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 అధ్యక్షురాలి కలం నండి 

ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు... 

మందుగా తెలుగు కళా సమితి సభ్యు లకు ఆత్మీ యులకు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు 

శుభకృతు నామ సంవత్స ర ఉగాది శుభాకంక్షలు. 

 

Covid మహమీ్మ రి కేసులతో సతమతమవుతూ ఉండగానే మ్మరిి  నెల 

వచి్చ సంది.  మ్మరిి  నెలలో  తెలుగు కళా సమితి కి  గౌరవశ్రరదమైన Trimurthy day 

(సంగీత శ్రతిమూర్తుల) సంబరాలను చాలా ఘనంగా Virtual  లో జర్తపుకునాా మ. 

అంతేకాక మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు కళా సమితి సభ్యు లకు మహిళా దినోతస వ 

వేడుకలను నిరవ హించామ. ఈ కారు శ్రకమంలో చాలా మంది మహిళా సభ్యు లు 

పాలొ్గని  కారు శ్రకమ్మనిా  దిగ్వవ జయం చ్చశార్త. ఈ సందరభ ంగా మ్మతృమూర్తులకు 

మరొకసారి మహిళా దినోతస వ శుభాకాంక్షలు అందజేసుునాా ను. 

 

ఇకపోతే మన తెలుగు నూతన సంవతస ర ఉగాది సంబరాలను Tagore Hall, Somerset లో నిరవ హించామ. ఈ కారు శ్రకమ్మనికి 

 సాని నిక కళాకార్తలతో పా  Play back singers ML Gayatri మరియు Venu విచి్చ స శ్రోతలను మెప్ప ంచార్త. వీరితో పా  

కామెడీ మరియు మిమిశ్రకీ ఆరి టస్టట Avinash వచ్చి  అందరినీ  చాలా బాగా అలరించార్త. అలాగే మొదటిసారి తెలుగు Rapper 

Roll Rida వచ్చి  చ్చనాా ర్తలను పెదదలను బాగా ఆడంచార్త మరియు పాడంచార్త. ఈ వేడుకలకు చాలామంది విచి్చ స 

కారు శ్రకమ్మనిా  దిగ్వవ  జయం చ్చశార్త. ఉగాది కారు శ్రకమ్మనికి సపోర్ట ట చ్చసన Sponsors మరియు donors కి, అలాగే వాలంటీర్టస  కి 

మరొకసారి హృదయపూరవ క ధను వాదమలు. 

 

చూస్తు  చూస్తు నే మ్మ యొకక  రండు సంవతస రమల term(June 2020 to May 2022) పూరిు అయిపోతంది. అంతేకాక నా 

ఆర్త సంవతస రమల executive committee బాధు తలు పూరి ు అవుతంది. ఇరప టివరకు నేను Events Chair, Secretary and 

President గా బాధు తలు నిరవ హించాను. శ్రరతి బాధు త  లో  ఎనోా  అనుభవాలను  మరి  ఎనోా  త్మప్ గుర్తు లను 

సమకూరి్త కునాా ను. 

 

అలాగే మొట్టమొదటిసారి TFAS చరిశ్రతలో ఎలక్ట్కాటనిక్ ఓటింగ్  అమలు రరచ్చ  నూతన 

కారు వరొానికి  ఎనిా కలు  నిరవ హించామ.  బహుశా మీర్త ఈ శీరికి చదివేసరికి   ఎనిా కల  ఫలితాలు  వచి్చ స ఉంటాయి. కొతు 

కారు వరొానిా  ఎనిా క చ్చస ఉంటామ. కొతు కారు వరొానికి సావ గతం రలుకుతూ నాతో పా  రనిచ్చసన కారు వరొానికి 

ధను వాదాలు తెలుపుతూ సెలవు త్మసుకుం నాా ను. 

 

సర్వవ జనః సుఖినోభవంత!! 

మీ సేవలో 

జాగర లమూడ  శీ దేవవి  

A tax exempt and not for profit corporation: Tax Id# 22-2534166 
      http://www.tfas.net  P.O Box 278 Edison NJ 08818-0278 
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 ఈ వేళ గురువారం Scripps National Spelling Bee Finals. ఈ దశకి చేరిన 13 మంది పిల్ల ల్లల  11 మంది Indian Origin 

పిల్ల లు. వాళళ ల్ల ముగుు రు నలుగురు తెలుగువాళ్ళళ . చివఱకు గెలిచింది హరిణి ల్లగన్ అనన  'మనమా్మ యి '. వీళళ ని చూస్త ంటే నా 

మదిల్ల మళ్ళళ  మెదిలింది, 30 ఏళళ  కిితం USA వచిి నప్పు డు అందఱూ ననన డిగిన ప్ర శన , 'ఏమయ్యా  మీఱంతా ఇంత తెలివిగల్వాళ్ళళ  

కదా, మీ దేశం అంత బడుగు దేశంగా ఎందుకునన దీ' అని (అప్ు టికింకా Y2K ప్ర భంజనం మొదల్వవ లేదు). అది అప్పు డే కాదు ఇప్పు డు 

కూడా వచేి  ప్ర శ్నన , కాకపోతే ఇప్పు డు మఱో రకంగా వేయచ్చి : మన దేశం అనిన  వేల్ సంవతస రాలుగా బడుగు దేశంగా 

ఎందుకుండిపోయిందీ' అని.   
 మన పూర్వవ కులు దాదాప్ప 2,500 సంవతస రాల్ కిితమే 'అధాతో బర హా  జిజా్ఞసా' అని యోచన చేశారు, 'పూరణ మదహ్ పూరణ మిదం' 
అని అంతు లేదనిపించే బర హ్ా ండానిన  గుఱంచి సిధాధ ంతాలు వలిల ంచారు, నాలుగు వేదాలు, శతాధికంగా ఉప్నిషతుత లు, అసంఖ్యా కంగా 

భాషా్య లూ రచించారు. అదంతా కూడా 500BCE పూరవ ప్ప కథలుగా మిగిలిపోయ్యయి. ఆల్లచిస్తత  500BCE నండి 2,000 CE దాకా 

వైజా్ఞనికంగా మనమొక చీకటి ఖండంగా ఉండి పోయమ్మ అనిపిస్త ంది. ఆ చీకటిల్ల వలిగింది భాసక రుడు, వరాహమిహిరుడు, కణాదుడు 

లంటి చాల కొదిి తారలే.    
 ఈ చీకటి రాజ్ఞా లు చాల చోటేల  వచిా యీ, ఉదాహరణకి ఐరోపా అంతా కుడా 500CE నండి 1500CE దాకా చీకటి రాజా మే 

కదా అంటే, దానికి కారణం మతోనాా దం. కానీ మనకి అంత చీకటి వచిి ందీ అంటే 'ప్రాయి ప్రిపాల్న ' అని మనమొక standard excuse 

చెప్పు కుంటం. కానీ ఆల్లచిస్తత , దాదాప్ప 400 BCE నండి 900CE దాకా సింధు నది దాటి ఏ ప్రాయి రాజులు  రాలేదు, ఏ ప్రాయి 

దండయ్యతర లు జఱగలేదు. ఆ తరువాతే ఘోర్వ, ఘజనీ, ముఘల్ ప్రిపాల్న వగైెరా. వారందఱ తరువాత బ్రర టిష్ వారి ప్రిపాల్న. ఆ 

మ్మటకొస్తత  ప్రాయి ప్రిపాల్న, యుధాధ లు లేనిదెకక డ? రండవప్ర ప్ంచ సంగిామం దాకా కూడా ఐరోపా అంతా యుధాధ లే కదా!  
 ఈ చరి  సమ్మధానాలు దొఱకని చరి , అంతం కాని చరి . ఒక విధంగా నిరరధ కమైెన చరి్చ మో కుడా. 1948 నండీ దాదాప్ప 

అనాఘాతంగా అభివృ ధిధ  చెందుతూనే ఉనాన ం, 2,000 నండీ ఇంకా ఉధృ తంగా ముందుకు సాగుతునాన ం. ప్ర జ్ఞసావ మా్మ నికి దేశ 

సమైెకా తకి భంగం కాకుండా కాపాడుకో గలుగుతునాన ం. చరి లు కటిిపెటిి అంతటితో తృ పిత  ప్డిాం, 'తమసోమ్మ జ్యా తిరు మయ ' అని 

ముందుకి సాగుదాం. 
 ఇక కొనిన  'మన ' విషయ్యలు. ప్ర జ్ఞ సావ మ్మా నికి ప్టి్టగొమా లు ఓటరులూ ఎనిన కలూ. మనది కేవల్ం సవ ఛ్ఛ ంద స్తవకుల్తో ప్ని 

చేస్త కళా సమితి ఐనా కూడా రాజకీయ్యలూ ఎనిన కల్ దురాచారాలూ తపిు ంచ్చకోలేకపోయ్యం కొనేన ళళ  నండీ. ఈ దురాచారాలు 

తొల్గించాల్ని ఎన్నన  కల్లు కనాన ం కానీ కారణాంతరాల్ వల్న అది కుదర లేదు. కానీ ఈ ఏడాది జఱగిన ఎనిన కల్ల్ల electronic vot-

ing తో చాల మట్టకు మనం ఎనిన కలు సాఫీగా జఱుప్పకోగలిగాం. దేశం ల్లని మిగతా తెలుగు సంఘాల్ నంచి మన విజయ్యనికి చాల 

అభినందనలు కూడా వస్త నాన యి. ఇనాన ళళ  నండీ కుదఱని ప్ని విజయవంతంగా నెరవేరిి నందుకు ఎనిన కల్ సంఘానికీ, కారా వరాు నికీ, 
Advisory Board వారికీ అభినందనలు.    

 అధా కుు లుగా ఎనిన కైన రాచకుళళ  మధుసూధన్ గారికీ వారి బృ ందానికి అభినందనలు. 

సంపాదకీయం 

సంపాదక వరగం 
ఊటుకూర్చ విజాాన్ కుమార్ (సంపాదకులు),  ఉపపల అనంత సుధాకర్, తాడేపలిి కుమార్,  

తిపాపభొట్ి రవిశంకర్, మధు రాచకుళ్ళ, తాతా వంకట్ సతో ప్రభాకర మూర్చ ి 
 

తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు  
పారా అనరాధ్ 
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సభ్యయలందరికీ ఉగాది శుభాకంక్షలు. 
మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొల్లూ రి గిరిజ, శ్రీ కొల్లూ రి రామ్  గార్లూ   



11 

A Message from Out-going President 

 

Dear TFAS members, supporters, and well-wishers, 

As an outgoing president I would like to take this opportunity to thank each and everyone of you who supported me and 

my team during our two-year tenure (June 2020 to May 2022).   

Special thanks to my team members Srinivas Cheruvu – VP/Membership chair, Bindu Yalamanchili - Secretary, Jyothi 

Gandi – Treasurer, Anuradha Para – Cultural Chair, Anuradha Dasari – IT Chair, Ravi Annadanam-Community Chair who 

were part of this journey with me. 

As you all remember, we were sworn in June 2020 at the height of the pandemic, when all of our lives changed with a 

sudden jolt. During that critical time in our lives, our priority and goals were to learn about the virus, stay 

healthy, and strive for our own survival. As an association renowned for in-person cultural, literary and 

community events, our team was presented with new challenges during the pandemic. As the saying 

goes, “survival is the mother of invention”. My team put on their creative hats to continue our mission in 

this new world. 

Thanks to technology, we seamlessly jumped into the virtual world. As a side benefit, we were pleasant-

ly surprised to say that we not only reached our local Telugu community but we extended to a national 

and international audience and were able to collaborate with other 

Telugu organizations across the country. Some of the programs conducted virtually that were well re-

ceived during our tenure: 

• College Counseling with Student Mentors 

• Immigration Seminar on F&H Visas 

• Family Summer Fun 

• Meditation for mental Health & Staying Healthy with Isha Foundation 

• Sri Krishna Thulabharam drama by Surabhi, keeping arts alive 

• Financial Webinar 

• Sankranthi Sambaralu 

• Trimurthy Day Celebrations for 2021 & 2022 - our TFAS signature event 

• Women & Financial Security along with TLCA(NY), WATS(Seattle Washington) and HTCA(Houston) organizations. 

• Yoga for Mental Health by The Art of Living 

• First time conducted 27 SAT Prep Sessions by Peer Tutor 

• Health Webinar on Heart & Diabetes 

• Tax Webinar 
 

With the increase of vaccinations and better knowledge of the virus, we managed to conduct in-person events. Your feed-

back was that you no longer wanted to stay isolated, and were willing to engage in social activities. With your overwhelm-

ing support, the following in-person events were well attended. 

• Sports Competitions (Tennis, Badminton (first time with women teams’ participation), Cricket & Volleyball) 

• Fall Family Fun (F3) 

• Deepavali Celebrations 2021 

• First Time conducted Women’s Day celebrations – Exclusively for TFAS members 

• Ugadi 2022 
 

As we were conducting our cultural and community programs, we fulfilled some of the organization’s long term house-

keeping goals by getting a permanent PO Box, credit card, cleanup of the mailing addresses and email addresses in the 

membership database. In addition, as one of the first organizations, we are proud to say that voting by email for the bien-

nial elections was initiated during our term.  Goals for our term evolved with the times. So, the common themes for our 

programs have been health awareness, wealth, educational seminars for our youth, and Telugu culture. Thanks to you 

all, TFAS members, the message spread and we were able to add over 125+ new members to our organization. Even 

during the crisis and economic uncertainty, generosity from our TFAS members and supporters continued to flow. As a 

result of these donations, TFAS was recognized as the helping hand in the local community as well as in India. 

• Oxygen Cylinders Distribution with PURE Collaboration 

• Covid preventive kits for Kids in Bommarillu Orphanage 

• Food/Grocery distribution to Covid patients 

• Ozanam Homeless Shelter Food/Supplies Distribution 

• Winter Coat Drive with Gandhian Society 

• Multiple Free Covid Vaccination Drives for kids and adults on our own and in partnership with national organiza-

tions 
 

As a team who served during the pandemic, I hope we brought unique, useful, and practical programs to our TFAS com-

munity while keeping the TFAS goals and objectives. It was definitely a historical tenure.  Our hearts go out to those who 

have suffered and extend our condolences to those who lost their loved ones.   

As we move ahead into “Subhakruth Nama Samvatsaram”, I would like to thank everyone once again and convey my 

best wishes to the newly elected Board of Trustees for the 2022-2024 term. 

Stay safe and healthy!! 

Sreedevi Jagarlamudi, 

TFAS President (2020-2022) 
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మా ఆయన వజరం 
 తిరుమలశ్రీ  

స్వయంత్రం ఆఫీసునంచి వచిిన అర్చపత వాష్ చేసుకుని వచేిసర్చకి, కాఫీ కప్పపతో 
కూతుర్చ దగగరకు వచిింది సరసాతమమ. అర్చపత సోఫాలో కూరుిని, తమ్మమడు 
చేతిలోంచి టీవీ రీమోట్ లాకుకని వాడు చూస్తినన ఛానల్ ని మార్చిసి, కప్పప 
అందుకుంది. రాంబాబు అకక వంక గుర్రుగా చూస్వడు. 

“మొనన పెళ్ళళచూప్పలకు వచిిన అబాాయి తండ్రి ఫోన్ చేస్వడు…అమామయి 
నచిింది, మ్మహూరిాలు ఎప్పపడు పెటుికుందాం అని” అంది సరసాతమమ, 
కూతుర్చతో.  

“నాకు అబాాయి నచిలేదని చెప్పపయండి” అంది అర్చపత తాపీగా. 

సరసాతమమ తాడెతిున లేచింది. ”నచిలేదంటే అరథమేమిటీ?” 

“నచిలేదంటే…నచిలేదనే అరథం!” అంది అర్చపత టీవీ స్క్కీన్ పైనంచి దృషి్ట 
మళ్ళళంచకుండా.  

రాంబాబు నవాాడు. వాడి నెతిిమీద ఒకట్ట వసింది అర్చపత. 

“అదే, ఎందుకు నచిలేదని అడుగుతునానన. కుర్రాడు లక్షణంగా ఉనానడు. స్వఫ్టి 
వర్ ఇంజనీరు. నెలకు రండు లక్షల జీతం”. అర్చపత మాట్లిడలేదు. 

 “ఇది ఏడవ సంబంధ్ం. అందరూ పిల ి నచిిందంట్లరు. నీకు మాత్రం 
ఎవరూ నచిలేదంట్లవు!” చిననగా నదురు బాదుకుంది ఆవిడ. “అసలు నీకు 
ఎలాంట్ట మొగుడు కావాలో…అదీ చెపపవు”. 

 “ఏ మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ లాంట్ట వాడు కావాలేమో!” నవాాడు 
రాంబాబు.  

వాడి నెతిిమీద చిననగా మొటి్టంది అర్చపత.  

 “అలా జవాబివాకుండా నోరూమసుకూకరుింటే…ఏమనకోవాలి?” 
కోపంగా అంది సరసాతమమ.  

 “చేసుకునేవాడితో జీవితం పంచుకోవలసింది నేన. లక్షణంగా 
ఉనానడు, లక్షలు సంపాదిసుినానడు అంటే సర్చపోదు. నాకు నచ్చిలి!” అంది అర్చపత 
తొణకుకండా.  

 “అదిగో, ఆ మొండితనమే వదదనేది” సరసాతమమ కోపం హెచిింది. 
“అసలు నీకు పెళ్ళళచేసుకునే ఉదేదశోం ఉందా లేదా?” 

 “అకక పెళ్ళళకొడుకుతో మాట్లడితానంటూ భేతాళ్ ప్రశనలేవో వసోిందని 
నా అనమానం. వాట్టకి జవాబులు చెపపలేక పరీక్షలో ఫెయిలవుతునానరందరూ” 
నవుాతూ అనానడు రాంబాబు. అర్చపత చేయి ఎతిడంతో అకకడనంచి 
తుర్రుమనానడు. 

 అకకడే వునన అర్చపత తండ్రి శ్రీనివాసరావు కలుగజేసుకుని, “పోనీలేవ. 
దానికి నచిినవాడు దర్చకినప్పపడే పెళ్ళళచేసుకుంటుంది” అనానడు. 

తోకతొకికన త్రాచులా లేచింది సరసాతమమ. “మీర్చలా వనకేసుకు రాబటిే అది అలా 
మొండిగా తయారయింది!” 

“ఐనా దానికిప్పపడు ఏమంత వయసయిపోయిందనీ? మొనన మాఘానికేగా 
ఇరవైరండు వళ్ళళందీ!” అంది అకకడే కూరుిని దూదితో ఒతిులు చేసుకుంటునన 
అర్చపత నాననమమ సుభద్రమమ.  

సరసాతమమకు ఒళ్ళళ మండిపోయింది. “పందమిమదేళ్ళకే కాప్పరానికి వచ్చిన 

నేన… అసలు నానన వతిాసు, నాననమమ గారాబమే పాడుచేస్వయి దీనిన!” అంది 
ఉక్రోషంతో. 

“దాని పెళ్ళళ దాని ఇషిం. మధ్ోలో మేమేం చేస్వమే?” అని శ్రీనివాసరావు అంటే- 

“ఇది మరీ బాగుంది! ఉరుమ్మ ఉర్చమి పెనం మీద పడడటుి…మమమలిన 
ఆడిపోసుకుంట్లవమే?” అంది సుభద్రమమ, కోడలిని. అర్చపత కిసుకుకన నవిాంది. 
రాంబాబు కూడా అకకతో జత కలిపాడు… 

అర్చపత అందంగా, నాజూకుగా ఉంటుంది. కలువకననలు, లేత తమలపాకుల 
వంట్ట పెదవులూ ఆమె ప్రత్యోకతలు. ఎమీాయే చేసి ఓ ఎమెమనీసలో హెచ్చిర్ 
విభాగంలో అసిసెింట్ మేనేజర్ గా పనిచేసోింది. నెలకు యాభైవల జీతం.  

తండ్రి శ్రీనివాసరావు ఓ ప్రభుతా పాఠశాలలో గెజెటెడ్ హెడామసిర్ గా 
పనిచేసుినానడు. తలి ి సరసాతమమ ఓ స్వధారణ గృహిణి. భరిన కోలోపయిన 
సుభద్రమమ కొడుకుతో ఉంటంది. అర్చపతకు, రాంబాబుకూ ఏడేళ్ళ త్యడా వుంది. 
టెన్ి కాిస్ చదువుతునానడు వాడు…  

ఆ రాత్రి అర్చపత పడుకుందేకానీ వంట్నే నిద్ర పటి్లేదు. ఆలోచనలు త్యనెటీగలాి 
ఝుమమని ర్చగాయి…తన పెళ్ళళ గుర్చంచి అమమ పడే ఆరాట్ం చిరాకు ప్పటి్టసోింది 
తనకు. పెళ్ళళకి తాన వోతిర్చకి కాదు. అలాగని తొందరపడదలచుకోలేదు. 
మ్మఖోంగా తన కొలీగ్సస అనభవాలన గుర్చంచి ఆలకించ్చక.  

ఆఫీసులో లంచ్ టైమ్ లో అమామయిలందరూ కలసి లేడీస్ రూమ్ లో కూరుిని 
కబురుి చెప్పపకుంటూ తింట్లరు. అప్పపడు వార్చ మధ్ో వివిధ్ విషయాలు 
దర్చిపోతుంట్లయి. మ్మఖోంగా, వివాహితల సంభాషణ చిత్రంగా, ఆసకిికరంగా 
ఉంటుంది. ఎకుకవగా కుటుంబాల గుర్చంచీ, భరిల గుర్చంచే.  

