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 "ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరా నీ తలిి 
భూమి భారతిని ... నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవుమును.." అన్న గురజాడ వారి అక్షర 
లక్షలను స్ఫూరిిగా తీసుకుని వివిధ రంగాల్లి మేరీలండ్ ల్ల స్థరిపడిన్ తెలుగు వారందరికీ 
అండదండగా నిలిచి రాబోయే రోజుల్లి TAM నిరవహంచబోయే సంస్కృతిక, క్రీడ మరియు 
వినోదపరమైన్ కారయక్రమాలకు తెలుగు వారందరూ ప్రంతీయ విభేదాలకు అతీతంగా, తెలుగు 
జాతి ఐకయతే ప్రధాన్ ధ్యయయంగా తమ వంతు స్హాయ స్హకారాలు అందజేయాలని విజ్ఞప్త ి
చేసుినానను. 
  TAM స్ంస్ికు సరధయం వహంచే అవకాశం నా అదృష్టంగా భావిసుినానను. నాకు 
ఈ అవకాశం ఇచిిన్ మా TAM మిత్రులందరికీ పేరు పేరున్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుినానను. 
ఉప్పెన్లంటి ఉత్సాహంతో ఉదయమమై న్డిచే మా TAM స్భ్యయల స్హాయ స్హకారాలతో, 
ధృఢమైన్ ఆతమ విశ్వవస్ంతో, అతయంత విధ్యయతతో, నా తోటి కారయ నిరావహక స్భ్యయలతో ఈ 
స్ంస్ిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మన్స వాచా కట్టటబడి పనిచేసిన్ని వాగాాన్ం చేసుినానను. 
చేయి చేయి కలిప్త, తెలుగు ప్రజ్లకు స్హాయ స్హకారాలు అందంచడమే లక్షయం గా కల TAM 
ప్రణాళిక దశగా ఒక్కకక అడుగు ముందుకు వేసమిు. ఈ కారయ సధన్ల్ల నేను, నా తోటి 
స్భ్యయలు అతయంత పారదరశకంగా పనిచేసమిని, స్ంఘల్లని వారందరికీ జ్వాబుదారీగా 
వయవహరిసమిని మన్స్ఫూరిిగా తెలియజేసుినానను. తెలుగుదనానిన ప్పంపొందంచే కారయక్రమాల్లి 
భాగసవమయం కావడానికి, TAM స్ంస్ిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళళ స్దుదేాశంతో 
స్వచిందంగా ముందుకు రావాలని ఈ స్ందరభంగా మేరీలండ్ తెలుగు మిత్రులకు ఆహావన్ం 
పలుకుతునానను. 
  తెలుగు సంస్కృతిక స్ంస్ి కున్న అనుబంధానిన మరియు నా శకిి సమరాయయలను 
దృష్టటల్ల ప్పట్టటకుని నాకు అందంచిన్ ఈ బాధయతను అందరూ మెచేిల స్మరయవంతంగా 
నిరవహంచడానికి కృష్ట చేస్ఫి, మీ స్ఫచన్లతో తెలుగు వారి ఆశయాలకు మెరుగులు దదా, 
తెలుగు వారందరినీ ఒక వసుధైక కుట్టంబంగా నిలపడానికి, TAM స్ంస్నిు మరింత పటిష్ట 
పరచడానికి మీ స్హాయ స్హకారాలు ఆశిసుినానను.. 
 కదలి రండి, కలిస్థ రండి TAM ఆశయ సధన్ల్ల భాగం కండి !! జై భారత్ !! 

    
 మీ భవదీయుడు..సుబుు శిష్ఠ 
 President - మేరీలండ్ తెలుగు స్ంఘం 



 అ స్లు దేవుడు ఉనానడా? మాన్వుడు పుటిటన్ దగగరి నుండి ఉదభవించిన్ ప్రశనలి్ల కలి అతయంత 
ప్రచీన్మైన్ ప్రశన బహుశ్వ ఇదే కావొచ్చి. కానీ స్మాధాన్ం మాత్రం దొరకలేదు. అస్లు దేవుడు ఉంటే ఈ బాధలు, 
పేదరికం, అలజ్డి, త్సరతమాయలు, వరణభేదాలు వగైరా వగైరా ఎందుకు ఉనానయి అని క్కందరి స్ందేహం. దానికి 
స్మాధాన్ంగా.. “అద వారి పూరవ జ్న్మ సుకృతం” అని క్కందరి ప్పదాల ఉవాచ! శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమ అయినా 
కుట్టదంటారు..మరి పూరవ జ్న్మల్ల వారి చేత తపుెలు చేయించింద ఎవరు? అపుెడు దేవుడు లేడా? ఉంటే అపుెడు 
తపుెలు జ్రగడానికి కారణం ఎవరు? మొదటి జ్న్మ మనుషులకు వదలేస్థ...వాళ్ళ క్రియలను బటిట రండో జ్న్మ నుంచి 
దేవుడు కారయరూపం ల్లకి వసిడా? ఏమో ఎవరికి తెలుసు దీనికి స్మాధాన్ం...ఆ దేవుడికే తెలియాలి...అరే నేను ఇపుెడే 
మళ్ళళ దేవుడిని తలుచ్చకునాననే...అంటే నాకు తెలియకుండానే నా మన్సు దేవుడిని అంగీకరించిందా?  
 
 ఎంత గొపె మనిష్ట అయినా అనీన త్సను అనుకున్నట్టి చెయయలేడు. కుట్టంబం, స్మాజ్ం, ఉద్యయగ బాధయతలు 
మొదలైన్వి తోడయియ త్సను కలి్ల కూడా ఊహంచని పరిణామాలు ఎదురోకవడం చాల సధారణంగా జ్రిగే ప్రక్రియ. 
మనిష్ట తన్కి కష్టటలు వచిిన్పుెడు, అనుకోని ఇబుందులు ఎదురయిన్పుెడు...తన్ కంటే బలవంతుడి తోడును, ప్రేమను, 
స్ననహానిన ఆశిసిడు. అదే చాల మంద విష్యంల్ల దేవుడికి అరిం. మన్ భారాలు అనీన తమ మీద వేసుకోవడానికి ఎవరు 
ముందుకు వసిరు? అందుకే మనిషే ముందుకు వెళిళ దేవుడి మెడల్ల కష్టటల హారం వేస్థ భారం దంచ్చకుంటాడు. మరి 
నిజ్ంగా దేవుడు కష్టటలు తీరుసిడా? తీరికపోవచ్చి. కానీ మనిష్టకి వచేి స్గం కష్టటలు ధైరయంగా ఉంటే చాలు...కాలంతో 
పాట్ట స్మస్థపోయేవే...ఆ ధైరాయనిన ఆ దేవుడు ఇసిడేమో. అందుకే మనిష్ట నిశిింతగా కష్టటలను దేవుడి ఖాత్సల్ల వేస్థ 
బదులుగా తన్ ఖాత్సల్ల ప్రశ్వంతతను పొందుత్సడు. 
 
 అయినా ప్పంచి పోష్టంచి ప్రేమను పంచే తలిిదండ్రులు, విదాయబుధ్ధయలు నేరేె గురువులు, ష్రతులు లేని ఆపాయయతను 
పంచే స్ననహతులు, మంచి చెడు వయత్సయసలను నేరేె స్మాజ్ం..ఈ భాండాగారాలు మన్కున్న ఎనోన స్మస్యలు 
తీరుసియి...వీరు కూడా తీరిలేని స్మస్యలుంటే బండ రాయికి అండ కోస్ం దండ వెయయడమే... 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

 



 
-రవి క్కపెరపు 

 జీన్  థెరపీ...జ్నుయ చికితా. అంటే, ఎవరి జ్నుయవుల్ల నైనా  ల్లపం 
ఉంటే, దానిన స్రిదదాడం. జ్నుయవులు ఏ ప్రణికైనా కీలకం. జ్నుయవులల్ల ఉండే క్కద ా
తేడాలే శ్వరీరిక స్వభావాలకు మూలం. క్కందరు పొటిటగా, పొడుగాగ, స్న్నగా, అందంగా, మందంగా ఇల ఎనోన 
తేడాలు. ఈ చికితా ఈ మధయనే మొదలయియంద. ముందర వంశపారంపరయంగా వచేి వాయధ్ధలని తగిగంచడానికి  
మొదలు ప్పటాటరు. ల్లపం ఉన్న జ్నుయవుని స్రి చెయయడం, కుదరకపోతే దాని సిన్ంల్ల ఆరోగయవంతమైన్ జ్నుయవుని 
ప్రవేశప్పట్టడం పదయతి. కాలక్రమేణా ఈ చికితా మూలంగా చాలమంద ప్రణాలు నిలబడాయాి. 
 అంతటిటో ఆగిపోయుంటే మన్ కథ ఇంత వరకు వచేిద కాదు. జ్నుయ చికితాల్ల ఉన్న విశేష్మేమిట్ంటే, 
ల్లపం ఉన్న జ్నుయవులనే కాదు, ల్లపం లేని వాటికి కూడా 'చికితా' చెయయచ్చి. ల్లపం లేని వాటికి చికితేాంటి 
అంటారా? మీకు క్కనిన ల్లపం లేదనిప్తంచచ్చి. మిగత్స వాళ్ళకు అల అనిప్తంచాలని లేదు కదా? పకకన్ వాడి దగగర 
ఉన్నద మన్ దగగర లేకపోతే, అద మన్ ల్లపంగా కన్పడుతుంద. అందంగా ఉన్నవాళ్ళని చూస్ని అందవిహీనులకి 
ల్లపం కన్పడుతుంద. ఉన్నవాడిని చూస్ని, లేని వాడికి బోలానిన ల్లపాలు కనిప్తసియి. ఈర్య స్హజ్ం. ఉన్నవాడికి 
కూడా, అనీన వునాన ఇంకా ల్లపాలు కన్పడత్సయి. అనీన వునాన అందంగా లేమనో; అందం, సియి, స్థిమత ఉనాన 
తమ ప్తలిలకి, ఇంకా చెపాెలంటే తమ వంశం ఇలగే సగాలని, అధికారం చెలయించాలని, ఇంకా హోదా 
ప్పంచ్చకోవాలని, అందరికంటే చ్చరుకుగా వుండాలని...ఇల ఎన్నననోన.   మరి దీనికి, జ్నుయ చికితాకి ఏంటి స్ంబంధం 
అంటారా?   
 ముందర మన్ం అనుకున్నట్ట,ి  జ్నుయవులు  మన్ రూపానిన నిరేాశిసియి. కాబటిట, క్కంచెం స్రి చేస్ని మన్కు 
కావలస్థన్ రూపానిన తయారుచెయయచ్చి. మీకు అందమైన్ ప్తలిలు కావాల? స్మస్య లేదు.  బలమైన్ ప్తలలిు? స్రే. 
తెలివైన్ వాళ్ళళ?...తెలివి రూపానికి స్ంబంధించింద కాదు. కాని ఇకకడే శ్వస్త్రవేతిలు ముందడుగు వేశ్వరు. ఏ 
జ్నుయవులు స్రి చేస్ని మెదడు చ్చరుగాగ పని చేసుింద్య కనిప్పటాటరు. ఇపుెడు తెలివి కల ప్తలలిు కూడా కన్చ్చి. ఎంత 
తెలివి కావాలి? ఏమో..ఎంత తెలివి అని ఎవరికీ తెలియదు. చిన్న చిన్న  ప్రణుల మీద ప్రయోగాలు చేస్థ, తెలివి 
ప్పరుగుతుందని మాత్రం కనుకుకనానరు. క్కనిన ప్రణులు రాయడం, చదవడం కూడా మొదలెటాటయి. 
 ఇహ ఇకకడ నుంచి మొదలయియంద విపరీతమైన్ పోటీ. అందరూ తమ ప్తలిలు మాత్రమే తెలివి కల వాళ్ళళ 
అవావలని ఉబలట్ం. ఎవరికి మాత్రం ఉండదు? మరి అందరి ముందు గొపెగా చెపుెకోవాలని, వాళ్ళళ పడే కుళ్ళళ 
చూస్థ ఏద్య వికృత్సన్ందం పొందాలని....మన్ం బయట్కి చెపెకపోయినా, మన్మందరం  అల్లచించేదే. కాని ఈ 
ప్రక్రియ చాల ఖరుి తో కూడిన్ పని. అతయంత ధన్వంతులకి మాత్రమే  సధయం. కాబటిట, మిగత్స అనిన 
విష్యల్లిలగానే బాగా ఉన్నవాళ్ళకి మాత్రమే మొట్టమొదటి సరి అందుబాట్టల్లకి వచిింద. 
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 మొట్టమొదటి సరి కాబటిట, ఇంతవరకు చిన్న ప్రణుల్లి తపె తమ లంటి వాళ్ళల్ల ప్రయోగం చెయయలేదు 
కాబటిట, ఒకేసరి చాల మందకి కాకుండా, ముందు జాగ్రతిగా అయిదు (ఉన్నవాళ్ళ) జ్ంట్లని ఎంప్తక చేశ్వరు.  ఈ 
ఎంప్తక కూడా కేవలం ఎవరు ఖరుి భరించగలరని మాత్రమే కాకుండా, తలిితండ్రులు ఇదారూ అరోగయంగా ఉండీ 
ఎలంటి స్మస్యలు లేవని ధ్రువీకరుంచ్చకునానరు. వీళ్ళకు పుటేట ప్తలిలని చిన్నతన్ం నుండీ పరిశీలిసిరు. అంత్స 
స్వయంగా జ్రుగుతోందని, ఈ అయిదు జ్ంట్ల ప్తలిలు ఏ ఇబుంద లేకుండా ఎదుగుతునానరని  బాగా న్మమకం 
కుదరిన్ తరువాతే,  మిగత్స వాళ్ళకి 'చికితా ' మొదలు ప్పడత్సరు. 
 ప్రకృతి అందరి కంటే ఎనోన రట్టి తెలివైన్ద.  వందల కోట్ి స్ంవతారాల పరిణామక్రమం అనుభవం వుంద. 
జ్నుయ ప్రక్రియ అంత సునాయాస్ం అయితే, అదీనూ మెదడు, తెలివికి స్ంబంధించిన్దైతే ఈ పాటికే అందరూ 
తెలివైన్ వాళ్ళని చేస్న వుండేద. స్ఫిలంగా చెపాెలంటే, మన్ం ఒక పడవల్ల వెళ్ళింటే మన్ం ఎవరిని న్ముమత్సం? 
ఎనోన దశ్వబాాల అనుభవం వున్న నావికుడినా? లేదా, అపుెడే పడవల్లకి అడుగుప్పటిటన్ యువకుడినా?  ఆ 
యువకుడు పడవని నావికుడి కంటే వేగంగా న్డపగలని చెపిే? ఆ నావికుడు న్వివ ఊరుకుంటాడు.  ప్రకృతి కూడా 
అలనే చిన్నగా న్వివ ఊరుకుందేమో.  ఈ చినిన విష్యం శ్వస్త్రవేతిలకి సుూరించలేదు.   
 మొదటి స్మస్య గరభంల్ల ఉన్నపుెడే మొదలయియంద. ఈ అయిదు జ్ంట్ల యువతీ-యువకులు తమ 
అండానిన, వీరాయనిన పరిశోధన్ శ్వలల్ల ఇచాిక, శ్వస్త్రవేతలిు వాటిని కలిపేట్పుెడు వాటిల్ల ఉండే జ్నుయవుల్లి 
మారుెలు చేసరు. ఈ మారుెలు కూడా తెలివికి స్ంబంధించిందే కాకుండా, దేహ ధారుఢయం, సందరాయనికి 
స్ంబంధించిన్  జ్నుయవులల్ల కూడా మారుెలు చేశ్వరు.  తరువాత తలిి గరభంల్ల ప్రవేశప్పటాటరు.  మరి అతయంత 
ధనికులు అంత ఖరుి ప్పడుతున్నపుెడు, అతయంత ఉతిమమైన్ స్నవలు అందంచాలి కదా. కాకపోతే, ప్రకృతి  ఇలంటివి 
పటిటంచ్చకోదు. ఎవరి స్థిమత ఏమిటి అనేద అన్వస్రం.  
 మొదటి జ్ంట్ యువతి గరభంల్ల ప్పరుగుతున్న ప్తండం క్కంతకాలం వరకు బాగానే ప్పరిగి, చివరికి తల 
స్రైన్ ప్రమాణంల్ల ప్పరగక గరభంల్లనే పోయింద. రండో జ్ంట్ ప్తండం, మొదటి ప్తండం లగే బాగానే ప్పరిగి చివరికి 
క్కచేిస్రికి మొదటి దానిలగే మెదడుల్ల స్మస్యలొచిి బతకలేదు. మూడో జ్ంట్కి మాత్రం అంత్స స్వయంగా 
జ్రిగింద కాని, ప్రస్వించిన్ తరువాత క్కదా క్షణాలే బతికింద. ఇంక నాలుగు, అయిద్య జ్ంట్ల ప్తలిలు మాత్రమే 
సురక్షితంగా, స్ంపూరణంగా బయట్కి వచిి బతికారు. మొదటి ముగుగరి ప్తలిల తలిి-తండ్రులు చాల వేదన్ పడాారు. 
శ్వస్త్రవేతిలు కూడా ఏవో క్కనిన ఇబుందులు వుంటాయని అనుకునానరు కాని, ఇల అవుతుందని అనుకోలేదు.  
కనీస్ం నాలుగు, అయిదు జ్ంట్ల ప్తలిలైనా బతికారు కదా అనే తృప్తి  మాత్రం మిగిలింద. 
 ఈ స్ంఘట్న్ల వల ిమరే క్కత ిజ్ంట్లని ఎంప్తక చెయయలేదు. అస్లు ముందు ఈ బతికిన్ ప్తలిల స్ంరక్షణ 
చూడాలి. వాళ్ళళ ఎల ఎదుగుతునానరో పరిశీలించాలి. ధనికుల ప్తలిలు కాబటిట, మళ్ళళ ఇలంటి ప్రయోగం 
చెయయడానికి ఎవవరూ ముందుకు రాలేదు, దానికి అవస్రమైన్ వన్రులు కూడా తగిగ పోయాయి. ఇపుెడు కేవలం 
ప్తలిల బాగోగులు చూడడానికి అవస్రమైన్ నిధ్ధలు మాత్రమే వునానయి. క్కతి పరిశోధన్లు చెయయడానికి  ఇంకా 
చాల కాలం పట్టచ్చి. అస్లు ముందు ఈ బతికిన్ ప్తలిలు ఎల తయారవువత్సరో చూడాలి. 
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 ప్తలిలు చిన్నపటి నుంచే ఆరోగయంగా, ఉత్సాహంగా ఉనానరు. వాళ్ళకు అవస్రమైన్వనీన అందుబాటో ి
ఉంచారు. ఏవో చిన్న రోగాలు అందరి ప్తలిల మాదరిగానే వచాియి కాని, అంత్స బాగానే జ్రుగుతోంద. మొదటోి 
ప్పదా తేడా తెలియక పోయినా, ప్పరిగే క్కదీా ఇదారిల్ల తేడా తెలుస్థింద. ఇదేద్య మాములుగా ప్తలిలల్ల ఉన్న తేడా 
కాదు. శ్వస్త్రవేతిలకి ఏద్య అనుమాన్ం.  క్కంత కాలం ప్పరిగిన్ తరువాత, పరీక్ష చేదాామని ఇదారి ప్తలిలని 
తీసుక్కచాిరు పరిశోధనాశ్వలల్లకి. అపెటికే ప్తలలిు పరిగెతిడం మొదలు ప్పటాటరు. 
 పరీక్షల్ల ప్తలిలకి క్కనిన వసుివులు ఇచాిరు.  వాళ్ళళ వాటిని ఎల పేరాిల్ల నేరుికోవాలి. నాలుగో జ్ంట్ ప్తల ి
అందరి వైపు న్వువతూ చూస్థందే తపె, ఏమీ చెయయలేదు. అయిద్య జ్ంట్ ప్తలి చక చకా అనీన పేరిి చ్చట్టట 
చూస్థంద...ఇంకా ఏమైనా వునానయా అని. అందరూ మొహాలు చూసుకునానరు. ఈ పరీక్ష ఇంత తవరగా ఆ 
వయసుాల్ల ఏ ప్తలిల్లి చెయయలేదు. తరువాత ఇచిిన్ పరీక్షల్లి కూడా అయిద్య జ్ంట్ ప్తలి అనూహయమైన్ మేధసుా 
చూప్తంచింద.  శ్వస్త్రవేతిలు పరీక్షని కఠిన్తరం చేస్ఫి వెళ్ళళరు. ఒక సియి వచాిక ఆ ప్తలి చెయయలేదు. ప్తలి అలిస్థ 
పోయిందేమోన్నో, లేక ఇంక తెలియలేక ఆగిపోయిందేమోన్నో అనుకునానరు. పరీక్ష ఆప్త బయట్కి తీసుక్కచాిరు. 
చాల కష్టమైంద కదా, చెయయకపోయినా పరవాలేదు అని స్ముదాయించారు. ఆ ప్తలి మాత్రం వేరే ఏదైనా 
చెయాయలని మారాం చేస్థంద. మరి ఇందాక పరీక్ష  ఎందుకు చెయయలేదని అడిగితే, అద విసుగొచిిందని, దాని 
తరువాత పరీక్ష ఎల వుంట్టంద్య కూడా తెలుస్ని, అందుకే చెయయలేదని చెప్తెంద. ఆశిరయపోయిన్ శ్వస్త్రవేతిలు 
తరువాత పరీక్షలేమిటి అన్డిగారు. అ ప్తలి వివరంగా చెప్తెంద. అవి స్రిగాగ వాళ్ళళ ఇచేి పరీక్షలే...అంటే, ఇచిింద 
చెయయడమే కాకుండా తరువాత వచేివి కూడా ఎల ఉంటాయో తరికంచింద. తరికంచడమే కాదు, వాటి పరిష్టకరం 
కూడా చెప్తెంద. ఇదంత్స కేవలం క్షణాల్లి...  
 నాలుగో జ్ంట్ ప్తలి మాత్రం ఇంకా న్వువతూనే ఇచిిన్ పరీక్షలతో ఆడుకుంటోంద. అందరికీ తేడా అరిం 
అయియంద. వచిిన్ అయిదు జ్ంట్లల్ల, అయిద్య జ్ంట్ ప్తల ిమీద మాత్రమే జ్నుయ 'చికితా ' పని చేస్థంద. ఎందుకు ఆ 
ప్తలి మీద మాత్రమే పని చేస్థంద్య ఎవరికీ అరిం కాలేదు. కాని ఈ ప్తలి అదుభతమైన్ ప్రతిభ చూప్తస్థింద. తెలివిల్లనే 
కాకుండా, రూపం, దేహధారుఢయంల్ల కూడా ఇపెటి వరకు పుటిటన్ ప్తలిల కంటే స్ెష్టమైన్ వయత్సయసలు 
కన్పడుతునానయి. వయత్సయస్ం అన్డం కంటే, అపూరవం అన్డమే స్రైన్ పదం.  ఇద చూస్థ ఆ పాప తలిితండ్రులు 
(అయిద్య జ్ంట్) చాల ఆన్ందంచారు.  నాలుగో జ్ంట్ ప్తల ిమాత్రం మామూలు ప్తల ిలగే తయారయియంద. తెలివి 
ల్ల, రూపంల్ల, బలంల్ల మిగత్స ప్తలిల కంటే కాస్ ి ఎకుకవగానే వునాన, అయిద్య జ్ంట్ ప్తలితో అస్ాలు పోలికలే 
లేవు.  జ్నుయ చికితా అంతగా పని చెయయలేదు ఆ పాప మీద. 
 ప్తలిలు ప్పరిగి ప్పదావాళ్ళవుతునానరు. ప్పరగడం అనే పదం నాలుగో జ్ంట్ పాపకు వరిిసుంిదేమోకాని, అయిద్య 
జ్ంట్ పాపకు మాత్రం కాదు. శ్వరీరకంగా ఇదారూ ఒకే వయసుాలగ కన్పడుతునాన,  అయిద్య జ్ంట్ పాప సియే 
వేరు. యౌవన్ దశ దగగరి వయసుా వచేిస్రికే చాల విష్యాలు నేరుికుంద.  మహా మహులైన్ శ్వస్త్రవేతిల కి కూడా 
అరిం కాని విష్యాలు సులభంగా తన్కి అరిం అయేయవి. అరిం అవవడమే కాకుండా, తన్ంట్త త్సనే క్కతి విష్యాలు 
కనుకోకవడం మొదలు ప్పటిటంద. వైదయ, భౌతిక, రసయన్, సంకేతిక శ్వసాలల్ల, ఇల ఒకటేమిటి....చరిత్రల్ల 
ఇంతవరకు ఎందరో మహనీయుల పడిన్ శ్రమ వల ి వచిిన్ ఫలిత్సలనీన బేరీజు వేసుక్కంటే, తనొకకతే కనిప్పటిటన్ 
విష్యాలతో స్మాన్ం. తను కనిప్పటేట విష్యాలని అరిం చేసుకోవడానికి ప్రపంచంల్లని మేధావులందరూ 

