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"దేశమంటే మటటి  కాదో య్ దేశమంటే మనుషులోయ్" అనన గురజాడ 
వారి అక్షర సత్యాలు ఏ దేశానిక నైయ అతికినటలు  సరిపో త్యయి. భౌతికమ నై ప్రేమ వలు  కలిగే 
ఆనందం శాశవతం కాదు. పే్కాశం జిలలు లోని ఒక మలరుమూల గాా మం నుంచి వచిిన 
నేను మల ఊరిలో చసేని చినన చినన మంచి ప్నులు ప్రదవారి కళ్ళలోు  ఎంతటట 
ఆనందయనిన కలిగించయయో చూసినప్పుడు ఆ సతాం నయకు అవగతమయిాంది. 
 
ఒక వాకిిగా ననేు క ంత మలతేమే చేయగలను కానీ ఒక సంసథ  గా చయలల చేయవచుి. 
మన చుటటి  ఉనన సమసాలను ప్రిషకరిసూి , మన త్ెలుగు రాష్టాి ా లోు ని మరినిన 
గాా మలలోు  చయలల మంది జీవిత్యలోు  వెలుగు నింపొ చుి అనే సుురణ వచిిందే తడవపగా 
మేరీలలాండ్ లోని మితుే ల ముందు అభిపాేయలనిన త్ెలిప్ినప్పుడు వచిిన సుందన 
అమోఘం, అనిరవచనీయం. "నేను స ైతం" అనన రీతిలో పే్తి ఒకకరు ముందుకు వచిి 
సభ్ుాలుగాను, మరియూ కీలక భాగస్ావములుగాను నిలిచయరు. 
 
విశషేమ ైన ఆదరణత్ో అనుకునన నెల రోజులు కూడయ తిరగకముందే TAM అవతరణ 
ఘనంగా మేరీలలాండ్ లో జరిగడం ఒక అదుుతం. ఒక రాషిర స్ాథ యి సంసథ  ఇంత వేగంగా 
రూప్ప చెందడం కేవలం అందులోని సభ్ుాల చెైతనయానికి నిలువెతుి  నిదరశనం. 
ముఖ్ాంగా మేరీలలాండ్ లోని మహిళా సభ్ుాలు ఒక ఉప్ ునలల ముందుకి వచిి 
ఉత్యాహంగా TAM ఆవిరాువం ఇంత త్ ందరగా జరగడయనికి కారణభ్ూతమయలారు. 
 
మేరీలలాండ్ నుండి ఎందరో ఉదధ ండులు TAM కి గౌరవ సభ్ుాలుగా ఉండటానికి 
సంత్ోషంగా తమ అభిమత్యనిన త్ెలియజేయడం TAM విజయలలోు  మొదటటది. ఈ 
సందరుంగా శా్ర డయకిర్. యడు  హేమ పే్స్ాద్ గారికి, శా్ర డయకిర్. నరిస టటి  ఇననయా గారికి, 
శా్రమతి పాకాల రాజశా్ర గారికి, శా్ర మీర్ అబ్ుు లలు  గారికి,  శా్ర జకకంప్ూడి సుబ్ాారాయుడు 
గారికి, మర ందరో భ్ుజం తటటి  పొే త్యాహం అందించిన వారందరికీ మనసూురిిగా 
ధనావాదయలు త్ెలుప్పకుంటలనయనను. 
 
"ప్ంచే క దదు  ప్ రిగేది ప్రేమ, చసేర క దదు  తిరిగి పొ ందేది స్ాయం" అని నేను నముుత్యను. ఈ 
చెైతనాం ఇలలగే అపే్తిహతంగా క నస్ాగుతూ మేరీలలాండ్ త్లెుగు పే్జల అవసరాలు 
గమనించి సహాయప్డుతూ, త్ెలుగు వెలుగులు రాజసేూి , త్ెలుగు సంసకృతి 
సంపే్దయయలలు కాపాడుతూ, మనకు ఎంత్ో చసేని మలతృభ్ూమి లోని గాా మలలకు 
చేతనయినంత సరవ చేసూి  TAM ని ఉననత విలువలత్ో నడప్డయనికి ననున త్ లి 
అధాక్షుడిగా ఏకగాీవంగా ఎనునకునన మేరీలలాండ్ త్ెలుగు మితుే లందరికీ ధనావాదయలు 
త్ెలియజేసుి నయనను. అందరి అంచనయలు అందుకునేలల కషిప్డత్యను అని వాగాు నం 
చేసుి నయనను. 

      

 మీ....
TAM President - మేరీలాండ్ తెలుగు సాంఘాం 



 నేటి తలి్లదండ్రుల కలలన్నీ వారి పిలిల చదువు సంధ్యల మీదే కంద్రీకృతమయి ఉన్నీయి. పిలిల్లీ 
కన్ీ దగ్గరి నంచే వారు పెదదయ్యయక ఏమవాాల్ల అనే దాని మీద మాన్సికంగా ఒక అభిప్రాయం 
ఏర్పర్చుకంటున్నీరు. ఒక చట్రంలో తమ అంతర్ంగాలన బంధీలన చేసి ఏ విషయ్యనిీ అయిన్న 
చదువుక ముడిపెడుతూ "అవసర్మా, కాదా" అనే దృష్టితో చూడటానికి అలవాటు పడిపోయ్యరు. పిలిలక అనిీంటికంటే తలి్లదండ్రులు ఇవాగ్ల 
గొపప ఆస్తులు ఏమిటో తెలుసా? డబ్బు, చదువు..కాదు. ఆతమ విశ్వాసంతో దూస్తకెళ్ళే నేరుప, న్లుగురితో కల్లవిడిగా మెలుగుతూ న్నయకడిగా 
ఎదిగే లక్షణం, పౌష్టికాహార్ం తీస్తకోవడం దాారా ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెటి్గ్ల విధాన్ం, జయ్యపజయ్యలన సమాన్ంగా స్వాకరించగ్ల క్రీడా 
స్ఫూరిు మొదలైన్వి. ఎందుకంటే ఇవి ఏ పుసుకాలోనిో చదివితే అలవడవు. స్ఫూళ్ేలో మొకూబడిగా చెపిపన్న బ్బర్రకెకూవు. 

 ఏదయిన్న కషమియిన్ కొతు విషయం నేరుుకనేట్పుపడు వారికి తోడుగా ఉండి "నవుా సాధంచగ్లవు" అనే విశ్వాసం వారిలో 
కలుగ్జేయ్యల్ల. తోటి పిలిలతో పోల్లుచూసి తకూవ చేసి ఎపుపడూ మాటాిడకూడదు. ఏదన్నీ పని చెయయలేకపోయిన్పుపడు అది నేరుుకనే వర్కూ 
చేయూతనిచ్చు, "కషిపడితే ఏదయిన్న సాధంచగ్లం" అనే నిజం అవగాహన్ కల్లగంచాల్ల. ఆట్లో అయిన్న మరే ఇతర్ విషయ్యలోి అయిన్న 
ఒకూసారి ఓడిపోతే నిరుత్సాహపడకండా "కృష్టతో న్నసిు దురిిక్షం" అనే విషయ్యనిీ తెల్లయజెప్పపల్ల. ఇలంటి జీవిత సత్సయలు మన్ పిలిలకి ఎవరూ 
పని కటుికని చెపపరు. అసలు ఎవరు చెపిపన్న మెదడుకి పట్ివు. అవి మన్ చర్యల దాారా వారికి స్తనిీతంగా అర్థం అయ్యయటుి చేసి వారి గుండె 
లోతులోి న్నటుకనేల చేయ్యల్ల. అవే భవిషయతుులో వారి వయకిుత్సానిీ నిర్ణయిసాుయి. 

