న్యూజెర్సీ తెలుగు కళా సమితి కి న్యతన కార్ూవర్
గ ం
న్యూజెర్సీ లో ప్
ర ముఖ తెలుగు సంఘం అయిన తెలుగు కళా సమితి కి మే నెల 12,13 తేదీలలో హోరాహోర్సగా జరిగిన
ఎన్నికలలో
ి ై ప సుమారు ౩౩5 ఓట్
ర రాచకుళ్ళ మధు తన సమీప్ ప్
ర తూరి
ో అధ్ూక్షున్నగా శ్ర
ో మెజారిటీ తో గెలుపందారు. న్యూజెర్సీ
ి కోసం శకి
ి వంచన లేకుండా కృషి చేస్త
లో తెలుగుభాషా సంసకృతుల ప్రిర్క్షణ, ప్రివ్యూప్త
ి నన్న, తనకు ఈ అవకాశం
కల్పంచిన సభ్యూలకు శ్ర
ఞ తలు తెల్పారు. సీన్నయర్ ట్
ీ లుగా శ్ర
ర రాచకుళ్ళ మధు హృదయపూర్వక కృతజ
ర సీ
ర అనిదానం ర్వి,
శ్ర
ీ లుగా
ర మతి యలమంచిల్ బందు, శ్ర
ర మతి దాసరి అన్యరాధ్ మరియు శ్ర
ర చెరువు శ్ర
ర న్నవ్యస్ ఏకగ్ర
ర వంగా ఎన్నికయ్యూరు. ట్
ర సీ
శ్ర
ర మతి దేవులప్ల్
ర మతి పుల్పాక శ్ర
ర దేవి, శ్ర
ర మతి కామరాసు జ్యూతి మరియు శ్ర
ర నాగ వెల్శాల మహందర్
ో సుధ్, శ్ర
గెలుపందారు.
2022-24 సంవతీర్ కాలాన్నకి న్యతన కార్ూవరా
గ న్ని ఎన్నికల న్నర్వహణాధికారి శ్ర
ర పోలేప్ల్
ర కటంచారు.
ో శంకర్రావు గారు ప్
అధ్ూక్షున్నగా శ్ర
ర రాచకుళ్ళ మధు , ఉపాధ్ూక్షులుగా శ్ర
ర మతి దాసరి అన్యరాధ్, కార్ూదరిిగా శ్ర
ర అనిదానం ర్వి, స్తంసకృతిక

కార్ూదరిిగా శ్ర
ర మతి యలమంచిల్ బందు, మరియు కోశాధికారి గా శ్ర
ర చెరువు శ్ర
ర న్నవ్యస్, యువజన కార్ూదరిిగా శ్ర
ర మతి
దేవులప్ల్
ర మతి పుల్పాక శ్ర
ర దేవి, సర్వసభ్ూ కార్ూదరిిగా శ్ర
ర మతి కామరాసు జ్యూతి మరియు
ో సుధ్, స్తమాజిక కార్ూదరిిగా శ్ర
స్తంకేతిక కార్ూదరిిగా శ్ర
ర నాగ వెల్శాల మహందర్ మే నెల 18 వ తేదీన ప్
ర మాణ సీవకార్ం చేశారు.
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A tax exempt and not for profit corporation: Tax Id# 22-2534166
http://www.tfas.net P.O Box 278 Edison NJ 08818-0278

Board of Trustees
2022-2024

అధ్యక్షుని కలం నండి
తెలుగు కళా సమితి సభ్యోలకు, ఆత్మీయులకు మరియు శ్రేయోభిలాష్టలకు 75 వ భారత స్వాతంత్యోర దినోతసవము మరియు

President
Madhu Rachakulla
president@tfas.net

వినాయక చవితి శుభాకంక్షలు. తెలుగు కళా సమితి నూతన కరోవరగం 2022-24 కలానికి జూన్ నెల 1 వ తేదీన పదవీ

Vice President
Anuradha Dasari
vicepresident@tfas.net

ప్రముఖ వేదకవి, శతకకరుడు, తెలుగు భాషా,స్వహతో రంగాలలో విశిష్ు కృషి చేసిన

బాధ్ోతలు స్వాకరించింది. రాబోవు రండు సంవతసరాల కలంలో సృజనాతీకమైన,
వినూతనమైన కరోక్రమాలను నిరాహంచటానికి ప్రణాళికలు సిదధం చేసుకుంటంది.
శ్రీ జొననవిత్తుల రామలంగేశారరావు గారితో జూన్ నెల 3 వ తేదీన తెలుగు
శతకస్వహత్మ వైభవం మీద స్వహతి కరోక్రమానిన దిగ్వాజయంగా నిరాహంచాము. ఈ

Membership Services
Jyothi Kamarasu
membership@tfas.net

తెలుగు స్వహత్మ సమావేశానికి దాదాపుగా 100 మందికి పైగా స్వహత్మ ప్రియులు 3

Secretary
Ravi Annadanam
secretary@tfas.net

ఇంటో త్సము వండిన వంటకలతో అందరకు ఆహార ఏరాాటుో చేస్వరు.

Treasurer
Srinivas Cheruvu
treasurer@tfas.net

జూన్ నెల 25 వ తేదీనుండి సుమారు 6 వారాల పాటు సంగీత శిక్షణా కరోక్రమం నిరాహసుునానము. ఈ కరోక్రమానికి 36 మంది

Cultural Services
Bindu Yalamanchili
events@tfas.net

చకసని ఆహాోదకర వాత్సవరణంలో జరిగ్వంది. ఈ కరోక్రమంలో సుమారు 400 మంది పైగా ప్రవాస్వంధ్రులు, యువత్మ, యువకులు,

IT Services
Naga Mahendar
Velishala
it@tfas.net

సెపెుంబర్ నెల 17వ తేదీన గాన విదాో ప్రవీణ శ్రీ గరికపాటి ప్రభాకర్ గారితో సార రాగావధానం అనే సంగీత ప్రధానమైన కరోక్రమానిన

Community Services
Sreedevi Pulipaka
community@tfas.net
Youth Services
Sudha Devulapalli
youth@tfas.net

Advisors
Dr. Hari Eppanapally
Radha Kasinadhuni
Dr. Satyaveni Rao
Seshu Tatikatla

గంటల పాటు ఆసకిుతో, ఉత్ససహంగా కదలకుండా కూరుుని సభని జయప్రదం
చేశారు. ఈ స్వహత్మ సదసుసలో తెలుగు కళా సమితి కరోవరగం వారు సాయంగా

తెలుగు కళా సమితిలో తొలస్వరిగా శ్రీ మంగళంపలో బాలమురళీకృష్ణ గారు రచించి, పాడిన కృత్తలపై శ్రీ గరికపాటి ప్రభాకర్ గారితో
సంగీత్సభిమానులు నమోదు చేసుకొని విశేష్ సాందన కనపరచారు.
తెలుగు కళా సమితి వేసవి వన భోజనాలు, ఆదివారం, జులై 31వ తేదిన నూోజెర్సస రాష్ట్రం, సేరవిల్లో పటుణంలోని బర్స్ పార్స లో
మహళలు, పెదదలు, పిలోలు ఉత్ససహంగా ఈ వేడుకలోో పాల్గగనానరు.

నిరాహంచ తలపెటాుము. సంగీత్సభిమానులందరూ ఈ శాస్త్రీయ సంగీత కరోక్రమానిన అలరించవలసిందిగా కోరుకుంటునానము.
తెలుగు కళా సమితి కరోక్రమాలన విజయవంతం చేసేందుకు కష్ుపడుత్తనన వాలంటీర్స కు, ఆరిధక సహాయం చేసిన దాతలకు,
ప్రచారం చేసుునన మీడియా ప్రతినిధులకు, సంఘీభావం తెలయచేసిన వివిధ్ జాత్మయ తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులకు, తెలుగు కళా
సమితి కరోవరగం సహచర సభ్యోలకు ప్రతేోకంగా ధ్నోవాదములు తెలయ చేసుునానను.
మీ అందరి సహాయ సహకరాలతో మరినిన చకసటి కరోక్రమాలు చేయాలని మా సంకలాం. మీ
విమరశలని , సలహాలని పంపించాలని నా మనవి .
మీ
రాచకుళళ మధు.

అధ్ోక్షులు, తెలుగు కళా సమితి
201-312-1305

Telugu Jyothi

Vignan Kumar Utukuri
Editor
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సంపాదకీయం
భారత దేశానికి స్వాతంత్యోం వచిు 75 ఏళ్ళళ ఈ ఆగస్టు 15 కి . "ఆజాదీ క అమృత మహోతసవ్" అని ఆరాాటంగా జరుపుకునానం,
ప్రపంచమంతటా. దేశ విఛ్ఛిననం కకుండా, నియంతృత్సానికి ల్గంగ్వ పోకుండా, ఒక శాంతియుతమైన ప్రజా స్వామోంగా, ప్రజా
శ్రేయసేస ముఖో లక్షయంగా పెటుుకునన దేశంగా 75 ఏళ్ళళ కపాడుకునానం మనని మనం. విదాో రంగంలో కనీ, స్వంకేతిక రంగంలో

కనీ, ప్రజా సంక్షేమం లో కనీ చాలా చాలా దేశాల కనాన ముందునానం మనం.
Ask not what the country has done for you, but ask what you have done for the country అనానడు President
Kennedy. ఆ ప్రశన భారత దేశం వేసుకుంటే, భారత దేశం ప్రపంచానికేంచేసిందీ అని ప్రశినసేు, సమాధానాలు అనేకం చెపాచ్చు.
అందులో ముఖోంగా సుురణకి వచేుది గాంధీ తతాం. ఆ తతాంలో శాంతియుత పోరాట పధ్ధతి, అహంస, మత స్వమరసోం ఎనోన

ఉనానయి. వాటనినటిలోకీ ముఖోమైనది సాతంత్రానికి సేాఛ్ికీ ఉనన తేడాని ఎతిు చూపి, మనిషికి కవలసినది సాతంత్యం, సేాఛ్ి కదు
అని సాష్ఠంగా తెలయజేయడం. సాతంత్యం అంటే సా తంత్యం. దానికి Self control, అని కనీ self rule అని కనీ అరథం చెపుాకోవచ్చు.
సా ఇఛ్ి సేాఛ్ి. అంటే ఇష్ుం వచిునటుో ప్రవరిుంచడం. ఆ రండింటి మధాో కల తేడా తెలయడం వలననే, సాతంత్యంగా వోవహరించబటేు,
మన దేశం మిగత్స చాలా దేశాలలాగా విఛ్ఛిననం కకుండా, బొకస బోరాో పడకుండా నిలచింది అని నేను నముీత్తనానను.
సా తంత్యం, Self Control, లో రండు భాగాలు. ఒక బాధ్ోత గల పౌరుడిగా ఏమేమి చేయాలీ అవి చేయడం ఒక భాగం. ఏమేమి
చేయకూడదో అవి చేయకుండా ఉండడం మఱొక భాగం. స్వాభిమానం, సామత గౌరవం ఎంత ముఖోమో పర మతంపై, పర
మతసుథలపై చ్చలకన ల్లక పోవడం కూడా అంతే ముఖోం.
మన ప్రభ్యతేాం కనీ పౌరులు కనీ సాతంత్యంగా ఉండటానికి ఏమేమి చేయాలో అవి ఏమిట బాగానే అరధం చేసుకునానరని చెపాచ్చు.
అందువలననే దేశం దాదాపు నిరంతరాయంగా ముందుకు స్వగుతోంది. తమని త్సము నియంత్రంచ్చకోల్లక చాలా చాలా దేశాల

లాగా విఛ్ఛిననం కల్లదు, వెనుక బడి పోల్లదు. ఆరిధకంగా, స్వమాజికంగా, వైజాానికంగా అనిన విధాలా ముందుకి స్వగుతోనే ఉనానము.
కనీ పరమత దేాషానికి దూరంగా మాత్యం ఉండడంల్లదేమో అనిపిసుుంది. మతపరమైన విదేాషాలూ కొటాోటలూ ల్లని రోజు ల్లదంటే
అతిశయం కదేమో. పరమతసుథలని పరదేశపు agents లాగా చిత్రంచి వారిని హంసించడానిన మనం నియంత్రంచగలగ్వన నాడే మనకి
సంపూరణ సాతంత్యం వచిునటోనుకోవాల. ఆ రోజు ఎపుాడొసుుందో మఱి.

సంపాదక వరగం
ఊటుకూరి విజాాన్ కుమార్ (సంపాదకులు), ఉపాల అనంత సుధాకర్, త్సడేపలో కుమార్,
త్సత్స వేంకట సతో ప్రభాకర మూరిు , తిపాాభొటో రవిశంకర్, బొగగవరపు లవకుశ

తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు
దాసరి అను
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సభ్యయలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకంక్షలు.

మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొల్ల
ూ రి గిరిజ, శ్రీ కొల్ల
ూ రి రామ్ గార్లూ
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ఆత్మీయ బంధ్ం
మొహమీద్ అఫ్సర వలీషా
కాలు గాలిన పిలిిలా ఇంట్లి న ండి వాకిట్ి లకి వాకిట్ి ల న ండి

ఇంట్లికి తిరుగుతుననది దేవిక. షుగర్ ఉనన మనిషి ట్ంకి

మరానడు దేవిక బ్ట్ే లు ఉతకబ్ో తూ శ్రీధర్ ఫాాంట్ జేబ్ులో

కలిసి వస్ాానని, రాతిర అయిపో తుంది ఎంద కంట్ే చెప్పరు,

రాణణ అనే పనరు మీద డబ్ుబలు కట్ిేన పాస్ ప్పస్ా కం

మనస్ా తవం కాద దేవికది. చెబితే వింట్ ంది లేక పో తే

వెంట్నే తన ప్నిలో నిమగనమై పో యింది.

మౌనయభరణమది. మగవాళ్ా వరమది.

చూసి కంగారుగా "బ్ట్ే లి ో అవస్రమైన కాగితయలు ఉండయలి

తినకపో తే ఎలాగా. మధ్యానమనగా వెళ్ళారు ఒక ఫ్రండ్ న

ఏవో కాగితయలు ఉంట్ే తీసి ఓ ప్కున ప్డుతుంట్ే అంద లో

ఒకట్ికి రండు స్ారుి అడీగి ఎద ట్ి వారిని ఇబ్బంది ప్ట్ే

కనబ్డింది. ఎవరై ఉంట్ారా అని ఓ స్కన ఆలోచనలో ప్డి

మౌనంగా ఉండి పో తుంది. ఆడవాళ్ాందరూ అరుద గా తొడిగే

మధ్యాహ్నం భోజనయనికి వచ్చచన శ్రీధర్ ఆరుతునన బ్ట్ే లు

గేట్ చప్పపడుకు ఎద రళ్లి అడిగింది "ఇంత ఆలశ్ాం

చేశారేమిట్ి మీ ఆరోగాం ఏం కాన , ఇంత ఆలశ్ాం చేస్ కుంట్ే

ఎలా అంది ఆద రాాగా".

శ్రీధర్ కాళ్ళా కడుకుుని లోప్లికి రాబ్ో తూ "ఎంద కంత

కంగారు అనయనడు. భారా ఆందో ళ్న చూసి. బ్ాతూ
ర మ్ లోకి

చూశావా అనయనడు"

"ఆ తీసి అలాారాలో ప్ట్ే ానండి అంది" కనీస్ం మాట్

మాతరమైనయ ఎవరు అని అడగక.

"హ్మాయ్ా " అన కునయనడు మనస్ లో శ్రీధర్.
ఒక రోజు శ్రీధర్ భారాతో స్రదయగా కబ్ురుి చెబ్ుతూ చెబ్ుతూ

వెళ్లా స్ాననం చేసి వస్ూ
ా సననహితుణణి కలిసి వస్ాాననయనన

గుండెలి ో నొపిప వచ్చచ ప్డిపో య్ాడు. ప్కు వాళ్ా స్ాయ్ంతో

మంది మగవారికి లేని ఆడవారి స్ౌభాగామది.

కొయ్ాబ్ారిపో యి స్ాాణువయి లోకమంతయ అంధకారమై

కదయ" అనయనడు భోజనయనికి కూరుచంట్ూ స్ౌమాంగా. చయలా

ఇదా రూ భోజనయలు కానిచేచశాక గబ్ గబ్ వంట్ిలి ు స్రేాసి

వచ్చచ భరా ప్కున కూరుచంది. తయంబ్ూలం అందిస్ా నన భారా

ఆట్లలో తీస్ కళ్ళా లోగా పారణయలు విడిచయడు. దేవిక
పో యినట్ంది
్ి .

ప్కు వాళ్ళా చ ట్ాేలకు, హైదరాబ్ాద్ లో ఉదో ాగం చేస్ా నన

ముఖంలోకి తదేకంగా చూస్ూ
ా "ఈ రోజు నయ సననహితులోి

కొడుకూ కోడలు రాధ్య, గౌతమ్ లకు తెలియ్చేశారు. ఈ

ఒకతని భారా చనిపో యింది అనయనడు."

హ్ఠాతపరిణయమానికి ఇదా రూ గగోోలు ప్డుతూ వచయచరు.

"అయ్యా ఎలా జరిగింది అంది బ్ాధగా" దేవిక.

కొడుకున హ్తు
ా కుని ఘొలుిమంది దేవిక. జరగాలిిన

"స్డెన్ హార్ే ఎట్ాక్" అనయనడు ఏదో ఆలోచ్చస్ూ
ా ..
"ఇదా రూ చ్చలకా గోరింకలాి ఉంట్ారని ఒకరిని విడిచ్చ మరొకరు
ఉండరని ప్దే ప్దే చెబ్ుతుంట్ాన కదయ నీతో, వాళ్ళా

కారాకీమాలనీన ఎవరి ప్రమేయ్ం లేకుండయనే

జరిగిపో య్ాయి. చ ట్ాేలందరూ దేవికన అన నయించ్చ

"అస్లే నోట్ి ల నయలుక లేనిది, అనీన భరేా చూస్ కునేవాడు,
ఎలా బ్రతుకు తుందో అన కుంట్ూ వెళ్లా పో య్ారు."

అనయనడు స్ాలోచనగా".

దేవికకు ఒకే స్ారి లోకమంతయ చీకట్ి ఆవరించ్చనట్ంది
్ి .