తలమున్కలై వునానరు. కాని తను ఎవవరి కోస్ం ఆగడం లేదు. తన్ పని త్సను చేసుకోపోతోంద. 
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 తలిితండ్రులు తమ ప్తలిక్కచిిన్ పేరు ప్రఖాయతలు చూస్థ ఆన్ందపడాారు. వాళ్ళ ఆన్ందానికి వేరే కారణం కూడా 
వుంద. ప్తల ికనిప్పటిటన్ విష్యాల వల ివచేి పేరుతో పాట్ట, స్ంపద కూడా కుపెలు తెపెలుగా వచిి పడింద. అస్లే 
బాగా వున్న వాళ్ళళ. ఇంకా ప్పరిగింద. ప్రపంచంల్ల వాళ్ళళ అతయంత స్ంపనునలేమో? ఆ స్ంపదతో, అధికారంల్ల 
వున్నవాళ్ళతో చనువు ప్పరిగింద. బెలిం చ్చట్టట ఈగలుంటాయి కదా.  ప్తలి తెలివితేట్లు అందరినీ అబుుర పరిచినా, 
అధికారంల్ల వున్నవాళ్ళళ జాగ్రతిగా గమనిసుినానరు. తన్ తెలివితేట్లు విశేష్మైన్ వేగంతో విస్ిరిస్థింద.  అధికారంల్ల 
వున్నవాళ్ళళ, తమకంటే ఎకుకవ శకిి వున్న వాళ్ళని న్మమరు.  ఈ పాప ఆ దశగా వెళ్ళడం వాళ్ళని ఆంద్యళ్న్ 
పరుస్థింద. వాళ్ళ ఆంద్యళ్న్ నిజ్మయేయ స్మయం దగగర పడింద. 
 ప్తలికి యుకి వయసుా వచేిస్రికి  చూపు తిపుెకోలేని సందరయవతి అయియంద. బలంల్ల ఎంతోమందని 
మటిటకరిప్తసుింద.....ఒకేసరి. కాని తన్కి వీటి మీద ఆస్కి ి లేదు.  తన్ మెదడు పరిధి ఇంకా విస్ిరించ్చకోవచిని 
అనిప్తస్థింద. ఈ అధికారాలు, రాజ్కీయాలు, స్ంపద, కీరిి అస్ాలు పటిటంచ్చకోలేదు. ఇవనిన అతయంత చిన్న విష్యాలు. 
కాబటిట ఈ చిన్నవాళ్ళకి వదలేదాాం.  తను ఇంకా ఏద్య చెయయలి. మెదడుల్ల ఏద్య ఆరాట్ం. ఏద్య వుంద చెయయడానికి. 
అద చెయాయలంటే తను ఇంకా 'ప్పద ా ' అవావలి. ఎల? తన్కి, మిగత్స ప్రపంచం చాల న్నమమదగా న్డుసుిన్నట్టట 
తోస్థింద. తనాల్లచించే వేగానికి స్రిపోవటిేదు.  ఏదైనా చెయాయలనాన, కావాలనాన, తియాయలనాన   చాల స్మయం 
పడుతోంద. వీళ్ళకి మామూలేగాని, తన్కు మాత్రం కాదు. వీళ్ళళ వసుివులతో పని చేసుినానరు. తనే నేరుగా 
వసుివులతో స్ంబంధం ప్పట్టటకుంటే?  
 ఇక అకకడినుంచి తన్ అల్లచన్లు  అనూహయంగా  ప్పరిగాయి. ఇపెటి వరకు తన్కున్న తెలివి తేట్లు ఒక 
ఎతుి. ఇపుెడు వచిిన్ జాఞన్ం వేరే ఎతుి. ఒకకసరిగా మన్సుాల్ల ఏవో క్కతి దావరలు తెరుచ్చకునానయి.   వసుివులను  
కేవలం తన్ ఆల్లచన్లతోనే కదలించగలదు. ఎకకడో కంటికి కన్పడని విష్యాలు చూడచ్చి, విన్చ్చి. తన్ 
ఊహలతోనే కూలిగలదు, కట్టగలదు. కాపాడగలదు కూడా. తన్కు క్కతిగా వచిిన్ ఈ శకిుల వలి క్కందరు 
ఆశిరయపోయారు, క్కందరు భయపడాారు. క్కందరు అరంి చేసుకోవడానికి ప్రయతినంచారు.  తనేవీ పటిటంచ్చకోలేదు. 
తన్ బుదయ విపరీతమైన్ వేగంతో ప్పరుగుతోంద....ఇంకా ఏద్య ఉంద చెయయడానికి...ఏమిట్ద? 
 ఈ పరిణామం స్హజ్ంగా అధికారులకు, రాజ్కీయనాయకులకు (ఇంకా 'ప్పదా'వాళ్ళకు) కంగారు పుటిటంచింద. 
మన్ మధయ ఇనిన అదుభతమైన్ శకిులు వున్న తను, తమ అధికారానికి, నియంత్రణకి ఎకకడ అడాంపడుతుంద్యన్ని 
ఆంద్యళ్న్. ఇంతవరకు తను ఎలంటి ఇబుంద కలిగించలేదు. త్సను మునుముందు కూడా అలనే వుంట్టందా? లేదా 
శకిులు ప్పరిగే క్కదీ ాప్రపంచానిన మొతిం తన్ అధీన్ంల్లకి తీసుకుంట్టందా? ప్పరిగినా మన్మేమి చెయయగలం? ఇంకా 
ప్పరిగేల్లపు ఏద్య ఒకటి చెయాయలి. తన్ ఉదేాశయం ఏమిటో కనుకోకవాలి. అందుకే ప్రపంచల్లని దేశ్వల నాయకులు, 
అధికారుల ముందు తన్ని ప్తలిచారు. ఆ స్మావేశంల్ల చాల సైనాయధిపతులు కూడా వునానరు.  బయట్ బంద్యబసు ి
కూడా చాల వుంద. తను రావడానికి ముందు ఆయుధాలతో వున్న సైనికులు పహారా కాసునిానరు. 
 తను ఇవనీన గమనించింద. అస్లు ఇవనీన జ్రుగుత్సయని ముందే తెలుసు. అయినా తనేమీ అనుకోలేదు. 
తెలియని విష్యం మీద అనుమాన్ం, భయం కలగడం సమాన్యమే. వాళ్ళందరితో మాటిాడడానికి వచిింద. ఆ 
స్మావేశంల్ల చాల ప్రశనలు అడిగారు. తను ఏమి చెయాయలనుకుంట్టన్నదని,  తన్ వలి ప్రపంచానికి ప్రమాదేమేమైనా 
ఉందేమోన్ని,  
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అస్లు తన్ లక్షయం ఏంట్ని అడిగారు. వాళ్ళకు హామీ ఇచిింద. తన్ వలి వాళ్ళకు ప్రమాదేమేమీ లేదు. తన్క్కచిిన్ 
శకిులు స్హజ్ంగా వచాియి, తన్ందరికీ స్హాయం చేస్థంద, ఇక మీదట్ చేసుింద కూడా. కాబటిట భయమేమీ లేదు. 
కాని తన్ లక్షయం ఏమిటో ఇంకా తెలీదు.   
 తన్ శకిులు ఎంత వరకు ప్పరుగుత్సయి? ప్రశన..... తెలీదు, స్మాధాన్ం.  ఇపుెడు ప్రమాదమేమీ 
లేదంట్టనానవ్, మరి ఇంకా శకిులు ప్పరిగితే? హామీ ఇవవగలవా? తన్ంట్త త్సనుగా ఎవవరికీ హాని చెయయదని, 
శకిులు ప్పరిగే క్కదీా ఏమవుతుంద్య తన్కు తెలియదని చెప్తెంద. ఇద సైనాయధికారులకు న్చిలేదు. స్మావేశం అయిన్ 
తరువాత క్కందరు దేశ్వల నాయకులను, అధికారులను కలిస్థ, ఇల ప్రపంచ భవిష్యతుిని తన్ మీద వదలెయయడం 
మంచిద కాదని, స్మయం మించక ముందే స్మస్యని 'పరిష్కరించాలని ' ఒతిిడి చేశ్వరు.  ప్రణన్ష్టం జ్రుగుతుంద్య 
లేద్య తెలియదు. కాని ఆ ప్రమాదం వచేివరకు ఎందుకు ఆగడం?  చివరకు నాయకులు ఒపుెకునానరు.  
 ముందు విష్ప్రయోగం జ్రిగింద. ఎవవరికీ తెలియకుండా చెయయచ్చి.....తన్కు తపె.  తను ముందే 
గమనించి, ఆ విష్టనిన తీస్థ దేశ్వధినేతలు చూప్తంచింద. మళ్ళళ చెప్తెంద, ఇలంటివి చెయయడం అన్వస్రమని, 
తన్నవవరికీ ప్రమాదం కాన్ని చెప్తెంద. క్కనిన రోజుల తరువాత హత్సయయతనం. అద చెయయడానికి ఉపయోగించే ఏ 
ఆయుధాలు పని చెయయలేదు.  ఒక క్షిపణి ప్రయోగించే ప్రయతనం చేసరు.  అద ప్రయోగించే ముందే ముకకలై, 
మటిటల్ల కలిస్థపోయింద. ఈ స్రికి తన్కు క్కతి శకిులు వచాియి. వసుివులనే కాకుండా, అందరి ఆల్లచన్లని 
నియంత్రంచకలదు, తెలుసుకోగలదు.. ఇపుెడు ఎవరికైనా కనీస్ం ఆల్లచన్ వచిినా తన్కు తెలిస్థపోతుంద.   
 తన్కరిం అయియంద. ఈ ప్రపంచం తన్కు చాల చిన్నద. కావాలంటే తనికకడ ఎంతకాలమైనా ఉండచ్చి. 
వీళ్ళళమీ చెయయలేరు. కానీ వీళ్ళళ తనికకడ ఉన్నంత కాలం ప్రశ్వంతంగా బతకలేరు. భయం, ఆంద్యళ్న్ వీళ్ళ జీవిత్సలని 
ఆక్రమిసుింద. అరిం లేని  హంస్ ప్పరుగుతుంద. వీళ్ళ మీద తన్కి కోపం అస్ాలు లేదు. చిన్న ప్తలిలు తలిిని 
క్కడుతుంటే తలిికి కోపం వసుంిదా? వీళ్ళని వదలి వెళ్ళళ స్మయం వచిింద. ఇపుెడు తనుంటే వాళ్ళ దృష్టంత్స తన్ 
మీదే ఉంట్టంద. వాళ్ళళ ప్పరగాలి. చాల స్మయం పడుతుంద. ఇపుెడు తన్కి ఈ శరీరం కూడా అవస్రం లేదు. 
తన్కు మరణం లేదు. తను భూత, భవిష్యతి్, వరిమాన్ కాలలనిన ఒకేసరి చూడగలదు. ఏమైనా చెయయచ్చి, ఏ 
కాలనికైనా వెళ్ళచ్చి ఈ విశవంల్ల.    
 తనే ఒక విశ్వవనిన స్ృష్టటస్ని?...ఒకకసరిగా తన్కరిం ఆయింద చిన్నపెటి నుంచి తన్ మెదడుల్ల వున్న వెలితి 
ఏమిటో. తను దేనికోస్ం ఎదురు చూసుింద్య....తన్ స్వంత విశవం...అవును అదే తన్ లక్షయం.  ఇంక తను 
బయలుదేరింద. తన్ చ్చట్టట అతయంత కాంతివంతమైన్ వెలుగు. అద ప్పరుగుతూనే వుంద...చ్చట్టట వున్న వాళ్ళళ 
భయంతో పారిపోయారు. ఆ వారి అందరికీ తెలిస్థపోయింద, ఏద్య జ్రుగుతోందని. సైన్యం వెంట్నే క్షిపణులు, 
అసాలు ప్రయోగించింద. ఏవీ పని చెయయటిేదు. పులిలిగా పకకకు పడిపోతునానయి అవి.  మెలిగా ఆ వెలుగు  
ఆకాశంల్లకి వెళిళ,  గిర గిరా తిరుగుతూ ఒకకసరిగా వేగం అందుక్కని, అన్ంత విశవం ల్లకి  దూసుకుపోయింద. 
  ఒక చోట్ ఆ వెలుగు ఆగింద....అద ఎకకడా అని తెలియదు. ఏ ప్రదేశమో, కాలమో, విశవమో తెలియదు. 
ఆ వెలుగు నుంచి  ఒక చిన్న కాంతి రేఖ బయట్కు వచిింద.  వచిిన్ క్కదా స్నపట్కి మెలగిా కుంచించ్చకుపోయి, 
అతయంత స్ఫక్షమంగా మారి, ఒకకసరి బదాలయిపోయింద. అంత్స కాంతివంతం...మెలిగా వాటి నుండి న్క్షత్రాలు 
తయారవుతునానయి.  మిల మిల మెరుసుినానయి...ఆ న్క్షత్రాలనిన స్మూహంగా వచిి ఎనోన రకాల గుంపులుగా 
తయారయాయయి.  క్కంత కాలం తరవాత, ఆ న్క్షత్రాల చ్చట్టట గ్రహాలు తయారయాయయి... ఎనోన కోట్ ి
గ్రహాలు..ఎనోన కోట్ి న్క్షత్రాలు...క్కనిన గ్రహాల మీద జీవం మొదలయియంద...అలంటి జీవ గ్రహాల్లి,  ఒక చిన్న 
గ్రహం...చూడడానికి ప్పదా విశేష్ంగా ఏమీ లేదు..దాని  మీద జీవులు పుటిట, క్కంత కాలనికి బుదయ 
జీవులయాయరు.....మీరు వినే వుంటారు వాళ్ళ గురుంచి....తమ గ్రహానిన 'భూమి ' అని ప్తలుసరిు... 
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 "ఒ రేయ్ బాల్ల...వచేి వారం ఒంగోలు స్ంబంధం ఓకే చెయయకపొయాయవో ఒంగో 
ప్పటిట తంత్సను. ఏద్య ఒకటి చేస్థ ఆ అమామయి చెప్తెన్ వాటి కనినంటికీ స్రే అని ఏడువు. 
ఇంటోి న్వివన్ట్ట ివెర్రి న్వువ న్వవకు...క్కంచెం ప్పిజంట్ గా న్వివ ఏడువ్..లేక పోతే నీ ప్పళిళ 
చూడకుండానే నేను వెళిళపోయేయల ఉనానను.." బామమ పొదుానేన పాడిన్ సుప్రభాత్సనికి నిద్రలేవక తపె లేదు 
నాకు. 
 స్రేలేవే...అకకడికి ప్రతి సరీ నువువ చెప్తెన్టిే చేశ్వను కదా...అయినా "అలంటి" అమమయిలు దొరికితే 
నేను మాత్రం ఏమి చెయయను? క్కంపతీస్థ "అలంటి" అమమయిలను కూడా ఓకే చెయయమంటావా ఏంటి ఖరమ...అని 
అనుమాన్ంగా చూశ్వడు బామమ కేస్థ... 
 బామమ ముఖం ల్ల "అలంటి" మాట్ వినాన కూడా ఇదవరకంత కోపం కన్పడలేదు. ఖరామ కాలి బామమ 
కూడా ఈ విష్యం ల్ల మెతబిడిందా ఏమిటి? అస్లు నా జీవితం ఎకకడికి పోతుంద...ఇంకా నాలుగు రోజులు 
ఆగితే అమామయి అయితే చాలు అనుకుంట్టందేమో...దేవుడా ఏమిటీ పరీక్ష... 
 గత క్కనిన రోజులుగా ... కాదు న్నలలు, స్ంవతారాలుగా జ్రుగుతున్న ఈ ప్పళిళ చూపుల ప్రహాస్నాలు కళ్ళ 
ముందు...భూచక్రాలి బర బరా తిరిగాయి...        
     *  *  * 
 