 ఈ రోజు మనిష్ట సంఘజీవి అనేది నిరిావాదాంశం. ఒకపపటిలగా బావిలో కపప లగా బ్రతుకీడుడం కదర్దు. కల్లసి పని చేసే "టం 
వర్కూ" కలుర్క లో ఇమడలేక పోతే మనగ్డక ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. ఎదుటి వారిని గౌర్విస్ఫు, వారి అభిప్రాయ్యలన పరిగ్ణిస్ఫు, ఎవరిన్న 
నొపిపంచకండా తమ అభిప్రాయ్యలన స్ఫటిగా చెపపగ్ల నేరుప కలుగ్జేయ్యల్ల. పిలిలక తపపనిసరిగా ఆట్లక కొంత సమయం ఉండేటు ి
చూస్తకోవాల్ల. తదాారా గెలుపు ఓట్ములు జీవితంలో భాగ్ం అనే విషయం వారికి చకూగా చేరి జీవితంలో ఒడుదుడుకలు ఎదురైన్న ముందడుగు 
వేయగ్లుగుత్సరు. 

 పిలిలు చ్చరుతిళ్ళే ఎకూవగా ఇషిపడత్సరు. అవి ఒకూసారిగా నిషేధంచకండా అందులోని మంచ్చ చెడులు, మన్ శరీర్ం మీద వాటి 
దుష్పపరభావం విడమరిచ్చ చెపిప వారికి మంచ్చ ఆహార్ం మీద ఇషిం ఏర్పడే విధ్ంగా అలవాటు చేయ్యల్ల. "ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం" అన్ీది అక్షర్ 
సతయం. ఇవన్నీ మన్ పిలిలక అలవడాలంటే మన్ం కూడా ఇవే విధాన్నలు ప్పటిస్ఫు వారికి మార్గదర్శకంగా 
నిలవాల్ల. ఫాస్టి ఫుడ్ కలుర్క క దూర్ంగా ఉంచాల్ల. 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 
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రైతన్నీ న్నవు దేవుడన్నీ ! 
 

తెల తెల వారే సమయ్యన్  
భానడు అపుపడపుపడే తంగ చూస్తున్ీ వేళ్  

కోడి కొకోూ అంటూ త్సన లేచ్చ అందరిని నిద్ర లేపే వేళ్  
శరీర్ం తన్ నిన్ీటి అలసతాం నండి బయట్ పడుతున్ీ వేళ్  

న్న ఈ రోజు ప్రయ్యణం మొదలుపెడత్సవు. 
 

జీవితం మీద ఆశతో  
మటిి మీద మమకార్ంతో  
కటుంబం మీద ప్రేమతో  
అన్ీదాత అనే తృపిుతో 
పొలం దారి పడత్సవు.   

 
ఎండ అన్క వాన్ అన్క  
రాత్రి అన్క పగ్లు అన్క  
లభం అన్క న్షిం అన్క  
కూడు అన్క గుడుు అన్క  
న్న సేాదం చ్చందిసాువు.  

 
చ్చరుజలిుతో సంతోషపడుతూ  

వర్దతో భయపడుతూ  
పైరు గాల్లతో ఆహాదిం ఆసాాదిస్ఫు   
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ఉపెపన్ గాల్లతో ఉకిూరి బికిూరి అయిపోతూ  
మటిి పదునగా ఉంటే చ్చరున్వుా చ్చందిస్ఫు  

సహకరించకంటే దిగాలు పడుతూ  
పంట్లన పండిసాువు .  

వయయ ప్రయ్యసల కోరిు పండించ్చన్నక   
ఎకూడ అముమకోవాలో తెల్లయక  

ఎంతకి అముమకోవాలో అర్థం కాక  
ఏమి చేయ్యలో ప్పలుపోక  

ఎవరో మధ్యవరిు చేతిలో పెడత్సవు.  
 

లభం న్షిం  
బరువు బాధ్యత  
ప్రకృతి వికృతి  

నినీ అపుపలో ినెడుతుంటే .. 
 

జన్నలు  
ఆ కలం ఈ కలం  
ఆ మతం ఈ మతం  
ఆ ప్పరీి ఈ ప్పరీి  

అని ఉద్రేకం, ఆక్రోశం పెంచుకని తనీక చసాురే తపప- కల,మత,ల్లంగ్,రాజకీయ అనే త్సర్తమయం లేకండా అందరికి భోజన్ం పెటిే 

 రైతన్ీ పుట్టిడు దుుఃఖంలో ఉంటే పటిించుకనే న్నధుడే లేడా! 
ప్పఠకలరా, ఇపపటికైన్న మీ కలం మీ మతం మీ జాతి అంటూ మీరు వృధా చేసే సమయంలో కొంచెం సమయం అయిన్న మీక 

పట్టిడన్ీం పెటిే, మన్ దేశ్వనికి వెనెీముకల నిల్లచే మన్ రైతన్ీకి ఏమైన్న చేయ్యలనే కొతు ఆలోచన్ చేసాుర్ని ఆశిస్ఫు. . . . .  
 

రైతన్ీక వందన్ం.  
(వయవసాయ కటుంబం లో పుటిి పెరిగ, రైతుల కషిన్ష్టిలు దగ్గర్గా చూస్ఫు న్న మన్స్తలో గూడు కటిుకపోయిన్ భావన్, వేదన్కి 

అక్షర్రూపమే న్న ఈ తల్ల ర్చన్. ) 
 

 

ఒక రైతు బిడ్డ   
వెంకట కృష్ణ  కూకటల  
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చూడ చకూని సంప్రదాయబదధమైన్ చీర్ కటిుతో అతివల సవాడి....షడ్రుచుల సమేమళ్న్ంతో ఉగాది పచుడి... శ్రీరామన్వమి 
పండుగ్న తలపిస్ఫు వడపపుప, ప్పన్కం... మంగ్ళ్కర్మైన్ పండితుల వేద మంత్రోచాార్ణ...మన్స్తకి హాయి గొలుపతూ చ్చన్నీరుల 
ఆట్ప్పట్లు...సంగీత సమ్మమహన్నసాాలతో ప్పట్ల మాంత్రికడు థమన్ ఆధ్ార్యంలో విభావరి..చవులూరించే రుచులతో విందు 
భోజన్ం...ఇల ఆదయంతం ఆసాాదించే విధ్ంగా ఆన్ందకర్ంగా సాగాయి “TAM ఉగాది, శ్రీరామన్వమి” వేడుకలు. 

మే 1, 2016 న్ ఇలనొర్క రూస్వాల్టి హైస్ఫూలో ిజరిగన్ ఈ వేడుకలక 1200 వందలక పైబడి మేరీలండ్ చుటిు పకూల 
నండి తెలుగు మిత్రులు తర్ల్ల వచాురు. రాత్రి 11 గ్ంట్ల వర్క జరిగన్ ఈ వేడుకలక మరున్నడు ప్పఠశ్వలక, ఉద్యయగాలక వెళ్ళే 
అవసర్ం ఉన్నీ కూడా సభికలు ఎంతో ఉత్సాహంతో మంత్రముగుధలై థమన్ సంగీత ప్పర్వశయంలో మునిగ తేలరు. 

ఈ కార్యక్రమానికి విశిష ిఅతిథిగా త్సన్న అధ్యక్షులు శ్రీ జంప్పల చౌదరి గారు, ముఖయ అతిథిగా త్సన్న వైస్ట ప్రెసిడెంట్ శ్రీ 
సతీష్ వేమన్ గారు విచేుసారు. తెలుగు దన్ంతో నిండిన్ వాత్సవర్ణం చూడ ముచుట్గా ఉందని వారు తెల్లయజేసారు. ఇంకా ఈ 
కార్యక్రమానికి GWTCS, CATS, వార్ధ మొదలగు తెలుగు సంసథల నండి ప్రతినిధులు హాజరై తెలుగు వారి ఐకమత్సయనిీ 
చాటారు. ఈ సందర్ింగా TAM ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కూకటి్ శ్రీనివాస్ట గారు మాటిాడుతూ ఈ కార్యక్రమం స్తసాధ్యం చేయడానికి 
నిరిారామ కృష్ట చేసిన్ ఎగికూయటివ్ మెంబరిు, కోర్క కమిట మెంబర్ిక, ఈ కార్యక్రమానికి ఆరిధక సహాయం చేసిన్ దాతలందరికీ పేరు 
పేరున్ ధ్న్యవాదాలు తెల్లయజేసారు. 