"అయ్యా ఎంత పాప్మండి చకుని జంట్న విడదీశాడయ

పనరమాన రాగాలనీన రంగరించ్చ ఒకే బ్ంధంగా ఇమిడిచ

భగవంతుడు" అంది దేవిక మరింత బ్ాధగా. ఆ రాతిర ఇదా రికీ
కలత నిదేర అయింది.

కొడుకూ కోడలు వెళ్లా పో తే తన ప్రిసా ితి ఏంట్ి ఆ దేవపడు
అంతలోనే ఏ స్ంబ్ంధం లేనట్ి విడదీసి ఎంద కీ ద ంగాట్
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ఆడుతయడు అన కుంట్ూ గుండెలవిసనలా ఏడిచంది శ్రీధర్ న
తలుచ కొని.

రాధ వంట్గదిలో ఉంది. బ్ాబ్ు రోహిత్ ఆడుకుంట్ూ
హాలులోనే ప్డుకుండి పో య్ాడు.

నయ ఆశ్ల నయవ మునిగి తలకింీ ద లయిాంది. అన కోకుండయ
నీవప, కోడలు వాగివవాదం చేస్ కోవడం నయ చెవపలారా

వినయనన . " నయనన రిట్ర్ అయ్ాారు మనతో తీస్ కళ్దయమని

నీవప, స్సనమిరా మనతో వదా ని కోడలు, నీవప మాగురించ్చ
తనతో వేడుకోవడం, నయకు చయలా బ్ాధనిపించ్చంది.

ఏమీ తోచక గౌతమ్ తండిర గదిలో అడుగు ప్ట్ే ాడు బ్ాధగా.

మంచంమీద ఏడిచ ఏడిచ అలసి ప్డుకుని ఉంది దేవిక. ఒకు
స్ారి తండిర గురొాచ్చచ కళ్ా నీళ్ళా ఆగలేద గౌతమ్ కు.

ఒకుడే కొడుకని చయలా గారాబ్ంగా, కీమశిక్షణగా ప్ంచయరు

గౌతమ్ న శ్రీధర్, దేవిక లు. ఉననత చద వపలు చదివించ్చ
దూరప్ప బ్ంధ వపల అమాాయి రాధతో ప్ళ్లి చేశారు. రాధ

అందంతో పాట్ చద వప కుననది. హైదరాబ్ాద్ లో ఉదో ాగం

చేస్ా ననది. గౌతమ్ ఉదో ాగం అకుడే కాబ్ట్ిే కాప్పరం ఇదా రికీ
అకుడే ప్ట్ే ంి చయరు తమ గూరిచ ఏమాతరం ఆలోచ్చంచ వదా ని
మేమిదా రం ఒకరికి ఒకరం తోడునయనమని.

ప్రస్ా తయనికి ఇదా రం హాయిగా ఉనయనము కలిసి మలసి. కానీ
కాలం ఎనయనళ్ళా అలా మమాలిన ఉండనిస్ా ంది.
భారాాభరా లు ఒకేస్ారి చనిపో యిన వారు ఎంత

అదృషే వంతులు. ఎందరికి ఆ వరం లభిస్ా ంది. ముంద మీ
అమా పో తే నేన ఎలాగోలా కాలం వెళ్ాదీయ్ గలన . మరి
ముంద నేన పో తే మీ అమా ప్రిసా తి
ి ఏంట్ి తప్పని
ప్రిసా తి
ి లో మీ దగో రే ఉండయలి. తన ఎలాంట్ిదో నీకు
ప్ూరిాగా తెలియ్ద .

"నయ తరువాత చయలా ఆలశ్ాంగా ప్పట్ిేన మీ బ్ాబ్ాయి నయకు
చయలా అలవాట్ , అమాా నయనయన య్ాకిిడెంట్ లో

చనిపో తూ తనన నయకప్ప చెపాపరు. ప్ళ్లి లో ఈ మాట్ మీ
అమా తో ఎలా చెపాపలా అని ఆలోచ్చస్ా ంట్ే" మీ అమేా

ఆ మాట్ గురుా రాగానే ఒంట్రైన తలిి ని చూడగానే ద ుఃఖం

అంది "నయకు ఈ బ్ాబ్ు చయలండి ఇక పిలిలు వదా మనకు"

చద వపకునే ప్పస్ా కాల అలమార న ండి ప్పస్ా కం

తన పనరుమీద వేసా న ఒప్పపకోదని తన పనరు ముంద ఉండే

ప్డింది.

పొ రపాట్ న ఒక రోజు పాస్ బ్ుక్ చూసినయ వేరే ఆడదయని

ఏమిట్ా అని తెరిచయడు. అంద లో ఒక పాస్ ప్పస్ా కం,

కనీస్ం అడగన కూడయ లేద అంతట్ి మహా స్ాధ్ివ తన .

తన నకు వచ్చచంది గౌతమ్ కు. కళ్ళా తుడుచ కుని తండిర

అని అంట్ ంట్ే ఆశ్చరా పో య్ాన . స్ా లం అమిాన డబ్ుబ

తీయ్బ్ో తుంట్ే ప్పస్ా కాల మధా న ండి ఒక కవరు జారి

దేవికా తీసనసి చ్చవర ఉనన రాణణ పనరు తో వేశాన .

ఉతా రం ఉనయనయి. ఆశ్చరాంగా ఉతా రం తీసి చదవస్ాగాడు.
"బ్ాబ్ూ గౌతమ్" అని తన పనరు మీద తండిర ఎంద కు

ఉతా రం వారశాడో అరాం కాక ఆతృతగా తన కళ్ళా అక్షరాల

వెంట్ప్డి ప్రుగులు తీశాయి.

పనరు మీద మీరు డబ్ుబ వేయ్డం ఏమిట్ని నిలదీసనది.

అలాంట్ి తన కొడుకూ కోడలికి భారమని అన కోకూడద .
అంద కే చయలా రోజుల న ండి ఆలోచ్చంచ్చ ఓ స్ా లం అమిా

ప్ది లక్షలు మీ అమా పనర బ్ాాంకు లో పిక్ి డ్ వేశాన నెల
నెలా దయని మీద వచేచ డబ్ుబ కోడలికి చెందేలా ఏరాపట్

చేశాన . ఇలుి మనవడి పనరు మీద వారసనశాన . మీ అమా

పో యిన స్ారి నీవప కోడలు మనవడు నయ రిట్ర్ మంట్ కు
ఇంట్ికొచ్చచ నప్పపడు ఓ వారం రోజులు మాతో ఉండేస్రికి

మా స్ంతోషాలకు అవధ లు లేవప. మనవడితో మనస్ారా

స్రదయగా గడిపాము. నీతో కోడలితో బ్ాబ్ుతో గడిపామనన

తృపిా కి అవధ లు లేవప. ఆ స్ంతోష జలపాతంలోనే ఓ నయడు

ఖరుచలకు తన బ్రతికునయనళ్ళా నయ ప్నషన్ ఎలాగూ

వస్ా ంది. కళ్ాలోి ప్ట్ే కుని చూస్ కునే నీవపండగా ఈ

జనాకిది చయలదయ మాకు. ఈమధానే గుండెలి ో నొపిప గా

ఉందని డయకేర్ దగో ర కళ్ళా "మీకు తెలియ్కుండయనే చ్చనన స్ోే ో క్
వచ్చచంది స్ార్ మళ్ళా స్ారి వసనా కషే ం జాగీతా గా ఉండండి"
అని మంద లు వారసిచయచరు. ఏమో మాయ్దయరి పారణం
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ఎప్పపడు ఆ దేవపడు నన న పిలిపించ కుంట్ాడో తెలియ్ద .

బ్య్లేారింది దేవిక.

మిమాలేన భారాా కొడుకుగా ఇమాని ఆ భగవంతుని

స్ంతోషంతో తన తలిి తో కలిసి మలసి పనరమగా తల్లి

ముదా ల రోహిత్ కి లెకు లేననిన ముదా లు".

అందంగా ఉనయనవప రాధ్య" అనయనడు. " గౌతమ్ ఒక రోజు.

ముంద జాగీతా కోస్ం వారసి ప్ట్ే ాన . మరు జనాంట్ూ ఉంట్ే

మనస్ారా కోరుకుంట్ూ శెలవప నయ హ్ృదయ్ ఘంట్ిక

గౌతమ్ ఆగని కనీనట్ితో అక్షరాలనీన ఓదయరచలనే ఆరాట్ంతో
కరిగి పో తుంట్ే ఉతా రానిన హ్ృదయ్ానికి హ్తు
ా కుని తండిర నే
హ్తు
ా కుననంత అన భూతికి లోనయ్ాాడు.

ఎప్పపడూ గొడవే రాధతో తలి దండురల విషయ్ంలో గౌతమ్
కు. ఆమ సననహితులు ఆమకు "అతయామామలు మీ

దగో రుంట్ే ఎప్పపడూ వాళ్ళా మిమాలిన ఏదో విధంగా
స్ాధ్ిస్ా ంట్ారు అనన బీజం రాధ మనస్ లో బ్లంగా

నయట్ేశారు". అంద కే తలిి దండురలన మనతో తీస్ కుని

వెళ్ా ళమనన ప్రతిస్ారీ స్సనమిరా వదా అని గొడవ

ప్డుతుననది. ఇప్పపడు తలిి ఒంట్రిదయిాంది. ఎలాగైనయ
రాధన ఒపిపంచ్చ తీస్ కళ్లా తనతో ప్ట్ే కుని హాయిగా

చూస్ కోవాలి అన కునయనడు మనస్ లో బ్లంగా కళ్ళా
తుడుచ కుంట్ూ.

"అదేమిట్ి కొతా గా చెబ్ుతునయనరు" అంది రాధ ఆశ్చరాంగా.
"ఇనయనళ్ళా నీ బ్ాహ్ా స్ౌందరామే నయకు తెలుస్ . ఇప్పపడు
నీ అంతుః స్ౌందరాానిన నేన మనస్ారా ఆస్ావదిస్ా నయనన
అనయనడు పనరమగా.

మీతో ఎనయనళ్ళా గానో ఒక విషయ్ం చెపాపలన

కుంట్ నయనన . "నిజంగా అతా య్ా మా అమా కనయన

ఎకుువే. ఎంద కంట్ే మనం మీ నయనన గారి రిట్ర్ మంట్ కు
వెళ్లా ఇంట్ికి తిరిగొచయచక మన రోహిత్ నయకు "తముాళ్ళా

చెలెి ళ్ళా ఎలాగూ లేరు, తయతయ్ా నయనమా ననయన ఇవవరా

ఆడుకోవట్ానికి ఇవవరా అని అనయనడు, అకుడ ఊళ్లి నయతో
చయలా బ్ాగా ఆడుకునయనరు, బ్ో లెడనిన కధలు చెపాపరు

మరునయడు రాధ దేవిక గదిలో కళ్లా స్ూట్ కేస్ తీసి

బ్ట్ే లనీన స్రుాతుంట్ే గౌతమ్ ఆశ్చరాంగా చూస్ూ
ా తన
కళ్ాన తనే నమాలేక పో తునయనడు. అలా ఎలా అని.

ఉతా రం చదివి డబ్ుబ ఆశ్ ప్పట్ిేందయ అన కుంట్ే ఆ ఉతా రం
తన జేబ్ులోనే ఉంది

మళ్ళా అలా ఎలా అని ఆలోచన లో ప్డయాడు కానీ
అడగడయనికి మనస్ొ ప్పపకోలేద .

కూతుళ్ాలా ఉనన రాధ వంకే చూస్ూ
ా "నిజంగా నీవప చయలా

అనీన స్రుాకుని బ్రువెన మనస్ తో కొడుకూ కోడలు తో

అవనీన మీకు రావప కదయ అనయనడు బ్ాధగా. నయకు అకుడ
ఉనన వారం రోజులు అతా య్ా లో అమా కనబ్డింది.
వాళ్ాన తెచ చకుందయమని నేనే మీకు చెబ్ుదయమని

అన కునేంతలో ఈ ఘోరం జరిగిపో యింది. వాళ్ాన తప్పప

గా అరాం చేస్ కుని మీతో గొడవ ప్డినంద కు నన న

క్షమించండి అంది" ఏడుస్ూ
ా . " దేవపని దయ్ వలన అంతయ
శుభమే జరిగింది మన జీవితయలలో వెనెనల విరిసిందని
మనస్ారా ఆ దేవపని చేతులెతిా దండం ప్ట్ే కునయనడు
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మేలుకో మిత్ర మా
కోట మహాలక్ష్మి

ఏమిట ఈ రాత! ఎకకడికి పోతుంది యువత!
ై ప సలు కరుుబెట
ీ కొనాిరో ై ప లోకాన్న పోతారు.
డబ్బులతో జబ్బులు తెచ్చుకొనుట్ ఏలా?
ధూమపానం కాదది ప్ర్ లోకాన్నకి ప్
ర య్యణం.
ి ంది నీ కొర్కే,
విషపు కోర్లు చాచి ఎదురుచూసు
అమాా,నాని కని బంగారు కలలు బూడిద పాలు
అగును దాన్నన్న చేరితే.
పగ కాదది, విషము చిమేా నాగు పాము ప్డగ
ధూమపానాన్నకి అయ్యూవో మరుగుడు
యమపాశమే నీకు విరుగుడు.
కడదాకా తోడుండే కని వ్యరిన్న కాదన్న,
కట్
ో పామున్న కౌగిల్ంచ్చకుంటావు ఎందుకు?
సిగరెట్ పట్ట
ీ కాదది న్నను కాటకి ప్ంపే కట్ట
ీ .
ై నా మేలుకో నీ చావును నీవే ఆపుకో!
ఇకనె

దాన్న నుండి వచ్చు పగ,నీ కడుపులో రేపుతుంది
సెగ.
రెండు న్నముషాలు ఉండు ఊహాలోకాన్ని వదిల్తే,
నీ జీవితం అంతా అవుతుంది ఆనందదాయకం.
ధూమపానం కాదది యమున్న పాశం, దాన్ని చేరితే
నీకు ఉండదు మరో శకం.
మబ్బులు దాట చంద
ర మండలాన్నకి ఏగుతునాివు,
మరి ఈ పగ మబ్బు దాట ముందుకు కదలలేవ్య!
భోగం అనుకుంటవి ఆ పగను,
అదే నీ గంతును పాడుచేసే విషాద రాగం.
ై నా మేలుకో మిత
ఇప్పటక
ర మా!
రాకాసి కొర్లను చీల్ు బయట్కు రా,రాబందులకు
దారి ఈయక.
నీ జాతిన్న నువువ కాపాడు జాతి ప్తత దారిలో నడిచి,
ధూమపానాన్ని విడిచి,దూర్ం అయిన వ్యరిన్న చేరు.
**పా
ర ణ భ్య్యన్ని విడిచి ప్
ర ప్ంచాన్ని
జయించ్చ**
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నూయజెర్సీ లో ఘనం గా జరిగిన శ్రీ జొననవిత్తుల వారి
సాహితి సమావేశం
అమెరికాలోన్న న్యూజెర్సీ రాష
ీ రం సోమర్ సెట్ నగర్ం లో న్యూజెర్సీ

తరువ్యత చిర్ంజీవి శ్ర
ర హన్ గరిమెళ్ళ వినాయక శ్ల
ర వూంగా
ో కాన్ని శా

తెలుగు కళా సమితి మరియు ఉత
ి ర్ అమెరికా తెలుగు సంఘం (నాట్ీ )

ఆలప్తంచారు. కమ్యూన్నటీ కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి శ్ర
ర దేవి పుల్పాక, ప్
ర ముఖ సినీ

సంయుక
ి ంగా జూన్ 3 వ తేదీన ప్
ర తేూక స్తహితీ సమావేశ కార్ూకరమాన్ని ఘనంగా

గేయర్చయిత, తెలుగు వేదకవి, శ్ర
ి ల రామల్ంగేశవర్ రావు గారికి
ర జొనివితు

న్నర్వహించారు. తెలుగు భాషా,స్తహితూ ర్ంగాలలో విశిష
ీ కృషి చేసిన శ్ర
ర

స్తవగతం ప్ల్కి వ్యరిన్న ఉప్నూసించవలసినదిగా కోరారు.

జొనివితు
ి ల రామల్ంగేశవర్రావు గారు ముఖూ అతిధి గా విచేేసిన ఈ తెలుగు

ై న ప్
శతక స్తహితూంలో ఆయనద
ి ల
ర తేూక ముద
ర వేసిన శ్ర
ర జొనివితు

స్తహితీ సమావేశాన్నకి దాదాపుగా 100 మందికిై ప గా స్తహితీ ప్త
ర యులు 3

గారు ఈ కార్ూకర మంలో మాటా
ో డుతూ తాను రాసిన శతకాలను గురించి

గంట్ల పాటు ఆసకి
ి తో, ఉతాీహంగా కదలకుండా కూరుున్న సభ్న్న జయప్
ర దం

ప్
ర ి స్త వించారు.

చేశారు.

"చినితనం నుంచి నాకు స్తహితూం ప్ట్
ో మకుకవ ఎకుకవగా
కార్ూకరమంలో ముందుగా కలుర్ల్ కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి బందు

యలమంచిల్ ఈ సదసుీ కు విచేుసిన వ్యరిన్న స్తదర్ంగా ఆహావన్నంచారు.

ి
ఉండేది. అందువలన ప్దాూలు .. పాట్లు రాస్త
వుండేవ్యడిన్న. ఇప్పటకి 24వ
శతకాలు రాస్తను . 'దివిసీమ'లో మా అమా పుట
ీ ోలు వుంది. ఆ అనుబంధ్ంతో
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'దివిసీమ శతకం'ను రాసి ఆకాశాన్నకి అంకితం ఇచాును. 'కోనసీమ శతకం'

జొనివితు
ి ల ఎన్ని ప్దాూలను శా
ర వూంగా పాడి విన్నప్తంచడంతో సభా

రాసి వ్యయుదేవుడికి అంకితం ఇచాును. 'ఉత
ి రాంధ్
ు డికి
ర శతకం' సముదు

పా
ర ంగణమంతా చప్పట్
ో తో మారుమోగింది.

