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అధ్యక్షురాలి కలం నండి…                                           ఆగస్టు  31,2021  

ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు... 

తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు ఆత్మీయులకు మరియు శే్రయోభిలాషులకు మందుగా 

Mother's Day మరియు Father's Day శుభాకంక్షలు.  

 

అలాగే వజే్రత్సవ స్వాత్ంతే్ దిన శుభాకంక్షలు. అవును మన భారత్దేశానికి స్వాత్ంతే్ం వచ్చి 

75 సంవత్సరమలు అయంది. ఈ సందరభంగా పే్ప్ంచంలో నలుమూలలా ఉనన పే్తి 

భారత్మయునికి మరోస్వరి వజే్రత్సవ స్వాత్ంతే్ దిన శుభాకంక్షలు తెలియజేస్తు నానను. 

 

ఇకపోతే మనం ఇంక ఈ Covid-19 మహమ్మీరి ఉచ్చిలో చ్చకుుకుని ఉనానం.  

ఉగాది వర్చివల్ ఈవంట్ త్ర్వాత్ మేమ మే లో మదర్సస డే ని పురసురించ్చకుని Women & Financial Security webinar ను 

నిరాహంచామ. Women Financial అవగాహనని ఎకుువమందికి చేర్విలని ఈ వబినార్స ను TLCA, WATS & HTCA 

Organizations తో కలిసి సంయుకు ంగా నిరాహంచామ. జూన్ నెలలో ఇంటర్ననషనల్ యోగ డే ని పురసురించ్చకొని Art of Living 

వారితో కలిసి Yoga for Mental health & Ayurvedic Herbs for Immunity seminar ను నిరాహంచామ.  

 

మొదటిస్వరి అందరం కలిసి వేసవి వనభోజనాలు కరుకేమం August 8th చేయడానికి సనానహాలు చేస్వమ కనీ వాతావరణ 

ప్రిసిితుల కరణంగా ఆరోజు ఆ కరుకేమ్మనిన నిరాహంచ లేకపోయామ. ఏదో స్వమెత్ చెప్పినట్లు  దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి 

వరం ఇవాలేదు అననట్లు గా అయుంది.  

 

ఇకపోతే TFAS కరుకేమ్మలను మళ్లు  మళ్లు  చూసే అవకశం కలిిస్తు  యూట్యుబ్ లింకులు మీతో షేర్స చేస్తు నానను. అలాగే మీ 

అందరినీ మన TFAS యూట్యుబ్ ఛానల్ కు subscribe చేస్తకోవాలిసందిగా కోర్చతునానను. మన యూట్యుబ్ ఛానల్ లో 

ఇప్ిటివరకు మన తెలుగు కళా సమితి నిరాహంచ్చన కరుకేమ్మలను చూడగలర్చ. 

 

Watch Women & Financial Webinar using: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Tbj0HwrWqw  
 

Watch Yoga for Mental Health using:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tk2JCInOIjs 
 

Please subscribe to our TFAS youtube channel called TFAS Media by using: 

https://www.youtube.com/channel/UCkaznxGuQacYcUp0WAq7Jlg 
 
మీ సేవలో 
జాగర్లమూడి శ్రీదేవి 
అధ్ోక్షురాలు  

mailto:president@tfas.net
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mailto:events@tfas.net
mailto:it@tfas.net
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తొకిుడు బిళాాట ఆడేటప్పుడు రై టా ర్వంగా అని అడిగితే చెప్ిడానికి ప్కున మిగతా ప్పలు లుంటార్చ. Covid 19 పే్ళయంలో ఏ 

పే్భ్యత్ాం 'రై ట్ల' చేసిందీ, ఏ దేశం 'ర్వంగు' చేసింది చెప్ిడానికి పే్ప్ంచం లోని వందల కోటు  జనాభాలో ఎవరికీ స్వధ్ుం అయ్యుటట్లు  

లేదు. అసలు రై టేమిటి ర్వంగేమిటి అనన పే్శనకి కూడా సమ్మధానం దొఱకదేమో. నేను చచ్చినా ప్రవాలేదూ, mask వేస్తకోనని 

కొందఱి వాదమెై తే, నీ సంగతి కదు, నువుా mask వేస్తకోపోతే నేనూ నా ప్పలు లూ చస్వు ం అని మఱి కొందఱి ఘోష. వుకిు గత్ 

స్వాత్ంతేాునికీ స్వమ్మజిక బాధ్ుత్కీ పోర్వటం ఎప్పుడూ జఱుగుతూనే ఉంది.  ఫే్ంచ్చ త్త్ా శాసర  వేత్ు  Jan Paul Sartre అననట్లు  ‘Man is 

condemned to be free’ అని సరిపెట్లు కోవాలా? స్వమూహక శే్రయస్తస (the concept of Enlightened self-interest as expounded 

by Alexis de Tocqueville way back in 1835 for example) లోనే వుకిు గత్ పురోగతికి అందమూ అరధ మూ ఉననది కబటిు  

individual freedom కి ఆంక్షలు విధంచాలా? ఎవఱికి వార్న యమనా త్మర్న ఐతే సంఘానికి సమ్మజానికీ దేశానికీ అరధ మేమిటి. Sartre 

గార్చ చెప్పిన freedom లేకపోతే మ్మనవుని మనుగడే లేదు. కనీ ఆ స్వాత్ంతేాునికి కొంత్ కటు డి లేకపోతే మ్మనవ సమ్మజమే లేదు 

అననది నాలాంటి వాళా ఉదేేశుం. నా కర్చలో నా ఇషు ం, నేను నేను నా కర్చ నడుపుతూ cell phone లో ఎందుకు మ్మటాు డ కూడదు 

అనన వాదనకి ఒకే సమ్మధానం: అది నీ రోడూూ  నీ ర్వజుం ఐతే, నీ ఇంటిమందునన drive మీదై తే ఏమనాన చేస్తకో. అందఱూ నడిచే 

దారిలో అందఱి కర్లు  తిరిగే రోడుూ  మీద నీ ఇష్టు నికి కళ్ాం వేయాలి, వేస్తకోవాలీ అని.  

అదంతా ఒక ఎతూు , నేను mask వేస్తకోనూ, నువుా వేస్తకుంటే నీ mask లాగేస్వు నూ, నినున బాదేస్వు నూ, చంపేస్వు నూ అనన వాదన 

మఱొకటి. అంటే నా స్వాత్ంతే్ రక్షణ కదు నా ఉదేేశుం, నీకు నీ స్వాత్ంతే్ుం ఉండకూడదూ, నువుా నా ఇషు  పే్కరం నడవాలీ అనన 

నిరంకుశత్ాం. ఇదే సరై న పే్వరు నా అని వాదింపు. అది మఱీ అనాుయం. 

New Jersey లో ఉంట్య నేనిలా బాహాటంగా చెప్ిగలుగుతునానను, ఏ Tennesse లోనే ఐతే ఈ పాటికి ననున హాతెు రికీ mask 

చేస్తకొవడం మంచ్చదంటావా, ఎంత్ ధై రుం నీకు, సంఘ విదేోహక వుకిు గా నినున zip ties తో citizen's arrest అరస్తు  చేయాలిసందే 

అని బెదిరించేవార్నమో. ఇక ఇంత్తో మగిస్వు ను, శలవు. 

సంపాదకీయం 

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

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

పారా అనురాధ్  
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 కరాాటక సంగీతం భకిి మయమైనదని మనలో చాలా 
మందికి తెల్లసిన విష్యమే! సంగీత త్రిమూర్తిలనబడే 
శ్వోమశ్వస్త్రి, తాోగరాజ సాామి, ముత్ిసాామి దీక్షిత్లు 
వారి శష్ో ప్ర్ంప్ర్ ద్యారా దివోమైన, భకిి ప్ర్మైన ఎన్నన 
వేల కృత్లను మనకందించార్త. శ్వస్త్రీయ సంగీతానిన వినే 
శ్రోతలు మన ఆంధ్ర దేశంలో చాలా తకుువ. అది 
తమిళులకే చాలా వఱకు ప్రిమితమై, వార్త సంగీతానిన 
వారి తరాలకే కాకుండా ముందు తరాలకు కూడా 
అందించి కృషి చేసుినానర్త. ప్దమ భూష్ణ్ నేదునూరి 
కృష్ామూరిి గ్యర్త అననమాచార్ో, రామద్యసాది కృత్లను 
సార్ ప్ఱచి, ఆ మహనీయుల కీర్ినలని ప్రచార్ంలోకి 
తెచాార్త. వారి శష్యోలైన మలాలది సోదర్తలు హైదరాబ్బదు, 
విజయవాడ మొదలైన నగరాలలో సంగీత శబిరాలు 
నిర్ాహంచి ఈ కృత్లను ఇంకా ప్రాచుర్ోం  లోకి తెచాార్త. 
మన తెలుగు వారే కాకుండా ఇతర్ భాష్ల వార్త కూడా 
ఆసకిి తో ఈ కృత్లను నేర్తాకుని వారి శష్యోలకి నేరిప 
ఎన్నన వందల కృత్లను ప్రచార్ంలోకి తేవడం చాలా 
గరిాంచదగగ విష్యం. 
శ్వస్త్రీయ సంగీతం ఎన్నన ర్తగమతల నుండి కాపాడుత్ందని 
వైదుోలు చెప్పడం జఱుగుతూ ఉంది. సంగీతం మనసుకి 
హాయినిచిా, ఆహాలద్యనిన కల్లగంచడమే కాకుండా blood 

pressure, diabetes (ర్కి పోటు, మధు మేహం) 
మొదలైన వాోధులకు ఉప్శమనం కల్లగసుిందంటే చాలా 
సంతోషించదగగ విష్యం. నేను ఇండియా వెళిినపుపడలాల 
నాకు తెల్లసిన వైదుోలు శ్వస్త్రీయ సంగీతంలో కొనిన 
రాగ్యలు - ఒకొుకు ర్తగమతకు ఒకొుకు రాగం విసాిర్ంగ్య 
పాడినది record చేసుకుని వారి పేష్ంటలకు ఇవాడం, 
వినన వారికి బ్బధ్లు తగగ ఆరోగోం మెఱుగు ప్డటం 
జఱిగందని తెల్లసి చాలా ఆనందమైంది. పాశ్వాతో 

దేశ్వలలో కూడా రోగులకు therapy గ్య సంగీతం 
మంచిదని వైదుోలు చెప్పడం మనకి తెలుసు. 
నా మిత్రులు meditation (ధాోనము) మనసుకు, 
ఆరోగ్యోనికీ మంచిదని సలహా ఇచిానపుపడు, "నా సంగీత 
సాధ్నే నా meditation" అని వాళ్ికు చెప్పడం 
జఱిగంది. ఇతర్ విష్యాల మీదికి ఆలోచన పోకుండా 
మనం పాడుకుంటుననపుపడు కానీ వింటుననపుపడు కానీ 
శృతి తాళ్ం సరిగ్యగ ఉనానయా లేద్య అనే దృషిటతో నే 
అందులో తాద్యతమయం చెందటమే meditation అని నా 
ఉదేేశోం. కాబట్టట శ్వస్త్రీయ సంగీతం మనసుకు హాయినిచిా, 
తద్యారా శరీరానికి కూడా ఆరోగ్యోనిన 
కలగజేసుంిదనటంలో అతిశయోకిి లేదనుకుంటాను. 
సంగీతానిన అభోసించిన వార్ంతా గొప్ప విద్యాంసులై 
కచేరీలు ఇవాలేకపోయినా, అననమయో, రామద్యసు 
కృత్లు సరియైన ప్ధ్ధతిలో నేర్తాకుని అందులోని అర్ధం 
తెలుసుకొని చకుట్ట భావంతో పాడితే శ్రోతల మెపుప 
సంపాదించవచుాను. మన తెలుగు భాష్ను క్షుణంాగ్య 
నేర్తాకుని మాటాలడ గల్లగతే ఈ శక్షణ పందిన విద్యోర్తధలు 
వార్త నేర్తాకునన కృత్లు, కీర్ినలు, ఆ కృతి కర్ిలు 
ఎపుపడు ఏ సందర్భంలో ఆ ప్రతేోకమైన రాగ్యనిన 
ఎంచుకుని సార్ప్ర్చార్నే విష్యం అర్ధం చేసుకోగలర్త. 
అపుపడు మీర్త ఏ కచేరీకి వెళిినా ఆనందించగలర్త. పై 
విష్యాలు సంగీత విద్యోర్తధలందఱూ ముఖ్ోంగ్య 
తెలుసుకోవాలని విద్యాంసుల భావన. 
సంగీత త్రిమూర్తలి ద్యారా సుమార్త మూడు వందల 
సంవతసరాల నుండీ మనలను అలరించిన సంగీతం ఇంకా 
ఎన్నన వేల సంవతసరాలు ఆరోగ్యోనికి భకిికి ముకిికి మార్గం 
చూప్గలదని ఆశద్యంే. సంగీతానిన అనుభవిద్యంే ! 

  

ఆరోగ్యయనికి సంగీతం 
ప్రభా ర్ఘునాథన్   
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దీపావళి తో నింపు   
శ్రీదేవి శ్రీకాంత్    

ప్రప్ంచాన  చెటాటప్టాటలేసుకు తిరిగ 
సందర్ో వసంత ప్ర్తవం  వంగపోయింది  

కోకిల శృతిలయల రాగగళ్ం మూగబోయింది  
ఉష్సుస లాక్ డౌన్నల నిరాశంది  

పుడమి కరోనా పగచూరి మసకంది 
 

ప్రజల నివాసాలు  కృష్ా జనమసాి నాలు 
"ఆల్లంగన కర్చాలనాలలో  

నమసాుర్ సంసాుర్ మొకుటే ఆనందమైంది" 
విశా యంత్రాలయాన మాస్కు మూత.. 

హసాిలకు సానిటైజర్త మర్ధనలు  
శరీర్ నితో ఉష్ా ప్రిమాణ తనిఖీలు.. 

మేకపుపలకు లాకపేప  
 

నగర్ వీధులనీన లాక్ డౌన్ సమశ్వన మౌనాలు 
సమసి ప్రప్ంచం భయం గుప్పపట్లల ప్రతిష్టంభన 

జనమానసాలకు  అంతరాాల మాధ్ోమాంబుదనిష్ఠ  ధారాపాతమైంది 
ప్ళిిళ్ిలోల బందువులకు సెలవు  

ఆన్లలన్ వీక్షణలు ప్పలలల చదువులు ఆన్లలన్  
ప్రప్ంచం నీనుండి ర్క్షణ పందే మందు క  
ప్రయోగ్యతమక విశావైదోవిద్యోలయమైంది 

పుడమి గర్భం  పుట్టటడు మృతదేహాలను  ద్యచుకునన వల్మమకమయిోంది 
 

నిద్రలో కరోనా కలవరింతలు  పీడ కలల మృత్ో వనాలు 
కలల గొంత్ నుల్లమిన కరోనా వైప్రీతాోలు గత వైభవాలు సిబేత 

వసంతానిన కబళించిన గ్రీష్మమష్ణమనినప్లకరించినా... 
అవును! అని వెకిురింతగ్య చూసోింది.. శ్వర్ారిలో కోయిల... 

ఈ ప్రప్ంచానిన వీడింది, పోతూ పోతూ  
అంతా ఒకుటేజనులంతా  ఒకుటే  

అని కరోనా చెప్పపన పాఠానిన వల్లల వేస్తి  
మనసులకు వెలల వేయమంది 

 
కొండ అవతల కరోనా... నా వైపురాదనన ధైర్ోంతో కవిత రాసుినాన  

యందుకో యేమిట్ల...కలము వొణికింది  
అక్షరాలు ధైనోం లో మునిగ్యయి 

అందరి ప్రేమను పందిన నాకు ...అందరికీ కావల్లసిన నాకు ..... 
నగర్ పల్ల మేర్లో దుుఃఖ్ సముద్రానిన ప్ర్చి వేసింది.. 

కళుల మూసుకొని అంతర్తమఖి  నయాోను  
హృదయ కవాటాలోలనుంచి మనసు బ్బధ్తో నిండిపోయింది 

ఈ నగరానిన విడిచి వెళ్ిలేను  
నా గృహ లాక్ డౌన్  గోడల మధ్ో ఒంటరితనం 

 
గడుపుత్నన  రాత్రులతో వియోగ గ్యయం నా మనసుసకు ఎనానళుి?  

ప్శ్వాతాిప్ం తో ర్గల్లపోయే నా భాష్...  
వలువలు లేని నా తృష్ణనాురాగ సంతతి  

నగర్ం నడుమ తిర్తగ్యడిన వైనం ఎలా మర్తవను   

ల్లకు లేని హృదయ శకలాలు  
నగర్ వీథులోల చెలాల చెదరై ప్డి ఉనానయి  

వాట్టని ముటుట కోకూడదు... 
ముటుట విడిచి వెళ్ిడానికి పై వస్త్ ం కాదిది, వకాానిన వట్టట చేత్లతో  

ప్ర్కడం వంట్టది కద్య  ద్యట్ట పోవడానికి  
మెదడులోని ఒక ఆలోచన కాదిది,   

క్షుద్యాధ్, ద్యహారిి కాదు అమృతమయమైన హృదయమే కద్య! 
నావార్త నా వారే అంతా...కానీ ముటుట కోకుండా ఎలా  తటుటకోను? 

 
నేనూ వెళిిపోవాల్లగ్య,  ఇంక జాగు చేయలేను 

లాక్ డౌన్ ర్చాలో నల్లగ పోలేను..  
సమసాినిన తనలో కలుపుకునే కరోనా  

నర్మేధ్ సంద్రం ర్మమని సంకేతానినసుిననటుటంది  
ప్రయాణానికి సిదధం కావాల్ల ఇకుడే ఉనాన.. 

ఎకుడ ద్యకుునాన ఘనీభవించిన హృదయ వోధ్ను   
మంచు ముదేలా కరిగంచి… 

ననున కరిగంచేసుింది  
నాలో ఇమిడి...భూదేవి పర్లో శ్వశాతంగ్య  

బొజా్య దేవీ అంటుంది కద్య   
 

వెళుతూ నాకుననదంతా తీసుకొని వెళాిలని ఉంది కాని ఎలా? 
వాగాహంగ్యలకు రెకులనిచిాన  ప్దవులను,  

ఆకారానినచిాన నాలును మోసుకొని పోవడం   
సాధ్ోమయేో ప్నా? ప్క్షి తన గూడు విడిచి  

ఆఖ్రి గమో సాినం వైపు ప్యనించే సమయమాసననమైంది  
 

ఇకుడ నా పూరీాకులు వునానరే.. 
ఓ నా ప్పతృ దేవతలాలరా! 

ప్రప్ంచం, కరోనాబిే అలల ఆటు పోటలలో ఉంది 
నా కలల జలధిలో యానం చేస్తి మిమమల్లన కాంచాను 
నిద్రాణమై వునన సాపాననిన జాగరూకనై చేర్తకునానను 

నాలోని తమి  జలధి తర్ంగ్యల పై  
తేల్లయాడే గ్యల్లకొర్కు వేచి చూసుిననది 

ప్రయాణానికి సంసిదధంగ్య ఉనాన నేను ఒకు మార్త,  
నిశాలమైన ఈ ప్రకృతిలో ఊప్పరి తీసుకొని 

మరొకు మార్త గడచిన కాలంవైపు  
చూడగల్లగతే చాలు జలధి ప్థికురాల్లగ్య  

మీలో ఒకుద్యన్లన పోగలను  
 

కరోనా! ఒకు మార్త, ఈ చివరి చినన మలుపు చాలు  
అకుడే ఉనన నా ఆశలను  ప్లకరించి వచేాసానిు 

నా ఆశల సర్ాసాానిన మృత్ోవు గ్య మలచిన కరోనా!,  ననున తీసుకో 
నా ప్రప్ంచ ప్రజలను విడిచిపో… 

ననున అర్పణ చేసి… నిజంగ్య ఇది నా జీవన జ్యోతిని  
ఈ శ్వర్ారీ సంర్క్షకుడా! విధాతా! 

