల. నినుా కాశీలో వదిల్ల 
ర్మమని చెపిపంది నీకోడలే. ద్మనిక్త సరైన శక్షే ప్డింది. సునీత 
మాటలు విని నీకు  ద్రోహం చేశ్వను.  ననుా క్షమించ్మామ!" 
తల్లలముందు ప్శ్వచతాిప్ప్డాిడు క్తర్ణ్.              
      "తపుపన్నన్నా! పోయిన కోడలు గురించి ఎపుపడు అలా 
మాట్టలడకు" విశ్వలాక్షి తన ఔద్మర్ోం చాటుకుంది.  
   **** 

       

ఎరుపెక్తకన మట్టి    
డి.న్నగజ్యోతిశేఖర్  

మటిి మాటాల డ్డ్ౌం మొదలై యయౌంది! 

మౌనౌం చెమట్ చ్చకకలిా విదిలిుకొటిి... 

ఎౌండిన డొకకలిా డ్ప్పులిా చేస్ట 

తిర్చగుబ్దటు   గ్లతమతిుకుౌంది! 

మోడువార్చతునా ఆశలిా 

కొడ్వళ్ళల గా   చెకుకతూ పదునుతేర్తౌంది! 

గొౌంతెౌండిన గుౌండెలోల  నెతిుటి బ్దవిని 

తవువతూ పోటతిి ౌంది! 

చ్ఛళ్ళి తేర్తన  దేహ్వనిా స్ఫర్చయనిగా 

మౌండిస్ఫి   

వీధులోల  విపల వ వితిులిా వెదజలిల ౌంది! 

పచ్ుగా నవవడ్మే తెలిస్టన మటిిప్పుడు 

గరజ న మేఘమై  పేతిధవనిసిునాది! 

 

నాల్పగు చ్చనుకులిా విదిలిసేి  

ఐదువేళ్ిను నోటికౌందిౌంచే  

మటిిప్పుడు ప్పడిక్తలి బిగిౌంచ్చౌంది! 

ఆకలి నాగలల నిా దునిానా... 

అప్పుల బోరెల నిా తవివనా... 

పౌంటి బిగువున పేాణాలిా నొక్తకపటిి  

లోకౌం మ్మౌంగిట్లల  పౌంటై  విర్తస్టన 

మటిిప్పుడు సహనౌం గటిు దాటి  

ఉదయమ భాసవరమై  మౌండుతోౌంది! 

జీవానిాచేు మటిిక్తపుడెై నా 

నాయయౌం నీటిని అౌందిదాద ౌం! 

ధర కోలోుయన ధరణిక్తప్పుడెై నా ఆదరణ 

ఆవరణ కడ్దాౌం! 

రేపటికలాల  మన విసి ట్లల  అనామై  

దరశనమిసిుౌంది! 

అముయ జగతిని బతిక్తసిుౌంది! 

అరకను మోస్ట మోస్ట  

బొబాలక్తకన తన చేతులకు సౌంఘీభావ 

స్కౌంతవన పూదాద ౌం! 

అరచ్చ అరచ్చ ఎర్చపక్తకన  

స్కవరధ ౌం లేని తన సవరానిక్త  

మన గుౌండె గొౌంతుని కలిప్ప 

ఆకుపచ్ుటి పాట్కు పేాణౌం పోదాద ౌం! 

అనాదాతకు దనావుదాౌం!  