TAM ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఉగాది, శి్రరామనవమి వేడుకలు  

8 జులై 2016 



 ఉగాది ప్రవచన్నలతో ప్రార్ంభమయిన్ కార్యక్రమం సాంసూృతిక కార్యక్రమాలతో కొన్సాగంది. ఎంతో శ్రధాధసకులతో 
అభాయసం చేసిన్ పిలిలందరూ తమ న్నట్య విన్నయసాలతో, ఆట్ప్పట్లతో, న్నటికలతో సభికలన అలరించారు. అతి తకూవ 
సమయంలో చకూటి సాధ్న్తో అమ్మఘమైన్ వారి ప్రదర్శన్ తల్లిదండ్రులు, శిక్షకలక గ్ర్ా కార్ణంగా నిల్లచాయి. సాంసూృతిక 
కార్యక్రమాలు ముగసిన్ అన్ంతర్ం "ప్పర్డైజ్ ఇండియన్ కజీన్" వారి సౌజన్యంతో నోరూరించే రుచులతో, తెలుగంటి పిండి 
వంట్ల ఘుమఘుమలతో విందు భోజన్ం అందరిన్న ఆన్ందపజేసింది. పూర్ణం, లడూు, బెలిం పర్మాన్ీం, పొడులు, పచుళ్ళే, 
వెజిట్బ్బల్ట పలవు, పపుప, ర్సం, వంకాయ వేపుడు, అపపడం, దద్యదజన్ం, గ్డు పెరుగు మొదలగు రుచులతో అమమ చేతి పండుగ్ 
వంట్లన తలపించాయి. 

విందు భోజన్ం అన్ంతర్ం అందరూ ఎంతో ఆసకిుగా ఎపుపడెపుపడా అని కొనిీ వారాలుగా ఎదురు చూసిన్ థమన్ 
సంగీతపు జలుిలు మొదలయ్యయయి. తెలుగు రాష్టాల నండి విచేుసిన్ పేరెనిీకగ్న్ీ గాయన్న గాయకలు శ్రీ కృషణ, దీపక్ స్తబ్రహమణయం, 
దీపు, సమీర్, గీత్స మాధురి మొదలగు వారు ఆలపించ్చన్ మెలోడీ, మాస్ట గీత్సలు యువతీ యువకలన మరో లోకానికి 
తీస్తకెళ్ళేయి. ఈ కార్యక్రమం ఆదయంతం సభికలన ఉత్సాహ పరుస్ఫు గాయకలు న్డిపించ్చన్ తీరు అందరిన్న పర్వశులన 
చేసింది. సభికల కోరిక మేర్క సంగీత దర్శకలు థమన్ సయితం ప్పట్లు ప్పడి అలరించారు. చ్చవరిగా జన్గ్ణమన్ 
గీత్సలపన్తో కార్యక్రమం విజయవంతగా ముగసింది. ఎనోీ తీపి గురుులు మ్మస్తకంటూ కార్యక్రమంలో ప్పల్గగన్ీ వార్ందరూ 
సంతృపిుగా ఇళ్ేక పయన్మయ్యయరు. 
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కళలకు నీరాజనం - కూచిపూడి మహోత్సవం 

 ప్రాచీన్ భార్తీయ న్ృతయకళ్లోి "కూచ్చపూడి" ముఖయమైన్ది. వేల సంవతారాల ఇతివృతుం గ్ల 
భార్తీయ సాంప్రదాయ్యలక మూలమైన్ కళ్లన బ్రతికించుకోవలసిన్ అవసర్ం నేటి తరాలక ఉంది. 
విరామం లేని జీవిత్సలలో కొంత సమయం అయిన్న వీటికి కటాయించలేన్పుపడు మన్ భార్తీయ 
సాంప్రదాయ్యల సొగ్స్తన ముందు తరాలు కవలం పుసుకాలోి మాత్రమే చదువుకనే పరిసిథతి దాపురిస్తుంది. 
కావున్ కళ్లన ప్రోతాహంచడమే కాక కళ్ళకారులన గౌర్వించుకోవలసిన్ అవసర్ం నేడు ఎంతయిన్న ఉంది. 
సపు సముద్రాలు దాటిన్న...భార్తీయ మూలలు మర్చ్చపోకండా “కూచ్చపూడి“ కళ్న ఎంతో శ్రధాధసకులతో 
న్లుగురికీ నేరుపతున్ీ "మొవా" అకాడమీ వారి 10వ వారిికోతావం అతయంత వైభవంగా మేరీలండ్ లోని "శ్రీ 
శివ విష్ణణ" ఆలయంలో మే 22, 2016న్ జరిగంది. న్నలుగు సంవతారాల బ్బడి బ్బడి అడుగుల వయస్త వారి 
నండి...ప్పతిక సంవతారాల పడతుల వర్క సంవతారాంతం న్నట్యంపై ప్రేమతో ఎంతో సమయం కటాయించ్చ 
ఇషిపడి నేరుుకన్ీ కూచ్చపూడి న్ృత్సయనిీ ప్రదరిశంచడానికి ఇదొక గొపప అవకాశమయింది.  

మొవ్వ డాన్స్ అకాడెమీ 
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ఈ సందర్ింగా వివిధ్ జటుిగా ఏర్పడు కళ్ళకారులు మరియు కళ్ళకారిణులు ఆహుతులు అచెురువందేల  తమ 
ప్రతిభన ప్రదరిశంచ్చ కళ్లక ఎలిలు లేవని దేవుని సానిీధ్యంలో నిరూపించారు."మొవా" అకాడమీ 
సంసాథపకరాలు, ప్రముఖ కూచ్చపూడి న్ృతయ కళ్ళకారిణి మరియు శిక్షకరాలు శ్రీమతి ప్పకాల రాజశ్రీ గారి 
ఆధ్ార్యంలో జరిగన్ ఈ కార్యక్రమంలో అతుయతుమ ప్రతిభ కన్పర్చ్చన్ కళ్ళకారులక పుర్సాూరాలు అందజేసారు. 
కూచ్చపూడి కళ్క శ్రీమతి రాజశ్రీ గారు చేస్తున్ీ విశేష కృష్టకి కార్యక్రమంలో ప్పల్గగన్ీ కళ్ళకారుల తల్లిదండ్రులు, 
ఇతరులు కొనియ్యడారు. తమ చ్చన్నీరుల ప్రదర్శన్ తిలకించ్చన్ తల్లిదండ్రుల ఆన్ందానికి అవధులు లేవు. 
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బ యట్ గేటు చపుపడయితే కిటికీ లోంచ్చ తంగ 
చూసా.. ఇంత ప్రొదుదనేీ ఎవర్బాు అనకంటూ. తీరా చూసేు 
మా విన్య్ గాడు. ఈ వేళ్పుపడు వాడి రాక కొంచెం 
ఆశుర్యమే. సాదర్ంగా ఇంటోికి ఆహాానించాన. ఏద్య 
హడావిడిలో ఉన్ీటు ి ఉంది వాడి వాలకం చూసేు. ఎపుపడూ 
రావడంతోనే న్వుాతూ పలకరించే వీడు ఈ రోజు ఏద్య తపుప 
చేసిన్ వాడిల ఆముదం ముఖం పెటిుకొని ఉండట్ం వింతగా 
ఉంది. ఏంట్రా న్న వాలకం.. అంత్స కలసాయ్యన్న? అని 
అడిగాన. న్న నంచ్చ ఏద్య రియ్యక్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్ీ 
వాడిల ఉంది వాడి వర్స చూసేు. వాడు దేనికోసం 
చూస్తున్నీడో న్నక అర్థం కాక తికమకగా అనిపించ్చంది. 
ఇంతలో వాడే "జరిగన్ దానికి సారీ రా" అన్నీడు. దేనికిరా? 
ఏమయియంది? అన్నీన.. ఇంకా న్న మన్స్తలోని సందిగ్ధతక 
సమాధాన్ం దొర్కక. అరేయ్ స్తందర్క, "మొన్ీ రాత్రి న్యయ 
ఇయర్క రోజు జరిగన్ దానికి సారీ రా" అన్నీడు. ఈ మాట్లక 
న్న కన్యూూజన్ పరాకాషికి చేరింది. మళ్ళే ఆలోచ్చంచాన. 
మొన్ీ రాత్రి మగ్ జాతి అంత్స కల్లసి మందు ప్పరీి 
చేస్తకన్నీం. అందర్ం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం .. చ్చవరికి ఇలుి 
ఎల చేరామ్మ కూడా తెల్లయలేదు. ఆ ప్పరీిలో అంత సారీ 

చెప్పపల్లాన్ విషయ్యలు ఏమున్నీయో న్నక గురుులేదు. 