సృషిటని  దీపావళితో  నింపు. 
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రాఘవయో పలం ప్నులు ముగంచుకొని చిననగ్య ఇంట్ట బ్బట ప్టాటడు. 
నడవనైతే నడుసుినానడు కాని తన ఆలోచన ఏ మాత్రం బ్బటపై 
లేదు.అలవాటులో భాగంగ్య ఎలాగో మొతాినికి  ఇంట్ట దగగరికి వచేాసాడు.  
గడప్లోకి అడుగు ప్డుత్ండగ్యనే గట్టటగ్య శబేం.. అబ్బా ! అని అర్తపు..  
రాఘవయో తల ద్యారానికి గుదేుకుంది. 
ఆ శబేమే అది... ఈ అల్లకిడి విని  
లోప్ల్ల నుండి ఒకు ఉదుటున వచేాసింది కాంతమమ. అయోో ! ఏమిటండి... 
ఏం జరిగంది... ఏదో చపుపడంది. అవును మీరేంట్ట తల ర్తదుేత్నానర్త... 
ప్రశనల వర్షం కురిప్పంచడంతో అబ్బా! నేనే ఏమర్తపాటున ద్యారానికి 
గుదేుకునాననే.. తల బొప్పప కట్టట  నేను చసుింటే నీ గోలేమిటే... అని 
సణిగ్యడు రాఘవయో. 
అవునా, ఏదీ చూసిాను.. అయోయోో ఎంత దెబా తగల్లందో ఏమిట్ల.. 
అయినా మీకు ఎననడూ లేనిది ఇవాాలేమిటీ !ఇంత ప్ర్ధాోనం? సరే సరే 
జండూ బ్బమ్ రాసాిను అంటూ కాంతమమ బ్బమ్ రాసి రాఘవయో తల 
బ్బధ్ కాసి తగగంచింది. కాని ఆయన మనసులోని బ్బధంట్ల ఇంకా బోధ్ 
ప్డలేదు కాంతమమకు. ఆయనే చెపిార్తలే అనుకుంటూ వంట్టంట్ట ప్నులోల 
మునిగపోయింది.  
అపుపడే ఎంతో సంతోష్ంతో ఇంట్టకి వచిాంది సర్ళ్ .   రాఘవయో, 
కాంతమమల ఒకుగ్యనొకు కూత్ర్త సర్ళ్.  చినననాట్ట నుండి సర్ళ్ను 
అలాలర్త ముదేుగ్య ప్ంచార్త ఆ దంప్త్లు. వాలులండేది 
కుగ్రామమైనప్పట్టకీ సర్ళ్ ఆసకిిని కాదనలేక మూడు కిలో మీటర్ల 
దూర్ంలో ఉనన టౌన్నల డిగ్రీ చదివిసుినానడు రాఘవయో. ఇపుపడు 
సర్ళ్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతోంది. ఆమె బ్బలోం నుండే 
ప్రతిభావంత్రాలు. ప్ది చదువుత్ననపుపడే ఇంగీలష్, తెలుగు రెండు 
భాష్లోల టైపు పాసయిోంది. తను స్తులోల, కాలేజీలో ఎపుపడూ చదువులో 
ముందే. ఆట పాటలోల కూడా ఎన్నన బహుమత్లు సాధించింది. తను 
సర్ద్యగ్య అప్లల చేసిన ప్దే కంప్నీలో ఉదోోగం వచిాన సంతోష్ంలో 
అపాయింట్టమంట్ ల్లటర్ తో ఇంట్టకి వచిాంది.  
నానాన ! నాకు ఉదోోగం వచిాంది. నేను మర్తసట్ట వార్మే డూోటీ లో 
చేరాలని ల్లటర్ ప్ంపార్త అంది. అంతే ...  
రాఘవయో కోప్ం కటటలు తెంచుకుంది. మనకేం తకుువ.. ఉదోోగం 
చేయాల్లసన కర్మ నీకేంట్ట...  
అయినా ఎవర్త నినున ఉదోోగ్యనికి దర్ఖాసుి ప్టటమనానర్త. ఉదోోగం 
లేదు ఏం లేదు. నేను నీ ప్ళిల గురించి ఆలోచిసుినానను. పదేునన ప్కు 
ఊరి కర్ణం గ్యర్త మంచి సంబంధ్ం ఒకట్ట ఉందని చెపాపర్త. మంచి 
రోజు చూసుకొని వాళ్ిను ప్ళిల చూపులకు ర్మమని చెపాపను. అనడంతో 
కరెంటు ష్ణక్ తగల్లనటుల అయింది సర్ళ్కు. అమమ కాంతమమ దగగరికి వెళిి 
ఫిరాోదు చేసింది సర్ళ్ .. 
కాని కాంతమమ కూడా రాఘవయో ఆలోచనకే ఊతమియోడంతో  చేసేది 
లేక తన గదిలోకి వెళిింది.  
    ***** 
 ఇక ప్ళిల చూపులు జర్గడం, ఆ వచిాన వాళ్లకు సర్ళ్ బ్బగ్య నచాడంతో 
అలా చూసుిండగ్యనే సర్ళ్ మెడలో మూడు ముళుి ప్డిపోయాయి. సర్ళ్ 
అతివారింట్టకి వెళిిపోయింది. 
కాకపోతే అతిగ్యరి ఊర్త చాలా దూర్ం. అతిారింట్లల కాలు ప్ట్టటన నాలుగు 
రోజుల కే భర్ి ప్ర్మేష్ ప్చిా తాగుబోతని, మందును మంచి నీళ్లకు మల్లల 
మింగుతాడని టీనేజ్ నుండే అతడు తాగుడు వోసనానికి బ్బనిసని 
తెలుసుకుంది. తనునకొసునిన కనీనళుల ఒకవైపు.. తన జీవితం బుగగ 

పాలయిందనన ఆలోచనలు మరోవైపు...  
ఫోన్ సకర్ోం కూడా లేని రోజులవి. తన దుుఃఖానిన తల్లలదండ్రులతో కూడా 
ప్ంచుకోలేని దుర్భర్ సిితి. బ్బధ్ ప్డింది.. గుండెలవిసేలా ఏడిాంది... కటటలు 
తెంచుకునన ఆవేదనకు ఆతమవిశ్వాసంతో అడుు కటట వేసుకుంది. జరిగన 
మోసం చెప్పప తల్లలదండ్రులను క్షోభకు గురిచేయకూడదని 
నిర్ాయించుకుంది. మన్ననిబార్ంతో జీవితానిన జయించాలని ధైరాోనిన 
కూడగటుటకుంది.  
  రోజులు గడుసుినానయి. చూసుిండగ్యనే చకుని ఆడబిడు పుట్టటంది. 
ఇపుపడు తన ఆలోచన అంతా తన బిడుపైనే. కీరిి అని బిడు కు పేర్త ప్ట్టట 
తనను ప్ంచసాగంది. భర్ి ప్ర్మేష్ లో ఎటువంట్ట మార్తప లేదు. రాదని 
సర్ళ్కు తెలుసు. అతనిన మార్ాడానికి ఎన్నన ప్రయతానలు చేసింది అవనీన 
బూడిదలో పోసిన ప్నీనర్యాోయి. అయినా ప్ర్మేష్ ని భరించింది. 
మెలలగ్య తల్లలదండ్రులకు ప్ర్మేష్ సంగతి తెల్లసింది. సర్ళ్ను పుట్టటంట్టకి 
ర్మమని తండ్రి బలవంతప్టాటడు. తందర్ప్డి ప్ళిల చేసానని రోదించాడు. 
సర్ళ్ మాత్రం ఇలా జర్గ్యలని రాసి ఉందంటూ తల్లలదండ్రులను 
ఊర్డించింది. అతి వారిలుల వదిల్ల రాలేనని తాగుబోత్ అయినా ప్ర్మేషే 
తన భర్ి అని తెగసి చెపేపసింది. భార్తీయ స్త్రీ కి ఒకుసారే ప్ళిల అనే 
సిద్యధంతం తనది. తన భర్ిను కొడుకులా భావించి జీవితకాలమంతా 
ప్యనిసాినని, తన బిడు కీరిి ఆలనా పాలనా తన లక్షయంగ్య చేసుకుంటానని 
తన నిర్ాయానిన తెగసి చెప్పపంది. తనకు లభంచిన జీవితానిన అంగీకరిస్తి 
బిడు భవిష్ోత్ిపై దృషిట సారించింది.  
  కాల్లండర్ లు మార్తత్నానయి. కాని ప్ర్మేష్ లో ఏ మార్తప లేదు. ఇంకా 
తాగుడు ఎకుువైందనే చెపాపల్ల.రోడుు మీద.. ఎకుడ ప్డితే అకుడ 
ప్డిపోవడం.. అససలు ఇంట్ట ఊసే ప్టటకపోవడం ప్రిపాట్ట 
అయిపోయింది.అతను అలా సోయి లేక ప్డి పోయిన ప్రతి సారి సర్ళ్ 
వెత్కుుంటూ వెళ్లడం... చుటుట ప్కుల వార్త తాగ ప్డిపోయే ప్ర్మేష్ 
ప్రిసిితిని చూసి నవాడం... అనీన సర్ళ్ సహంచేది. పర్పాటున నవేా 
వాళ్ిని ఏమైనా అంటే తన భర్ిను ఇంట్ట ద్యకా తీసుకెళ్లడానికి 
సాయమొచేాది ఎవర్త...?  
తన ప్రిసిితి తనకు బ్బగ్య తెలుసు. అందుకే ఎవరేమనాన సపందించేది 
కాదు.కాని ఎప్పట్టకపుపడు  ఆలుహాల్లక్స ని ఎలాగైనా మారాాల్ల. అనే ధ్ృడ 
సంకలాపనిన మరింత దృఢం చేసుకుంటుండేది. కాలక్రమేణా తాగ తాగ 
ప్ర్మేష్ కు ప్క్షవాతం కూడా వచిాంది. అయినా సర్ళ్ అతని చేయి 
వదలేలదు. ఎన్నన సేవలు చేసింది. కొనానళ్లకు ప్ర్మేష్ కనున మూసాడు. 
కూత్ర్త కీరిి, సర్ళ్ ... మాత్రమే... మిగలార్త. అయినా సడలని 
విశ్వాసంతో సర్ళ్ కీరిి ని ప్ంచి ప్దే చేసింది.  
కీరిి తల్లల ఆశలకు, ఆశయాలకు ప్రతిబింబం. ఆటపాటలు, చదువు... 
అనినంటా చాలా చుర్తకుగ్య ఉండేది.  
సర్ళ్ చుటుటప్కుల కొంత మంది ఆడవాళుల ముచాటలతో కాలం 
వెళ్లబుచాటం, మరి కొంతమంది చాల్మ చాలని డబుాలతో సంసార్ం 
భార్ంగ్య ఎళ్లదీయడం గమనిస్తి ఉండేది. వార్ందరినీ సంఘట్టతం చేసి 
కుటీర్ ప్రిశ్రమ ప్రార్ంభంచింది. ర్కర్కాల వసుివులు తయార్త చేయటం 
ఆర్ంభంచార్త. సాయం ఉపాధితో ఆ వీధిలోని మహళ్ల జీవితాలు 
చకుబడాుయి. క్రమేణా సర్ళ్ ప్రార్ంభంచిన ప్రిశ్రమ గురించి ఆ ఊరిలోని 
మహళ్లందరూ తెలుసుకోసాగ్యర్త. ఇక ఊరిలోని మహళ్లందరూ 
చైతనోవంతం అయాోర్త. సర్ళ్ను కల్లసి ఆమె సహకార్ంతో విభనన 
వసుివుల తయారీని చేప్టాటర్త. ఇపుపడు ఆ ఊరిలో సర్ళ్ తెల్లయనివార్త 
లేర్త. ఆమె అంటే అందరికీ ఎంతో గౌర్వం. ఊర్త ఊర్ంతా ఉతపతిి 

ఆతమ విశ్వాసం   
ఉప్పల ప్దమ     
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బ్బటలో నడిచి ఆరికింగ్య కుటుంబ్బలనీన నిలదొకుుకునానయి. 
కుటుంబ్బలలో వచేా చినిన చినిన గొడవలను కూడా సర్ళ్ చాకచకోంతో, 
సమయస్తూరిితో చకు దిదేుతూ ఉండేది. 
కీరిి డిగ్రీ పూరిి చేసి సివిల్సస కు ప్రిపేర్ అవుతోంది.. తల్లలకి తగగ తనయగ్య కీరిి 
సివిల్సస రాోంక్ సాధించింది. సర్ళ్కు తన కూత్ర్త సాధించిన విజయ 
వార్ి ఒకవైపు.... ఆ సంతోష్ం ఇంకా ఆగక ముందే ట్రంగ్......ట్రంగ్ అంటూ 
ఫోన్ రింగ్ ... హలో ఎవర్త అంది సర్ళ్...మీ గురించి రాష్ట్రప్తి గ్యరికి 
తెల్లసింది. వార్త మిమమల్లన ఆదర్శ మహళ్గ్య గురిించార్త. ఎలులండి మీర్త 
ఢిల్మలకి సతాుర్ం అందుకోవడానికి రావాలండి అనడంతో సర్ళ్ న్నట్ట వెంట 
మాట రాలేదు. కనీనళుల మాత్రం ఆనంద భాష్ణపలుగ్య ప్రవహసుినానయి. 

ఎలాగో గొంత్ను నొకిు ప్ట్టట అలాగ నండి అంటూ ఫోన్ ప్టేటసింది. 
జీవితం ఎపుపడూ ఒకేలా ఉండదు. లభంచిన జీవితానిన ఎంత కష్ట మైన 
మనమే అందంగ్య అమర్తాకోగలగ్యల్ల. సమసోలు ఏవైనా, ఎన్లననా అవి 
మనిషి మన్నధైరాోనికి తల వంచాల్లసందే అని సర్ళ్ జీవితం చెప్పకనే 
చెబుతోంది. 
  కీరిి వార్త నివసిసుినన ఆ జిలాలకే కల్లకటర్ అయింది. ప్రజలకు అండగ్య 
అనేక సేవా కార్ోక్రమాలు చేస్తనిే తల్మల కూత్ర్తల కల్లసి ఒక మోట్టవేష్నల్స 
సెంటర్ ప్ట్టట చినన కష్టం వసేినే జీవితం అయిపోయిందని అరాధంతర్ంగ్య 
ఆతమహతోలు చేసుకోకుండా ఉండేవిధ్ంగ్య జనానికి మన్న ధైరాోనిన 
కల్లగంచే ప్నిలో నిమగనమయాోర్త వారిర్తవుర్త.  
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 నేసతం 
K.L.V.D మహేశారి  (12 వ తర్గతి విద్యోరినిి) 

 ఉదయానేన రెండు మూడు సార్తల సుప్రభాతం పాడాల్ల నా 
నేసిం లేవాలంటే.....కళుి విప్పగ్యనే తను మొదటగ్య చూసేది ననేన..... 
నాకోసం చేయి చాప్గ్యనే ఆపాోయంగ్య వాల్లపోతాను ఆచేతిలో..... 
మురిప్ంగ్య చూసి ననున తడుముతాడు నా నేసిం. 

 అంతే ఇక ఆరోజు నా జీవితం తన చేత్లోలనే 
ఆర్ంభం....ననున విడిచి ఒకు నిమిష్ం కూడా ఉండలేడు నా నేసిం. 
తనశరీర్ంలో ఒక భాగం లా , తన గుండె చపుపడు లా ననున 
కాపాడు కుంటాడు నా ప్రియ నేసిం. 

 కాఫీ తాగుతూ నానుంచి గుడ్ మారినంగ్ లు వగైరా 
లాంట్టవి అందుకుని మురిసి పోతాడు.....అలా నాలో ల్మనమైపోయి 
5 నిముష్ణలోల తాగ కాఫీ ని అర్గంట తాగుతాడు.... నేను కూడా 
తనకి కావాల్లసనవనీన అందించేసరికి నా వంట్లల ఓప్పకంతా 
హరించుకు పోయి నీర్సం వచేాసరికి , నా డారిలంగ్ తో  కాసేపు 
ననున కల్లపేసి తను ఫ్రెష్ అయేందుకు వెడతాడు నా నేసిం.... నేను 
ఎంతో హాయిగ్య సేదతీర్తతూ ఫుల్స ఎనరిాట్టక్ గ్య తయార్వుతాన్న 
లేదో వెంటనే ననున తన చేత్లోలకి లాగసుకుంటాడు నా నేసిం..... 
నేనంటే అంత ప్రేమ తనకి. 

 తను ఆఫీస్క లో ప్నిచేసుకుంటూ ఉనాన , తన ప్కునే ఉండి 
తనకి కావలసినవి అనీన అందిసి్తనే ఉంటాను నేను.... ఎకుడికి 
వెళిినా నేను తనతో తప్పని సరిగ్య ఉండాల్లసందే.... ఒకవేళ్ 
పర్పాటున మరిచిపోయి వెడితే ఎంత దూర్ం వెళిినా వెనకిు వచిా 
ననున తీసుకొని వెడతాడే కానీ , ననున వదిల్ల మాత్రం ఎకుడికి 
వెళ్ిలేడు మరి.... 

 ఇంక ఆఫీస్క కి శెలవు అంటే అంతే సంగతి..... రోజంతా 
నాతోనే.... నాకు జార్ం వచేాసే ద్యకా వదలడు.అప్పడు కాసి విశ్రంతి 
నిచ్చా , తన వాళ్ిమాద దృషిటని సారిసాిడు తను..... 

 నాలాగ నా నేసిం భార్ోకు కూడా ఒక ప్రియనేసిం ఉంది , 
ప్రాణప్రదంగ్య చూసుకుంటుంద్యవిడ.....తన కొడుకు ప్దిసార్తల 
ప్పల్లచినా ప్లకదు కానీ.....తన ఫ్రెండ్ “ట్టంగ్ “మంటే చాలు 
వాల్లపోత్ంది తనదగగర్... 

 నా నేసిం భార్ో ఒక  సవోసాచే మరి! , ఎలా అంటే ఒకచేతోి 
ప్నులు చేస్తినే, మరో చేతోి తన ఫ్రెండ్ తో ప్రప్ంచం అంతా 
చుటేటసుింది....వంటచేయాలంటే తన సలహాలే......పూజ చేయాలంటే 
తన ఆధ్ార్ోమే.... అబోా ! ఫిట్ న్స్క , ఫ్యోష్నుల , ష్ణప్పంగులూ , ఇదీ 
అదీ అనేదేముందీ  ఏ టు Z అనీన తన సలహాలు , స్తచనలతోనే .... 
అంతేకాకుండా ఈ  సమాచార్మంతా తెల్లసిన వార్ందరికీ 
చేర్వేయవలసిన బ్బధ్ోతంతా ఇదేరూ ఒకరికొకర్త తోడుగ్య 
చేసుకుంటూ రోజంతా తెగ హడావుడి ప్డిపోత్ంటార్త పాప్ం.... 

 ఎపుపడనా ఏదైనా పారీట లకో , గెట్ టుగెదర్ లకో 
వెళాిమనుకో ఇంక చూడాల్ల నా హంగ్యమా.... మొతిం హడావిడి 
అంతా నాదే..... 

 కలుసుకోగ్యనే మొకుుబడిగ్య అందరూ కర్చాలనం , 
ప్లకరింపులూ అయి కాసేప్ట్టకే ఎవరి నేసాిలతో వార్త ల్మనమై 
పోయి , కంట్టచూపును కూడా ఖాతర్త చేయకుండా రెపాపర్పకుండా 
చూస్తి తనమయతాం లో మునిగ తేలుతూ , కర్ాభేరీలు వాచిపోయినా 
ల్లకు చేయకుండా  మాటలోల మునిగ పోతూ 
ఉంటే.....ఆనందించాలో , బ్బధ్ ప్డాలో తెల్లయని సిితిలో ఏమీ 
చెప్పలేనీ , ఏమీ చేయలేని సిితిలో ఉండిపోతాను నేను..... 

 అపుపడపుపడు నా నేసిం తన భార్ో , బ్బబు తో వాళ్ి 
అమామనాననగ్యరిని చూడడానికి వాళ్ి ఊర్త వెళులత్ంటాడు..... 

 ఇకుడ లా అకుడ  నాతోనే గడపాలంటే కదర్దు తనకి .... 
ఈ విష్యం లో చాలా మధ్న ప్డిపోతాడు పాప్ం.... అలవాటు 
ప్రకార్ం ననున ముటుటకుంటే చాలు వాళ్ి అమమగ్యర్త కేకలేసి....రాక 
రాక వసావిు , ఇకుడ కూడా దీనితోనేనా......అంటూ మమమల్లనదేరినీ 
విడదీసి పారేసుింద్యవిడ. ఏమాట కామాట చెపుపకోవాల్ల.... అపుపడు 
మాత్రం నాకు భలే విశ్రంతి దొరికేది.... అందుకే ఊర్త వెళ్ిడం 
అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. 