అంకితం ఇచాును. ఇక 'యజ్ఞ
ఞ శవర్ శతకం'ను అగిిదేవుడికి అంకితం

తెలుగు కళా సమితి అధ్ూక్షులు శ్ర
ర మధు రాచకుళ్ళ ఈ

చేశాను. నేను విజయవ్యడలో పుటా
ీ ను కాబట
ీ 'విజయవ్యడ శతకం'

సందర్భంగా మాటా
ి గా బాధ్ూతలను తీసుకొని తమ
ో డుతూ ఈ మధ్ూనే కొత

రాస్తను .. అది భూదేవికి అంకితం చేశాను" అన్న చెప్పుకొచాురు. మనుషులే

ై ఇలాంట విన్యతి
కార్ూవర్
గ ం తెలుగు భాష, సంసకృతి ప్రిర్క్షణక

కాదు, ఒక మంచి పుస
ి కం, లేదా ఒక ప్దూం, ఒక పాట్ ఎదురుకావడం కూడా

కార్ూకరమాలను మరిన్ని న్నర్వహిస్త
ి మన్న తెల్య చేస్తరు. తరువ్యత కార్ూదరిి శ్ర
ర

మానవ జీవితంలో ఒక పద
ద సంఘట్నే అన్న తెల్య చేస్తరు. ఇంతమంది

ర్వి కృష
ణ అనిదానం తెలుగు కళా సమితి న్యతన కార్ూవరా
గ న్ని సభికులకు

తెలుగు భాషాభిమానులు ఈ స్తహితీ సమావేశం ఏరాపటు చేయట్ం ఒక గప్ప

ప్రిచయం చేశారు. ఈ కార్ూకరమాన్నకి విచేేసిన నాట్ీ ప్
ర తిన్నధులు , శ్ర
ర శాూం

అనుభూతి అన్న అనాిరు. తాను ర్చించిన కోనసీమ శతకం, శ్ర
ర రామల్ంగేశవర్

నాళ్ం, శ్ర
ణ వెన్నగళ్
ర శ్ర
ర హరి మందాట శ్ర
ర వంశ్రకృష
ర చంద
ర శేఖర్ కొణిదల, శ్ర
ర
ో , శ్ర

శతకం, తెలుగు భాషా శతకం, తెలుగమా శతకం, బతుకమా శతకం, సింగరేణి

శేషగిరి కంభ్ంపాట, శ్ర
ర ర్మేష్ బేతంపూడి, శ్ర
ర మతి ప్దాజ ననిప్నేన్న, తానా

శతకం, రామప్ప శతకం, రాయలసీమ శతకం, ఉత
ి రాంధ్
ర శతకం,

నుండి విచేేసిన శ్ర
ి , శ్ర
ర శ్ర
ర న్నవ్యస్ ఓరుగంట, శ్ర
ర వంశ్ర వ్యసిరెడి
ర శ్ర
ర నాధ్ కోనంకి

విజయవ్యడ శతకం,ై నె మిశ శతకం ఇలా అనేక శతకాలు లోన్న ప్దాూలను శ్ర
ర

చౌదరి తదితరులు శ్ర
ి ల రామల్ంగేశవర్ రావు గారికి స్తవగతం
ర జొనివితు
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ప్లుకుతూ, భావ స్తరూప్ూం ఉని, తెలుగు కళా సమితితో కల్సి మంచి

నేమాన తదితర్ వ్యర్ందరికీ, ఈ కార్ూ కరమాన్నకి పా
ర ంగణం సమకూరిున గారికి

ై న
కార్ూకరమాలను న్నర్వహిస్త
ి మన్న తెల్పారు. తెలుగు కళా సమితికి కొత
ి గా ఎన్నిక

శ్ర
ి గారికి, శ్ర
ి క వనరులు
ర మతి ఇందిరా రెడి
ర రాజారావు బండారు గారికి, ఆరి

న్యతన కార్ూవర్
ి ల
గ సభ్యూలందరికి అభినందనలు తెల్యజ్ఞశారు. శ్ర
ర జొనివితు

సమకూరిున శ్ర
ణ అనిదానం గారికి , సుధాకర్
ర రామ్ కొల్ల
ో రి గారికి, ర్వి కృష

గారిన్న నాట్ీ ప్
గ
ర తిన్నధులు మరియు న్యూజెర్సీ తెలుగు కళా సమితి కార్ూవర్

ఉప్పల గారికి, శర్త్ వేట్ గారికి , శ్ర
ర మతి ధ్నలక్ష్మా రాచకుళ్ళ గారికి, తెలుగు

బృందం శాలువ్య, జా
ణ ప్తకను బహుకరించి సతకరించారు. న్యజెర్సీలో
కళాంజల్ నృతూ శిక్షణా శాల స్త
ి ప్తంచి 25 సంవతీరాలు అయిన సందర్భంగా
శ్ర
ి ల వ్యరు, ఉపాధ్ూక్షురాలు శ్ర
ర జొనివితు
ర మతి అన్యరాధ్ దాసరి, కోశాధికారి శ్ర
ర
శ్ర
ర న్నవ్యస్ చెరువు మరియు మెంబర్ షిప్ కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి జ్యూతి కామర్సు

కళా సమితి కార్ూవర్
గ ం ప్
ర తేూకంగా ధ్నూవ్యదములు తెల్యచేశారు. సభ్కు
ై న శ్ర
విచేుసిన తెలుగు కళా సమితి పూరావధ్ూక్షుల
ణ , శ్ర
ర మతి జనన్న కృష
ర ఆనంద్
పాల్లరి, శ్ర
గ న్న,
ర సుధాకర్ ఉప్పల మరియు శ్ర
ర మతి శ్ర
ర దేవి జాగర్
ో మ్యడి పాల్గ

గారులు తెలుగు కళా సమితి యువజన కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి సుధా దేవులప్ల్
ో

ి
తెలుగు కళా సమితి కార్ూవర్
మరిన్ని
గ ం ప్ర్సపర్ సహకార్ంతో కల్సి ప్న్న చేస్త

గారిన్న ఘనంగా సతకరించారు.

మంచి కార్ూకరమాలను న్నర్వహించాలన్న ఆకాంక్ష్మంచారు ఈ సదసుీ ముగిసిన

ఈ కార్ూకరమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు కష
ీ ప్డిన
వ్యలంటీర్ీ ర్వి శంకర్ అప్పన, శ్ర
ర న్న తోడుపున్యరి, మోహన్ ములే, శ్ర
ర సతూ

తరువ్యత తెలుగు కళా సమితి కార్ూవర్
గ ం వ్యరు సవయంగా ఇంట్ల
ో తాము
వండిన వంట్కాలతో అందర్కు ఆహార్ ఏరాపటు
ో చేస్తరు.
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చినానరి స్ననహం
భాగవత్తల మానస

మహాభారతం లో మూడురకలైన సేనహాలు చెపాబడాాయి.

విఫ్ల సేనహం, సఫ్లసేనహం, సుఫ్ల సేనహం
ద్రుపదరాజు, ద్రోణాచారుోలది విఫ్లసేనహం
దురోోధ్నుడు, కరుణలది సఫ్లసేనహం
శ్రీ కృష్ణ, కుచేలురది సుఫ్లసేనహం..
సఫ్ల, సుఫ్ల, రండూ కల గలపిన చకసటి సేనహం వనజ, ర్నఖలది.

వనజ స్కసల్ లో ఏడవ తరగతి చదువుతోంది. కనీ వనజ కోసులో ఎపుాడూ
నీరసంగా ఉంటుంది. చదువులో కూడా వెనుకబడే ఉంటుంది. వనజవాళళ అమీ
మారసట్ లో కూరలమేీ వాోపారం. నానన త్సపీ మేస్త్రి. ఈ కరణం వలో
పౌషిుకహారలోపం, రకుక్షీణత వలో వనజ నీరసం తో సరిగా చదవల్లక పోతోంది.
తోటి పిలోలలోకూడా కలవల్లక పోతోంది. కోస్ట లో వెనుకబడా వనజను
సేనహత్తలు చిననచూపు చూసేవారు, గేలచేసే వారు.
కొతుసంవతసరం లో స్కసల్ మారి కొతుగా ఆస్కసలు కి వచిున ర్నఖ ఇదంత్స
గమనించింది. వనజతో సేనహం చేసింది. "వనజా! నువ్వా నేనూ గుడ్ ఫ్రండ్స!
ఓకే! " అంటూ.... పైగా
వనజకు ఎంత చదివినా గురుుండక పోవటం చదవాలనే ఆసకిు ని
చంపేసిందని ర్నఖ గ్రహంచింది. ర్నఖ తెలవిగలది. రోజూ స్వయంత్యం స్కసల్
అయిపోగానే వనజను తన ఇంటికి పిలచి, కూరోుబెటిు తను వినేటటుోగా, బిగగరగా,
స్కసల్ లోని పాఠాలనీన చదువుతూ ఉండేది. పైగా..

"వనజా! నువుా చదవకు, పుసుకం వదుద ఏకగ్రత తో కూరోు! నేనే
చదువుత్సను. విను అంతే!" అని చెపిాంది.
వనజ అంతే చేసింది. రోజూ ఇలాగే ...ర్నఖ చదువుత్తంటే వనజ వినడమే! పైగా
రోజూ స్వయంత్యం తనతో పాటు పాలు, తనేం తింటే అవీ వనజకు కూడా
తినిపించేది.
"భ్రమర కీటక నాోయం" లాగా వినీ వినీ వనజ విననవి విననటుోగా, మళీళ
వపాగ్వంచటం మెుదలుపెటిుంది. అనిన సబెెక్ట్ు్ అంతే. వినటం, పైకి అనేయటం,
అనేవనీన పుసుకంలో రాసేయటం ...ఇలాజరుగుతోంది. ఈ ప్రక్రియ చూసి ర్నఖ
వాళళ ఇంటో వాళ్ళళ
కూడా ప్రోత్ససహం అందించారు. అలా ప్రోత్ససహం అందించే తలీోదండ్రులు
ఉండటం ర్నఖకి వరమే.
కొనానళళకు వనజ కోస్ట లో ప్రధ్మస్వథనం స్వధంచింది. ఈ ప్రక్రియ వలో
పదవతరగతి ర్నఖతో పాటు వనజ, ప్రధ్మ శ్రేణిలో ఉత్మురుణరాలయింది. ఐతే తనతో
పాటుగా ప్రధ్మ శ్రేణి లో ఉత్మురుణలయిందనీ, తనకీ నాకూ ఒకే స్వథయా?! అని ర్నఖ
ఈర్య పడల్లదు సరికదా! ఇంక ఆనందపడింది.

తనలాగే వనజకూడా మంచి స్వథయిలో మారుసలు వచిునందుకు. ఇంక
అభివృదిధ చెందుత్తననందుకు.
ఈ ప్రక్రియకు కరణమైన ర్నఖనూ ఎంతో ప్రశంసించారు అందరూ.
మంచి సేనహత్తరాలని పందిన వనజది ఎంత అదృష్ుమో కదా!
విఫ్ల సేనహం విహతమౌ సఫ్ల సేనహం ఫ్లవంతమౌ సుఫ్ల సేనహం
సుసంపననమౌ
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అంత్ర్ననత్ర ం
రాంభకు పదాీవతి

ఎడారివీధులో
ీ దారులో
ో న్న అసపష
ో
గమూం ఎరుగక స్తగిపోతునిప్పుడు
చిటకనవేలు ప్టు
ీ కున్న
తీరాన్నకి చేరువ చేసే
ఒయ్యసిసుీప్లకరింపువు నువువ
ి
వేదనవర్ద ముంచెతి
అగాధ్పు అంచ్చలో
కి
విసిరేసినపుడు
ో
చేతులు చాచి
ి కుని
లాలనగా ఎతు
వెనెిలఓదారుపవు నువువ
ఆనందాలహరివిలు
ో ైప
పురి విప్తప ఆడుతూ
న్నంగ్ర నేల కానరాక
గరావతిశయంతో తలగరేసినపుడు
అణకువపాఠపు ఔనితాూన్ని
పాలనతో వల
ో వేయించిన
ర్వికిర్ణాలవెచుదనం నువువ
బ
ర తుకుమలుపులలోన్న
చీకట్
ో లో తప్తపపోయినపుడలా
ో
వెలుగుబాట్ై వె పు అడుగులేయించే
ి ంభ్పు కాంతివి నువువ
దీప్స
నా చూపులకు ప్టు
ీ బడన్న
మరో ప్
ర ప్ంచాన్ని
న్నతూం పే
మగా
ప్రిచయం చేసే
ర
నా మ్యడో కనుివి నువువ
నాలోనే దాగిన
నా అంతరేితా
ర న్నవి కాక
ఇంకవరు నువువ

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

19

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

20

మగువేగా మగవాడికి మధుర భావన
యలమరిు అనూరాధ్
ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని ర్సతి ఇలాోల్ల ఈ జగతికి జీవన
జ్యోతి. పాట మధురంగా వినిపిస్ుంది.
ప్రొదుదనేన ఆ పాత పాటల గోల ఏమిటి? ఎపుాడు చూసినా
అవే పాటలు. వినటానికి బోరు కొటుటం ల్లదా? మంచం మీద నుంచే
విసుకుసంటునానడు 'మధుకర్'.
"ల్లచారా. ఇంక ల్లవల్లదు కదా అని పెటుుకునాన" అంది
అరిాత.
వెంటనే సెల్ లో పాటలను ఆపేసింది.
గత ముఫై సంవతసరాల నుంచీ ఇవే పాటలు వింటంది.
అయినా విసుగు అనిపించదు. మళీళ మళీళ వినాలనిపిస్వుయి. పాత
పాటలోో ఉనన గొపాతనం అదే. ఇపాటి పాటలనీన గోల గోల్ల. ఎకసడో
కొనిన పాటలు మాత్యం గురుు పెటుుకొని ఆనందించేలా. అందుకే తను
పాత వాటి వైపే మొగుగ చూపుత్తంది. అవి వింటూ పని
చేసుకుంటుంటే అసలు చేసుుననటేో ఉండదు. ఆ అదృష్ుం ఈయన
బయటకు వెళిళనపుాడే దకుసత్తంది, ప్చు. అనుకుంది మనసులోనే
అరిాత.
నిజంగానే వివాహమయాోక తన జీవితం అతనికి
అరిాతమైపోయింది. తనలోని భావాలూ, కోరికలు కూడా మరుగున
పడిపోయాయి. అతనికి అనుగుణంగా నడుచ్చకోవటంతోనే జీవితం
గడిచిపోతోంది. ల్లదంటే రోజూ రాదాధంతమేగా.
బదదకంగా ఒళ్ళళ విరుచ్చకుంటూ తొమిీది గంటలకు ల్లచాడు
'మధుకర్'. ల్లవటం, తయారు అవటం, ఆఫీసు కెళిళపోవటం, మధ్ో
మధ్ోలో తనకు అక్షంతలు వెయోటం. ఇది రోజూ మామూల్ల!
పిలోల బాధ్ోత, ఇంటి, వంట బాధ్ోత అంత్స ఇనిన ఏండో
నుంచీ తన భ్యజ ససంధాల మీదే నడుస్ుంది. అయినా ఏం
చేసుునానవ్ అననటేో ఉంటుంది అతని ప్రవరున.
మధ్ో తరగతి కుటుంబం నుంచీ వచిుంది. ఇంటర్ తో
చదువు ఆపేసింది. పెళిళ చేసి పంపేశారు. ఇక తమ బాధ్ోత
అయిపోయింది అని చేత్తలు కడిగేసుకుననటుోంటుంది అటు వైపు
వోవహారం. అందుకే ఎనిన అనాన మారు మాటాోడదు.
తను ఊరుకునాన అంతరంగం ఊరుకోదుగా. ఎందుకలా
మౌనం వహస్వువు అని అంటూనే ఉంటుంది.
"ఎదురింటావిడ చూడు అపాడాలు అమిీ వాళాళయనకు
స్వయం చేస్ుంది. ప్రకిసంటావిడ చీరలు అముీత్తంది. ఆడవాళ్ళళ
ఎవరూ ఖాళీగా కూరోువటం ల్లదు. ఏదో ఒకటి చేసి సంపాదిస్కునే
ఉనానరు." అంటుంటాడు.
అందులో శేోష్., నువుా మాత్యమే ఏమీ సంపాదించటం ల్లదని
సాష్ుంగా కనిపిస్కు వినిస్కునే ఉంటుంది.
ఈ మధ్ో ఆడవాళ్ళళ త్సము చేసే పనికి వెల కడితే ఎనిన వేలు
ఇవాాలో లెకసలు వేసి మర్స చూపిసుునానరు.
అలా తనూ చెపాాలా? ఇంటి పనులు చెయోటానికి పని వాళళను
పెటుుకుంటుంటే ఆయన సంపాదనలో సగం కరిగ్వపోత్తంది.
అదంత్స తనే చేస్ుంది. అయినా కొంచెం కూడా విలువ ల్లదు. అదే
తన బాధ్. ఇదే పని వేర్న వాళళకు చేసేు డబ్బా వసుుంది. రవాంత
అననమూ దొరుకుత్తంది.