"ఏరా, న్న పెగుగ ఏదన్నీ నేన చూడకండా త్సగేసావా?" 
నిజం చెపుప అన్నీన. అడిగాన్న్ీ మాటే కాన్న....న్న ప్రశీ న్నక 
చ్చరాగాగ అనిపించ్చంది. ఇంక ఏమాత్రం ఉండబట్ిలేక,                                  
ఒరేయ్ విన్య్ నవుా స్ఫటిగా చెపపకపొయ్యవంటే ఈ సామర్కి 
ఫోన్ తో న్న తల పగ్లగొడత్స అన్నీన. 

 ఇంతలో న్న శ్రీమతి లేఖ కాఫీ ట్రేతో ప్పటు వచ్చుంది 
లోపలుీంచ్చ "బాగున్ీరా అన్ీయయ...శశి ని తీస్తకరాలేదా" 
అంటూ..లేఖ ని చూస్ఫునే లేచ్చ నిలుున్నీడు విన్య్ "సారీ 
చెల్లిమామ" అంటూ...ఇంక న్న పిచ్చు పీక్ా కి చేరింది. ఒరేయ్ 
విన్య్...ఎమయియందిరా న్నక? పొదుదనేీ "సారీ వ్రతం" ఏమన్నీ 
మొదల్లటిావా...కనిపించ్చన్ వార్ందరికీ సారీ చెపుున్నీవు.. 
అన్నీన. లేఖ కి కూడా అర్థం కాక, "దేనికి అన్ీయ్యయ సారీ 
చెపుున్నీరు" అంది ఆశుర్యంగా. మొన్ీ న్యయ ఇయర్క రోజున్ 
మూయజిక్ షో దగ్గర్ జరిగన్ విషయం న్నక నిన్ీనే 
తెల్లసిందమామ..శశి తర్ఫున్ "అయ్యం రియల్ల ి సారీ" అన్నీడు. 
అయితే వీడు మాటిాడుతున్ీది మా ప్పరిీ గురించ్చ కాదన్ీ 
మాట్... ఇంతకీ విన్య్ చెబ్బతున్ీ విషయం ఏమిట్బాు అని న్న 
క్రియ్యటివివ్ థింకింగ్ కి మళ్ళే పదున పెటిాన... మీరు భలే వారు 
అన్ీయ్యయ...ఆ మాత్రం చ్చన్ీ విషయ్యనికి మీరు సారీ చెపపడం 
ఏమీ బాగోలేదు. మీరు కాఫీ త్సగేలోపు నేన టిఫిన్ తయ్యరు 
చేసాున అని చక చకా వెళ్ళేపోయింది లేఖ.  

   క థ 
- రాజశేఖర్ చెరుకూరి 
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ఇంకా న్న బ్బర్రకి పదున పెటిే ఓపిక లేక "ఒరేయ్ విన్య్ న్నక 
దండం పెడత్స..ఇల పొదుదనేీ పజిల్టా తో చంపకండా ..ఏమి 
జరిగంద్య చెపిప ఏడువు." అన్నీన.  విన్య్ చెపపడం 
మొదల్లటాిడు... న్నక ఈ విషయం ఇంకా చెల్లిమమ చెపపలేదంటే 
ఆశుర్యంగా ఉందిరా.. మొన్ీ డిస్వంబరు 31న్ లేడీస్ట అందరూ 
మూయజిక్ షో కి వెళ్ళేరు కదా గురుుందా? అన్నీడు విన్య్. 
గురుు ఉండట్ం ఏమిటి రా...లేఖని అకూడ షో జరిగే పిేస్ట లో 
వదిల్ల పెటి ి నేన మన్ జెంట్ా ప్పరీికి వచాున కదా అన్నీన. 
అవున రా...”కాన్న ఆ రోజు మూయజిక్ షో కి చెలిమమ వెళ్ేలేదు 
అని న్నక తెల్లయదేమ్మ” అన్నీడు వాడు.  న్నక ఆశుర్యం 
ప్రకటించే ఓపిక లేదని వాడికి అర్థం అయిన్టు ిఉంది.  

క థ 

అవునరా... దానికి కార్ణం శశి. ఆ రోజు ఫేస్ట బ్బక్ లో శశి 
బాగా 'లైక్' చేసే డ్రెస్ట డిజైన్ర్క  ఎవరో కన్పడి తన్ ఫ్రండ్ కి 
ఒక 'వి.ఐ.పీ టికెూట్ కావాలని అడిగందట్. ఇంకముంది శశి 
తన్ దగ్గర్ ఒక టికెూట్ ఉంది అని ఆమెకి ఇచ్చుందట్. వాడు 
అల చెపుుండగానే మధ్యలో ఆపి "ఇందులో సారీ చెపేప 
విషయం ఏముందిరా" అని బ్బర్ర గోకూంటూ అడిగాన.. 
అకూడేరా అసలు విషయం ఉంది. నేన ఎంతో కషిపడి రెండు 
'వి.ఐ.పీ టికెూటుి సంప్పదించ్చ శశి కి ఇసేు అందులో ఒక 
టికెూటుి ఇచేుసింది శశి అన్నీడు విన్య్. అవున్న..మరి వీళ్ళే 
ఎల వెళ్ళేరు? కాశ్చ్ుెన్ మారుూ ఫేస్త పెటిి అమాయక 
చక్రవరిుల అడిగాన. శశి తన్ దెగ్గర్ ఒకటే టికెూటు ిఉందని 
వేరే టికెూటుి తన్ ఫ్రండుకి ఇవాాల్లా వచ్చుంది అని చెపిప  
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చెల్లిమమని ఇంటికి పంపిందట్ అన్నీడు. ఒకూసారి న్న మైండ్ 
బాింక్ అయియంది. షో కి వెళ్ేకపోవడం పెదద విషయం కాదు. 
కాన్న అకూడి దాకా వెళ్ళే తన్ టికెూటుి మీద ఇంకొకరు 
వెళ్ేడం ..తన ఇంటికి రావడం లేఖని బాధ్పెటి ిఉంటుందేమ్మ 
అని న్న ఫీల్లంగ్. అయిన్న విన్య్ కి తన్ ముఖంలో మారుపలు 
కనిపించకండా "అదేమీ ఫరేిదు లేరా" ఈ సారి మళ్ళే 
వెళ్ళేచుులే అనేసి "ఇంకమిటిరా విశేష్టలు" అని టాపిక్ డైవర్కి 
చెయయడానికి ప్రయతిీంచాడు. ఈ విషయం మీదే సారీ 
చెపపడానికి వచాున రా ..అరిెంట్ పని ఉంది ఈ సారి 
వచ్చున్పుపడు భోజన్ం కూడా చేసాున అని చెల్లిమమక చెపుప... 
అని సమాధాన్ం కోసం చూడకండా వెళ్ళేపొయ్యయడు. వాడి 
వాలకం చూసేు బాగా ఫీలయియన్టుి తెలుస్తుంది. 