 ఎప్పట్టలానే ఈ సారి కూడా అందర్ం ఊర్త బయలుదేరి 
వెళాిము. నా నేసిం అమమగ్యర్త నాననగ్యర్త ఎంతో ఆనందంగ్య 
ఎదుర్త వచ్చాఆపాోయంగ్య హత్ికోగ్యనే.....వాళ్ి దగగర్ ఉనన కొతి 
నేసాిలు ననున చూసి ప్లకరింపుగ్య నవాగ్యనే..... ఒకుసారిగ్య 
ఆశార్ోపోయాను . ఇనానళుల ఎంతో ప్రశ్వంతంగ్య ఉనన ఈ ఇంట్లల 
కూడా నేసాిల సందడి మొదలైంది....ఆహా! ఇకుడ కూడా నా 
సామ్రాజోం విసిరించిందని నాలో నేను అనుకుంటూ... 

 ఫ్రెష్ అవడాలూ , తినడాలూ , కబురూల అనీన రెండు 
గంటలోల పూరిి చేసేసి నా నేసిం వాళ్ి అమమ నాననలు వాళ్ి కొతి 
నేసాిలతో బిజీ అయిపోయార్త.....వాళ్ిని చూసి నా నేసిం , తనభార్ో 
ముసిముసిగ్య నవుాకుంటూ మా వెంట ప్డాుర్త.....ఆహా ఇకుడ కూడా 
నా సామ్రాజోం విసిరించిందని నాలో నేను అనుకుంటూ నా నేసిం 
తో జతచేరిపోయాను..... 

 కృష్ా ప్ర్మాతమ ఒకుడే , కానీ తనను ఆరాధించే గోప్పక 
లందరి దగగరా తానే అయినటులగ్య.... నేను నా ప్రియ నేసాిలందరికీ 
ప్రియాతిప్రియమైన నేసాిన్లనపోయాను ఈ ప్రప్ంచం అంతా నేను .ఈ 
పాట్టకే మీ కందరికీ నేను మీ ప్రియమైన "సెల్స ఫోన్(చర్వాణి)”ననీ 
ఎపుపడో అర్ిమయిందని నాకు తెలుసు ! ఎపుపడూ ననున చూడడమే 
కాదు , నేను చెపేప మాటలు కూడా వినండి దయచేసి..... 
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 చిననపుపడు అననం తినననీ మారాం చేసే మీ ప్పలలలకు ననున 
చూప్పంచి అలవాటు చేసింది మీరే.....మరి వాళుి ప్రిగ మీలాగ నాకు 
చేర్తవైపోతే , తిట్టట కొట్టట , బెదిరించ్చ.... దీనికంతట్టకీ నేనే 
కార్ణమంటూ , ననున నానా మాటలూ అంటూ నా తల 
ప్గులకొటేటదీ మీరే.... మీకు నచిానపుపడు , అవసర్మైనపుపడు నాతో 
వాళ్ిని వదిలేయడం , నచానపుపడు క్రమశక్షణ గుర్తికొచిా 
దండించడం.....  

 ఇంకా ప్రప్ంచం అంటే తెల్లయని ప్సివాళుి కద్య వాళ్ికి 
మీరే ప్రప్ంచం అవాాల్ల....కానీ వాళ్ి ప్రప్ంచం నేనే అయిపోవడాని 
కార్ణం మీరే అని గురి్త చేసుకోండి....వాళ్ి భవిష్ోతి్ కోసం 
అయినా ననున దూర్ం ప్ట్టట , నాద్యారా ముకూు మొహం తెల్లయని 
వారితో ప్ంచుకునే మీ విజాానానిన ,  వికాసానిన , ఆనంద్యనిన మీ 
ప్పలలలు ,మీ కుటుంబ సభ్యోలతో ప్ంచుకోండి , అపుపడు మీర్త ఎంత 
అమూలోమైన జీవితం కోలోపత్నానరో మీకు అర్ిం అవుత్ంది .... 
నాకు ఎంతో ప్రియమైన నా నేసాినివి కనుక నీకు చెప్పడం నా ధ్ర్మం 
అనిప్పంచింది నాకు.....మొనన ఊర్త వెళిల నపుపడు చూసావా , 
కొడుకు , కోడలు ,మనవడు వచాార్ని ఎంతో సంబర్ంగ్య సాయంగ్య 
ఎన్నన ప్పండివంటలు తన ప్రేమనంతా వాట్టలో కల్లప్ప చేసే తల్లల అనీన 
కొనుకుుని వచిా ప్ట్టటంది .......చకుగ్య ఊర్త ,పలం, తోటలోల తిప్పప 
బంధువుల తో చెప్పప మరిసిపోయే తండ్రి అసలు ఒకు రోజు కూడా 
సరిగ్య మీతో గడప్కపోవడానికి కార్ణం ..... నువేా వాళ్ిని కూడా 
సెల్స ఫోన్(చర్వాణి) కు చేర్తవచేయబటేటగ్య..... 

 అసలు మీర్ంతా ఈ ప్రప్ంచం మీ చేత్లోలనే ఉందని 
మురిసిపోత్నానర్త ....కానీ ! మీర్త , మీ బంధాలు అనీన నా చేత్లోల 
ఉందని మీర్త గ్రహంచారా ఎపుపడనా?..... 

 మీ చేత్లమీదుగ్య నేను నడిచినా , మిమమలనందరినీ 
నడిప్పంచేది నేనే.... ఈ ప్రప్ంచానిన నా గుండెలోల ఇముడుాకునన 
ననున , ఎలా ఎంత వర్కు ఉప్యోగంచుకోవాలో అంతవర్కు అనే 
విష్యం వదిలేసి , మీ మితిమీరిన ధోర్ణి వలల మీ విలువైన కాలానిన 
కోలోపత్నానర్త.....మీ ప్పలలలు మీకు దూర్ం అయిపోత్నానర్త , మీ 
ప్దేల్లన మీర్త దూర్ం చేసుకుంటునానర్త , ఆఖ్రికి మీ మూర్ఖతాంతో 
నా వలన మీ విలువైన ప్రాణాలను సైతం పోగొటుటకుంటుననందుకు 
నాకు చాలా బ్బధ్ గ్య ఉంది నేసిం....ఇది మీకు తెల్లసే సరికే మీర్త 
విలువైనవనీన కోలోపతార్త..... 

 అందువలల దయచేసి నా ప్రియ నేసిమా ! ననున నీ 
ఎదుగుదలకు, సమాజాభవృదిధకి ఉప్యోగంచుకో.... నీకు తెలుసు 
నాలో ఎంత మంచి ఉందో , అంత చెడు కూడా ఉందని..... అందుకే 
ననున ఎలా ఎంతవర్కూ ఉప్యోగంచుకోవాలో మీ అందరికీ 
తెలుసు.....ననున మీ శరీర్ం లో ఒక భాగం గ్య కాకుండా , ఒక 
వసుివు గ్యనే చూడండి.... లేకుంటే మీ ముందు తరాలవార్త 
పుటటగ్యనే శరీర్ంలోప్ల అమరేాసుకుంటారేమో..... 

తసామత్ జాగ్రతి! 

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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అప్పుడు అబ్బాయిలు.. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు.. 

భవిష్యత్తు ను ఎంచుకునే దిశలో..  
నిర్ణయమలు తీసుకునే దశలో.. 

అరాయించుకోలేని ప్రిస్థిత్తలోో ,  నేటి సమ్మజం. 
 

ఎందుకో? ఈ అసమ్మనత్ల ప్లోకీలు 
నీత్తలోో  కూడా జ ండరో్ ప్ర్కాయప్రవేశాలు 

సుృష్థిలో సగమ ైనా. నిజజీవిత్ంలో లెకక త్కుకవే 

బ్రత్తకు చిత్రం. మ్మత్రం విచిత్రమే.  
 

స్్ు  ీసహనానికి నిలువెత్తు  ప్రతిబంబ్ం 

అసహనం అంచులు తాకితే ర్ుదరకాళి 

అప్పుడూ ఇప్పుడూ అభియోగాల మేళవింప్పలే 
నిజం ఎంతో ప్డత్తలకే  తెలియమలి 

సమ్సయ అంత్త చూడాలిసందే  
కాదనను నా కలికి నేస్ాు లూ 

 
త్ప్పుడు ప్నులకు మ్మత్రం దూర్ం దూర్ం 

బ్ులోితెర్ కళంకం మొత్ుం ప్డుత్తలకే ఆపాదం ప్రిమిత్ం 

ఔననతాయనికి పరా ధానయత్ ప్రమ్ుఖం 

ఏది ఏమ ైనా మ్ంచికి ప్రతిర్ూప్ంగానే మ్నం  

తేడా  
యలమరి ిఅనూరాధ్     

ఆమె నిశీథిలో న్లవంక  
తన చుటూట ఉనన వాళ్ి జీవితాలోల 
వెన్నల పూలను  పూయిసుింది   

 
ఆమె ఓ చైతనో ప్తాక 
అనిన ర్ంగ్యలలో తానై 

ఆకాశమే హదేుగ్య రెప్రెప్లాడుత్ంది  
 

ఆమె ఓ నిశశబే కెర్టం  
సమసోల గండాలు ఎన్లననా  

ఉనికిని కోలోపని ప్రయాణం చేసుింది   
 

ఆమె ఒక కార్తణో శఖ్ర్ం  
కష్ట సమయంలో మనసున  

ఆర్దేరతను కురిప్పసుింది  
 

ఆమె ఒక శ్వంతి శలపం  
ఉవెాత్ిన ఎగసిప్డే ఉప్ద్రవాలకు  

చెర్గని చిర్తనవావుత్ంది  

 
ఆమె సెలిరాోనికి న్చెాల్ల  

సుడిగుండాల తాకిడికి  జీవిత నౌక  
కొటుటకుపోకుండా  దరికి చేర్తసుింది 

 
ఆమె అనురాగ్యలలోగల్ల   

తన సఖాోనిన తాోగ్యనికి కటటబెట్టట 
ప్రేమ ప్నీనట్టని చిలకరిసుింది  

 

ఆమె ఒక అక్షయ పాత్ర  
అందరికీ అనీన వడిుంచి మిగల్లన నాలుగు మెత్కులనే  

నైవేదోంలా కళ్ికదుేకొని కాలం వెళ్లబుచుాత్ంది  
 

మొతింగ్య ఆమె..  
అవని దకిుంచుకునన 
అపురూప్ బహుమతి  

 

బహుమతి   
వుప్పల ప్దమ     
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క్షీరసాగరమథనం  
నిష్టల సోమ శ్వస్త్రి  

క్షీర్సాగర్ మథన కార్ోక్రమం సంపూర్మాైంది. 
సాచఛమైన ధ్వళ్వసాాలలో, హసాిల మధ్ో సువర్ాకలశంతో 
ధ్నాంతరి ప్రతోక్షమైనాడు. వితర్ణ కార్ోక్రమానికి మోహని 
తదితర్తలు అప్పట్టకే విచేాసి ఉనానర్త. ధ్నాంతరి కలశ్వనిన 
మోహనికి అందించబోత్నానడు. 
ఆగండి....విశ్వాంతరాళాలు దదేరిలేల ప్నుగర్ాన.”మీర్త 
సాధించిన ద్రవోమును seize చేసీ ప్రయోగశ్వలకు 
ప్ంప్మని, ఈ మథనంలో జరిగన అవకతవకల మీద 
సమగ్ర నివేదిక  సమరిపంచమని Chief Justice of In-

dralok  యమధ్ర్మరాజుల వార్త suo moto cogni-

zance తో ఆదేశంచేర్త”. ఆజాాప్పసిుననటేల ఉననది కంఠం. 

ఆరాో, తమర్త ఇంత విలంబముతో వేంచేసి మా 
శ్రమను ప్ంచినార్త గద్య. కొంత తారితముగ వచిా 
కార్ోమును మధ్ోలోనే ఆప్పంచిన యడల సాగర్మున 
ఈశ్రమ మాకు తప్పపయుండెడిది గద్య!!. అలసిన 
మాకనులకు మీర్త కూడ యిదేరివల్ల కనబడు చునానర్త.  
అనేకమైన శ్రమదమాదులకోరిా ఇంతకాలము తర్తవాత 
దివ్యోష్ధానిన  పందగల్లగతిమి. సాయాన ధ్నాంతరి 
గ్యరిచే ప్రామాణితమైనది. వీరిచే విర్చించబడవలసిన 
పతిములే యుగముల తర్తవాత ఆయురేాద విద్యోర్తిల 
పాఠోగ్రంథములగుని తమకు తెల్లయని విష్యమా ఏమి 
అని వేదనతో ప్రశనంచేర్త దేవద్యనవులు. 

ఆప్ండి మీ ప్రాచికాలు. మీ దృషిట సరిగ్యగనే ఉంది. 
మేము ఒకళ్ిం కాము, ఇదేర్మే, అశానీకుమార్తలం, 
కవలలం. ఎకుడికి వెళిినా కల్లసే వెళాిం. ఇది 
నాోయసాినము వారిఆజా. మేము నిమితమిాత్రులము. 
కులపి్ముగ్య మారాకలో జరిగన విలంబమునకు, 
మాచర్ోలకు గల నేప్థోమును వివరింప్గలము. 

ముందుగ్య రామర్ ప్పళ్ళి అను తమిళ్దేశీయుడు 
నాకడ Herbal సాంబ్బర్, క్షమించుడు Herbal petrol 

అను ర్సాయనము ను తయార్త చేయు స్తత్రము తన 
కడనుననదని ద్యని వలన వాయువేగ, మన్నవేగములతో 
సంచరించు సాయంచాలక వాహనములను 
నడు ప్గలమని నందనవనమున వృక్షము ల ప్త్రములన్లల 
ద్రంచి వాట్టని నీట మరిగంచు కార్ోక్రమము 

తలప్ట్టటనాడు. పాప్మేలన్న గ్యని ఈనాట్టకి గూడ ఒకు 
బిందువైనను  యంత్రముల బడలేదు. ఆశ వదలుకొని 
చివరికి ఎటులన్న యిచటకు చేరితిమి. అందువలననే 
ఆలసోము. 

ఇక యిచట మీర్త చేయుచునన కార్ోక్రమమును 
ప్రతోక్ష జీవ ప్రసార్మును చూచుచూ సమాప్నమున పుష్ప 
వర్షము కురిప్పంచుటకు బ్రహామండ పౌర్తలు 
సననధుధలైయునానర్త , కాని... 

యిచట జర్తగుత్ననదేమి? ప్రాపి్పంచినవేమి? 
ప్రప్రథమముగ్య జంత్రాజములు, ఉచెలఛశ్రవము, 
ఐరావతము. మీ సంకలపమేమి? ఫల్లతమేమి. అయినను 
మీర్త అదే ప్రక్రియను నిర్ంతర్ము కొనసాగంచిరి , 
లభంచినవేమి? చంచలయు, సిిర్ము లేని లక్ష్మీదేవియు 
మరియు జనమజాత క్షయరోగయైన చంద్రడును. 
అయినను మీర్త మొండితనముతో కొనసాగ అతోంత 
విష్కర్మైన హాలాహలమును పుట్టటంచినార్త. ఇనిన 
వైఫలోముల తర్తవాత లభంచిన ఈద్రవోము 
యమృతమేనని, దేవద్యనవుల సేవనయోగోమని ఎటుల 
తలపోయుచునానర్త?... 

ఇది యిటులండ, మీర్త ఈ ప్రక్రియ నందు 
సర్పకూర్మములను హంసించుచునానర్ని అది 
జంత్వులప్టల కౄర్తయని మేనకా బూంది యను నామె 
యాచిక ద్యఖ్లు చేసినది. ఉచెలఛశ్రవ, ఐరావతములను 
దేవరాజు ఇంద్రడు కొనిపోవుట దేవద్యనవుల 
శ్రమదోప్పడియని, "దేవద్యనవుల యవనాశాములకు, 
మదగజముమలకు ఖ్రీదు కటేట కుబేర్తడెవడోయని” 

శ్రీశ్రీశ్రీ కూర్ల మార్తులవార్త విప్లవశంఖ్ము 
పూరించినార్త. ఇక లోకమాత పార్ాతి, తన భర్ి చే 
విష్పానము చేయించుట చేత, abetment for suicide  

అభయోగము మీపై మోప్పనది. ఇవి యిటులండగ్య 
శుక్రాచార్తోల కడ మృత్లను బ్రతికించు మృతసంజీవని 
యుండ మృత్ోవేలేకుండగ జేయు ఈ ప్రయతనమునకు 
సమమతి తెలుపుట జాతీయనిథుల దురిానియోగము, 
బ్రహామండ ప్రయోజనములను ఆదోని అంబుమణికి తాకటుట 
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ప్టుటటేనని  యువనాయకుడు బైరాగుల మైనా 
కోడకూయుచు సారాగధిప్తి  మహేంద్రనాథ్ దేవేంద్రనాథ్ 
పై ఏకు మేకనాడు. అందువలన ఉచఛనాోయసాినము ఈ 
దిాసభో ఆయోగమును  ఏర్పరిచినది. మీర్త సహకరించిన 
యడల కొలది దినములలో నివేదిక 
సమరిపంచగలవార్ము. 

రెండురోజుల తర్తవాత.... 

ఈ సంఘటన పూరాాప్రాలు ప్రిశీల్లంచిన ప్పమమట 
ఆయోగము ఈ నిష్ుర్షకు వచిానది. 
మంథనము ...ప్రమాణాల ప్రకార్ము నిర్ాహంప్డినను 
సాధ్నములు ఇంతకు మునుప్ననడూ ఉప్యోగంప్ 
బడలేదు. అవి ప్రచఛననముగ్య యునన జంత్వులు గ్యని 
జనమనా కావు. కావున వాని యడల కౄర్తను 
శంకించుటకు తగన కార్ణము కనిప్పంచదు. తల్లదశలో 
వైఫలోమునకు కార్ణము ఘర్షణ వలన వాసుకి 
మఖ్మునుండి వెలువడిన విష్స్రావము. మంథనమున 
కోర్తకొని ముఖ్దిశగ్య నుననద్యనవులకు, స్రావ 
ఆగమమును గమనించుటకు, నియంత్రించుటకు 
ప్రాోపి్మైన అవకాశముననను ఉద్యసీనత చూపుట, 

కర్ివోనిర్ాహణలో త్రుట్టగ్య భావించి అమృతపానమునకు 
అనర్తులనియు మరియు పాతాళ్మునకు బహష్ురింప్ 
బడుత్నానర్ని విశదము చేయబడుత్ననది. అంతిమ 
ప్రయతనము అవాంతర్ ర్హతమగుట వలన లభంచిన 
ద్రవోము అత్ోననత గుణవంతమై అమృతమను పేర్ 
దేవతలకు పానయోగోము. 

“ఏరాశ్వస్త్రీ? నీకు specialగ్య చెపాపల్రా?  కదులు 
పాతాళానికి”వీపు మీద ప్డింది బలంగ్య లాఠీ. ఊహంచని 
ప్రిణామానికి ఉల్లకిు ప్డాును."ప్ని మనిషి నాగమణి 
మొగుడికి కరోనా వచిాందిట, కొనిన రోజులు ప్నిలోకి 
రానని phone చేసింది. మీరింట్లల BJPలో support 

చేయాోల్ల లేవండి”అని తట్టట లేపుతోంది విదో.  

"రాత్రిళుి ఈకడప్ మందు debate వీడియోలు 
చూడడం ఆపాల్ల లేకపోతే ఇవే పాడుకలలు”అని లోప్ల్లకి 
(బయట్టకి), ఏవోయ్, యింట్లల BJP support ఏవిట్ట?  
అడిగను లేచి."అదే మీర్త మీ బ్రహమచర్ోంలో చేసుకుననవి: 
Bartan, Jhadu, Pocha”అంటూ కిచెన్ వైపు ద్యరి 
తీసింది శ్రీమతి. 
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కననతలిి 
వేపూరి నాగంద్ర కుమార్   

కల గంటిని నేను కల గంటిని 

నా కన్నతల్లి ని కనుగంటినీ 

నిండు నూరేళ్ళూ వరి్ధలి మని న్నున 

నిండై న్ మన్సుతో దీవంచుచున్నటిి 

నా కన్నతల్లి ని కనుగంటినీ ....                    !! కల !! 

 

న్వ మాసములు న్నున కడుపునా మోసీ 

అపురూపమున్ నాకు వేడుకలు చేసీ 

అడుగు అడుగున్ న్నున పదిలముగ కాపాడి 

జన్మ నాకిచుుటకు న్రకయాతన్ పంది 

తన్ తనువునే చీల్లు నే బయటికొచ్చునా 

హృదయానికద్దు కొని ముద్దు డి ముర్ధసిన్ 

నా కన్నతల్లి ని కనుగంటినీ                         !! కల !! 