కకపోతే అలా చెయోల్లదు. పిలోలన వదులుకోల్లదు. పెదదయాోక
వాళ్ళళ ఆలోచించకుండా తమను విడిచి పెటేుస్వురని తెలసినా,
గుటుుగా సంస్వరం లాకొససుునానననన తృపిు తపా మర్నమీ తనకు
మిగలదని తెలసినా.
ఏదైనా అంటే రాదాధంతమే తపా ఫ్లతం ఉండదు. నినున గాక
ఎవరిని అంటాను? ఎవరినైనా అంటే పడత్సరా? ఏదో సరదాగా
అంటాను. పటిుంచ్చకోకు అనే త్మయటి పూత పూస్వుడు తెలవిగా.
అపుాడు తనే తెలవి తకుసవదానిలా కనిపిసుుంది.
జీవితంలో పందల్లని ఆ ఆనందానిన పాటలోో
చూసుకుంటుంది. "మగువేగా మగవాడికి మధుర భావన..". అది
అసలు తన జీవితంలో జరుగుత్తందా? అది తనకు దకుసత్తందా?
సగం జీవితం గడిచి పోయింది.
ఇంకెనానళ్ళళ ఈ సరుదబాటు జీవనం?
ఒకళళకొకళ్ళళగా.. ఒకరి మీద ఒకరు గౌరవానిన
పెంచ్చకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ సరదాగా ఉండే జీవితం తన కల.
భారాోభరులంటే అలా సేనహంగా ప్రేమగా ఉండాలనేది తన ఆశ. అది
ఎకసడో ఏ ఒకసరికో దకుసత్తంది.
ఆ ఒకసరిలో తను మాత్యం ఎపాటికీ ఉండదేమో?
*
*
*
"అరిాత్స డారిోంగ్! కఫీ త్మసుకోవోయ్"
భరు మధుకర్ ప్రేమగా అంటూ తన ముందు నిలుచ్చనానడు.
"కలా? నిజమా?" అంటూ కళ్ళళ నులుముకుని చూసింది.
నిజంగా ఎదురుగానే ఉనానడు. అయినా సంశయం
పీకుత్తంటే తనను తను గ్వలుోకుని చూసుకుంది గటిుగా.
"అబాా!" అని అరిచింది.
ఆ గ్వలుోకునేది అంత గటిుగా గ్వలుోకోవాలా నినున నువుా అంటూ
మనసు తిడుత్తనాన ఆనందంగానే ఉంది.
"మీరు కఫీ పెటాురా?" ఆశురోంగా అతని చేతిలో కపుాను
అందుకుంటూ అడిగ్వంది.
"అవును అరిాత్స! రోజూ నువుా చేసే పని నేను చేసేు ఎలా
ఉంటుందా అని చేస్వను. అంతే. అదీ గాక ఎపుాడూ ప్రొదుదనేన ల్లచే
నువుా ల్లవల్లదు. బాగోల్లదోమోనని నేను పెటాు"
"మీకు కఫీ పెటుడం కూడా వచాు?"
"ఆఁ! కొనానళ్ళళ బ్రహీచారి గా హాసుల్ లో ఉనాననుగా.
అపుాడు పెటుుకునే వాళళం. నా ఉపాీ అంటే కూడా నా సేనహత్తలు
ప్రాణం పెటేువారు. ఈ రోజు దాని రుచి కూడా నీకు చూపిస్వు."
అంటే ఈ రోజు తనకు తిటుో తినటం తపిాందనన మాట.
"అలాగేనండీ"
"అదేంటయ్ ఆ పిలుపు. చకసగా 'మధూ' అని పిలువు".
అయినా సిగుగ పడింది అరిాత అలా పిలవటానికి.
మధు.. మధులో ఆ మధువు ఒలకలని ఎనిన స్వరుో
అనుకుందో.
ఇనానళళకు తన కోరిక త్మరింది.
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"తొందరగా వెళిళ స్వననం చేసి వచేుయ్. ఈ లోపు నేను నీకు
వేడి వేడి ఉపాీ తయారు చేసేస్వును. ఇదదరం కలసి కబురుో
చెపుాకుంటూ తిందాం" అనానడు హడావిడిగా వంటింటోకి
వెళ్ళతూ.
ఈయనకి అసలు ఏవేవి ఎకసడ ఉనానయో తెలసేు కదా!
కవలసినవి త్మసి గటుు మీద పెటిుంది.
"నేను వెత్తకోసగలను ల్లవోయ్. నువెాందుకు శ్రమ
పడత్సవు. వెళ్ళళ. వెళిళ నీ పని చూసుకో" అనానడు గ్వనెన పయిో మీద
పెటిు నూనె వేస్కు.
"అలాగే" అని నవుాకుంటూ వెళిళపోయింది.
ఈ మూడ్ ఎంత సేపు ఉంటుందో అని మనసులో ప్రశన పదే
పదే కవిాసుునాన!
ఉపాీ వాసనలు కమీగా చ్చటేుసుునానయ్ తన చీర కటుులా
అనుకుంది.
తన మాటలకు తనకే నవుా వచిుంది.
తయారయి వచేుటపాటికి పేోటుో, స్కాన్ లు కూడా
సర్నదశాడు.
"అరూ! నీదే ఆలసోం. రా! రా!"
అరూ.. అబా.. ఎంత కమీగా ఉంది ఆ పిలుపు.
ఈ నిమిషాన నా ప్రాణం పోయినా బాధ్ ల్లదనిపిస్ుంది
అనుకుంది అరిాత.
అపుాడే పెళ్ళళన కొతు జంటలా కబురాోడుకుంటూ ఉపాీ ను
తినానరు.
నిజంగా ఉపాీ చాలా బాగుంది. దాని కంటే తనకు చేసి
పెటుడం మరింత బాగుంది.
అలా ఆ రోజంత్స అదుాత్సలు జరుగుతూనే ఉనానయి.
"ఏరా! మీ అమీ ల్లవదా ఏమిటి? పనులనీన ఆగ్వపోయాయి.
కలలు కంటునానదేమో. వెళిళ ల్లపు" అనన భరు అరుపులకు ఉలకిసపడి
ల్లచింది అరిాత.
అంటే ఇదంత్స తన కలా? నిజమే. ఇలాంటి అదృష్ుం ఈ
జనీకు ఊహంచటం కూడా వోరథమే.
"ఆలోచించి చూడు. అనుకుంటే జరగదని ఏమీ ఉండదు"
అంతరంగం అంటునాన పటిుంచ్చకోకుండా గబగబా ల్లచి జుటుు
సవరించ్చకుని దుపాటి మడత పెటిు దానితో పాటు తన అందమైన
ఆలోచనలను కూడా దాచేసి వంటింటో దూరింది ఎపాటి
అరిాతలానే!
*
*
*
తరాాత జీవితంలో అలాంటి ఆలోచనలు కూడా
రానివాల్లదు. కలలో కూడా తృపిు పడటం మానేసింది.
కొనిన సంవతసరాలు అలా గ్వర్రున తిరిగ్వపోయాయి. మనిషి
ఆనందించినా. ఆనందించక పోయినా కలానికి సంబంధ్ం
ఉండదు. దాని పని అది చేసుకుపోవటమే.
కొడుకు జీవన్ పెళిళ 'సంకలా' తో జరిగ్వంది. కోడలగా ఆమ
ఇంటో అడుగుపెటిుంది.
అతుగారిగా ఇక తన జాతకమేమిట? వీళళకు ఇంకొకరు
తోడయినటాో?
మనసు ప్రశనకు తన దగగర సమాధానం ల్లదు ఇపుాడు.

కనీ కొనానళళలోనే ఆ ఇంటి వాత్సవరణం అంత్స
మారిపోయింది.
మామ మధుకర్ ని కూడా ఒక ఆట ఆడించింది సంకలా.
గృహ హంస చటుం ఉనన ఈ రోజులలో కూడా అతుమీను
మీరు ఇలా చూస్వురా? అని నిలదీసింది. మంచిగా ఉనానరా సర్న.
ల్లదంటే నేనే పోలీస్ట సేుష్న్ కి వెళిళ రిపోర్ు ఇచేుస్వును అని బెదర
గొటిుంది.
"అయినా అతుమాీ! ఇనేనళ్ళళ ఈయనిన ఎలా భరించారు?
ఆడవాళళకు మాత్యం వోకిుతాం ఉండకసర్నోదా? నేను మీకు తోడుగా
ఉంటాను. గౌరవానిన ఇచిు పుచ్చుకుంటే సర్న. ల్లదంటే నా
సేనహత్తరాలు లాయర్. దానిన రంగంలోకి దింపేస్వును."అంది
మధుకర్ వినేటుో.
అంతే! మధుకర్ లో అహంకరం అంత్స కొండ మీద కోతి
దిగ్వ వచిునటుో దిగ్వపోయింది. ఏడు ఏండో జైలు శిక్ష పెదద భూతం లా
అతని కళళ ముందు కదలాడింది.
కుకిసన పేనులా నడుచ్చకోవటం మొదలు పెటాుడు.
ఆడవాళళ రాజోం తయారయింది అని మనసులోనే
గొణుకుసనేవాడు.
పెదవి దాటితే కోడలు పిలో ఎకసడ తన మాటను నిజం
చేసుుందో అనే భయంతో.
"ఇలా భయపడితే చాలదు. అతుమీని ప్రేమగా చూడండి.
ప్రేమగా మాటాోడండి" అని మరో బాంబు పేలుంది.
దానితో గురుడు దారిలోకి రాక తపాల్లదు. ముందు నటనగా
ప్రారంభమైన అతని ప్రేమ నెమీదిగా నిజంలోకి మారింది.
ఏదో కోడలు బెదిరిసేు మాటాోడితే అది మనసుకు ఆనందానిన
ఇవాదుగా అనుకునే అరిాత ఆలోచనకు సమాధానం దొరికింది.
నిజమైన సంతోషానిన ఆమ అందుకుంటంది ఇపుాడు.
* * *
"సంకలాా! నీకు నా అభినందనలు. చిననపాటి నుంచీ నేను
మా నాననను చూస్కు కూడా మారుల్లక పోయాను. నువుా దానిన
నాలుగు నెలలలో స్వధంచేస్వవు"
"మన ఒకస ఇంటోనే కదు జీవన్. ఏ ఇంటో అయినా
పుటిుంటి నుంచీ అనీన వదులుకుని వచిున స్త్రీ కి ఈ గౌరవం
దకసలసందే. అసలు స్త్రీ ల్లని జీవిత్సనిన ఒకసస్వరి ఊహంచ్చకోమను
మగవాళళని. ఎంత నిస్వసరంగా ఉంటుందో. స్త్రీ ఒక ప్రేయసిగా,
తలోగా, స్దరిగా, సేనహత్తరాలగా, బిడాగా ఎంత ఆపాోయతను
ఒలకిస్ుంది? మరి అలాంటి ఆమను నెతిున పెటుుకొని దేవతలా
పూజించాల కనీ ఇదేమిటి?"
అటూ ఇటూ కంగారుగా వెత్తకుత్తనన జీవన్ ని చూస్కు
"దేని కోసం వెత్తకుత్తనానరు నేనింత గొపా విష్యం గురించి
చరిుసుుంటే?" అనిఅడిగ్వంది.
"అదేనోయ్! పువుాల కోసం వెత్తకుత్తనాన. నినున
పూజించటానికి"
"ఏయ్! దొంగా!" అంటూ అతని వెంట పడింది సంకలా. ఆ
గదంత్స వారి నవుాల గలగలలతో నిండిపోయింది.
*
*
*
సంకలాం బలంగా ఉంటే ఈ ఇలలో స్వధంచల్లనిది ఏదీ
ఉండదు.
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నూయజెర్సీ లో ఘనం గా జరిగిన తెలుగు కళా సమితి వారి
వేసవి వన భోజనాలు
న్యూజెర్సీ తెలుగు కళా సమితి వేసవి వన భోజనాలు,

వస్త
ి యన్న తెల్యచేశారు. తెలుగు కళా సమితి కార్ూవర్
గ ం లోన్న

ై 31వ తేదిన న్యూజెర్సీ రాష
ఆదివ్యర్ం, జుల
ీ రం, సేరెవిల్

సభ్యూలందరూ సమిషి
ీ గా ప్న్న చేయట్ం వల
ో నే ఇంతట

ప్ట్
ీ ణంలోన్న బర్కీ పార్క లో చకకన్న ఆహా
ో దకర్ వ్యతావర్ణంలో
జరిగింది. ఈ కార్ూకరమంలో సుమారు 400 మందిై ప గా

కార్ూకర మం న్నర్వహించగల్గామన్న అనాిరు.
ఈ కార్ూకరమాన్నకి ముఖూ అతిధి గా విచేేసిన

ప్
ు లు, యువతీ, యువకులు, మహిళ్లు, పద
ద లు, ప్తల
ర వ్యస్తంధు
ో లు
ఉతాీహంగా ఈ వేడుకలో
గ నాిరు. తెలుగు కళా సమితి
ో పాల్గ

అంతరా
ా తీయ పేర్డీ రివర్ీ గేర్ గాయకుడు గురుస్తవమి
ై న ై శ ల్లో హాస్తూన్ని, మిమికీర న్న
పాట్లను రివర్ీలో పాడి, తనద

అధ్ూక్షుడు శ్ర
ర రాచకుళ్ళ మధు వన భోజనాలకు విచేుసిన ప్
ర తి

మేళ్వించి అందర్సి అలరించారు. అనేక సిన్నమా పాట్లకు పేర్డీ

ఒకకరికి స్తవగతం ప్ల్కారు.

కట
ీ అదే పాట్న్న చాల ర్కాలుగా విన్నప్తంచారు. ‘నెల్ల
ో రి

తెలుగు కళా సమితి అధ్ూక్షులు శ్ర
ర మధు రాచకుళ్ళ
మాటా
ో డుతూ ఈ ప్తకిిక్, ై ద నందిన జీవితంలో ఎదుర్య్యూ

నెఱజాణా...నే కుంకుమలే
ో మారిపోనా..’ పాట్ను హరిదాసు,

చిరాకులు, ప్రాకులకు దూర్ంగా అందరూ కల్సి వేడుక

సంగ్రత మాధ్ూమాలను వివరించి విన్నప్తంచడంతో సభా

ి ళ్ళళ, వేదనలు తీర్తాయన్న, సభ్యూల మధ్ూ
చేసుకోవడం వల
ో ఒతి

పా
ర ంగణమంతా చప్పట్
ో తో మారుమోగింది. కమ్యూన్నటీ కార్ూదరిి

సేిహాన్ని, సమె
ి యన్న, ప్ర్సపర్ం ఆహార్
ై కూతను పంపందిస్త

శ్ర
ర మతి శ్ర
ర దేవి పుల్పాక ఈ హాసూభ్రిత కార్ూకరమాన్ని న్నర్వహించారు.

ప్దారా
ి లు ప్ంచ్చకు తినడంవల
ో భిని రుచ్చలు అనుభూతికి

శ్ర
ర దాము గేదల గారు ఈ కార్ూకరమాన్ని స్తపనీర్ చేస్తరు.

బ్బర్
గ కథ, తెలుగు ప్దూం రూప్ంలో పాడి పా
ర కథ, ఉగు
ర చీన నవీన
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ప్
ర ముఖ ప్తడియ్యట
ర షియన్ డాకీ ర్ విజయ న్నమా,
ై ల్కి అనుగుణంగా మానసిక, శార్సర్క
మారుతుని జీవనశ
దృఢతావన్ని పంపందించి, సంపూర్
ణ ఆరోగాూన్ని అందించే

సవయంగా ఉపాా, పుల్హోర్, అనిం అకకడికకకడే వండిపటా
ీ రు.
శ్ర
ర మతి చిత
ర సుంకు చేసిన భేల్ మిక్ీ, శ్ర
ర మతి బందు
యలమంచిల్ తయ్యరు చేసిన సెపషల్ టీ , శ్ర
ర మతి శ్ర
ర దేవి పుల్పాక

అదుభతమె
ై న స్తధ్నం యోగా అన్న, ై ద నందిన జీవనం లో యోగ ను చేసిన మజి
ీ మయింది. శ్ర
ా గ, అందరికి ఇష
ర మతి ప్
ర తిభ్ ఇసుకప్ల్
ో ,

ఒక భాగం గా చేసుకోవలసిందిగా ప్
ఞ ి ప్త చేశారు.
ర తి ఒకకరి కి విజ

శ్ర
ర మతి ధ్నలక్ష్మా రాచకుళ్ళ, శ్ర
ర మతి వర్లక్ష్మా అనిదానం, నాగేశవరి

తెలుగు కళా సమితి ఉపాధ్ూక్షురాలు శ్ర
ర మతి అన్యరాధ్ దాసరి తాను చెరువు, బసవలక్ష్మా కాట్టప్ల్
ర మతి ఇందిరా &
ో , జలజ గల
ో , శ్ర
సవయంగా ఒక పాట్ పాడి, అకకడకు వచిున చినాిరులతో పాట్లు గోప్త సముదా
ర ల దంప్తులు తదితరులు వంట్ వూవహారాలలో
పాడించారు. తేనెటీగల పంప్కం - జీవన విధానం మీద ఏరాపటు

ి మంచికంట గారు సుమారు 150
సహాయం చేస్తరు. శ్ర
ర మ్యరి

చేసిన ప్
ష ణ గ న్నల్చింది. శ్ర
ర దర్ిన చినిప్తల
ర తేూక ఆకర్
ర ర్వి
ో లకు ప్

మొకకజొని కండెలు గి
ర ల్ మీద కాల్ు అందరికి ఇచాుురు. శ్ర
ర

కామర్సు న్నర్వహించిన మ్యూజిక్ తంబోల కార్ూకరమంలో సుమారు అనాిజీ వడ
ర రాఘవ పనిల్లరి, శ్ర
ర మలే
ర
ో మాన్న, శ్ర
ో ష్ సింగతి , శ్ర
ి కట
2౦౦ మందికిై ప గా పాల్గ
గ న్న ర్కి
ీ ంచారు.
ప్
ు న్న
ర ముఖ సంఘ సేవకురాలు శ్ర
ర మతి లక్ష్మా పాతు

సుమంత్ ఆస్త
ి న, శ్ర
ర మీర్యూ ఈటగుంట్ , శ్ర
ర ప్
ర భాకర్ కాట్టప్ల్
ో ,
శ్ర
ి
ర జయ మంద , ర్ఘు , ఆదితూ రాచకుళ్ళ, శ్ర
ర మధుకర్ రెడి
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తదితరులు వివిధ్ రెస్త
ీ రెంట్
ద కు ఆహార్
ో నుండి పార్క వద

విషయ్యలలో ఇతోధిక సహాయం చేస్తరు. ఇట కార్ూదరిి శ్ర
ర నాగ

ప్దారా
ి లను తర్ల్ంచారు

ి ం భోజన ఏరాపటు
మహందర్ వెల్శాల మొత
ో మరియు వ్యలంటీరు
ో

ఉపాధ్ూక్షురాలు శ్ర
ర మతి అన్యరాధ్ దాసరి స్తపనీరు
ో
మరియు వెండర్ స్త
ీ ల్ీ వూవహారాలను ప్ర్ూవేక్ష్మంచారు. కమ్యూన్నటీ

విషయ్యలను ప్ర్ూవేక్ష్మంచారు.
ఈ కార్ూకరమాన్నకి వివిధ్ తెలుగు సంఘాల ప్
ర తిన్నధులు శ్ర
ర

కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి శ్ర
ర దేవి పుల్పాక మరియు కలుర్ల్ కార్ూదరిి

ర్ఘు శంకర్మంచి(Sai Datta Peetham), శ్ర
ర శ్ర
ర న్నవ్యస్ గనగోన్న

శ్ర
ర మతి బందు యలమంచిల్ ప్తకిిక్ ోపాన్నంగ్ చేయగా, కార్ూదరిి
ి వుల
శ్ర
ణ అనిదానం మీడియ్య మరియు కావలసిన వసు
ర ర్వి కృష

(TTA), శ్ర
ర మతి అరుణ & స్తర్ూ గంట దంప్తులు (NATS), శ్ర
ర
విదాూ గార్పాట(TANA), శ్ర
ర శంకర్రావు పోలేప్ల్
ో (HELP Foun-

కొనుగోలు వూవహారాలను ప్ర్ూవేక్ష్మంచారు. కోశాధికారి శ్ర
ర శ్ర
ర న్నవ్యస్ dation), శ్ర
ర సుబాురావు సన్నిధి(Vasavi Association), శ్ర
ర మతి
చెరువు ఆడియో మరియు బాూనర్ీ వూవహారాలను

ి (TPF), శ్ర
ి
ఉషా చింతా(NATA), శ్ర
ణ కొత
ర కృష
ర రాజా కసుకురి

ప్ర్ూవేక్ష్మంచారు. మెంబర్ షిప్ కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి జ్యూతి కామర్సు (TANA), శ్ర
ర శ్ర
ర న్నవ్యస్ ఓరుగంట(TANA), శ్ర
ర శ్ర
ర ధ్ర్ చిల
ో ర్
ి సభ్యూల
గారు, శ్ర
(Mana TV), శ్ర
ర మతి కళాూణి దంప్తుల సహాయంతో కొత
ర ర్వి దనిపునేన్న(NJ Telangana Association), శ్ర
ర
రిజిసే
ీ రషను
ర స్ అప్డేట్ వూవహారాలను ప్ర్ూవేక్ష్మంచారు.
ో , అడ

శ్ర
ర నాధ్ కోనంకి (TANA), శ్ర
ర సంతోష్(ATA), శ్ర
ర విలాస్ జంబ్బల

ి గత కార్ణాలతో (ATA), శ్ర
యువజన కార్ూదరిి శ్ర
ర మతి సుధా దేవులప్ల్
ర నర్సింహ పరుక(TTA), శ్ర
ర విజయ భాసకర్(TTA),
ో వూకి
హాజరు కాలేక పోయినా కూడా ఫుడ్ స్తపనీరింగ్, వ్యలంటీరు
ో

శ్ర
ణ వెన్నగళ్
ర వంశ్రకృష
ర చంద
ర కొణిదల(NATS), శ్ర
ర కిర్ణ్
ో (NATS), శ్ర

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

26

చాగర్
ర మధు అనాి (GSKI), శ్ర
ర వెంకట్ శ్ర
ర రామ్
ో మ్యడి(TPF), శ్ర

తెల్యచేశారు. ఈ కార్ూకర మాన్ని చితీ
ర కరించిన మీడియ్య

(Om Sai Balaji Temple), పూర్వపు తెలుగు కళా సమితి

ప్
ర తిన్నధులు శ్ర
ర ఉజవల్ గారికి, శ్ర
ర విలాస్ జంబ్బల గారికి , శ్ర
ర సింహ

ి
అధ్ూక్షులు మరియు ప్
గారికి, శ్ర
ణ గారికి, శ్ర
ర తిన్నధులు శ్ర
ర మతి భార్తి & మ్యరి
ర కృష
ర సుందర్ గారికి తెలుగు కళా సమితి
భావరాజు దంప్తులు, శ్ర
గ ం కృతజ
ఞ తలు తెల్యచేశారు.
ర రాజారావు బండారు, శ్ర
ర హరి ఎప్పనాప్ల్
ో , కార్ూవర్
శ్ర
ర సతూం శ్ర
ర కొండ, శ్ర
ర దాము గేదల, శ్ర
ర ఆనంద్ పాల్లరి, శ్ర
ర మతి

వేసవి కాలం అయినప్పటకీ ఎతె
ై న చెట్
ై న
ో మధ్ూ, సవచుమె

మంజు భార్
గ వ& మోహన్ దంప్తులు, శ్ర
ర సుధాకర్ ఉప్పల, శ్ర
ర మతి

ి , చిర్కాల మితు
గాల్న్న, అచుమె
ై న ప్చుదనాన్ని ఆస్తవదిస్త
ు లతో

ి
దశిక శాూమల & రావు దంప్తులు, శ్ర
ర సతూనారాయణ మ్యరి

సంతోషాన్ని ప్ంచ్చకుంటూ తెలుగు కళా సమితి సభ్యూలు సందడి

తమిానీడి, కౌంటీ కమిషనర్ సిాత్ , శ్ర
ర మతి శాంతి నరా
ర (NJ Transit చేశారు. ఘుమఘుమలాడే తెలుగు స్తంప్
ర దాయ విందు
Board) తదితరులు హాజర్య్యూరు.

భోజనాలతో

ఈ కార్ూకరమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు కష
ీ ప్డిన

వన భోజన కార్ూకరమం ఆహా
ో దకర్ంగా కొనస్తగింది.

ై న కొందరు తమ తమ ఇళ్
ఈ వన భోజనాలకు హాజరె
ో లో తయ్యరు

వ్యలంటీర్ీ కు, స్తపనీరు
ణ రాణి, శ్ర
ి లను ఇతరులకు
ర కృష
ర సతూం చేసుకొన్న వచిున వివిధ్ ర్కాల ఆహార్ ప్దారా
ో న్యూయ్యర్కై ల ఫ్ , శ్ర

శ్ర
ర కొండ ,శ్ర
ర మతి ప్
ర తిభ్ ఇసుకప్ల్
ర ర్వి ఇల
ో , శ్ర
ో ందుల , Dream

కూడా ప్ంచిపట
ీ , ఇతరుల ప్దారా
ి లను తాము ఆస్తవదించి

ి ం ర్సవత
ి ర్ంగా మారింది.
Decorz, సెయింట్ మారి
ీ నస్ మెడికల్ యూన్నవరిీటీ గారికి తెలుగు తినడంతో ప్తకిిక్ మొత
కళా సమితి కార్ూవర్
గ ం ప్
ర తేూకంగా ధ్నూవ్యదములు
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ఓ రవీ!
దేవులపలో దురాగప్రస్వద్
ఓ ర్వీ! నీ శకి
ి న మసలే ఈ భ్యవి!
ై ఎనెిన్ని నీవిలాస్తల వింతలవి!
ప్ృథ్వవప

కర్ా స్తక్ష్మవి నీవేలే

తరులచాటున నువు దాగునాి

కర్
ి వూ ప్
ర భోధ్న నీదేలే !

విరుల నవువలు తెల్పేలే !

కాల గమన స్తర్ధివే

మంచ్చ తెర్ల మాటునాి

కాలే న్నతాూగిి హోతా
ర న్నవే!

నీటముతాూల మెరుపులు తెల్పేలే!

కనులలోనా ఒదుగుతావు

ై నా
విరిసీ విరియన్న వేకువనె

ై నా వెలుగుతావు !
కడల్ప

నీ వెచున్న చూపుల తాకిడి తెల్పేలే!

కొండల కోనల మెరుస్త
ి వు

ఆకస్తన నువువనాి

కిర్ణాల ఊయలలో న్యగుతావు !

ై నీ అల
అలలప
ో రి తెల్పేలే!

కొండొకచో గుండెలన్య ఊపుతావు!

అందన్న అందలాల ఉనాి

ఇరుసంధాూసమయ్యల

ఓ మిత
ర మా నీ అందాల రూప్ం

ై న ర్ంగులతో
ఇంప

అవన్న మొత
ి ం న్నండేలే

ఇలను మురిప్తస్త
ి వు!

ఆనందాన హృది పంగేలే!

మనసుల ై మె మర్ప్తస్త
ి వు !!
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సామూహిక మారణకండ!
జడా సుబాా రావు
ముకుక ఎగబీల్ునప్పుడలా
ో
ముచెుమట్లు పోసు
ి నాియి

ఎర్
ి ంట్ట
ర బారుతుని కళ్
ో ను చూసు
గుండె న్నలువుగా దహించ్చకుపోతోంది
దగు
ి ంట్ట
గ ... తెర్లు తెర్లుగా దేహాన్ని కుదిపేసు
ై ప పా
ర ణాలుై ప నే పోతునిటు
ో నాియి
తుముా... గుమాం దాటుతుందంట్ట
మృతుూవేదో ముందుకు తోసు
ి నిటు
ో గా ఉంది!
భ్యమో బాధ్ూతారాహితూమో
వర్
ి మాన భార్తాన్ని చూసు
ి ని దేహాలకు
ై ంది!
భ్విషూతు
ి ై ప భ్రోస్త కరువె
కుప్పలుతెప్పలుగా శవ్యలు

కడచూపుకు న్నచ్చకోలేన్న దహనాలు
ప్చున్న చెట్
ో ను నరికి న్నరిాంచ్చకుని
పారిశా
ర మిక సమాధుల న్నండా
ఆకిీజన్ పీలుడాన్నకి ఆయ్యసప్డుతుని జనాలు!
అయినవ్యరిన్న ప్లకరించలేక

ఆతీాయుల్ి కలుసుకోలేక
గళ్ళళలు బగించిన గదులో
ో ప్ల
నడిచే శవ్యలా
ర ణాలు!
ో తిరుగుతుని పా
ఇప్పుడు ప్
ర ప్ంచాన్నకి మళ్ళళ జవర్మొచిుంది ...
ఊప్తరాడక ఉకికరిబకికర్వుతోంది

ఉండుండీ ఉల్కికప్డుతోంది!
ై ప్డుకున్న మొర్పడుతోంది పాలకులారా!
మర్ణశయూప
స
ి లాలు చాలన్న శవ్యల దిబులు దున్ని
మరో కాంకీరటు కీకార్ణాూన్ని న్నరిాంచకండి

కొడిగడుతుని గుండెలో
ర ణవ్యయువుల్లది
ో పా
స్తమ్యహిక మార్ణకాండకు సవసి
ి ప్లకండి!

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

29

మగువా! లోకనికి తెలిస్ననా నీ విలువా!
కోట మహాలక్ష్మి
శాంతం! శాంతం! అంటూ అపుాడే వాకింగ్ పూరిు చేసి వచిున సదాశివం

చూదాదం అంటే 10మంది పెళిో కొడుకులకు 5గురు పెళిో కూత్తళ్ళళ

భారోని పిలుసుుంటే.

దొరుకుత్తనానరు. ఇక మిగత్స వారికి పెళిళళ్ళళ ఎలా అవుత్సయి

పూజ పూరిు చేసుకుని చికసటి కఫీ తెచిు భరు చేతిలో పెటిుంది శాంతం. ఆ

అసలు ఈ ఆడపిలోల సంఖో నానాటికీ తగుగత్తంది కనీ పెరగటం ల్లదు

కఫీ త్సగుతూ అబాా! ఎనిన టెన్న్స వునాన. నీ చేతి కఫీ ఒకసటి చాలోయి

అంటూ కప్చ పటుుకుని నిలబడి వునన భారో కళళలోో నీళ్ళళ చూసి ఏమి

అనీన మరచి పోడానికి అనానడు సదా శివం.

మాటాోడకుండా వెళిో వాలు కుర్సులో కూరుుని కళ్ళళ మూసుకుని

బాగుంది సంబరం అంటే ఇపుాడు పిలచిన విష్యం మరచి పోయారా!

“ గురుుంది. శాంత! నేను మూఢనమీకల పిచిుతో నీ కడుపున పడిన

ఏంటి? అంది శాంత. అది పరచి పోయె విష్యం కదే! నా మతిని

పడిగుడుా ఆడపిలో! అని తెలసి అది పుడితే మన ఇంటికి అరిష్ుం అని

చెడగొడుత్తనన విష్యం.

జాతకలు చెపాడంతో నువుా వదుద అనాన వినకుండా నేను. నీ నుండి ఇంక

శాంతం అలయాస్ట శాంత సారూపిణి “ఏమైందండీ! మళీో మన అబాాయికి

పుటుని ఆ పసిదానిన దూరం చేస్వ.

ఏమైనా పెళిో సంబంధాలు వచాుయా అంది ఆశగా”

నాలాగే చాలా మంది కరణాలు ఎనిన వునాన ఆడపిలో అని తెలయగానే దానిన

పెళిో సంబంధాలు వసెు. ఎగ్వరి గంత్తలు వేస్వును కనీ. ఇలా ఎగ్వరగ్వరి

ఈ భూమి మీదకి రాకుండా చేసుునానరు. అందుకేనేమో నేడు ఆడపిలోల

పడత్సనా ఏంటి అనానడు సదాశివం.

సంఖో తగుగతూ వచిుంది.

మరి అయితే విష్యం ఏంటి? అంది భరు చేతిలోని ఖాళీ కప్చ

అంతే కకుండా 'ఆడ' అనే పదం చూసేు చాలు వయసుతో సంబంధ్ం

అందుకుంటూ. . .
అదీ. . . వాకింగ్ పూరిు చేసుకుని వసుునాననా ఆ పరంకుశం గాడు! కుశలం
అడిగ్వ, నడిా కిందకు35 ఏళ్ళో వచిునా ఇంక నీ కొడుకిస పెళిో చేయావా! అని

ఎదేదవా చేసుునానడు. పై పెచ్చు మీవాడి కనాన చినన పిలోలు అయిన మా
అమాీయిలకి. పెళిళళ్ళళ అయి పిలోలు కూడా పుటేుశారు అంటూ వెటకరంగా
నవుాత్తనానడు కూడా. అయినా, వాడికి ఏం తెలుసు. ఈ కలంలో మగ
పిలోలకు పెళిో కూత్తరుో దొరకడం ఎంత కష్ుమో! వాడికి కొడుకు వుండి
వుంటే తెలసి వచేుది.

మన కలంలో అయితే ఆడపిలోల సంఖో మగ పిలోల సంఖో కనాన ఎకుసవగా
వుండేది. మరి నేడో ఆడపిలోల సంఖో తకుసవగా వుంది. పెళిో సంబంధాలు

ల్లకుండా వారిని శార్సరకంగా. మానసికంగా చిత్య వధ్ చేసి వారిని ఈ
లోకంలోనే వుండకుండా చేసే కీచకులు వుననంత కలం కూడా ఆడపిలోల
సంఖో తగుగతూనే వుంటుంది ఏమో! అంతే కక చినన పిలోలు అని కూడా

చూడకుండా వారిని విదేశాలకు అమీడం. పడుపు వృతిులోకి దింపడం వలో
కూడా పెళిళళ్ళళ చేసుకోడానికి అమాీయిలు సంఖో తకుసవగా వుంది ఏమో!
'భూమాత' ఈ బాధ్లు చూడల్లకే వారి సంఖోను తగ్వగసుం
ు ది ఏమో! మా
లాంటి మగ మహారాజులు మార్న వరకు నానాటికీ ఆడ పిలోల సంఖో
తగుగత్తంది కనీ పెరగదు కబోలు. దీనికి కలమే పరిషాసరం చూపాల
అంటూ. చెమీగ్వలోన కళళను త్తడుచ్చకునానడు.
శాంత కూడా పమిట చెంగుతో కళళను ఒత్తుకుని. మీరు ఆశిసుునన రోజు
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అనుబంధ్ం
నామని సుజనాదేవి
ఆయన పరిచయం నా జీవితం లో ముఖో మలుపుకు దారి త్మసుుందని నాకు

అకసడ చాలా ఉంటాయట. అంటే ఇకసడ సరుకును కొని, లార్స మాటాోడుకుని

అపుాడు తెలయదు. ఆయన చూడగానే ప్రతేోకంగా కనిపించడమే కదు, ముకుస

అకసడికి వెళిో వాళోకి అపాగ్వసేు, వాళ్ళళ డబుాలు ఇస్వురు. అవి త్మసుకుని రావడం.

స్కటిగా మాటాోడుతూనే ఛ్లోకుులు విసరగల సమరుాడని మాటాోడుత్తంటే

ఇకసడ ముందర మనం పెటుుబడి పెటాుల కదా కొనడానికి! అలా లాభం బాగా

తెలసింది. ఆయన మాటాోడే నిర్మీహమాట ధోరణి, మాటలోో వాడె పాతకలపు

ఉంటుందని మామయో చెబితే నానన దగగర డబుాలు ల్లకపోయినా, అపుా చేసి

ప్రతేోక పదాలు ననున బాగా ఆకరి్ంచాయి. వయసు యాభై అరవై మధ్ోలో

అననయో ఒక దారిలో పడత్సడని ఆ బిజినెస్ట పెటిుంచారు. ఒక నాలుగైదు స్వరుో

ఉంటుందేమో, పచుని పసిమి ఛాయతో గుమీడి పండులా ఉనానడు. ఆయన పేరు

బాగానే జరిగ్వంది. వెళిళనపుాడలాో పదివేల పై చిలుకే లాభం వచేుది. ప్రతిస్వరి

ప్రత్సప రవి శంకర్.

డబుాలు మామయోకిసేు, మామయో వారికి డబుాలు కటిు సరుకు చూపించేవాడు.

ఆయన పరిచయం చిత్యంగానే జరిగ్వంది. మామూలు చినన రచయిత్రని అయిన

ఒకస్వరి అలా ఇచిున డబుాలు మామయో వాడేసుకునానడు. ఆ విష్యం మనకు

నాకు, ప్రముఖ రచయిత అయిన ప్రత్సప రవి శంకర్ గారు వసుునన సమావేశానికి
రమీని సేనహత్తరాలు శారద త్మసుకెళోడం తో వెళాోను. అకసడ ఆయన స్వాచ్ బాగా
నచిు శారద పరిచయం చేసినపుాడు ఆయనకు నేను రాసిన కధ్లసంపుటి ని
ఇచాును. తరాాత అనుకోకుండా మా అమాీయి ప్రణతికి, పెళిళ సంబంధ్ం
కుదరడంతో ఆ హడావుడిలో పడి పోయాను.