 స్తందర్ం ఆలోచ్చస్తున్నీడు... అసలు లేఖకి ఇలంటి 
షోలక వెళ్ేడం ఇషిం లేకపోయిన్న..తనే బలవంత పెటి ి
పంపించాడు. తీరా ఇల జరిగేసరికి లేఖ ఎంత బాధ్పడింద్య 
అని ఫీలయ్యయడు. తన్క కన్నసం ఈ విషయం చెపపకపోవడం 
కవలం లేఖ గొపప సంసాూరానికి త్సరాూణం. ఆ రోజు రాత్రి 
తన త్సగన్ మతుులో వచ్చు కన్నసం షో ఎల ఉంద్య కూడా 
కనకోూలేదు. మరుసటి రోజు అడిగతే "బాగుందండి" అని 
చెపేపసి ఏద్య పని ఉందంటూ వంట్గ్దిలోకి వెళ్ళేపోయింది. 
లేఖ డిగ్రీ వర్కూ చదువుకని ఇంటి బాధ్యతలు చూస్తకనే 
సగ్టు ఇలిలు. ఎంతో చురుకైన్ది. అందరిన్న గౌర్విస్ఫు 

అందరితోన్య కల్లసి పోతుంది. నేన, విన్య్ చ్చన్ీపపటి 

నంచ్చ ప్రాణ సేీహతులమని తన్కి తెలుస్త. విన్య్, నేన 
కల్లసి చదువుకన్నీము. మా ఇంటి పరిసిథతులక ఒకొూకూ సారి 
స్ఫూలు ఫీజు కటి్డం కూడా కషిమయితే విన్య్ వాళ్ే న్నన్ీని 
బ్రతిమాల్లమరీ ఎనోీసారుి న్న చదువు ఆగపోకండా చేసాడు. 
అలగ్ని విన్య్ వాళ్ళే ఏమీ బాగా ఉన్ీవారు కాదు. వారిదీ 
మధ్య తర్గ్తి కటుంబమే. ఈ రోజు ఇదదర్ం ఒక ఊరిలో 
బాయంక ఉద్యయగాలోి సిథర్పడాుము. విన్య్ చాల స్తనిీత 
మన్స్తూడు. శశి కొంచెం ఉన్ీత కటుంబం నంచ్చ వచ్చుంది. 
సాఫ్టి వేర్క జాబ్బ చేస్తుంది. కొంచెం దుడుక సాభావం. 
ముందుగా న్నక పెళ్ళే అయియంది. తరువాత కొదిద రోజులక 
వాడికి కూడా శశితో పెళ్ళే అయింది. వాడికి పెళ్ళే కాక ముందు 
ఎకూవగా మా ఇంటోినే భోజన్ం చేసేవాడు. అల లేఖకి 
కూడా విన్య్ అన్ీయయ లగా చేరువ అయ్యయడు. విన్య్ పెళ్ళే 
అయ్యయక ..శశి సాభావం వలి మా మధ్య ఇదివర్కల 
రాకపోకలు లేవు. అపుపడపుపడు మాత్రమే ఒకరి ఇంటో ిఒకర్ం 
కలుస్తున్నీం. న్నక, విన్య్ కీ ఉన్ీ సేీహం గురించ్చ లేఖ కి 
బాగా తెలుస్త కాబటిి తన ఎపుపడూ శశితో సఖయంగా 
ఉండటానికి తన్ వంతు కృష్ట చేస్తుంది. శశి ఇష్టిఇష్టలిు, 
ఉద్యయగ్ విశేష్టలు అడిగ మాట్లు కలపడానికి ప్రయతిీస్తుంది. 
అయిన్న ఇపుపడు ఇల జర్గ్డం చూసేు న్నకూ, విన్య్ కి య్య 
ప్రమేయం లేకండానే విధ మా మధ్య ఎంత దూర్ం 
పెంచుతుంద్య అని భయమేసింది. 
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 ఇది జరిగన్ రెండు నెలలక మంచ్చ కబ్బరు 
తెలుపుతూ ఒక ఉతుర్ం వచ్చుంది. రాష్ట్రసాథయిలో "మహళ్ళ 
వికాస్ట" సంసథ వారు నిర్ాహంచ్చన్ పోటలలో లేఖ డిజైన్ 
చేసిన్ "తెలుగు పదాయలు, ఉపమాన్నలు" య్యప్ కి మొదటి 
బహుమతి వచ్చుందని... న్నలుగు రోజులోి వైజాగ్ లో లేఖకి 
సన్నమన్మని .. కటుంబసభ్యయలందరికీ ఆహాాన్ం అని.. 
దాని సారాంశం. ఏద్య కాలక్షేప్పనికి ‘లప్ టాప్’ 
కావాలంటే కొనిచాుడు కాన్న..లేఖ అది ఇంత చకూగా 
ఉపయోగంచుకంటుందని నేన ఊహంచలేదు. న్న 
మన్స్త ఎంతో సంతోషంతో నిండిపోయింది. లేఖని 
గ్టిిగా హతుుకని న్న శుభాకాంక్షలు తెల్లయజేసాన. 

 సన్నమన్ం రోజు వైజాగ్ చేరాము. ముఖయ అతిథిగా 
రాష్ట్ర మహళ్ సంక్షేమ శ్వఖ మంత్రి గారు విచేుశ్వరు. 
మంత్రి గారు లేఖ కి శ్వలువా కపిప సన్నమన్ం చేసి 
ప్రసంగంచవలసిందిగా కోరారు. ఇంటోి తకూవ మాటాిడే 
లేఖ సేిజి మీద ఎల మాటిాడుతుంద్య అని నేన 
ఉతుాకతతో ఎదురు చూస్తుండగా మెలిగా మాటాిడట్ం 
మొదలుపెటిింది.. "చ్చన్ీపపటి నంచ్చ న్న తల్లిదండ్రులు న్న 
చదువు విషయమై ఎంతో బాగా ప్రోతాహంచేవారు...మా 
న్నన్ీ గారి ఆరోగ్యం బాగోకపోవడం మరియు కటుంబ 
ఆరిధక పరిసిథతుల వలి డిగ్రీ తరువాత పై చదువులు 
చదవించలేక మా న్నన్ీ న్నక వివాహం జరిపించారు. న్న 
తండ్రి కంటే గొపపగా ప్రేమించే మనిష్ట న్నక భర్ుగా 

లభించడం న్న పూర్ా జన్మ స్తకృతం. ఇక న్న ఈ 
విజయ్యనికి ముఖయ కార్ణం న్న సేీహతురాలు 

శశి. తన హైదరాబాదులో సాఫ్టి వేర్క సంసథలో 
ఉద్యయగనిగా చేస్ఫునే ఇంటి బాధ్యతలు సక్రమంగా 
నిర్ాహస్ఫు న్నక ప్రేర్ణగా నిల్లచ్చంది. ఈ ముగుగరికీ ఈ 
బహుమతి అంకితం చేస్తున్నీన." అని ముగంచ్చంది. లేఖ 
ప్రసంగ్ం పూరిు అయిపోయిన్న న్న మన్స్త ఇంకా 
అందులో నంచ్చ బయట్పడలేదు. తన్న అవమానించ్చన్ 
శశి గురించ్చ లేఖ అంత గొపపగా ఎల చెపపగ్ల్లగంది? 
న్నటిని వదిల్ల ప్పలన మాత్రమే సేవించగ్ల హంస గురుుక 
వచ్చుంది లేఖని చూస్తుంటే. ఒక మనిష్టలోని చెడు 
వదిల్లపెటిి మంచ్చని మాత్రమే గ్రహంచడానికి మన్ మన్స్త 
ఎంతో గొపపది కావాల్ల అనిపించ్చంది. లేఖ న్న భార్య 
అయిన్ందుక గ్ర్ాంతో గుండె ఉపొపంగంది. 

 వైజాగ్ నంచ్చ ఇంటికి వచ్చున్ మరాీడే విన్య్ నంచ్చ 
ఫోన్ వచ్చుంది. ఒరేయ్ స్తందర్క..నిన్ీ చెల్లిమమ సన్నమన్ం 
లైవ్ లో చూసాము రా... చాల హాపీగా అనిపించ్చంది. ఈ 
రోజు మీ ఇదదరికీ మా ఇంటోినే డిన్ీర్క అని చెప్పపడు. 
ఇపుపడు ఎందుకరా.. అని అనే లోగా..."అన్ీయ్యయ! మీరు, 
వదిన్ తపపకండా రావాల్ల.. ఈ రోజు మా పెళ్ళే రోజు” అని 
అవతల నంచ్చ శశి మాట్లు ఫోన్ లో విన్పడాుయి. 
ఆమెలో ఇంత మారుపక కార్ణం న్నక అర్థం అయిన్న.. ఆ 
విషయం బయట్క తెల్లయనివాకండా "తపపకండా 
వసాుమమమ" అని చెప్పపన. మళ్ళే నేన,విన్య్ "నిజంగా" 
దగ్గర్వబోతున్నీం అనే ఆన్ందంతో న్న "హంస" లేఖకి 
మన్స్తలోనే థంక్ా చెపుపకన్నీన. 
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 .. 
న్నన్ీ...   