 నా మొదటి ప్పళిళ చూపులు...భీమవరం స్ంబంధం...అమామయి భేషుగాగ ఉంద..."బాల్లగా తంతే బూరల 
గంపల్ల పడాావు రా.." అనుకునాన..ప్పదా వాళ్ళ మధయ మాట్లు పూరియాయక..అమామయితో ఒకసరి మాటిాడొచాి 
అని చిన్నగా అడిగా బామమని.. 
 నా మాట్లు విన్న బామమ...పుసుకుకన్ న్వివ...మా బడుదాయయ్..మీ ప్తలితో ఏద్య 
మాటిాడత్సడట్ండీ...మీకేమనాన అభయంతరమా...అని వాళ్ళ ప్పదాలని అడిగింద..వాళ్ళళ స్రే అనానక..న్నున, ప్పళిళ 
కూతురినీ ఒక గదల్లకి పంపారు... 
 ఒక నిముష్ం ఏమి మాటిాడాల్ల తెలియలేదు...అస్లే మొదటి ప్పళిళ చూపులు..చివరికి ధైరయం చేస్థ.."మీ 
పేరు ఏంట్ండీ" అనానను..."తీరయ" అంద ఆ అమమయి.  
 మీ పేరు బాగుంద అండి..మరి నా పేరు తెలుస..అనానను.. 
 తెలుస్ండీ...ఇందాక మీ బామమ చెపాెరు కదా...అంద. 
 మా బామమ చెప్తెందా...వచిిన్ దగగరి నుండి బామమ నా దగగరే ఉంద కదా...తన్కి నా పేరు ఎపుెడు 
చెప్తెంద...అనుకునానను... 
 “మీ పేరు ల్ల రండక్షరాలే...నా పేరు ల్ల కూడా రండక్షరాలే”...ఏద్య ఆ అమమయితో పులిహోర 
కలుపుదాం అన్నట్ట ిఅనానను...  



 అదేంటి...మీ పేరుల్ల నాలుగు అక్షరాలు కదా... "బ డు దాా య్ ..." అంద 
 చివువన్ తలెతిి చూశ్వను ఆ అమమయి వైపు...జోక్ చేసుిందా అన్నట్టి...కానీ ఆ అమమయి మొహంల్ల ఆ 
చాయలు ఏమీ కన్పడట్ం లేదు... 
 ఇంతల్ల ఆ అమామయే అడిగింద...”మీ గుంట్టరు దేనికి ఫేమస్ అండీ” అని.. 
 "కారం" తడుముకోకుండా క్కంచెం కోపంగా చెపాెను... 
 మా భీమవరం ల్ల "వెట్కారం" ఫేమస్ అండీ...అంద   
 ఇంక వసిను అని వడి వడిగా బయటిక్కచేిస్థ...అందరి కోస్ం వెదవ న్వువ ఒకటి న్వావను...బామమ ని 
ఇక బయలేారదామా అన్నట్ట ిచూశ్వను... 
 “వెళ్ళళక మా అభిప్రయం ఫోన్ చేస్థ చెపిాం అండీ” అని బామమ వాళ్ళతో చెపుిండగానే నేను బయట్కి 
వచేిశ్వ... 
 కారోి కూరుింట్టనే చెపాెను బామమకి...ఈ స్ంబంధం మరిిపొమమని.. 
 ఇంతకీ ల్లపల ఏమి మాటిాడావురా అని బామమ అంట్టనాన విన్కుండా...ఏద్య పుస్ికం ల్ల తలదూరిి బిజీ 
అన్నట్టి బిలాప్ ఇచాిను...అస్లు ల్లపల జ్రిగింద తలుికుంట్టంటే కోపం వసుింద...మన్ల్ల మన్ మాట్...ఆ 
అమమయిని చూస్ని భయం వేస్థంద...అకకడే ఉంటే ఇంకెనిన సెటైరుి వేసుింద్య అని... 
 మరానడు బామమని అడిగాను కుతూహలంగా...”ఏమే బామామ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్థ చెపాెవా మన్కి 
స్ంబంధం న్చిలేదని?” అని. 
 నీ మొహం...నేను చేదాాం అనుకునేల్లపే వాళ్ళళ చేశ్వరు. వాళ్ళకి ఈ స్ంబంధం ఇష్టం లేదంట్...అబాుయికి 
బొతిిగా “సెనాాఫ్ హ్యయమర్” లేదని వాళ్ళ అమామయి చెప్తెందంట్..ల్లపలి కెళిళన్ రండు నిమిష్టల్లినే ఆ 
అమమయికి అల అనిప్తంచడానికి నువేవం చేశ్వవ్ రా...ఏంటో ఈ కాలం ప్తలిలు అనుకుంట్ట వేళిళపోయింద... 
 అమమ భీమవరం...ఇంత మాట్ అందా...మరీ అంత సెనాాఫ్ హ్యయమర్ మన్క్కదుాలే అని ఆ విష్యం 
వదలేశ్వను. 
  
   రండో స్ంబంధం...తెనాలి దగగర పలెిట్టరు. 
 
 ఏరాెట్టి అవీ భేషుగాగ చేశ్వరు. ఇంటి ముందు మొకకలు, చాల ఖాళ్ళ స్ిలం..వెళ్ళగానే కాళ్ళళ 
కడుకోకవడానికి నీళ్ళళ...చూడగానే వాత్సవరణం న్చేిస్థంద. 
 అమామయి వచిింద. లక్షణంగా ఉంద. మా బామమ వాళ్ళతో ఎకకడెకకడి వెన్కటి తరాల బీరకాయ పీచ్చ 
స్ంబంధం లగాలని ఏద్య మాటిాడుతుంటే..పకక నుంచి మోకాలి మీద నిమిరాను...మా బామమకి అరిం 
అయియంద... 
 కట్ చేస్ని .. నేను, ప్పళిళ కూతురు..ఒక రూము.. 
 హాయ్ .. హల్ల పలకరింపులయాయక...ఏమి మాటిాడాల్ల తెలియటిేదు.. 
 ఇంతక ముందు అమామయి నాకు సెనాాఫ్ హ్యయమర్ లేదని చెప్తెందని, బామమ పుస్ికాలు వెతికి 
మరీ...వదుా వదుా అంట్టనాన..నాకు క్కనిన జోక్ా కూడా నేరిెంచింద...వెధవద ఈ టెన్్నిో ఒకటి కూడా గురుికు 
రావడం లేదు.. 
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 ఇంతల్ల ఆ అమామయి... “ఒకసరి మీతో సెలీూ తీసుకోవచాి అండీ” అంద. క్కంచెం స్థగుగపడి "ఓకే 
షూర్...అనానను". 
 ఫోటో తీస్థ ఫోనోి ఏద్య టైప్ చేసుింద...”మా ఫ్రండ్ా కి పంప్తసుినానను మీకు ఓకేనా” అంద నా వైపు 
చూడకుండానే... 
 వదానాన ఆగేల లేదులే అని మన్సుల్ల అనుకుని....నా ట్రేడ్ మారుక వెర్రి న్వువ ఒకటి న్వవబోయి...మా 
బామమ చెప్తెన్ "ప్పిజంట్" న్వువ గుర్తిచిి ఒకటి వదలను. 
 ఏద్య అడగాలని అడిగింద గానీ...నా అనుమాన్ం...అపెటికే వాళ్ళ ఫ్రండ్ా కి పంపేస్థన్ట్టింద...ఆ 
అమామయి ఫోన్ ల్ల యేద్య మెస్నజి వచిిన్ట్టి ఉంద...టింగ్ టింగ్ అని మోగింద.. 
 “మా సమాయ, శిరీష్ కి ఫొటో న్చిిందంట్...” అంద మెస్నజ్ చూస్థ. క్కంచెం విజ్య గరవం తో కూడిన్ 
న్వువ న్వవబోయి...అతి కష్టం మీద "పి్పజంట్" న్వువ న్వావను. 
 అంతల్ల మళ్ళళ...మా సుబుుకి న్చిలేదంట్...వాడిద మరీ కాిస్ టేస్ట అంద తనే. 
 "సుబుు అంటే...సుబు లక్ష్మమ అండీ"...క్కంచెం అనుమాన్ంగా అడిగాను... 
 కాదండీ మా సుభాష్ గాడు...ఫులుి కామెడీ చేసిడు... 
 "అంటే మీకు బాయ్ ఫ్రండ్ా కూడా ఉనానరా..." అనానను. 
 "క్కంపతీస్థ మీకు గాళ్ ఫ్రండ్ా ఎవరూ లేరా.." అంద ఆ అమమయి ఇంకా ఆశిరయంగా. ఆ అమామయి 
హావభావాల్లని భావం .."నువువ మగాడివేనా..." అన్నట్ట ిఉందని ఇపెటికీ నా ప్రగాఢ విశ్వవస్ం... 
 "స్రే ఇంక బయటికి ఏడువు.." అన్నట్టి ఫోన్ చూసుకోవడం మొదలు ప్పటిటంద ఆ అమామయి. 
 గాళ్ ఫ్రండ్ా లేకపోవడం...అంటే...ఇంత చ్చలకన్గా చూస్థంద అంటే...వామోమ...ఈవిడ బాగా అడావన్ా్ 
స్నటజిల్ల ఉన్నట్ట ిఉంద. మన్ం తట్టటకోలేం అని రూముల్ల నుంచి బయట్పడాాను. 
 బామమ దగగరికి వచిి నా "ప్పిజంట్" సెమమల్ ఇవవగానే అందుల్ల మా బామమకి నా అస్లైన్ వెర్రి న్వువ 
స్ెష్టంగా కనిప్తంచింద. ఎంతయినా బామమ కదా... 
 కారుల్ల బామమ కి విష్యం చెపేి, బామమ కూడా నా బాధ అరంి చేసుకుని ఏమీ అన్కుండా మిన్నకుంద. 
"అలంటి" అమామయి ఆమెకి మాత్రం ఎల న్చ్చితుంద.. 
 
 ముచిట్గా మూడో సరి ... కరూనలు స్ంబంధం... 
 
 ఈ సరి కట్ చెయయకుండానే...అమామయి నేను...ఒక రూముల్ల ఉనానం. ఎందుకంటే నేను న్వవక 
ముందే మా బామమ వాళ్ళని అడిగేస్థంద. 
 ఇపెటికే క్కంత అనుభవం వచిింద కదా...ఇంకా పడటానికి స్థగుగ ప్పదాగా మిగలేిదు.  
 "నా పేరు బాలు అండి" అనానను ఇంక టైం వేసుట ఎందుకులే అని.  
 నా పేరు చెపెగానే ఫకుకన్ న్వివంద ఆ అమామయి. ఈ న్వువకు మా బామమ మాత్రం నేను ఏద్య ప్పదా 
జోకు వేసుంటాన్ని బయట్ గొపెగా చెప్తె ఉంట్టంద. 
 "దేనికండీ న్వావరు" అనానను...నా ఏడుపు మొహం బయట్పడకుండా... 
 మీ వెన్కే మా తముమడి క్రికెట్ బాయట్ట ఉంద. మీ పేరు బాలు అనేస్రికి న్వువ వచిింద. బాలు-బాయట్ట 