తెలయక చాలాస్వరుో, ‘సరుకు ఇంక రాల్లదా’ అంటూ నానన అడిగాడు. ఏదో
అబదాధలు చెపిా అలా అలా సమయం దాటేసిన మామయో నానన గటిుగా
అడిగేసరికి వాడేసుకునన విష్యం చెపాాడు. నానన కోపంతో బాగా తిటిు, ‘నీ
బిజినెస్ట ఏమొదుద, నువేామొదుద! ఆ డబుాలు మాత్యం వారంలో ఇవామంటూ‘
వారినంగ్ ఇచిు వచాుడు. మొదటి నుండి నానన మొత్తుకుంటూనే ఉనానడు, ఇలా
అయిన వాళో దగగర డబుాతో లంక్ట్ పెటుుకోకూడదు అని. అననటేో అయిోంది. ఆ

***************
‘వేముల భాససర్, ఒలాోల తిరుపతి, ‘శ్రీరాముల శ్రీనివాస్ట ‘ పెళిళ పనులోో భాగంగా
లసుు లో, ఒకోస ఏరియా వారి గా రాసుకునన పేరుో పైకి చదువుతూ ఉనన నేను,
“ఆపు’ అనన శ్రీవారి అరుపుకు ఉలకిసపడాాను. నా నోటి నుండి ఆ పేరు రావడం
ఆలసోం ‘ ఈ లసుు లో ఆ పేరు ఎవరు పెటాురు? ముందు వాడి పేరు కట్ చేయి!
మోసగాడు, దగులాాజీ అని! ఇంకోస్వరి నా ముందు వాడి పేరు వినపడదుద‘

కోపంగా పెదద పెదద అడుగులు వేస్కు వెళిళపోయారు శ్రీవారు పారధస్వరధ.
ఆయన అరుపు విని లోపల నుండి బయటకు వచిున ప్రణతి
‘అమాీ! ఏంటమాీ నానన ఎవరి మీద కోపంగా ఉనానరు? ఏమయిోంది?‘ అంది.

తరాాత ఇపాటి వరకు కూడా ఆ డబుాలు మామయో ఇవాల్లదు. ఇది జరిగ్వ
ఆర్నడేళ్ళళ అవుత్తంది. నానన అపుా తెచిున దగగర వడీా పెరిగ్వపోయింది. తరాాత
ఎలాగోలా త్మరాుడుల్ల. కనీ మా తముీడు ఇపాటివరకు ఇవాల్లదు. అందుకే
మామయో అంటే కోపం!’ నిటూురాును నేను.

‘అమీ! చిననపుాడు అమీమీ వాళిళంటికి వెళిళనపుాడలాో మమీలన పలాలోోకి
త్మసుకెళిో ల్లత మొకసజొనన కంకులు, దోర జామ కయలు ఎనోన ఇచేువాడు.
మమీలన భ్యజం మీద ఎకిసంచ్చకుని ‘మా అకస కూత్తరు పటనం నుండి వచిుంది’
అని చెబుతూ తిపేావాడు. నా పెళిళకి మామయో రాడు అంటే బాధ్నిపిస్ుంది

‘ఇంకెవరు మా తముీడు నీ మేనమామ శ్రీనివాస్ట గురించే!‘

అమాీ!’ ప్రణవి అంటుంటే మనసు మల తిపిానటుో అయిపోయింది నాకు.

‘అసలు మామయో అంటే నాననకు ఎందుకు కోపం? ఏదో డబుా విష్యంలో

పెళిో జరిగ్వపోయింది. ప్రణవి అత్సురింటికి వెళిో పోయింది.

మామయోకు నాననకు గొడవలు వచాుయని మాత్యమే తెలుసు. మామయో

‘తముీడు పెళిళకి పిలవల్లదని బాధ్పడాాడు‘ అని అంది చెలో. గాఢంగా నిటూురుడం

మంచివాడే కదా అసల్లం జరిగ్వంది?’

మినహా ఏమీ చేయల్లక పోయాను.
ఆ రోజు నా పేరుతో వచిున పుసుకం, ఉతురం చూసి ఆశురోపోయాను. ఎందుకంటే

‘ఏం చెపామంటావు? అంత్స మన గ్రహచారం. మీ అననయో ఏ పని ల్లకుండా

తిరుగుత్తనానడని, మామయో చూపించిన బిజినెస్ట లో పెటాుడు నానన. అకసడ
మామయో, నానన డబుాలు వాడుకునానడు ‘

ఇపుాడు ఫోన్ లు, వాటాసప్చ లు వచాుక ఉతురానిన అందుకోవడం చాలా
సంవతసరాల తరాాత ఇది మొదటి స్వరి. అపుాడెపుాడో మా పెళోయిన కొతులో మా
వారు దూరంగా ఉననపుాడు, సెల్ ఫోన్ లు అందుబాటు లో ల్లని సమయంలో
మావారు, నేను ఉతురాలు రాసుకునేవాళళం. మా అమీ వాళిళంటో మా అకసల

‘ఇంతకీ ఏం బిజినెస్ట అమీ అది? నానన డబుాలు, మామయో వాడుకోవడం
ఏంటి? వివరంగా చెపుా’

పెళిళళ్ళళన తరాాత బావగారికి, అకసకు సరదాగా ఉతురాలు రాసేదానిన. అందుకే
పాత మధుర జాాపకలను గురుు తెచిున ఆ ఉతురం సంతోషానిన కలుగ చేసింది.
అవి ప్రత్సప రవిశంకర్ గారి నుండి వచిునవి. పైన అడ్రస్ట లోనే గుండ్రని ముత్సోలాో

ప్రింట్ చేసిందా అననటుోనన ఆయన చేతి రాత. ఒకస్వరి చూసిన వారు ఎవరు ఆ
‘అదేదో ర్మయో పటుు, చేపల దాణా అలాంటివి అమేీ బిజినెస్ట అంట. ఇకసడ

రాతను మచ్చుకోకుండా ఉండల్లరు. పుసుకం ఆయన కధ్ల సంపుటి.

తెలంగాణా లో కొని అటు ఆంధ్రా వైపు వెళిో ఆమిీ రావడం. చేపల చెరువులు
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ఉతురానిన ఆనందంగా విపాాను. నా కళ్ళళ అక్షరాల తో పోటీ పడాాయి. నేను ఇచిున

నాకు ఒకసస్వరిగా గుండె ఝలుోమంది. ఇదేంటి ఈయన! ఏదో మాట వరసకి ఇటు

పుసుకంలోని కథలను చదివారని అందులోని లోటుపాటోను కూలంకష్ంగా ఒక

వచిునపుాడు రమీంటే, అలా వచేుయడమే? నేను కనీసం మా వారికి కూడా

సమీక్ష లాగా నిర్మీహమాటంగా రాశారు. చివరికి ‘ఇలా తపుాలను ఎతిు

చెపాల్లదు. ఒకవేళ నేను ఏదైనా ఊరికి వెళితే ఏం చేసేవారు? అనిపించింది.

చూపిసుుననందుకు మర్నమీ అనుకోవదుద అంటూ ‘ శనారుులతో ప్రత్సప రవిశంకర్’

మావారికి విష్యం చెపాాను. అపాటికి ఆఫీసుకి వెళ్ళళ సమయం అయిోంది.

అనానరు.

ఆఫీసు ఇంటికి దగగరగానే ఉంటుంది. ఆయన వచేు సమయానికి సరిగాగ లంచ్ టం

నిజానికి అందులో నిర్మీహమాటంగా చెపిాన కొనిన విష్యాలు నాకు బాధ్ను

అవుత్తంది. కబటిు భోజనం సిదధం చేశాను. ఆయన బస్వుండోో దిగానని ఫోన్

కలగ్వంచిన మాట వాసువమే అయినా ఆయన అలా చెపాడం వలో నేను నా శైల

చేయగానే, కరోో ఇదదరం కలసి వెళాళము. అకసడ బస్వుండ్ లో పేపర్ చదువుతూ

ఇంక మరుగుపరుచ్చకోవడానికి కరణం అవుత్తందని సంతోషించాను.

ఉనానరాయన. ఆయన సరిగా నడవడం కూడా కష్ుంగానే ఉంది. కర్ర

కధ్లోో ఆయన మంచి మంచి పాత పదాలు వాడారు. వీలూ చాలూ, పిదప,

పటుుకునానరు. నెమీదిగా మా వారు ఒక చెయిో పటుుకుని త్మసుకు వచిు కరోో

మలాయించ్చ కుని, నకులు వగైరా లాంటివి. అంతే కదు, ఆయన ఉండే

స్కరాోపేటను ‘భానుపురి ‘ అని రాసేరు. అది కూడా ఎందుకో చాలా సంతోష్ంగా
అనిపించింది. ఇంక ఆయన వాడిన కొనిన పదాల అరాదలు తరాాత ఆ కలం నాటి
పెదదలను కనుకుసంటే తెలసింది. అలాంటి కొనిన మాటలు, వాడకం ల్లక
కలగరాంలో కలసిపోత్తనానయి.
అపుాడు నేను నా పరిసిథత్తల వలో మా అమాీయి దగగరికి వెళ్ళళ తొందరలో

ఉండడంవలో మళీళ వెంటనే సమాధానం రాయల్లకపోయాను. ఫోన్ లో వెంటనే
మాటాోడాలనుకునాన, ఆయనలా ఉతురమే రాయాలని అనుకుననందు కేమో వెంటనే
మాటాోడల్లక పోయాను. అనిన విష్యాలోో ఆయన ముందు ఎంతో చినన అయిన
ననున గురుు పెటుుకుని నేనిచిున పుసుకం చదివి, శ్రమతో ఉతురం రాసి ఆయన
పుసుకం కూడా కలపి పంపించడం నాకు ఆయన పైన ఉనన గౌరవానిన
ఇనుమడింప జేస్వయి.

రండు నెలల తరాాత ఇక ఉతురం రాయడం నావలో కదు, అనుకుని సెల్ ఫోన్ లో
ఆయనతో మాటాోడాను. చాలా సంతోష్ంగా రిస్వవ్ చేసుకునానరు. ‘దేవి గారు!
మీలో మంచి రచయిత్ర ఉనానరు. అయితే దానికి మీరు కొంత స్వధ్న చేసి పదును
పెటాులస ఉంటుంది‘ అంటూ చాలా బాగా మాటాోడారు.
అలా అపుాడపుాడు వారానికోస్వరో నాలుగు రోజులకు ఒకస్వరో ఫోన్

చేసుుండేవారు. కొనిన స్ుర్స లైన్ లు చెపిా తపాక రాయమని ప్రోతసహసుుండే వారు.
నా పనులోో పడి నేను అససల్ల రాయక పోయేదానిన. ఫోన్ చేసి ‘దేవీ గారు! ఆ
దేవుడు కేవలం కొంత మందికి మాత్యమే ఇలా రచనలు చేసే కళనిస్వుడు. అది
అందరికీ రాదు కదా! మనం ఆయన ఇచిున కళ ఉపయోగ్వంచ్చ కోల్లక పతే
‘అయోో! అనవసరంగా వీరికి ఇచాునే! వీరికి బదులు వేర్నవారికి ఇచిునా బావుండేది’
అనుకుంటాడు.‘ అనేవాడు.
ఆయన చిత్తు ప్రతి (రఫ్ కపీ) రాయకుండానే సరాసరి ఫెయిర్ ప్రతి రాస్వురని విని
ఆశురో పోయాను. పైగా ‘మన రచనలు, కవాలని పత్రకల వారు వేసుకునేలా

కూరోుబెటాురు. నడవడమే కష్ుంగా ఉనన ఆయన మొదటి అంతసుథకి ఎలా

ఎకుసత్సరు అని భయపడాాను. అయితే ఆయన మాత్యం భరోస్వగా, ‘మర్నం
పరాాల్లదు దేవి గారు! నెమీదిగా పైకి ఎకుసత్సను. అనారోగాోలు ఎపాటికీ ఉండేవి.
కనీ మిమీలన మరోస్వరి కలవడం, ఇలా రావడం స్వధ్ోం కకపోవచ్చు. నేను
హైదరాబాద్ కి ఆరోగోం చూపించ్చకోవడానికి వచాును. మా ఊరికి వెళ్ళళ దారిలో
మీరు ఉనానరు. కబటిు మిమీలన కలసి వెళాోలని పించింది. అందుకే సరాసరి
వచేుస్వను’ అంటూ చాలా సేపు మా ఇదదరితో రకరకల విష్యాలు మాటాోడారు.

మాతోపాటు కలసి భోజనం చేశారు. వంటలు చాలా బాగునానయి అని
మచ్చుకునానరు. అసలు అనారోగోం ఆయన శర్సరానికే, కనీ ఆయనకు ల్లదు
అనిపించేలా ఉంటాయి ఆయన మాటలు.
ఛ్లోకుులు, హాస్ోకుులు, నరీగరా మైన మాటలు ఆయన సంతం. ఆయనతో
మాటాోడితే కలం తెలయకుండా గడిచిపోత్తంది. ఇక ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసి మా

వారు హాఫ్ డే రానని చెపేాశారు. ఆయన దానికి ఫీల్ అవుత్తననటుు కూడా
అనిపించల్లదు. మా వారికి ఆయన ఛ్లోకుులు బాగా నచాుయి. అందుకే ఇంటో
ఉనన శాలువా కపిా, మంచి బహుమతి ఇచిు సతసరించారు. ఆయనతో కలసి
ముగుగరం ఫోటలు కూడా దిగాము. ఆయనకు కూడా మా ఆతిథోం బాగా
నచిుంది. రచనలోని చాలామలకువలు తెలపారు. ఆయన రాసిన నవల నాకు
ఇచాురు.

‘ఇది నా దగగర ఒకసటే కపీ ఉంది. కబటిు తపానిసరిగా మీరు వచేుపుాడు త్మసుకొచిు
నాకు ఇవాాల’అనానరు. ‘సర్న’ అనానను.
వెళ్ళోపుాడు ఒక ఆత్మీయుడు వెళ్ళత్తననటుోగా బాధ్నిపించింది. పెదాదయన ఆయన
కళ్ళో మొకసము. ఆయన కూడా మా వారిని, ‘బావగారు’ అంటూ సంబోధంచి,
బంధ్ం కలుపుకునానరు. వెళ్ళోపుాడు తపాకుండా తమ ఇంటికి భానుపురి రావాలని

ఇదదరికీ పదేపదే చెబుతూ వీడోసలు త్మసుకునానరు. ఆయన వెళిోనా, ఆ పరిమళం
ఒక వారం రోజులు మమీలన వెంటాడుతూనే ఉంది.

ఉండాల అంటే, మనం రాసే శిలాం అంతబాగా ఉండాల.’ అనేవారు.
మాటవరసకి ‘నేను ఎపుాడైనా ఇటు వచిునపుాడు రండి సర్’ అనానను. అయితే
ఆయన నిజంగానే వస్వురని నేను ఊహంచల్లదు. ఆ రోజు పదుదన నేను పనిలో

ఉండగా ఫోన్ వచిుంది ప్రత్సప రవిశంకర్ గారి నుండి.
‘దేవి గారు! నేను ప్రసుుతం బసుస లో ఉనానను. మీ దగగరికి వసుునానను గంటలో
అకసడ దిగుత్సను.దిగాక మళీో ఫోన్ చేస్వును’ అని పెటేుస్వరు.

శ్రీవారు మేనేజర్ కవడం వలో బాధ్ోతలు బాగా ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్ోతలతో
నేను, ఆఫీస్ట బాధ్ోతలతో ఆయన బిజీ అయిపోయాము. కనీ తపానిసరిగా కనీసం

పదిహేను రోజులకు ఒకస్వరైనా ప్రత్సప రవిశంకర్ గారు ఫోన్ చేసేవారు.
‘ఎపుాడొసుునానరు బావగారు?’ అంటూ అడిగ్వతె, మా వారు ఇబాంది పడి
పోయేవారు. ‘ తపానిసరిగా వస్వును బావగారు’ అనేవారు.
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మనసుస, ‘అననయాో!’ అని నేను పిలసేు ఆయన పందే ఆనందానిన తలుచ్చకుని
ఒకస్వరి ఆయన ‘తపానిసరిగా ఈ ఆదివారం రావాల’ అని అడిగారు. ఆ ఆదివారం

పదేపదే సంతోష్పడుత్తంది.

మేము శిరిడి వెళోడం వలో అటు వెళ్ళునానమని చెపాాము. ఆయన వెంటనే, ‘షిరిడిలో

అడ్రస్ట అంతకుముందే మాకు చెపాడం వలో సులభంగానే వెళాళము. అలోంత

నమస్వసరాలు స్వయిబాబా కు సమరిాంచి అకసడి నుండి తనకు భజన చేసే

దూరంలో ఉండగానే వారి ఇంటి ముందర టెంట్ వేసి ఉంది. వాళళ అమాీయి పెళిో

త్సళాలు త్మసుకు రమీని ‘అడిగారు. నిజానికి మాది చాలా బిజీ షెడూోల్.

అని చెపిానటుు గురుు. అదే అయి ఉంటుంది. అయోో! ఇలాంటి సమయంలో

‘దానికోసం ప్రతేోకంగా షాపింగ్ చేసే సమయం ల్లదని చెబుదాం’ అని నేను

వచాును ఏంటి? అనుకునానను. కనీ ఆ టెంట్ ఆనందానికి ప్రత్మకలా ఆరాాటంగా

వారిసుునాన మా వారు వినకుండా త్సళాల కోసం తిరిగ్వ మంచివి రండు జతలు

ల్లదు. బయట కుర్సులోో కూరుుననవారు కూడా సంతోష్ంగా ల్లరు. బయట

త్మసుకునానరు.

కలుత్తనన కటులు చూసి ఎందుకో మనసు కీడు శంకించింది. లోపలకి వెళాోను.

అకసడి నుండి వచాుక ఫోన్ చేసి, ‘ఎపుాడు త్మసుకుని వసుునానరు’ అని అడిగారు. ‘

ఆయన ఫోన్ కి ఫోన్ చేసేు ఎవరు ఎతుడం ల్లదు. చాలామంది లోపల కూరుుని

తారలో’ అని చెపాాను.

ఉనానరు. అకసడ రవిశంకర్ గారి పారిథవ దేహం ననున వెకిసరిస్కు కనబడింది.