‘ఏమే, మీ ఆయన ఇంట్టపనిలో నీకు స్వయం చేస్విడా?’ అని ఒకరూ… 

’ఏమిటీ, నీ మొగుడు నీకసలు స్వయమే చేయడా!?’ అని మరొకరూ… 

’నాలుగు రోజులు పకకలోకి రానివాకుండా ఉంటే సర్చ!’ అంటూ కిసుకుకన నవాది 
ఇంకొకరూ…  

-ఇలా వార్చ సంభాషణ భరిలు, వార్చ సాభావాలూ, కోపతాపాల పైన దర్చిపోతుంది. 
మ్మఖోంగా, ఏ ఇదదరు కలుసుకునాన, ‘మొగుడు ఇంట్టపనిలో హెల్ప చేయడం 
గుర్చంచే’ కావడం విశేషం! 

అర్చపత సీనియర్ కొలీగ్స ప్రస్తన భరి ఓ మలీి-నేషనల్ కంపెనీలో పనిచేసుినానడు. 
వార్చకి నాలుగేళ్ళ పాప వుంది. భరి తనకు ఏ విషయంలోనూ స్వయం చేయడని 
మొతిుకుంటుంది. కనీసం పాపకు కూడా ఏమీ చేయడట్. తాన 
మగమహారాజుననీ, ఇంట్ట బాధ్ోత, పాప బాధ్ోతా ఆమెదేనననటుి ప్రవర్చిస్విడట్. 
ఇంటి ఉననంతసేపూ లాోప్ ట్లపో, సెల్ ఫోనో పటుికుని చ్చట్టంగులతో బిజీగా 
ఉంట్లడట్. ప్రస్తన రోజూ ఐదు గంట్లకు నిద్రలేసుింది. నరసరీలో చదువుతునన 
పాపన లేపి, తయారుచేసి, ట్టఫిన్ చేసి తినిపించి ఉరుకులు పరుగులతో స్తకల్ 
బస్ కి అందిసుింది. తరువాత తాన స్వననం చేసి వంట్ చేసుింది. భరికు బ్రేక్ ఫాసి్ 
పెటి్ట, లంచ్ బాక్స సిదధం చేసుింది. తనకు ఆఫీసుకు టైమ్ అయిపోత్య ఒకోకస్వర్చ 
బ్రేక్ ఫాసి్ చేయకుండానే పరుగెడుతుంది. 

భారో చేసే అషాివధానం, శతావధానం ప్రక్రియలన గమనిస్తి నిమమకు 
నీరతిినటుిగా వుంట్లడట్ భరి. విసుగెతిి ఎప్పపడైనా అతని తీరు గుర్చంచి ఆమె 
మాట్లిడిత్య, ‘ఇలిు చకకదిదుదకోవడం భారో బాధ్ోత. అందుకే తనన ఇలాిలు 
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అనానరు!’ అంట్లడట్ నిసిసగుగగా. 

ఇక వైదేహి విషయానికి వసేి- కొంతలో కొంత నయమనిపిసుింది. ఆమె భరి 
తనంతట్ తానగా ఏ హెలూప చేయడట్. ఎప్పపడైనా ఏదైనా చెబిత్య, 
విసుకుకంటూనే చేస్విడట్. దాంతో మళ్ళళ అతనికి ఏ పని చెపపడానికీ 
మనసకర్చంచదట్. పైగా, ఆఫీసులో తాన ఒకకడే కషిపడిపోతుననటూి…
ఆడవాళ్ళంతా చీరల గుర్చంచీ, నగల గుర్చంచీ, షోకుల గుర్చంచీ మాటి్లడుకుంటూ 
పని చేసేది తకుకవనీ, వాళ్ళళ అలసిపోయేది ఏమీ వుండదనీ కామెంట్ కూడా 
చేస్విడట్. అతని మాట్లకు ఒళ్ళళ మండిపోయినా, ‘డిస్క్కీషన్ ఈజ్ బెసి్ వలర్’ 
అననటుి మౌనం వహించి అకకణ్ణంచి తప్పపకుంటుందట్. వార్చకింకా పిలిలు లేరు 
కాబటి్ట ఎలాగో సరుదకుపోతోందామె. 

వార్చ సమసోలన గుర్చంచి ఆలకించిన అర్చపత, ‘ఏం మగాళ్ళళ వీళ్ళళ!’ 
అనకుంటుంది. ‘తమతో సమానంగా ఉద్యోగం చేస్తి కుటుంబానికి ఆర్చథకంగా 
చేద్యడుగా ఉండే భారోల శ్రమ, విలువ గుర్చించలేని ఆ భరిల చదువులు 
ఎందుకు!...’ అనకుని విసుిపోతుంది. ‘వార్చది కేవలం కాాలిఫికేషనే గాని, 
ఎడుోకేషన్ కాదు!’ అనిపిసుింది. 

‘ప్పరుషులంతా అంత్యనా!?’ అనన ప్రశన త్యలుకొండిలా అప్పపడప్పపడు 
పొడుసుింటుంది అర్చపతని. అందుకే పెళ్ళళచూప్పలకు వచేి అబాాయిల మనసితాం 
గ్రహించడానికి ఓ ప్రశనన సంధంచస్వగంది. దానికి వారు ఇచేి జవాబు పైన తన 
జీవిత భాగస్వామి ఎంపికన ఆధారం చేసుకోవడానికి నిశియించుకుంది… 

సరసాతమమ యొకక సంకలపబలమో, తన ప్రశనకు కోరుకునన జవాబే దర్చకింద్య- 
ఆరు నెలల తరువాత అర్చపత వివాహం ఘనంగా జర్చగంది. వరుడు కౌశిక్ 
ఆమెకంటే మూడేళ్ళళ పెదదవాడు. హాోండసమ్ గా ఉంట్లడు. ఓ అమెర్చకన్-బేస్డ 
ఎమెమనీసలో పనిచేసుినానడు.  

అది- వార్చ శోభనప్ప రాత్రి… పూలపానపపైన భరి ఒడిలో ఒర్చగపోయిన అర్చపత 
వదనంలో ద్యబూచులాడుతూనన సిగుగదంతరలు కౌశిక్ మదిలో పూలవరషం 
కుర్చపించ్చయి. మనసుకు మతిెకికంచ్చయి. ఆమె పలిట్ట గులాబీ చెకికళ్ళపైన 
వలుగులజిలుగులు పరచుకుంటే ఆమె సుందరవదనానేన వీక్షిస్త ి
ఉండిపోవాలనిపించింది అతనికి. ఆ సందరోం, సొగసులు తన సొంతం 
అనకుంటే- ఆ మధురమైన తలప్ప అతని మదికి హాయి గొలుప్పతూ 
ఆకాశవీధులలో త్యలియాడించింది…సునినతంగా ఆమె పెదవులపైన 
చుంబించబోయాడు. మధుపం వాలిన పూబోణిలా సిగుగతో మర్చంత 
మ్మడుచుకుపోయిందామె. 

అంతలోనే ఏద్య గురుికు వచిినవాడిలా ఆమెన గుండెలకు హతుికుంటూ 
అడిగాడు- “నాకంటే మ్మందు వచిిన పెళ్ళళకొడుకులు ఎవరూ నీకు నచిలేదని మీ 
తమ్మమడు చెపాపడు. మర్చ నాలో నీకు నచిినదేమిట!?” అనడిగాడు 
మందహాసంతో.  

ఓస్వర్చ అతని వదనంలోకి వీక్షించి మందహాసం చేసిందామె. అంతలోనే తన 
పెళ్ళళచూప్పల పరాం మదిలో మెదిలింది…పెళ్ళళకొడుకులన ‘భారోకు 
ఇంట్టపనలిో స్వయం చేయడం విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిట్ట?’ 
అనడిగేది తాన. 

‘భలేవార్చ! ఇంట్టపనలు భారో బాధ్ోత, బయట్ట పనలు భరి బాధ్ోతాన…’ 
అనానరు ఒకరు. 

‘ఆడవాళ్ళళ చేసే పనలు మగవాళ్ళకు ఎలా వీలవుతాయండీ?’ అనానరు 
ఇంకొకరు తెలివిగా.  

‘అవసరమైత్య తపపదు కదండీ!’ అనానరు మరొకరు. 

- అలా తలో రకంగా జవాబులు ఇచ్చిరు అందరూ. 

ఓ పెళ్ళళకొడుకైత్య, ‘ఎస్, అయాం రడీ టు హెల్ప మై వైఫ్ట’ అనానడు దరపంగా. 
అదేద్య ఉదారకారోంలా! 

కానీ, ఒకకర్చనండీ తాన ఆశించిన సమాధానం మాత్రం రాలేదు! చిత్రంగా!!...  

అదంతా జాపిికి రావడంతో ఓ మందహాస ర్చఖ ఆమె అరుణాధ్రాల పైన 
తళ్ళకుకమంది. 

“పెళ్ళళచూప్పలకు వచిినప్పపడు…మనం ఏకాంతంగా మాట్లిడుకునానం. అప్పపడు 
నేనో ప్రశన వస్వన మిమమలిన….” 

“ఏం ప్రశనబాాాఁ అది!?” బుర్ర గోకుకనానడు కౌశిక్. ఏమిట్ననటుి ఆమె కళ్ళలోకి 
చూస్వడు. 

“భారోకు ఇంట్టపనలిో హెల్ప చేయడం విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిట్ట- 
అనడిగాన నేన…” చెపిపంది. “యాాఁ యాాఁ…” అనానడు గురుకిొచిినటుిగా. 

“అందుకు మీరు ఏం జవాబు చెపాపరో…ఓస్వర్చ జాపిికి తెచుికోండి” అంది, 
ప్రేమగా అతని వక్షంపైన వ్రేలితో రాస్తి.  

ఓ క్షణం ఆలోచించ్చడు అతన. ఓ నిమ్మష తరువాత, “యాాఁ యాాఁ…” అంటూ 
ఆమె ప్రశనకు తానిచిిన సమాధానానిన ఓస్వర్చ నెమరువసుకునానడు. పెదద జవాబే 
ఇచ్చిడు తాన, కించితిు ఎమోషనల్ గా- ‘నో వ! భారోకు భరి హెల్ప 
చేయడమేమిట్ట? నానెసన్స! సంస్వరం మనది. జీవితం మనది. కషిసుఖాలలాగే, 
ఇంట్టపనిని పంచుకోవడం- హెల్ప కాదు, బాధ్ోత! భారాోభరిలంటే ఎవరు? 
నాగలికి కట్టిన జ్యడెడుి! అవి రండూ సమాన బాధ్ోతతో పనిచేసేినే అరక 
సులువుగా దుననబడుతుంది. అలాగే సంస్వరనౌకలో దంపతులు కూడాన!’ 

అదే…అదే! అర్చపత ఎదురుచూసిన జవాబు! భారోకు పనిలో చేద్యడుగా 
ఉండడానిన ఓ గొపప ‘హెల్ప’ గా భావించే ప్రబుదుధల మధ్ో- కౌశిక్ లాంట్టవాడు 
ఆకాశంలో ధ్రువతారలా ప్రత్యోకంగా కనిపించ్చడు ఆమెకు.  

“భారాోభరిలు ఓ అవగాహనతో ఎవర్చ వీలునబటి్ట వారు పనలన షేర్ చేసుకుని 
బాధ్ోతాయుతంగా ప్రవర్చించినటెటిత్య ఆ సంస్వరం సుఖమయమవుతుందని 
నిససందేహంగా చెపపవచుిన. నననడిగత్య మగపిలిలన మొదట్టనంచీ ఆ దిశగా 
మలచవలసిన బాధ్ోత తలిిమీద ఉందననది నా అభిప్రాయం” అనానడు అతన. 

“అలవాటుపడడ సిీర్చయో టైప్స వలి సమాజంలో మారుప వసుిందనకోన. 
అసలు… పెంపకంలోనే ఆడ, మగ అనన వోతాోసం పోవాలి. భరి భారోకు ‘హెల్ప’ 
చేసుినానడా అనన ప్రశన వయడం మానకోవాలి అందరూ. అలాగే భారో తన 
సంపాదనతో భరికు సపోరుిగా ఉంటందా అనన ఆలోచన కూడాన! మీరు 
అననటుి- అది వార్చ సంస్వరం, వార్చ జీవితం. అందులో నీది నాది అనన ప్రశనకు 
తావులేదు. దంపతులు వార్చ వార్చ వసులుబాటున బటి్ట తమ సంస్వరాలన, 
జీవితాలన మలచుకోవాలి…” సీర్చయస్ గా చెబుతూనన భారో వంక మ్మర్చపెంగా 
చూస్వడు కౌశిక్. 

“ఐ ఫులీి ఎగ్రీ విత్ యూ, డియర్! మర్చ ఇక మన సెషన్ ఆరంభించుదామా?” 
అంటూ, తన పెదవులతో ఆమె పెదవులన మూసేస్వడు.  

మేన ప్పలకించడంతో, ‘మా ఆయన బంగారం…కాదు, కాదు…వజ్రం!’ 
అనకుంటూ, సిగుగతో అతని వక్షానికి అంటుకుపోయిందామె 
పరవశంతో.  

****** 



14 తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  

రాదారి పాదాలు   
సనాతని వంకు  

ఆకలి ఓ రోకలి పోటు 
పస్తు  ఈ బతుకుకి శిస్తు   

రెక్కాడితే క్కనీ డొక్కాడని పరిసి్థతి 
రెకాలు విరిచి దికుాలకేస్థిందో రకాస్థ 

 
పరువే బరువై  ఊరికి దూరమై ింది 

బతుకు 
పనులే కరువై  ఊస్తకి దూరమై ింది 

మతుకు 
పెటె్ట బేడా సరుు కుని మూటాముళ్లూ  

కటెుకుని 
పిల్లూ జెల్లూ తో మొదలై ింది మై ళ్ళ పర యాణిం 

 
కదిలిన ప్రర ణాలే అక్షర సత్యాలు 
కమిలిన ప్రదాలే లక్షల సాక్ష్యాలు  
పచిి బాలిింతకు పటె్టడననిం లేదు 

పస్థబిడడ కు ప్రలకాడివి.?  
 

ఏ చితర క్కరుని కుించె గీచెనో 
రాదారి ప్రదాల రకు పు ఛాయలు  
ఈ చెై తర   మాసాన నేల రాలను 

గూటికి సాగిన గువ్వల గుింపులు  
 

వ్రసపెటెిన వ్లస బతుకును 
కస్తరుకుననవి ఆకలి కేకలు 
అరచి అరచి అలస్థపోయి 

ఉసూరుమననవి ఊపిరి తీగలు  
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ఆ కాలనీలో పిలిలందర్చకీ క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి చ్చలా అనవుగా ఉండేది ఆ 
సందు ఒకకటే. క్రికెట్ ఒకకటే కాదు వర్చ ఆట్లకు కూడా ఆ సందే అనకూలం, కానీ 
కులకర్చణ ఇలిు ఆ సందు లోనే ఉంది. క్రికెట్ లాంట్ట బంతితో ఆడే ఆట్లు 
ఆడేట్ప్పపడు ఆ బంతి పొరపాటున కులకర్చణ ఇంటి పడిత్య అంత్య సంగతులు ఆ 
సమయానికి కులకర్చణ ఇంటి లేకపోత్య ఫరాాలేదు లేదంటే ఇంక ఆ బంతి 
బయట్కు రాదు. బంతి లాంట్ట బటి్తల వసుకుని కులకర్చణ బయట్కు వస్విడు. 

  “మీ ఆట్లు ఇకకడ కాదు గ్రండ్ కి వళ్ళి ఆడుకోమని ఎనినస్వరుి చెపాపలి? 
గంట్ల తరబడి ఈ వీధలో చొరబడి పెదద పెదదగా అరుస్త ి ఏమిట్ట మీ గోల 
మ్మందు ఇకకడి నంచి పొండి” అంటూ వీలైత్య నాలుగు తిటుి కూడా తిటి్ట లోపలికి 
వళ్ళి గేట్ వసుకుంట్లడు.  

  ఎంత జాగ్రతిగా ఆడినా బంతులు కూడా చ్చలా తొందరగా కులకర్చణ 
ఇంటినే పడట్లనికి ఇషిపడతాయి ఆ విధ్ంగా ఇపపట్టకి ఓ పది బంతులదాకా 
ఇరుకుకపోయాయి. 

  ఆ విధ్ంగా ఈ మధ్ోకాలంలో పిలిల బంతాట్లు బాగా కుంటు పడాడయి. 
కావాలంటే కులకర్చణ చెపిపనటుి అందరూ గ్రండ్ కి వళ్ళ ి ఆడుకోవచుి కానీ ఆ 
కాలనీకి గ్రండ్ దాదాప్ప రండు కిలోమీట్రి దూరాన ఉంది అంత దూరం వళ్ళ ి
రావడం పెదద శ్రమ, పైగా అంతదూరం వళ్ళి రావడానికి బోలెడంత సమయం 
వృధా, అంత దూరం వళ్ిడానికి ఆడే వార్చలో సగం మందికి బదధకం కూడా, 
ఒకవళ్ ఎప్పపడైనా వళ్ళళనా అపపట్టకే అకకడ వర్చ పిలలి ఆట్లతో అది నిండి 
ఉండేది. 

  కులకర్చణ ఉద్యోగరీతాో కరాణట్క రాష్ట్రం నండి హైదరాబాద్ వచిి సిథరపడడ 
వోకిి, ఆయనకు ఒక కొడుకు ప్రాణేష్, కోడలు మంజుల, ర్చటైరయాోక ఇదిగో ఈ 
వీధలో ఇలిు కటుికుని కొడుకూ కోడలితో ఉంటూ ఆ వీధలో పిలిలకి బంతులు 
మింగే రాక్షసుడిలా కనబడట్ం మొదలుపెట్లిడు.  

  ఈ నేపథ్ోంలో ఆ రోజు ఉదయం ఈ కథ్ ప్రారంభమైంది.  

  రవి, దతిు, రాఘవ, బెనరీీ, స్వయి, బాల, అశోక్, సుధీర్ అందరూ కలిసి 
రమణ ఇంట్ట మ్మందు గుమిగూడి రమణని బయట్కు పిలిచ్చరు. వీళ్ళందరూ 10 
నండి 15 సంవతసరాల వయసుస మధ్ోలో ఉననవాళ్లి, వాళ్ి వాళ్ ి తండ్రుల 
ఉద్యోగరీతాో వివిధ్ రాషాాల నండి హైదరాబాద్ వచిి సెట్టల్ అయిన వాళ్లి. రమణ 
ఇలిు కులకర్చణ ఇంట్ట ఎదురు ఇలెి, ఎలాగైనా క్రికెట్ ఆడాలనే ఉదేదశంతో అందరూ 
అకకడ సమావశమయాోరు. రమణ బయట్కు వస్తినే, “మ్మసలాయన ఇంటినే 
ఉనానడురా మనం ఆడట్ం వసి్” అనానడు.  

  ఒక నిమిషం ఆగ మళ్ళళ తనే, “ఈ మధ్ోన మంజుల ఆంటీ కూడా ఇకకడ 
ఉండట్ం లేదురా, ప్పటి్టంట్టకి వళ్ళళనటు ిఉంది. ఆవిడ ఉంటే వాళ్ళందరూ బయట్కి 
వళ్ళళనప్పపడు ఇంట్టకి తాళ్ం వసి, తాళ్ం చెవి మా అమమకి ఇచిి మళ్ళి వాళ్ళ ి
ఎప్పపడు వస్విరో చెప్పపది. ఇప్పపడు ఈ మ్మసలాయనా, ప్రాణేష్ అంకులూ ఎప్పపడు 
బయట్కు వళ్ళినానరో తెలియడం లేదు మనం ఆట్ మొదలు పెటి్డానికి” అనానడు 
నిటూిరుస్తి.  

  “ఇవాాళ్ ఎటి్ట పర్చసిథతులిో ఆడి తీరవలసిందే, మనకి మళ్ళళ ఇప్పపడు అపపట ి
సెలవులు కూడా లేవు” అనానడు దతిు. 

  “ఏం కాదురా, ఏమనాన అయిత్య మ్మసలాయనతో నేన మాట్లిడుతా” 
అనానడు రాఘవ. రాఘవ వాళ్దిి బెంగుళూరు, వాడికి కననడం బాగా వచుి, ఆ 
ధైరోంతోనే కులకర్చణ తో మాటి్లడుతాన అనానడు.  

  “అయినా వాళ్ళ ఇంటి పడకుండా జాగ్రతిగా ఆడదాంలే” అనానడు అశోక్.  

  ఆ విధ్ంగా అందర్చ అభిప్రాయాలు ఒక కొలికిక వచ్చిక ఏరాపటుి పూర్చి చేసి 

ఆట్ ప్రారంభించ్చరు. దురదృషివశాతిు ఫసి్ ఓవర్ పూరియేోలోప్ప సుధీర్ 
బాోట్టంగిో బంతి కులకర్చణ ఇంట ి పడనే పడింది. మ్మందు అందరూ సుధీర్చన 
తిట్లిరు.  

  “ఏమనాన అయిత్య మ్మసలాయనతో మాట్లిడి బంతి తెస్వ ి అనానవుగా, వళ్ళ ి
తీసుకురా” అనానడు బాల రాఘవ నదేదశించి.  

  ఏద్య గొపప కోసం అనానడు కానీ ఇంత తొందరగా అవసరం 
వసుిందనకోలేదు రాఘవ అయినా ఇచిిన మాట్ కోసం గేటు లోంచి లోపలికి 
వళ్ళి తలుప్పలోంచి లోపలికి చూస్వడు. బంతి డైరకి్ గా ఇంట్ట లోపలికి వళ్ళ ి తన 
దార్చకి అడుడ వచిిన వసుివులన కింద పడేసింది. ఆ శబాదనికి అపపట్టకే ఉగ్రరూపం 
దాలిిన కులకర్చణ కురీిలోంచి లేస్తి బయట్టకి రావడం కనబడింది రాఘవకి, అంత్య 
క్షణం ఆలసోం చేయకుండా గేటు బయట్కు గెంత్యశాడు. 