కాంబినేష్న్ బాగుంద అంద మళ్ళళ న్వువ ఆపుకుంట్ట. 
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 “మీరు భీమవరంల్ల చదవారా?” అనానను ఏద్య ఆల్లచిస్ఫి... 
 లేదు ...నా ఎడుకేష్న్ అంత్స ఇకకడే. దేనికి అడిగారు? అంద.. 
 క్కంచెం ఎట్కారం ఎకుకవైతేనూ...అని మన్సుల్ల అనుకుని..అబేు ఏమీ లేదు లెండి అనానను.. 
 "మీకు అమమయిలతో మాటాిడట్ం ప్పదా అలవాట్ట లేన్ట్టింద" అంద ఆ అమామయే మళ్ళళ 
 "నువువ మాత్రం అబుయిలతో మాటిాడట్ంల్ల ఎకాపర్ట వని బాగా అరిం అవుతుంద"...అని మన్సుల్ల 
అనుకుని..అవున్ండి నాకు ఎవరూ గర్ి ఫ్రండ్ా లేరు అనానను గరవంగా.. 
 "అంటే మీరు ఎవరికీ బాయ్ ఫ్రండ్ కాలేకపోయారన్న మాట్.." అంద ఆమె మళ్ళళ. 
 నీకు ఇల అరిం అయియందా...ఇంక్కంచెం స్నపు ఉంటే నేను ఒక వెధవని అని నా చేతే చెప్తెంచేట్ట ి
ఉంద..అనుకుని...ఒక న్వువ న్వివ బయట్కి వచాిను... 
 ఈ సరి బామమ వైపు కూడా చూడకుండా...బయట్కి బయలేారాను...బామమ అరయం అయిన్ దానిల 
వాళ్ళకి ఏద్య చెపేెస్థ న్నున అనుస్రించింద... 
 ల్లపలి నుంచి మీ ఇదారి న్వువలు విన్పడాాయ్ కదరా... మరి ఏమిటీ అంత సీరియసుాగా బయట్కి 
వచాివు? 
 "బామామ...అవి ఇదారి న్వువలు కాదు...న్నున వెర్రి వెంగళ్పెను చేస్థ ఆ అమామయి న్వివన్ న్వువలు" అని 
ఎల చెపెను? ఏమీ మాటిాడకుండా ఉండిపోయాను. 
 ఇక నీకు ప్పళిళ జ్రిగిన్టేట అన్నట్టి బామమ ఒక మూలుగు మూలిగింద.. 
 నేను ఎవరికి చెప్తెనా చెపెకపోయినా నా పరాన్ల్ విష్యాలు ఒకక నా చిన్ననాటి స్ననహతుడు భాను 
గాడితో చెపిాను. వాడికి క్రిందటేడాదే మంచి స్ంబంధం కుదరి ప్పళిళ అయియంద. వాళ్ళ ఇంటికి ఎపుెడు వెళిళనా..ఆ 
అమామయి న్నున సంత అన్నయయ లగా ఆదరిసుింద. 
 ముచిట్గా మూడో స్ంబంధం స్మరెయామి అయాయక...వాడితో జ్రిగిన్ విష్యాలు అనీన పూస్ 
గుచిిన్ట్టి చెప్తె...స్లహా అడిగాను... 
 అరేయ్ బాలు...నీ అంతగా నువువ అడిగితే తపె..ఎదుటి వాళ్ళళ చెపిే నువువ అస్ాలు విన్వు అని నాకు 
తెలుసు కాబటేట నీకు ఇనానళ్ళళ నేను ఈ విష్యంల్ల స్లహాలు ఏమీ ఇవవలేదు...అనానడు భాను. 
 ఏడిశ్వవ్ కానీ....నాకు కూడా ఒక మంచి స్ంబంధం చూడొచ్చి కదా...అని అడిగాను వాడిని.. 
 మంచి స్ంబంధం అంటే .. ముందు నీ మన్సుల్ల గూడుకట్టటకున్న డెఫినిష్న్ మారుికోరా... 
 అస్లు అమామయి కాస్ ిచనువుగా మాటిాడితే అనుమాన్ పడట్ం...బాయ్ ఫ్రండ్ా ఉనానరంటే బెంబేలెతిి 
పోవడం మాన్నయియ. నా వైఫ్ కి ప్పళిళ కాక ముందు చాల మంద బాయ్ ఫ్రండ్ా ఉనానరు తెలుస...ఫ్రండ్ా గా ఉన్న 
బాయిస్ అందరూ నువవనుకునే బాయ్ ఫ్రండ్ా అవావలని లేదు...అనానడు. అంతెందుకు....తన్కి వాళ్ళ సీనియర్ 
ప్రొపోజ్ చేస్ని..."మా ఇంటో ివాళ్ళకి ఇష్టం అయితే ..నాకు అభయంతరం ఏమీ లేదు.." అందంట్. కాకపోతే ఏవో 
కారణాల వలి ప్పద ావాళ్ళకు పొస్గక కుదరలేదంట్...ఇంకా చెపెబోతున్న భాను గాడిని ఆపాను.  
 "అయితే నీకు ఇవనీన ప్పళిళకి ముందే చెప్తెందా..." అని అడిగాను. వాళ్ళ సీనియర్ స్ంగతి ప్పళిళ 
చూపుల్లినే చెప్తెంద. బాయ్ ఫ్రండ్ా గురించి ప్పళిళకి ముందే చెప్తెంద. అయినా...ఇంకా చెపెకుండా చేసుకునే 
వాళ్ళళ...ఈ ల్లకంల్ల చాల మంద ఉనానరు. వాళ్ళళ అందరూ సుఖంగా లేరనా నీ అభిప్రయం? 
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కాలేజీ రోజుల్లి కలిస్థ మెలిస్థ తిరగట్ం అనేద ఈ రోజుల్లి చాల కామన్ విష్యం. ఆ మాత్రం అబుయిలతో 
కలివిడిగా ఉండకపోతే అస్లు అబాుయిల మన్స్తి్సవలు ఎల ఉంటాయో వాళ్ళకి ఎల తెలుసియి? ఇంటో ి
అన్నదముమలు ఉనాన కూడా...ఇంటోి ఉండే తీరుకు..బయట్ ప్రవరిించే తీరుకి చాల తేడా ఉంట్టంద... 
 అబాుయిలకి ఆమడ దూరంగా ఉండే అమామయిలందరూ గొపె స్ంసకరులు అవావలని లేదు...కలివిడిగా 
తిరిగే వారు చెడిపోయిన్ట్టి కాదు. మా క్కలీగ్ శ్రీధర్ విష్యంల్ల ఇలనే జ్రిగింద. వాడు కూడా నీలగే 
అమాయకురాలు కావాలి అని వెతికి వెతికి చేసుకునానడు. ఇంక చూడు...వాడు అమావాస్యకి పున్నమికి ఒకసరి 
పారీటల్లి క్కంచెం మందు పుచ్చికునాన...వాడొక త్సగుబోతని పుటిటంటోి చెప్తె నానా రభస చేస్థంద. ఇంక ఇంటికి 
అతని స్ననహతులెవరనాన వచిినా కూడా బయట్కి కూడా రాదంట్. వాడి బాధ చూస్థ నాకే జాలి వేస్థంద. మరి 
నువువ కూడా అపుెడపుెడూ మీ ఆఫీసు పారీటల్ల ి తపెక దముమ లగుత్సవు...బీరు క్కడత్సవుగా...బాగా 
ఆల్లచించ్చకో.. 
 ఇందు మూలంగా నేను చెపొెచేిదేట్ంటే...ఓప్పన్ గా మాటిాడే అమామయిని ప్పళిళ చేసుకోవడమే బెట్ర్. 
అమామయి ఏద్య జోక్ చేస్థందనో, బాయ్ ఫ్రండ్ా ఉనానరనో నువువ రిజక్ట చెయాయలిాన్ అవస్రం లేదు. అస్లు నినున 
మోస్ం చెయాయలి అనుకున్న వాళ్ళళ ఈ విష్యాలు నీ దగగర బయట్ ప్పట్టరు. ఈ విష్యం తెలుసుకో... అని నాకు 
దాదాపుగా బ్రెయిన్ వాష్ చేశ్వడు భాను. 
     *  *  *  
             
 ఇంక బామమ చెప్తెన్ ఒంగోలు అమామయిని చూడటానికెళ్ళళ రోజు రానే వచిింద... 
 ఇంటోికి సదరంగా అహావనించారు. హాల్లి కూరుినానం. 
 బామమ ఎంతస్నపటికీ అడగకపోయేస్రికి చివరికి వాళ్ళళ "అబాుయి అమామయితో ఏమనాన మాటిాడత్సడా 
అండీ.." అనానరు. 
 ఆ అమమయి ఎవరో అన్నదని కాదు కానీ...నా పేరుకు తగగటేట ల్లపలికి బాలు ల వెళ్ళడం...బయట్కి బంతి 
ల రావడం విసుగొచిింద.  
 "పరేిదండీ ఇకకడే మాటిాడుకుంటారు" అని చెప్తెంద బామమ.  
 నేను ఎంత స్నపూ మాటిాడకుండా నీళ్ళళ న్ములుతుంటే... “ఏద్య ఒకటి మాటిాడరా” ..అంద బామమ 
న్నున పకక నుంచి పొడుస్ఫి... 
 ఇంక తపెక..."మీ పేరు ఏంట్ండీ"...అనానను...అరిగిపోయిన్ టేప్ రికారార్ లగా... 
 "నా ప్రొఫైల్ మీ ప్పదా వాళ్ళకు పంప్తన్పుెడు అందుల్ల వివరాలు అనీన రాస్థ ఇచాిమే. మీరు చూడలేదా.." 
అని అడిగింద ఆ అమామయి. 
 నిజ్మే...ఇనానళ్ళళ ఎంత చచ్చి ప్రశన అడుగుతూ వచాిను...అనిప్తంచింద...ఆ అమమయి పేరు శశివదన్ 
అని రాస్థ ఉంద అందుల్ల. 
 "బాలు గారు అంటే నాకు చాల అభిమాన్ం.." అన్న ఆ అమమయి మాట్లకి ఖంగుతిని ఆ అమమయి వైపు 
తలెతిి చూశ్వను. 
 "సరీ..ఐ మీన్ ఎసీె బాలు గారి గురించి చెపాెను.." అంద ఆ అమామయి. 
 చిన్నగా న్వావను. నేను కూడా బాలు గారంటే చెవి కోసుకుంటాను మరి ! 
 "బాలు అన్న పేరు కూడా నాకు చాల ఇష్టం..." మళ్ళళ అంద ఆ అమామయే. 
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 ఈ సరి ఆ అమామయి అన్న మాట్లకు స్ఫటిగా ఆమె కళ్ళల్లికి చూడలేకపోయాను. నిజ్ంగానే ఒక 
"ప్పిజంట్" సెమమల్ మన్సుల్ల వేసుకునానను. 
 ఇంక ఉండబట్టలేక మన్సుల్ల దాచ్చకున్న ప్రశన అడిగేశ్వను. "మీకు బాయ్ ఫ్రండ్ా ఉనానరా..." అని. 
 ఒక ఇదారు ముగుగరు ఉనానరు. అపుెడపుెడు వాళ్ళళ, నేను, ఇంక్కంత మంద అమామయిలు కలిస్థ కంబండ్ 
స్టడీస్ చేసిం...స్థనిమాలకు వెళి్ళం...మా ఇంటికి కూడా అపుెడపుెడు భోజ్నానికి వసుంిటారు. యాకుివలీి ఈ 
ప్పళిళ చూపులు రిజ్ల్ట విన్డానికి నా కాల్ కోస్ం వెయిట్ చేసునిానరు కూడా... న్వువతూ చెప్తెంద.. 
"ఇంక్కక విష్యం...ఇంతకు ముందు నాకు రండు ప్పళిళ చూపులు జ్రిగాయి. వాళ్ళకి కూడా ఈ విష్యాలు 
చెపాెను...ఎందుకంటే నా మన్స్ితవం వాళ్ళకి న్చిి చేసుకుంటే మంచిద కదా అని" అంద. 
 
 "మరి వాళ్ళళ ఏమనానరు?' స్థగుగలేకుండా నా కుతూహలం బయట్ప్పటాటను. 
 "ఇంటికెళిళ కబురు చేసిం అనానరు..." న్వువతూ అంద. 
 ఒక సరి అందరి వైపు చూశ్వను. ముందుగా అమామయి తలిదిండ్రుల వైపు. చాల నిరమలంగా ఉనానరు. 
వాళ్ళ అమామయి బాయ్ ఫ్రండ్ా గురించి చెపుిందన్న బెరుకు, ఇబుంద వాళ్ళల్ల యే మాత్రం నాకు కనిప్తంచలేదు. 
 బామమ వైపు చూశ్వను. "చచిింద గొర్రె. ఈ స్ంబంధం కూడా హుష్ కాకీ..." అన్నట్టి ఉనానయి బామమ 
చూపులు... 
 "బామామ... నాకు న్చిింద...మన్ తరఫు నుంచి...వోకే అని చెపుె...." అనానను శశివదన్ కళ్ళల్లికి 
చూడటానికి ప్రయతినస్ఫి... 
 బామమ ఆశిరయపోయింద...నిజ్మా కాదా అన్నట్టి చూస్థంద.."శుభస్య శీఘ్రం" అంద. 
 ప్పదా వాళ్ళళ ఏద్య మాటిాడుకుంట్టనానరు. త్సంబూలలు ఇచిి పుచ్చికుంట్టన్నట్టి కూడా 
అనిప్తసుింద...నాకు శశివదన్ వదన్ం తపె ఏమీ కనిప్తంచడం లేదు.. 
            
     *  *  * 
             
 బయటికి వస్ఫి...భాను గాడికి మెస్నజి ప్పటాటను. "ఒరేయ్ నీకు చెలెిలు దొరికింద" అని.. 
 వెంట్నే ఫోనోి మెస్నజీ వచిింద...భాను గాడి రప్పమి ఏమో అనుకుని చూశ్వను. 
 "హై..అయాం శశివదన్ ! ఇంతకీ ఒక విష్యం అడగట్ం మరిిపోయాను...మీకు గాళ్ ఫ్రండ్ా 
ఉనానరా?" 
 "ఉంద. శశివదన్ అని ఒకే ఒక అమామయి..." రిప్పమ ిప్పటాటను. 
 ఒక సెమమలీ రప్పమి గా వచిింద. 
 కారుల్ల తిరిగి వసుంిటే బామమ అడిగింద...మొన్నటి దాకా "అలంటి" అమామయిలు వదానానవు 
కదరా...ఇపుెడు ఏమిటీ మారుె? అని 
 ఆ అమామయి "అలంటిద...ఇలంటిద కాదు బామామ...మన్ల్ల ఒకరి లంటిదే.." అని న్వువతూ బామమను 
హతుికునానను.       
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-స్ృజ్న్ పోపూరి 


మ ధాయహనం 2:00 స్మయం. స్ఫకలు ఆవరణ ప్రశ్వంతంగా ఉంద. 
విదాయరుయలంత్స భోజ్న్ విరామంల్ల భోజ్న్ం చేస్థ మరల తరగతి గదులకు 
వెళిళ అరగంట్ అయియంద. క్కనిన చిన్న తరగతుల నుండి ప్తలిలతో పాఠాలు 
వలెి వేయిసుిన్న శబాం వినిప్తసుంిద. 

 
అటెండెనుా రిజిస్టరు చూస్థ ఆ రోజుకు కిోజ్ చేస్థ ఒక రండు కాిసులనీన చూస్థ వచిి నా సీట్టల్ల కూరుినానను. 
ప్రధాన్ ఉపాధాయయురాలిగా ఉనాన ప్తలిలకు పాఠాలు చెపెడంల్లని తృప్తి వేరు. తరువాత నా కాిసుకు ప్రిపేరవుతూ 
కూరుిన్న నాకు ఎదురు కురీిల్ల ఎవరో కూరుిన్న శబాానికి తలెతిి చూశ్వ. బురాా తొడుకుకన్న ఒక స్త్రీ .  
 
"ఎవరమామ నీవు" అని అడిగాను. 
"మేడం ! న్మసకరం" అన్నద ఆమె. 
 
ఎవరనాన విదాయరుయల త్సల్లకు తలేిమో అనుకున్న నా ఊహ నిజ్మే. U.K.G. చదువుతున్న రజియా తలిిన్ని 
చెప్తెంద. 
 
నాకు రండు న్నలల క్రితం రజియా U.K.G ల్ల స్ఫకలుల్ల చేరేట్పెటి స్నినవేశం చపుెన్ సుూరించింద.  రజియాని 
తీసుకుని వాళ్ళ నాయన్మమ, నాన్న స్ఫకలుల్ల చేరిెంచడానికి వచాిరు. ప్రధాన్ ఉపాధాయయురాలిగా వారి 
వివరాలు కనుకుకనేట్పుెడు నాకు క్కనిన  వివరాలు చెపెడం జ్రిగింద. రజియా తలీి తండ్రీ కలిస్థ ఉండట్ం లేదు. 
వయకిిగత కారణాలు నేను అడగలేదు. వారు చెపెలేదు. 
 
రజియా పకకనే నాలుగు కిల్లమీట్రి దూరంల్లనున్న ఒక గ్రామం నుండి వసుింద. కాంతివంతమైన్ ముఖం. 
ఎపుెడూ ఉత్సాహంగా ఉంట్టంద. స్హజ్ంగా విదాయరుయలు ఉపాధాయయుల ఎదుట్ ఉన్నట్టి స్ననహతుల దెగగర 
ఉండరు. ఖాళ్ళగా ఉన్న కాస్నపు, ఆట్ల స్మయంల్ల గ్రండుల్ల కూరుిని ఉన్నపుెడు ఆడుకుంట్టన్న ప్తలిలిన 
పరిశీలిస్ఫ ిఉంటా. అద ఒక విధంగా ప్తలలిు క్కట్టటకోకుండా, క్రమశిక్షణ తపెకుండా చూసుకున్నట్టి ఉంట్టంద. 
పనిల్ల పని ప్తలిలిన పరిశీలన్గా చూస్ని వారి హావభావాలు, పకక ప్తలిలతో మెలిగే విధాన్ం తెలుసియి. అల నా 
పరిశీలన్ల్ల రజియా తోటి విదాయరుయలతో కలివిడిగా చాల స్నవచిగా విహరించే పక్షిల నాకు అనిప్తంచింద. 
 
అంత్స స్థనిమా రీలుల నా కంటికి గురిుకు రాగా, సల్లచన్గా ఎదుట్నున్న స్త్రీ కేస్థ చూశ్వను. 
 
"టీచర్, నేను రజియా తలిిని" మరో మారు చెప్తెంద. 
"అలనా, ఏంటి చెపెమామ" అనానను. 
 
జ్లజ్ల కనీనళ్ళళ కారాయి. నాకు ఆమె ముఖంల్ల ఆ కళ్ళళ తప్తెంచి ఏమీ కన్పడటిేదు.  బురాా ముఖానిన మొతిం 
కపేెస్థ కళ్ళళ మాత్రం బయట్కు బహరగతం చేస్థింద. 
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"టీచర్ ఒకకసరి ల్లపలకి వెళా్ళం, మీతో ముఖయమైన్ విష్యం మాటిాడాలి" అని బురాా తెర ముఖం మీద నుంచి 
పైకి లేప్తంద. చకకటి ముఖాకృతి. తెలిగా నిరమలంగా ఉండి కళ్ళళ మాత్రం కలువ రేకులి ఎర్రగా ఉనానయి. ఒక 25-
26 స్ంవతారాల వయసు ఉండొచ్చి. రజియా పోలికలు తేలికగా గురుిపట్టటచ్చి. అంత సరూపయం ఉంద ఇదారిల్ల.  
 
"ఎందుకమామ, ఎంటో విష్యం చెపుె" అనానను. 
లేదు టీచర్, దయుంచి క్కంచెం ల్లపలికి వెళా్ళం..మీతో మాటిాడాలి. ఎవరనాన నేను వచిిన్ స్ంగతి చెపిే మా 
రజియాకి ఇబుంద అవుతుంద. పీిజ్ టీచర్ పీిజ్" అని బ్రతిమాలింద.  
 
స్రేన్ని ల్లపలికి వెళ్ళళ ఆమెను తీసుకుని. చెపెమామ ! అనానను. ఏడుపు మొదలు ప్పటిటంద. నాకు ఒకక క్షణం 
చిరాకుగా అనిప్తంచింద. "ఏంట్మామ, విష్యం చెపెమని గటిటగా అడిగా. 
 
"నేను రజియా తలిిని టీచర్..కానీ రజియా నాతో ఉండదు. నేను, నా భరి విడిపోయాం" అంద. 
 
నాకూ ఈ విష్యం తెలుస్మామ ! అనానను. 
 