 

ఆకల్లతొ,ద్దహంతొ నేనేడిుతే తన్ 

పాల్లండుి  నాకిచ్చు ఆకల్లని తీర్చు 

చ్చరున్గవుతో నేను చ్చంద్దలను వేస్తే  

చ్చటికెలేస్తే  తాను ఎంతంతొ ముర్ధసీ 

నిద్దర రాకా నేను మారాము చెస్తే  

రాతర ంత మేలుకొని జోలపాటలు పాడ 

నా కన్నతల్లి న్ కనుగంటినీ ....                      !! కల !! 

 

అడుగులతొ తడబడుతు కిర ంద నే పడితే 

పై కి న్ను లేపుతూ న్డకలను నేర్ధి 

చద్దవు నాకొదు ంటు అలి ర్ధని చెస్తే  

తొల్ల గురువు తానై  అ ఆ.. లు దిదిు ంచ్చ 

గోరుముదు లు పడుతు, నీతికథలను చెప్పి 

తల్లవతేటలు నాకు నూర్ధపోసిన్యటిి 

నా కన్నతల్లి నే కనుగంటినీ.....                     !! కల  !! 

 

దగగ యిన్, రంపయిన్, చ్చనిన జబబయినా 

పగలు రాతర ని లేక  స్తవలను చేసి 

చ్చనిన నా కొండా చ్చకిిపోయావంటు 

ఆకలంతునాన తను పసేులుండీ 

కొసర్ధ కొసర్చ నాకు అన్నమొడిడ ంచీ 

లోటంటు నాకేమి లేకుండ చేసిన్ 

నా కన్నతల్లి నే కనుగంటినీ ....                          !! కల !! 

 

ఆట పాటలోి న్, చద్దవుసంధ్యలోి న్ 

అందర్ధలొ మేటంటు పగడబడుతుంటె 

దృషి్ట దోషమునుండి కాపాడి న్ను జూసి 

ఆన్ందభాష్పిలు కనుల రాలంగా 

తండిర  పేరును నేను నిల్లప్పనాన్ంటు 

నా చ్చటిితండర ంటు ముర్ధసి పోయిన్యటి్ట 

నా కన్న తల్లి నే కనుగంటినీ .....                       !! కల !! 

 

పై  చడువులంటూను పరుగూరు నేబోత 

ఉదోయగమంటూను వేరె దేశము బోత 

తన్ ఆకల్లని నేను తీరులేకునాన 

తన్ ఆరోగయమును కాపాడకునాన 

గపి మన్సుతొ న్నున క్షమించ్చ దీవంచ్చ 

ఎప్పుడై నా గాని, ఎకిడునాన నేను 

శంతి సౌఖ్యయలతొ వరి్ధలి మని కోరె 

నా కన్న తల్లి నే కనుగంటినీ .....                      !! కల  !!   
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   అసలు రహసయం  
నామని సుజనాదేవి  

    ‘నీలాత్ంగ సినగరి తటీ సుప్ి ముదోాదో కృష్ాం..... ..’ ధ్నురామసపు 
చలలట్ట చల్లలో గుడి లోని మైక్ నుండి వినప్డుత్నన తిర్తపాపవై  తో 
మెలకువ వచిాంది ఇతిహాస్క కి. తల తిప్పప ప్కుకు చూసాడు. 
ఊహంచినటుల గ్యనే ప్కున ప్డుకునే అక్షయని  సిలం ఖాళీగ్య ఉంది. 
ప్రతీ ధ్నురామసం లో కాలనీ లోని మహళ్లంతా ద్యద్యపు ఇర్వై 
నుండి ముప్లప వర్కు పదుటేే అయిదు  గంటలకే మంగళ్ 
హార్త్లతో గుడికి వసాిర్త. అంతట్ట చలలట్ట చల్లలో కూడా వచేాలా  
క్రమశక్షణ నేరిపంచిన ఆ తల్లలకి నమోవాకాలరిపంచాడు.  పోయిన 
ఏడాది అయితే  తన బ్బహువులోల వెచాగ్య ఒదిగన ఆమె వీడలేక 
వీడలేక విడి వడుత్ంటే ఇంకా గ్యర్ంగ్య పద వుకునేవాడు. కాని 
సంకలప బలం  గొప్పదననటుల మృదువుగ్య తన నుదుట్టపై ముదేిస్తి 
విడిప్పంచుకుని తయారై గుడి కెలేలది. ఆమె లేక మంచంలో 
ప్డుకోలేని తను  కూడా స్తదంటురాయిలా తన మనసుసను 
ఆమెతో పాటు తీసుకెళిిన ఆమె వెంట మంత్ర ముగుేడ కాసేసపు అటు 
ఇటు ప్డుకుని, లేచి సాననం చేసి వెళ్ళివాడు. అప్పట్టకి తిర్తపాపవై 
అయిపోయి సరిగ్యగ హార్తి సమయం అయేోది.  శ్రవోమైన కంఠం 
తో ‘అమామ గోద్య హార్తి గైకొని అమృతము చిలకవే మాయమామ..’ 
అంటూ పాడుత్ంటే తనాయతాంతో వినేవాడు. మిగతా వాళ్ింతా 
కోర్స్క కల్లపేవార్త. తరాాత ప్రసాద వినియోగ్యనికి తను ‘ఆదిశేష్ణ 
అనంత శయనా ...’ అన్న ,’నంద నంద గోపాలా ఆనంద నంద 
గోపాలా..’ అన్న  భజన చెపేపవాడు. అంతా  ఆదర్శ దంప్త్లు 
అననటుల అ స్తయగ్య చూసుింటే ఇంట్టకి కల్లసి వచేావార్త . అప్పట్టకి 
ఆరే అయేోది కాబట్టట ఇంకా వీడని  చిర్త చ్చకటలలో తన వెంట అలా 
మంగళ్ హార్తి ప్టుటకుని వసుినన ఆమె తో కల్లస రావడం ఒక 
అందమైన  అనుభూతి. ఆ వీధి లోని అందరి మంగళ్ హార్త్లతో 
వింత అందం తో ఆ వీధి అలరారేది. ఇంకా ఇంట్టకి రాగ్యనే  వేడి 
వేడి ఫిలటర్ కాఫీ తెచేాది. కురీాలో తన ఒలోల కూర్తాని  తాగవాళుి .  
అసలు ఆ చల్లలో వెచాని ఆ కాఫీ ఆసాాదించడం ..ఆహా.. ఎంత 
మధుర్ంగ్య ఉండేదో...  ఏవీ ఆరోజులు... నిజంగ్య అందరి దిషేట  
తగల్లంద్య.....  

           మొనన అక్షయని  పుట్టటన రోజున  ఆఫీస్క నుండి తార్గ్య 
ర్మమంది. కానీ తనకు చాలా ఆలసోం అయిోంది. ఎందుకయిోందో 
చెప్పబోత్నాన వినిప్పంచుకోకుండా, ‘నాకు తెలుసు మీకు రోజు 
రోజుకు ప్రేమ తగుగతోంది... నాకే సంజాయిషీ అవసర్ం లేదు... అది 
దేబిరించి అడిగ తీసుకునేది కాదు , మీక మీరే నాత గడప్డానికి 
ఇష్టప్డాల్లగ్యని...’ అంటూ వెళిిపోయింది.   తనపై చూప్పంచే  
ప్రణయం కాసాి  ప్రళ్యమై పోయింది . ఇక అప్పట్ట నుండి మాటలు 
మానేసింది. అప్పట్ట వర్కు ఎప్పట్టకీ ఎ ప్నిలో నైనా తననే అంట్ట 
ప్టుటకుని ఉండే ఆమె కనీసం తగలనైనా  తగల కుండా ఉంట్లంది. 
తనే ప్రాణంగ్య మెదిల్లన ఆమె ఇపుపడు అసలు తన ఉనికినే మరిచి 
నవాడం మరిచిన మర్బొమమలా మెదలుతోంది. అంతకు ముందు 

సెలయేర్తలా, గలగలా ప్రవాహంలా మాటాలడిన ఆమె ఇపుపడు 
గంభీర్ంగ్య ప్రవహంచే నదిలా తయారైంది. తను లైట్ గ్య 
తీసుకునానడు కాని ఆమె అంత  సీరియస్క గ్య తీసుకుందను కోలేదు. 
తను మాటాలడినా ఆమె మాటాలడక పోయేసరికి తన అహం 
దెబాతింది. ఆమెకేనా పౌర్తష్ం .. అనుకుని తనూ ఊర్తునానడు. కాని 
గలగలా మాటలతో సందడిగ్య ఉండే ఇంట్లల కేవలం ఆమె గ్యజుల 
గలగలలు, మువాల చిర్తసందడి తప్ప మాటలే లేని ఆ మౌనం ఇంత  
భయంకర్ంగ్య ఉంటుందనుకోలేదు. అసలు ఇంట్లల 
ఉండాలనిప్పంచడం లేదు. కానీ కొతిగ్య ట్రానసఫర్ అయి వచిాన ఊర్త. 
డూోటీ అయిపోగ్యనే ఎపుపడెపుపడు ఆమె ఒళ్లల  వాలద్యమా అని వచెా 
తాను, ఇపుపడు కొతిగ్య ఎవరింట్టకో పోవడము చేయలేక 
పోత్నానడు. అలాగని పార్ు లోన్న, గుళ్లిన్న ఎంత సేప్ని 
కూర్తాంటాడు. పైగ్య ఆఫీస్క నుండి అంతా  ఆత్రంగ్య ఎపుపడెపుపడు 
ఇలుల చేర్ద్యమా అని వెళుత్ంటే తానేమో గమోం మరిచిన 
బ్బటసారిలా ఎలా ఉండగలడు? పైగ్య కొతిగ్య ప్ళ్ియి రెండేళుి  
రెండు క్షణాలల గడిచి  ఇపుపడీ ప్ంతం ఏమిట్ల ...ఈవేళ్  ఆఫీస్క 
కానూరెన్స లో ‘బ్రేకింగ్ ది ఐస్క’ తనే చేసాడు. ఇంట గెల్లచి ర్చా 
గెలవాలంటార్త.  కాని ఇంట్లల గెలవలేదు.  

      ఇపుపడు తను గుడికి వెళ్ిడం లేదు. అక్షయని వచిానటులంది . 
దేవుడి గదిలో ఆ మంగళ్ హార్తి ప్ట్టట అలాగ రోజు వారి పూజ 
చేసోింది. ‘కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతార్తని తాత్ల 
నీలతన్న.....’  పాటలోల కూడా అలవోకగ్య వినిప్పంచే శృంగ్యర్ం. మరి 
నవర్సాలోల ఒకట్ట కద్య... ఎంతో  ప్రాధానోం ఉనన ర్సం.  ఇవాల్లటకి  
కనీసం నాలుగు రోజులే అయినా తనకు నాలుగు 
యుగ్యలయినటులంది.    ఆఫీస్క లో కూడా మనసుస ఏట్ల  పోతోంది. 
ఎ ప్నీ చకుగ్య చేయలేక పోత్నానడు. ఎననడూ లేనిది చాలా 
ఇబాంది కర్ ప్రిసిిత్లోల ప్డుత్నానడు.  ఎంత ప్రయతినంచినా 
మనసుసలో ఎదో వెల్లతి.... ఏమిటీ వింత..ప్ళిల కాక ముందు ఒకుడే 
లేడా ..అపుపడిలా ఏమీ అనిప్పంచలేదే... కానీ ఇపుపడు ఎందుకిలా ..... 
ఏమిటీ మాయ... ఆలోచనలోలనే అనోమనసుంగ్య తయారై ఆఫీస్క 
కేల్లలపోయాడు.  

       ఆ రాత్రి ఎదో నిద్రలో వేసినటులగ్య ఆమె నడుం పై చేయి 
వేసాడు. గుండె జలులమంది అక్షయనికి.. ఎంతో అపురూప్ంగ్య 
ముదిేచుాకోవాలనుకుంది.  అలాగ తనకూ తెల్లయనటుల 
ఉండాలనిప్పంచింది. నిద్రలో జరిగనటుల అతని వెచాని ప్రిష్ాంగం లో 
బందీ కావాలనిప్పంచింది. మనసుస తీయగ్య మూల్లగంది. వంట్లల 
వెచాని ఆవిర్తల వసుినానయి. కాని వెంటనే  మృదువుగ్య తన చేయితో 
అతని చేయిని ప్కుకు జరిప్ప దూర్ంగ్య అంటకుండా ప్డుకుంది. 
ఇక ఆ రాత్రంతా కాళ్ రాత్రే అయిోంది అతనికి. ఆటను అటూ ఇటూ 
బోర్లడం ఆమెకు తెలుస్తినే ఉంది. తనకు తెలవాలనే అతను  అలా 
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 చేసుినానడా అని కూడా అనుకుంది. ఇతిహాస్క కి మనసు మనసులో 
లేదు. అతను   బ్రంచ్ మేనేజర్ ... ఇప్పట్ట వర్కు ఏంతో  మంచి గ్య 
పేర్త తెచుాకునన అతను  గత ప్ది  రోజులుగ్య ఎందుకో ప్రాడక్ట్ 
మారెుట్టంగ్ చేయలేక పై అధికార్తలతో  తిటుల తింటునానడు.  
కనీసం ఈ విష్యం భార్ో మాటాలడక పోవడం తో ప్ంచుకోలేక 
ఇంట్లల, బయట మనశ్వశంతి లేక కుమిల్ల పోత్నానడు. అలా నిద్ర 
రాక ఎ తెలలవార్గటలన్న నిద్ర లోకి జార్తకునానడు.  

                 తెలలవారి గుడిలో తిర్తపాపవై  చదివాక  అయోగ్యర్త 
అందరి గోత్ర నామాలు చదువుత్నానడు. మరో అయోగ్యర్త గుడి 
చుటూట  తిర్తగుతూ అష్టదికాపలకులకు, సాామివారికి , అమమగ్యరికి   
నైవేదోం ప్డుత్నానర్త. సాధార్ణంగ్య ఆ సమయంలో ఖాళీగ్య 
కూర్తానన అందరూ ఒకరితో ఒకర్త ముచాట్టంచుకుంటూ ఉంటార్త.  

 ‘ఎంతైనా నువుా అదృష్టవంత్రాల్లవమామ... బంగ్యర్ం లాంట్ట 
మొగుడు దొరికాడు. ఎ జనమ లో చేసుకునన అదృష్టమో ...అదే నా 
అలులడు  ఉనానడు ...   నా కూత్ర్తను రాచి ర్ంపాన ప్డుత్నానడు. 
కూర్తానాన తపేప నిలుానాన తపేప ... ‘ 

‘ఎందుకాంటీ ...’ 

‘ప్రతీ చినన విష్యానికీ తపుప తీసాిడు.. ఇంట్లల అనిన ప్నులు చేయాల్ల 
మళీి ఆఫిస్క కి హాడావుడిగ్య ప్ర్తగెతాిల్ల.. ఇటునన పులల తీసి అటు 
ప్టటడు. ....’  

‘ అలాగయితే ఎలా.... ఇదేర్త ఉదోోగ్యలు చేసుిననపుడు బ్బధ్ోతలు 
కూడా ప్ంచుకోవాల్ల...కద్య.... ఈసారి ఉదోోగం చేయను 
అనమనండి ’ అంది.  ఇంతలో  ప్రసాద వినియోగం 
అయిపోవడంతో హార్తి ప్టుటకునానర్ంతా.  

      ఆ రాత్రి ఇ తిహాస్క కి  ఆరోగోం బ్బగ్య లేనటులంది. అతి కష్టం పై 
కొంచెం తిని ఎదో తినానననిప్పంచాడు. గమనించినా  సానుభూతి 
పందడానికి నాటకమేమో అని బింకంగ్య ఉండి పోయింది. 
తెలలవారి ఎప్పట్టలా   లేచి గుడి కెళిి పోయింది. పూజ చేసి కాఫీ 
తయార్త చేసినా ఎప్పట్టకీ లేచి తయార్యేో అతను ఇంకా లేవక 
పోవడం తో  బెడ్ రూమ్ లోకి వెళిింది. నిండుగ్య ముసుగు తనిన 
ప్డుకుని ఉనానడు. రేడియో సండ్ ప్ంచింది అతను 
లేసాిడని..ఊహు ..కపుప ప్దే శబేం చేస్తి టేబిల్స పై ప్ట్టటంది. ఆహా..  
ఇక తప్పదననటుల దుప్పట్ట తీసింది. చల్లకి వణుకు త్నానడు . నుదుట్ట 
పై చేయి వేసింది. ప్నంలా కాలుతోంది. ప్ళ్ియిన కొతిలో అతియో 
అనన మాటలు గురొిచాాయి ఆమెకు. వాడికి విప్రీతమైన మానసిక 
వేదన ఉంట్ట తప్ప జార్ం రాదు. ఇప్పట్ట వర్కు ‘ వాళ్ి నానన  
పోయినపుపడు, వాళ్ి అకు ప్ళిల అయినపుపడు మాత్రమె జార్ం 
వచిాంది. నీ సహచర్ోం లో ఇక ఎప్పట్టకీ రాదనీ అనుకుంటాను. 
జాగ్రతి తల్మల’ అంది.   

‘ఏమండీ... బ్బగ్య జార్ం వచిానటులంది..లేవండి....మొహం కడుకుుని 
టాబెలట్ వేసుకుందుర్త  గ్యని ..’ అంది ఆదురాేగ్య.  కాని ఉలుకు 
ప్లుకు లేదు.. అసలు సోయిలో లేడు. భయం వేసింది ఆమెకు. ఛీ 
తాన్ంత కర్ుశంగ్య ప్రవరిించింది. ఆ బెంగ తోనే ఇలా అయాోడా...   
ఆమె  కళుి వరిషసుినానయి. ఏమీ తోచలేదు.  ఇంతక ముందు తనకు 
జార్ం వచిా నపుపడు భర్ి  ఫోన్ చేసిన డాకటర్ కి ఫోన్ చేసింది, ఇలా 
కదల లేకుండా ఉనానడని, ఇంట్టకే ర్మమని చెప్పపంది. డాకటర్ వచిా 
జార్ం చూసి మందుల్లచిా, భయప్డాల్లసంది లేదని చెప్పప వెళాిడు.   
ఆఫిస్క కి ఫోన్ చేసి ఇతిహాస్క రావటేలదని చెప్పపంది  . టాబెలట్స తో 
కొంచెం సేపు ప్డుకునానక జార్ం తగగంది. అప్పట్ట వర్కు నీళ్ిలోల 
బటట ముంచి ఒళ్ింతా త్డిచింది. కొంచెం జావా తాగంచింది. 
‘సారీ ...ఇబాంది ప్డుత్నానను...’ అనానడు.   

  ‘సారీ నండి...నా మూర్ఖతాంతో మిమల్లన బ్బధ్ ప్టాటను..ఇంకా అలా 
అనకండి...’                 

ఏడుస్తి అంటుంటే తలు పు తట్టటన శబేం వినిప్పంచడం తో కళుి 
త్డుచు కుని తలుపు తెరిచింది.  

ఎవరో అప్రిచిత దంప్త్లు. ఆతని చేతికి, తలకు బ్బండేజీ కటుట 
కట్టట ఉంది. ఇవాళ్,  రేపు ఇలా వచిా మోసం చేసుినానర్ని వినింది. 
అందుకే భయంతో తలుపు వేయబోయింది. ’నమసాుర్మమామ.... 
సార్  లేరా..’ ఏంతో  వినయంగ్య అడిగన వారి ప్రశనకు ,’మౌనంగ్య 
తలూపుతూ ,’మీర్త ..’ అంది . 

‘నా పేర్త శంకర్ ... మొనన ఇర్వై అయిదవ తేదీ రోజున   సార్ గనక 
ననున కాపాడక పతే ఈ రోజు నా ప్దే కర్మ కూడా అయి ఉండే 
దమామ ...ఆరోజు  ఎవరో టూ వీలర్ పై వెళుత్నన ననున వెనక నుండి 
డీ కొట్టట వెళిల పోయార్త. చాలా ర్కిం పోయింది. 10 0 కి ఫోన్ 
చేసార్త కాని అది చాలా దూర్ం నుండి రావాల్లస ఉండే ఇంకా 
రాలేదు.  సార్  వెంటనే  ఆట్లలో హాసిపటల్స కి తీసుకెళాిడు. అకుడ 
‘అప్పట్టకే చాలా ర్కిం పోయింది. వెంటనే ర్కిం కావాలనానర్త’.  సార్  
ర్కిం కలవడంతో ఆయనే ఇచాార్త... డాకటర్స,  సమయానికి ఆయన 
తీసుకురాకపోయినా, ర్కిం దొర్కక పోయినా బ్రతకడం కష్టం 
అయేోది అనానర్త. పేదవాడి నయినా నాకు ప్రాణ బిక్ష ప్ట్టటన 
ఆయనకు కనీసం కృతజాత తెలప్డం నా కనీస ధ్ర్మం. అందుకే  
డిశ్వార్ా కాగ్యనే ఇటే వసుినాన.....’ అనానడతను. 