  మరుక్షణం ఎర్రబడడ కళ్ితో కోపంగా కులకర్చణ బయట్టకి వచిి పిలిలిన 
నాలుగు తిటుి తిటి్ట గేటు వసుకొని వళ్ళ ి పోవడం జర్చగంది. పిలిలంతా 
ఉస్తరుమంటూ అకకడే అరుగుల మీద కూరుిని మాట్లిో పడాడరు ఆడుకోవడం 
కుదరక. ఇలా ఓ అరగంట్ గడిచ్చక చేతిలో సంచితో కులకర్చణ బయట్కు వళ్ిడం 
కనబడింది పిలిలకి. వళ్ళి ప్రాణేష్ ని అడిగ బంతి తెచుికోవాలని ప్రయతినంచ్చరు 
కానీ, మ్మసలాయన అనమతి లేకుండా ప్రాణేష్ గానీ మంజుల గానీ పిలిలకు 
బంతి తిర్చగ ఇచేివారు కాదు. మ్మసలాయనతో గొడవ అవుతుందని వాళ్ళళ 
భయపడేవాళ్ళళ. అందువలేి పిలిలు చేసిన ప్రయతనం విఫలమైంది. 

  మళ్ళ ిఉస్తరుమంటూ అలాగే అరుగుల మీద కూలబడాడరు.  

  “అర్చయ్, ర్చప్ప దీపావళ్ళ పండుగ కదా, ర్చప్ప స్వయంత్రం అందరం 
కలిసికటుిగా ట్పాకాయలు తెచిి, పెదద పెదద బాంబులు ఇకకడే కాలుదాదం. ఆ 
శబాదలకి మ్మసలాడు ఏం చేస్వడిో చూదాదం.” కసిగా అనానడు రమణ.  

  “యస్, కరకి్” అనానడు దతిు.  

  మొతిానికి అందరూ ఒక తీరామనానికి వచ్చిరు. ఇంతలో కులకర్చణ ఇంట్ట 
గేటు లోంచి ఓ దృశోం పిలలి కంట్పడింది.  

  ప్రాణేష్ ఇంటి నంచి బయట్టకి వచిి ఇంట్ట ప్రధాన దాారానికి తాళ్ం వసి 
దాని చెవిని పకకన ఉనన పూల చెటి్ కుండీలలో ఒక దానిలో కనబడకుండా 
జారవిడిచి మొబైల్ ఫోన్ లో ఏద్య కననడంలో చెపాపడు, మధ్ో మధ్ోలో ‘అపప’, 
‘అపప’ అంటుంటే అది వాళ్ళ నాననకి అయి ఉంటుందని వాళ్ళళ అనకునానరు. 
తరాాత ప్రాణేష్ కూడా పిలిలిన పటి్టంచుకోకుండా బయట్టకి వచిి గేటు వసి 
వళ్ళళపోయాడు.  

  “అర్చయ్ ఇప్పపడు మనకి మ్మసలోడు దర్చకాడు రా మనం వళ్ళ ిపూలకుండీ 
లోంచి ఆ తాళ్ం తెచేిదాదం. ఇదే మ్మసలోడికి సరైన శిక్ష” అంటూ రమణ ఆలసోం 
చేయకుండా వళ్ళి తాళ్ంచెవి తీసుకుని జేబులో వసుకుని వచేిశాడు.  

  “తాళ్ం తీసి లోపలికి వళ్ళ ి బంతులు కూడా తెచుికుందాంరా” అనానడు 
దతిు. 

  “అమోమ వదుదరా దర్చకామంటే దంగల మంటూ మన వీప్ప 
పగలగొడతారురా” అనానడు రవి బెరుకుగా.  

  “ఈ శిక్ష చ్చలే ిఇపపట్టకి” అనానడు సుధీర్.  ఏదేమైనా తాళ్ం తీసి ఇంట ికి 
వళ్లి ధైరోం మాత్రం చేయలేకపోయారు. చేసుంటే నిజంగానే ఇరుకుకపోయి 
ఉండేవాళ్ళళ, ఎందుకంటే రండు నిమిషాలు తిర్చగేలోప్ప కులకర్చణ ఇందాక 
తీసుకువళ్ళళన సంచితో కూరగాయలు తీసుకొని తిర్చగ వచ్చిడు. లోపలికి వళ్ళి పూల 
కుండీలో తాళ్ం చెవి కోసం వతికాడు. మొబైలిో కొడుకిక ఫోన్ చేసి ఏద్య 

మనవడు   
జి వి రమణ      
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మాట్లిడాడు, అదేమిట పిలిలకు సర్చగా అరథం కాలేదు. తరాాత కోపంగా మ్మఖం 
పెటి్ట ఏద్య లోలోపల తిటుికుంటూ తిర్చగ బయట్కు వళ్ళళపోయాడు. పిలిలు ఏద్య 
తెలియని ఆనందంతో కేర్చంతలు కొట్లరిు. అపపట్టకి బాగా ఆలసోం కావడంతో 
పిలిలందరూ ఎవర్చ ఇళ్ికు వాళ్ళళ వళ్ళళపోయారు. రమణ కూడా తాళ్ంచెవి లాగు 
జేబులో వసుకునన విషయం మర్చిపోయి బాత్రంలోకి వళ్ళి అకకడ విడిచి పడేసి 
స్వననం పూర్చి చేసి వర్చ బటి్లు కటుికుని పకక వీధలో ఉనన సుధీర్ వాళ్ళ ఇంట్టకి 
వళ్ళళపోయాడు. 

  అప్పపడు జర్చగందది - స్వయంత్రం ఐదు గంట్ల సమయంలో కులకర్చణ, 
ఆయన కొడుకు ఒకేస్వర్చ ఇంట్టకి తిర్చగ వచ్చిరు. ప్రాణేష్ తాళ్ం చెవి కోసం 
వతికాడు, ఊహూ, ఏ పూలకుండీలోనూ అది లేదు. పెదాదయనకు బాగా కోపం 
వచిింది. 

  ప్రాణేష్ చుటుిపకకల ఇదదరు మ్మగుగరు ఇళ్ళ నండి వాళ్ళ తాళ్ం చేతులు 
అడిగ తీసుకుని వాట్నినంట్టతో ప్రయతినంచగా ప్రయతినంచగా మొతిానికి అది 
తెరుచుకుంది. పెదాదయన ప్రాణేష్ న బాగా తిట్లిడు. ప్రాణేష్ కూడా చుటుిపకకల 
వాళ్ళ మ్మందు పరువు పోతోందని తిర్చగ వాళ్ళ నాననని బాగా గటి్టగా అర్చచ్చడు.   

  ఎదురుగానే ఉండడంతో రమణ వాళ్ళ అమమ ఇదంతా గమనించింది, 
“నాకు ఇచిి ఉంటే సర్చపోయేది కదండీ” అంది అననయంగా. 

  “తప్పప నాదే” అంటూ ప్రాణేష్ రమణ వాళ్ళ తాళ్ం చేతులు వాళ్ళ అమమకి 
తిర్చగ ఇచేిసి ఇంటికి వళ్ళళపోయాడు.  

  ఇదంతా జర్చగన కాసేపట్టకి రమణ తిర్చగవచ్చిడు. ఎదుర్చంటి తండ్రి 
కొడుకులన చూసి, ‘తాళ్ం ఎలా తీశారబాా?..... ఆాఁ .... పగలగొట్టి ఉంట్లరులే’ 
అని ప్రశన, జవాబు రండూ తనే అనకునానడు. తన చేసిన పనికి మరానడు తనకి 
శిక్ష పడబోతోందని రమణకి ఆ క్షణం తెలీదు.  

  తెలివార్చంది, ఆ రోజే దీపావళ్ళ పండుగ! 

  రమణ వాళ్ళ అమమ ఆ రోజు బటి్లు ఉతికేట్ప్పపడు రమణ లాగు జేబులో 
తాళ్ంచెవి కనపడింది. అది ఎదుర్చంట్ట వాళ్ళది అని అరథమయింది. మంజుల 
చ్చలాస్వరుి ఆ తాళ్ంచెవి తనకి ఇచిి వళ్ళి ఉండట్ంతో, దానిన వంట్నే గురు ి
పటి్గలిగంది. అంత్య, వంట్నే రమణని పిలిచి అడిగంది,"ఈ తాళ్ంచెవి నీకు 
ఎకకడిది? " 

  “ఎదుర్చంట్ట మ్మసలాయన మా బంతులనిన తీసుకుంటుంటే ఆయనకి బుదిధ 
చెపాపలని.....” రమణ మాట్ పూర్చికాకమ్మందే వాళ్ళమమ ప్రకకనే ఉనన ఒక బెతంి 
తీసుకుని, “పెదదoతరం చిననoతరం లేకుండా తాత గార్చ లాంట్ట వాడిని 
మ్మసలాయన అంట్లవా, అదిగాక ఇలాంట్ట దంగతనాలు చేస్వివా?” అంటూ 
ఒకకట్ట అంట్టంచబోయింది, అకకడే ఉంటే ప్రమాదమని రమణ వాకిటికి 
పర్చగెతిాడు. అయినా ఆవిడ వాణిన వదలకుండా వంబడించి పటుికొని,” మళ్ళళ 
ఇలాంట్ట పని చేస్వివా? “అంటూ బాగా కొటి్డం మొదలు పెటి్టంది, వాడు పెదదగా 

“వదుద వదుద వదుద వదుద” అంటూ అరుస్తి ఏడుప్ప లంకించుకొనానడు. 

  రమణ అరుప్పలూ ఏడుపూ గటి్టగా వినిపిసుిండట్ంతో ప్రాణేష్, ఆ వనకే 
కులకర్చణ బయట్టకి వచ్చిరు, “ఎందుకండీ మీ అబాాయిని అలా కొడుతునానరు, ఏం 
చేశాడు?” అని అడిగాడు ప్రాణేష్.  

  “వీడు... వీడు...” అంటూ ఇంకో నాలుగు దెబాలు తగలించింది కానీ 
ఎందుకు కొడుతోంది మాత్రం చెపపలేదు ప్రాణేషే గబగబా వచిి రమణకి దెబాలు 
తగలకుండా పకకకి లాగేస్వడు. రమణా వాళ్ళ అమమ లోపలికి వళ్ళళపోయింది. 
‘బ్రతుకు జీవుడా!’ అనకునానడు రమణ. 

  ‘ఏద్య ఇంటి గొడవ అయుోంటుందిలే’ అనకుంటూ ప్రాణేష్ తిర్చగ 
వళ్ళళపోయాడు. 

  “ఈ తాళ్ంచెవి తాత గార్చకి తిర్చగ ఇచిి స్వరీ చెపిప రా, ఇంకోస్వర్చ ఇలాంట్ట 
పని చేసేి నినన వదిలేది లేదు” అంటూ తాళ్ంచెవి రమణ చేతికిచిింది వాళ్ళమమ. 

  చేసేదిలేక రమణ వళ్ళి తాళ్ంచెవి కులకర్చణ చేతిలో పెటి్ట, “స్వరీ తాత గారు” 
అనానడు మ్మకుకలు ఎగబీలుస్తి. 

  “ఇంతకీ ఏం జర్చగంది? “అని ప్రాణేష్ అడిగన ప్రశనకు, అమమ కొటి్టన 
దెబాలు సలపర్చసుిండట్ంతో ఏడుస్త ి జర్చగందంతా చెపిప, వళ్ళళ 
సవర్చంచుకుంటూ వచేిశాడు రమణ.  

  తాతగారూ అనన రమణ సంబోధ్న కులకర్చణ మనసులో దేనోన 
తటి్టనటి్యింది. ధైరోంగా తాతగార్చని బంతులు తిర్చగ ఇవామని అడగలేని వాడి 
హృదయం పడే వదన, వాడి కనీనట్ట రూపంలో వకికర్చస్తిననటి్నిపించింది. తన 
పటుిదల వాడి ఒంట్ట సలపర్చంతలై ఏడిపించినటుి ఉంది. కులకర్చణ మనసెందుకో 
భారంగా మూలిగంది, ‘వీడే నా సొంత మనవడై ఉంటే ఈరోజు వాడి వొళ్ళళ ఇలా 
వాతలు త్యలేదా?’  

**** 

  ఆ రోజు స్వయంత్రం రమణ ఇంట్ట మ్మందు పిలిలందరూ దీపావళ్ళ 
బాంబులతో గుమిగూడారు, 

  పిలిలందరూ ఒక చోట్ చేరడం చూసి కులకర్చణ తన ఇంటి దాచిన 
బంతులనీన తెచిి రమణ చేతిలో పెటి్ట, “హాయిగా ఆడుకోండి – ఇంకెప్పపడూ దంగ 
పనలు చేయకండి” అంటూ ఇంటికి వళ్ళ ి కొనిన దీపావళ్ళ ట్పాసులు కూడా 
తెచిిచిి బంతి లోపలికి రాకుండా తలుప్ప వసుకునానడు.  

   పిలిలకు నిజమైన దీపావళ్ళ వచిినటుి అనిపించింది. పెదద బాంబులు పకకన 
పార్చసి, ఆట్ పూరియాోక కులకర్చణ ఇచిిన ట్పాసులతో పండుగ చేసుకునానరు.  

  ఇప్పపడు తాతగారూ అని పిలుసుినన రమణ, మనవడిలా కనిపిసుినానడు 
కులకర్చణకి.  
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ప్రజాస్వామయ  పాాణవాయువు    
భైతి దురగమ్  

పర జాసావమా పర భుత్యవలకు  

 పవితర  ప్రర ణవాయువు 

సమరిులను ఎించుకునే  

సామానుాల వ్ర పర సాదిం 

నిరింకుశులను నిలువునా కూలేి  

బర హ్మాసర మే ఈ ఓటు  

మతుు  ప్రనీయాల కు  

ధన   వ్స్తు  పర లోభాలకు  

దౌరజ నా బెదిరిింపులకు  

అవ్క్కశవాద రాజకీయాలకు  

ఎదురునిలిచి పర యోగిించే  

పర జల స్వవచ్చియుధము 

అతివ్లను సామానుాలను  

 అిందలమకిాించే సోప్రనిం 

ఆవినీతి పరులను ప్రత్యళానికి 

 దిగజార్చి సాధనిం  

 వినియోగిించే సకర మ ఓటు  

 మన దేశ పర గతికి మహ్మ శకిు   
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 అశుర కణం      
పి. వి. శేషారతనం    

అది కోవిడ్  సోకిన ఎనిమిదిమంది ప్పషంట్ ిజనరల్  వారుడ 
అయివుండాలి.  నరుస ఆయాతో బాటు అందరూ మ్మఖాలకు తెలిని 
మాసుకలు ఒంట్టకి పిపియి కిట్ితో రాకెట్ లోంచి 
చంద్రమండలంమీదకు దిగుతునన వాళ్ిలాి కనిపిసుినానరు.  

 ప్రతి బెడ్  చుటూి ఒక తెర ఉంది.  
 కొందరు ప్పషంటిు మాసుక వనకనంచే సెల్ ఫోన్ లో వాళ్ి 

వాళ్ితో మాటి్లడుకుంటునన మాట్లు . . . కొందరు కుటుంబీకులు 
పంపించే బిసెకటిు పళ్ళి తింటూ తమవార్చని తలుచుకుంటూ 
బాధ్పడే మాట్లు . . . , ప్రపంచ్చనికి అయినవాళ్ికి దూరంగా 
విసిర్చసినటిు ఒంట్ర్చ భావనతో 'ఇంకా ఇకకడ ఎనానళి్ల ' 
అనకుంటూ కొందరు విడిచే నిటూిరుపలు . . .  కళ్ళి మూసుకునాన 
నాకు వినిపిస్తినే ఉనానయి.  

 నా మ్మఖానికి తగలించిన ఆకిసజన్  మాసుకలోంచి చలిగా 
ఊపిర్చ అందుతోంది.  

  కొందరు ప్పషంటిు అప్పపడప్పపడూ ఆకిసజన మాసుకన ప్రకకకు 
తొలగంచుకుని పరసపరం మాటి్లడుకోవడం కూడా నాకు 
తెలుసోింది.  

      కిట్  ధ్ర్చంచి మా పొట్కిి గబగబా ఇంజక్షన్  
చెయోడానికి వచేి నరుస స్వయంతో ఆన్ లైనోి ఏద్య సమయంలో 
ప్పషంటు పర్చసిథతిని అంచనా వసేందుకు కాబోలు ఓ క్షణం 
పలకర్చంచే మ్మకూక మూతీ మూసుకునన జూనియర్  డాకిరు, . .  
భయం భయంగా ఐదే ఐదునిమిషాలోి బాత్ రూం కీిన్  చేసి 
పార్చపోయే బోయ్  తపప రోజంతా ఎవరూ కనిపించక ఒక ప్పషంటు, 
‘ఈ అంతసుథనంచి దూకి చచిిపోవాలనంది’ అని ఏడిిన ఏడుప్ప 
కూడా పెదదగా ననన కదిలించలేదు.  

       మహమామర్చ సోకకుండా నితోం ఎనోన జాగ్రతిలు 
తీసుకునే వాోపార స్వమ్రాజో చక్రవరి్చనయిన నాకు కరోనా రావడమే 
ఆశిరోం. వచిినా అతి స్వమానోనిలా ఈ చినన ఆసుపత్రిలో 
ఎందుకునాననో? 

 అసలు ననన ఇకకడ చేర్చినవారవరో? నేన ఇకకడకి వచిి 
ఎనినరోజుయింద్య తెలియదు.  అడిగనా సమాధానం 
చెపపడానికికకడ ఎవరూ లేరు.  

      నాకేమయింద్య తెలియదుగానీ అప్పపడప్పపడూ గాఢ 
నిద్ర. . . ఉననటిుండి మెలకువ వస్తి ఉంటుంది.  

  ' అసలు నేనననది కలలోనో వాసివంలోనో తెలియని సిథతి.  
   అదిగో ఇంతలోనే ఏద్య సాపనమే కాబోలు 

ననానవర్చసోింది.  
   అబా ఈ వాతావరణం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది? 
      పచిని పార్చజాత వృక్షం క్రింద ఒతిుగా రాలిన ఎర్రని 

కాడల తెలిని పార్చజాతాలు. . .  
  నిండు యవానంలోని ఒక స్త్రీ మధుర కంఠం గాలి అలలపై 

పయనిసుిననటిు తెరలుతెరలుగా వినిపిసోింది.  
     ఇది. . . నేన చ్చలాకాలం క్రితం ఎంతో మనసుపడిన 

కంఠం. . .  

   అచిం పర్చమళ్ పాడుతుననటేి వుంది.  
 అపపటి . . . . చేతినిండా డబుా. . . . సరదాగా తనివితీరా 

సేాచఛగా జీవితానిన అనభవించ్చలనే వయసు నాది.  
 ఒదిదకగా ఓరుపగా బాప్ప బొమమలా కనిపించే పర్చమళ్ ననన 

ప్రేమిస్తి తిరుగుతుంటే గరాంతో నా భుజాలు పొంగేవి.  
 ఆమె నాది. ఆమె అందం నాకే సొంతం. . . అనన భావన 

నాకెంతో థ్రిల్ నిచేిది.  
 ‘జగన్ ! ఈ ప్రేమా ద్యమా అంతా ట్రాష్ .  కాంట్రాకిర్  

రాఘవరావుగారమామయి అనూరాధ్ మనస్వథయికీ నీకూ అనినవిధాలా 
సర్చపోతుంది. నవాళ్ళి ఆ ప్రేమించ్చనంటునన పిలి వోవహారం ఏద్య 
కాసి డబుా పార్చసి సెట్టల్  చేసుకొచెియ్ . ’  

 ‘పర్చమళ్ని ప్రేమించ్చన’ అనగానే మాడాడీ అనన ఆ 
మాట్కు ఆశిరోపోలేదు నేన.  

ఆయన కాదననందుకు పెదదగా బాధ్కూడా పడలేదు. 
ఎందుకంటే మ్మమూమరుిలా ఆయన లక్షణాలన ప్పణికి 
ప్పచుికునానన నేన.  

 ఆయనలాగే ‘ప్రేమ, ద్యమ, తాోగం. . . ఇవనీన బ్రతకడం 
చేతగాని పిర్చకివాళ్ళి పటిుకుని వలాడే పిచిి పదాలు. ’’ అనే 
నమ్మమతాన.  

    అయిత్య పర్చమళ్ విషయంలో నాకో బలహీనత ఉంది 
అని ఒప్పపకోవడానికి సిగుగపడన నేన. . .  

 పర్చమళ్ నాతో తపప ఎవర్చతోనయినా మాటి్లడిత్యనే 
సహించలేన నేన. అయిత్య నేన పెళ్ళి చేసుకోనంటే. . .  ఆతరాాత 
ఆమె ఎవర్చనో చేసుకుని సంస్వరం చేసోింటే సహించగల సహనం 
నాకు లేదు. అందుకే ఆవశంగా పర్చమళ్ దగగరకి పర్చగెతిాన.  

      ‘పర్చమళా! మన పెళ్ళికి మా డాడీ ఒప్పపకోవడం లేదు.  
మనం గుళి్ల పెళ్ళి చేసేసుకుందాం రా. ’  

 ‘జగన్ ! మీ డాడీకేకాదు, నినన చేసుకోవడం నాకూ 
ఇషింలేదు. ఎందుకంటే మనిదదర్చ మనసితాాలు వరు. . . మనకి పెళ్ళి 
పొసగదు. ననన అరధం చేసుకుంట్లవన కుంట్లన. ’    

కననతండ్రిని కూడా కాదని రహసోంగా పెళ్ళిచేసుకుంట్లననన 
నాతాోగపూర్చతమయిన మాట్లకి ఎగర్చ గంత్యసుిందనకునన 
పర్చమళ్ తాపీగా చెపిపన ఆ సమాధానం నా అహానిన దెబాతీసి నా 
కోపం నస్వళానికంట్టంది.  

    ‘పొసగదని ఇప్పడు తెలిసిందా? ఏం చూసుకుని నీకు 
పొగరు?’  