తమిమది నెలలు మ్మసిన్ అమమ ఎంత గొపపద్య, తన మ్మయకపోయిన్న అంతే ప్రేమ చూపించగ్ల న్నన్ీని మాత్రం తకూవ చేస్తుంది సమాజం. 
కాన్న జీవితంలో న్నన్ీంటే ఒక దైర్యం. “ఏది ఎమైన్న, న్నన్ీ ఉంటే ఆదుకంటారు” అన్ీ న్మమకం. న్నన్ీ మన్కి జీవితంలో మొదటి గురువు, 
సేీహతుడు.   

 తన్ పిలిలు పెరిగ పెదదవాళ్ళే అయియ, తమ కాళ్ే మీద త్సము నిలబడేంత వర్క ఆ తండ్రి పడే కషిం, అమమ పడిన్ పురిటి నొపుపలతో సమాన్ం 
అని న్నక అనిపిస్తుంది. తమ పిలిలని బాదయత గ్ల మనష్ణలుగా తీరిు దిదదడం చాల కషిం ఐన్న ఎంతో ఇషింగా చేసాుడు న్నన్ీ.. తన్కన్నీ 
బాగా ఎదగాలని కోరుకోని తండ్రి ఉండరు. అందుకోసం ప్రతీక్షణం పరితపిస్ఫు ఉంటాడు..    

అలంటి న్నన్ీ నంచ్చ మన్ం ఏం నేరుుకంటున్నీం..?  అనే ప్రశీకి సమాదాన్ం... “అన్నీ !”. న్నన్ీ చేసే ప్రతీ పని, ప్రతీ మాట్ పిలిల మీద 
ప్రభావం చూపుతుంది..  

న్నక తెల్లసిన్ ఒకాయన్ బాగా సిగ్రెటుి కాలేువారు.... ఓ సారి వాళ్ే పిలిడు అది చూసి తన కూడా కాలుడానికి ప్రయతిీంచాడు 
అపుపడు..       

న్నన్ీ: రేయ్ ఏం చేస్తున్నీవ్.. ?  

పిలిడు: సిగ్రెటుి కాలుస్తున్నీ న్నన్నీ...  

న్నన్ీ: చ్చన్ీ పిలిడివి ఇలంటి పనలు చెయయకూడదు పడేస్వయ్ 

పిలిడు: ఒహొ ఐతే పెదదయ్యయక చెయ్యయచాు న్నన్ీ.. ?   

ఏం సమాదాన్ం చెప్పపలో తెల్లయక తికమక పడడం తండ్రి వంతయియంది.. 

మన్ం చెపేప ప్రతి మాట్, చేసే ప్రతి పన్న పిలిలకి ఎద్య ఒకటి మంచో/చేడో నేరిపస్తుంది.    

అందుకని మీరు చేసే ప్రతి తపుప/ఒపుపలకి అదే పని మీ పిలిలు చెసేు మీరు ఎల సపందిసాురో ఆలోచ్చంచ్చ చెయయండి.. బాధ్యతగా ఉండండి..  

  మా న్నన్ీ చెపిపన్ ఒక మంచ్చ మాట్: మన్ం చేసిన్ మంచ్చపనలు ఊరిక పోవు.. ఏద్య ఒక రోజు ఏద్య ఒక రూపంలో తిరిగ మన్కి 
మంచ్చ చేస్తుంది.  

June 18, 2016 న పిత్ృ దినోత్సవం సందర్భంగా 

- స్వవత్ర ర్ంగ 
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  TAM 

     

మ న్లో ఎంతో మంది అదుితమైన్  ప్పక  శ్వస్త్ర ప్రావీణయం ఉన్ీవారు ఉంటారు. వంట్గ్ది అనే ప్రయోగ్శ్వలలో ఇంటికొక 
శ్వస్త్రవేతు ఉండనే ఉంటారు. అపుపడపుపడూ ఆ ప్రయోగాలు విజయవంతమయియ  ప్రతి ఇంటికీ కొనిీ కాపీ రైటు వంట్లు ఉండట్ం 
మామూలే. అటువంటి కొనిీ మీక న్చ్చున్ వంట్ల రెసిపీలు న్లుగురికీ  చెపిపన్ట్ియితే మిగ్త్సవారు వారు కూడా ప్రయతిీంచే 
అవకాశం ఉంటుందని ఈ "TAM వంటిలుి" ప్రయతీం. 

  1 కపుప నిండుగా సొయ్య ముకూలు లేదా 
 మీల్ట మేకర్క లేదా సోయ్య న్గెగటు ి

  2 సన్ీగా తరిగన్ ఉల్లిప్పయలు 
  2 ట్మ్మటాలు 
  కొంచెం తురిమిన్ కొబురి 
  1 రెమమ కరివేప్పక 
  చ్చటికెడు ఆవాలు (లేకన్ీ ఫర్వాలేదు) 
  ¼ ట స్ఫపన జీలకర్ర 
  1 సన్ీగా కోసిన్ పచ్చు మిర్పకాయ 

  1 ట స్ఫపన అలిం వెలుిల్ల ిపేస్తి 
  ¼ ట స్ఫపన ఎండు మిర్ప కార్ం 
  ½ ట స్ఫపన గ్ర్ం మసాల 
  1/2 ట స్ఫపన పస్తపు 
  1/2 ట స్ఫపన కొతిుమీర్ పొడి 
  కొంచెం కొతిుమీర్ (పైన్ అందంగా 

 కన్పడటానికి) 
  కొదిదగా ఉపుప మరియు న్యనె 
   చ్చటికెడు ఇంగువ (ASAFOETIDA) 

  

ఈ సారి వంట్: మీల్ట మేకర్క మసాల కర్రీ 
కావలసిన్వి పదారాథలు  (1 కపుప = 240 మిల్ల ిల్లట్రిు): 
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2. కూర్ చేసే ప్పన్ లో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి అవి చ్చట్పట్లడే సమయ్యనికి  ఇందాక చెపిపన్ మొతుంలో ఇంగువ, 
కరివేప్పక, ఉల్లిప్పయలు, పచ్చు మిర్పకాయలు కలపండి. ఉల్లపి్పయల ద్యర్గా వేగే వర్కూ అల వేయించండి. 

1. ఒక ప్పత్రలో మూడు కపుపల న్నరు పోసి పొయియ వెల్లగంచండి. అందులో "మీల్ట మేకర్క" వేసి మెతుగా ఉడికవర్క 
ఉంచండి.  మెతుగా అయ్యయయి అనిపించగానే పొయియ ఆరేపయండి. ఇపుపడు న్నరు మొతుం వంపేసి కొంచెం చలిని న్నరు 
పోసి కడుగుతూ మీల్ట మేకర్క లోని న్నటిని మొతుం వతుడం దాారా తీసేయండి. ఒకవేళ్ మీల్ట మేకర్క ముకూలు పెదదగా 
అనిపిసేు వాటిని ముకూలుగా కోస్తకోవచుు. ఈ విధ్ంగా మీల్ట మేకర్క లోని న్నరు మొతుం పొయ్య దాకా చేసి దీనిని ఒక 
పకూన్ పెటిుకోండి. 

3. అల ఉల్లిప్పయలు వేగుతున్ీపుపడే ట్మ్మటాలు మరియు తురిమిన్ కొబురి కల్లపి న్యర్ండి. 
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4. ఉల్లిప్పయలు వేగన్టుి అనిపించగానే అలిం వెలుిల్లి పేస్త ిఅందులో కల్లపి పచ్చు వాసన్ పోయ్య దాకా వేయించండి.  

5. ఈ దశలో గ్రండ్ చేసిన్ ట్మ్మటా మరియు కొబురి తురుము కలపండి. 

6. ఇపుపడు ఇందాక చెపిపన్ మ్మత్సదులో కార్ం పొడి, పస్తపు, గ్ర్ం మసాల, కొతిుమీర్ పొడి, మీల్ట మేకర్క, ఉపుప 
కలపండి. 
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7. ఒక మూడు నిముష్టల ప్పటు గ్రిట్తో తిపుపతూ వేయించండి. మీల్ట మేకర్క మసాల బాగా కల్లసే వర్కూ అల వేయించండి   

8. ఈ సమయంలో కొంచెం న్నరు కలపడం దాారా కొంచెం గ్రేవీ వచేుల చేయవచుు.  

