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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 



 నేటి తలిిదండ్రుల కలలనీన వారి ప్తలిల చదువు స్ంధయల మీదే కంద్రీకృతమయి ఉనానయి. ప్తలిలిన 
కన్న దగగరి నుంచే వారు ప్పదాయాయక ఏమవావలి అనే దాని మీద మాన్స్థకంగా ఒక అభిప్రయం 
ఏరెరచుకుంట్టనానరు. ఒక చట్రంల్ల తమ అంతరంగాలను బంధీలను చేస్థ ఏ విష్యానిన అయినా 
చదువుక ముడిప్పడుతూ "అవస్రమా, కాదా" అనే దృష్టటతో చూడటానికి అలవాట్ట పడిపోయారు. ప్తలిలకు అనినంటికంటే తలిిదండ్రులు ఇవవగల 
గొపె ఆసులిు ఏమిటో తెలుస? డబుు, చదువు..కాదు. ఆతమ విశ్వవస్ంతో దూసుకెళ్ళళ నేరుె, న్లుగురితో కలివిడిగా మెలుగుతూ నాయకుడిగా 
ఎదగే లక్షణం, పౌష్టటకాహారం తీసుకోవడం దావరా ఆరోగయం మీద దృష్టట ప్పట్టగల విధాన్ం, జ్యాపజ్యాలను స్మాన్ంగా స్వవకరించగల క్రీడా 
స్ఫూరిి మొదలైన్వి. ఎందుకంటే ఇవి ఏ పుస్కిాల్లనిో చదవితే అలవడవు. స్ఫకళ్ళల్ల మొకుకబడిగా చెప్తెనా బుర్రకెకకవు. 

 ఏదయినా కష్టమయిన్ క్కతి విష్యం నేరుికునేట్పుెడు వారికి తోడుగా ఉండి "నువువ సధంచగలవు" అనే విశ్వవస్ం వారిల్ల 
కలుగజేయాలి. తోటి ప్తలిలతో పోలిిచూస్థ తకుకవ చేస్థ ఎపుెడూ మాటాిడకూడదు. ఏదనాన పని చెయయలేకపోయిన్పుెడు అద నేరుికునే వరకూ 
చేయూతనిచిి, "కష్టపడితే ఏదయినా సధంచగలం" అనే నిజ్ం అవగాహన్ కలిగించాలి. ఆట్ల్ల అయినా మరే ఇతర విష్యాల్లి అయినా 
ఒకకసరి ఓడిపోతే నిరుత్సాహపడకుండా "కృష్టతో నాస్థి దురిభక్షం" అనే విష్యానిన తెలియజెపాెలి. ఇలంటి జీవిత స్త్సయలు మన్ ప్తలిలకి ఎవరూ 
పని కట్టటకుని చెపెరు. అస్లు ఎవరు చెప్తెనా మెదడుకి పట్టవు. అవి మన్ చరయల దావరా వారికి సునినతంగా అరిం అయేయట్టి చేస్థ వారి గుండె 
ల్లతుల్లి నాట్టకునేల చేయాలి. అవే భవిష్యతుిల్ల వారి వయకిిత్సవనిన నిరణయిసయిి. 

 ఈ రోజు మనిష్ట స్ంఘజీవి అనేద నిరివవాదాంశం. ఒకపెటిలగా బావిల్ల కపె లగా బ్రతుకీడిడం కుదరదు. కలిస్థ పని చేసే "టం 
వర్కక" కలిర్క ల్ల ఇమడలేక పోతే మనుగడక ప్రమాదం ఏరెడుతుంద. ఎదుటి వారిని గౌరవిస్ఫ,ి వారి అభిప్రయాలను పరిగణిస్ఫి, ఎవరినీ 
నొప్తెంచకుండా తమ అభిప్రయాలను స్ఫటిగా చెపెగల నేరుె కలుగజేయాలి. ప్తలిలకు తపెనిస్రిగా ఆట్లకు క్కంత స్మయం ఉండేట్ట ి
చూసుకోవాలి. తదావరా గెలుపు ఓట్ములు జీవితంల్ల భాగం అనే విష్యం వారికి చకకగా చేరి జీవితంల్ల ఒడుదుడుకులు ఎదురైనా ముందడుగు 
వేయగలుగుత్సరు. 