టీచర్, నాకు రజియా తండ్రికి 8 స్ంవతారాల క్రితం ప్పళిళ అయియంద. మాద పేద కుట్టంబం అయినా ఒకకదానేన 
ఆడప్తలిన్ని మా తలిిదండ్రులు స్థిమత కనాన ఎకుకవ కట్నం ఇచిి ప్పండి ిచేశ్వరు. ప్పళ్ళయిన్ స్ంవతారం నుండి మా 
అతిగారు అదన్పు కట్నం కావాలని విస్థగిస్ఫి ఉండేద. నా భరి స్వతహాగా మంచి వాడే కానీ మా అతిగారు 
నూరిపోయడంతో తను కూడా నాతో కట్నం విష్యంగా కాస్ి కట్టవుగా ఉండట్ం మొదలుప్పటాటడు. నాకు మా 
పుటిటంటి పరిస్థితి తెలుసు కాబటిట వారు బాధించినా మా తలిిదండ్రులకు చెపేెదానిన కాదు. రోజులు గడిచే క్కదీా వారి 
హంస్లు ఎకుకవయాయయి. శ్వరీరక హంస్ మొదలుప్పటాటరు. ఈ ల్లపు నేను గరివతి న్యాయను. అయినా కనీస్ 
కనికరం కూడా చూపేవారు కాదు. ఒక్కకకకరోజు తిండానికి అన్నం కూడా ప్పటేటవారు కాదు. నా అవత్సరం చూస్థ 
మా అమమ రోజూ ఏడేిద. బిడా స్క్రమంగా పుటిట నేను మామూలు స్థితికి వసినో లేద్య అని అమమ దగులు పడేద. 
డాకటరుకి చూప్తస్ని రకిం తకుకవగా ఉంద, బలమైన్ ఆహారం, మందులు వాడమంద. ఇల క్కనిన రోజులు గడిచి 
క్కంచెం కష్టపడి బిడాను కనానను. అదే ఈ రజియా. 
 
ఐదవ న్నల్లి న్నున అతిగారింటికి పంపడానికి మా అతిగారికి కబురు చేస్ని అదన్ంగా కట్నం ఇచిి పంపమనానరు. 
ఇపెటికే నా వలి అపుెల పాలు అయిన్ మా వాళ్ళళ ఇంకా అపుెలు చెయయలేక ప్పదా మనుషులతో పంచాయితీ 
ప్పటాటరు. వారు పంచాయితీ చేస్థ క్కంత డబుులు ఇవావలని స్మయం తీసుకుని డబుు స్రుబాాట్ట చెయయమనానరు. 
ప్రసుితం నేను బిడాను తీసుకుని అతిగారింటికి వెళ్ళళట్ట్టి ఒపొెందం. 
రోజులు గడుసుినానయి. రజియా ప్పదాదవుతుంద. డబుు స్రాలేదని అతిగారి హంస్ మళిళ మొదలయియంద. ఈ సరి 
నా భరి కూడా నా మీద చెయి చేసుకోవడం మొదలు ప్పటాటడు. వారి హంస్ను తట్టటకోలేక ఒక రోజు బిడనాు 
తీసుకుని పుటిటంటికి వచేిశ్వ. మా అతిగారు మళ్ళళ పంచాయితీ ప్పటిట బిడాను సకే ఆరియక వెసులుబాట్ట లేదని తమ 
ఇంటి బిడాను తమకే ఇవాలని రజియాను వారే తీసుకునానరు. నా బాధ ఎవరూ పటిటంచ్చకోల. అపెటి నుండి నా 
బిడాకు దూరమయాయను. 
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బిడాను చూడాలని అమితమైన్ కోరికగా ఉంద. మీ స్ఫకలుల్ల చేరాిరని తెలిస్థంద. ఒకకసరి చూప్తంచండి టీచర్ ! 
పీిజ్..కనీనళ్ళళ కాలువలు కటాటయి.  
ఆమె బాధ నా గుండెని ప్తండేస్థంద. కానీ ఒక బాధయత్సయుతమైన్ టీచర్ గా ఎవరైతే నా దగగర విదాయరుయలను 
చేరాిరో వారే ప్తలిలపై అస్లు హకుకదారు. 
 
ఇపుెడు నేను రజియాను చూప్తంచిన్ విష్యం తండ్రికి తెలిస్ని న్నున వారు ప్రశినంచడానికి పూరిిగా అరుులు. 
 
"పీిజ్ టీచర్..పీిజ్" అరియసుింద ఆమె. 
 
ఆఫీస్ బాయ్ ని ప్తలిచి  రజియాని ప్తలవమనానను. 
 
రజియా వచిింద. తలిిని ఇంతకు ముందు చూస్థన్ గురుిలేదేమో..ఏ భావం లేకుండా నిలుింద.  
 
ఆమెకు కనీనరు ఆగటిేదు. పాపను దగగరకు తీసుకుని హతుికుంద. ఎంత మనోహరమైన్ దృశయం. పద నిముష్టలు 
పాపని ముదుాలతో ముంచెతిింద. తన్ వెంట్ తెచిిన్ మిఠాయిలు తినిప్తంచింద. ఇంక రజియాను వెళ్ళమని 
చెపాెను. ఎవరో తెలియక పోయినా సీవట్ట ితీసుకుని స్ంతోష్ంగా వెళిళంద. 
 
చాల స్ంతోష్ంగా ఉంద టీచర్..మీ మేలు మరిిపోలేను. మీ రుణం తీరుికోలేను అంద. 
 
ఇవనీన వదామామ ! ఇంక్కక సరి నీవు  రజియా కోస్ం స్ఫకలుకు వస్ని నాకు ఇబుంద వసుింద. దయచేస్థ ఈ 
విష్యానిన స్ఫకలు బయట్ పరిష్కరించ్చకోండి. రజియాకి కూడా ఇల కలవడం మంచిద కాదు. కోరుటల్ల 
పరిష్కరించ్చకోండి. హందూ ల అయినా ముస్థిం ల అయినా తలిి ప్రేమల్ల తేడా లేదు. బిడా స్ంరక్షకురాలు 
ఎపుెడూ తలేి. దానికి అణుగుణంగా నువువ నీ కాళ్ళపై నిలబడి ఆరియకంగా నీ బిడాని పోష్టంచ్చకోగలన్ని న్మమకం 
కలిగిస్ని ఖచితంగా విజ్యం నీదే. నువువ నీ బిడాను నీ స్ంరక్షణల్లకి తీసుకోవడానికి ఎవరూ అభయంతర ప్పట్టరు... 
అనానను. 
 
న్మస్కరిస్ఫి లేచి వెళిళంద. 
స్ంవతారం గడిచింద. 
రజియా 1వ తరగతి ముగింపు క్కచిింద. కానీ తండ్రి, నాయన్మమ దగగరి నుండే స్ఫకలుకు వసుింద. దీనిల్ల 
మారుె ఎపుెడు వసుింద్య చూడాలి మరి... 
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 సు ద్యాధనుడి  రాజ్ధాని కప్తలవసుి అంత్స  కోలహలంగా వుంద. 
ఎకకడ చూస్థనా “గౌతమ భ్యదుయడు శిష్య స్మేతంగా కప్తలవసుికి  వసుినానడంట్” అని ప్రతి వీధిల్ల ఒకరితో 
ఒకరు చెపుెకుంట్టనానరు. రాజోధాయన్వన్ంల్ల కూడా ఉత్సాహభరిత వాత్సవరణం న్నలక్కన్నద. ఎనోన ఏళ్ళ 
క్రితం స్త్సయరిియై కుట్టంబానిన పరితయజించి ఒంట్రిగా వెళిళన్ గౌతముడు మళ్ళళ ఇనిన ఏళ్ికు బుదుయడిగా శిష్య 
స్మేతుడై రాజ్యంల్ల అడుగు ప్పడుతునానడు. న్గరమంత్స వివిధ రకాల పుష్టెలతో మనోహరంగా 
అలంకరించి ఘన్ సవగత్సనికి ఏరాెట్టి చెయయబడాాయి. ‘నిరాడంబరునికి ఇట్టవంటి సవగతం స్మంజ్స్ం 
కాదు’ అని యశోధర మొతిుకునాన తమ ఆన్ందానిన వయకిపరచటానికి, అలవాటైన్ పదయతినే పురజ్నుల్ల, 
సుద్యాధన్   మహారాజూ ఎంచ్చకునానరు. వారి ఉత్సాహానిన నీరుకారిట్ం ఇష్టం లేక యశోధర మిన్నకుంద. 
గౌతముడు స్రవం పరితయజించిన్ ప్తదప అతని గురించి ఎపెటికపుెడు వారిలు స్నకరిస్ఫి అతని బోధన్లకు 
అనుగుణంగా తన్ని త్సను మారుికుంద యశోధర. మహారాణిగా కాక ఒక సధారణ వయకిిగా జీవించట్ం 
మొదలు ప్పటిటంద. అలంకరణలకూ, ఆడంబరాలకూ దూరమై నార చీరలు కట్టటకుంట్ట రోజుకి ఒక పూట్ 
భోజ్నానికి పరిమితమైంద.  
 కుమారిను అల చూడలేక, అల అని యశోధర అభిమత్సనికి వయతిరేకంగా ఆమెను  బలవంత 
ప్పట్టలేక  సుపాబుదుయడు, ఆయన్ భారయ పమిత  మాన్స్థకంగా న్లిగిపోయేవారు. సుద్యాధన్ మహారాజూ 
ఆయన్ భారయ మహామాయ కూడా కోడలిని రాచరిక జీవిత్సనిన అనుభవించమని ఎంతో చెప్తెచూసరు. 
క్కంత కాలనికి యశోధరను తన్ చితిం వచిిన్టేి వుండనివవట్ం మంచిదని భావించి వారంత్స తమ 
ప్రయత్సనలను మానుకునానరు. ఉదాయన్వన్మంత్స కోలహలంగా వునాన స్థదాయరిుని పుత్రుడు రాహులుడు 
మాత్రం అన్యమన్సుకడి గానే వునానడు. తన్కు ఊహ తెలిస్థన్ తరువాత మొదటిసరి తన్ కన్న తండ్రిని 
చూడబోతున్న స్మయాన్, అతని మన్స్ాంత్స  అలజ్డిగా వుంద. రామాయణంల్ల రాముడు తన్ భారయ 
సీతను అడవికి పంప్త బంధానిన తెంచ్చకునానడు. అయినా అందరూ ఆయన్ను ఆదరశ పురుషుడిగానే 
చూసుినానరు. తన్ తండ్రి అందరినీ రాజ్యంల్ల వదలి, త్సను దూరంగా వెళిి బంధనాలు తెంచ్చకునానడు. 
జ్నులు ఈయన్ను కూడా ఆరాధ్ధయడిగా క్కనియాడుతునానరు. రాముడు ప్తలిలకు తండ్రి స్ెరశను దూరం 
చేసడు. తన్ తండ్రి కనీస్ం తన్ను ఇంత వరకు త్సకిన్ గురిు కూడా తన్కు లేదు. ఈ వైరుధాయలు ఆ చినిన 
మన్సుకు శ్వంతిని లేకుండా చేస్నవి. ”అమామ ! స్త్సయనేవష్ణకు నాన్నగారు వెళ్ళళట్పుెడు మన్లను కూడా 
వెంట్ తీసుకు వెలివచ్చి కదా. ఆయన్ అల వెళిళపోవట్ం నీకు బాధ కలిగించలేదా ” అని అమమను ఎనోన 
సరిు అడిగాడు. అనిన సరిూ యశోధర చిరున్వువ న్వివ , “నాయనా, మీ నాన్నగారు ప్రపంచ హత్సనికై 
మారాగనేవష్టతులై వునానరు. వారి అనేవష్ణల్ల మన్ం అవరోధాలుగా ఉండరాదు. చ్చట్టట వెలుతురు పంచే 
దీపం కింద చీకటి వున్నట్టిగా, ఎంతో మందకి హత్సనిన చేకూరేిట్పుెడు మన్ల క్కందరికి బాధ కలిగించక 
తపెదు.” అని చెప్తె తన్ను స్మాధాన్పరిచేద. మన్సుా శ్వంతించకపోయినా అమమను బాధించరాదని త్సను 
మిన్నకుండేవాడు. అపుెడపుెడు బుదుయడి ఆహంస స్థదాయంత్సలనూ, ఆయన్ ఘన్తనూ ఆనోటా, ఈనోటా విని 
అంతరుమఖుడై ఉంట్ట  “నాన్నగారి అహంస స్థదాయంత అనేవష్ణ  ఒక పస్థవాడికి తండ్రిని లేకుండా చేస్థన్ 
హంసతమక ఘట్న్తో ప్రరంభం కావట్ం విచిత్రం ‘ అని అనుకుంట్ట ఉండేవాడు.  


జ్యోతిర్మయి లెనిన్ 
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 మరల అంతల్లనే, ప్రస్వ వేదన్ లేకుండా క్కతి స్ృష్టట సధయం కాన్టేి క్కతి స్థదాయంత్సలు కూడా దగగరి 
వారికి వేదన్ కలిగించక తపెదేమో అని తన్కు త్సను స్మాధాన్పరుచ్చకునేవాడు. తండ్రిని గురించి 
ప్రసివన్ వచిిన్పుెడు గరవం కానీ, ఆపాయయత గానీ త్సను అనుభవించి ఎరగడు. తన్కి తండ్రి పట్ి 
ఎట్టవంటి భావం వుంద్య తన్కే అరిం అయేయద కాదు. ”త్సను  పుటిటన్ రోజునే, కనీస్ం తన్ను చూడనైనా 
చూడక, అస్ెష్ట లక్షయ సధన్కు బయలుదేరిన్ందుకు ఆయన్పై కోపమా? లేక ఆయన్కు ముప్పమె ఏండిల్ల 
కలిగిన్ వైరాగయం తన్కు జ్న్మతః కలిగి తత్సకరణంగా ఆయన్ పట్ి ఎట్టవంటి ప్రతేయక  భావన్ కలగట్ం 
లేదా?” అని తన్ల్ల త్సను ఎనోన సరిు తరికంచ్చకునాన, స్మాధాన్ం దొరికేద కాదు. మన్సు శ్వంతించేదీ 
కాదు. చెలికాండుి వారి తండ్రుల భ్యజాలపై కూరుిని, వారు చెపేె కథలు వింట్ట వాయహాయళికి వెళ్ళతుంటే 
తన్కు ఆ అవకాశం లేక తన్ల్ల త్సనే దుఖ్ఖాతుడై మరింత ముడుచ్చకునేవాడు. 
  
 వృదాయపయం, రోగం, మరణం ఇత్సయదులు తన్ తండ్రిని స్త్సయనేవష్ణకు పురిక్కలెట్ం రాహులిడికి 
విచిత్రంగా అనిప్తంచేద. అవనీన, ఏ జీవికైనా స్హజ్ం కదా. దానిని ఆమోదంచి ముందుకు సగక, కారణాల 
అనేవష్ణతో వున్న ఆన్ందానిన పణంగా ప్పటిట తన్ తండ్రి తెలుసుకున్నద ఏమిటి? పోనీ, ఆయన్ 
తెలుసుకునానన్ని అనుకుంట్టన్న స్తయం ఆయన్కు స్ంతోష్టనిన ఇచిిన్ంత మాత్రాన్ అద అందరికీ 
ఆన్ందకారకం కాగలదని ఎల నిరాయరించట్ం? ఆయన్ చ్చట్టట చేరుతున్న వందలద శిషుయలు ఆ ఆన్ందానిన 
మరి ఎందుల్లనూ పొందలేక ఆయన్ను అనుస్రిసుినానరా? అనిన రోగాలకూ ఒకే ఔష్ధం పనికి రాన్పుెడు, 
అందరికీ ఒకే స్తయం ఆన్ందానిన ఇసుిందా? జిహవకో రుచి వున్నట్టి పుర్రెకో స్తయం ఎందుకు ఉండరాదు?
నాన్నగారు తెలుసుకున్న స్తయం నాన్నగారిదే అవుతుంద కానీ, అందరిదీ అవవన్వస్రం లేదు కదా. 
అలంట్పుెడు ఆయన్ తన్ చ్చట్టట అనుచరులను ఎందుకు అనుమతిసుినానరు? తోట్ పని చేస్నవారికి ఆ 
పనిల్లనే ఆన్ందం కలగవచ్చి  కదా? ఆ పని వదలి నాన్నగారిని అనుస్రించట్ం వివేకమేనా? ఆయన్ 
చ్చట్టట వున్నద అనుచరుల, అనుకరణ చేస్నవారా? రాహులుడి మన్సుాల్ల ఇట్టవంటి ప్రశనల పరంపర 
క్కన్సగుతూ వుంటే, బయట్ కోలహలం మరింత ప్పరిగింద. ఎవరో “బుదయ భగవానుడు వచేిసరు” అని 
ప్పదాగా స్ంతోష్ం పట్టలేక అరుసుినానరు. దూరం నుండి తన్ తండ్రి, వందలద శిషుయలతో ప్రస్న్న వదనుడై 
మెలిగా వసుినానరు. ”రాహుల, మీ తండ్రిగారిని కలుదాాము పద” అని యశోధర చేయి పట్టటకుని 
రాహులుడిని తీసుకు వెళ్ళిన్నద. ”నీ స్ందేహాలనినటికీ మీ నాన్నగారి వదా స్మాధానాలు వుంటాయి పద” అని  
తన్యుని మన్సుా చదవిన్ యశోధర చిరున్వువతో అన్గా, చిరు దరహాస్ం చేసడు  రాహులుడు.  
  