తదుపరి సంచ్చకలో మరొక కొతు వంట్తో మళ్ళే కలుదాదం !! 

9. అల కొంచెం న్నరు కల్లప్పక ప్పన్ మీద మూత పెటిి, పొయియ తకూవ మంట్లో పెటి ి5 నంచ్చ 8 నిముష్టలు 
ఉంచండి. ఇల చేయడం దాారా మీల్ట మేకర్క బాగా ఉడుకతుంది. చ్చవరికి న్యనె కొంచెం పైకి తేలుతుంది. 

10. ఇపుపదు పైన్ కొంచెం కొతిుమీర్ చ్చలకరించండి. 

11. ఇంక మీ "మీల్ట మేకర్క మసాల కూర్" రెడీ !!  

27 జులై 2016 



  (గ్మనిక: ఇందులో ఎవారిన్న నొపిపంచే ఉదేదశం లేదు...కవలం హాసయం కోసమే) 

న్న చ్చన్ీపుపడు మా అమమ కోడికూయక ముందే లేచ్చ అందరికి కావలసిన్ పనలు చేసి పెటిేది. మా ఆవిడ మాత్రం న్నతో ప్పటే 
లేసాున్ంటుంది.. 

అవున...పిలిల్లీ ఆడించడానికి త్సత, న్నన్మమ, ఇంటి పనలోి సాయం చెయయడానికి పని మనష్ణలు ఇకూడ ఉండరు కదా...? ఆ మాత్రం 
ఉంట్ది మరి ! 

న్న చ్చన్ీపుపడు మా అమమ రోజుకొక వెరైట టిఫిన్ చేసి పెటిేది. మా ఆవిడ పదాదకల చేసే ఇడీి..ఉప్పమ తిన్లేక ఛస్తున్నీ.. 

మరి నవుా ఎపుపడన్నీ పొర్ప్పటున్ ఒకూ రోజన్నీ ఇడీి చెయయడానికి ట్రై చేసావా? సోది ఆపి పెటింిది తిన.. 

ఎపుపడన్నీ ఒకూ సారి మందు ప్పరిీ కి వెళ్ళేన్న...ఒక సిగ్రెటుి త్సగన్న...ఒకటే గోల.. 

న్న చెతు అలవాటి్తో ఆరోగ్యం ప్పడయితే...పనలనిీ మానకని ఎవడు సేవ చేసాుడు? అర్థం చేస్తకొవూ.. 

ఈ పిలిలతో హం వరుూ చేయించలేక ఛస్తున్నీ...మా న్నన్ీ మాతో ఏన్నడూ ఇల చేయించ్చ ఎరుగ్డు....అంత్స అమేమ చూస్తకనేది 

అల మన్ న్నన్ీలందరూ స్త్రీ జాతిని విరివిగా వాడేసారు కాబటిే...ఈ రోజు...రివర్కా గేర్క అయియంది....దీనిక బాధ్ పడితే ముందు ముందు 
ఇంకెల బతుకత్సవు? In Front Crocodile Festival .. కదా 

ఏదన్నీ ప్పరిీకి వెళ్ళేలంటే చాలు... గ్ంట్లు గ్ంట్లు కావాల్ల రెడీ అవాడానికి...మా అమమ పది నిముష్టలోి రెడీ అయ్యయది 

మరి ఆ రోజులోి ఇనిీ ర్కాల కాస్వమటిక్ా లేవు కదా...మహా అయితే ప్పండ్ా పౌడరు..కంకమ..అయిన్న మీ ఆవిడ అందంగా కన్పడితేనే 
కదా న్నక గొపప? నిజం చెపుప? 

అన్నీ న్న సంప్పదన్ తోనే తేవాల్ల ...తన్ ఆసిు మాత్రం భద్రంగా దాచుకోవాలంట్... 

అవున మరి...దాచుకొని తనే తినేస్తుంది ప్పపం...ఎనిీ దాచ్చన్న...పిలిల కోసమే కదా? నవుా దాచ్చన్న...దానికోసమే కదా...నవుా ..న్న 
సోది ఏడుపు 

న్న చ్చన్ీపుపడు మా అమమ.... 

సరేి ఇంక ఆపు...నవుా ఇంకా చ్చన్ీపపటి పిలిడిలగే ఆలోచ్చస్తున్నీవు...కొదిదగా ఎదగ్మనే మేము కూడా చెపేపది.. 

NRI 

-ఈకవి 
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TAM Patrika CROSSWORD  

July 2016 

 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 

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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కిర్ణ్ : అరేయ్ ఏమి చేస్తున్నీవ్ రా! 

గోప్పల్ట : ఏమైన్న చేసేు ఇకూడ ఎందుక ఉంటాన రా!   

కిర్ణ్ : సరే కాన్న లకీూ డ్రా లో...... (మాట్ పూరిు కాకండానే) 

గోప్పల్ట : అదేంటి రా కొతుగా ? 

కిర్ణ్ : లట్రీ లో టికెూట్ తీయడానేీ లకీూ డ్రా అంటారు రా 

గోప్పల్ట : అయితే న్నక ఎందుక చెపుున్నీవ్ ? 

(గోప్పల్ట చేతిలో 100 రూప్పయలు పెటిాడు కిర్ణ్ ) 

గోప్పల్ట : న్నక అపుప వదుద రా...  

కిర్ణ్ : ఒరేయ్ న్నక మాట్ పూరిుగా వినే అలవాటే లేదా రా! 

గోప్పల్ట : డబ్బులు కటిిన్ ప్పఠమే సరిగా విన్లేదు, ఊరిక వచ్చున్ మాట్ ఎల వింటాన ? 

కిర్ణ్ : నవుా బాగుపడవ్ రా! 

గోప్పల్ట : ఎందుకరా అంత మాట్ అంటావ్ ? 

కిర్ణ్ : న్నక లకీూ డ్రా లో 200 వచాుయి రా..  న్న మిత్రుడివి కదా . న్నక కూడా ఒక 100 ఇదాదం అని వచాు.  

నినీ చూసేు .. అసలు ఏమి చెపుున్నీరో విందాం అనే అలవాటే లేన్టుిన్నీవ్..  

నినీ బాగు పర్చడం ఎవరి వలి కాదు అంటూ గోప్పల్ట చేతిలో పెటిిన్ 100 తీస్తకొని నిటిూరుస్ఫు వెళ్ళేడు కిర్ణ్...  

 

 

గ్మనిక: చెపేప మాట్ పూరిుగా విని, తరువాత దానిలో అన్వసర్మైన్ విషయ్యలు 
వదిలేసి, అవసర్మైన్ విషయ్యలనండి విజఞత పొందేవాడే జాఞని. 
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ఆ గ్ది.. 

ఆ గ్ది నిండా వెలుతురు 

ఆ గ్ది నిండా వెచుదన్ం 

ఆ గ్ది నిండా సాఛామైన్ గాల్ల 

ఆ గ్ది నిండా స్తసార్ సంగీతం 

ఆ గ్ది నిండా త్సజా పరిమళ్ం 

ఆ గ్దిలో వీటి కలయిక అదుితం 

ఆ గ్ది హెచుు తగుగలక అతీతం 

ఆ గ్ది..న్న హృది.. 

చెల్ల ! 

ఆ గ్ది నిండా నవుా 

ఆ గ్ది నిండా న్న తల్ల ి

ఆ గ్ది నిండా న్న తండ్రి 

ఆ గ్ది నిండా.. 
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         -ఈకవి 

అందరికీ ఆర్డుగుల గొయియ మాత్రము నిచుు "చావు" అసలు సిసలు కమూయనిస్తి 

చావుకి అందరూ సమాన్ము. లేవు దానికి పేద, ధ్నిక త్సర్తమయము 

చావన్ీది లేనిదొకూ చావు మాత్రమే! దిగ్దుడుపు దాని ముందు ఎంత అందమయిన్ ! 

 

ఎవరిన్న దేాష్టంచక అందరిన్న ప్రేమించున చావు...తుదక తన్ అకూన్ చేరుుకొన. 