   ఆ నిందకి ఆమె ఏమీ పౌరుషపడి ఎదురు తిర్చగ 
మాటి్లడకపోవడం ఇంకా అవమానంగా అనిపించింది.  

 ఉడికిపోతూ నాలుగు రోజులు వరుసగా ఆమెన 
గమనించ్చన. నా ఊహ నిజమే.  నా ప్రాణ సేనహితుడు రాజాని 
కలుసోింది.      వాళ్ళిదదరు పారుకలో కూరుిని మాటి్లడుకోవడం. . . 
మధ్ోమధ్ోలో పర్చమళ్ కళ్ళి తుడుచుకోవడం. . . వాడు ఓదారిడం. . 
.  నాకు మనసు రగలిపోయింది.  

 వాళ్ళిదదరూ చెటి్లపటి్లలేసుకుని తిరుగుతుంటే నేన 
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కళ్ిపపగంచి చచుి సనానసిలా. . .  నో. . . అలా జరగడానికి వీలేిదు.  
 మళ్ళి ఆమె దగగరకి వళాిన.  
‘ఇపపట్టవరకు నవుా వాడితో తిర్చగ చెడిపోయినా ఫరవాలేదు. 

నవుా నాకే సొంతంకావాలి తపప వాడిని పెళ్ళి చేసుకుంటే మాత్రం 
నేనొప్పపకోన. ’  

నా మాట్లకి ఆమె విసుిపోలేదు.  
కానీ ఆమె కళ్ిలిో ఎంత నిరసన? 
 ఆతరాాత నామనసు నా అధీనం తపిపపోయింది.    
 ఫలితం. . .  వరుసగా అనకోని సంఘట్నలు. . .  
   ఆఫీసునంచి ఒంట్ర్చగా ఇంట్టకి వళ్ళినన పర్చమళ్ దార్చ 

కాచి. . . ఎవరూ లేని చోట్. . . ననన ఆమె గురి్చంచేలోగానే చేతిలోని 
యాసిడ్  సీస్వతో నేన దాడి చెయోడం. . . ఆమె అరుస్తి 
కుపపకూలిపోవడం. . . నేన పరారీ కావడం. . .   

     తరాాత పరపతిగల నాతండ్రి ఆసమయంలో నేన వర్చ 
ఊళి్ల ఉననటిు ఎలిబీ సృష్టించడంవలి చ్చలారోజులు కోరుిలో ఆ 
కేసు రకరకాలుగా నలిగందని మాత్రం తెలిసింది.  

 ఎందుకంటె ఆతరాాత నేన చ్చలాకాలం పాటు ఆ ఊరు 
వదిలేసి వర్చ ఊళి్ల డాడీ బిజినెస్  అందుకునానన.  

తరాాత అనూరాధ్తో అంగరంగ వైభోగంగా నా పెళి్ళ. . .  
ఆతరాాత ఒక కొడుకుకి కూతుర్చకి తండ్రినయాోన.  

 కాలం పాతికేళ్నిి ఇటేి మింగేసింది.  
 నా కూతురు సుధ్ ప్రేమగోలకి నాదైన శైలిలో 

మ్మకాియింప్పనిచిి ఆకాశమంత పందిర్చవసి నాస్వథయికి సర్చతూగే 
నాకిషిమైన వోకిితోనే దానిపెళ్ళి చేస్వన.  

కానీ . . .  నాయిషాినికి వోతిర్చకంగా నా కొడుకు ఒక అనాధ్న 
పెళాిడాడు.  

 ఆతరాాత ఇటీవలే అనకోకుండా నా భారో అనూరాధ్ 
మరణం. . .   

 గతసమరణతో నాకు ఊపిర్చ తియోడం కషిమై వాసివంలోకి 
వచ్చిన.  

 ఆసమయంలో నరుస లేనందున నేన నిద్రలో 
ఒతిిగలడంలో పకకకు జర్చగన ఆకిసజన మాసుకన మళ్ళి నేనే 
తగలించుకునానన.  

    వారుడలో మాట్లు వినిపిసుినానయి.  
పకక ప్పషంటు కాసి ఆసుపత్రి వాతావరణానికి అలవాటు 

పడడటిునానడు.  
ఎవర్చచ్చిరోగానీ ఆనాట్ట దినపత్రికలో వారిల న పైకి 

చదువుతునానడు.   
 ‘ప్రేమోనామదంతో యువతి గొంతు కోసి. . . తపిపంచు కునన 

వోకిి కట్కట్లలపాలు. . . . ’  
 "అబాబా ఈమధ్ోకాలంలో ప్పపరిలో రోజూ ఇవ వారలిు, . . 

దర్చకినవాడిని దర్చకినటేి నడిరోడుడలో ఉర్చ తీసేి సర్చ. కుర్రకారుకి 
బుదధసుింది.  " 

 అతన ప్పపరు విసిర్చ కొటి్లడు.   
 అతని అజాానానికి నవుా వచిింది.  
‘మర్చ నాలాగా దరకనివాడినేంచెయోగలరో? 

 అసలు ప్రేమ అననదే  మహామాయ. . .  అందులో పడడవాళ్ళి 
శేిషమంలో ఈగలాి కొటిుకు ఛావాలిసందే. . .  

 ‘దేవుడునానడండీ! అందుకే దర్చకిపోయాడు. ’ అనానడు 
ఇంకో ప్పషంటు.  

 మర్చ నేన దర్చకిపోలేదంటే దేవుడు లేనటేిగా! అసలు 
నాగుర్చంచి తెలిసేి వాదించుకునే వీళ్ళిదదరూ ఎలా ర్చయాకివుతారో? 
అసహిోంచుకుంట్లరా? కోపగస్విరా? అయినా జనం భావాలతో 
నాకు పనేమిట్ట? 

బలమైన నిటూిరుప తననకుంటూ బయట్టకొచిింది.  
 ఎందుకో మళ్ళి ఊపిర్చ చ్చలినట్ినిపించడం లేదు.   
 ఇంత డబుా అధకారం ఉనన నాకు ఎందుకీ ప్రపంచం 

వలితిగా అనిపిసోింది? 
 నా కొడుకు. . . ననన కాదని తన కోరుకునన పిలిన . . . .  

అదీ ఒక అనాధ్న పంతం పట్టినటిుగా నాకు కోడలిని చేసి 
కుటుంబ గౌరవం మంట్గలిపాడనా? కాదుకాదు. . . కూతురు 
కూడా పెళ్ియి వళ్ళిపోయిందనా?  

భారోపోయి ఇప్పడు నేన పూరి్చగా ఒంట్ర్చ 
వాడినయిపోయాననా? కాదుకాదు. . . అంతకు మించినదేద్య??? 

    మాసుక సర్చజేసుకునానన. . . ఇప్పపడు ఊపిర్చ బావుంది.   
నీరసంగా కళ్ళి మూసుకునానన.  
     చ్చలాసేపట్టతరాాత బయట్ ప్రపంచంలో మళ్ళి ఎవరో 

మాటి్లడుతుననటిు వినిపించి కళ్ళి సగం తెర్చచ్చన.  
నాలుగో బెడ్  ఖాళ్ళ అయినటిుంది. అకకడి వోకిి మరణించి 

పొట్ింలా చుట్ిబడి తీసుకు పోబడాడడా లేక కోవిడ్  తగగ డిశాిరీ్చ 
అయాోడా?ఏమో? ఇపపట్టకి ఇలా నాలుగు పొటి్లలు వళాియి.  

 ఎవరు రానిచ్చిరో. . . ఎలా వచ్చిడో. . . కాషాయవస్వలాతో 
ఎవరో స్వామీజీ మాసుకతో వారుడలోకి వచ్చిరు.  

 ఆయన మాటి్లడుతుంటే తకికన ప్పషంట్ి మ్మఖాలోి ఏద్య 
ఉతాసహం, ఊరట్. . .  

కోవిడ్  ప్పషంట్ికు మనోధైరోం ఇచేిందుకు ఆసుపత్రి వార్చ 
కోర్చక మేరకు ఈ వారణాసిలోని శాంతి ఆశ్రమం స్వామీజీ 
అప్పపడప్పపడు ఇలా వచిి ఊరట్ ధైరోం కలిపసుింట్లరని 
చెప్పపకుంటునానరు తకికన ప్పషంటిు.  

 అసలు డాకిర్చి వారుడలోకి రాకుండా ఫోన్ లో 
మాటి్లడుతుంటే. . . ఈ సనాోసికి ఎవరూ లేర్చమో . . . అందుకే 
కోవిడ్  అంటే భయం లేకుండా మా మధ్ోలోకి వచిి 
మాటి్లడుతునానడు.  

 నాకు మాత్రం ఇనానళ్ళగిా కోవిడ్  అంటే హడల్  ! అందుకే 
డబుా గుపిపంచి నా యింట్టని కోట్గోడలా సురక్షితం 
చేసుకోవడమేకాదు, అహర్చనశలూ డాకిరి సలహాతో ఎనిన జాగ్రతిలు 
తీసుకోలేదూ? ప్ి  ఏం లాభం? 

 నల మహారాజుకి పాదప్రక్షాళ్నంలో కాసింత తడవని 
స్వథనంనంచి కలిప్పరుషుడు ప్రవశించి జీవితానిన ఛినానభిననం 
చేసినటిుగా ఎకకడనంచి నాశరీరంలోకి దూర్చంద్య పాడు కరోనా!  

 ఇంతలో ఒక నరుస వచిి కరడుకట్టిన మొహంతో 
రోబోట్ లా చకచకా మా అందర్చ పొట్ిలకు ఇంజక్షని పొడిచేసి 
ఐద్యనంబరు ప్పషంటుకి గూకోిజ్  తగలించి కొందర్చకి ఆకిసజన 
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మాసుక తగలించి ఎవరో తరుమ్మతుననటిు హడావుడిగా 
వళి్ళపోయింది.  

ఎంత పొట్ికూట్టకోసం ఉద్యోగం చేసుినాన ఈరాక్షస జబుా 
అంటుకుంటుందేమోనని ప్రాణభయం కదా! 

 ఈమె పదిరోజులుగా వసుినన నరుస కాదని మాత్రం 
గురి్చంచ్చన. ఆవిడ బకకపలచగా ఉంటే ఈవిడ కాసి బొదుదగా వుంది.  

 పాత నరుస కళ్ిలిో నా ఆకిసజన్  మాసుక సర్చచేసుిననప్పడు 
ఎంతో కరుణ జాలి ప్రేమ కనిపించేవి.   

 ఈ నరుస వళాిక మాసుక వనక నంచే స్వామీజీ ప్పషంట్ికి 
జీవన రహస్వోనిన వివర్చంచ్చడు.  

 ‘మనం చేసే చరో, ప్రతిచరోల గొలుసు మనం చేసే కర్చమ. 
కొనిన కరమలు. . . వాట్ట ఫలాలన ఈజనమలోనే అనభవానికి వస్వియి. 
. . . నేరసుథడికి నాోయస్వథనం శిక్ష విధంచిందీ అంటే అరథం. . . 
ఈజనమలోనే అతడు కరమఫలానిన పొందినటిు. . .  శిక్ష అతడికి 
సరైనది కాకపోత్య, శిక్షపడేలోగానే అతడు మరణిసేి కరమఫలం వచేి 
జనమకు బదిలీ అవుతుంది అననమాట్ . ’  

 ఆయన మాట్లు అందర్చనీ ఆలోచింపజేసుిననటిుగా 
వింటునన వాళ్ి వదనాలిో ఎంతట్ట ప్రశాంతత? 

 మర్చ వాోపారంలో మకుట్ం లేని చక్రవరి్చగా నిలిచిన నాకు 
శాంతి కలకక పోగా కతిులతో కోసుిననటిునానయేంట్ట? 

 నాభారో అనూరాధ్ చనిపోతూ ఒక ఉతిరానిన నా 
చేతిలోపెట్టి కాశీలో తన అసిథనిమజీనం చేయమని కోరడం 
గురిొచిింది.  

 ‘‘మిమమలిన ఏమని సంబోధంచేందుకూ నాకు మనసు 
రావడం లేదు. మీరు నా భరి అనే గౌరవానిన. . ఆమధ్ో నా కంట్ 
బడిన మీ పాతడైరీలు తునాతునకలు చేస్వయి.  పర్చమళ్వంట్ట ఒక 
అమాయకురాలిపట్ి మీ అమానషచరో తెలిసి. . . ఇనేనళ్ళి మీతో 
సంస్వరం చేసినందుకు సిగుగతో చితికిపోయాన. నాకు బిడ్ కానసర్  
అని తెలిసినా మీనండి దాచింది అందుకే . . . . . ‘మీకు ఏమీకాని 
అనూరాధ్’    తలలో నరాలు అదిర్చపోయాయి 
నాకు. ఇనేనళ్ళిగా అహంభావంతో నేన ననన మాత్రమే 
ప్రేమించుకుంటూ కడుప్పన ప్పట్టిన పిలిల దృష్టిలోనే కాదు, 
కటిుకునన ఇలాిలి మనసులో కూడా స్వారధపరుడిగా 
మిగలిపోయానా? 

+ + + 
 మెలకువ నిద్రల మధ్ో ఊగసలాడే నాకు రాత్రి పగలూ 

ఒకకలాంట్టవ అయినా ఆ రాత్రి నిశశబదం ననన మరీ భయభ్రంతుడిని 
చేసింది. బాగా తెలివి వచిి అసహనంగా కళ్ళి తెరచి చూసేి 

తకికనవారంతా గాఢనిద్రలో ఉనానరు.   
 స్వామీజీ ఇంకా వారుడలోనే పచ్చరుి చెయోడం ఆశిరోం 

కలిగంచింది.  
 ఇది కలా వాసివమా? 
ఆయన వళ్ళిపోకుండా ఇకకడే ఎందు కునానడు? కొంపదీసి 

అతనూ కోవిడ్  ప్పషంటేనా? 
 ‘స్వామీజీ. . . నమస్వకరం. . . ’  
ఎలాగో నా గొంతు పెగలింది.  
ఆయన ఉలికికపడి నావైప్ప తిర్చగాడు.  

బెడ్ లైటు వలుగులో అతనిన దగగరగా చూసి నేన ఇంకా 
ఉలికికపడాడన.  

అతడు . . . ఆ స్వామీజీ. . . ఒకనాట్ట నా ప్రాణ సేనహితుడు. . . 
రాజా!!! 

 నా కంఠంలో ఆశిరోం. . .  
‘అదేంట్ట భయంలేకుండా ఇకకడ ఆసుపత్రిలో? నవుా 

పర్చమళ్న పెళి్ళ చేసుకోలేదా?’ 
 అతని కంఠం శాంతంగా పలికింది.  
‘పర్చమళ్ మనస్తూరి్చగా ప్రేమించింది నిననయిత్య ననెనందుకు 

చేసుకోవాలి? జగన్ ! నీ స్వారధపూర్చత ప్రవరినతో ఆమె మనసుని 
నవాంత మ్మకకలు చేస్వవో నీకు తెలీదు. సీతాకోక చిలుకన 
ఎగరకుండా పిడికిటి బంధంచడంలాంట్టదే నీ పొజిసివ్ నెస్ .  నీ 
ధోరణితో ఆమె గలగలాడిి బెంబేలెతిిపోయి నాతో వాపోయేది.  

పర్చమళ్ ఆనాడు నినన తిరసకర్చంచడానికి కారణం కూడా అదే. 
. . ’  

 ఆనాట్ట నా ప్రవరినకు అభద్రతా భావమే కారణమని 
అపపటి నాకు తెలిసేిగా! 

ఆమె తలలో నాకిషిమైన గులాబీలు కాకుండా మలెిపూలు 
పెటిుకుంటే? ఛ. ఎంత అనాగర్చకమైన మాట్లతో ఆమెన 
నొపిపంచేవాడినో? 

నా మనసు అగనలో దహించుకుపోతోంది.  
 ‘నేనెంత మహా పాపం చేస్వన?’  
నేనేనా ఈ మాట్ంటుననది??? 
 రాజా కంఠం మంద్రంగా వినిపించింది.  
‘ జగన్ . . . తనకు దకకని దానిని ఇతరులకు 

దకకనివాకూడదనకోవడం పాశవికం తపప ప్రేమ ఎపపట్టకీ అవదు. 
అందుకే కాలం మార్చనా అమామయిలమీద ఈనాడు కూడా ఇనిన 
అమానషాలు! దెబాతినన  అహంభావంతో ఈలోకంపై దేాషంతో . . .  
దానిని రూపాయలుగా. . . సంపాదనగా మారుికుని వాోపార 
ప్రపంచంలో తిరుగులేని రారాజువయాోవు. కాని పర్చమళ్. . .  ? ? 
తనమీద నవుా ఆసిడ్  పోయడం. . . తెలిసీ కోరుిలో నోరు 
మెదపలేదు.  అంత్యకాదు. . .  కురూపిగా మార్చన తన మ్మఖానిన 
పదేపదే చూసుకుని ఏ ఆతమహతోో చేసుకుని పిర్చకిదానిలా 
జీవితంనండి పార్చపోలేదు ఆమె. ఓట్మినండే గెలుప్పకు 
సోపానాలు నిర్చమంచుకుని ప్రేమతో ఆరిజనల హృదయ 
సింహాసనాలన అధష్టఠంచింది.  

‘ఏది కోలోపయినా దానిని మనం ఎదగడానికి ఒక మారగంగా 
మలుచుకోవడమే గొపపతనం.  ’. . . అనే సతాోనిన నమిమ అనాథ్ 
చినానరుల సంక్షేమానిన తన ధ్యోయంగా చేసుకుంది. ’ 

 ‘రాజా! అయిత్య నేన క్షమకు అరుుడిని కానంట్లవా?’  
నాకంఠంలో పశాితిాపం??? 
 ‘ఆమె మాత్రం క్షమకు మారుప్పరు జగన్ ! అందుకే ఈ 

వారణాసిలో గంగ ఒడుడన దికుకలేక సపృహతపిప పడివునన నినన ఈ 
ఆసుపత్రిలో చేర్చపంచడమేకాదు నీకోసమే ఇకకడ వాలంటీర్ గా చేర్చ 
ఇనిన రోజులుగా దగగరుండి నీకు సేవ చేసింది కూడా పర్చమళ్ల. ’ 
అంటే మాసుక మాటున ఆ నరుస. . . పర్చమళా? 

ఆ కళ్ిలో ఎంతట్ట ప్రేమ. . . కరుణ??? 
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నా గుండె బదదలైపోతోంది.  
  నాభారో అసిథనిమజీనం తరాాత అసలే ఆస్విా 

ప్పషంటునయిన నేన సపృహ కోలోపత్య. . .  పర్చమళ్ తుఛ్ఛఛడనైన నా 
ప్రాణం కాపాడేందుకు నా పాపానిన మరచి సేవలు కూడా చేసిందా? 

 ‘రాజా! నా క్షమాపత్రం వినేందుకు నాభారో ఈలోకంలో 
లేదు. తనకిషింలేని పెళ్ళి చేస్వనని కూతురు కోపంతో నా 
దర్చదాప్పలకు రాదు.  నేనేనాడూ పట్టించుకోని కొడుకు ఇప్పపడు నా 
చర్చత్ర తెలిస్వక పట్టించుకుంట్లడనకోన.  నాకు మిగలింది ఒకే 
ఒకక అవకాశం .  ఒకకస్వరంటే ఒకకస్వర్చ పర్చమళ్న కలసి క్షమాపణ 
కోరాలి. దయతో అనమతించండి. ఒకకస్వర్చ ఆమెన?’  

 నా కంఠంలో ఆరి్చ ననేన ఆశిరోచకితుడిని చేసోింది.  
 స్వామీజీ గంభీరంగా అనానరు. ‘జగన్ ! పర్చమళ్ చ్చలా 

అదృషివంతురాలు.  నీ క్షమాపత్రమంతా విని అపపట్టలా గుండెలిో 
బరువున కపిపప్పచుికుంటూ నీ ఎదుట్ మళ్ళి చిరునవుా నవాాలిసన 
శిక్షన భగవంతుడు ఆమెకు తపిపంచ్చడు. ఆమె పదిరోజులక్రితమే 
కోవిడ్ తో చనిపోయింది. ’  

ప్రేమరాహితోంతో పూరి్చగా అధ్:పాతాళ్ంలోకి జార్చపోతునన 
నాలో అకస్వమతిుగా పెదద కుదుప్ప. .  

గుండెలో ఎకకడో కలుకుకమంది.   
కళ్లితిి రాజా. . . కాదు కాదు. . . స్వామీజీకేసి చూసేందుకు 

ప్రయతినంచ్చన.  
కానీ నా కళ్ికు ఆయన రూపం మసకబార్చంది.    ఆకిసజన 

అందక ఎగర్చ పడుతునన నాగుర్చంచి చెప్పపందుకే కాబోలు స్వామీజీ 
వడివడిగా బయట్టకెళ్ళిపోతునానడు.  

 నా చెవిలో స్వామీజీ మాట్ హోరు. . . .  
‘కరమ ఫలాలు ఈజనమలోనే అనభవానికి వస్వియి. ’ 
 ఈలోకంలో నాకోసం మనస్తూరి్చగా ఒకక 

అశ్రుకణమయినా రాలేి ఒకక ప్రాణిని అయినా 

మిగులుాకోలేకపోయాననే భయంకర వాసివం నమిలి 
మింగేసుింటే . . .  నా శరీరం అలా ఊపిరందక ఎగరగర్చ పడుతూనే 
ఉండడం నాకు చివర్చ క్షణంవరకు తెలియడానిన మించిన భూలోక 
నరకం ఎకకడైనా ఉంటుందా?  