  అంటే తన పుట్టటన రోజున ఆయన ఆలసోంగ్య రావడానికి ఇదే 
కార్ణమా   ... అందుకే ఎంతో చెప్పడానికి ట్రై చేసాడు. తనే  
కోప్ంతో వినిప్పంచుకోలేదు. బ్బగ్య అలసినటుల కూడా కనిప్పంచాడు. 
చ..అంత  ఆవేశం రావడానికి తన పుట్టటన రోజు ఏమైనా 
శుభప్రదమైన రోజా... ఒకరి ప్రాణం నిలబెటాటడు... చినన విష్యానికి 
ఎంత కష్ట ప్ట్టటంది.....ఆమె కళుి వరిషసుినానయి. మాటలు 
వినబడుత్ంటే , అల్లకిడికి బయట కోచాాడతను. 



తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జులై-సెప్టంబర్ 2021 22 

 

  ఇదేరూ వదేంటుంటే వినిప్పంచుకోకుండా ప్ళ్ి బుటట అకుడ ప్ట్టట, 
వదేంటునాన కాళుి మొకిు వెళిిపోయార్త. వాళుి వెళ్ిగ్యనే ఉప్పనలా 
చుటేటసింది ‘ననున క్షమించండి’ అంటూ  అక్షయని ఇతిహాస్క ని. ఎన్నన 
జనమల నుండి దూర్మయినటుల , అపురూప్ ప్నినధి దొరికినటుల , విడి 
వడితే ఇక మళీి దొర్కదననటుల, ఎకుడ చేజార్తత్ందో నననటుల ఆమె 
ప్రిష్ాంగ సుఖానిన ఆసాాదిసి్త అలా ఉండి  పోయాడు. దూర్ంగ్య 
జే గంటలు మృదు మధుర్ంగ్య ‘శుభం అంటూ మోగ్యయి. 

‘ననున క్షమించండి... ఎంత ప్ని చేసాను..పాప్పషిట ద్యనిన...ననున 
క్షమించకండి..ననున కొటటండి....’ ఉనామదంగ్య అతని అర్చేయితో తన 
చెంప్లపై కొటుటకుంటుంటే...’చ... మన మధ్ో క్షమాప్ణ 
లేంట్ట...బంగ్యర్ం..నువుా లేక  నేను ఉండలేను తెలుసా... నువుా నా 
ప్రాణం..పైకి డలాగ్స చెప్పడం నాకు రాదేమో కాని నా ప్రాణం కనాన 
మిననగ్య  నినున ప్రేమిసాిను...’ ఆరిిగ్య అ నానడుఆమె ఏద లోత్లోల 
తల ద్యచుకుంటూ . 

‘ప్పచ్చా ..ఆ   బ్బధ్తోనే ఇంత   జార్ం తెచుాకునానవా.... ‘ 

‘నిజంగ్య ఎంత ప్పచిావాననయిపోయాన్న తెలుసా... ఇటు నీ 
సహచర్ోం లేదు..అటు ఆఫీస్క లో అప్పట్ట నుండి మారెుట్టంగ్ చాలా 
తగగంది ..’ అనానడు  

‘అవునా... ‘ అంటూ అతని సాధ్క బ్బదహకాలనీన అతని గ్యఢ 
ప్రిష్ాంగ్యనిన వదలకుండా అడుగుతూనే కొనిన స్తచనలు చేసింది.... 
అతని జార్ం దెబాకు తగగంది. ఆ రోజంతా ఇదేరూ మనమధ్ 
సామ్రాజోంలో వీర్ విహార్ం చేసార్త. ఇనిన రోజుల విర్హానికి వడీు  
తో సహా ప్నున చెల్లలంచార్త. 

  వార్ం తరాాతఆఫీస్క లో  మళీి పుంజుకునన  జ్యర్త ను చూసి,’ ఎం 
మాయ చేసార్త సర్....’ అనానర్ంతా. 

అకుడ నవిా ఊర్కునన అతను  ‘ఎం మాయ చేసావే...’ అంటూ 
ఆమెనే అడిగ్యడు .  

‘ఏదైనా ఇంట్లల బ్బవుంటేనే మీకు బయట కూడా  
బ్బవుండేది...మమమల్లన కాదని మీర్త ఎకుడా మనలేర్త..ఇంట్లల నా 
ద్యారా మీకు దొరికిన ప్రశ్వంతత ఎందులోనూ రాదు..ఇది ఎన్నన 
ప్రిశోధ్నల ద్యారా కనుకుునానర్త... అందుకే భార్ో తో  శృంగ్యర్ం 
లో పాల్గగనే వాళ్ిలోల  ఆరోగోం ఎకుువ అని నిరూప్పంచ బడింది... 
అదే ర్హసోం... అదే మాయ..’ కిలా కిలా నవిాంది అతని మనసు 
దోచేలా అతని అలులకుపోతూ.. వారి మధ్ో తనకు చోట్టవానందుకు 
అల్లగ గ్యల్ల కూడా వెళిిపోయింది. వారి శృంగ్యరానిన చూసి సిగుగప్డి 
చంద్రడు మబుాల చాటుకు వెళిిపోయాడు.   
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అమమ తిడితే వచ్చున్ ఏడుపు, నాన్న బుజజ గంపే పానుపు 

పర్చక్షలంటే కల్లగన్ భయం, నాన్న ధై రయ వచనాలే అభయం 

బేతాళ కథలు చెప్పి, పని చేయడంలో 

పటిు వదలని వకర మారుిడిని చేస్తే డు 

వై కుంఠపాళి ఆడించ్చ బర తుకులో గెలుపు నిచెున్లు ఎకిిస్తే డు 

పాడు అలవాటి  పాముల పడగ కాటు వేయకుండా మంతర ం వేస్తే డు 

చ్చన్నప్పుడు నాన్న చేయి పటిుకుని వేసిన్ తపిటడుగులు 

పదు యాయక వేయనియయవు, ఏ 'తప్పు'టడుగులు 

 

పర తీ ఆడప్పలి కు భరే లంటి రాజకుమారుడు రాకపోవచుును 

పర తీ ఆడప్పలి కు నానేన ఒక రాజకుమారుడు 

పర పంచానికి నాన్న ఒక 'జీరో' అయినా  

ప్పలి లకు మాతర ం ఆయనే ఒక 'హీరో' 

బాలయం మసకబారకుండా నాన్న ఆటల 

వలుగు బాటలో న్డిప్పస్తే డు 

అపజయాలు వచ్చునా కుర ంగపోనీయని 

ఆశల బావుటా ఎగరవేయిస్తే డు 

నాన్న వలువ వలకటిలేనిదని 

నాన్నయ్యయకే తలుసేుంది 

అపిటికి నాన్న ఒక జా్ఞపకమై  

బతుకు పుసే కంలో నమలీకెై  

మిగులుతుంది. 

ఘనడు నానన - త్యయగధ్నడు నానన  
డాకటర్ ఎమ్.సుగుణ రావు   

 ఎవరనానరు ....నేనిప్పుడు జీవచువాన్నని ...? 

 చెై తన్యమై న్ చేతనావసథ  నుండి అచేతనావసథ  కు 

సుషుప్పే  నుండి  గాఢ సుషుప్పే  కి  

కిర యాశీలత నుండి అకిర యాశీలత కు 

ఇహలోకం నుండి పరలోకానికి 

చేరుకుంటున్నజీవచువాన్నని .....?సగటు మావన్ జీవతం కనాన 

ఎకుివ రెటుి  బతికే మృతుయంజయుణి్ణప్పుడు  

 

 

కొడిగడుతున్న మరో పార ణ దీపానిన వల్లగంచగలను  

కొన్  ఊప్పర్ధతో ఉన్న మరో జీవకి ఊప్పరందించ గలను 

శాస కోలోితున్న మనిష్టకి శాసన్ందించ గలను  

 

నిర్చారయమవుతున్న కుటుంబంలో చెై తన్య దీపే వాగలను   

 పర పంచం చూడలేని వార్ధకి సపే  వరిాల లోకాన్నందివాగలను   

మరణ శయయపై  నున్నవార్ధకి  జీవన్ జోయతిన్వాగలను  

అంధ్ కారమవుతున్న ఇంటిలో వననల  వలుగవాగలను  

 

న్ను కన్నవారు కనీనళూతో వీడ్కిలు చెబుతునాన  

మరకర్ధన కన్నవాళూ కళూలోి  కాంతి రేఖలు పూయించ గలను  

బతకాలనే ఆశకు ఈ దేహం సహకర్ధంచకునాన  

మరో దేహానిన వేదికగా చేసుకుని  

శుష్టించ్చన్ పార ణానిన చ్చగుర్ధంపజేయగలను  

 

శూన్యమవుతున్న జీవతానికి అన్ంతమవాగలను   

అజరామరంగా జీవంచగలను 

ఆచందర తారారిం  వలగగలను  

 

అవును ...నేనిప్పుడు అవయవ ద్దన్ంతో  

మృతుయవు ను జయించ్చన్ మృతుయంజయుణి్ణ 

కొడిగడుతున్న దీపానికి ఊప్పరందించ్చ  

పార ణం పోస్త  అపరబర హమ ను. 

జీవతపు చ్చవర్ధక్షణం లోని నిససహాయ సిథ తి లో  కూడా  

అతయంత వలువై న్ అవయవ ద్దనానిన చేయగల  

అపరశిబి చకర వర్ధే  ని . అపర ద్దన్ కరిుడి ని .. 

నేను మృతుయంజ యుడిని .   

మృత్యంజయులు  
నామని సుజనా దేవి    
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 నేన అనాథన కాన    
శంగరాజు శ్రీనివాసరావు  

 ఎంత జాగ్రతిగ్య వునాన ఎలా కబళించిందో నా దేహానిన 
కరోనా మహమామరి నాకే అర్ిం కాలేదు. బహుశ్వ వయసు 
ప్రభావమేమో మరి. డెబెలభయవ ప్డిలో ననున ఆసుప్త్రి పాలు చేసింది. 
వార్ం క్రితం కొంచెం నలతగ్య అనిప్పంచింది. మర్తసట్టరోజు 
విప్రీతమైన జార్ం. భయప్డాుడేమో నా కొడుకు సుశ్వంత్ నాకు 
కోవిడ్ ప్రీక్ష చేయించాడు. రాప్పడ్ ట్టస్కట లో పాజిట్టవ్ వచిాంది. 
అంతే, ప్రభ్యతా ఆసుప్త్రికి వివర్ం అందించాడు. ఒక గంట 
తర్తవాత అకుడ ప్డకలు ఖాళీ లేవని ప్రైవేటు ఆసుప్త్రిలో 
చేర్తాకోమనానర్త. అందుబ్బటులో ఉనన అనిన ఆసుప్త్రులకు ఫోను 
చేశ్వడు వాడు. ఎటటకేలకు ఒక ఆసుప్త్రి వార్త అంగీకార్ం తెల్లప్ప 
అంబుల్లన్స ప్ంపార్త. మెడికల్స ఇనూసయరెన్స కవర్ అయేలా 
చూసాిమని కూడ చెపాపర్త. ప్నిలో ప్నిగ్య నా కొడుకుకు, కోడలుకు, 
ఆఖ్ర్తకు మనవడికి కూడ కోవిడ్ ప్రీక్షలు చేసి వాళ్ిను 
వెళిిపమమనానర్త. రిజలుట రేపు చెబుతామనానర్త. 
 ఏవో కాగతాలు నాకు ఇచిా సంతకాలు ప్టటమనానర్త. నా 
వదే నుంచి కార్తు కూడ తీసుకుని ననున ఒక గదిలోకి తీసుకెళాిర్త. 
చిననగది అది. అందులోనే అనిన వసత్లు ఉనానయి. అపుపడు నాకు 
అర్ిమయింది అది ఐసొలేష్న్(ఏకాంతవాసము ) గదియని. ప్రైవేటు 
ఆసుప్త్రి కనుక నాకు ఒకుడికే ఒక గది కేటాయించార్త. చాలా 
ప్రతేోకంగ్య అనిప్పంచింది నాకు. అదే ప్రభ్యతా ఆసుప్త్రిలో అయితే 
కనీసం గదికి నలుగురిని ఉంచేవార్త. ఇపుపడు నాకనీన ప్రతేోకం. 
గొప్పగ్య అనిప్పంచింది నా మధ్ో తర్గతి బ్రత్కుకు. బడిప్ంత్లుగ్య 
ప్దవీ విర్మణ చేసిన నాకు, నా కొడుకు సాఫ్టట వేర్ ఇంజనీర్త 
కావడం వలననూ, ఈ మధ్ోనే అమెరికాలో నాలుగు సంవతసరాలు 
ఉండి, నాలుగు రాళుి సంపాదించడం వలననూ ఈ వైభోగం 
దకిుంది. నా అదృష్టం ఏమిటంటే వాడికి అమెరికాలో ప్రాజెకుట 
అయిపోవడం వలన పోయిన న్లలోనే ఇకుడికి వచాాడు. మర్ల 
అమెరికా వెళాిలని ప్రయతానలు చేసుినానడు. వాడు అకుడే ఉండి 
వుంటే ఈ ఒంటరి ముసల్ల ప్రాణికి ప్రభ్యతా ఆసుప్త్రే గతి అయేోది. 
నా ఆలోచనలు ఛేదిస్తి వచిాంది నర్తస కళుి తప్ప ఇంకేమీ 
కనప్డకుండా దుసుిలు ధ్రించి. 
 “మీకిపుపడు ఇంజక్షను చేసి మందులు ఇచిా వెళ్తాను. 
క్రమం తప్పకుండా చెప్పపనటుల వేసుకోండి."చెప్పప ఇంజక్షను చేసింది.  

 "అమామ భోజనం మా వాళుి తెసాిరా”అడిగ్యను. 

 “లేదండి. అనీన ఇకుడే మీకు. మీకు ఇంట్ట నుంచి 
భోజనాలు గ్యనీ, మిమమల్లన చూడడానికి మనుష్యలు గ్యనీ ఎవరూ 
రార్త. ప్దిహేను రోజుల తర్తవాత మీకు న్గట్టవ్ వసేినే మీర్త, 
మీవాళ్ిను కల్లసేది”టకటకా చెప్పప వెళిిపోయింది. 

 ఒకుసారిగ్య నిరాఘంతపోయాను. అంటే ఇకుడ నా చావు 
నేను చావాలనన మాట. ఎవరూ నాకోసం రార్ననమాట. బోల్లడంత 

దిగులువేసింది. చిననపుపడు మా తాతయోకు బ్బగులేక-పోతే.... 
మనసు గతంలోకి వెళిింది. 

*********** 

 అపుపడు నాకు ప్దిహేను సంవతసరాలు. తాతయోకు 
బ్బగులేదని ట్టల్లగ్రాం వచిాంది. అంతే హడావుడిగ్య నానన, అమమ 
బయలుదేర్తతూ సెలవులు కావడంతో ననూన, చెల్లలని కూడ 
తీసుకెళాిర్త మేముండే ఒంగోలుకు యాభై కిలోమీటర్ల దూర్ంలో 
ఉనన మా ప్ల్లలకు. అకుడ మా తాతగ్యర్త కర్ణం గ్య ప్నిచేసేవార్త. 
మేము వెళ్ళిసరికి అప్పట్టకే మా తాతయో తముమళుి నలుగురూ, వారి 
భారాోప్పలలలు, మా తాతయో ప్పలలలు అయిదుగుర్త ప్పలలలతో సహా 
వచిా ఉనానర్త. 
 “ఒరేయ్ జగనానథం వచాావుట్రా. అదేం మాయద్యరి 
జబుారా మీనాననకే రావాలా. గొప్ప గొప్ప వాళ్ికే వసుిందట. ఇపుపడు 
మీ నాననకు వచిాందిరా “అంటూ బ్బవుర్తమననది బ్బమమ మా 
నాననను చుటుటకుని. 
 “ఏడవకే అమామ. అసలేమయిందిరా అననయాో”అని 
అడిగ్యడు నానన, మా ప్దనాననని. 
 "ఏంలేదురా అది చినన పుండులేరా. అమమ ఊరికే 
కంగ్యర్తప్డుత్ంది. నువుా వెళ్ివే. నానన ప్పలుసుినానడు”అని 
బ్బమమను ప్ంప్ప,”అదేరా రాచపుండు అంటారే. అదే కానసర్. 
కడుపులో పేగులోల వచిానటులంది. మొనన ఒకరోజు న్నట్లలనుంచి 
కొదిేగ్య ర్కిం వచిాందట. మన ఆచారి గ్యర్త చూసి భయమేమి లేదు. 
మందులు వాడితే తగుగత్ంది అనానడు. పోనీ హైదరాబ్బదు 
పోద్యమంటే నానన ససేమిరా ఒపుపకోవడం లేదు. ఉనాన పోయినా 
నలుగురి మధో తప్ప, ఆ ఉతుృష్టం నాకొదేని భీషిమంచుకునానడు. 
చేసేదిలేక ఆయన మందులే వాడద్యమనుకుంటునానం. ర్కిం చూసి 
భయప్డి అమమ అందరినీ ప్పల్లప్పంచింది. నినున వదేని చెపాపము. 
వింటేగ్య”అంటూ తాతయో మంచం వైపుకు నడిచారిదేరూ. 
 "వచాావుట్రా జగూగ. ప్పలలలు కూడ వచాారా. అంతా 
హడావుడిరా మీ అమమది. చినన విష్యానికే బెంబేలు ప్డిపోయి 
అందరినీ ప్పల్లప్పంచింది”నొచుాకునానడు తాతయో. 

 "ప్పలలలకు సెలవులే నానన. అందర్ం వచాాము. అమమ 
మంచిప్నే చేసింది. నలుగుర్ం ఇకుడే వుంటే మీకు ఆరోగోం 
బ్బగలేదనన ఆలోచనే రాదు”అనానడు నానన. 

 "అసలు అననయోకేమవుత్ందిరా. ఉకుు శరీర్ం. ఎవడి 
దిష్మట తగల్లంది. అంతే. వార్ం తిరిగసరికి గుర్దంలా 
ప్రిగెతిడూ”అంటూ మా తాత భ్యజానిన తటాటడు మా చినతాతయో. 

 అలా అందరూ తలా ఒకర్కంగ్య ధైర్ోం చెబుత్ంటే మా 
తాతయో జబుానన సంగతే మర్చి అందరితో ప్రాచికలాడటం 
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మొదలుప్టాటడు. అందరి నవుాలతో ఇలలంతా మార్తమ్రోగపోయింది. 
వార్ం రోజులు ఉండి మేము బయలుదేర్బోత్ంటే మా ప్దనానన 
ననున, నాననను ప్పల్లచాడు. 
 
"ఒరేయ్ జగనానధ్ం. నీకో నిజం చెపాపల్ల. నాననగ్యర్త ఇంకో 
న్లరోజుల కంటే ఎకుువ కాలం బ్రతకర్ని వైదుోడు చెపాపర్త. తంభై 
యండల వయసులో ఏ మందులూ సరిగ్య ప్నిచేయవని, ఆయనను 
సంతోష్ంగ్య ఉంచడమే మనం ఆయనకు చేయగల వైదోమని 
చెపాపర్త. నాననగ్యరికి వాసు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయనకు వీడు 
కనిప్పసుింటే కొంచెం హుష్ణర్తగ్య ఉంటాడు. నువుా, అమామయి 
వెళిినా ప్పలలలను మాత్రం ఉంచి వెళ్ిండి ఎలాగూ సెలవులే 
కద్య”నాననను అరిధంచాడు ప్దనానన. 
నానన నావైపు చూశ్వడు. 
 
తాతయో బ్రతకడని తెల్లశ్వక నాకు చాలా దిగులు వేసింది. కళ్ి నీళుి 
కుకుుకుని సరేనని తల ఊపాను. 
 
ఆ రోజునుంచి తాతయో దగగరే ఎకుువగ్య ఉండేవాడిని. ఆయనను 
విచారించడానికి ఊరోలనే కాదు, ప్కు ఊరినుంచి కూడ వచిా 
ప్లకరించి పోయేవార్త. 
 