తరాాత ఇక రండు నెలల తరాాత ఆయన ఫోను ఎందుకో సిాచాఫ్ అయింది.

‘నా బొందిలో ప్రాణం ఉండగా వస్వురా?’ అనన ఆయన మాటలు పదే పదే చెవులోో

ఎవరు ఎతుడం ల్లదు. నాకు భయం వేసింది. ఒక వారం తరాాత ఒక అపరిచిత
నెంబర్ నుండి కల్ వచిుంది. ఎతుగానే ‘దేవి గారు! బావునానరా! బావగారు
బావునానరా?’ అంటూ పలకరించారు. మనసు సంతోష్ంతో నిండిపోయింది.
కుశల ప్రశనలు అయాోక, ‘ ఏమైందండీ? ఆ త్సళాలు, ఆ పుసుకం త్మసుకుని మీరు

గ్వంగురు మంటుంటే అలాగే కూలబడి పోయాను. నా చేతిలోని త్సళాలు శబదం
చేస్కు ఆయన కళోదగగర పడిపోయాయి. నాకళ్ళళ రండూ గంగా
గోదారులయాోయి. ‘ననున క్షమించననయాో ‘ అంటూ ఏడుసుునన ననున, నా
చేతిలోనుండి కింద పడిన రాఖీ, స్వాట్ చూసి నేను ఎవరో ఎందుకు ఏడుసుునాననో

ఎపుాడు వస్వురు? అని అడిగారు.

తెలయని అందరూ బితురపోయారు. మా వారు ననున బయటకు త్మసుకొచాురు.

‘తారలో వస్వును స్వర్’ అనానను.

వాళళ అమాీయి అనుకుంటా, ఏడుసుునన ననున, ఏడిు ఏడిు ఉబిాన కళళతో

‘ఇపాటికి ఎనిన స్వరుో అడిగాను రమీని. నిజానికి ఆ త్సళాలు ఎందుకు

బయటకు వచిు కలసింది. ‘మీ పేరు దేవిగారా?’ అంటూ.

త్మసుకురమీనాననో తెలుస్వ! అది ఇవాడం కోసమైనా మీరు ఇకసడికి వస్వురని.

తలూపాను ఏడుస్కునే.

అలాగే ఆ పుసుకం ఎందుకు మీకు ఇచాునో తెలుస్వ! అది ఇవాడానికైనా మీరు

‘నానన చాలా స్వరుో మీ గురించి చెపాారు. మీ కోసం చీర బావగారు అంటూ

వస్వురని. మీరు వసేు తపానిసరిగా బహుమతి వచేు మంచి పాోట్ చెపాును. ఈస్వరి

అంకుల్ కోసం డ్రస్ట తెచిు పెటాురు. మీరు ఆయనిన గౌరవించిన విష్యం. ఆ

తపాక వస్వురు కదూ !’ అనానరు. సిగగనిపించింది. తరాాత ఆయనకి ఫోన్

ఫోటలు చూపుతూ ఎంతో సంతోష్ పడేవారు. మీరు వచేు సరికి మనకు

చేయాలంటే ఇబాందిగా అనిపించింది.

అందనంత దూరం వెళాళరు’ ఏడుస్కునే చెపిాంది, మేము వెళితే ఆ అవకశం

ఒక నెల రోజులు అయాోక ఆయనే మళీళ ఫోన్ చేశారు. ఈస్వరి కుశల ప్రశనలు

పోత్తంది అనుకుందేమో!~ నా ఏడుపు ఇంక త్మవ్రమయిోంది.

అయాోక, ‘అసలు నా బొందిలో ప్రాణం ఉండగా, మీరు వస్వురా?’ అని అడిగారు.

‘గోవిందా! హరి గోవిందా!’ లోపల భజన బృందం వారు నేను తెచిున త్సళాలు

మనసు చివుకుసమంది. మా వారి కి ఆ మాట చెబితే చాలా బాధ్ పడాారు. ఈస్వరి

మోగ్వస్కు భజన చేసుునానరు. ఆ తరాాత అసలు అకసడ కరోక్రమాలు ఎలా

తపానిసరిగా వెంటనే వెళదాము అనానరు.

పూరుయాోయి నాకే తెలయదు. ఆ షాక్ట్ నుండి కోలుకోవడం చాలా కష్ుమైంది.

ఆ వేడిలో అయితేనే మా వారు బయలుదేరత్సరు అని, ఆ ఆదివారం వెళళడానికి
పాోన్ చేసి శనివారం ఆయనకీ ఫోన్ చేస్వను వసుునానమని.

ఆ బాధ్ లో ఉండగా మా చెలెోలు ఫోన్. ‘అకస! నీకు తెలుస్వ ?తముీడికి ఆరోగోం

‘అయోో! నేను మడికల్ చెకప్చ కని హైదరాబాద్ వచాును. నేను రాగానే చెబుత్సను’

బాగా క్షీణించింది. ష్టగర్ ఎకుసవ అయింది అంట. నేను మీ మరిది వెళిో చూసి

అంటూ ఎంతో నొచ్చుకునానరు. ఆయన నాలుగురోజులకే, ‘వచాును, తారలో మా

వచాుము. పరిసిథతి బాల్లదు’ అంది. ఇంక అంతకుమించి చెపాడానికి దానికి నోటి

అమాీయి పెళిో కూడా ఉంది ఈలోగానే తారగా రండి’ అని చెపిానా మళీో ఏవో

మాటలు రావడం ల్లదు. నాకు మనసు మల తిపిా నటోయింది. ఎందుకో ప్రత్సప

బాధ్ోతలతో రండు నెలలు వెళళల్లకపోయాము.

రవిశంకర్ గారు గుర్ముచాురు. పదేపదే ఆయన అనన మాటలు గుర్ముచాుయి. అసలు

ఆ రోజు రాఖీ పౌరణమి. మా తముీడితో నాకు బంధ్ం తెగ్వపోవడం వలో రాఖీ కటుక

ఏ బంధ్ం ల్లకుండా అంత దూరం నుండి ఆరోగోం సహకరించకపోయినా,

ఏడెనిమిది సంవతసరాలు అవుత్తంది. దానితో ఈస్వరి రాఖీ కటుడానికి, సరాసరి
రవిశంకర్ అననయో దగగరికి వెళాదమని మా వారిని ప్రిపేర్ చేసి, మాట

ప్రాణంతో ఉండగా బంధానిన కలుపుకోవాలని వచాురు. నేను అనీన ఉనాన ఉనన
బంధానిన తెంచ్చకుంటునానను. ఒకస్వరి లోకం విడిచి వెళితే వాళోకు మనం

త్మసుకునానను. ఆయనకు ఇష్ుమైన త్సళాలు, పుసుకము, ఆ వదిన గారికి చీర అనిన

ఏమైనా చెపుాకోవాల అనాన చెపుాకోల్లక జీవిత్సంతం ఆ బాధ్ వెంటాడుత్తంది.

త్మసుకుని మంచి రాఖి, ఆయనకు ఇష్ుమైన సునునండలు సాయంగా తయారు చేసి

నా మనసు అలోకలోోలంగా ఉంది. మా వారి దగగరకు వెళిో,’ ఏవండీ ! నేనొక వరం

(ఆ రోజు మా ఇంటికి వచిునపుాడు, నేను పెటిునపుడు అది తనకు ఇష్ుమని

అడుగుత్సను ఇస్వురా?’ అనానను. ‘అదేంటి? అలా అడుగుత్తనానవ్. ఏంట చెపుా’

చెపాారు) అవనీన త్మసుకుని ఆయన లాగానే సరళారజ్ చేదాదమని ఇదదరం వెళాళం. నా

అనానరు.
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‘మీరు ప్రత్సప రవిశంకర్ గారి దగగరికి వెళిళనపుాడు ఏం జరిగ్వందో చూశారు కదా!

ముందే వారంలో మళీళ వేర్న చోట నుండి తెచిు సరుాదాం అనుకునానను. కనీ వీలు

ఈ వయసులో మనకి ఈ పంత్సలు పటిుంపులు అవసరమా? ఒకసస్వరి మా

కల్లదు. ఈ లోగా మీరు అనన మాటలు, నా మనసును తూటుో పడిచాయి. మా

తముీడి దగగరికి వెళాళలని ఉందండి. వాడి కి ఆరోగోం బాగా ల్లదంట మా చెలో

అకస రాఖీ కోసం, ఇపాటికీ నా చేయి ప్రతి సంవతసరం ఎదురుచూస్కునే ఉంది.

చెపిాంది’ అనానను. ఆయన మౌనం వహంచారు. మౌనం అరాధంగీకరం అని

రాఖీ కడుతూ ఆడపడుచ్చలు స్దరుని క్షేమానిన కోరుకుంటారు, అంటారు. అలా

తెలసిన నేను, ఇంక కొంచెం పడిగ్వంచాను. దానికి ఆయన, ‘అది కదు. తపుా

ఆడబిడాను మోసం చేసినందుకు ఏమో, నాకు ఇలాంటి గతి పటిుంది. కనీసం నేను

చేసింది ఆయన. కనీసం ఇలా జరిగ్వంది, ననున క్షమించండి అని కూడా

ఈ సమయంలో నైనా నా తపుాను ఒపుాకోకపోతే, వెళాళక నా ప్రాణం పోయిన

అడగకుండా ఉనాన, వాడి దగగరికి మనమే తలవంచ్చకుని వెళోడం ఏంటి ?’

తరాాత కూడా నేను చెపాల్లక పోయిన బాధ్ ననున వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.

అనానరు.

ఇపాటికీ నేను రాల్లని సిథతిలో మీరు రావడం చాలా సంతోష్ంగా ఉంది. ఇది నా

‘అది కదండి. ఇపుాడు ఆరోగోం బాగాల్లదు. కూత్తరు పెళిళకి పిలవల్లదని బాగా

చివరి కోరిక, మీకు ఈ క్షమాపణ చెపాడం, మీ డబుాలు అందివాడం. ఆ డబుాలు

బాధ్ పడాారు. ఒకసస్వరి నా మాట కదనకండి’ అనానను.

అపుాడే నా కూత్తరు అలుోడు కూడా వచాురు. వాళళను త్మసుకుని వెళాళము. 10
సంవతసరాల తరువాత అకసడికి అడుగుపెడుత్తంటే కళ్ళళ వణికయి. చిననపుాడు
అమీమీ ఇలుో అని వచిు మామయో తో చేసిన అలోరి అంత్స నా కూత్తరు గురుు
తెచ్చుకుని కళళ నిండా నీళ్ళళ నింపుకుంది. మంచంలో పడుకుని ఉనానడు
తముీడు. గుమీంలో ఉనన మమీలన చూసి మరదలు ఆపాోయంగా
ఆహాానించింది. ‘ఇనిన సంవతసరాలక యినా మేము గుర్ముచాుము’ అంది.
లోపలకి వెళాళక తముీడు మమీలన చూడగానే, కళళనిండా నీళ్ళళ పెటుుకుని

కూడా ఇపుాడు అర్నంజ్ చేశాను. క్షమించండి బావ. ఇపుాడు నా ప్రాణం పోయినా
నాకు ఏ బాధ్ ల్లదు’ అనానడు.
‘అయోో! అంత మాట అనకురా ! డబుా ఇవాాళ ఉంటుంది ర్నపు పోత్తంది. కనీ
డబుాతో బంధ్ం ఇనిన రోజులు కదనుకుని నేను తపుా చేశాను’ అనానరు మా
వారు. నేను ఆశురోంగా చూస్వను. ఆ సనినవేశానిన హరి్సుుననటుో దేవుని గుడి లోని
గంటలు శుభమననటుో మోగాయి. చిత్యంగా మరో నెల రోజులోో తముీని ఆరోగోం
మరుగు పడింది. బంధానికి నిజంగా ఎంత బలం అనిపించింది.
**********************

సహకరించని రండు చేత్తలను దగగరకు చేరుుకుని తలను వంచి నమససరించాడు.
వాడి కళోనుండి నీళ్ళో కరి పోత్తనానయి. నా కళ్ళళ అపాటికే వరి్సుునానయి.
నెమీదిగా అనుకుంటుననటుుగా, వాడు మాటాోడటం మొదలు పెటాుడు.
‘బావ! ననున క్షమించండి. బావ, నేను చాలా పెదద తపుా చేశాను. అపుాడు నాకు
పీకల మీద ఉనన ఒక అపుా, కబటిు మీ డబుా వాడుకునానను. మీరు గురిుంచక

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

35

అదిగో పులి
కొయిలాడ రామోీహన్ రావు

“స్వర్ అటు చూడండి” అంటూ చిననగా కేక వేస్వడు కొతుగా
డూోటిలో చేరిన, ఏనిమల్ అటెండెంట్ శివ. అతని వైపు ఆదురాదగా
చూస్వను వెంటనే. భయంతో నిలువెలాో వణికిపోత్తనానడతను.
డిసెంబర్ నెలలో ఉదయం ఆరుగంటలకు, వణికించే చలలో కూడా
అతనికి చెమటలు పటాుయి. అతని పరిసిథతికి విసీయం చెందుతూ
ముందుకు చూస్వను. చలకలపు మంచ్చతెర ‘జూ పార్స నంత్స
కపేాసింది. ఇరవై అడుగులు దాటితే, ఏదీ సాష్ుంగా కనిపించడం
ల్లదు. మాకు కసు దూరంలో ఏదో ఒక నీడలాంటి ఆకరం
కనిపిసుుంది. అపుాడపుాడే విచ్చుకుంటునన వెలుత్తరులో అదొక
జంత్తవని గురిుంచాను గానీ, అదేమిట అరధం కకుండా ఉంది. కళ్ళళ
పడుచ్చకు చూసేునే గానీ అదొక పులలాంటి జంత్తవని
తెలయల్లదు. అయితే దాని సైజు గానీ రంగు గానీ గురిుంచేటoత
సాష్ుత ల్లకపోవడంతో అదేమిటననది, నా బుర్రకు తటుడం ల్లదు.
బోనులో ఉండాలసన పెదద పులా? చిరుత పులా? ల్లదా మా జూకి
ఆనుకొని ఉనన రిజర్ా ఫారస్టు నుంచి వచిున చిరుతపులా? అనన
విష్యానిన తేలుుకోల్లక పోత్తనానను. మా ‘జూ’ లోకి అడివి
చిరుతలు వస్కు ఉండడం తరచూ జరుగుత్తననదే. ‘అదే నిజమయితే
కొంతనయం’ అనుకునానను ఆశగా.

దాని వెనుక మేమునానం. దానిని కసు సమీపించినా అది
గురుుపటేు సిథతిలో ల్లనటుో కూరుుoది. ముందు కళ్ళళ నిటారుగా
నిలబెటిు, వెనుక కళళ మీద కూరుుని, తోకను మలోగా అటూ ఇటూ
కదిలసుునన త్మరును బటిు, అదొక అయోమయపు సిథతిలో ఉందని,
కసేసపటి వరకూ కదిల్లలా ల్లదని నాకు అనిపించగానే, నాకునన
అనుభవం ప్రకరం అది అడివి చిరుత కదని, బోను లోంచి
తపిాంచ్చకు వచిున పెదద పుల ల్లదా చిరుతపుల గానీ కవచ్చు అని
నాకు అరధం అయింది. ‘ఏదో రకంగా బోను లోంచి తపిాంచ్చకొని
వచిు, దారి తపిా తన యథాస్వథనానికి చేరడానికి మారగం తోచక,
అయోమయంలో పడినటుోంది’ అనిపిoచింది నాకు, దాని
త్మరుతెనునలు చూసుుంటే. ఆ ఆలోచన రాగానే భయంతో
వణికిపోయాను. కసేపటో స్వుఫ్ అంత్స వచేుస్వురు. తొమిీదయేో
సరికి సందరశకులు రావడం మొదలు పెడత్సరు. ఈ లోగా దానిని
ఎలా పటుుకోవడం? ఆరువందల ఎకరాల జూ పారుసలో, అతి
తకుసవ సమయంలో, ఎవరికీ ఏ హానీ జరగకుండా దానిని ఎలా
పటుుకుంటాం? ఉదయం నుంచి స్వుఫ్ వస్కు ఉంటారు కబటిు
మయిన్ గేటు తెరిచే ఉంటుంది. దాని దాారా అది బయటకు
పోతే?.... కేవలం బయట కుకసలు లోపలకు రాకుండా కటిున ప్రహర్స
గోడను అవలీలగా దూకి బయటకు పోతే? ..... పరిసిథతి ఏమిటి? అదే
జరిగ్వతే ఎంత అలోకలోోలం అయిపోత్తంది? ......ఇలాంటి ప్రశనలు నా
బుర్రను తొలచేసుునానయి. వీటికి తోడు శివ గోల ఒకటి. “స్వర్ అది
వెనకిస తిరిగ్వ చూసిందంటే, మన పని అయిపోయినటేో. పదండి
స్వర్, దూరంగా వెళిళపోదాం” అంటూ ఏడుస్కు నా చెయిో పటుుకొని
లాగుత్తనానడు. మేమిదదరం, వెనకిస చూసుకుంటూ వేగంగా
నడవడం ప్రారంభించాం. శివ గోలతో నా బుర్రేమీ పనిచేయడం
ల్లదు.