 + + + 
  ‘ఈ పెదదగేటుమ్మందు కారాప్ప భాసకర్ !’ చెపపడం ఆపి 

మిత్రునికేసి చూస్వడు నవీన్ .   
 సడెన్  బ్రేక్ తో భాసకర్  నడుప్పతునన కారు కీచుమంది.  
 ‘ఆప్పతానగానీ అమాయకురాయిన ఒక ఆడ పిలికి 

జీవితమే లేకుండా చేసిన అతన అదే . . . ఆ జగన్  నేరానికి అంత 
తొందరగా ప్రాణంపోవడమే తగనశిక్ష అని నీ అభిప్రాయమా? 
అసంతృపిిగా అనిపిసోింది నవీన్ !’ 

జగన్ మీద ఆగ్రహంగా వుంది భాసకర్ కి.  
 ‘నిజమే. కోవిడ్ తో మరణించివుంటే అది అతనికి చ్చలా 

చినన శిక్షే అయివుండేది. ’ 
 ‘అంటే జగన్  మరణించలేదా?’ 
 ‘లేదు.  కోవిడ్ నంచి బాగా కోలుకునానడు కూడా. ’ 
 ‘డామిట్ !’ 
 ‘నేన దిగాలిసంది ఇకకడే. . . వస్విన మర్చ.’  
 ‘ఎవరునానర్చకకడ?’  
గేటు ఆర్చి మీద ‘మానసిక చికితాసకేంద్రం’ అనన ప్పరు చూసి 

అయోమయంగా అడిగాడు భాసకర్ .  
 ‘నా తండ్రి జగన్ !!! నితోం తన పాపానిన గురుిచేస్తి 

యాసిడ్ తో కాలిపోయి చెదలుపట్టినటిునన వికృతమైన ఓమ్మఖం 
వంట్లడుతూంటే . . . ఎవర్చకి అందించ్చలో తెలియని క్షమాపత్రానిన 
మోసుకుంటూ ఇకకడే తిరుగుతునానరు. ’  

+ + + 
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నడచి నడచి ప్రదాలు రహదారులు చేస్థ  

తూరుపు తొలివలుగు రాకముిందే    వేగుచుకాలై  

గమాిం కనపడని దారులోూ                  

అనింత లోక్కల వై పు                    

వాళ్ళళ నడుసూు నే ఉనానరు 

చీలిన ప్రదాల రకు పు ఏరుల మధా 

బతుకు ఆక్కశానిన నెతిు  మీద మోసూు   

ఎరర ని ఎడారుల వింట వాళ్ళళ నడుసూు నే ఉనానరు 

కిందిపోయిన భుజాల మీద బిడడ లిన మోసూు  

తూలుతునన దేహ్మలిన మిండే ఎిండలో 

నిటారుగా నిలబెటెి కఠోర సై నికుల్లూ  

కలల తీరాల వై పు అడుగులు సారిస్తు నానరు 

బొబబలకిాన ప్రదాల అడుగున 

పుళ్ళళ క్కర్చి రస్థని తుడుచుకొని 

ఆరిపోతునన ఊపిరికి కొతు రకు ిం ఎకిాించి  

అడుగులో అడుగేస్తకుింటూ 

కనుచూపు మేర నడుసూు నే ఉనానరు 

ఆకలి వేస్వచోట దాతలు అిందిించేది  

శూనా దేహింలో  నిింపుకొని 

అింకెల మై లురాళ్ళళ దాటుతునన మటెి ప్రదాలు 

ఎిండై నా వానెై నా చీకటుూ  కముాకునాన 

కళ్ళలోూ  వలుతురు చుకాలు పొడుచుకుని 

అవిశార ింతింగా వాళ్ళళ నడుసూు నే ఉనానరు 

నడచి నడచి సొమాస్థలిూ  లేచి నిదర కళ్ళను తటెిలేపి 

ముిందుకు మునుముిందుకు ఆశలతీరిం ఆవ్లి వై పుకు 

వాళ్ళళ నడుసూు నే ఉనానరు 

ఆక్కశహరాాాలు త్యకిన చేతులు డీల్లపడి 

మూలన పడిన వ్స్తు వుల్లూ  నిరాశతో వేల్లడిపోయాయి 

కళ్ళలోూ  ముసలితిండిర  కలలోూ  నడయాడిన ఊరు 

ఎదురుగా ఎిండమావిల్ల గోచరిసోు ింది 

బతుకెై నా చ్చవై నా  ఊర్చనింటూ 

గుిండ చివ్ర ఊపిరి దాచుకుని 

ఊరి పొలిమేరలో నిశశబు  ప్రదధవని 

ఊర్చకద మనిషికి ఊపిరి తీరిం 

 సొింత ఊర్చ మనిషి చివ్రి పర యాణిం 

మట్టిపాదాలు  
చొకకర తాతారావు   
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బామమగారూ సెల్ ఫోనూ     

భాగవతుల భారతి         
మానవీయ కోణానిన ప్రస్వర మాధ్ోమం ఎపపట్టకప్పపడు 

ప్రభావితం చేస్తినే ఉంది. చ్చపక్రింద నీరులా ~   
                
నేనఆలోచిసుినానన. ఏంజరుగుతోంది మనచుటిూ, కాలంతోపాటు 
మనం మారామా?  మన మూలంగా కాలం మారుతోందా? మూడు 
తరాల అంతరంగాలనూ అంచనావస్తి ఆలోచిసుినానన. ఇదివరకు 
ఈ ఇలిు ఎలాఉందీ? ఇప్పపడెలా ఉందీ? ప్ి! 

                       ////// 
 " సదా! అయిందా? "మామగార్చ పిలుప్పకు 

 "వచేిసుినాన మామయాో " జవాబు చెపిప~ 
 "సాసిిశ్రధాధం మేధాం యశ: "~ ~ 

అగనహోత్రప్ప ఆఖర్చమంత్రం కూడా చదివసి తరాాతి మంత్రాలు 
నోటి చదివస్తి, చకాచకా అనీన సర్చదసి, పరుగులాంట్ట నడకతో, 
ఇంటికి వచేిదానిన, మామయోగార్చకి కాఫీ ఇవాడానికి. 

" ఏమిటే చ్చదసిం, తెలివార్చట్పపట్టకి, వంట్లూ, ట్టఫిని, 
బాకుసలు, పిలిలిన స్తకల్ కి రడీ చేయట్లలూ, ఇనీన చ్చలవనీ ఈ 
అగనహోత్రం ఒకటీ, పనలు ఎకకడ తెమ్మలుతాయీ, ఇవనీనకాక 
మళ్ళళ స్తకల్. ఏదీ ఆపవుకదా? కానీయండీ టైం అవుతోందీ " 

నాకు చేద్యడువాద్యడుగా ఉంటూనే మ్మదుదగా విసుకుకంటంది 
అతియో. గబగబా తెమిలి, స్తకల్ కి పిలిలతో వళ్ళళపోయేదానిన. 
మావారు రమణశరమ కూడా,నా, ఆతియో స్వయంతో రడీ అయి 
కాలేజీకి వళ్ళళపోయారు. ఇంటి అతియాో మామయాో ప్రశాంతం. 

స్వయంత్రం అవగానే,మళ్ళళ హడావిడి గా ఇలుి చేర్చదానిన 
పిలిలతో. అపపట్టకే బయట్టపిలిలు ఇంట్ట కొచిి ఎదురు 
చూసుిండేవారు. వాళ్ళళ తరగతి గదిలో పాఠాలకు ప్రైవట్ టూోషన్ కి 
వచిిన వాళ్ళళకారు. 

ప్రాచీన సంసకృత, తెలుగు భాషాభిమానంతో, ఎలాగైనా తమ 
పిలిలకు ఓ సంసకృతీ, స్వంప్రదాయం నేరాపలీ.  ఈరోజులిో అవనీన, 
భాషా రూపంగాగానీ, స్వంప్రదాయ రూపంగా గానీ మృగోమై 
పోతునానయ్, వాట్టని చేతులడిడ ఐనా కాపాడాలనకునే, కొంత 
మంది సతాసంప్రదాయ వాదులైన తలిిదండ్రులకు ప్రతీకలు వాళ్ళళ. 
స్వంప్రదాయానిన, శోికం, పదోం, రూపంలో వలెివసేసి, మళ్ళళ 
యధాతధ్ంగా తరగతి ప్పసికాలతో కుసిీ పట్ిడానికి, గంట్లో 
ఎవర్చదార్చన వారు వళ్ళళ పోయేవారు. 

నేన, పి, జి డిగ్రీ తోపాటుగా వదమంత్రాలు కూడా కొనిన 
నేరుికునానన. కాబట్టి పిలిల తలిిదండ్రులు, నాదగగరకు తరీూదు 
కోసం పంపిస్విరు. ప్రతిఫలాప్పక్షగానీ ధ్నాభిలాష గానీ, ఆశించని ఓ 
ఆదరశవంత మైన, ఉదాతిమైన ప్రక్రియ, 

"అవునూ!  మా కోడలు హోమం చేసుింది. కాసో ికూసోి 
వదమంత్రాలు చదువుతుంది. మేం బాగానేఉనానమ్, మీకేమిట్ట 
ఇబాంది? ఆడవాళ్ళి ఇవనీన చేయకూడదనే మూఢ నమమకం 
మాకులేదు" అని సునినతంగా నాకు సపోరుి ఇస్తి చ్చలా 

ప్రోతాసహం అందిస్తివచ్చిరు, అతియో కూడా నాకు మదదత్య. 
ఆయనైత్య సర్చసర్చ. ఇంటి గాని వర్చ ఇతర విషయాలలోగానీ నాకు 
మంచి సహాయకుడే, యఙ్ాస్వమాగ్రి కూడా శ్రదధగా  తీసుకురావట్ం 
లోకూడా ~ 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
కాలచక్రం గఱ్ఱున తిర్చగంది. మామయో  గారు మరణించ్చరు, 

సహజంగా ఇంటినూ చ్చలామారుపలు జర్చగాయ్. కాలేజీలో తరగతి 
గదులన డిజిట్ల్ కాిస్ లు ఆక్రమిసుినన నేపదోంలో ఆయనగారు 
వృతిిరీతాో ఓ స్వమర్ి ఫోన్ కొనానరు. ఒకట్ట కొంటే ఒకట్ట ఉచితం. 
నాకూ ఒకట్ట ఇచ్చిరు. 

ఇక అంత్య, నా దైనందిని మార్చపోయింది. సెల్ కొతి మోజులో 
నేన  ప్రపంచ్చనేన మర్చచిపోయాన. ఇంటి అందర్చ 
అవసరాలూ  తీరంగానే సెల్ మ్మందేసుకుని కూరుిని, క్రమక్రమంగా 
స్వహితోప్రక్రియలు నేరుికుని, పండితులతో ఇషాిగోషుఠలు, 
స్వహితాోనికి సంబంధంచిన అనిన ప్రక్రియలూ, నేరుికుని 
నేనచదువుకునన చదువుకు స్వరధకత చేసుకుంటునానన. కానీ, 
అతియోగారు సుశీలమమగార్చకి మానసికంగా దూరమయాోన. 
ఇదివరకు  ఏపనైనా కలిసి సంప్రదించుకుని చేసేవాళ్ళం. 
అతియోగారుచుటిుప్రకకల  విషయాలనీన పోగేసుకొచిి,"ఏమే! సదా! 
మర్చ!" అంటూ   నాకు పూసగుచిినటిు  చెపిప ఆనందపడేవారు. ఆ 
జర్చగన సంఘట్నల మీద గంట్లు గంట్లు చర్చించుకుని చివర్చకి 
"ఆ ~మనకెందుకు లెదూద " అనకుంటూ, చుటిుప్రకకల 
ఆదరశఅతిాకోడళూళ, అని అందర్చచేతా శభాష్అనిపించుకునానం. 

సెల్ నాకు మంచే చేసినా మా ఇంటివాళ్ళ మనసులిో 
అగాధాలు సృష్టించింది. మా ఇంటిజర్చగనమంచికీ చెడుకీ కూడా 
టెకానలజీ వారధఐంది. 

" ఏమే! అమామయ్ లేచి అగనహోత్రం చేయవా?  "అతయిోగారు 
పిలిసేిగానీ ఈలోకంలోకి రాలేకపోతునానన. 

ఇంట్టకి పదోం, మంత్రం నేరుికునే పిలిలన దగగరకు 
రానీయటేిదు. "టీచర్, టీచర్, మాకెదనాన నేరపండి "అని ఫోన్ చేసిన 
పిలిలకూ, "మేడమ్! మా పిలిలకు సంసకృతి, స్వంప్రదాయం మీరు 
కాకపోత్య ఎవరు నేరుపతారూ?"  అనిపెదదలు అడుగుతుంటే 
నిరిక్షయం  చేసేసి సెల్ ప్రపంచం లో మ్మనిగపోయా. 

ఇలా చ్చలా  మారుపలు జరుగుతునానయ్. చకకని  ఫ్రండ్  లా 
ఉండే నేన తనతో తకుకవ గా  మాటి్లడట్ం  జీర్చణంచుకోలేక 
పోతోంది, అతియోగారు. "ఏరా! నేనెకకడికైనా వళ్ళళపోతా! ననన 
ఇంటించి  పంప్పయ్, ఇంటి చిరాకుగా ఉంది 
ఉండలేక  పోతునానన" అనన అతియో గార్చ  ఆరోపణ 
మావార్చని  ఆలోచనలో పడేసింది. "ఏంట్మామ! ఈ వయసులో ఈ 
మాట్లూ నీకేం తకుకవయిందనీ, సదామినితో గొడవలేం లేవుగదా!
నినన తలిి కంటే ఎకుకవగా చూసోింది కదా?" అని అడిగన 
అతియోగార్చ తలిి మాట్కు మనసులో నాతోపాటు ఆయనా 
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నొచుికుంటూ, 
"అయోో! అదేం కాదురా.. అది చ్చలా మంచిది. నాకు 

సమయానికి అనీనచకకగా అమరుసుింది,బంగారు కోడలురా! కానీ 
ఈ సెల్ ఫోన్ వచ్చిక అది చ్చలా మార్చపోయిందిరా! నాతో గడిప్ప 
సమయానిన సెల్ ఫోన్ కి ఇచేిసింది. రోజూ పనికాగానే అందులోనే 
తలదూరుసుింది, ఇదిగో నేన ఒంట్ర్చగా కూరుిని ట్ట, వి లో వచేి 
సీర్చయల్స చూసీ, చూసీ విరకిి ప్పడుతోంది, పిలిలు స్తకల్ కి వళ్ళళ 
పోతారు, వాళ్ళ చదువుతో వాళ్ళళకూడా బిజీ. అంతలా చూసేంతగా 
ఏమ్మంట్లయిరా ఆ సెల్ లో" తన మనసులోని మాట్న కొడుకు 
మ్మందు బయట్ పెటేిసింది. తలిి ఒంట్ర్చతనంతో బాధ్ పడుతోందని 
ఆయనకు అరధమయిోంది. 

                    ////////////// 
  
"అమామ! నీకో సరటపీజ్ "అంటూ ఆనందంగా వచిి తలిిచేతిలో ఒక 
పాకెట్ ఉంచ్చరు ఆయన. నేనేం ఈరషయ పడలేదు. 

"ఏమిట్టరాఇదీ! అరధంకాలా! ఏద్య పెటెలిా ఉందే 
"అనానరు,పెటెిన తడిమి చూస్తి. పాకెట్ విపాపరు. ట్చ్ మొబైల్ 
నలిగా మెరుస్తి కనబడేసర్చకి "ఇంత పెదదఫోన్  నాకెందుకురా? 
ఖరీదు కూడా ఎకుకవ అనకుంట్ల. ఇపపట్టకిప్పపడు పదివలు పోసి 
ఎందుకు కొనానవు? ఇందులో నాకేం అరధం అవుతుందీ? దీనిని ఎలా 
నొకాకలో నాకేం తెలుస్త"  అంటూ ఆనందంగానూ, కాసి 
మెెుహమాట్ం తోనూ ఉబిాతబిాబాయిోంది 80 ఏళ్ళ అతియోగారు. 
"నేరుికుంటే ఏదైనా వసుిందమామ! మానిా ఉందిగా, ఆదివారం రోజు 
దానిదగగర నేరుికో! అనానడు, ఏడవ తరగతి చదువుతునన మానిా 
సెల్ టెకానలజీ అంతా అవపోసన పెటేిసింది. దానికి బామమంటే 
ప్రాణం. స్తకల్ నండి రాగానే బామేమ కనబడాలి, బామమ ప్రకకన 
లేకుండా నిద్రపోదు. స్తకల్ విషయాలనీన బామమకే చెప్పతుంది. 
బామామ, మనవరాలు మంచి సేనహితులు. ఇంకేం ఒకఆదివారం 
నాడు గదిలో మంచంమీద, గుసగుసలాడుకుంటూ పకకపకకనే 
పడుకుని సెలిో కుసిీ మెెుదలెటి్లరు ఇదదరూ, 

"ఏమిటే! మ్మటిుకోగానే పాదరసంలా జర్చగపోతోందీ? " 
సంబరపడిపోతోంది అతియో. 
"ఇది అంత్య బామామ! ఇదిగో ఇలా నొకాకలి! ఇలా చేయాలి! 
"అంటూట్రైనింగ్స ఇచిింది, 

మానిా స్తకల్ కి పోగానే బామమగారు సెల్ ఆన్ చేసి సినిమాలు 
చూడట్ం, జ్యక్స ఎంజాయ్ చేయడం, తెలియనివి ఆయనన ననన 
అడిగ తెలుసుకోట్ం, అతియో పాత తరం అతియో గా, 
బామమగాగాక, క్రొతితరం అతియోగా బామమగా సర్చకొతి అవతారం 
ఎతిి పర్చణతి స్వధంచ్చరు. 

అంతవరకూ ఆవిడ కాలక్షేపం బాగానేఉంది, కానీ మానిా 
బామమకి ఫోన్ వాడకం నేర్చప క్రమంలో ఫోనకి అలవాటు పడింది. 
స్తకల్ నండి రాగానే చదువు, హోంవర్క, మానేసి సెల్ ఆన్ 
చేయట్ం మెెుదలుపెట్టింది. పోనీలే సరదాగా కాసేప్ప ఆడుకోమని 
ఉప్పక్షించ్చం అతియోగారూ, మేమూ. రోజూ ప్రేమగా వుండే 
బామమతోనే మాట్లు మానేసి వీడియోగేమ్స ట్టక్ ట్లక్  లు, యు 
టూోబ్ ఆన్ చేసి ఏమిటేమిట చూడట్ం,మెెుదలు పెట్టంిది. అతియో 

ఎవర్చకనాన ఫోన్ చేయాలనాన ఫోన్ మనవరాలిని అడుకోకవట్ం 
చూసే వాళ్ళకి ఇదేమిటీ అనిపిసోింది. అవసరానికి వాడాలిసన ఫోన్ 
బామమచేతిలో కనాన, మనవరాలి చేతిలోనే ఎకుకవసేప్ప ఉంటంది. 
ఇంటి వాళ్ళళ మందలించ్చరు. తెలిసినవాళ్ళచేత చెపిపంచ్చం. సెల్ 
పిలిలు వాడట్ం వలి వచేి నషాిలు ప్పపరిో చదివివినిపించ్చం. ఐనా 
వినే సిథతి దాట్టంది, నిరంతరం సెల్, సెల్. బయట్ ఫ్రండ్స ని కలవడం 
మానేసింది, అందర్చకీ తన నెంబర్ ఇచిి గంట్లకొదీద వాట్సప్ 
ఛాట్టంగ్స లు, గంట్లు గంట్లు మాట్లు మ్మచిటిు, ఏదనాన అంటే 
సిలబస్ డౌట్స అని చెపపట్ం తలనొపిపగా తయారయింది. అననం 
తినేట్ప్పపడు కూడా సెల్ చూస్తి తినడమే, అరధరాత్రిదాకా మేలుకొని 
ఫోనోి మ్మనిగపోవట్ం. ఇంటి వాళ్ళకి భయంపటిుకుంది, ఈ 
వయసుకే టెకానలజీని ఇంత దుర్చానియోగం చేసేి, పిలభివిషోతిు 
ఏమై పోతుంది? బామమకాలక్షేపం  ఎలా ఉనాన ఇది తలలు 
పటిుకుకూరుినేంత  భారమైంది. ఏం చేయాలి? 

ఓరోజు మానిా స్తకల్ నండి రాగానే బామామ! అని పిలిచింది. 
బామమకనిపించలా! 