ఒకరోజు ఆ కాలుడు ప్పల్లచాడేమో, నా తడల మీద తలప్టుటకుని 
తాతయో తన ప్రాణం వదిలాడు. అందరూ భోర్తమనానర్త. ఊళ్ికు 
వెళిిన బంధువులంతా బిలబిలమంటూ వాల్లపోయార్త. 
కంటతడి ప్టటని వార్త లేర్త. తాతయో శవానిన తీసుకువెళుత్ంటే 
వెంట నడిచే జనానిన చూసుింటే, అది అంతోక్రియలాగ లేదు. ఏ 
దేవుడి ఊరేగంపేమో అననటులగ్య తోచింది నాకు. ఎంత ఆసుిలునాన 
ఏవీ మనతోట్ట రావు. ఒకు మనిషి చూపే ప్రేమ తప్ప. కుల, మత 
బేధ్ం లేకుండా అందరూ వెననంట్ట నడిచార్త. అంతకంటే మనిషికి 
ఏంకావాల్ల అనిప్పంచింది నాకు. ఆ దృశోం నేట్టకీ కళ్ిముందు 
కదులుతూనే వుంది. 
 
ఆఖ్ర్తకు నాననగ్యర్త కాలం చేసినపుపడు ప్టుటమని ప్దిమంది 
రాలేదు. నాగరికత ప్రిగ కొలదీ మనిషి మనసు మరీ కుర్చగ్య 
మారిపోయిందేమో అనిప్పంచింది. 

******** 

 "సర్. భోజనం”అనన ప్పలుపుతో ఈ లోకంలోకి వచాాను. 
ప్ళ్ళిం అకుడప్ట్టట వెళిిపోయాడతను. ప్ళ్ళింలో అననం, ప్పుప, 
ఉడకబెట్టటన కోడిగుడుు, గ్యలసులలో సాంబ్బర్త, మంచినీళుి. 
కాలే  కడుపుకు మండే గంజి అననటులగ్య ఆబగ్య తినానను కానీ, ర్తచి 
ఏమాత్రం లేదు భోజనంలో. 

 ఎవరో వచిా లాోబుకు తీసుకెళిి సాున్ తీయించి, మర్ల 
గదిలో దించి పోయార్త. 
 

నాలుగురోజులూ అదే భోజనం. డాకటర్త వచిా చూసిపోవడం, 
మందులు మింగడం. ఇదీ దినచర్ో. ప్లుకరించే దికేు లేదు. ర్తచి, 

వాసన లేకపోవడం కరోనా వాోధి లక్షణాలట. జార్ం తగుగముఖ్ం 
ప్ట్టటనా, ఊప్పరి పీలుాకోలేక పోవడం మొదలయింది. 
తటుటకోలేకపోత్నానను. 

 అయిదో రోజు ఎమర్ానీస గదిలోకి చేరిా ఆకిసజన్ ప్టాటర్త. 
కొంచెం ఊప్పరాడటం మొదలుప్ట్టటంది. 

 సుశ్వంత్ ను, ప్పలలలను చూడాలనిప్పసుిననది. నాకునన 
ఒకుగ్యనొకు చెల్లలని చూడాలని మనసు తప్పంచి పోత్ననది. అదే 
విష్యానిన డాకటర్త గ్యర్త వచిానపుడు చెపాపను. 

 "చూడండి. ఇది మామూలు జబుా కాదు. అంటువాోధి. మీ 
గ్యల్ల తగల్లతేనే వాళ్ికు వాోప్పసుింది. అదృష్టవశ్వత్ి మీతో పాటు మీ 
ఇంట్లల ఎవరికీ ఈ వాోధి సోకలేదు. అలాంట్ట ఆలోచనలు 
మాన్యోండి. మీకు వాోధి ముదిరింది. మూత్రప్పండాల ప్నితీర్త 
మందగంచింది. కొంచెం మీర్త దిగులుప్డడం మానేసి మాతో 
సహకరిసేి, మరో ప్ది రోజులలో మీర్త మీ ఇంట్టకి వెళిి అందరినీ 
చూడవచుా”అని చెప్పప వెళిిపోయాడు. 

 కళ్ిలోల నీళుి తిరిగ్యయి నాకు. తాతయోకు జబుా చేసేి 
చుటూట మనుష్యలు. ఆయనను సంతోష్ప్టాటలని చూసేవారూ, 
ఆయన బ్రతకాలని కోర్తకునేవారూ ఉండేవార్త. ఇపుపడు  విజాానం 
ప్రిగంది. ద్యనితోపాటు ఒంటరితనం ప్రిగంది. ప్రప్ంచ్చకర్ణ 
నేప్థోంలో ప్రప్ంచం ఒక కుగ్రామమయింది. కానీ మనసుల మధ్ో 
ఖ్ండాంతరాల దూరానిన మించిన అంతరాలు. బంధాలు లేవు, 
అనుబంధాలు లేవు. ఎవరికి వారే. 

**** 

వార్ం గడిచేసరికి ననున వెంట్టలేటర్ మీదకు చేరాార్త. 
మూత్రప్పండాలతో పాటు ఊప్పరితిత్ిలు కూడ సహకరించడం 
లేదనానర్త. నాకు నాకే తెలుసుిననది. ఊప్పరి చాలా భార్ంగ్య 
తీసుకుంటునానను. ద్రవాహార్ం మాత్రమే ఇవాడంతో శకిి 
క్షీణించింది. మాటలు వినిప్పసునిానయే గ్యనీ, తిరిగ చెప్పలేక 
పోత్నానను. ననున ప్ట్టటంచుకునే నాథుడే లేదు. అలాగ 
ప్డివునానను. వాళ్ికు తోచినపుపడు వచిా ఏదో ద్రవం నా న్నట్లల 
పోసి వెళుత్నానర్త. మరో వార్ం గడిచింది. శకిి పూరిిగ్య 
క్షీణించింది. శ్వాస మీద నియంత్రణ లోప్పంచింది. ఇక రోజులు దగగర్ 
ప్డాుయని నిర్ాయించుకునానను. కళుి తెర్వలేకపోత్నానను. 
కోమాలోకి పోత్నాననేమోనని అనిప్పంచింది. ఇంతలో ఎవరో 
మాటాలడుత్నన శబేం ల్మలగ్య. 
 
"ఇతను ఇంక బ్రతికే అవకాశం తకుువ. వెంట్టలేటర్ 
తీసే ి చనిపోతాడు. ఇంతకూ ఇతని బిలుల ఇతని ఇనూసయరెన్స 
కవరేజికి సరిపోత్ంద్య. సరిపోకపోతే వీళ్ి వాళ్ికు మిగల్లనది 
కటటమని చెప్పండి.”చెబుత్నానడు, బహుశ్వ డాకటరేమో. 
 

"చూశ్వను సర్. ఇప్పట్టకి ప్ది లక్షలకు చేరింది. కవరేజి 
సరిపోత్ంది. ఇంకా ఉంచితే అయే ఖ్ర్తా వీళ్ి వాళుి కటటవచుా, 
కటటకపోవచుా కద్య సర్. మనము శవానిన ఎలాగూ ఇవాకూడదు 
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కద్య. పైగ్య మనకు వెంట్టలేటర్తల తగననిన లేవు. ఇంకో పేషంటు వసేి 
ప్డకలు కూడ లేవు. ప్రిసిితిని బట్టట చూసాిను సర్”బహుశ్వ అతను 
చినన డాకటరేమో అనుకునానను. 

 “ఓకె. అలాగ. ఎలాగూ బ్రతకడని తెల్లశ్వక వైదోం 
అనవసర్ం. వెంట్టలేటర్ తీసేసి ప్రాణం పోగ్యనే వాళ్ి వాళ్ికి కాల్స 
చేసి, వీడియో కాల్స లో శవానిన చూప్పంచి మార్తాయరీకి 
ప్ంప్ండి”అనానడు డాకటర్. 
అంటే నాకు కొన ఊప్పరి ఉండగ్యనే బలవంతంగ్య చంపేసుినానర్త. 
వళుి గగురొపడిచింది నాకు. 
నా శవానిన కూడ నా వాళ్ికు అప్పగంచర్ట. ఇనూసయరెన్స లేదని 
బలవంతంగ్య చంపేసుినానర్త. అంటే మనిషి ప్రాణం కంటే డబేా 
ముఖ్ోం. లేచి వాళ్ిను నిలదీయాలనిప్పంచింది. 
  

 ఇంతలో ఎవరో నా మూతినుంచి ఆకిసజను వచేా గొటాటనిన 
తలగంచార్త. గుండె ఎగసి ఎగసి ప్డుత్ననది. ఇపుపడు అందరూ 
ఉనన అనాథను నేను. ఆరోజు తాతయో బ్రతకాలని అందరూ 

తాప్త్రయప్డాుర్త. ఆయనను సంతోప్ంగ్య ఉంచమని డాకటర్త 
చెపాపర్త. కానీ ఇపుపడు డాకటరే ఇక నువుా బ్రతకవలసిన అవసర్ం 
లేదని బలవంతంగ్య చావుకు దగగర్ చేసుినానర్త. 
 
“నేను అనాథను కాను. అనాథను కాను “అని అర్వాలనిప్పంచింది. 
కానీ శకిి చాలడం లేదు. కళుి చలనానిన కోలోపత్నానయి. లోకంతో 
నా బంధ్ం తెగపోయింది. చేత్ల గుప్పపట్ట తెర్తచుకుననది. 
 
“ఏదో సాధించాలని గుప్పపట బిగంచి వచిాన మనిషి, ఏదీ 
సాధించలేనని తెలుసుకుని గుప్పపట తెర్తచుకుని పోతాడు. పుటేటది 
ఎందుకో తెల్లయదు. ఎపుపడు పోతామో తెల్లయదు. చావు, పుటుటకల 
మధ్ో నాటకమే జీవితం". 
 
ఇపుపడు నా శవం అనాథ ప్రేతంలాగ మార్తాయరీలో .........  
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మంత్రిగ్యర్త ఎంతో బిజీగ్య ఉనాన బ్బోంకు మేనేజర్ నమసాుర్ం 
ప్టటగ్యనే వందల మంది పారీట కార్ోకర్ిల మధ్ో కూడా బ్బోంకు 
మేనేజర్ విజయభాసుర్ ను గురి్తప్టటగల్లగ్యడు. ఏం విజయ భాసుర్ 
ఎలా ఉనానవ్ అనానడు మంత్రి. బ్బగునానననే మాట తో పాటు 
సవినయంగ్య నమసురించాడు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్బోంక్ 
మేనేజర్ విజయ భాసుర్. 
మూడు సంవతసరాల క్రితం మంత్రి చేత్ల మీదుగ్య ప్రార్ంభానికి 
న్నచుకునన గ్రామ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్బోంకులో విజయ భాసుర్ 
మొదట్టనుండి మేనేజర్ గ్య ప్నిచేసుినానడు. విష్యం ఏమిట్ల 
చెప్పమననటుల సైగ చేసాడు మంత్రి. ఏం లేదు సార్, కొతిపేట కు 
చెందిన చాలా మంది ప్రజలు లోనుల కావాలని అడుగుత్నానర్త. 
రైత్లకు క్రాప్ లోనుల సరే కొందర్త ఎసిస వాళుి సబిసడీ లోనుల 
కావాలంటునానర్త. మీర్త కారొపరేష్న్ తో మాటాలడితే గ్యని అది 
సాధ్ోం కాదని చెపాపడు మేనేజర్. 

సరే నేను మాటాలడతాను ముందు భూమి ఉనన వాళ్లకు ఇవుా తరాాత 
మిగల్లన వాళ్ి సంగతి చూద్యేం. రేపు వార్ం ఎలాగూ నేను కొతిపేట 
కి వసాిను కద్య అపుపడు మాటాలడతాను అనానడు మంత్రి ఎకుడికో 
బయలుదేర్తతూ. సరేనని నమసాుర్ం ప్ట్టట తన డూోటీ కి 
వెళిిపోయాడు మేనేజర్. 
మేనేజర్ బ్బోంకు దగగరికి వెళ్ిగ్యనే కొతిపేట గ్రామంలోని దళిత్లు 
ప్రజలు మేనేజర్ దగగరికి వెళిల లోనుల గురించి అడిగ్యర్త. అలాగ 
గుడిసెలో ఎన్నన ఏళుిగ్య ఉంటునానము. గ్యల్లవానలకు ఎన్నన 
బ్బధ్లు ప్డుత్నానము మిదెేలనాన మంజూర్త చేయించమని 
ప్రాధయప్డాుర్త. మేనేజర్ తన విధుల ప్టల కఠినాత్మడే గ్యని 
పేదలకు ఏదో ఒకట్ట చేయాలనే సంకలపం బుదిధ ఉననవాడు. రేపు 
వార్ం మంత్రి గ్యర్త మన గ్రామం వసుినానర్త. అపుపడు ఆయనను 
అడగమని సలహా ఇచాాడు. 
వార్ం గడిచిన తరాాత మంత్రి గ్యర్త ప్రభ్యతా పాఠశ్వల అదనపు 
గదుల ప్రార్ంభంచడానికి కొతిపేట కు వచాాడు. అందరూ 
మంత్రిగ్యరిని చుటుటముటాటర్త. వారి వారి సమసోలు చెపుపకునానర్త. 
బ్బోంకు లోను గురించి అడిగ్యర్త. మంత్రిగ్యర్త మేనేజర్ తో ఈ 
గ్రామంలో . ఎసీస, లందరికీ గొర్రెలకు లోను ఇవాచుా కద్య అనానడు. 
అందుకు మేనేజర్త సరేననానడు. పేదలంతా తమకు కూడా మిదెలేు 
మంజూర్త చేయించాలని వేడుకునానర్త. తాతల కాలం నుండి 
గుడిసెలలో బ్రత్కుత్నానము. గ్యల్లవాన లకు గుడిసెలు లేచి 
పోత్నానయి. మాపై కర్తణించాలని ప్రారిించార్త. అందుకు మంత్రి 
గ్యర్త ఇలుల మంజూర్త కావడం అంత సులభం కాదని చెప్పప 
బయలుదేరార్త. మంత్రి బయలుదేర్తత్ండగ్య మేనేజర్ విజయ్ 
భాసుర్ ఆయన దగగరికి వెళిల "సార్ ఈ గ్రామ ఎసీస ప్రజలు 
తర్తరాలుగ్య గుడిసెలో ఉనానర్త. మీర్త వీరికి ఇలుల మంజూర్త చేసేి 
బ్బగుంటుంది సార్. మిమమలేన నముమకునానర్త అనానడు. నిజమే 
విజయ్ భాసుర్ ఈ నా కొడుకులకు కొంత గోరోజనం ఎకుువ. 
ఈళుి ఇటాట ఉంటేనే మన మాట వింటార్త. ఈ నా కొడుకుల సంగతి 
నీకు తెలుే లేవయాో అని భ్యజం తట్టట వెళాిడు. 

ఒకుసారిగ్య ఆయనలోని నిజసారూప్ం అర్ిమై ఏం మాటాలడలేక 
నమసాుర్ం ప్ట్టట వెనుదిరిగ్యడు మేనేజర్. 
మంత్రిగ్యరి మాట ప్రకార్ం కొతిపేటలోని నిర్తపేదల అందరికీ 
గొర్రెలకు లోనుల మంజూర్త చేశ్వడు మేనేజర్. 
వారిలో కొందర్త అతి తెల్లవిని ప్రదరిశంచార్త. గొర్రెలలోను తెచుాకొని 
గొర్రెలను కొనకుండా వేరే వారి గొర్రెలను చూప్పంచి బ్బోంకు 
మేనేజర్ ను మోసం చేశ్వర్త. ఈ వార్ిను గ్రహంచిన విజయ్ భాసుర్ 
న్ల రోజుల తరాాత గొర్రెల లోను తీసుకునన వారి ఇంట్టకి వెళిల 
గొర్రెలు చూప్పంచమనానడు. అందుకు వార్త ఆ మాట ఈ మాట చెప్పప 
తప్పపంచుకో చూశ్వర్త. కానీ విజయ భాసుర్ చాలా గట్టట వాడు. వారి 
మోసపు ఎతి్గడలను బయటప్ట్టట అలా మోసం చేసిన ఓ ఇర్వై 
మందిపై కేసు ప్టాటడు. బ్బోంకును మోసం చేసి లోను తీసుకునన 
నేరానికి వారిని జైలుకు ప్ంపాడు. వారి నుంచి ల్లకు మొతిం 
బ్బోంకుకు కట్టటంచాడు. ఈ విష్యం మంత్రి దృషిటకి వెళిలంది. మంత్రికి 
మేనేజర్త జరిగన విష్యం చెపాపడు. మంత్రి కోపోద్రికిుడ 
అయాోడు. నేను ముందే చెప్పలేద్య విజయ్ భాసుర్ ఆ నా 
కొడుకులు మరాోదగ్య బత్కమంటే బతకర్త. ఈ నా కొడుకులకు 
ఆట్టకాట్టకి ఉంటేనే మాట వింటార్యాో అని తాను ఇంతకు 
ముందు చెప్పపన మాటను బలప్రిచాడు. కానీ మేనేజర్ కు మనసులో 
నిర్తపేదలు ప్రభ్యతాం ఇచిాన అవకాశ్వనిన ఇలా దురిానియోగం 
చేసుకుననందుకు చాలా బ్బధ్ప్డాుడు. మర్తసట్ట రోజు లోను 
పందిన దళిత్లంతా మేనేజర్ దగగరికి వెళిల తపుప చేసిన వారి ప్క్షాన 
మనినంచమని వేడుకునానర్త. ఎలాగైనా తమకు మిదెేలు వచేాలా 
చేయమని వేడుకునానర్త. 
అదంతా మీ నాయకుల చేత్లోలనే ఉందని చెపాపడు మేనేజర్. 
ఆట్టకీ మనసు ఉండబటటలేక తనకు తెల్లసిన సంబంధిత 
అధికార్తలకు ఫోన్ చేసి కనుకుునానడు. గ్రామములో అంత మందికి 
ఒకేసారి ప్రభ్యతా ఇలుల మంజూర్త చేయడం కష్టమని, వారి ఎమెమలేో 
ప్రభ్యతాం నుండి అనుమతి తెచుాకుంటే చేయవచుా అనానర్త. అలా 
లేని ప్క్షంలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగ కొటాలు కాల్లపోతేన్న లేద్య 
వరాషలవలల కూల్లపోతేన్న ప్రభ్యతాం కల్లకటర్ ద్యారా ఇళుల మంజూర్త 
చేసే అవకాశం ఉందనానర్త. 
ఈ విష్యానిన ప్రజలకు చెప్పలేదు. ఇళ్ల మంజూర్తలో తానేమీ 
చేయలేనని మన శ్వసనసభ్యోలే మంత్రిగ్య ఉనానర్త కద్య మీర్త వెళిల 
అడగమని ప్రజలను ఏకం చేసి ప్ంపాడు. దళిత్లంతా వెళిల 
మంత్రిగ్యరిని ఇళ్ల గురించి అడిగతే అందుకు మంత్రిగ్యర్త వారికి 
ఏవేవో మాటలు చెప్పప ప్ంపాడు. కానీ ఇలుల మంజూర్త చేయిసానిని 
మాత్రం చెప్పలేదు. ఈ విష్యం తెలుసుకునన బ్బోంకు మేనేజర్ 
విజయ్ భాసుర్ ఈ దేశంలో నాయకులు వారిని గెల్లప్పంచిన 
నిర్తపేదలకు ఇలుల కూడా మంజూర్త చేయించ లేకపోవడం ప్టల 
బ్బధ్ప్డాుడు. 
ఇంట్టకి వెళాలక కూడా రాత్రంతా నిద్ర ప్టటలేదు. తాను తన ప్రిధిలో 
పేదలకు నాోయం చేయగల్లగనా ఇళ్ల మంజూర్త అనేది తన సాియికి 
మించింది. తాను ఏమి చేయగలడో అని బ్బగ్య ఆలోచించాడు. 