 తండ్రిపై ఎట్టవంటి ప్రతేయక బావన్ లేక రాహులుడూ,తన్యుని పట్ి ఎట్టవంటి ప్రతేయక బంధమూ  
లేక బుదుయడూ,ఒకరికి ఒకరు ఎదురయాయరు. 
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 -రవి క్కపెరపు 
“Be careful about what you wish for.... you may get it” 
"మీరు కోరుకునేద జాగ్రతిగా కోరుకోండి. ... అద మీకు దకకచ్చి" 

----- (పురాతన్ సమెత) 
 
                                                    * * * * * 
 
 నేనొక దొంగని. ద్యచ్చకుంటాను.  నా దొంగతన్ం గురుంచి మీకు తెలిస్థనా మీరు ఏమీ చెయయలేరు. 
ఎందుకంటే నా అవస్రం మీకుంద. నా అవస్రం మీలంటి చిన్న, మధయతరగతి వాళ్ళకేకాదు, డబుున్న వాళ్ళకి కూడా 
వుంద. నా ఉద్యయగం అలంటిద. నేనొక ఇంట్రేనష్న్ల్ బాయంక్ కి ఏరియా ఎగిికూయటివ్ ఆఫీస్రిన. నా కింద దాదాపు 
వంద మంద పని చేసిరు. మీలంటి మధయ తరగతి పామరులకి  అపుె కావాలనాన (అఫీష్యలుగా), డబుు 
కావాలనాన (అన్ఫీష్యలుగా), లేదా 'ప్పదావాళ్ళకి' డబుు లవాదేవీలు చెయాయలనాన నా దగగరికి రావలస్థందే. ఆఫోకర్ా, 
వేరే బాయంకులు ఉనానయనుకోండి. మీలంటి చిన్న, చితక కుట్టంబీకులు  అలంటి చోటికి వెళ్ళచ్చి. దాని వల ినాకు 
ప్పదా న్ష్టం లేదు. కాని ' ప్పదా వాళ్ళళ ' నా దగగరికే వసిరు. నేనిచేి స్రీవసు అలంటిద మరి. 
 దొంగ అక్కంట్టి స్ృష్టటంచి, వేరే మారు పేరిు మీద ప్పటిట,  'ప్పదా వాళ్ళకి ' బాగా హెల్ె చేసిను. దాని మీద 
వచేి కమీష్ను మీ స్ంవతార ఆదాయనికి నాలుగు రట్టి ఉంట్టంద. అలగే, మీకు తెలియకుండా మీ పేరు మీద 
అక్కంట్టి ఓప్పన్ చేస్థ, దాని మీదా కమీష్ను ఫీజు ప్పటిట, మీ దగగర డబుు గుంజుత్స. ఆ డబుు క్కంత 'ప్పదా వాళ్ళకి ' 
ఇసి, దానికి తిరుగు స్హాయంగా వాళ్ళళ న్నున పోలీసు కేసులు, వాటి నుంచి కాపాడత్సరు.  మీరు గొంతెతిి 
ఏమిటిద అని ప్రశినస్ని, మీ ఇలు ివాకిలి ఊడిి, మిమమలిన జైలుకు కూడా పంపగలను. ఇంకా గొడవ చేస్ని.....ఈ మధయ 
రోడుా మీద త్సగి కారుి, ట్రకుకలు న్డుపుతుంటారంట్. మరి మీరు బయట్కి వెళ్ళళట్పుెడు జాగ్రతి సుమా. క్కంతమంద 
మా మధయ తరగతి కస్టమరుి ఇలనే పాపం పోయారు. ఏమిటో, ఇల గొడవ చేస్థన్ వాళ్ళకు మాత్రామే  
కాకత్సళ్ళయంగా జ్రిగింద. 
 డబుు పవరు అలంటిద మరి. నాకు డబుు కావాలి, మీ దగగర అద వుంటే మిమమలిన ఇంకా స్ంపన్నవంతులిన 
చెయయగలను.  లేదంటే మీరు నాకు అన్వస్రం. అస్లు నేను పదహేడేళ్ళ క్రితం ప్పళిళ చేసుకుంద కూడా అందుకే. 
కట్నం కోస్ం. ప్పళిళ అంటే గుర్తిచిింద, నాకు అమామయిల వాయమోహం కూడా వుందండోయ్. మన్ల్ల మాట్కాని, 
ఎవరికి వుండదు?  డబుు కోస్ం ప్పళ్మళతే చేసుకునాన కాని, మా ఆవిడతో ప్పద ాపడదు. తను ఓమాదరిగా వుంట్టంద.  
అందుకే, కలిస్న వునాన, ఎవరి 'జీవిత్సలు '  వాళ్ళవి. మరి నా వాయమోహం తీరేదెల?  చింతించకండి సర్, మా 
కస్టమరుి ఉనానరు కద. అందుల్ల క్కందరు బాగా కష్టటల్లి వున్నవాళ్ళళ, యుకి వయసుా వాళ్ళళ ఉంటారు. కాబటిట.... 
 నాకెనోన కోరికలునానయి. అన్ంతమైన్ డబుు కావాలి, ఆరాభట్మైన్ జీవితం, విలస్వంతమైన్ భవన్ం 
కావాలి. చ్చట్టట అదుభతమైన్ అందాలరాసులు ఎపుెడూ ఉండాలి. నేనేమి చెపిే అద చేస్న పని వాళ్ళళ ఉండాలి. డబుు 
లేని వాళ్ళని అస్హయంచ్చకోవాలి, వాళ్ళని కించపరచాలి..ఆ వికృత్సన్ందం పొందాలి. న్నున ఒక ఘన్మైన్ వయకిగిా  
చూస్థ, 'ప్పదా వాళ్ళళ ' న్నున కలవడం కోస్ం ఎదురు చూడాలి.  ఓహో...ఇంకా చాల వునానయిలెండి. 
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 ఏమిటి, న్నున అస్హయంచ్చకుంట్టనానరా?  అంత కనాన మీరేమి చెయయలేరు....మీ దగగర డబుు లేకపోతే. 'ప్పద ా
వాళ్ళళ ' అస్హయంచ్చకునాన, వాళ్ళ పని జాగ్రతి గా చేస్ని, వాళ్ళళ పటిటంచ్చకోరు, పైగా వాళ్ళళ కూడా నా బాపతే. 
కాకపోతే వాళ్ళ దగగర విపరీతమైన్ డబుుంద. నాకూ వాళ్ళ లెవెల్ కి వెళ్ళళలని ఆశ. ఆ ఆశే న్నున ఈ అరిరాత్ర వేళ్, 
ప్పదా గోడౌను ల్ల ఒక కురీికి కటేటస్థ, మొహం మీద దెబులతో, ఒంటి మీద వేడి వాతలతో, తల నుంచి ధారగా రకిం 
కారుతూ, చావును దగగర చేస్థంద.   
 ముందే చెపాెగా, 'ప్పదా వాళ్ళ ' పని జాగ్రతిగా చెయాయలని. వాళ్ళ అక్కంట్ట ిఏళ్ళ తరబడి 'స్రుాతునాన '.  
మరి కళ్ళ ముందు అంత డబుు కన్పడుతూ, మన్ద కాకపోతే ఉస్ఫారుమన్దు? అందుల్ల క్కంచెం,... ప్తస్రంత, 
తీసుక్కని ఒక ఫేక్ అక్కంటోి వేసుక్కని పోతే, రాను రాను అద ప్పదాదవుతుంద. ఆ ప్తస్రంత ప్పదాద కాదు. తీస్థన్ట్టట 
ఎవరీకీ తెలియకపోవచ్చి. కాని ఆ ప్తస్రంత ని మళ్ళళ మళ్ళళ తీసుకుంటే? అద 'ప్పదాదయాయక ' వేర్తక ఫేక్ అక్కంట్టకి 
మారిి, మళ్ళళ అద ప్పదాదయాయక మళ్ళళ ఇంకో అక్కంట్ట స్ృష్టటంచి....స్రేిండి, ఇంతకి చెపొెచేదేమిట్ంటే, ప్పదావాళ్ళ 
దగగర నుంచి క్కంచెం, క్కంచెం డబుు కాజేశ్వ. క్కంచమే కదా, వాళ్ళకు తెలియదు, పైగా నేనే కదా లవాదేవిలనీన 
చూస్నద. 
 వాళ్ళళ ప్పదా వాళ్ళళ ఊరికనే అవవరు కదా. వాళ్ళకు తెలిస్థపోయింద. ముందు ఇద వాళ్ళ కోస్మే చేసుినానన్ని 
బుకాయించాను.  అస్లు విష్యం అద కాదు. నేను కాజేస్థన్ డబుు చాల మొతిమే కాని, వాళ్ళకి ప్పదా ప్రబెిం కాదు. 
ప్రబెిం ఏమిట్ంటే నా 'వాయమోహం '. మొతిం స్థటరీ  ఎందుకులెండి, నేను ఎవరినైతే  త్సకకూడద్య, వాళ్ళని త్సకాను. 
అద కూడా త్సగి వున్న మైకం ల్ల. పైగా వాళ్ళవరి త్సల్లకనో చెపిే, నేను ఇంకా రచిిపోయి, నా 'పని ' 
చెయయకపోతే వాళ్ళ  బండారం బయట్ప్పడత్సన్ని బెదరించా. 
 మెలిగా స్ెృహ  వచేిస్రికి, ఇదగో ఈ గోడవునుల్ల, కురీి కి కటేటస్థ వునాన.  ఎదురుగా న్లుగురు ధృడమైన్ 
ఆజానుబాహులు. వాళ్ళ చేతుల్లి రకరకాల వసుివులు ఉనానయి. అవి నా శరీరం మీద అల్రెడీ  'శ్రమ ' పడిన్ట్టట 
గురుిలు. ఒక 'ప్పదాాయన్ ' ముందుకి వచిి, అక్కంట్ి గురుంచి అడిగి, నేనేమీ చెపెక పోయేస్రికి, ఎదురుగా వున్న 
ఒక ఆజానుబాహుడి భ్యజ్ం మీద చెయేయస్థ, నా వంక ఒక క్షణం చూస్థ వెళిళపోయాడు. అతను పకకనే మండుతున్న 
వెలిాంగ్ రాడుా అందుకునానడు. ఓహ్...నా చావు తొందరగా రాదన్నమాట్.  స్రే, నేను రప్తెసి. ఏమో, నేను 
బయట్పడచ్చి కూడా. అంత బాధల్లను నేను కురీి తో స్హా గభాలున్ లేచి, ఆ ఆజానుబాహుడి వైపు దూసుకెళిళ, 
గుదాాను. అతనికేమి అవవలేదు కాని, క్కంచెం తడపడాాడు.  ఇంతల్ల మిగత్స వాళ్ళళ వచిి మళ్ళళ న్నున కూరోిబెటిట, 
పట్టటకునానరు.   నా కాలుకి కటిటన్ త్సడు క్కంచెం వదులైంద. మెలిగా వదలించ్చక్కని, కాలితో ఒకడి 'కింద ' క్కటిట, 
లేచి పరిగెత్సి...కురీి తో స్హా. మూడడుగులు వేస్నస్రికి నా తల ల్ల ఒక బులెిట్టట దగింద....కళ్ళళరిపోయేముందు 
చూశ్వ..ఎదురుగా గన్ తో ఆ ప్పదాాయన్...స్కెాస్! చావు తొందరగా వచిింద. 
 
      * * * * * 
 
  "మిస్టర్ వామన్, లేవండి...హల్ల...లేవండి సర్". ఎవరో ప్తలుసుినానరు న్నున. కళ్ళళ తెరవడానికి 
ప్రయతనం.  కుదరటిేదు. "ప్రయతినంచండి సర్, మెలిగా తెరవండి". కష్టం మీద క్కదాగా తెరుసుినాన. మస్గాగ వుంద. 
ఎకకడునాన? గుర్తిచిింద... గోడవునోి...ఆ న్లుగురు ఆజానుబాహులు, 'ప్పదాాయన్ ', కటేటస్థన్ కురీి.....తలకి 
బులెట్టట.... 
 ఠకుకన్ మెలుకువ వచిింద, కానీ కళ్ళళ ఇంకా తెరుచ్చకోల..."లేవండి సర్, అదీ, మెలిగా కళ్ళళ తెరవండి". 
ఎవరిదా గొంతు? ప్పదాాయన్దా? న్నున కాలిి కళ్ళళ తెరవమంటాడేమిటి? పోలీసుల? అస్లు నాతో నేను 
మాటిాడట్మేమిటి? నా తలల్ల బులెిట్ ఏవైంద? కళ్ళళ పూరిగిా తెరిచా. నా మొహంల్లకే చూస్ఫి, మోకాలి మీద 
కూరుినానడొకతను. పొడవాటి న్ల ికోట్ట, జుట్టట నూన్న రాస్థ వెన్కిక దువివన్ట్టట వుంద. నా మొహానిన కదుపుతూ, 
"లేవండి సర్, మీరు వచిి క్కంత టైమైయియంద." 
లేచి కూరుినాన. చ్చట్టట చూస్ని తెలిటి పాల రాళ్ళ లగ వున్న అతయంత విశ్వలమైన్ గోడలు న్లువైపుల....పైన్ చూస్న ి
అస్లు సీలింగు వుంద్య లేద్య తెలియట్ి..అంత్స తెలి మయం. కాని కంటికి కాంతివంతంగా ఏమీ లేదు. ప్తచిివాడిల 
చ్చట్టట చూసుింటే, నా పకకనున్నతను " ఆ..మిస్టర్ వామన్, మీరు క్కంచెం స్రుాకుంటే మీతో మాటిాడాలి"... 
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"ఆ..ఏంటి?" ఇద నా ఊహ? నిజ్మా? 
"మీతో క్కంచెం మాటిాడాలి సర్" 
"మీ...మీరు...నే..నేన్నకకడ.." ఎకకడ మొదలెటాటలి, ఏమడగాలి? 
"అదే.. వసుినాన. నా పేరు కాల్. అదే, ఫోనోి వచేి కాల్ లగన్నమాట్. మీర్తసుినానరని  తెలిస్థ మీ కోస్ం వెయిట్ 
చేసుినాన.  మీకవస్రమైన్ స్దుపాయాలనీన రడీ చెయాయలి. మీకేం కావాల్ల చెపిే, అవి తయాయరు చేసి" 
ఏమిటీ ప్తచిి వాగుడు? ఈ కాల్ గాడెవడు? 
"నేన్నకకడ వునానను? మీరవరు? పోలీసుల? " తల తడుముకుంట్టనాన, బులెిట్ దెబు కోస్ం. 
ఆ కాల్ గాడు నిట్టటరాిడు.. 
  
" సర్, మీ తల ల్లకి బులెిట్ దగింద. మీరు చనిపోయి చాల స్నపయియంద. ఇకకడ మీరున్నద భూమి మీద 
కాదు...ఆ..చెపాెలంటే ఆకాశంల్ల కూడా కాదు...అస్లు ఎకకడా కాదు ఈ ప్రదేశం. క్కంత మంద చనిపోయిన్ 
తరువాత ఇకకడకి వసిరు, మీలగ. మీకు కావలస్థన్వి చూడట్ం నా భాధయత. మీరు కాస్ి కుదురుకుని, మీకేం 
కావాల్ల చెపిే నేను మొదలెడత్సను. ఇంకా చాల మందకి కూడా చెయాయలి"     
స్థ...నేను చచాిన్న్న మాట్. ఫినిష్. నా జీవితం అయిపోయింద. ఇద నిజ్మా?  కలేమో, యమగోల స్థనిమా లగ. 
కాని అందుల్ల ఎంటియారు  యమల్లకం ల్లకి కదా వెళిళంద. ఇద చూస్ని స్వరగం పోలికలు కన్పడుతునానయి. పైగా 
వీడెవడో ఏం కావాలి అని వెంట్పడుతునానడు. మన్ పురాణాణల్లి స్వరగం లగ లేదు. అయినా నేను స్వరగం ల్లకి 
వెళ్ళడమేమిటి? తల పట్టటక్కని అడిగా,   
"అంటే...ఇద స్వరగమా? నేనేం అడిగినా ఇసిరా?"   
కాల్ చిన్నగా న్వువ.. 
"మీరడగి చూడండి". 
"ముందు ఒక బెడు ాతయారు చెయియ, దమమగా వుంద. పడుక్కని లేచిన్ తరువాత చెపాి" 
"ఒకక బెడేాంటి సర్, దానికి తోడు, రూము, భవన్ం అనీన ఏరాెట్ట చేసిను...మీరు ఒపుెకుంటే"   
అస్లే చచిి నేను ష్టకుల్ల వుంటే వీడేంటి నాతో ఈ పరాచికాలు? స్రే కానిదాాం. 
తలడించాను, అవున్న్నట్టట. 
కాలగడు చపెట్టి క్కటాటడు, ఒక ప్పదా లిమోసీన్ కారు వచిింద. వాడు తలుపు తెరిచి, వంగి విన్యంగా నాకు 
ల్లపలికి దారి చూప్తంచాడు.  ఇదేద్య అనుమాన్ంగా అనిప్తంచింద నాకు. నేను చావలేదేమో....ఆ 'ప్పదావాళ్ళళ '  
దండోపాయం పనిచెయయలేదని, సమ లేదా దానోపాయం  ప్రయతినసుినానరేమో. నేను మెలిగా లేచి, కారుల్లకి  
తొంగి చూస్థ, ఏమి లేదని కంఫర్మ చేసుక్కని కూరుినాన. లిమోసీన్ కాబటిట, ల్లపల మామూలు కారు కంటే 
విశ్వలంగా ఉంద. సీట్టి రండుగా పేరిి ఉనానయి. నాకెదురుగా కూరుినానడు కాల్ గాడు. 
"ఎకకడికి వెళ్ళినానం?" అడిగా. 
"మీ భవనానికి, అకకడ మీరు కోరుకున్నట్టట విశ్రంతి తీసుక్కని, తరువాత ఏం చెయాయల్ల చెపెండి నాకు" 
"ఈ కారవరిద?" అనుమాన్ంగా అడిగా. 
"మీదే సర్. అస్లు మీకరిం కావట్ంలేదనుకుంటా. మీరు ఇకకడ ఏం కావలంటే అద చేస్నల చూడట్మే నా పని. ఈ 
కారు మీకు న్చిలేదా? మారేిదాాం"     
"కారు బ్రహామండంగా వుంద కాని, నేను క్కన్కుండా నాదేంటి? అస్లు డబుులెకకడివి? నా దగగర నుంచి చివరో ి
అడుగుత్సరా?" ఇంకా న్మమటిేదు. 
"లేదండి. ఇద మీదే. ఇకకడ అంత్స ఫ్రీ మీకు. మీ భవన్ం, కారు, భోజ్న్ం, బట్టలు అనీన మీ ఇష్టం." 
మెలిగా అడిగా "మరి, వసుివులు స్రే. మరి నాకు డబుులు కావాలంటే?" 
"ఎంత కావాలి మీకు?" 
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ప్తచోిడు...స్రే అడుగుదాం "కోటి రూపాయలు" 
 మౌన్ం దాలిడు. నోటిక్కచిిన్ట్టట మాటిాడాడు, కోటి అడిగేస్రికి నోరుమూసుకునానడు. 
ఇంతల్ల కారు ఆగింద. కాల్ గాడు, తలుపు తీస్థ బయట్ నుంచ్చనానడు. నేను కారుల్లంచి బయట్కి వచిి చూస్ని, 
అదుభతమైన్ భవన్ం. ముందర అతయంత మనోహరమైన్ గారాన్. దాని మధయల్ల నీళ్ళ ఫంటైన్. కారు ఒక పోరిటకో   
ముందు ఆగింద. 
తలుపు తీస్థ ల్లపలికి వెళ్ళళం. అదేద్య స్థనిమాల్లి వేస్థన్ సెట్ ల ఉంద..పేదా హాలు, స్థఫాలు, రండు మెట్ట,ి ఎవరో 
ఇదారు, ముగుగరు నౌకరిు, ఇంకా ఏవేవో.. 
"సర్, మీరు ఒకసరి ఆ డ్రెస్ార్ తీస్థ చూడండి" కాల్ గాడు అనానడు. 
అద తీస్థ చూస్ని, నోటి్ కట్టలు! కుపెలు తెపెలుగా. పట్టటక్కని నిజ్మో కాద్య చూశ్వను..బాయంకు అలవాట్ట కదా. 
నిజ్ంవే! 
"ఏంటిద? ఎవరిద?" 
"మీదే సర్. కోటి రూపాయలు కావాలనానరుగా. ఇదగో" 
చెయియ వణికింద. ఇద నిజ్ంగా స్వరగమా? 
"ఇవి నావా? ఇంకా కావలంటే?" 
"అడగండి సర్, ఏం కావాలనాన అడగండి" 
ఏం కావాలనాన?...ఏదైనా?.. ఓకే... 
"స్రే, నేను క్కంచెం రస్ట తీసుక్కని వసి. మరి తరువాత నా 'కంఫర్ట' స్ంగతేంటి?" 
"తపెకుండా మీరు చూసిరుగా. మళ్ళళ  కలుసి “ 
 