"అమామ! బామేమదీ!" అడిగంది. మానిా 
"నీకు సెల్ అపపగంచి తన ఎటవళ్ళళపోయింది, బహుశా 

వృధాధశ్రమానికనకుంట్ల! నాననగార్చ దింపివచ్చిరు. తనవలేి అంటే 
తనకాలక్షేపం కోసం సెలోూన్ కొనట్ం వలేి నవుా చెడి పోతునానవని 
ఏడుస్తి మీ నాననతో నేనెట్నాన వళ్ళళపోతారా పంప్పయరా! అనట్ం 
వినానన. అయినా నీకెందుకు ఈ మధ్ో బామమతో సహవాసం 
చేయటేి దుగా నవ్వా, పోత్యపోనీ బామమనీ అంటూ ఇదిగో సెల్ నవా 
ఉంచుకో!"  సెల్ ఫోన్ మానిా చేతికి ఇస్తి అనానన. అంత్య,ఏడుప్ప 
మొదలు పెట్టింది మానిా, "బామమకావాలీ "అని ఏడుప్ప, ఎవరూ 
పట్టించుకోనటిు ప్రవరి్చంచ్చం, మౌనంగా మేమంతా ఎవర్చ పనలిో 
వాళ్ళళ నిమగనం అయాోరు, కానీ మానీా మాత్రం ప్పసికాలు 
మ్మట్ిలేదు, ఏడుస్తినే ఉంది, అననం తినలేదు, మరునాడు స్తకల్ కి 
వళ్ళలేదు. బామమకావాలీ ఎకికళ్ళళ పెట్టి ఏడుస్తి సెల్ విసిర్చసింది. " 
అమామ! నాకు  ఫోన్ వదదమామ! బామేమ కావాలి! పిలువమామ!" కానీ మేం 
ఎవరం సపందించలేదు, జారం వచిింది, సంధ కలవర్చంతలు 
"బామామ!బామామ!" అని.డాకిర్ వచిి ట్రీటెమంట్ ఇచ్చిరు, తగగలా! వారం 
రోజులకి ఎకకడినండో ఊడిపడింది, అతియో. మానీా, మానీా అని 
పరుగుపరుగున.  "బామామ నాకు నీ సెల్ ఫోన్ వదుద, నవా కావాలి 
ఫోన్ నీకిచేిస్వి, ననన వదలిపెట్టి వళ్ళళపోకూ" "కలవర్చసోింది మానిా. 
బామమ,మనవరాలు కౌగలింతలతో మమేకమైపోయారు."నినన 
విడిచి నేనెకకడికి పోతాన్రా బంగారం మనిదదరం ఎపపట్టకి 
సేనహితులం సర్చనా!" మనమరాలి దగగర్చ కూరుిని బుజీగంచింది. 
వార్చదదర్చ బాంధ్వాోల మధ్ో అనబంధాల తీవలు అలిుకునానయి. 
నేనూ ఈయనా నవుాతూ ఒకర్చ మ్మఖాలొకరు చూసుకునానం. కానీ 
ననన నేన ప్రశినంచుకునానన. నా వల ికాదూ!? ఇనిన 
అనబంధాలకూ, అవాంతరాలూ, ననన నేన మారుికోవాలిసంది 
చ్చలా ఉంది. వంట్నే ఫోన్ చేతులిోకి తీసుకునానన. కొంతమంది 
పిలిలనూ, వార్చ తలిిదండ్రులన మన సంసకృతికి 
ప్పనరంకితమవుదాం రమమని పిలవాలని. 

                    ~శుభం ~  



25 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  26 

ఉగాది 2022 సంబరాలు 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  27 

ఉగాది 2022 సంబరాలు 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  28 

ఉగాది 2022 సంబరాలు 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  29 

ఉగాది 2022 సంబరాలు 



తెలుగు జ్యోతి - ఉగాది సంచిక : మార్చి-మే 2022  30 

 

రెపపలు తెరిచిన  నా రింగుల కలలిన ఆర్చస్తకునేది అకాడే! 

రెకాలు విరిగిన నా ఆశలిన కనీనటి దహనిం చేస్వదీ అకాడే! 

నా గుిండ గుబులును తమలోకి నిింపుకొని  

సైరాింగా నిలబడమని చెప్పపది.... 

నా సింతోషాల దింతరలిన మోస్వది 

ఆ నాలుగుకోళ్లూ ! 

తన ఎదపెై  అడడ ింగా వాలుత్యనా.... 

అమా ఒడిల్ల ఓదార్చిిందుకు స్థదధ ింగా ఉింటుింది! 

నే గుపెపడు నవువలిన పోగేస్తకొసాు నా.... 

తను పులకరిింతల పువై వ  

సావగతిస్తు ింది! 

నా బతుకు బద్దు లకు చుటెుకొనన బింధాల సపరశ తనకు తెలుస్త! 

నా జీవ్న ప్పగును ఆకుపచిగా నిమురుతూ.. 

నాకు పురుడోస్థన విశార ింతి వ్నిం తను! 

పొదుు పోని వతల రాతుు లిన  

తనపెై  విదిలిించినప్పుడల్లూ   

నా దుుఃఖ భారానిన తనలోకి ఇింకిించుకుింటుింది! 

చిటుూ తునన మస్థు ష్ా కణాల ను జోకొడుతూ సాింతవనతలగడపెై  

స్వదదీరుస్తు ింది! 

పొింగిన హృదయ క్కింతులిన కవితగా రాస్విందుకు 

తన ఎదపెై  ఒరిగిన తెలూ క్కగిత్యనిన ముదాు డుతూ  నా భావాల ముదర లిన 

తొలిగా సపృశిించేది తనే! 

నా బతుకు పొదుు లో  

అమాఒడి కిరణసపరశ తరావత.... 

పస్థప్రర యపు వలుగులిన పించుకొనన తొలిస్వనహ సపృహ తనే!  

గత క్కలపు నిింగిలో కరిగిన 

నిననల సింధాలకు వీడోాలు చెబుతూ... 

మృతుా చీకటిని చేరుకుననపుడు తనపెై  చేరుికొని  

నా వింట వ్చేి "ప్రడమించిం" 

నా చివ్రాఖరి నేసు ిం! 

పురిటి  నుిండి ప్రడ వ్రకూ 

ననున మోసూు   

నా జీవిత ర్చయిపవ్ళ్ూ కు  పర తాక్ష సాక్షామై న "మించ్చనిన" ఇల్ల 

వాలిిన పర తిక్షణిం నేను అమిత విశార ింతిని పొిందుత్యను! 

నా పకానే క్కసు  ఖాళీ అటె్టపెటెి అలస్థన హృదయాలను 

ఆహ్మవనిసాు ను!  

మంచం     
దండపాట్ట నాగజ్యోతి శేఖర్      
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లక్ష్మి, రంగడు రోజువారీ పనలు చేసుకునే కూలీలు. 
ఇదదరూ పొదుదన పనికి వళి్ళ రాత్రికి వస్విరు. 
వాళ్ికు ఇదదరు పిలిలు.  
 
ఇదదరూ అపారిాంట్స కటేి తాపీ మేసాీ దగగర కూలిపనికి 
వళ్ళతుంట్లరు. 
 
టైల్స కొట్ిడం రదుదని గోనిసంచులిోకి ఎతడిం రంగడిపని. ఆ 
సంచులిన తలమీద పెటిుకుని బయట్ పారబోయడం లక్ష్మి వంతు. 
వరకర్స ని లిఫి్ట వాడనీయరు అపారిాంట్ వాళ్ళళ. ఎనిన 
అంతసుిలైనా  మెట్ిమీదనంచే ఎకిక దిగాలి. 
 
ఓరోజు  టైల్స కొడుతుంటే  రంగడి చెయిో కోసుకుపోయింది. పని 
ఆపి కూరుినానడు. స్వయంత్రానికలాి బాత్ రూమ్ టైల్స 
ఊడదీయాలని చెపాపడు మేసాీ. 
కొనిన టైల్స అయినా పగలకుండా తీసేి బాలకనీ గ్రిల్స పై 
పరుచుకుంట్లమని చెపిపంది  

ఆ ఇంట్ట పెదాదవిడ. 
 
రంగడి చేతి గాయానికి కటిుగట్టి "నవుా తప్పపకో మావా! నేన 
చేస్వినండు" అంది లక్ష్మి. 
"నా వలేి కాదు. నవాలా చేయగలవు " అనానడు  
కొనిన టైల్స పగలకుండా ఊడతీసింది లక్ష్మి.. 
 
ఇనానళ్ళిగా ఈ పని చేసుినాన ఒకక టైల్ కూడా పగలకుండా రాలేదు. 
నవాలా తీస్వవ 
అనానడు రంగడు. 

"ఏంలేదు మావా! ఇంట్టకాడ కొబార్చ చిపపని చ్చకుతో కోసి 
మ్మకకలు తీస్విం కదా. ఆ ఉపాయం  ఇకకడ ప్రయోగంచ్చ. ఎకకడ 
బెసగ కొడిత్య ఎకకడ ఏ రాయి లేసుింద్య తెలిసిపోయింది ఇదే కొబార్చ 
చిపప సిదాధంతం మావా " అంటూ నవిాంది లక్ష్మి. 
 
భారో తెలివికి మ్మర్చసిపోయాడు రంగడు. 
లక్ష్మి ఉపాయంతో చేసే పనలన అందరూ మెచుికునానరు. నీకంటే 
నీ భారో తెలివైంది అనడంతో రంగడిలో ఆతమనూోనత మొదలై  లక్ష్మి 
మీద ఆధకోత చూపాలని ప్రయతినంచేవాడు. 

ఆమెన పూచిగప్పలిలా తీసిపార్చయడం, నలుగుర్చలో 
కించపరచడం , నా తెలివిమ్మందు నీ తెలివంత అని ఎదేదవా చేస్తి 
మాటి్లడడం చేయస్వగాడు. 
 

లక్ష్మి ఇవమీ పట్టించుకోకుండా తన పని తన చేసుకుపోతోంది. 
 
"నా రోజు కూలీ వయిో రూపాయలు, నీ కూలీ ఏడందలు. 
మనిదదర్చకీ త్యడా లేదంటే లచిిమీ!? నవుా నా మాటే ఇనాల. 
నేన వయసులో పెద్యదడిన, నీకనాన ఎతిులో బలంలో రోజు కూలీ 
డబుాలిో  కూడా పెద్యదడేన."అనానడు రంగడు. 
 
"నీకు వయిోచిి నాకు ఏడందలే ఇసుింటే మేసాీని నిలదీసి 
అడగవందుకు? నా ఇంట్టది కూడా నాతో సమానంగా కూలిపని 
చేసోిందని గట్టిగా నిలదీయొచుిగా " అని అడిగంది లక్ష్మి 
 
"ఎందుకడగాల మనిదదర్చకీ సమానంగా కూలి ఇచేిసేి మనిదదర్చ 
బలాలూ సమానమైపోతాయా? ఆడది ఆడదే మగాడు మగాడే " 
అనానడు రంగడు. 
 
అతనితో వాదన పెటిుకోడం దండగ అని ఇంట్టపనలు మ్మగంచి 
వంట్ చేసి పిలిలకు అననం తినిపించి రంగడికీ తనకీ కాోరజీ 
కట్టింది. ఇదదరూ కలిసి  పనిలోకి వళి్ళపోయారు. 
 
వీళ్ళ సంభాషణన వింటునన పకికంట్ట లెకకల మాస్వరిు మాధ్వరావు 
చిననగా నవుాకునానడు. 

ఒకరోజు రంగడితో ఇలా అనానడు. 
"రంగా! నీ భారోకూడా నీతో సమానంగా పనిచేసుిననప్పపడు కూలీలో 
ఎకుకవ తకుకవలిన నవుా ఎలా ఒప్పపకుంటునానవ్. నీ భారో నీకనాన 
తకుకవ అని ఎలా అనకుంటునానవు?" అని అడిగాడు మాధ్వరావు. 
 
"ఇదదరం సమానం ఎటి్ల అవుతాం స్వమీ! దానికి  తకుకవ నాకు 
ఎకుకవ కూలీ ఇయాోల. అది నా మాట్ ఇనాల. అదీ రూలు" అనానడు 
రంగడు. 
 
మాధ్వరావు బాగా ఆలోచించి లక్ష్మిని పిలిచి 
"మీఆయనకంటే నవా ఎకుకవ సంపాదిసుినానవ్ తెలుస్వ?" 
అనానడు 
 
"అదెటి్ల స్వమీ?! నాకు మా ఆయనికిచిినంత కూలి ఎప్పపడూ 
ఇవారుగందా?" అంది లక్ష్మి. 

"నవుా నేన చెపిపనటిు చెయిో. ఎటి్లగో నీకే తెలుసుింది. సర్చగాగ 
వారం రోజులపాటు నేన చెపిపనటేి చెయిో. మనసు కర్చగ నా మాట్ 
తపాపవో నీ కథ్ మళ్ళి మొదట్టకి వసుింది. నీ అననలాంట్టవాడిని.  

నా మాట్మీద నమమకం ఉంచు." అనానడు మాధ్వరావు. 

చెరిసగం   
గొర్చి వాణిశ్రీనివాస్         
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అతన చెపిపనటేి ఆ రోజు పొదుదన ఒంటి బాలేదని మంచం 
దిగలేదు లక్ష్మి. 
"జారంగా ఉంది ఈయాలకు పనికి రాలేన. ఇంట్టపనలు కూడా 
చేయలేన మావా. ఒంటి మా చెడడ నీరసంగా ఉంది." అని దుపపట్ట 
మ్మసుగుపెటిుకుని పడుకుంది లక్ష్మి. 
 
పిలిలకి బడికి ఆలసోమైపోతోందని బయట్నంచి ట్టఫిన్స తెచిి 
పెటి్లడు రంగడు. 
ఆ రోజు మధాోహనం, రాత్రి భోజనాలు కూడా బయట్నంచి 
తెపిపంచ్చడు. ఇంట్టలిిపాతికీ తిండి ఖరుి అంతా కలిపి ఆరోజుకి 
అయిదు వందలు అయింది. 
 
మరానడు కూడా లక్ష్మి మంచం దిగలేదు. 
ఆరోజు కూడా మరో అయిదు వందలు ఖరుి. 
ఇక బట్ిలు ఉతకడం, గనెనలు తోమడం రంగడి వంతయిోంది. 
ఇంట్టపనలు పూరి్చచేసి పనికి ఆలసోంగా వళ్లిసర్చకి అయిదు వందలు 
కోతపెటి్లడు మేసాీ. హడలిపోయాడు రంగడు. 
 
"లెగవ లక్ష్మీ! నవుా పడకేసిన ఈ రండు దినాలిో నీ కూలీతో కలిపి 
మనకి రండువల పైనే లాసు. ఇంకో నాలుగురోజులు నవుా మంచం 
దిగలేదంటే మనం అప్పపలిో మ్మనిగపోతాం" అనానడు. 

 
"అయోో మావా! అంత లాసైపోనామా!? ఒకకరోజు తొంగుంటేనే 
రండు వలు నషిం. 
అదే వారం రోజులైత్య మ్మనిగపోతాం. ఇదదరం కషిపడిన 
సంపాదనంతా గోవిందా. 
 
ఇంటిపనంతా చేసుకుని నీతో పాటు పనికి వచిినందుకు 
ఏడందలు, ఇంట్ట పనలు, వంట్ చేయడంవలి మిగలిింది 
అయిదండలు కలిపి నా సంపాదన రోజుకి పనెనండందలు. నీకంటే 
రండందలు ఎకుకవ కదా మావా " అంది లక్ష్మి. 
 
"అవునే లక్ష్మీ! నా  కంటే నీ కూలి తకుకవని చ్చలాస్వరిు నినన 
వళాకోళ్ం చేస్వనగానీ నవుా ఇంటి చేసేపనికి లెకక కడిత్య నా 
సంపాదన ఏ మూలకే?! మనిఇదదరం సమానమేనే.  

మన కూలి కూడా సమానంగా ఇయాోల. ఈ మధ్ోనే మన 
వాళ్ళళ  రోజుకూలీ సంఘం  పెటి్లరుగదా! అందులో ఈ సంగతి 
మాటి్లడాదం. ఆడాళ్ళకి కూడా   కూలీ సమానంగా ఇవాాలని ఒక 
తీరామనం తీసుకొదాదం." అనానడు రంగడు. 
రంగడి మాట్లకు లక్ష్మి సంతోష పడింది. 
మంచి ఉపాయం చెపిపన లెకకల మాస్విర్చకి  కృతజాతలు  చెపిపంది. 
-------------------------------------------  
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 2022 తిరమూరిి దినోత్సవాలు 
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తాళ్ం తీసుినన చప్పపడు విని, “నళ్ళనీ వసోింది... కొంచెం ఆ ఏడుప్ప మొహం 
మారిరా బాబూ... “అనానడు, రమేష్, రమణతో. రమణ రండు చేతులతో మొహానిన 
గటి్టగా తుడుచుకుని, కురీిలో సర్చగాగ కూరుినానడు. నళ్ళనీ  లోపలకి వస్తినే 
వాళ్ళళదదరీన చూసి, “ఓ... ఇవాళ్ అప్పపడే వచేిస్వర్చ... “అని అంటూ, అకకడునన కప్పపలిన 
చూసి, “టీ కూడా తాగేసినటుినానర్చ.. చ్చలాసేపయిందా.. వచిి... “అంది. “అబేా ... 
ఇప్పపడే ఒక అరగంట్ అయింది వచిి... ఎలాగూ నవుా కూడా వస్వివుకదాని టీ 
పెట్లిన... కప్పపలో ఉంది చూడు... “అనానడు రమేష్. “ఓ... థంకూో.. “అని 
నవుాతూ లోపలికి వళ్ళళంది. పదినిమిషాలిో మైక్రోవవ్ లో వడి చేసుకునన టీ కప్పపతో 
వచిి కూరుిని, “చెప్పప, రమణా... ఏమిట్ట విశేషాలు.. “అంది నవుాతూ. “ఆ... 
ఏమ్మంట్లయిలే... ఏవో మా ఆఫీస్ విషయాలే మాట్లిడుకుంటునానమ్మ... పెదద 
సీర్చయస్ విషయాలేమీ లేవు.. “అంటూ రమణకి బదులు తన సమాధానమిచ్చిడు, 
రమేష్. “సర్చ, ఇంతకీ పెళ్ళళ ఎప్పపడు చేసుకుంట్లవు, రమణా.. ? తొందరగా 
పెళ్ళళచేసుకుంటే నాకు కూడా ఒక తోడు దరుకుతుంది. “అంది, నవుాతూ నళ్ళని. 
“ఆ..ఆ.. చేసుకుంట్లడిే ... తొందర్చమ్మంది.. “మళ్ళళ రమేషే సమాధాన మిచ్చిడు. 
నళ్ళని రమేష్ కేసి సీర్చయస్ గా ఒకకస్వర్చ చూసి, “నవుా చెప్పప, రమణా.. 
ఏమంటునానరు మీ ఇంట ి... అసలు నీకు సంబంధాలు చూసునిానరా, లేదా... 
లేకపోత్య చెప్పప ... నేన చూస్వని. “అంటూ చిరునవుా నవిాంది, నళ్ళని. “చూడకేం 
అకాక... చ్చలానే చూసుినానరు ... నాకే ఇంకా టైం దరకడం లేదు, మా ఊరు 
వళ్ళడానికి. “అనానడు, చిననగా రమణ, రమేష్ వైప్ప చూస్తి. రమణ నళ్ళని ని 
“అకాక.. “అని పిలుస్విడు.”తొందరగా వళ్ళళ సెట్టల్ చేసుకురా... సరదాగా నీ పెళ్ళళకి 
వచిి, మేమంతా బాగా ఎంజాయ్ చేస్విం. “అంది నళ్ళని. “బావుంది... నవుా 
ఎంజాయ్ చేయడానికి వాడిప్పపడు పెళ్ళళ చేసుకోవాలా ...? “అంటూ నవాాడు, 
రమేష్. నళ్ళని ఏద్య అనబోతుంటే రమణ లేచి, “ఒకే... ఇక నేన వస్విన... “అంటూ 
ఇదదర్చకీ “బై “చెపిప వళ్ళళపోయాడు. 

నళ్ళనికీ, రమేష్ కీ ఐదేళ్ళ క్రితం పెళ్లటళంది. వాళ్ళది ప్రేమ వివాహం... ఇదదర్చ 
తలిితండ్రులకీ కాదని చెపపడానికి కారణమే లేదు... ఎందుకంటే ఇదదరదీ ఒకటే 
కులం. హోదా లో కానీ, పరపతిలో కానీ, సంపదలో కానీ ఎవర్చకి ఎవరూ 
తీసిపోరు. పెళ్ళయాోక ఇదదరకీ బెంగుళూరులో ఉద్యోగాలొచ్చియి. వంట్నే కంపనీ 
దాారా అమెర్చకా వళ్లళ అవకాశమొసే,ి వళ్ళళ, అకకడ మూడేళ్ళళ ఉండి, మళ్ళళ 
బెంగుళూరు వచేిరు. అప్పపడే రమేష్ కి ఆఫీస్ లో కొతిగా జేర్చన రమణ 
పర్చచయమయాోడు. రమణ రమేష్ కనాన నాలుగేళ్ళళ చిననవాడు. ఆరడుగుల 
ఎతిుతో, తెలిగా అందం గా ఉంట్లడు, రమణ. అసిమానం వాళ్ళళంట్టకి వస్తి చ్చలా 
తొందరగానే వాళ్ళతో బాగా కలిసిపోయాడు. రమణది ఆంధ్రాలో మారుమూల 
చినన పలిెటూరు. అతని తలిితండ్రులు అకకడే ఉంట్లరు. పెదదగా ఉననవాళ్ళళ కాదు 
కానీ ఉనన నాలుగెకరాల పొలంలో వోవస్వయం చేసుకుంటూ కషిపడుతునానరు. 
కొడుకు చకకగా చదువుకుంటునానడని, అప్పప చేసి, మరీ చదివించ్చరు. 
బెంగుళూరు వచిిన దగగరనంచీ రమణ మార్చపోయాడు. అతనికి ఇప్పపడు ఆ 
పలిెటూరు వళాళలనే లేదు. లోకం కొతిగా కనపడుతోంది. రమణ కూడా ఒక ఇలిు 

అదెదకు తీసుకుని ఉంటునానడు. అప్పపడప్పపడు రమేష్, నళ్ళని అకకడకి వళ్ళళనప్పడు, 
నళ్ళని తమాషాగా “తొందరగా పెళ్ళళచేసుకో.. ఈ బ్రహమచ్చర్చ కొంప 
చూడలేకపోతునానన “అనేది. ఎనోనస్వరు,ి “స్వంబార్ చేయడం నేర్చపస్వి ... 
నేరుికో, రమణా.. నవాసలే పకాక వజిటేర్చయనివి... “అనేది నళ్ళని సరదాగా. 
ఏఒకకటీ నేరుికోలేదు.. రమణ. 