 ప్తలిలు చిరుతిళ్ళళ ఎకుకవగా ఇష్టపడత్సరు. అవి ఒకకసరిగా నిషేధంచకుండా అందుల్లని మంచి చెడులు, మన్ శరీరం మీద వాటి 
దుష్పెరభావం విడమరిచి చెప్తె వారికి మంచి ఆహారం మీద ఇష్టం ఏరెడే విధంగా అలవాట్ట చేయాలి. "ఆరోగయమే మహాభాగయం" అన్నద అక్షర 
స్తయం. ఇవనీన మన్ ప్తలిలకు అలవడాలంటే మన్ం కూడా ఇవే విధానాలు పాటిస్ఫి వారికి మారగదరశకంగా 
నిలవాలి. ఫాస్టట ఫుడ్ కలిర్క కు దూరంగా ఉంచాలి. 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

     



సరిలేరు మీకెవ్వరు.... 
(TAM ఆధ్వర్యంలో అంతరా్జతీయ మహిళా దినోతసవ వేడుకలు) 
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ఆ డదే ఆధారం మన్ కథ ఆడనే ఆరంభం అని ఒక కవి అనానరు. మగవారు చేసే అనిన పనులు 
ఆడవారు చేయగలరు కానీ.. క్కనిన శకుిలు ఆడ వారికి మాత్రమే దేవుడిచిిన్ వరాలు.. వాటి మీద స్రవ 
హకుకలూ వారివే.. అందుల్ల జ్న్మ నివవగల స్ృష్టట కారయం నుంచి.. మాతృతవపు మమత్సనురాగాలతో 
మైమరప్తంచగల మహతయం దాకా...ఎనోన ఉనానయి. కారేయషు దాస్థగా, కరణేషు మంత్రిగా మరెనోన 
రూపాలకు ప్రతిరూపం అయిన్ ఆడవారు లేనిదే ఒకక రోజు కూడా ఏ కుట్టంబం స్ంతోష్ంగా ముందుకు 
సగలేదు. గంప్పడంత స్ంత్సనానిన ఉన్నత శిఖరాలకు చేరేి ప్రక్రియల్ల ఇంటిక అంకితమయిన్ "ఆనాటి" 
మహళ్ నుంచి...ఉద్యయగంతో పాట్ట ఇంటినీ చకకదదుాకోగల స్మరయత సధంచిన్ "నేటి" మహళ్ 
వరకు....నేరుె..ఓరుెల్ల తమకు ఎవరూ సటి లేరని నితయం నిరూప్తస్ఫినే ఉంటారు...అట్టవంటి ఆడవారిని 
రోజూ స్మరించుకునాన రుణం తీరనిద. అయినా ఈ తీరిక లేని జీవన్ంల్ల వారికి ఒక రోజుని ప్రతేయకంగా 
కటాయించి 'అంతరాాతీయ మహళా దనోతావం' పేరిట్ ప్రతి ఏటా మారిి 8, 2016న్ జ్రుపుకోవడం 
అభిన్ందనీయం.. 
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 అనిన రంగాల్లి రాణిస్ఫి మరెంతో మంద మహళ్లకు స్ఫూరిిగా నిలుసుిన్న TAM మహళా 
స్భ్యయల ఆధవరయంల్ల 50 మందకి పైగా మహళ్లు పాల్గగన్గా 'ప్రపంచ మహళా దనోతావ ' వేడుకలు  
మారిి 12, 2016 న్ ఘన్ంగా జ్రుపుకునానరు. ఆన్ందోత్సాహాలతో సగిన్ ఈ వేడుకలకు ఎలిికాట్ 
స్థట, మేరీలండ్ ల్లని 'యువ డాన్సా అకాడమీ' వేదకగా నిలిచింద. ఈ కారయక్రమానికి ముఖయ 
అతిధగా మేరీలండ్ యూనివరిాటికి చెందన్ ప్రముఖ వైదుయరాలు శ్రీమతి గట్టట కాంచన్ గారు 
విచేిసరు. స్త్రీలు సధంచలేనిద ఏదీ లేదంటూ అనిన రంగాలి్ల ఆడవారు ముందంజ్ వేయాలని 
మహళా స్భ్యయలందరూ ఆకాంక్షంచారు.  