      * * * * * 
 
నేను లేచి తయారయేయస్రికి కాల్ గాడు హాలు స్థఫాల్ల కూర్తిని ఉనానడు. న్నున చూడగానే లేచి, 
"మీ కోస్ం కారు రడీ సర్, మీ కావలిస్థన్ 'కంఫర్ట ' కూడా రడీ. ఏం చేదాామంటారు?" 
వెన్క ఎవరో చిన్నగా న్వివన్ట్టనిప్తస్ని, గిరుకుకన్ తిరిగి చూశ్వ. 
మన్ పురాణాల్లి అపారస్లు, మన్ మిస్ వరల్ా, యూనివరుాలు నా ఎదురుగా ఉన్న సుందరాంగుల ముందు 
దగదుడుపే. అస్లు ప్రకృతిల్ల అంత అందం సధయమేనా? నేను దేశ, విదేశ్వలు తిరిగాను కాని, అస్లు ఇలంటి 
అదుభతమైన్ భామలు ఊహకు కూడా తట్టలేదు, చూడలేదు. 
నేను కాల్ గాడి దగగరికి వచిి అడిగా. 
"చూడు కాల్. ఇవనిన ఎందుకు చేసుినానవ్? ఈ కారుి, బంగళ్ళలు, డబుులు, బూయటిఫుల్ లేడీస్...నాకేంటి? అస్లు 
నేను స్వరగం ల్లకి రావడమేమిటి? నా గురుంచి నీకు తెలియదా? లేదా చివరిో ఏదైనా లొసుగుందా?"   
"ఇకకడ చివర ఏమీ లేదు సర్. ఇదే చివర. మీ గురుంచి అంత్స తెలుసు. మీ బాయంకు ఉద్యయగం గురుంచి, మీ 
అక్కంట్ి గురుంచి, మీరవరికి ఏం చేసరో, మీ చిన్నపెటి బయోడేటా నుంచి మీరు పోయేదాక అనీన ఫైల్ా ల్ల 
ఉనానయి. ఇవనిన మీరు బతికున్నపుెడు కావాలనుకున్నవే కదా.  ఇకకడ మీరు కోరుకున్నద, మీకు కావలిస్థన్పుెడు 
అడగండి.  తెచేి భాదయత నాద" 
"అదే అడుగుతునాన, ఎందుకని? నేనేమీ మహాతుమడిని కాదు కదా, మామూలు మనిష్టని కూడా కాను. మరి నాకేంటి 
ఈ స్వరగ సుఖాలు?" 
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"అనుమాన్ం వదుా సర్. ఇవనిన మీకోస్మే, అనీన ఫ్రీ. ఇకకడ మీరే కింగు. ఎలంటి లొసుగులు లేవు. మీ 
ఇష్టమొచిిన్ట్టట ఉండచ్చి, ఏదైనా చెయయచ్చి. పోలీస్ కేసులు, అలంటివి ఏమీ ఉండవు. అస్లు పోలీసులే లేరు." 
"మరి...ఇకకడ చటాటలు, రూలుా?" 
"మీరు ఏద చెపిే అదే చట్టం, అదే రూలు. మిమమలిన అడిగేవాడెకకడా వుండడు, మీకు ఎదురు లేదు. ఇద మీ స్వంత 
రాజ్యం  అనుకోండి." 
ఆల్లచిస్ఫి అడిగా " మరి ఇకకడ ఇంకెవరూ లేరా? నేనొకకడినేనా? స్వరగం మొతిం నేనొకకడినే అంటే 
న్మమలేకపోతునాన" 
"మీర్తకకరే కాదు సర్.  ఇంకా చాల మందునానరు. బాగా పేరుమోస్థన్ వాళ్ళళ కూడా వునానరు. ఇద మీరుండే 
ప్రదేశం. వాళ్ళళ వేరే చోట్టనానరు." 
ఏంటో, అంత్స గందరగోళ్ంగా ఉంద. నాలంటోడు ఇకకడేంటి?.... 
"మళ్ళళ చివరో ిడబుులు కట్టండనో, ఏదైనా పని చేస్థప్పట్టండనో, కాంట్రాకుట ఏమైనా వుందా?" 
"చెపాె కద సర్, ఇదే చివర. ఇంక ఏమీ లేదు. నేను అడగను, ఎలంటి కాంట్రాకుట  లేదు" 
క్కదాగా తేరుకునాన..సుందరాంగుల వైపు చూస్ఫి అనాన, 
"కారోి ఊరంత్స తిరగాలి, కిబుులకి వెళ్ళళలి, కాస్ ి'ప్రైవసీ' కావాలి...ఆ, ఓ పదకోట్టి కావాలి" 
"యస్ సర్, కారోికి వెళా్ళం పదండి"   
ఆ సుందరాంగులు న్లుగురూ నాదగగరికి వచాిరు. నేను వాళ్ళ న్డుం చ్చట్టట చెయియ వేస్థ, న్వువతూ బయలేారాను. 
 
     * * * * * 
 
ఆ రోజునుంచి, పగలు రాత్ర తేడా తెలీయలేదు. ఎకకడెకకడో తిరిగాను, ఏదైనా చేశ్వను.  ఒకసరి ఎవరినో తుకుక 
తుకుకగా క్కటాటలనిప్తంచిందని చెపాె కాల్ గాడితో, వాడు వెంఠనే ఎవరోన ప్తలిచాడు. ఆ వచిిన్తను బాయంకు ల్లను 
కోస్ం వచాిడని, చెపాెడు. అతనిన చూస్ని అస్హయం,  కోపం కలిగింద. డబుులు అడుకుకనే వాడు నాదగగరేంటి. 
ఇష్టమొచిిన్ట్టట తనాన. నేను అలిస్థపోయిన్తరువాత అతెన్నళిళపోయాడు. 'ప్పదా వాళ్ళని ' కలవాలని చెపాె. కాల్ గాడు 
ఎవరో క్కంత మంద ప్పద ా మనుషులిన తీసుక్కచాిడు. అందుల్ల స్థనిమా ప్రొడూయస్రుి, బిజిన్నస్ వాళ్ళళ, 
రాజ్కీయనాయకులు వునానరు. అందరూ నాకు తెలిస్థన్ వాళ్ళళ. వాళ్ళళ చావలేదు. కాల్ గాడే ఏద్య మాయ చేస్థ 
వాళ్ళళన్నట్టటగా తయారు చేశ్వడు.  ఇష్టమొచిిన్నట్టట బూతులు తిటాట వాళ్ళని, మొహం మీద డబుులు విస్థరేశ్వ. నా 
చ్చట్టటవున్న సుందరాంగులను వాళ్ళకు చూప్తంచి, మళ్ళళ తిటాట. కాల్ గాడిని అడిగి ఒక మషీన్ గన్ తీసుక్కని 
అందరినీ ఎడా ప్పడా కాలేిశ్వ....వాళ్ళని మళ్ళళ బతికించమని చెప్తె,  టారిర్ చేస్థ మళ్ళళ చంపా..  ఎవవరూ తిరిగి 
ఏమీ అన్లేదు. 
కాల్ గాడిని అడిగా, ఏంటి వాళ్ళకు ఏమీ అవవటిేదా అని? 
అవావలనుకుంటే, వాళ్ళ ఆరినాదాలిన వినాలనుకుంటే వినొచ్చి అనానడు...వెరీ గుడ్. ఆ పని కూడా అయియంద... 
 
ఇల క్కంత కాలం గడిచింద. నా వికృత్సన్ందానికి నా ఊహే ల్లట్ట. నేనేమడిగినా కాల్ గాడు చేశ్వడు. ఒకసరి 
వాడిని కూడా క్కటాట, అయినా ఏమీ అన్లేదు వాడు. కావలిాంద చేశ్వడు, తెచాిడు. 
ఇంకా క్కతం కాలం గడిచింద. బోరు క్కటేటస్థింద.  ఎంత మందని చంపుత్స, ఎంత మంద భామలతో పడుకుంటా?  
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అనీన నేను కోరుకున్నటేట జ్రుగుతునానయి. అనీన ముందే పాని్ చేస్థన్ట్టట. పాిన్ చేస్థందే కదా...నా పాిన్ నే, కాల్ 
గాడు పాటిసుినానడు.. నా ఊహా శకిి ఇంత తకుకవని ఇపెటివరకు తెలియలేదు. నేను బతికున్నపుెడైతే, 'ప్పదా వాళ్ళ ' 
డబుులు క్కటేటస్థన్పుెడో, మీ లంటి చిన్న వాళ్ళని హంస్థంచాలనుకున్నపుెడో ఎగెమిటింగ్ గా ఉండేద. ఎమయేయద్య 
తెలిస్నద కాదు, దొరకుకండా తప్తెంచ్చకునే దారులు అల్లచించాలిా వచేిద. ఇకకడా నాకు ముందే ఏం జ్రుగుతోంద్య 
తెలుసు. పోని అల తెలీయకుండా చేదాామంటే,  ఇద నారాజ్యం. చివరికి నేనే "ఇంక చాలు" అంటే నేనే విన్నర్ ని.... 
 
ఇంక ఉండబట్టలేక కాల్ గాడిని అడిగా, 
"ఇకకడ వేరే వాళ్ళళనానరనానవ్ కదా. వాళ్ళని కలుదాాం" 
"కుదరదు సర్" 
అలంటి మాట్ వాడి దగగర నుంచి విన్డం ఇదే మొదటి సరి. 
"ఏం?" అడిగా కోపంగా. ఈ కులస జీవితం నాకు బాగా పొగరు తెప్తెంచింద. అయితే ఏంటి? 
"ఎవరి ప్రంతంల్ల వాళ్ళళంటారు సర్. కలవడం ఉండదు. ఒకళ్ళ ఇష్టటల్లికి  ఇంక్కకళ్ళళ వెళ్ళలేరు సర్. అల వెళితే, 
తమ స్వంత ఇష్టటనుసరం చేసిరు వాళ్ళ రాజ్యంల్ల ఉన్నట్టట. అద మీకు న్చిదు." 
"వెరీ గుడ్. నాకు న్చిదు. కరక్ట. అపుెడు గొడవలవుత్సయి, క్కట్టటకుంటాము. అద క్కతిగా ఉంట్టంద. అదే కద 
నాకకవలిాంద. ఏదైనా క్కతిగా చెయాయలి, ఎగెమిటింగా వుండాలి. నా రాజ్యంల్ల ప్తచిి పటేటసుింద నాకు ఇంకా ఎకుకవ 
కాలం వుంటే.  అనీన చేస్నశ్వను, చూస్నశ్వను. ఇంకా ఏం చెయాయలి? తల బదాలు క్కట్టటకునాన ఏమీ తట్టటిా." 
"పోనీ ఆ పని కూడా చెయాయలంటే చెపెండి సర్, అరేంజ్  చేసి" 
"ఏంటి?" 
"తల బదాలు క్కట్టటకోవడం" 
ష్టకయాయ.. 
"మరి నేను చచిిపోతే? ఇవనిన పోత్సయా?" 
కాల్ గాడు న్వావడు "మీరు ఆల్రెడీ పోయారు సర్. మీ తల బదాలుక్కట్టటకుంటే, మళ్ళళ బతికిసిను. మళ్ళళ మీ 
రాజ్యంల్ల మీరుంటారు, ఎపెటిాగే మీ ఇష్టమొచిిన్ట్టట  చేసుకోవచ్చి. మీరు ఏ రకంగా చావాలనుకుంటే ఆ రకంగా 
చావచ్చి". 
"అబాు, మళ్ళళ బతికి మళ్ళళ నా రాజ్యంల్లనా? వేరే రాజ్యంల్లకి వెళ్ళలేమా? నాకు బాగా ప్తచెికికపోతుందయాయ 
బాబు. చివరికి చావుకి కూడా రడీ అయాయను" 
"లేదు సర్. మీరు ఇకకడే వుంటారు" 
ఏమనానడు? 
"ఇకకడే వుంటానా? ఎకకడికీ వెళ్ళనా? న్రకానికి కూడా? పోని న్రకానేన ఇకకడికి తెప్తెచ్చి, ఏద్య డిఫరంట్ట గా 
వుంట్టంద." 
గటిటగా నిట్టటరిి అనానడు కాల్ గాడు. 
"మీరుపుెడున్నద అకకడే సర్. అదే మీ రాజ్యం" 
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క్కంత మంద ఎపుెడు చూస్థనా చాల స్ంతోష్ంగా కనిప్తసుింటారు.ఈవిధంగా కనిప్తంచడానికి, ప్రతి ఒకకరికి తమ దైన్ందన్ 
జీవిత్సలల్ల త్సరస్పడే ఇబుందులను, వీరు ఒక ప్రతిపదక ప్రకారం తెలివిగా తప్తెంచ్చకోగలుగుతునానరని అనుక్కంటే -అద 
పొరపాటే. 
 
ఇంక్కంత మందని చ్చసుింటాము - ఎపుెడూ నీరస్ంగా కనిప్తసుింటారు. వీరి జీవితం అంత్స కష్టటలు తపె, సుఖానిన నోచ్చకునే 
అదృష్టం లేదు అని అనుకునానమా - అదీ పొరపాటే. 
 
మరి స్ంతోష్ం అంటే ఏమిటి? ప్రతి మనిషీ తన్ స్థితిగతులతో స్ంబంధం లేకుండా దీనిన అనుభవించాలంటే ఎంచేయాలి? 
 
ఇల పొందవచ్చినేమో... 
 
జీవిత ప్రయోజ్న్ం కలిగి ఉండుట్: 
 
జీవిత ప్రయోజ్న్ం అన్గానే జీవిత లక్షయం అనుకుని చిన్ననాటినుండి మన్కెదురయేయ ప్రశనకి స్మాధాన్ం అని అనుకోకండి. ఇంజినీర్ 
అవావల్ల, డాకటర్ అవావల్ల అనే లక్షయం గురించి కాదు. సైంటిసుటలను, స్ంఘ స్ంస్కరిలను  పకకన్ బెడితే, మన్ం చేస్న ఉద్యయగమీమద 
మన్ జీవిత ప్రయొజ్న్ం ఆదారపడుండదు. ఇకకడ చెపెదలిచిన్ద ఏమిట్ంటే ఉద్యయగం ఉన్న వాళ్ళకి, లేని వాళ్ళకి కూడా జీవిత 
ప్రయోజ్న్ం అనేద ఉంట్టంద.  డబోు, ఉద్యయగమో లేకపోవడం వలి కలిగే బాధ అనితయము; ఆవిధంగానే డబుు, ఉద్యయగము ఉండడం 
వలన్ కలిగే స్ంతోష్ం కూడా అనితయమే. జీవిత ప్రయొజ్న్ం అని దేనినైతే అనుకుంట్టనానమో అద వీటిని మించిన్ద - అదే 
స్ంతోష్టనిన కలిగిసుింద. ఇకకడ న్ననేద్య ప్పదా ఉపనాయస్ం ఇసునిానన్ని అనుకోకండి. 
 
మన్ జీవిత ప్రయోజ్న్ం మన్ల్లనే దాగి ఉంట్టంద. దానిని కనుగొన్డమే ప్రథమ లక్షయం. ప్రతి ఒకకరికి ఏద్యకదాని మీద ఆస్కిి 
ఉంట్టంద. ప్రతినిమిష్ం ఆ ఫలనా పని నేను చేయగలను, అద ప్రకకవాళ్ళకనాన నేనైతె ఇంకా బాగా చెస్నదానిని అని అనుకుంటాము. 
ఆ పనివలి మీరు డబుు స్ంపాదంచలేకపోవచ్చి. చ్చట్టట ఉన్నవాళ్ళళ, 'క్షణం తీరిక ఉండదు, దమిమడి ఆదాయం ఉండదు ' అని 
చతురోకుిలు కూడా విస్రవచ్చి. కాని అ పని చేస్థన్ందువలన్ మీకు కలిగే ఆన్ందం అనిరవచనీయం. 
 