ఆరోజు రాత్రి నళ్ళని, “రమణ అలా ఉనానడేమిట్ండీ ..? “అని అడిగంది. దానికి 
రమేష్, “ఆ ... మామూలే.. ప్రేమలో పడాడడు... “అంటూ నవాాడు. “ఓ... అయిత్య 
ఇంక పెళ్ళననమాట్.. మర్చ నాకు ఆ మాట్ చెపపచుిగా... “అంది, నళ్ళని. “చెపాిడులే.. 
నెమమదిగా.. బహుశా .. ఆ అమామయిని తీసుకొచిి చెపాిడేమో... “అంటూ అటు 
తిర్చగ పడుకునానడు. “రమేష్. అననటుిగానే రమణ ఆ అమామయిని ఒక రోజు 
వాళ్ళళంట్టకి తీసికుని వచ్చిడు. అమామయి బావుంది. ప్పరు కరుణ. నళ్ళని 
సంతోష్టంచింది. పెళ్లళప్పపడంటే.. మాట్ దాటేస్వడు.. రమణ. అదే విషయం మళ్ళళ 
భరినడిగంది, నళ్ళని. “ఓసి పిచిిమొదూద ... ఇంకా అరధం కాలేదా...!? ఇప్పపడు 
వాళ్ళళదదరూ సహజీవనం చేసుినానరు.. “అంటూ అటు తిర్చగాడు, రమేష్. నళ్ళనికి 
నోట్టనండి మాట్ రాలేదు. ఏద్య కథ్లిో చదవడం, అకకడడకకడా వినడమే... 

ఎప్పపడూ రమణా వాళ్లళ రమేష్ వాళ్ళళంట్టకి వచేివారు. అలా రండేళ్ళళ గడిచ్చయి... 
నళ్ళని, రమణని పెళ్ళళ మాట్ అడగడం మానేసింది. ఒకరోజు రమేష్ నళ్ళనిని 
కూరోిబెటి్ట, చెపపడం మొదలెట్లిడు. “నళ్ళనీ! వచేి వారం రమణ పెళ్ళళ.. కరుణతో .. 
రమణ తలిితండ్రులు ఈ పెళ్ళళకి ఒప్పపకోలేదు కాబటి్ట మనమే  ఈపెళ్ళళ చెయాోలి. 
కరుణ వాళ్ళ వాళ్ళళ ఒప్పపకునానరు. వాళ్ళళ చర్ి లో చేస్విరు. తరాాత రజిసిర్ 
అవుతుంది. ఆ తరాాత మన తెలుగు స్వంప్రదాయం లో మన ఇంటి చేదాదం... 
ఏమంట్లవ్ .. “అనానడు. “ఎందుకు రమణా వాళ్ళవాళ్ళళ ఒప్పపకోలేదు..? రమణ 
వాళ్ళ ఊరు ఎప్పపడు వళాళడు.. ? “అని అడిగంది, నళ్ళని. రమణ వాళ్ళ అమమ చ్చలా 
మొండి మనిషట్... నవుా ఆ పిలిని చేసుకుంటే మమమలిన ఒదిలేయిరా ... 
అందిట్లవిడట్. “నళ్ళని ఇంక మాట్లిడలేదు. అనోమనసకంగానే అనీన చేసింది.  
పెళ్ళళకి రమేష్, నళ్ళనీ పెతినం వహించి ఏ లోటూ రాకుండా చేస్వరు. 

ఒక రోజు పొదుదనేన కాలింగ్స బెల్ వినపడి తలుప్ప తీసింది, నళ్ళని. ఎవరో ఒక 
పెదాదయనా, పెదాదవిడా నిలబడి ఉనానరకకడ.  “రమేష్ గార్చ ఇలిు ఇదేనా.. అండీ 
..”అంటూ తడుమ్మకుంటూ నెమమదిగా తెలుగులో అడిగారు, ఆ పెదాదయన. 
“అవునండీ .. ఇదే.. మీరవరూ..? “అంది నళ్ళని తలుప్ప పూర్చిగా తీయకుండానే.. 
“మేమ్మ ... రమణ తలితిండ్రులమమామ.. “నెమమదిగా సమాధానం 
చెపాపరాపెదాదయన. ఇంతలో “నలీి.. ఎవరూ..? “అంటూ వచ్చిడు, రమేష్. నళ్ళని, 
రమేష్ కి వాళ్లళవరో చెపిప, తలుప్ప పూర్చిగా తీసింది. రమేష్ వాళ్ళని చూసి, మొహం 
చిటి్టంచ్చడు. ఇంక తపపక వాళ్ళని లోపలకి రానిచ్చిడు. “కొంచెం మా అబాాయికి 
మేమ్మ వచిినటుిగా తెలియ పరచండి. వాణిణ చూడడానికి ఇంత దూరం వచ్చిమ్మ.. 
ఈ పిచిిది కొడుకుని ఏద్య అడుగుతానంటూ వచిింది... వదదని ఎంత చెపిపనా 
వినలేదు.. వాణిన చూసి, రాత్రి బండెకేకసి వళ్ళపోతాం, బాబూ... “అనానరు ఆ 
పెదాదయన.  మొబైల్ తీసి, రమణ కి కాల్ చేసి చెపాపడు. “రమణ వసుినానడు, 

ఇదేమి న్యయయం... ?    
పిడపరి్చ భారతి          
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కూరోిండి. “అంటూ బాత్ రూం లో దూరాడు. రమేష్ తయారయేోసర్చకి నళ్ళని 
ట్టఫిన్ , కాఫీ రడీ చేసి పెటి్టంది. ఆ పెదదవాళ్ళకి కూడా కాసి కాఫీ ఇచిి, భరినడిగంది... 
రమణ ఇంకా రాలేదేమిట్ని... “ఆఫీస్ కెళ్ళళ సెలవు పెటి్ట వస్విననానడు.. 
ఎప్పపడస్విడో.. ఏమిట.. నవుా కూడా వళాళలి కదా ... ఎలా ... పోనీ ఒక పని 
చేయి... కింద సెలాిర్ లో వాచ్ మెన్ ఇంట్ట పకక ఒక సిమెంట్ బెంచ్ ఉంది కదా ... 
వీళ్ళని అకకడ కూరోిబెటి్ట, నవుా ఆఫీస్ కి వళ్ళళపో.. ఒకేనా... బై..”అని నిరిక్షయంగా 
అంటూ వళ్ళళపోయాడు, రమేష్. 

నళ్ళని ఒకకస్వర్చ వాళ్ళళదదర్చ కేసీ  చూసింది... బికుక బికుక మంటూ కూరుినానరు, 
ఇదదరూ... తన ఇచిిన కాఫీ కూడా ఎంతో మొహమాట్ం గా తాగ, ఆ గిాసులు 
ఎకకడ పెట్లలిా అని చూస్త ికూరుినానరు. రమేష్ వళాళక, ఆ పెదాదవిడ లేచి, “ఈ... 
గిాసులూ... “అంటూ అరోధకిి గా ఆప్పసింది. వంట్నే నళ్ళని, “ఇలా ఇయోండీ,  పినిన 
గారూ! ... “అంటూ ఆ గిాసులు అందుకుని కిచెన్  సింకులో పడేసింది. తరాాత 
ఇదదరీన గెసి్ రూం లోకి తీసికెళ్ళళ, “పినినగారూ! మీరూ, బాబాయి గారూ స్వననాలు 
చేయండి... నేన కూడా తయారయి వస్విన... “అంటూ వళ్ళళ  పోయింది, 
అకకడినంచి. ఒక గంట్లో తన తయారయి, పని అమామయికి చేయాలిసన పనలు 
అపపచెపిప వచేిసర్చకి, వాళ్ళళదదరూ స్వననాలు చేసి కూరుినానరు. నళ్ళని ఆఫీస్ కి సెలవు 
పెటిేసి, వాళ్ళతో కూరుింది. ఏమి మాట్లిడాలో, ఎలా మొదలెట్లలిో తెలియక నళ్ళని, 
తట్పట్లయిస్తి, “రమణ పెళ్ళళకి మీరు ఒప్పపకోవలసింది ...పెళ్ళళ చేసుకుంట్లనని  
అనగానే  ఆ పిలిని చేసుకుంటే మమమలిన వదిలేయరా.. అని అనడం ఎందుకు  
“అంది. పెదాదవిడ ట్కుకన తల ఎతిి, నళ్ళని వైప్ప చూసి... “మేమ్మ ఒప్పపకోలేదని 
మీకెవరు చెపాపరమామ... మా కొడుకా...? అని పెదాదయనిన చూస్త,ి “వినానరండీ ... 
ఈ మాట్.. “అంటూ కళ్ళమమట్ నీళ్ళళ పెటుికుందావిడ. “రాజోం... ఊరుకో... 
“అనానరు, ఆ పెదాదయన... నీరసంగా... “రమేష్ చెపిపంది నిజమే... ఆయన మీద 
చూసేి  కొంచెం మొండిగానే ఉందీవిడ... “అనకుంది, నళ్ళని. “అమామ! నీ ప్పర్చమిట 
...నీకు టైమ్  ఉందంటే నేన మా గుర్చంచి కొంచెం చెపాిన. “అనానరావిడ. “నా 
ప్పరు, నళ్ళని. చెపపండి, పినినగారూ!.. వింట్లన. “ అంది, నళ్ళని.  ఆవిడ చెపపడం 
మొదలెటి్టంది.... “మాది చినన పలిెటూరమామ... మా లోకమంతా మా పిలిలే... మాకు 
పెళ్లటళన తరాాత ప్పటి్టన నలుగురు అబాాయిలూ ప్పర్చటినే పోయి, మాకు ప్పత్ర శోకం 
మిగలాిరు. తిరుపతి వంకటేశారునికి  మొకుకకుంటే ఆ తరాాత ఐదేళ్ళకి, వీడు 
ప్పట్లిడు. వంకట్రమణ అని ప్పరు పెటుికుని వాడు అడిగన వనీన కొని ఇచిి, ఎంతో 
అప్పరూపంగా పెంచుకునానం. పై చదువులకి డబుా లేకపోత్య అప్పప చేసి మరీ 
చదివించ్చమ్మ. నేన అనీన వాడికి చెప్పపదానిన... ఎంత అప్పప చేసునిానం... 
ఎందుకోసం అప్పప చేసుినానం.. అంటూ చెప్పి... “అమామ.. బెంగ పెటుికోకు... నాకు 
ఉద్యోగం రాగానే, ఈ అప్పపలనీన తీర్చిసి, మీకొక పెదద ఇలిు కట్టిస్వ.ి.. చూస్తి 
ఉండు... “అంటూ ఉండేవాడు. ఊళ్లళ వాళ్ళందరూ మా అదృషానిిన పొగడేవాళ్లళ. 
“కొడుకంటే... వంకట్రమణేరా... ఎంత బాగా చదువుతునానడో చూడండి. 
“అనేవార్చ... ఇప్పపడు ఆ అప్పప తడిసి మోప్పడు అయింది. దానికి కూడా బాధ్పడ 
లేదమామ... భూమితలిిని నమ్మమకునన వాళ్ళం .. ఆ తలిి మమమలిన తపపక కరుణిసుింది... 
“అంటూ ఆమె మొదలుపెటి్ట, చెపపడం మ్మగంచేసర్చకి, టైమ్  ఒంట్టగంటైంది. 
పెదాదయన మనసులోనే బాధ్ పడుతుంటే, పెదాదవిడకి కనీనళాళగటిేదు. మధ్ో 
మధ్ోలో ఆ పెదాదయన ఆవిడ వనన నిమ్మరుతునానరు. భోజనాల టైమ్  కాగానే 
వాళ్ళకి కూడా అననం వడిడంచింది, నళ్ళని. నళ్ళని బలవంతం మీద ఏద్య కొంచెం 

ఎంగలిపడాడరు ఇదదరూ. కాసేప్ప పడుకోకమనాన వినకుండా కొడుకు కోసం చూస్తి 
కూరుినానర్చదదరూ.  రండు గంట్లకి రమేష్ వచిి, రమణ వసుినానడని వాళ్ళతో 
చెపాపడు. రమేష్ భోజనం చేసి, హాలిో కూరోిగానే.. నళ్ళని ఎద్య చెపాపలనకుని, 
“రమేష్!... పాపం, పినిన బాబాయి గారుి చ్చలా బాధ్ పడుతునానరు... “అంటూ 
మొదలెటి్టంది. వంట్నే రమేష్, “నలీి! నీకేమీ తెలియదు.. నవ్వారుకో ... “అని నళ్ళని 
కి చెపిప, “ఆ ... ఇప్పపడు చెపపండి, అంకుల్ ... ఏమిట్ట మీ బాధ్ .. నాకు ఒకట్ట ఇకకడ 
అరధం కావట్ం లేదు... మీకు ఒకకగానొకక కొడుకు... అతని పెళ్ళళకి మీరు అతనికి 
శాపనారాధలు పెటి్డమేమిటీ...? ఇదేమైనా బావుందా... ఒప్పపకుంటే ఏమవుతుంది...  
మీరు చ్చదస్విలు వదులుకోవాలి.. రకకలొచ్చిక  కూడా పిలిలినఇంకా మీ ఒళ్లళ 
కూరోిమంటే ఎలా..? “అనానడు. వంట్నే, నళ్ళని, “రమేష్! ఏమిమాట్లిడుతునానవు? 
వాళ్లళమనానరో.. నీకు తెలుస్వ.. “అంది. “నాకు తెలుసకాక, వాళ్లళమనానరో.. “అంటూ 
లోపలకి వచిి రమేష్ పకకన కూరుినానడు, రమణ. కొడుకుని చూడగానే, వాళ్ళ 
కళ్ళలిో కనిపించిన వలుగుని చూసి, రమణ వైప్ప తిర్చగ, నళ్ళని, “రమణా!  
వాళ్లళమననరో తరాాత చెబుదువుగాని ... కానీ మ్మందు నవుా ఏమి చెపాపవో చెప్పప. 
“అంది. వంట్నే రమణ, “నేనంతా వివరం గా చెపాపన, అకాక... కావాలంటే.. 
అడుగు.”అనానడు. 

“అదే... ఏమి చెపాపవ్ ... నాకూ కాసి వివరంగా చెప్పప. “అంది. 

“నాకుననవి నాలుగే పాయింటు ికదా ... అవ చెపాపన.. “అనానడు. 

“అదే .. అవమిట చెప్పప “అంది, నళ్ళని రమేష్ కేసి చూస్తి..రమేష్ నిట్లరుగా 
అయాోడు.   

“సర్చ.. విన... నేన పెళ్ళళ చేసుకుంటునానన.. ఆ అమామయి ప్పరు, కరుణ. నా కనాన 
ఆర్చళ్ళళ పెదద. తనకి పెళ్లటళ ఇదదరు పిలిలు, అబాాయికి ఐదేళ్ళళ, అమామయికి మూడేళ్ళళ. 
మేమిదదరం మూడేళ్ళనండి సహజీవనం చేసుినానం. ... ఇంకోట్ట కూడా చెపాపన.. ఆ 
పిలిలిదదరీన నేన లీగల్ గా దతిత తీసుకునాననని. “అంటూ మ్మగంచ్చడు, రమణ. 

“ఓ... అయిత్య.. నవుా వాళ్ళకి నవామి చేస్వవో, ఏమి చేయదలచుకునానవో 
చెపాపవు.... అంత్య.. వాళ్ళ అనమతి ఏమైనా అడిగావా? లేదుగా... “అంది నళ్ళని. 

రమణ కి నోట్ మాట్ రాలేదు... వంట్నే రమేష్, “అయినా.. కొడుకు తన పెళ్ళళ 
గుర్చంచి చెపిపనప్పపడు, వాళ్ళళ సంతోషపడకుండా  శాపనారాధలు పెటి్డం తప్పప 
కాదా... “అనానడు. 

వంట్నే రమణ, “అవున... మా అమమ ననన చ్చలా మాట్లు అంది. “అనానడు తల 
ఎగర్చస్తి.. 

“నాకు చెపాపరు.. ఆవిడ ఏమనానరో ... మూడేళ్ళ పిలి వుందంటునానవు... మళ్ళళ 
మూడేళ్ళ నండీ సహజీవనమంటునానవు..  ఆ భారాో భరిలని విడదీయడం నీకు 
మంచిది కాదు.. అనానరు.. అంత్య కదా... అదే శాపనారధమా... ఇంకా ఏమనానరు. . 
ఇంకా నవుా పెళ్ళళ చేసుకోలేదని, ఆ అమామయిని వదిలి రాలేవా .. అని తలి ిమనసు 
కాబటి్ట అడిగత్య ... నవామనానవు... “నేన ఆ అమామయికి ప్రామిస్ చేస్వననానవు. 
దానికి ఆవిడ .... నాకు చేసిన ప్రామిస్ మాటేమిట్ట? అని కదా అడిగారు.  వాళ్ళళ నీ 
కోసం అప్పప చేస్వరు... అయినా దానికి బాధ్ పడట్ం లేదు. నవుా చేసుకునన 
పెళ్ళళకనాన కూడా వాళ్ళని ఇంకా బాధసుిననది ఏమిట తెలుస్వ ... నీ పదధతి  “ 
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“నేనేమి చేస్వనకాక!?  ఇంకా మా అమేమ ... ఆ అమామయిని చేసుకుంటే మమమలిన 
ఒదులుకోరా  అంది “అనానడు, రమణ. 

“అసలు చేసింది సర్చగాగ చేసే ికదా... అసలు నవుా మీ ఊరు వళ్ళళ, మీ 
తలిితండ్రులతో మాట్లిడావా... ఇకకడనండి ఫోన్  లోనే మాట్లడిావు.. అవునా.. 
తరాాత ఇంకొకట్ట ... వాళ్ళళ నీ కననవాళ్ళళ... నవుా కొంచెమైనా వాళ్ళని 
ఒపిపంచడానికి ప్రయతినంచ్చవా... మమమలిన ఒదులుకోరా అని మీ అమమ అంటే 
వదిలేసుకునానవు... అమమ మాట్ మర్చ.. వినాలిగా..... చ్చలా బావుంది... అంటే నవుా 
చెపపగానే మీ అమామ నానాన ఒప్పపసుకోవాలి.. నవుా మటుకు వాళ్ళకి ఏమాత్రం 
సహాయం చేయవు... ఇదేమి నాోయం...? నీకు ఈ ఊరుకి రాగానే ఈ అమామయి 

పర్చచయమయిోంది... అందుకే ఇపపట్ట వరకు నవుా వాళ్ళకి ఒకక రూపాయి కూడా 
పంపించలేదు... ఒకే .. అది వదిలేయ్.. వాళ్ళళ ఆ విషయమేమీ పటి్టంచుకోవటిేదు. 
కానీ కనన కొడుకు పెళ్ళళ తమ చేతులమీదుగా చేసుకునే భాగోమే వాళ్ళకి 
కలిగంచలేదు, నవుా... నవుా సర్చ... రమేష్! నీ సంగత్యమిట్ట? రమణ వచిి మా 
వాళ్ళళ ఇషిపడట్ం లేదు అనగానే మీరు నడుం కటేిసి పెళ్ళళ చేయడమేమిట్ట? 
రమణని  వాళ్ళ ఊరు పంపించవదాద... అంతగా కావాలంటే మనం కూడా వళ్ళళ 
వాళ్ళని ఒపిపంచడానికి ప్రయతినంచేవాళ్ళం. ఇంకా మీకు అరధం కాలేదా... వాళ్ళళ 
ఏమి కొలోపయారోనని.. “అంటూ నళ్ళని మాట్లిడుతుండగానే ఆ పెదదవాళ్ళళదదరూ 
లేచి, వాళ్ళ వైప్ప తిర్చగ ఒక దండం పెటి్ట బైట్కి వళ్ళళపోయారు. 
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Women’s Day  2022 సంబరాలు 
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Women’s Day  2022 సంబరాలు 
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నాకు ఆశిరోం కలిగంచే విషయం నేన చేసిన ఈ పనిని 
కొంతమంది స్వహసం అనడం! నిజంగా స్వహసమా! నా 
ఆనందంకోసం, ఆతమసంతృపిి కోసం చేసింది. ఈ నిరణయం 
తీసుకోవడం వనకనా శ్రీమతి శ్రావణి కొండశిఖరంలా నిలబడింది. 
ఈ నిరణయానికి మూలం ఎకకడపడింది? అమెర్చకన్ కాలనీలో అంటే 
అమెర్చకాలోని కాలనీకాదు. ఆంధ్రదేశంలోని ఒక నగరంలోని వీధ. ఆ 
వీధలో ఉండేవి అమెర్చకా వళ్ళళపోయిన సంతానం కోసం వచి 
చూస్తి రోజులు గడిప్ప తలిితండ్రులు. 

నేన ఈ ఊరొచిి పదిహేనరోజులయిోంది. ఆ కాలనీలో కిినిక్ 
ప్రారంభించి వారం రోజులయింది. వర్చ జిలాిలోని ప్రాధ్మిక 
ఆరోగోకేంద్రంలో వైదుోడిగా పనిచేసి నా శ్రీమతి ఉద్యోగరీతాో ఆ 
ఊరు వచేిస్వన. నేన వచేిమ్మందు ఆ కాలనీలో కిినిక్ నడిప్పది 
డాకిర్ స్వంబమూరి్చగారు. ఆయన అమెర్చకా వళ్ళళపోయారు 
కొడుకుల దగగరకు. ననన ఆ కిినిక్ చూడమనడంతో ఒప్పపకునానన. 
అరవయేోళ్ళళ 'పైబడిన 'ప్పషంట్ితో వింతయిన అనభవం. చెపిపందే 
చెప్పతారు. విసుగొసుింది. అయినా తపపదు. వాళ్ళకు ఏ ట్రీటెమంట్ 
ఇవాకకరలేదు. వాళ్ళళ చెప్పపది వింటే చ్చలు. 

ప్రసుితం కిినిక్ లో ఉనానన. సమయం స్వయంత్రం 
ఆరయిోంది. 'ప్పషంట్ితో బిజీగా ఉనానన. నా ఎదురుగా ఓ 
మ్మసలాయన. ఆయన చెపిపంది విని, ప్రిసికషపన్ రాసి బయట్కు 
పంప్పసర్చకి ఫోన్ మోగంది. 