 ఇట్టవంటి కారయక్రమానిన నిరవహంచిన్ TAM స్ంస్ికు, హాజ్రయిన్ మహళ్లందరూ 
ధన్యవాదాలు తెలియజేసరు. ఈ స్ందరభంగా ఉత్సాహకరమయిన్ ఆట్ పాట్లతో 
మహళ్లందరూ ఆన్ందంగా గడిపారు. ఆట్లల్ల విజ్యం సధంచిన్ మహళా మణులు కిరణ్, 
రుచి, స్థమత, స్రస్వతి, రాధ గారకిు శ్రీమతి కాంచన్ గారు మరియు “పారడైజ్ ఇండియన్స 
కుజీన్స” వయవసిపకురాలు శ్రీమతి కలయణి గారు బహుమతులు అందజేసరు. 
 ఈ కారయక్రమానిన ఇంత తకుకవ స్మయంల్ల సుసధయం చేస్థన్ TAM సంస్కృతిక 
విభాగం, ఈవంట్ మేనేజెమంట్ విభాగం, అలంకరణ విభాగం ల్లని స్భ్యయలందరికీ TAM 
ప్రెస్థడెంట్ కూకట్ి శ్రీనివాస్ట గారు మరియు TAM బోరుు డైరెకటరిు పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు 
తెలియజేశ్వరు. ఇట్టవంటి కారయక్రమాలు ముందు ముందు మరినిన జ్రుపుకోవాలని మహళా 
స్భ్యయలందరూ ఆకాంక్షంచారు. 

అద జ్న్మనిచిిన్ తలినిి తలచుకునే తరుణం..  
మమకారానిన పంచిన్ సోదరీమణులను స్మరించుకునే సుదన్ం..  
జీవిత్సంతం తోడుండటానికి న్డచి వచిిన్ అరాయంగిని ఆదరించే ఆతీమయ దన్ం..  
అదే ప్రపంచ మహళా దనోతావం..  
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Our Proud Sponsors 



       జ్న్వరి 16, 2016న్ మేరీలండ్ ల్ల ప్రవాస్ భారతీయులు 
స్ంక్రంతి స్ంబరాలు ఘన్ంగా జ్రుపుకునానరు. ఈ 
కారయక్రమానికి విశిష్ఠ అతిథిగా చంద్ర వలేరి విచేిసరు. చంద్ర 
వలేరి వాష్టంగటన్స డి.స్థ.ల్లని భారత రాయబార కారాయలయంల్ల 
సెక్రెట్రీగా సేవలందసుినానరు. ఆమె తన్ ప్రస్ంగంల్ల TAM 
సంస్కృతిక కారయక్రమాలను శ్విఘంచారు. ఎవరికైనా ఎపుడైనా 
ఏదైనా వీస స్మస్య వచిినా లేదా రాయబార కారాయలయపు 
సేవలు అవస్రమయినా తన్ను స్ంప్రదంచవచుిన్ని తెలిపారు. 
తొలుత TAM అధయక్షులు కూకటి్ శ్రీనివాస్రావు గారు  స్ంక్రంతి 
స్ంబరాల కారయక్రమానిన ప్రరంభిస్ఫి విశిష్ట అతిథి చంద్ర వలేరి 
తలిి గారిని వేదక పైకి ఆహావనించారు. 
       స్ంక్రంతి స్ంబరాలల్ల భాగంగా అనేక రకాల ఆట్ల 
పోటలను నిరవహంచారు. "ఒకక మహళ్" గేం షోల్ల భాగంగా 
రకరకాల ఆట్లపోటలు నిరవహంచారు.   
      మగవారికి "ఒకక మగాడు" గేం షో నిరవహంచారు. సాతో 
స్వరియల్ భాగాలను గాిసుల్ల వయయడం, బాల్ా ట్రేల్ల నుండి తీస్థ 
గాిసుల్ల వేయుట్ వంటి ఆట్లను నిరవహంచారు. "ఒకక మగాడు" 
పోటల్ల విజేతగా భగత్ యారిగడు నిలిచారు.  

        అనినంటి కనాన ముందుగా మహళ్లకు ముగుగల పోటలు 
నిరవహంచారు. మహళ్లందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా రంగవలుిలు 
తీరిిదదాారు. చూసే వారికి అవి ఇంద్రధన్సుాల, హరివిలుిల 
అనిప్తంచేంతగా అబుురపరచాయి. ముగుగల పోటలకు నాయయ 
నిరేణతలుగా అనిత ముతిోజు, శివకుమారి ముకకపాటి తదతరులు 
వయవహరించారు. ముగుగల పోటలల్ల గెలిచిన్ ముగుగరికి వాచీలు, 
గిఫ్టట కారుులు బహుమతులుగా అందజేసరు.  
         కారయక్రమం మరియు పోటలు అదయంతం 
ఉత్సాహభరితంగా, అతయంత ఆహాిదంగా జ్రిగాయి. భోజ్నాలు 
"పారడైజ్ ఇండియన్స కుజీన్స" వయవసిపకులు వన్నంరెడిు శ్రీధర్క గారి 
సౌజ్న్యంతో అందజేయబడాుయి. 
        చివరిగా TAM స్భ్యయలు అందరూ క్కదాసేపు కోలట్ం 
ఆడారు. సంస్కృతిక కారయక్రమాలను రాకష్ మాధవ్ గారు, శ్రీలక్ష్మి 
చాపరాల గారు, అరిన్ కతిి గారు, అనిత ముతిోజు గారు, సురేష్ 
గెడ గారు నిరవహంచారు. 
        కారయక్రమానికి హాజ్రైన్ చిన్నరులందరినీ ఒకచోట్ 
కూరోిబెటిట వారికి ప్పదాలందరూ భోగి పళ్ళళ పోశ్వరు. 
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మహళ్లకు ఆట్ల పోటలు 
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పురుషులకు ఆట్ల పోటలు 