దేనినైతే ఇపుెడు మన్ం స్ంతోష్టనినచేి జీవిత ప్రయోజ్న్ం అని అంట్టనానమో అద మన్ జీవిత్సంతం పోరాడి సధించాలిాన్ద అని 
మాత్రం అనుకోన్వస్రములేదు. ఇవి ఏరోజుకారోజు సధించదగిన్ చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే అయుయండొచ్చి కూడా. 
ఉదాహరణకి, నేను  ఈ ఉపనాయస్మో, వాయస్మో, మీరేమనుకుంటే అద, వ్రాయడానికి కూరుినే ముందు నా ప్రయొజ్న్ం  నా చ్చట్టట 
ఉండేవాళ్ళకి, స్ంతోష్ంగా ఉండడానికి చేస్న ప్రయతనంల్ల, నాకు తెలిస్థన్ ధృకెదానిన తెలియ పరచడమే. ఈ వాయస్ం వ్రాయడానికి 
నేను వెచిించే ప్రతిక్షణం నాకు స్ంతోష్టనిన అందంచింద. 
 
విసుగుదల భారంగా తోసుంిద: 
 
'ఎన్ ఐడిల్ బ్రేఇన్ ఇజ్ ద డెవిల్ా వర్క ష్టప్' అని వింట్టనే ఉనానము. కారణం లేకుండా అన్లేదీమాట్ అనిప్తసుింద. ప్రతి పదము 
అనువదంచలేదు కాని 'ఖాళ్ళగా ఉన్న బుర్ర పనికిమాలిన్ ఆల్లచన్లకు నిలయం లంటిద ' అని అరయమవుతుంద అందరికి. పని వలన్ 

కాదు, పనిలేక ఒక్కకసరినీరస్థంచిపొత్సము. బహుశ అద మాన్స్థక నీరస్ం అయి ఉంట్టంద. 

 -చంద్రవదన్ 
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ప్రతిరోజు ఉదయానేన లేచి పరుగు పరుగున్ ఉద్యయగాలకి వెళిళ, సయంత్రం వరకు కురీికతుకుకని పని చేస్థ, తోట్కూర కాళ్ళలగ 
వాలిపోయి ఇంటికి రావడానేన పని అని అన్రు. ఈ పరుగుల్ల ప్రతినితయం పాలొగన్న వాళ్ళని మాత్రమే 'వరికంగ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ' 
అని అన్రు. ఎవరైతే తమ బుర్రలను పనికివచేి ఆల్లచన్లతో పోష్టస్ఫి, ఆ ఆల్లచన్లు కారయరూపాం దాలిడానికి ప్రయతినసిరో, 
వారంత్స పనిమంతులే, స్ంతోష్ంగా ఉండడానికి అరుులే. 
 
అవధ్ధలు మీరని ఆపేక్షలు: 
 
మన్మాశించిన్ట్ట ి జ్రగకపోతే నిరాశచెందడం స్హజ్ం. ఇద స్ననహతుల విష్యంల్ల కావచ్చి, మన్ వృతిిల్ల కావచ్చి, ఆరియక 
వయవహారాల్లి కావచ్చి, అంతెందుకు మన్ం తీసుకునే ఆహార విష్యంల్ల కూడా నిరాశపడత్సం. ఇల ఎందుకు జ్రుగుతుందంటే 
మన్ ఆపేక్షలకు మన్ వాస్ివ పరిస్థితులకు మధయ స్ఖయత లేకపోవడమే. 
 
మన్మందరం ఆశ్వపరులమే. ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకోవాలని కలలుగంటాము. కానీ మన్ కలలు, కోరికలు, అవధ్ధలు మీరకుంటే 
మన్ము ఎదురుచూస్న స్ంతోష్ం ఎంతో దూరంల్ల ఉండదు. ఆకస్థమకంగా మన్ జీవిత్సల్లి అదుభత్సలు జ్రగాలని కాకుండా, 
స్హన్ంతో, దీక్షతో జీవిత్సన్ననదురోకవడంల్ల విజ్యం సధించ్చత్సమని న్మమగలగాలి. 
 
స్మరయత సరయకతల మధయ దూరం: 
 
ఆలెుర్ట ఐన్నమాైన్ ఏమనానరంటే,' ప్రతి ఒకకరూ మేధావియే, కానీ ఒక చేప యొకక స్మరయత అద ఒక చెట్టటన్నకకగలగటానిన బటిట 
నిరణయిస్ని, అద జీవిత్సంతం ఒక అస్మరుయరాలిన్నే అనుకుంట్టంద.' 
 
మన్మందరం ఈ విష్యానిన మన్ జీవిత్సలకి కూడా అన్వయించ్చకోవాలి. అనినటికంటే ముందు మన్యొకక విలువని మన్ం 
తెలుసుకోగలగాలి. 'మన్ జీవిత ప్రయోజ్న్ం' అని అనుకునానము కదా, అదే మన్ విలువ. మన్ం మాత్రమే చెయయగలిగిన్ద. మీర్తక 
గొపె స్ననహతుడో, స్ననహతురాల్ల, భారోయ, భరోి, తల్లి, తండ్రో, కూతురో, క్కడుకో అయి ఉంటారు. మీకున్న యే విలువైతే మిమమలిన 
ఆ ‘గొపె’ అనే సిన్ంల్ల కుర్తిబెటిటంద్య అదే మీ జీవిత ముఖయ ప్రయోజ్న్ం. ఆ గొపె అనే సిన్ం నుండి సధారణ సిన్ంల్లకి 
పడిపోకుండా మీ ప్రయోజ్నానిన మీరు తెలుసుకున్నపుెడు స్ంతోష్ం మీ సంతమవుతుంద. 
 
ఉదాహరణకు, మన్ తోటివారికి అవస్రమైన్పుెడు ఒక మంచి స్లహాను ఇవవగలిగే స్మరయత మన్కున్నపుెడు, అద తపెకుండా 
ఇవవవలెను. ఏదైనా ఒక పని చెయయగలిగి చెయయలేన్పుెడు మన్సుకు చాల అశ్వంతిగా ఉంట్టంద. అందుకనే మన్ స్మరయతకు 
సరయకతకు మధయ దూరానిన తగిగంచే ప్రయతనంల్ల మన్మెంతో స్ంతోష్టనిన పొందుత్సము. 
 
అవును! స్ంతోష్ం అనేద వయకిిగత అనుభవమే. ఒకరికి స్ంతోష్ం కలిగించే విష్యం మర్తకరిపై ప్రభావం చూప్తంచకపోవచ్చి. 
అందుకేనేమో అమెరికా యొకక డికిరేష్న్ ఆఫ్ ఇండిప్పండెన్ా చాకచకయంగా చెప్తెన్ మాట్లు - జీవితము, స్నవచి మరియు స్ంతోష్ం 
వెంబడి పయన్ము అనేవి మనిష్టకి రదుా చేయలేని హకుకలు. స్ంతోష్ం  నా జ్న్మ హకుక అని యెవరిని అడగలేము. స్ంతోష్టనిన 
వెంబడించడం మాత్రమే మన్కు దకికన్ హకుక. 
 
ఆందుకే, మిత్రులరా, మన్ స్ంతోష్టనిన మన్మే నిరవచించ్చక్కని, దానిన వెంబడిదాాం. ఆ ప్రయతనంల్ల మన్ జీవిత ప్రయోజ్న్ం 
కూడా మన్కి అరయమవుతుంద ! 
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(1 కపుె = 250 మిలీి లీట్రుి) 
 
ముఖయమైన్ పదారాయలు: 
 200 గ్రాములు బెండకాయలు (20-25 చిన్నవి) 
 వేయించడానికి నూన్న 
 0.5 టీ స్ఫెను ఆవాలు 
 0.5 టీ స్ఫెను పసుపు 
 ఒక చిటికెడు ఇంగువ 
 తురిమిన్ క్కతిిమీర (అలంకరణకు) 
 
ల్లపల కూరడానికి మసల  
 2 లేదా 3 చినునలిి, లవంగాల ముకకలు 
 0.25 కపుె తురిమిన్ క్కతిిమీర  
 0.25 కపుె వేయించిన్ వేరుసెన్కాకయలు 
 1 - ముకకలు చేస్థన్ పచిి మిరప 

 
 
 

మసలల్ల ఇతర పదారాయలు 
 0.25 కపుె క్కబురి తురుము 
 0.5 టీ స్ఫెను జీలకర్ర పొడి 
 0.5 టీ స్ఫెను గరం మసల 
 0.5 టీ స్ఫెను నిమమకాయ రస్ం 
 0.5 టీ స్ఫెను పంచదార 
 కావలస్థన్ంత ఉపుె 

1. చిన్న మంట్ మీద, వేరుసెన్గ కాయలు కరకర 
లడేట్టి వేయించి, ఆరనివవండి. 

 
 
 
 
2.   బెండకాయలు నీటిల్ల ఒకటికి రండు సరిు కడిగి, 
ఆరనివవండి. ఆరాక పొడి గుడతాో తుడవండి. 

  

TAM    
స్టఫ్ా బెండకాయలు 

39 జులై 2017 



      
 
3.  బెండకాయ తొడిమెలు కోస్థ ఒక పకకన్ ప్పట్టండి. 
 
 
 
4. మికీాల్ల వేరుశెన్గకాయలు, పచిి 

మిరపకాయలు, 2 లేదా 3 తురిమిన్ వెలుిలిి, 
క్కతిిమీర వేయండి. బాగా న్లిగేల మికీా వేస్థ 
అందుల్ల మంచి నీరు కలిప్త పకకన్ ప్పట్టండి. 

5. ఒక గిన్ననల్ల మికీాల్ల నుంచి తీస్థన్ పదారాానికి 
0.25 కపుె క్కబురి తురుము, 0.5 టీ స్ఫెను జీలకర్ర 
పొడి, 0.25 కపుె తురిమిన్ క్కతిిమీర, 2 టీ స్ఫెను 
గరం మసల, 0.5 టీ స్ఫెను నిమమకాయ రస్ం, 
0.5 టీ స్ఫెను పంచదార, కావలస్థన్ంత ఉపుె 
కలపండి. 
 
 
 
6.  చేతితో ఈ పదారాయలనీన కలపండి. 
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7.  ఈ కలిప్తన్ పదారాానిన క్కంచెం క్కంచెం ఒక్కకకక 
బెండకాయల్ల స్న్నగా కోస్థ కూరండి. 
 
 
8.    ఒక వేయించే పాత్రల్ల 3 టీ స్ఫెన్ి నూన్న వేస్థ 
క్కంచెం వేడి అవవగానే 0.5 టీ స్ఫెను ఆవాలు 
వేయించండి. మంట్ చిన్నగా ప్పటిట 0.5 టీ స్ఫెను 
పసుపు, ఒక చిటికెడు ఇంగువ కలపండి. 

9.  మసల కూరిన్ బెండకాయలు నూన్నల్ల చిన్నగా 
వేయించి పైన్ మూత ప్పట్టండి. 
 
10. క్కంతస్నపటి తరువాత మూత తీస్నస్థ ఇంక్కంచెం 
స్నపు ద్యరగా వేయించండి. 

11. తురిమిన్ క్కతిిమీర పైన్ చలిి...అందంగా 
తయారైన్ మీ వంట్కానిన ఇంటిలిిపాదీ 
ఆసవదంచండి !! 
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నాలుకపై న్డయాడే తొలి పలుకు అమమ 
కనుపాపకు కనిప్తంచే తొలి మూరిి అమమ 
ష్రతులు వరింిచని ప్రేమకు రూపం అమమ 

అలుపనేద లేని అవిశ్రంత శ్రమికురాలు అమమ 
మన్ బాగోగులే తన్ భోగాలుగా జీవించేద అమమ 

మన్ విజ్యాలకి తొలి తప్పెట్ అమమ 
 

అమమంటేనే కమమదన్ం...ఇద నిజ్ం..అనుదన్ం.. 
 

HAPPY MOTHER's DAY 



TAM Patrika CROSSWORD     

July 2017 

 Who ever sends the correct answers earlier 

to the above mentioned email address will 

be considered as winners. 

 If no one answers all the questions correctly, 

winners will be decided based on most num-

ber of correct answers. 

 TAM Patrika reserves the rights to select the 

winners. 

 Any questions related to this can be sent to 

tampatrika@tamaryland.org. 

P l e a s e  s e n d  y o u r  a n s w e r s  t o                                               

tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days 

after the release date of TAM Patrika. 

 

 Answers received after 30-days of TAM 

Patrika release will not be considered. 

 Participants must be of Telugu origin resid-

ing in Maryland, USA. 

 Please encourage your kids to work on this. 

 First 3 winners will be given a 10-dollar gift 

card each. 
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EXECUTIVE 

COMMITTEE - CHAIRS 

Rajasekhar Cherukuri 

TAM Patrika 

Rakesh Madhav 

Cultural 

Bhagath Yarlagadda 

Food Committee 

Sombabu Mullapudi 

Membership Promotion 

Kalyani Sunki Reddy 

Event Management  

Kotla Thippareddy 

Sports 

Kiran Talluri 

Election 

Swathi Ranga 

Decoration/Stage 

Prasad Cherekar 

Social Media 

Madhavi Kaipa 

Financial Audit 

Shyamala Tirunagari 

Hospitality 

Sujatha Srinivas 

Holiday Camps 

Janaki Bhogineni 

Immigration 

Apparao Pathuri 

Education/Telugu 

Smitha Bodepudi 

Volunteering Services 

Harish Kukatla 

Team Square/Emergency 

Raj Reddy Yaramala 

By-laws 

Kiran Kumar Chandra 

Technology/Web 

Srinadh Kandru 

Facility Services 

Srinivas Yalamanchili 

Transportation Services 

Vijay Aluru 

Awards Committee 

Vasavi Kaza 

Business Networking 

Udaya Mugada 

Publicity / Marketing  

Vamshi Reddy Ingu 

Public Relations 

Kondal Nookala 

Community Services 



TAM Patrika 

Naga Prasad Ganapaneni - Co-chair 

 

Cultural  

Anu Oruganti - Co-chair 

 

Food 

Jitendra Chivukula - Co-chair 

 

Membership Promotion 

Siva Vasireddy - Co-chair 

 

Public Relations   

Srinivas Raju Rudraraju – Co-chair 

 

Event Management  

Sainath Bandari - Co-chair 

 

Sports  

Mrudula Mallina – Co-chair 

Ramakrishna Gangavarapu - Co-chair 

Ramarao Tulluri - Co-chair 

 

Election  

Srinivas Pigilam - Co-chair 

 

Decoration/Stage  

Srujana Nadella - Co-chair 

 

Immigration  

Prasad Cherekar - Co-chair 

 

Education/Telugu promotion  

Swathi Kuditipudi – Co-chair  

 

Volunteering Services  

Chandra Chilamakurthy – Co-chair 

Harsha Peramaneni – Co-chair 

Ram Sista - Co-chair 

 

Community Services 

Bharath Vatti - Co-chair 

 

Facility Services  

Kishore Korrapati - Co-chair 

 

Transportation Services 

Vasu Putta - Co-chair 

 

Awards Committee  

Shafi  Syed- Co-chair 

EXECUTIVE 
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TAM పత్రక గత స్ంచిక మీరు చదవి ఆన్ందంచారు అని ఆశిసుినానము  
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).  
 
ఇక నుంచి TAM పత్రకను ప్రతి మూడు న్నలలకు ఒకసరి మీ ముందుకు తీసుకు రావాలని నిశియించాము. దీనికి మీ అందరి 
స్హకారం మేము కోరుకుంట్టనానము. ఔత్సాహక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కలం కదప్త మీ ఆల్లచన్లు పంచ్చకోవడానికి 
TAM పత్రకను వేదక చేసుకుంటారని మేము ఆశిసుినానము. 
 
మీకు వ్రాస్న అలవాట్ట వునాన..వ్రాయాలని మన్సుల్ల కోరిక వునాన..TAM పత్రక మిముమ వెన్నంటి ప్రొతాహసుింద. కింద 
పేర్తకన్న నియమాలు పాటిస్ఫ,ి మీ ఆలొచన్లు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు 
పంప్తంచండి....తెలుగు భాష్ ఉన్నతికి తోడెడండి. 
 
1) అమెరికాల్ల తెలుగు ప్రజ్ల రోజు వారీ జీవితంల్ల ప్రతిబింబించే స్మస్యలను స్ెృశిస్ఫి, వాటికి మీకు తోచిన్ పరిష్టకరాలు 
స్ఫచిస్ఫి ఉండేవీ, చకకటి తెలుగు హాస్యంతో కూడిన్వి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చరిత్రల గురించిన్వి, తెలుగు భాష్ 
ఉన్నతిని కోరుతూ తెలుగు స్ంస్కృతీ స్ంప్రదాయాలకు ప్రొత్సాహం అందంచేల ఉండే వాటికి ప్రధాన్యత ఇవవబడును. 
 
2) మీరు వ్రాస్న విష్యాలు ఎవరికీ ఇబుంద కలిగించకూడదు. అందరి మనోభావాలను గౌరవించేల వుండాలి. ఏ కులలను, 
మత్సలను కించపరిచేల ఉండకూడదు. 
 
3) మీరు మాకు పంపే ఆరిటకల్ా మీ సంతం అని హామీ పత్రం జ్తపరచాలి. ఇతరుల నుంచి స్ఫూరిి పొంద వ్రాస్న వాటికి refer-
ences ఇవావలి. 
 
4) మీరు వ్రాస్నవి తెలుగుల్ల ఉంటే మంచిద. తెలుగు టైప్తంగ్ క్కరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టైప్ రైట్ర్ 
స్దుపాయం ఉపయోగించ్చకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకకటి దస్ఫిరితో వ్రాస్థ సకన్ చేస్థ పంపగలరని మన్వి. 
 
5) TAM పత్రక ప్రతి మూడు న్నలలకు ఒకసరి మొదటి త్సరీఖున్ వెలువడుతుంద. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేట్టి చూడండి. 
 
6) మీ ఆరిటకల్ా ప్రచ్చరణకు సీవకరించబడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుంద. 
 
7) ప్రచ్చరణ తుద నిరణయం స్ంపాదకులదే. ఏ కారణం చేతన్యినా మీరు పంప్తన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకున్న 
స్ంచికల్ల మేము ప్రచ్చరించలేకపోయిన్ ఎడల, తదుపరి స్ంచికల్ల ప్రచ్చరించే ప్రయతనం చేసిము. 
 
ఈ మెయిల్:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రక వెలువడు న్నలలు (January, April, July, October) 
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