"హలో...నేన ఫణికర్, బావునానవా?!” అనానడు 
"బావునానన. ఎకకడునానవ్?” అనానన. 
"నేన బోరడరిో ఉనానన. జమ్మమలో పోసిింగ్స. ఒక మ్మఖోమైన 

విషయం చెపాపలి.” అనానడు. 
"ఏంట్ట?” అనానన. 
"మన సంగీతం మాస్విరు సదాశివంగారు నవుా కిినిక్ పెట్టిన 

అమెర్చకన్ కాలనీలోనే ఉంటునానరు. కొడుకులు, కూతుళ్ళళ అంతా 
ఉందేది అమెర్చకాలోనే. పాపం ఈ మధ్యో మాస్విరుగార్చ భారో 
చనిపోయిందట్. ఇక మరీ ఒంట్ర్చతనం. తనన తాన పూరి్చగా 
మర్చిపోయారట్. ఎవర్చనీ గురుి పట్ిడంలేదుట్. ఒకస్వర్చ వళ్ళళ 
చూసిరా.” అనానడు. 

“నేనూ వినానన. ఆయనన చూడాడనికి వళ్తాన. అయినా 
ఆయనన రోజూ చూస్తినే ఉనానం. టీవీలోి, పత్రికలో,ి ఆయన దగగర 
సంగీతం నేరుికునన వాళ్ళంతా ఆయనన వనోళ్ళ పొగుడుతూ 
ఆయనన గురుి చేసుకుంటునానరు.” అనానన. 

“ఎంత గొపప సంగీత విదాాంసుదైత్య మాత్రం ఇప్పడు ఆయన 
జీవితం చేదుగా మార్చంది.” అనానడు ఫణికర్ నిర్చిపింగా. 

“బాధ్పడకు. ర్చప్ప వళ్ళళ మాస్విర్చని చూసొస్విన. ఆ తరాాత నీకు 
ఫోన్ చేస్విన.” అనానన. 

ప్పషంట్ిన చూడడంలో మ్మనిగపోయిన నాకు అరగంట్ 
తరాాత తీర్చక లభించింది. ఫాిస్క లో కాఫీ వంప్పకుని తాగుతూ 
ఆలోచనలో పడాడన. 

ఫణికర్ న మొదట్టస్వర్చగా కలిసింది సదాశివంగార్చ సంగీతం 
కాిసులో. అప్పపడు నా వయసు పధానలుగేళ్ళళ. తొమిమద్య తరగతి 
చదువుతునానన. అపపట్టకే నాకు భూతదాదల కళ్ళజ్యడు. రాత్రిళ్ళళ 
ఎకుకవసేప్ప చదివిత్య తలపోటు బాగా వచేిది. ఎనిన మందులు 
వాడినా తగగలేదు. ఎవరో సలహా ఇచ్చిరు సంగీతం నేరుికోమని. 
అది ధాోనంలా స్వయపడుతుందనానరు. అప్పపడే ఫణికర్ తో 
పర్చచయం. తనకు గాయకుడిగా ప్పరు తెచుికోవాలనే కోర్చక ఉంది. 
అలా సదాశివంగార్చ కాిసులో చేరాడు. ఇదదరం సేనహితులం 
అయాోమ్మ. తొమిమద్య తరగతినంచి ఇంట్ర్ వరకూ సదాశివంగార్చ 
సంగీతప్ప కాిసులో గడిపినవనీన మధురక్షణాలే! ఆ ఇంటికి 
అడుగుపెట్ిగానే అనినవైప్పల నంచి సంగీతమే వినిపించేది. 
గడపతాకిత్య గమకాలు పలికేవి. తలుప్పలు తాళ్ం వసేవి. మా 
సంగీత శిక్షణ సరళ్ళసారాలతో మొదలై దాటుసారాలు, జంట్సారాలు, 
అలంకారాలు, పిళాళర్చగీతాలు, వరణనలు... ఆ తరాాత కీరినలు. 

ఇంట్ర్ తరాాత మెడిసన్ లో సీటొచిి నేన, నేషనల్ డిఫెన్స 
అకాడమీలో సీటొచిి ఫణికర్, వర్చ రాషాాలకు వళ్ళళపోయాం. మా 
సంగీత స్వధ్న అకకడా మొదలయింది. నా మైగ్రేన్ తలనొపిప పూరి్చగా 
తగగపోయింది. మెడిసన్ చదువు ప్రశాంతంగా స్వగడానికి 
సదాశివంగారు నేర్చిన సంగీతం చ్చలా ఉపయోగపడింది. ఎమ్. బి. 
బి. ఎస్. అయిన తరాాత ఒక ప్రాథ్మిక ఆరోగోకేంద్రంలో పోసిింగ్స 
వచిింది. ఆ తరాాత మేనతికూతుర్చతో పెళ్ళళ. తన లెకిరర్. ఇదదర్చవి 
వర్చారు ఊళ్ళలిో ఉద్యోగాలు. పెళ్ళయి ఐదేళ్ళయినా 
జనోసంబంధ్మైన కారణాలవలి మాకు పిలిలు కలగలేదు. ఇదదర్చకీ 
సంగీతాభిరుచి ఉంది. తన బాగా పాడుతుంది. మాకు పిలిలు లేని 
లోటు సంగీతం తీరుసోింది. 

ఇలా నా జీవితంలో ప్రతీ దశలోనూ సంగీతమే వననదననగా 
నిలుసోింది. దానికి ఆదుోడైన సదాశివంగారూ నాలో ఒక భాగం 
అయిపోయారు. 

పిలిలులేరనీ, ఎంతకాలం ఇలా ఉంట్లరనీ బంధువులు, 
ఆతీమయులు శతపోరడంతో బాబునో, పాపనో దతిత తీసుకోడానికి 
నిరణయించ్చమ్మ. అయిత్య ఇదదరం వరు వరు ఊళ్ళలిో ఉండడంతో 
వీలుకాలేదు. ఇప్పపడు ఒకచోట్ కొచ్చిమ్మ. కనక ఆ పని 
మొదలెటి్లలి అనకునానన. 

**** 
తరువాతిరోజే ఆదివారం. సదాశివంగార్చ ఇంట్టకి 

బయలుదేరామ్మ నేన, నా శ్రీమతి. శివాలయం కోనేట్టవీధ. 
రంగువలసిన డాబాఇలుి. ఆ చిరునామా మనసు పొరలిో పదిలంగా 
ఉంది. ఇప్పపడు ఆ దృశోం మార్చంది. ఆ రంగు వలసిన 
డాబాస్వథనంలో నాలుగు ఫోిరుినన గ్రూప్ హౌసింగ్స. అటువైప్పగా 

నిదురించే తోటలోకి  
డా. ఎమ్. సుగుణరావు        
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వళ్ళతునన ఒక పెదాదయనన అడిగాన. “సదాళ్శివంగార్చ 
ఇలెికకడా?!” అని. ఆయన నావంక ఆశిరోంగా చూసి “మీరు ఈ 
ఊర్చకి కొతిా?! కొడుకులు పాతిలుి పడగొట్టించి ఈ ఇలుి కట్లిరు. 
అంతా అదెదకిచేిసి రండు గదులుంచ్చరు ఈయనకోసం, 
తలిిగార్చకోసం. ఆవిడపోయి ఆరునెలలయింది. పిలిలంతా 
అమెర్చకాలో, ఈయనొకకడే ఇకకడ. ఈమధ్ోనే మతిసిథరం లేకుండా 
తిరగడంతో ఎవరో పనిపిలిన పెటి్లరు చూసుకోడానికి.” అంటూ 
ఆయన వళ్ళళపోయాడు. 

కారుదిగ లోపలకు నడిచ్చమ్మ. ఇరవయేోళ్ళ అమామయి తలుప్ప 
తీసింది.  

“మీరవరు?” అంది. 
“సదాశివంగార్చ దగగర సంగీతం నేరుికునానన.” చెపాపన. 
“అయోగార్చకి బాగోలేదు. ఎవర్చనీ గురుి పటేిదశలో 

లేరు...”అంది. 
“ఒకస్వర్చచూసి వళ్ళపోతామ్మ” అనానన. 
 “సర్చ. రండి” అంటూ లోపలకు వళ్ళళంది. 
ఆమెన అనసర్చంచ్చమ్మ. చినన గది. లైటిు పలచగా 

వలుగుతునానయి. చిందరవందరగా బట్ిలు. గుప్పపమంటూ మ్మకుక 
పగలేలా వాసన. లోపల గదిలో నేలమీద బొమమలు మ్మందేసుకుని 
ఆడుకుంటునన ఒకపపట్ట సంగీతవిదాాంసులు సదాశివం. పెర్చగన 
గెడడం, తైలసంస్వక లేని జుటిు, మాసిన లాలీి, పైజమా.  

నితోం రాగాలాపనలో, సారసంగమం లాంట్ట ఆ ఇంటి నిశశబధం 
తాండవిసోింది. 

“నమస్వకరం మాస్విరూ!” అనానన. ఆయన తలెతిలేదు. ననన 
గురి్చంచే సిథతిలో లేరు. 

ఎంతోమందికి శృతిబదధమైన సంగీతం నేర్చపంచిన సదాశివంగార్చ 
జీవనరాగం శృతి తపిపంది. 

తెలిట్టలాలీి, 'పైజమాతో మందహాసం చిందే మ్మఖారవిందంతో 
నితోం రాగరంజితంగా వుండే ఆయనన ఆ సిథతిలో చూసిన నాకు 
కనీనరు ఆగలేదు. ఇదదరం వగంగా ఆ ఇంటించి బయట్కు 
వచేిస్వమ్మ. కారులో కూరుినాన ఆయన దీనావసథ కళ్ళమ్మందు 
మెదులుతోంది. పిలిలంతా అమెర్చకాలో ఉనానరు. తోడుగా, నీడగా 
నిలిచే భారోలేదు. ఆదర్చంచే బంధువులు లేరు. అందుకనేమో ఆయన 
మతితపిపంది. వృదాధపోంలో శాపగ్రసుిడిని చేసిన అలీీమర్స. అందర్చనీ 
మర్చిపోయే మానసికసిథతి. ఇంకా ఖచిితమైన కారణం కనిపెట్ిలేని 
వాోధ. మెదడు కణాలు కుంచించుకుపోయి పర్చమాణం 
తగగపోవడంవలి ఈ వాోధ కలుగుతుందని ఒక పర్చశోధ్న. 
ఇంట్టకొచిినా ఆయన నా మనోఫలకం నంచి చెర్చగపోలేదు. 

**** 
తరువాతి రోజు ప్పషంట్ిన చూసి, మహిళాశిశుసంక్షేమ 

కారాోలయానికి బయలుదేరాన. దతిత సీాకరణ గుర్చంచిన 
వివరాలు తెలుసుకుందామని. కారు పార్క చేసి లోపల కలిసిన 
అధకార్చని అడిగాన. ఆయనో అపిికేషన్ ఇచ్చిరు. 

“దీనిన పూరి్చ చేసి, మేం అడిగన డాకుోమెంట్ిన జతచేసి, 
కట్ివలసిన ఫీజుతో ఆనెటినోి ప్పరు నమోదు చేసుకోవాలి. సంవతసరం 
తరాాత అనాథ్ శరణాలయంలో లాట్రీపదధతి దాారా పిలిలన 
దతితకోసం సీాకర్చంచవచుిన.” అనానడాయన. 

“సంవతసరమా?!” అంటూ నోరు వళ్ళబెటి్లన. 
“ఏమో ఇంకా ఎకుకవ పట్ివచుి.” అంటూ ఆయన తన 

చదువుతునన ఫైలులోకి తల దూరాిడు. 
ఆయన మాట్లు షాక్ కలిగంచ్చయి. “దతిత వనక ఇంత 

తతంగమా!” అనకుంటూ ఆ ఆఫీసులోంచి బయట్కొచిి కారకాకన. 
మససులో ఏద్య దిగులు. చిరకాలంగా పిలలికోసం తపన 

పడుతునన శ్రావణికి ఇదిఆశనిపాతం! 
మెలిగా డ్రైవ్ చేసుినానన. ఫోన్ మోగంది. అవతల లైనోి ఫణికర్. 
“బాగాలేదు సదాశివంగార్చ పర్చసిథతి.” అంటూ మొతిం 

వివర్చంచ్చన. 
“అయోో...!” అంటూ నిటూిరాిడు. క్షణంవరకూ మౌనం. వంట్నే 

అనానడు. 
“మీ దతిత సీాకారం ఎంతవరకూ వచిింది?” 
“చ్చలా పెదద తతంగం. రండు మూడు సంవతసరాల సమయం 

పటేిట్టిు వుంది.” అనానన దిగులుగా. 
“సర్చ. మ్మందు అపిికేషన్ పెటిు. నిరాశపడదుద.” ఫోన్ 

పెటేిస్వడు. 
కారు మ్మందుకు స్వగుతోంది. శ్రావణి గుర్చంచి నా ఆలోచనలు. 

ఆమెకు తలిి కావాలనే తపన. అది తీర్చ అవకాశంలేదు. అందుకోసం 
ఒక పాపనో, బాబునో దతిత తీసుకోవాలని, ఆ కోర్చకా 
తీర్చట్టిులేదు. ఆలోచనలు తెగడంలేదు. బుర్రవడెకుకతోంది. 

ఒక కప్పప కాఫీ తాగత్య బావుంటుంది. పకకనే చిననకాఫీ బంకు. 
కారు పకకకు తీసి ఆపాన. కాఫీ ఆరడర్ ఇచిి ఆలోచిస్తి 
నిలుచునానన. ఇంతలో మళ్ళళ ఫణికర్ నంచి ఫోన్. ఫోన్ ఎతిాన. 

“ఒక విషయం. చ్చలామ్మఖోమైంది.” అనానడు. 
"సర్చ చెప్పప!” అనానన. 
శిశు సంక్షేమశాఖ వార్చ ప్రమేయం లేకుండా ఒక బాబున దతిత 

తీసుకునే అవకాశం ఉంది.” అంటూ చెపపడం మొదలెటి్లడు ఫణికర్. 
ఆ మాట్లు వినగానే నాలో చినన అలజడి, ఆలోచనోి  పడాడన. 
ఫణికర్ సంభాషణ అయిపోయినా ఇంకా ట్రాన్స లోనే 

ఉననట్ినిపించింది. వంట్నే శ్రావణికి ఫోన్ చేస్వన. ఫణికర్ చెపిపంది 
చెపాపన. ఏ ఆలోచనా లేకుండా వంట్నే చెపిపంది. 

“మీఇషిం. నాకేమీ అభోంతరం లేదు.” 
ఆ మాట్లతో కొండంత ర్చలీఫ్ట. మనసులో ఏద్య స్వంతాన. 

**** 
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 తరువాతి రోజు - 
“బాబున తీసుకువసుినానన. చూసుకోడానికి ఒక ఆయానూ 

తీసుకువసుినానన. బాబు కోసం రూమ్ రడీ చెయిో.” అంటూ 
ఆసపత్రినంచి శ్రావణికి ఫోన్ చేస్వన. 

“అలాగే...” అంది. 
గంట్ తరాాత బాబుతోనూ, ఆయాతోనూ ఇంట్ట దగగరకొచ్చిన. 
శావణి హారతి పళి్లంతో ఎదురయిోంది. ఆ తరాాత ఆయా 

స్వయంతో తలస్వననం చేయించింది. కొతిబట్ిలు తొడిగంది. అననం 
కలిపి తినిపించింది. అరగంట్తరాాత పనలనీన మ్మగంచుకుని నేన 
చదువుకుంటునన రూమ్మలోకి వచిి కూరుింది. చ్చలా 
అలసిపోయినటిు కనిపించినా ఆమె మ్మఖంలో ఏద్య సంతోషం.  

“నిదుర్చంచే తోట్లోకి పాట్ ఒకట్ట వచిింది. కననలిో నీరు 
తుడిచి, కమమట్టకల ఇచిింది.” అంటూ పాట్పాడి  

“ఆ తరాాత!” అంది నావంక చూసి నవుాతూ. 
నాకు చ్చలా ఇషిమైన శేషేంద్రశరమ గార్చ గీతం గురుి 

చేసుకుంటూ- 
“రమోంగా కుటీరాన రంగవలిులలిింది  
దీనరాలి గూట్టలోన దీపంగా వలిగంది 
శూనోమైన వణ్వులో ఒక సారం కలిపి పాడింది 
ఆకురాలు అడవికి ఒక ఆమని దయచేసింది” 
అంతవరకే వచుి అనానన పాడడం ఆపి - 
పాట్ గురుి చేసుకుంటూ ఆలోచనలిో పడింది శ్రావణి. 
“విఫలమైన కోరకలు వలాదే గుమమంలో ఆశల 
అడుగులు తడబడి అంతలో పోయాయి - 
కొమమలిో పక్షులాిరా, గగనంలో మబుాలాిరా 
నదితోసుకుపోతునన నావన ఆపండి 
ర్చవు, బావురుమంటందని నావకు చెపపండి” - 
నాకు, శ్రావణికీ ఆశిరోం. పాట్పాడేది ఇదదరమూ కాదు. లోపల 

గదిలోంచి పాట్ పాడుతుననది బాబే! అదృషిం కలిసొసేి నడిచివచేి 
కొడుకు ప్పడతాదంట్లరు. మాకు పాట్లు పాడే కొడుకు దర్చకాడు. 
గతం మర్చిపోయినా, సారగతులు మర్చిపోని సదాశివంగారు 
పాడుతునానరు రాగయుకింగా-  

ఇదదరం సంతోషంగా లోపల గదిలోకి పర్చగెతిామ్మ. ఇంతలో 
బయట్ జీప్ప ఆగన శబధం వినిపించింది. “స్వర్” అంటూ బయట్ బెల్ 
కొట్టిన చప్పపడు. గబగబా బయట్కొచ్చిన. ఆగన పోలీసువార్చ 
వాహనంలోంచి మ్మగుగరు పోలీసులు దిగారు. 

నాలో ఆశిరోం... కొదిదగా ఆంద్యళ్న. వార్చవంకే చూస్తి 

ఉండిపోయాన. 
“మీర్చనా డాకిర్ జగదీష్?” అనానడక పోలీస్. 
“ఔన.” అనానన. 
“డాకిరై ఉండీ మీకిదేం పని స్వర్? మీమీద కిడానప్ కేసు 

పెటి్లరు. సదాశివం అనే వోకిిని కిడానప్ చేస్వరని, సెక్షన్ 360 క్రింద 
పదేళ్ళళ శిక్ష పడుతుంది. కేసు పెట్టింది అమెర్చకాలో ఉనన 
వార్చపిలిలు.” అనానడు మరో పోలీస్వయన నావంక కోపంగా చూసి- 

వంట్నే ఆలోచనలిో పడాడన. నాకిప్పడు పూరి్చగా అరథమయింది. 
నేన సదాశివంగార్చని వార్చ ఇంటించి తీసుకొచిి నా సంరక్షణలో 
ఉంచుకోవడం ఒక స్వహసమే అని చ్చలామంది ఎందుకనానరో 
నాకిప్పడు పూరి్చగా అవగతమయింది.  

ఫణికర్ కూడా తన సర్చహదుదలో శతృసైనోంలో చేసే 
యుదధంలాంట్టదే ఇదీ అనానడు. ఎప్పపడు మ్మగుసుింద్య తెలీదు...! 
ఔన తపపదు. యుదధం మొదలెట్టిన తరాాత మధ్ోలో ఆపలేం 
కదా...ఏమైనా ఈ యుదధంలో పూరి్చగా పోరాడడానికే 
నిశియించ్చన. 

“ఇంతకీ మీరు కిడానప్ చేసిన సదాశివం గారకకడ?” అనానడు 
అంతవరకూ నోరువిపపని ఇంకో పోలీసు. లోపలగదివైప్ప చేయి 
చూపించి వార్చతో మ్మందుకు నడిచ్చన. 

లోపల బెడ్రూమ్మలో కనిపించిన దృశోం చూసి పోలీసులు ఒకక 
క్షణం ఆగపోయారు. ట్లయిలెట్ కు వళ్ళళన సదాళ్ళవంగార్చ డైపర్ తీసి 
శరీరానిన తుడుసోింది శ్రావణి. వంట్నే వచిిన ఆ మ్మగుగరు 
పోలీసువారు మ్మకుకలకు జేబు రుమాళ్ళళ అడడం పెటిుకుని ఎంత 
వగంతో లోపలకు వచ్చిరో, అంత్య వగంతో బయట్కు నడిచ్చరు. 
నేనూ వార్చని అనసర్చంచ్చన. పోలీసులు నావంక పర్చశీలనగా 
చూస్వరు..రండు చేతులూ జ్యడించ్చరు. వార్చ మ్మఖాలు చూసిన 
నాకు ఆశిరోం. చ్చలా ప్రశాంతంగా ఉనానరు. 

“స్వర్ మమమలిన క్షమించండి. మీతో కోపంగా మాటి్లడాం. శిక్ష 
వయాోలిసంది మీకు కాదు, ఫిరాోదు చేసిన సదాశివంగార్చ 
సంతానానికి.” అంటూ మ్మందుకు కదిలారు. 

“ఆగండి. నమస్వమరం చెయాోలిసంది నాకు కాదు, నా శ్రీమతి 
శ్రావణికి. ఆ అరవయేోళ్ళ పసివాడిని తన కననబిడడలా 
ఆదర్చసుిననందుకు ఆ సెలూోట్ శ్రావణికే.” అనానన నా కళ్ళలిోకి 
ఉబికివసుినన కనీనట్టని తుడుచుకుంటూ - 

పోలీసులు మ్మగుగరూ ఒకకస్వర్చగా తమ బూట్ిన దగగరగా చేర్చి 
లోపల గదిలో ఉనన శ్రావణికి సెలూోట్ చేస్వరు. 

గదిలోంచి “నిదుర్చంచే తోట్లోకి పాట్ ఒకట్ట వచిింది...” 
పాట్ మొదలయిోంది మళ్ళళ.  



 



 