దీనా(పా)వళి     
తవాా వెంకయో   
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మర్తసట్ట రోజు ఉదయం కొతిపేట నిర్తపేదల అంతా మేనేజర్ 
దగగరికి వచాార్త . మేనేజర్ విజయ్ భాసుర్ తన నిససహాయతను 
తెల్లయజేశ్వడు. అయినా మన ప్రయతనం మనం చేదే్యం అనానడు. 
రేపు దీపావళి ఆఫీసుకు సెలవు. దీపావళి అయిపోయాక కల్లకటర్ తో 
కూడా మాటాలడద్యమని వారికి చెప్పప ప్ంపాడు . రాత్రి ఆ 
ఆలోచనలతోనే నిద్ర పోయాడు. తెలాలరి పేప్ర్ చూసి 
ఆశార్ోపోయాడు . నినన రాత్రి జరిగన దీపావళి టపాసుల నిపుపలు 
కొతిపేటలోని హరిజన కొటాలపై ప్డడంతో నూట యాభై కొటాలు 
దగధం. నేడు కల్లకటర్త, మంత్రి ప్రామర్శ అని ఉంది. 
ఉదయానేన ట్టఫిన్ కూడా తినకుండా హుటాహుట్టన కొతిపేట 
వెళాిడు విజయ్ భాసుర్ ఎటువంట్ట ప్రాణ నష్టం జర్గనందుకు 
సంతోష్ప్డాుడు. బ్బధిత్లతో కలసి కల్లకటర్ కోసం మంత్రి కోసం 
ఎదుర్త చూసుినానడు. 
కల్లకటర్త, మంత్రి వచిా ఎవర్త భయప్డవదేని ప్రభ్యతా మీకు అండగ్య 
ఉంటుంది. మీకు అందరికీ ప్రభ్యతా ప్కాు గృహాలు మంజూర్త 
చేసుింది. మీర్త కొతి ఇలుల కటుటకోవచాని ప్రసుితానికి మీకు బటటలు, 

బియోం, ఇంట్ట సర్తకులు ఇసుినానమని కొతిపేట పేద ప్రజలకు 
ధైర్ోం చెపాపర్త . అంత మంది జనం లో దూర్ంగ్య సుబాలక్షమమమ 
మాత్రం కల్లకటర్త , మంత్రి వెనుక ఉనన బ్బోంకు మేనేజర్ విజయ్ 
భాసుర్ ను చూసి రెండు చేత్లూ ఎతిి నమసురించి కనీనళుి 
రాల్లసంది. మంత్రితో సహా అధికార్తలు అందరి ముఖాలు పేదల ప్టల 
తాతాుల్లక జాల్ల దయ ప్రకట్టంచార్త . కానీ విజయ్ భాసుర్ మొహం 
మాత్రం తన ఉపాయం విజయలక్ష్మి ద్యారా విజయవంతం 
అయినందుకు ఆనంద తాండవంలో మునిగంది. వార్ం రోజుల 
పాటు కులమతాలకు అతీతంగ్య కొతిపేటలోని నిర్త పేద ప్రజలకు 
పూటకు ఒకర్త ఒంత్న అననం చేసి ప్టాటర్త. నిరాశ్రయులైన దళిత 
ప్రజలకు అనిన వరాగల ప్రజలు ఐకమతోంగ్య అండదండగ్య ఉండడం 
విశేష్ం అనిప్పంచింది బ్బోంక్ మేనేజర్ కు 
ఈ దీపావళి నర్కాసుర్తలనే అనే నాయకుల నుండి నిర్తపేదలను 
ర్క్షించి వారి జీవితాలోల వెలుగులు నింప్పనందుకు మనసులో 
సంతోష్ ప్డాుడు.  



తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జులై-సెప్టంబర్ 2021 34 

కుర్ధస్త మంచు లో ఆటలు ఆడే ప్పలి లు, 

వాళ్లి  చ్చరున్వుాలు చేస్త అలి ర్ధ 
ఒకిస్తర్ధగా మంచులోనుంచ్చ  

ప్పలి ల పార ణాలు తీసింది. 
 

చ్చరున్వుాలు పోయాయి 

అలి ర్ధ పోయింది 
ఎకిడి నుంచ్చ వచ్చుంది కరోనా 

ఈ కరోనా అందర్ధ జీవతాలను 
వాళూ ఆశయాలను దూరం చేసేుంది 

 
ఇది ఒక భయంకరమై న్ మృగం లంటిది 

దీనికి జ్ఞల్ల దయ అనేది ఉండవా? 

అనే నేను కరోనాని ధై రయంగా అడుగుతునానను 
పర తి ఇంటి మీద పడి పార ణాలు తీసేునానవు 

వాళ్లి  నినున ఏం చేశరని ? 
నేను నినున పర శినసేునానను.. 

కరోనా సమాధాన్ం చెప్పు!  అని నేను అడుగుతునానను 

ద్దని నోటి వంట మాట రావడం లేద్ద 
సమాధాన్ం ఎకిడి నుండి వసేుంది ? 

చెప్పు కరోనా అనే నేను ధై రయంగా అడుగుతునానను 
 

ఎనిన రాషి్పాలలో పర జలు చనిపోయారో తలుస్త నీకు ? 

కన్న తల్లి  బిడడ  నుండి దూరమై  పోతుంటే ఆ బాధ్ తలుస్త 
కరోనా ! 

నువుా ఒక తల్లి కి పుటిి ఉంటే నీకు బాధ్ తల్లస్తది 
నీవు పుటిలేద్ద కద్ద నినున తయారు చేశరు 
అంద్దకే ఇటాి  మనుషుల పార ణాలు తీసేునానవు 

నువుా గాని మనిష్టగా పుటిి ఉంటే ఆ బాధ్లు తల్లస్తవ  
 

అంద్దకే నీకు భయపడి పర జలు బయటకు అడుగు 
పటిడం లేద్ద 

అదే నువుా మనుషులి  మార్ధపోవాల్ల అనుకుంటే  
రాషి్పాలను వదిల్లపటిి వళిూపో  ! 

నేను చెబుతునానను ..  నువుా పర జల్లన భయపడితే 

నేను నినున భయ పడతాను తలుసుకో కరోనా .. 
నేను నినున ఏదో ఒకరోజు చంపుతాను కరోనా 

నీవు ఎందరో పార ణాలు తీశవు 
నీకు తలుస్త  నీకు తల్లయద్ద కద్ద 

ఎంద్దకంటే నీవు ఒక వై రస్ లంటిద్దనివ 

అంద్దకని   నీకు తల్లయద్ద 
మర్ధ అదే నువుా  నీ వశారూపం  చూప్పస్తే  

నేను నా వశారూపం చూప్పస్తే ను 

కరోనా భయం   
M.మహేష్  (7వ తర్గతి విద్యోరి)ి 
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 తెలవారలేదు  
P.L.N. మంగ్యర్తనం  

జీవితంలో న్గట్టవ్ ఆలోచన ఆరోగ్యోనికి హాని చేసుిందనీ, పాజిట్టవ్ 
దృకపధ్ం కల్లగ ఉండడం మంచిదననది ఒక మంచి మాట. కానీ, 
ప్రసుితం కరోనా విప్తి్ వేళ్ .. న్గట్టవ్ అనన మాటే 
సంతోష్ణనినసుిందనీ పాజిట్టవ్ అనే మాట భయానిన కల్లగసుిందననది 
జీవిత సతోం.  అందుకు ఇదే తారాుణం. 

*** 
ముందురోజు సాయంత్రం అనగ్య ..బయటకు వెళిిన భర్ి ఏ మధ్ో 
రాత్రిలోనైనా, వసాిడేమోనని ఎదుర్తతెనునలు కాస్తినే ఉంది 
కుమారి. శవరాత్రి రోజున జాగర్ణ చేసినటుల .. రాత్రి నిల్లచిపోయినటల 
అనిప్పంచింది. తెలలవారి తల్ల పదుేలో పలాలకు వెళ్ళి వాళుి 
వెళుత్నానర్త.  

వీధి వాకిట్లల నిలబడి కనిప్పంచిన వాళ్ికి విష్యం చెబుతూ, భర్ిను 
గురించి వాకబు చేసుింది.  

ప్సితనం వీడని ప్దేళ్ి కొడుకూ, ఎనిమిదేళ్ి కూత్రూ వీధి అర్తగు 
మీదే కూర్తాని చూసుినానర్త తండ్రి రాక కోసం అననటుల.  

“ అయోో! ఎకుడకు వెళాిడు? వెళ్ళిటపుపడు చెప్పప వెళ్ళిదూే ఇంట్లల. 
ప్పలలలు ఎదుర్త చూసాిర్ని అనుకోలేద్య? ” ఇవే ప్రశనలు. 

వాళ్ితోపాటు ఉనన వర్హాలమమ మాత్రం “ ఏవనాన గొడవ ప్డాువేమో! 
మా అబ్బాయితో. అందుకే చెప్పకుండా ఎకుడికో చెకేుసి ఉంటాడు ” 
అంది ఎగ్యగగ్య చూసి్త.   

“ అయోో! లేదు అతియాో!  నాలుగురోజుల నుండీ జార్ం వసుంిటే, 
మందు బిళ్ిలు తెచుాకోవడానికని    సెంటరోలకి వెళాిర్త. వచిాన .. 
రెండు నిముష్ణలకే మళీి బండి తీసుింటే .. ఇపుపడేగ్య వచిాంది మళీి, 
ఎకుడికీ?  అనాన.  ఏదో వినిప్పంచ్చ, వినిప్పంచకుండా అనేసి 
వెళిిపోయార్త. ఈయన ఎపుపడు ఏ విష్యం సరిగ్యగ చెపాపర్త 
గనుక .. అనుకు౦టూ రాత్రంతా ఎదుర్త చూస్తినే ఉనాన” చెప్పపంది. 

“ ఏమిటీ? నాలుగురోజుల నుండీ జార్ం వసుింద్య? డాకటర్త 
చూప్పంచుకునానడా? లేద్య? అసలే రోజులు బ్బగ్య లేవు కూడాను”  
ఉనన చోటనుండి కాసి వెనకిు తగ్యగడు .. అటుగ్య పలానికి 
వెళ్ిబోత్నన రావు లచానన. అప్పట్టకే విష్యం చుటుటప్రకుల 
తెల్లయడంతో అంతా గుమిగూడార్త ఆ ఇంట్ట ముందు.కుమారి 
మధ్ో మధ్ోలో కళుి వత్ికుంటూనే, వచిాన వాళ్ికు విష్యం 
ఏకర్తవు ప్డుతూ౦ది. సైకిలు మీద అటుగ్య వస్తి పోచయో కూడా 
ఓ నిముష్ం ఆగ్యడు.వాతావర్ణం బర్తవుగ్య ఉండడంతో ‘ 
ఏమిటననటుల’ కళ్ితోనే ప్రశనంచాడు.  

“ నినన సాయంత్రం అనగ్య బయటకు వెళిిన నాంచారావు ఇంకా 
ఇంట్టకి రాలేదట” చెప్పపంది వర్తసకు అకు అయేో కామాక్షి. 

“ రాత్రి నుంచి నాంచారావు ఇంట్టకి రాలేద్య? ఎర్దర్ంగు బండి 
ఒకద్యనిన రావిచెటుట దగగర్ ఉనన కాలువగ్యటుట మీద చూసానే .. 
ఇపుపడు వస్తి వస్త”ి చెపాపడు పోచయో. 

ఆమాటకి పోబోత్నన ఊప్పరి తిరిగనటుల అయిోంది కుమారికి. 
తమది ఎర్దర్ంగులో ఉండే హీరో హండా బండే.   

“ బ్బబ్బాబూ! ఒకుసారి మా శంకరానిన నీ సైకిలు మీద ఒకసారి 
అకుడికి తీసికెళ్ివూ, నీకు పుణోముంటుంది. రాత్రి నుంచ్చ ఈ బ్బధ్ 
తటుటకోలేకపోత్నానను” అంటూ పోచయోని బ్రతిమాలుతూనే, 
కొడుకు శంకర్ం  వైపు తిరిగ “ ఒరేయ్! బ్బబ్బయితో వెళిల .. అది మన 
బండో! కాదో! చూడు.  అది మనదే అయితే, అకుడ మీ నాననకనిప్పసేి 
వెంటనే ఇంట్టకి రామమనాననని చెపుప” అంటూ పుర్మాయించింది.  

వాళుి అటు వెళ్ిగ్యనే, హమమయాో! అననటుల గుండెల నిండుగ్య 
ఊప్పరి తీసుకుంది నవుా ముఖ్ంతో.  విష్యం తేల్లపోవడంతో “ 
రానియిో. ఇంట్లల చెప్పకుండా ఎకుడికి పోయాడో! అడుగుతాను.  
సంసార్ం అంటే, అలాలటపాప అనుకునానడేమో “ అంటూ వర్హాలమమ 
కూడా తన ఇంట్టవైపు ద్యరి తీసింది. 

*** 
పోచయో, శంకరానిన సైకిలు ఎకిుంచుకుని కాలువగటుట మీదకు 
పోనిచాాడు. రావిచెటుట దగగర్ ఇంద్యక చూసిన బండి అకుడే ఉంది. 
అంత ప్రొదుేటే అటుగ్య వచేావాళుి ఎవరో గ్యని ఉండర్త. చూడగ్యనే 
అనానడు శంకర్ం “ఇది మాదే” అని. చుటుటప్రకుల చూసాడు, నానన 
కనిప్పంచలేదు గ్యనీ, నానన చెపుపలు మాత్రం కాలువ అంచుకి 
కనిప్పంచాయి. అవి అకుడ ఎందుకు వదిలాడో మాత్రం అర్ధం 
కాలేదు.  ఎతెలిన కాలువ అంచున చెపుపలు కనబడితే, ఏమని 
అనుకోవాల్ల? అకుడ ప్లలంగ్య ‘రేవు’ అయినా లేదు. కాళుి 
కడుకోువడం కోసం ‘దిగ్యడు’ అని అనుకోవడానికనా. 

శంకర్ం ఎలుగెతిి ప్పల్లచాడు “ నానాన” అంటూ .. ప్రకృతి 
ప్రతిధ్ానించిందే గ్యని, ప్లుకులేదు.  

విష్యం తెలుసుకుని జనం పోగయాోర్త. కాసేసప్ట్టకి శంకరానిన 
తీసుకుని వెనకిు వచేాసాడు పోచయో. కొడుకు చెప్పపన మాటలకు 
గోడుగోడున ఏడిాంది కుమారి.  విష్యం పోల్మసు సేటష్నుకి తెల్లయ 
చేసింది. వాళ్లయినా మనిషిని వెతికి తెసాిర్నన ఆశతో. 

*** 
అలాగ, వెతికి ప్టుటకునానర్త. 

ఆ మర్తనాట్టకి .. అదే కాలువలో శవమై తేల్లనపుపడు. అరాధంతర్ంగ్య 
తనువు చాల్లంచిన నాంచారావును చూసేందుకు జనాలు 
తండోప్తండాలుగ్య వచాార్త. కుమారిని ప్టుటకోవడం ఎవరితర్మూ 
కావడంలేదు. పగల్ల పగల్ల గుండెలు బ్బదుకుంటూ ఏడుసుింది. 
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పోసుటమారాటనికి ముందు శవానికి ‘కోవిడ్’ ప్రీక్షలు జరిగ్యయి.  

‘పాజిట్టవ్’ రిపోర్తట వచిాంది. ఆ అనుమానంతోనే ప్రాణాలు 
తీసుకునానడని నిరాధర్ణ అయిోంది. 

అంతే .. అప్పట్టవర్కూ ఉనన వాళుి కనబడకుండా పోయార్త.  
కడసారి చూపుకి న్నచుకోకుండానే .. అటు నుంచి ఆటే, 
వెళిిపోయాడు నాంచారావు.  కడుపు కోత మిగల్లంది కుటుంబ్బనికి. 
కరోనాతో పోయినా, ఆతమహతో చేసుకునాన చావు .. చావే. చావు 
భయంతో .. ద్యనికి ఎదురెళ్ిడం కనాన,  వైదోం చేయించుకుంటే 
ఎలా ఉండేదో ప్రిసిితి. ఎంతమంది బ్బగై ఇంట్టకి వెళ్ిలేదు. అకుడికీ 
చెప్పపంది కుమారి “ ఓసారి ప్ద్యేసుప్త్రికి వెళిల చూప్పంచుకో రాదూ .. 
జార్ం పాటు, ఆయాసం కూడా వసుింది కద్య” అని. “ అమోమ! 
రిపోర్తట తేడాగ్య వచిాందంటే .. ఇక అకుడే ఉంచేసాిర్త. ఆ నర్కానిన 
నేను భరించలేను. వెళిిన వాళుి చెబుత్నానర్త కద్య!  అకుడ 
సకరాోలు ఏవీ సరిగ్య లేవట. వెళిిన తర్తవాత మనిషి బ్రతికి వసేి 
అది వాడి అదృష్టం ” అంటూ కొట్టటపారేశ్వడు. కొట్టటపారేసి చేసింది 
ఏమిటీ? బలవమర్ణం పంద్యడు. ఏ రాయి అయితేనేం 
ప్ళ్ళిడగొటుటకోవడానికి అననటుల అయిోంది.   

    ***  
ఆ మర్తనాడే ఊరిలోకి వైదో బృందం వచిాంది నాంచారావు ఇలుల 
వెత్కుుంటూ. కుమారికీ, ప్పలాలలకూ కోవిడ్ ప్రీక్షలు చేసార్త.  
ప్ంచాయతీ వాళుి బ్లలచింగు చల్లల, చుటుటప్రకుల ప్రదేశ్వలు సానిటైజ్ 
చేసార్త. ప్పలలలకి న్గట్టవ్ రాగ్య, కుమారికి మాత్రం ‘పాజిట్టవ్’ 
వచిాంది. పుట్టటడు దుుఃఖ్ంతో ఉనన ఆమె మరింత భయప్డింది. 
భర్ికు దగగర్గ్య ఉండేది భారేో కాబట్టట, తనకీ ముంచుకొచిాంది. తనకీ 
భర్ి గతే ప్డుత్ంద్య? ప్పలలలు ఏమవుతార్త? భవిష్తి్ అంతా 
చ్చకట్టమయంగ్య, గ్యడాంధ్కార్ంలోకి న్టేటసినటుల అయిోంది. అపుపడే 
నిర్ాయించేసుకు౦ది. తను ఏ.ఎన్. ఏం చెప్పపనటుల, కాార్ంటైనుకి 
వెళుత్ంది. అదృష్టం బ్బగుంటే, ప్పలలలకు తనైనా దకుుత్ంది. 
అలులడు పోయాడని తెల్లసి .. వచిాన తల్లల  స్తర్ోనారాయణమమ 
మాత్రం కూత్రి దగగరే ఉండిపోయింది.  ఇంకా ‘దిన కార్ోమైనా’ 
కాకుండా కూత్రిని వంటరిగ్య వదిలేయోకూడదని. ఇంట్లల తల్లల 
అయినా ఉందనన నిశాంతతో .. అడుగు ముందుకు వేసింది కుమారి.  
స్తర్ోనారాయణమమ కూత్రిన మళీి చూడగలనా! లేద్య! అననటుల 
కనీనళుి ప్టుటకుంది. ప్పలలలూ అంతే, అలాగ ఏడాార్త. కంట్టకి 
కనబడని భూతం తమని విడదీసుిననందుకు.   

*** 
అంబుల్లనుస ఊరి ప్ద్యేసుప్త్రి ముందు కాకుండా, ఊర్త చివర్న 
చకుట్ట హౌసింగు బోర్తు కాలనీ దగగర్ ఆగంది. ద్యనిన తాతాుల్లక౦గ్య 
కోవిడ్ సెంటర్తగ్య మారిాంది ప్రభ్యతాం. ఆ వాతావార్ణంలోకి 
అడుగు ప్టటగ్యనే దుుఃఖ్ం ఉప్శమించినటలయిోంది. అకుడ తనలాగ, 
వచిాన వాళుి చాలామందే ఉనానర్త. ఆడవాళ్లకు వేర్తగ్య .. 
మగవాళ్ికు వేర్తగ్య ప్డకలు ఏరాపటు చెయోబడాుయి.  ఫ్యలటుకి 

ముగుగరినీ, నలుగురినీ ఉంచుత్నానర్త. కొతి ఇళుి .. కొతి వాష్ 
రూమూస..  సాంత ఇంట్ట కనాన చాలా సకర్ోవంతంగ్య ఉంది.  

ఎవారూ దుఖ్ప్డుత్నన ద్యఖ్లాలు లేవు. అందరూ ఇంట్లల అయిన 
వాళ్ి మధ్ో ఉంటుననటేల ఉనానర్త.   తనతో పాటు గదిలో మరొకామె 
కూడా ఉంది.  పేర్త సుభద్రమమ, చాలా దూర్ం నుంచి  వచిాంది. 
ఆమెకీ,  తనలాగ లక్షణాలు ఏమీ పైకి కనిప్పంచకపోయినా కరోనా 
వచిాంది. 

ఆమెతో సేనహం కుమారికి ఊర్ట నిచిాంది.  