సరిగాగ అదే సమయంలో రాఘవేంద్ర మా దగగరకు వస్కు “ ఏం
జరిగ్వంది స్వర్?” అని అడిగాడు. “పులుల బోనులు కడిగే డూోటి
నీదేనా?” అని అడిగాను. “అవును స్వర్. ఆ పని పూరిు చేసుకొని
వసుునానను. ఏమయింది స్వర్?” అని అడిగాడు. విష్యం కుోపుంగా
చెపిా, “బండెకుస” అంటూ నా మోటార్ సైకిల్ స్వుర్ు చేస్వను. పులకి
కనబడకుండా వేర్న దారోో వెళ్ళతూ మిగ్వలన అటెoడెoటోను పులుల
బోనుల దగగరకు రమీని కబురు పంపాను. మేమిదదరం బోనుల
దగగరకు రాగానే, బండి ఆపకుండానే, రాఘవేంద్ర కిందకు దూకి,
ఆదరాబాదరాగా బోనులనీన చెక్ట్ చేస్వడు. అది పూరిు కగానే
పాలపోయిన ముఖంతో నాకు ఎదుర్మచిు, “స్వర్ ...పరపాటు
జరిగ్వపోయింది. ‘రోజీ’ బయటకు పారిపోయింది. అదే మనకు
అకసడ కనబడిన పుల” అనానడు వణికే గొంత్తతో.
రోజీ ఒక ఆడపుల. వారం రోజుల క్రితమే అది మూడు పిలోలను
కననది. స్వధారణంగా ఆడ పులులు, వాటి కూనలకు రండు నెలల
వయసు వచేువరకు, బాగా కనిపెటుుకొనే ఉంటాయి. వాటిని వదిల
వెళళవు. కనీ రోజీ బయటకెళ్ళళ పరిసిథతి కలాంచబడింది. ఇది
ఖచిుతంగా రాఘవేంద్ర పరపాటే. రండ్రోజులుగా అతను
అనోమనససంగా ఉంటునానడు. నాకతను పదేళ్ళోగా తెలుసు. చాలా
సినిసయర్ గా పనిచేస్వుడు. ఏనాడూ పరపాటు చేయని రాఘవేంద్ర
ఇంత పెదద పరపాటు చేయడం, నిజంగా పెదద వింతే. అతనిన
ఇపుాడు తిటిు ప్రయోజనం ల్లదు. ఏదో ఒకటి చేయాల. ఏది చేసినా
చాలా తారగా చేయాల. ఎవరితోనూ సంప్రదించడానికి గానీ,
కూోర్నటర్ లాంటి పెదదవాళోతో చరిుంచడానికి గానీ సమయం ల్లదు.
అసిసెుంట్ కూోర్నటర్ గా నేనే ఒక నిరణయం త్మసుకొని, తొందరగా
అమలుపరాుల. ‘ఏం చేయాల? ఏం చేయాల?’ అనుకుంటూ ననున
నేనే ప్రశినoచ్చకుంటూ బుర్ర బదదలు కొటుుకుంటుoడగా, మరుపులా
ఒక ఆలోచన తటిుంది. అయితే దానిని ఆచరణలో పెటుడానికి పెదద
స్వహసమే చేయాల. రిస్టస చాలా ఎకుసవ. దాంటో ఎకుసవ భాగం
రాఘవేంద్రకే. సంకోచిస్కునే నా ఆలోచనను బయటపెటాును.
రాఘవేంద్ర వెంటనే ఒపుాకునానడు. “నా తపుా దిదుదకోవడానికి, నేను
ఎంత స్వహసమయినా చేస్వును. ఇంకేమీ ఆలోచించకండి స్వర్”
అంటూ ననున తొందరపెడుత్తంటే, ఆశురోంగా చూస్కు
ఉండిపోయాను. ఈలోగా ముగుగరు అటెoడెoటుో వచాురు.
వాళోందరికీ నా పాోన్ చెపిా, వాళళ విధులు బోధ్పరిచాను.
నా పాోన్ ప్రకరం రాఘవేంద్ర ఒక పుల పిలోను పటుుకుని, నా
వెనుక కూరుునానడు. మోటార్ సైకిల్ స్వుర్ు చేసి పుల ఉనన రోడుాకు
సమానాంతరంగా ఉనన రోడుా వైపు పోనిచాును. అతను భయంతో
వణకడం గురిుంచాను. నిజానికి నేను కూడా భయంతో కంపిసుునాన,
ధైరాోనిన కూడగటుుకుంటునానను. మేమునన రోడుాకు, పుల కూరుుని
ఉనన రోడుాకు మధ్ో దటుమయిన పదలు ఉనన కరణంగా పుల
మమీలన గురిుంచే అవకశం ల్లదు. కనీ పదల మధ్ో ఉనన చినన
సందు దాారా దానిని నేను చూడగలుగుత్తనానను. మేము
చేయబోయే శబదం మాత్యం దానికి వినిపించే అవకశం మండుగా
ఉంది. నా స్కచన మేరకు రాఘవేంద్ర పుల కూన తోకను
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మలపెటేుసరికి, అది బాధ్తో గటిుగా అరిచింది. నేను ఊహంచినటేో ఆ
ఆడపుల ఠకుసన ల్లచి, గటిుగా గాండ్రంచింది. తన పిలోకు ప్రమాదం
వాటిలోందనన విష్యం దానికి సాష్ుంగా తెలయడంతో, శబదం వచిున
దిశ వైపు గంతింది. కొదిద క్షణాలోోనే పదలను దాటుకొని మా వైపు
వచేుసింది. మా ఇదదరికీ గుండెలు అదిరిపోత్తనానయి. చాలా వేగంగా
బండిని నడుపుతూ పుల బోనుల వైపు పోనిచాును. అది శరవేగంతో
మమీలన వెంబడిసుుంది. దురదృష్ువశాత్తు దానికి మా మీద దాడి
చేసే అవకశం దొరికితే, మొదట దెబా తినేది, ప్రాణాలను
కోలోాయేది రాఘవేంద్రే. ఆ విష్యం సాష్ుంగా తెలసినా, అంత
స్వహస్వనికి ఒడిగటిునందుకు, అతనిన మనసులోనే అభినందిస్కు,
బండిని లాఘవంగా నడుపుతూ, పుల బోనుల దగగరకు చేరాును.
రండు బోనుల మధ్ోలో ఉనన కరిడార్ లో పుల కూనను వదిల,
మేమిదదరం ఖాళీగా ఉనన ‘పగటి బోన్’ లో దూరగానే, మా
అటెoడెoటుో దాని తలుపు మూసేశారు. అపాటికే మమీలన
తరుముకొసుునన పుల కరిడార్ లోపలకు వచేుసింది. వెంటనే
కరిడార్ తలుపు కూడా మూసేశారు. పుల నాలుకతో కూనను
ఆపాోయంగా నాకి, మా వైపు గుర్రుగా చూసిoది. ఆ తరాాత పుల,
కూనను నోట కరచ్చకొని ‘రాత్ర బోను’ లోకి వెళిో, మిగ్వలన పిలోలు
ఎలా ఉనానయోనని చూడడంలో నిమగనమయిపోగానే, ఆ బోను
కూడా మూసివేయడంతో, అందరం తేలగాగ ఊపిరి పీలుుకునానం.
**********
ఉదయమే ఆ సంఘటన జరగడం వలో, మా ‘జూ’ లో కొదిదమంది
ఉదోోగులకు మాత్యమే ఆ విష్యం తెలసింది. వారందరితో
సమావేశం ఏరాాటు చేసి, ‘ఈ విష్యం ఎవరికీ చెపావదదని, దాని వలో
రాఘవేంద్ర ఉదోోగం పోయే ప్రమాదం ఉందని, ఈ విష్యం పైకి
పకసకుండా అందరూ సహకరించాలని, నేను కూడా గటిు ప్రయతనం
చేస్వునని’ చెపాాను. “మాలాంటి కిoది స్వథయి ఉదోోగుల కోసం మీర్న
ముందుకొసేు, మేమందుకు సహకరించం స్వర్? పాపం రాఘవేంద్ర
ఇపాటికే పెదద కష్ుంలో ఉనానడు. ఇపుాడు మరో కొతు సమసో
వచిుంది...” అంటూ నోరుజారినటుో నాలుక కరుచ్చకునానడు,
స్వనియర్ అటెoడెoట్ గోవరధన్. మిగ్వలన వారంత్స అతని వైపు
కోపంగా చూస్వరు. రాఘవేంద్ర ముఖం నలోబడింది. సిగుగతో
తలదించ్చకునానడు. బహరంగంగా చరిుంచ కూడని విష్యమేదో
గోవరధన్ బయట పెటుబోయి ఆగ్వపోయాడని నాకు అరధమయింది.
అందరిని మరోస్వరి హెచురించి, రాఘవేంద్రను తపా, మిగ్వలన
వారిని పంపేస్వను.
********
రాఘవేంద్రకు కఫీ కపుా అందిస్కు “ఇపుాడు చెపుా. అసల్లం
జరిగ్వంది? ఏనాడూ చినన పరపాటు చేయని నువెాందుకిలా
చేస్వవు? రండ్రోజులుగా నీలో వచిున మారుాను గమనిస్కునే
ఉనానను. ఎపుాడూ చలాకీగా ఉండే నువుా బాగా డల్
అయిపోయావు? చాలా పరధాోనంగా ఉంటునానవు. గోవరధన్
చెపిానటుో, నీకొచిున కష్ుం ఏమిటి?” అంటూ అనునయంగా
ప్రశినంచాను. అలా అడగాగనే, ఒకసస్వరిగా బరస్టు అయిపోయాడు.
అతని దుఖం కటులు తెంచ్చకుంది. చినన పిలాోడిలా ఏడవడం
మొదలుపెటుగానే నిరాఘంతపోయాను. అతననలా చూసుుంటే నా
గుండె నీరయింది. అప్రయతనంగా నా కళళలో నీళ్ళళ తిరిగాయి.

చాలాసేపటికి గానీ రాఘవేంద్ర తేరుకోల్లదు. ఆ తరాాత మలోగా
నోరువిపిా, బాంబ్ పేలాుడు “మా ఆవిడ ఒకసగానొకస కొడుకును
వదిల్లసి, ఒక వెధ్వతో ల్లచిపోయింది స్వర్” అంటూ గొలుోమనానడు.
ఆ మాట వినగానే నాకు మతి పోయింది. అతని భారో ‘వసుమతి’,
కొడుకు ‘బబ్బో’ ఒకసస్వరిగా నా కళళముందు కదలాడినటోయింది.
“మై గాడ్ !! అంత పని జరిగ్వందా? ఆమ ఎందుకలా చేసింది?
నీలాంటి మంచి భరును, చకసటి పిలాోడిని వదిల్లసి వెళిళపోవాలసన
అవసరం ఏమోచిుందామకు?” అంటూ అడిగాను విసుుపోతూ. “మీ
అందరి దృషిులో నేను మంచి భరునే స్వర్. కనీ ఆమ దృషిులో మాత్యం
నా స్వథనం చాలా హీనమయినది. చిననపాటినుంచి బాగా డబుానన
వాడిని పెళిో చేసుకొని, గొపాగా బతకలని కలలు కంది. తన
అందానిన చూసి గొపా గొపా వాళళంత్స కూో కటేుస్వురనే భ్రమలో
చాలాకలం గడిపేసింది. తన కలలు నిజం కకపోయేసరికి,
నాలాంటి అనామకుణిణ కటుుకోవాలస వచిుంది. నా ఉదోోగం, నా
సంపాదన ఆమకు పూచిక పులోతో సమానం. ఎపుడూ ఏదో ఒక
గొడవపెడుతూ నరకం చూపిస్కు ఉంటుంది. ఎపాటికయినా మారక
పోత్తందా? అనే ఆశతో ఆ గయాోళి భారోతో వేగుతూ, ఎలాగో
నెటుుకొసుునానను.

ఎపుాడయినా ఆమకు బుదిధ చెపాడానికి నాలుగు మాటలంటే
విరుచ్చకు పడిపోయేది, “జంత్తవులతో పని చేసి, పని చేసి నువుా
కూడా జంత్తవులాగే తయారయాోవు. నువుా మనిషివి కదు.
మృగానివి” అంటూ ఈసడించ్చకుంటుంటే, నేను పడే బాధ్ ఎవరితో
చెపుాకోవాల? అయినా సహంచాను. కనీ నాకు ద్రోహం చేసుుoదని
ఏనాడూ ఊహంచల్లదు. బాగా డబుానన దూరపు బంధువొకడు
తగలగానే, వాడితో పాటూ ఉడాయిoచేసింది. దాంతో నా పరువు
పోయి, తల కొటేుసినటోయింది. చచిుపోవాలని అనిపించినా, నా
ముసిల తలో కోసం, నా బాబు కోసం ఆ ప్రయతనం మానుకునానను”
అని చెపుత్తంటే, నా మనసెంతో బాధ్తో మూలగ్వంది. అతనిన
ఓదారుడం తపా నేనేం చేయగలను?
********

కొనిన రోజుల తరాాత, ఆఫీసు పనిమీద విజయవాడ వెళిళన
నాకు, సరిసల్ ఇనెసెకుర్ ‘ప్రకష్’ నుంచి ఫోన్ వచిుంది, తన సేుష్న్ కి
ఒకస్వరి రమీంటూ. “నినననే కలస్వం కదా? మళీళ...ఇపుాడేమిటి?”
అని అడిగాను. “నువుా రా. చెపాును” అంటూ ఒతిుడి చేస్వడు.
బయల్లదరక తపాల్లదు.
సేుష్న్ లోకి అడుగు పెడుతూనే, ఒక మూలన కూరుుని
ఏడుసుునన వసుమతిని చూసి నిరాఘంతపోయాను. ఆమ ననున చూసి,
చపుాన తలదిoచేసుకుంది. ఎంతో గ్వలీుగా ఫీలవుత్తందని ఆమ
ముఖమే చెపుత్తంది. “వీళాళయన మీ జూ లోనే పనిచేసుునానడని
చెపుత్తంది. నువెాలాగూ ఇకసడే ఉనానవు కదా? ఎంకాయిర్స
చేదాదమని పిలచాను. కోస్ట మేట్ వి, ఫ్రండ్ వి అని చనువు
త్మసుకునానను. ఏమీ అనుకోకు” అనానడు. “నిజమే. ఆమ భరు
రాఘవేంద్ర నా దగగర్న పనిచేసుునానడు. ఈవిడ ఇకసడికెలా...?” అంటూ
అడిగాను అనుమానంగా చూస్కు.
“ఎవడో ఈమను ల్లపుకొచిు, ఇకసడొక లాడిెలో పెటాుడు. పది
రోజులు ఇదదరూ బాగా జలాస చేస్వరు. మోజు త్మరగానే వాడు ఆమను
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వదిల్లసి పరారయిపోయాడు. లాడిె బిలుో కటుమని ఓనర్, ఈమ మీద
వతిుడి తెచాుడు. ఈమ దగగర చిలో గవా కూడా ల్లదు. ఆ విష్యం
చెపిా, ఎంత మొత్తుకునాన వాడు వదలల్లకపోతే, మరో దారి ల్లక,
బాలసనీ నుంచి దూకి, ఆతీహతో చేసుకోవడానికి ప్రయతినసేు, వాడు
బెదిరిపోయి, మాకు కంపెళోంట్ ఇచాుడు. ఇదీ... జరిగ్వన సంగతి”
అంటూ ముగ్వంచాడు.
‘వసుమతికి తగ్వన శాసేు జరిగ్వంది’ అనుకోల్లకపోయాను.
ప్రలోభానికి లోనయి, చకసటి సంస్వరానిన చేత్తలారా నాశనం
చేసుకునన వసుమతి మీద జాల్లసింది. “ఏమాీ... ఇపాటికయినా
మంచేదో చెడేదో తెలుసుకునానవా? పై పై మరుగులకు
ఆకరి్oపబడి, బంగారం లాంటి జీవిత్సనిన చేజారుుకునానవు కదా?”
అనానను మందలస్కు. “నిజమే స్వర్. చాలా పెదద తపుా చేస్వను. అంత
మూరఖంగా ఎలా ప్రవరిుoచానో నాకు ఇపాటికీ అరధం కవడం ల్లదు. ఆ
సుర్నంద్ర గాడు నాకు మాయమాటలు చెపిా, నా జీవిత్సనిన నాశనం
చేసేస్వడు” అంటూ గటిుగా ఏడవడం మొదలుపెటిుంది. “ఏడవకు.
అయిందేదో అయింది. నాతో బయల్లదరు. మీ ఇంటో నేనే సాయంగా
దింపేస్వును”అనానను. ఆశురోంతో కళ్ళళ పెదదవి చేసి, నా వైపే చూస్కు
విసుుపోయింది. ‘అది స్వధ్ోమయేో పనేనా?’ అని అడుగుత్తననటుో
అనిపించింది, ఆమ చూపులను బటిు. “నీ భరును నువుా సరిగాగ అరధం
చేసుకోల్లదు. అతని గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నువాతనిన ఎంత
ఇబాంది పెటిునా, అతను నినినoక ప్రేమిస్కునే ఉనానడు. నోరు ల్లని
జీవాలనే అంతగా ప్రేమిస్వుడే? సాంత భారోను ప్రేమించడా?

ఎంతసేపూ ‘మృగం లాంటి మనిషి’ అంటూ వెకిసరించే నీకు అతని
హృదయానిన అరధం చేసుకునే మనసు ల్లకపోయింది. మా జూ కి వచిు
చూడు. జంత్తవులతో పరిచయం పెంచ్చకో. కొంతమంది మనుష్టల
కనాన అవే మంచివని అరథమవుత్తంది” అనానను కసు ఆవేశంగా.
ఆ తరాాత మా జూలో జరిగ్వన సంఘటన గురించి చెపిా,
“నీకనాన ఆ ఆడపుల్ల నయం. నీ స్వారధం కోసం కనన కొడుకుని సైతం
వదిల్లసి వెళిళపోయావు. మరి ఆ మృగం ఏం చేసింది? తన కూనకు
హాని కలుగుత్తందనన అనుమానం రాగానే, భద్రకళిలా విరుచ్చకు
పడింది. ఎంతకయినా తెగ్వంచింది. తన కూనకు ఏ అపాయం
రాకూడదని త్సపత్యయపడింది. అటువంటి తలోప్రేమ నీలో
ఎకసడుంది? ఎంత దిగజారిపోయావో ఒకసస్వరి ఆలోచించ్చకో”
అంటూ చివాటుో పెటాును. పరుష్మయిన నా మాటలతో ‘చచిున
పామును ఇంక చంపుత్తనాననేమో!’ అనిపించినా, ఆమలో మారుా
రావాలని, కవాలనే అనానను.
పశాుత్సుపంతో ఆమ కుమిల కుమిల ఏడుసుుంటే, ‘ఆమ తపాక
దారోో పడుత్తంది. రాఘవేంద్ర జీవితం ఇక ప్రశాంతంగా
స్వగ్వపోత్తంది’ అనన నమీకం నాలో కలగేసరికి, నా మనసెంతో సేద
త్మరినటోయింది.

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

(సమాపుం)

38

తెలుగు జ్యోతి - వేసవి సంచిక : జూన్-ఆగష్టు 2022

39