కల, మత, ప్రాంత, దేాష్టలు లేన్టిిదీ చావు 

పేదరికం, అస్ఫయ, ఈరాిూ, దేాషమన ఆస్తులు బ్రతుకక కట్ిబెటిిన్ "పేద" చావు 

 

మరి చావంత గొపపదైన్ మన్ బతుకెంత గొపపగా నండవల్ల? 

“ పరుల చావిచుు ప్పఠము మన్ బ్రతుక నేర్ావల్ల ” 

పుటిిన్ ప్రతి వారు చావడం తథయంబ్బ. చచ్చున్ ప్రతి వారూ తిరిగ పుటుిట్ ఎంత నిజము? 

చచ్చున్నక సాధంచలేమింక... సాధంచ్చ చావవల్లనెంచకాూ.. 

 (కష్టిలక కృంగపోయి చావే మార్గమనకొని ఆతమహతయల బాట్ పటేి వారికి,  జీవితంలో 
లక్షూం లేన్టువంటి వారి కోసం..) 

     ? 
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    (న్న హందీ.. మా న్నన్ీ తంటాలు..) 
 నేన తెలుగు మీడియం అవడం వలి న్నలుగో తర్గ్తి వర్క హందీ బొతిుగా తెల్లదు. ఐద్య తర్గ్తిలో అనకంటా.. మొదటి 
సారి హంది చూసా.. మొదటి రోజు   

మా హందీ టచర్క: ఎవరికైన్న హందీ తెలుసా ..  
నేన: తెలుస్త టచర్క.. 
టచర్క: ఏం తెలుస్త చెపుప  
నేన: స్తవార్క 
టచర్క: ఏంట్ది.. అంటే ఎంటో తెలుసా.. ?   
నేన: తెలుస్త టచర్క.. స్తవార్క అంటే బంగార్ం అని  
మా టచర్క కి ఏం మాటిాడాలో తెల్లలేదు   
 

 ఏదైన్న అలిరి చేసిన్పుపడు మా న్నన్ీ స్తవార్క అని తిటిేవారు మా తముమడిని.. చాల రోజులు మాక అర్థం అయ్యయది కాదు.. 
న్నన్ీని అడగాలంటే భయం మరి.. కాసు దైర్యం చేసి అడిగతే.. స్తవార్క అంటే హందీలో బంగార్ం తల్లి అని సర్దాగా చెప్పపరు న్నన్ీ... 
నేనేమ్మ అది పటిేస్తకని  కాిస్తలో వాడేసా.. ఆ తరువాత మళ్ళే మా తముమడు చెపేు కాన్న అర్థం అవలేదు అసలు అర్థం ఏంట అని !   

 అల మొదలైన్ న్న హందీ ప్రసాథన్ం ఇపపటికీ సాగుతూనే ఉంది..    

 అదేంటో తెల్లదుకాని హందీ అంటే పెదదగా ఇషిం కూడా ఉండేది కాదు. ఎపుపడూ అంతంత మారుూలే వచేువి..  స్ఫూలోి 
టచరు, ఇంటోి న్నన్ీ.. బాగా వాయించ్చ పెటిిన్న.. మన్కి మారుూలు మాత్రం వందకి ముపెపప మాత్రమే.. ఒకోూ ప్పఠం కన్నసం వంద 
సారిు రాయించేవాళ్ళే న్నతో.... ఐన్న అంతే.. సరే ఇంక దీనికి నేరిపంచడం స్తదద దండగ్ అనకని వదిలేసారు న్నన్ీ.. అలంటి నేన 
పదవ తర్గ్తి పరీక్షలకి వెళ్ళుంటే.. మా న్నన్ీ చెపిపన్ మాట్: ఈసారి కడా అవే ముపెపప ఐన్న తెచుుకో తల్లి అని..    

 ఇంతలో resultsరానే వచాుయి ..  ముందు చూసేది హందీ మారుూలే కదా మరి.. మన్కి వంద కి ఎన్భై ఆరు వచాుయ్.. 
మా న్నన్ీ ఒక పది సారిు చెక్ చేసారు ఇవి న్నవేన్న కాదా అని..  

 ప్పపం మా హందీ టచర్క ఎకూడున్నీరో కాని చాల కషపిడాురు న్నక ఆ మారుూలు రావడనికి ...  

 ఐన్న మన్ం మాత్రం ఆ హందీ ని ఆ మారుూల వర్క చదివి వదిలేశ్వం.. ఇపపటికీ హందీ సినిమా వసేు sub titles లేకండా 
చూడలేన..     

స్వవత్ర ర్ంగ 
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40 జులై 2016 



TAM పత్రిక గ్త సంచ్చక మీరు చదివి ఆన్ందించారు అని ఆశిస్తున్నీము  
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).  
 
ఇక నంచ్చ TAM పత్రికన ప్రతి మూడు నెలలక ఒకసారి మీ ముందుక తీస్తక రావాలని నిశుయించాము. దీనికి మీ అందరి 
సహకార్ం మేము కోరుకంటున్నీము. ఔత్సాహక ర్చయితలు, ర్చయిత్రులు మీ కలం కదిపి మీ ఆలోచన్లు పంచుకోవడానికి 
TAM పత్రికన వేదిక చేస్తకంటార్ని మేము ఆశిస్తున్నీము. 
 
మీక వ్రాసే అలవాటు వున్నీ..వ్రాయ్యలని మన్స్తలో కోరిక వున్నీ..TAM పత్రిక మిముమ వెన్ీంటి ప్రొతాహస్తుంది. కింద 
పేరొూన్ీ నియమాలు ప్పటిస్ఫు, మీ ఆల్గచన్లు మాక ఈ మెయిల్ట దాారా tampatrika@tamaryland.org క 
పంపించండి....తెలుగు భాష ఉన్ీతికి తోడపడండి. 
 
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల రోజు వారీ జీవితంలో ప్రతిబింబించే సమసయలన సపృశిస్ఫు, వాటికి మీక తోచ్చన్ పరిష్టూరాలు 
స్ఫచ్చస్ఫు ఉండేవీ, చకూటి తెలుగు హాసయంతో కూడిన్వి, తెలుగు మహన్నయుల జీవిత చరిత్రల గురించ్చన్వి, తెలుగు భాష 
ఉన్ీతిని కోరుతూ తెలుగు సంసూృతీ సంప్రదాయ్యలక ప్రొత్సాహం అందించేల ఉండే వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవాబడున. 
 
2) మీరు వ్రాసే విషయ్యలు ఎవరికీ ఇబుంది కల్లగంచకూడదు. అందరి మనోభావాలన గౌర్వించేల వుండాల్ల. ఏ కలలన, 
మత్సలన కించపరిచేల ఉండకూడదు. 
 
3) మీరు మాక పంపే ఆరిికల్టా మీ సొంతం అని హామీ పత్రం జతపర్చాల్ల. ఇతరుల నంచ్చ స్ఫూరిు పొంది వ్రాసే వాటికి refer-
ences ఇవాాల్ల. 
 
4) మీరు వ్రాసేవి తెలుగులో ఉంటే మంచ్చది. తెలుగు టైపింగ్ కొర్క www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర్ online టైప్ రైట్ర్క 
సదుప్పయం ఉపయోగంచుకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకూటి దస్ఫురితో వ్రాసి సాూన్ చేసి పంపగ్లర్ని మన్వి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలక ఒకసారి మొదటి త్సరీఖున్ వెలువడుతుంది. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిికల్టా/కథలు/
కవితలు మాక 15 రోజుల ముందుగా అందేటుి చూడండి. 
 
6) మీ ఆరిికల్టా ప్రచుర్ణక స్వాకరించబడితే మీక ఈ మెయిల్ట దాారా తెల్లయజేయబడుతుంది. 
 
7) ప్రచుర్ణ తుది నిర్ణయం సంప్పదకలదే. ఏ కార్ణం చేతన్యిన్న మీరు పంపిన్ ఆరిికల్టా/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకన్ీ 
సంచ్చకలో మేము ప్రచురించలేకపోయిన్ ఎడల, తదుపరి సంచ్చకలో ప్రచురించే ప్రయతీం చేసాుము. 
 
ఈ మెయిల్ట:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రిక వెలువడు నెలలు (January, April, July, October) 
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