“ బ్బధ్ ప్డకులేమామ. నా ఇంట్లల రెండు చావులు చూసాను, వార్ం 
రోజుల తేడాతో .. నా భరాి, ప్దేళ్ి కొడుకూను. నీకు ప్పలలలనాన 
ఉనానర్త. నాకు అదీ లేదు. ఎవరి కోసం బ్రతకాలో తెల్మదు. ఈ రోగం 
ఇప్పట్లల భూమి మీద నుంచి పోయేలా లేదు. మనమే ధైర్ోంగ్య 
ఉండాల్ల. పోయిన వాళ్లతో మనమూ పోలేము కద్య” అంటూ 
ఓద్యరిాంది కనీనళుి ప్టుటకుంటూ.  అంత బ్బధ్లోనూ ‘అయోో! 
పాప్ం’ అనుకుంది .. ఆమె ప్రిసిితి తలచుకుంటూ.  అందరివీ 
ఇలాంట్ట గ్యధ్లే. హాయిగ్య ఉనన సంసారాలు ఒకుసారిగ్య 
కుప్పకూలుత్నానయి. ఉండే సెంటర్త చుటూట ప్ంటపలాలు, వాట్ట 
వెనుకగ్య కొబారి తోటలు. కళ్ి ముందు చిత్రం మారిపోయే సరికి 
కుమారి కూడా కోలుకుంటుంది. డాకటర్ల మాటలు ఆమెలో 
ధైరాోనిననింపాయి. ప్పలలలు తర్చూ ఫోన్నల మాటాలడుత్నానర్త.  
మందులతో పాటు, బలమైన ఆహార్౦ కూడా రోజూ ప్డుత్నానర్త. 
కాబట్టట, తను రోగ్యనిన జయించి తన ప్పలలల్లన చేర్తకుంటుంది. వచిాన 
కొతిలో జబుా వలన కల్లగన భయం కంటే,  ఆసుప్త్రిలో ఎలా 
చూసాిరో అనన భయమే ఎకుువ భాదించేది.    ఇపుపడది లేదు. 
అంతా వసుదైక కుటుంబంలా మాసుులూ, సామాజిక దూర్ంతో 
అందరూ సర్ద్యగ్యనే ఉనానర్త. ముందుగ్య వచిాన వాళుి బ్బగై, 
వెళిిపోతూ, ఆతీమయుల నుండి వీడోులు తీసుకుంటుననటుల అందర్కీ 
చెప్పప మరీ వెళుత్నానర్త. కుమారీ అలాంట్ట ఆశతోనే ఉంది. ఆశే 
మనిషిని బ్రతికిసుిందననటుల ..  అలాగ, జరిగంది. కాార్ంటైన్ 
సమయం ముగసి మళీి ప్రీక్షలు చేయించుకుంటే ఈసారి ‘న్గట్టవ్’  
రిపోర్తట.  ఆ సాయంత్రం చెపాపడు డాకటర్త. 

“ రేపు ఉదయానేన నినున డిశ్వార్ా చేసుినానమమామ. అయినా ఓ 
ప్దిరోజుల పాటు ఎవారితోనూ కలవకుండా, మందులు వాడుతూ .. 
జాగ్రతిగ్య ఉండాల్ల ” అని. 

ఆ మాటకి భర్ి కళ్ి ముందు మెదిల్లనటలయి కనీనర్త తిరిగంది. 
జలజలా రెండు కనీనట్ట చుకులు రాల్ల ప్డాుయి.  తనకు తానుగ్య  
అనాోయం అయిపోయాడని. 

“ ఆ అధైర్ోమే వదుే. నీ ఆతమ విశ్వాసమే నీకు ర్క్ష. ప్పలలల మీద ఆశే 
నినున కోలుకునేలా చేసింది ” మళీి ధైర్ోం చెపాపడు డాకటర్త. అపుపడు 
నవిాంది ఆమె. ఆ కనీనళుి ఆనందభాష్ణపలు అయేోలా. మళీి పునర్ానమ 
ఎతిినటులయి  .. బ్రత్కు ఆశలు రేపుత్ంటే .. ఆరాత్రి  ఎంతకీ 
తెలలవార్లేదు కుమారికి. 
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 “ఇకుడే దొరికిదేంటావా?” అంది ర్తిమమ.     

 ర్తిమమ ప్రశనలో ఆందోళ్న కంటే ఆతృత వినిప్పంచి ఆమె వంక 
ఆశార్ోంగ్య చూసిన కాంతమమ “బిడోు, గొడోు బయటప్డితే గ్యనీ 
చెప్పలేం. చంపేసి ఇకుడే ప్డేసుంటార్త” అంది కాంతమమ.  

 “ఏమో పాప్ం... నినన మదేేనం నుంచ్చ కబుర్త తెలవలేదు. 
బతికునానడో లేడో తెల్లయదు, చెరోలనే వునానడో, ఎకుడికనాన ఎలేలడో 
తెల్లయదు” అంది ర్తిమమ.      

 “ఈడితో ప్నిచేసే ప్పలలల్లన ప్టుటకుంటే ఇవర్ం తెల్లసేది” అంది 
కాంతమమ.  

 “మనిశ పోయాక అటాట పోయాడు, ఇటాట పోయాడు అని 
చెపుపకుంటే మాత్రం తిరిగొతాడిా? ఆయిగ్య  రిచాా తకుుకుంటా 
బతికేవాడు. సుకాన వునన పేనానిన దుకాున ప్డేసుకుననటుటగ్య, ఈ 
మాయద్యరి రోగ్యనికి బయప్డి బేరాలు రాక చెర్తవుల దగగర్ 
కాప్లాకి కుదుర్తకునానడు. పేనాలు తీసుకుంటానికే ఇంతదూర్ం 
వచాాడేమో... మాయద్యరి కాలం ఇటాట ద్యపురించింది” మెట్టకలు 
విరిచింది ర్తిమమ.  మూడెకరాల చెర్తవుగటుట చుటూట ఊర్ంతా 
చేరింది.  ఇంట్టవాళ్లంతా ఏ వార్ి వినవలసి వసుిందోనని 
భయంభయంగ్య చెర్తవు వైపు చూడసాగ్యర్త. ‘బతికుంటే చాలు’ 
అననటులగ్య కళ్లలోల నీళుి నింపుకుని తమలో తాము 
కుమిల్లపోసాగ్యర్త.       

 అంటుకోవాలో లేదో తెల్లయని అయోమయంతో ఆడవాళ్లంతా 
చ్చర్కొంగులు న్నట్టకి అడుం ప్టుటకునే ‘ఆడికేమీ కాదులే... మీర్త 
ఏడవబ్బకండి’ అంటూ వాళ్లకు ధైర్ోం చెపూి ఓద్యర్తాత్నానర్త. 

 పర్తగూరి నుంచి వచిాన గజ ఈతగ్యళుల మనిషిలోత్నన 
చెర్తవులో దిగ గ్యల్లంపు చేప్టాటర్త. తలులల కొంగుచుటూట 
తిర్తగుత్నన ప్పలలలకు నీళ్లలోల ఈదుత్నన గజ ఈతగ్యళ్లను 
చూసుింటే సర్ద్యగ్య ఉంది. వాళ్లవంక చూసి్త చప్పటుల 
కొడుత్నానర్త. నిశాలంగ్య ఉనన నీళ్లలోల ప్దే బండరాయి వేసినటులగ్య 
గజ ఈతగ్యళుి నలుగురూ నాలుగువైపులా నీళ్లను చెదర్గొడుతూ 
వెత్కుత్నానర్త.       
 నిముష్ణలు గంటలుగ్య దొరిలపోత్నానయి.  
 స్తర్తోడు నిపుపలకుండను న్తిిమీద ప్టుటకుని ఆకాశమంతా 
తిర్తగుత్ననటులగ్య ఎండ మిటమిట లాడుతోంది. ఒకొుకురి ఒళ్ళి 
ఆవిరియంత్రంలా మారిపోయింది. పీలేాగ్యల్లని, వదిలేగ్యల్లని 
భరించలేక మాసుులు ప్కుకి తలగంచి మళీల ప్టుటకుంటూ 
అసుససుసలంటూ నిటూటర్తాత్నానర్త జనాలంతా!  

 “ఇదిగో ఇకుడేదో జుటుటలాగ్య కనబడతంది... చూడండి..” 
అనానరెవరో గుంపులోనుంచి. 

 గటుటగటుటంతా తిర్నాలలో తకిుసలాటలా మారిపోయింది.   

 అప్పట్ట వర్కూ పాట్టంచిన భౌతిక దూర్మంతా ఒకరి 
ముందొకరిగ్య ఒదిగపోయింది. తోసుకుంటుననటుల, 
న్టుటకుంటుననటులగ్య ఎవరికి వాళుల ముందు చూడాలనన 
తహతహతో చెమటలను, చిరాకును, ఎండనూ ప్కుకి న్ట్టట చెర్తవు 
వైపు తదేకంగ్య చూడసాగ్యర్త.      

 జుటుటలాగ్య కనిప్పసుినన పీచును పైకి లేప్ప అందరికీ చూప్పంచి 
అది శవం కాదని నిరాధరించి మళీి ఊప్పరి ఉగగబటుటకుంటూ లోప్ల్లకి 
మునిగ్యడు గజ ఈతగ్యడు.       

 “హు...” అనే నిటూటర్తపలతో చెర్తవుగటటంతా సముద్రపు హర్తలా 
మారింది.   

 గంటలు దొరిలపోత్నానయి. నిలుాననవాళ్లలో అసహనం 
ప్రిగపోసాగంది. “సుబిా ప్ళిి ఎంకి చావు కొచిానటుల” తగుదునమామ 
అని వచిానందుకు తగనశ్వసిి జరిగందని కొంతమంది, ఇంట్ట దగగర్ 
నీడప్టుటన ఉండక ఎండనబడి వచిానందుకు తికు కుదిరిందని 
కొంతమంది తమలో తామే గొణుకుుంటూ విసుకుుంటూ ఎవరి 
మానాన వాళుి కదలని శవాలాల నుంచునానర్త.     

 “ఇల్లలటాట వుందో? తలుపుగడి కూడా సరిగ్య ప్టటకుండా 
ఎగసుకునొచాాను. కుకులు ఇంట్లల దొర్బడి అంతా ఆగమాగం 
చేతిననయోో ఏంట్ల” అంది ర్తిమమ.      

 న్నట్టకి చ్చర్చెంగు అడుం ప్టుటకుని ఫకాలుమని నవుాతూ 
‘కుంట్లడు కూట్టకేడితేి, అవిట్లడు ఆల్లకేడాా డని’ వూరికే అనానరా? 
ఎవుడి గోల ఆడిది...” అంది.      

 ర్తిమమ కూడా ఆమె నవుాతో శృతి కల్లప్పంది.    

 మధాోహనం మూడుగంటలు ద్యట్టంది.      

 ‘చచిాన్నడి కోసం రావడం మా చావుకొచిాందననటుల’గ్య 
అసహనంగ్య చూడసాగ్యర్త అందరూ.    

 చెర్తవును జల్లలడ ప్డుత్నన గజ ఈతగ్యళ్ల నిరీక్షణ ఫల్లంచింది. 
మూడు ఎకరాల చెర్తవుకి చివర్గ్య నీళ్లలోల కనిప్పంచ్చ 
కనిప్పంచకుండా ఉనన దుంగకు ప్టుటకుని కనిప్పంచిన ఆకారానిన 
నలుగురూ కల్లసి ఒడుుకు చేరేా ప్రయతనం చేయసాగ్యర్త.    

 “చూతాిరేమయాో... మీర్త కూడా వొచిా సాయం ప్టటండి” 
అంటునన గజ ఈతగ్యళ్లను చూస్తి, శవానిన చూడుం వర్కే మా ప్ని 
తప్ప సాయం చేయడం మా బ్బధ్ోత కాదననటులగ్య శవానికి దగగర్ 
దగగర్గ్య ఉననవాళ్లంతా దూర్ం దూర్ంగ్య జర్గసాగ్యర్త.   
         

గండెలి్ల తడి   
జడా సుబ్బారావు      
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 రోజురోజంతా నీళ్లలోల నాని, ఉబిా, చూడాునికి ఎబెాటుటగ్య, 
ప్టుటకోవడానికి వీలేలకుండా ఉనన శవానిన చూస్తి ముకుులు 
మరింత గట్టటగ్య మూసుకోసాగ్యర్త అకుడి వాళ్లంతా. కాసేపు అకుడి 
గ్యల్ల మొతిం దుర్గంధ్ంతో నిండిపోయింది. ‘వచిాన ప్ని 
అయిందననటుల’గ్య కొంతమంది అకుడినుంచి జార్తకునే 
ప్రయతానలు చేసుినానర్త. వెళ్ళివాళ్ిను చూస్తి కాసేపు నుంచుని 
తరాాత మిగల్లన వాళుి కూడా జార్తకోసాగ్యర్త.    

 ఎవరో నలుగుర్త ఊరోళుి, ఇంట్టవాళుల, గజ ఈతగ్యళుల తప్ప 
ద్యద్యపు చెర్తవుగటటంతా ఖాళీ అయి పోయింది. కొంతసేప్ట్ట క్రితం 
నేల ఈనిందేమో అననటులగ్య ఉనన చెర్తవుగటుట త్ఫ్యను తరాాత 
త్డిచిప్టుటకు పోయిన ఊరిలా మారిపోయింది.     

 గటుటనునన చెటుటకింద శవానిన దించి “అమామ మా డబుాల్లతేి 
ఎల్లలపోతాం” అనానర్త గజ ఈతగ్యళుి.  

 దుుఃఖానిన ప్మిటకొంగులో అదిమిప్టుటకుని తల్లతిి వాళ్ల వంక 
చూసింది రాజమమ. వాళ్లలోల ఏ భావమూ లేదు, ఒళ్లంతా 
తడిసిపోయి, చెర్తవంతా గ్యల్లంచడం వలల అలసిపోయినటులగ్య 
కనిప్పంచార్త. “బ్బబూ... అసలే ఆయన పోయిన బ్బదలో వునానను. 
ఎటాటగూ ఎతికి ఒడుుకు శేరాార్త. కాతి ఇంట్టద్యకా సాయం ప్టటండి 
బ్బబూ.. అకుడితాిను డబుాలు” అంది రాజమమ.     

 ఆమె వంక విచిత్రంగ్య చూశ్వర్త గజ ఈతగ్యళుి. కాసేప్యాోక 
“చూడమామ... ఎతికే వర్కే మా ప్ని. రిచాా మాటాటడుకుని ఇకుడునన 
ప్దేోలల సాయంతో ఇంట్టకి తీసుకెలలండి” అనానర్త ముకికంఠంతో.   

 ‘రిక్షా’ మాట వినబడగ్యనే రాజమమ దుుఃఖ్ం కటటలు తెంచుకుంది. 
ఉప్పన వచిా ఊరిమీద ప్డుటుటగ్య దుుఃఖ్ంతో ఆమె శరీర్ం 
వణికిపోసాగంది. ఆమెవంక దీనంగ్య చూసుినానర్త తప్ప ఏమీ 
మాటాలడకుండా ఉనానర్త గజ ఈతగ్యళుి. అకుడునన ప్దేవాళుి 
కలగజేసుకుని వాళ్లకి డబుాల్లచిా ప్ంప్పంచేశ్వర్త.   

 శవానిన ఇంట్టకి చేరిా వాకిట్లల వేసిన మంచంమీద 
ప్డుకోబెటాటర్త. మంచానికి దగగర్గ్య కూర్తాని గుండెలు ప్గలేలా 
ఏడవసాగంది రాజమమ. ప్కు ఇళ్ల ఆడవాళ్లంతా దూర్ంగ్య నిలబడి 
చూసుినానరే గ్యనీ దగగర్కెళిి ఓద్యరేా ప్రయతనం ఎవరూ చేయటేలదు. 
చిననప్పలలల్లదేరూ తల్లలచుటూట చేరి గడుకటుటకుపోయి తల్లలని 
చూసుినానర్త.        

 వాకిట్లల శవం దగగర్ ఎవరూ లేర్త. వీథి అర్తగుల మీద అకుడ-
కుడా కొదిేమంది ఆడవాళుి దూర్ దూర్ంగ్య కుర్తాని కబుర్తల 
చెపుపకుంటునానర్త. చావుబత్కుల ఊసు తెల్లయని చిననప్పలలలంతా 
సైకిల్స తకుుకుంటూ, టైర్తతో ఆడుకుంటూ హడావిడి చేసుినానర్త.  

 “ఒకరోజంతా నీలలలోల వుంది. ఎకుువసేపుంటే పాడపోదేి. గొయిో 
తవాడం అయిందంట. జర్గ్యల్లసన ప్ని తందర్గ్య కానియోండి” 

అంది అర్తగుమీద కూర్తానన ముసలావిడ.    

 తల్లతిి వీథివైపు చూసింది రాజమమ. ఒకు మగమనిషి కూడా 
కనిప్పంచలేదు. మనసేదో కీడు శంకించింది పైకిలేచి వీథిలోకి నడిచి 
ఒకోు ఇంట్టముందు నుంచునీ “అననయాో ర్ండయాో” అని 
ప్పలవసాగంది. రెండు మూడు ఇళ్ల ముందు నిలుాని ప్పలాాక ఒక 
ప్దేమనిషి బయట్టకొచిా “చూడమామ... ఇదేర్త శననబిడులునన 
ఆడకూత్ర్తవి, నీకింత కటటం కలగడం బ్బదగ్యనే వుంది. ఇప్పట్టకే 
వూరినిండా కరోనా కేసులునానయి. ఎవరిన అంటుకుంటే 
ఎవరికొతిందో తెల్లయక అయోమయంగ్య వుంది. ఇంద్యక 
శెర్తవునుంచి శవానిన ఇంట్టకి తెచేాటపుపడే బరించలేని వాసనతో 
శ్వనా ఇబాంది ప్డాుం. మల్మల శెమశ్వనం ద్యకా మోసుకుని రాలేం.. మీ 
పుట్టటంట్లలోల శుటాటలో వొతేి ఆలలతో కానిచెాయిో... ఇటాట శెపుినాననని 
యేమీ అనుకోకమామయ్.. మాకూ ప్లాలం ప్పలలలునానర్త” అనానడు 
సమాధానం కోసం ఎదుర్తచూడకుండా.     

 గుండెలు ప్గల్లపోయాయి రాజమమకి.     

 ప్డబొబాలు ప్టుటకుంటూ ప్రిగెతి్కుని వచిా శవం మీదప్డి 
భోర్తన ఏడవసాగంది. చూసేవాళుి చూసుినానర్తగ్యనీ ఎవారూ 
దగగరికొచిా ఓద్యరేా ప్రయతనం చేయటేలదు.  

 కాసేప్యాోక న్మమదిగ్య పైకిలేచింది.     

 భర్ి తకేు రిక్షాను మంచానికి దగగర్గ్య తీసుకొచిాంది.   

 కడుపునిండా పాలు తాగ పతిళి్లలోల ఆదమర్చి నిద్రపోత్నన 
ప్సిప్పలాలడిలా కనిప్పసుినన భర్ిను చూసి పగల్లపగల్ల ఏడిాంది. 
శరీరానిన అడుగున, పైన కప్పప ఉనన దుప్పట్టతో పాటే చుట్టటంది. 
వీపుకింద్య, కాళ్ికింద్య రెండు చేత్లేసి అమాంతం లేప్ప రిక్షాలో 
ప్డుకో బెట్టటంది.       

 చిననప్పలలల్లదేరూ వెనకనుంచి రిక్షాను తోసుిండగ్య రాజమమ 
ముందుకు నడిచింది. గ్యల్ల బర్తవుగ్య మారిపోయింది.    

 ‘బొటుట, గ్యజులు, పూలు తీయకుండా శవానిన ఇటాట తీసికెలిే 
వూరికి అరిటటం’ అనానరెవరో వెనకనుంచి. అలా అననవాళ్ళలవరూ 
ముందుకు రాలేదు.  

 ‘మొగోలలంతా బొట్టటటుటకుని, గ్యజులేసుకుని ఇంట్ల కూసుంటే 
అరిటటం కాద్య’ అంట్లంది మరొకావిడ.  

 ‘కానికాలంలో వానొచిానా కటటమే, సావొచిానా కటటమే’ మాటలు 
వినబడుతూనే ఉనానయి. మనిషి చచిాపోయాడో, మానవతాం 
చచిాపోయిందో...   

 గుండెలోలని తడి కళ్ిగుండా ప్రవహంచి ఆమె దేహానిన 
ముంచెతిింది.  