చినానరులకు భోగి పళ్ళళ 
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“ TAM మహళ్ “ స్త్సకరం పొందన్ సవతి చావ 

ముగుగల పోటల్ల ఉతిమ ముగుగ బహుమతి పొందన్ ముగుగ 



 
- రాాంకీ కోమకుల అ ద వరాాకాలం. ఒక రోజు మా కుట్టంబంతో మేరీలయండి్ల  

ఉంట్టన్న అన్నయయ వాళ్ి ఇంటికి వళాిము. బాగా వరాం పడి  

అపుెడే ఆగిపొవడంతో పరిస్రాలు తేమతో స్వఛ్ఛంగా కనిప్తసుినానయి. చెట్ినీన మన్ం సనన్ం  

చేస్థన్ తరావత పొందే హాయితో ఉనానయి. ఉడతలు బయటికి వచిి ఆడుకుంటూ చిందులు వేసుినానయి.  నేను 
క్కనిన ఫొటోలు తీస్థ ఇంటోికి వళాళను. సయంత్రం వేళ్ మా అన్నయయ వాళ్ళ పాప వచిి "అకకడ ఒక ఉడుత 
గోడ మీద కూరుిని అరుసుింద, దానికి ఏమో అయియంద" అంద. అందరం బయటికి వళిళ ఆ ఉడుతని చూసం. 
అద ఒక కిటికీ చివరన్ ఉంద. ఇంటి పైనుంచి కింద పడితే గానీ అకకడికి చేరుకోలేదు. దాని దగగరగా వళిళ 
చూసం. అద గాయపడి ఎకకడికీ పరిగెతిలేక స్హాయం కోస్ం మూలుగుతున్నట్టింద. మళ్ళళ పడుతున్న వరాం 
దాని బాధను రెటిటంపు చేసుింద. ఏమి చేదాామా అని ఆల్లచించి జ్ంతు స్ంరక్షణ కంద్రం వాళ్ళని ప్తలిసేి వాళ్ళళ 
ఉడుతని క్షేమంగా చూసుకుంటారని అనిప్తంచిందే తడవుగా ఫోన్స చేసము. మా చిరునామా, ఉడుత ఎకకడ 
ఉందో చెపాెము. వాళ్ళళ ఒక 10-15 నిమిషాలి్ల వసిమని అనానరు. వరాం పడుతుండడంతో “మీరు బయటికి 
రావదాు, మేమే వచిి తీసుకెళ్త్సం” అని అనానరు.  

 ఒక పదహేను నిమిషాల తరావత జ్ంతు స్ంరక్షణ కంద్రం వారు వచాిరా అని బయటికి వచిి 
చూసము. ఆశిరయకరంగా వాళ్ళళ అపెటిక వచిి ఆ చీకటోి ఉడుతను వతుకుతునానరు. వాళ్ళకి ఉడుత ఎకకడ 
ఉందో చెపాెము. వాళ్ళళ ఒక బోను లంటిద తెచిి ఉడుత దగగరికి వళ్ళి అద గటిటగా అరిచింద. పట్టటకోబోతే 
బలమంత్స కూడదీసుకుని ఒకకసరిగా అకకడినుంచి దూకి ఎకకడికో వళిళపోయింద. మేమూ, వాళ్ళళ ఆ  
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ఉడుతని వదకడంల్ల స్ఫలం కాలేదు. అద ఎందుకు అల అరిచింద అంటే, స్హయం క్కస్ం అద వేరే 
ఉడతలని  ప్తలిచింద అని జ్ంతు స్ంరక్షణ కంద్రం వాళ్ళళ చెపాెరు. ఉడుత ద్యరకకపొవడంతో అద క్షేమంగా 
ఉండొచిని ఇంటోికి వళిళపోయాము. జ్ంతు స్ంరక్షణ కంద్రం వారు అంత వరాంల్ల ఒక ఉడుత కోస్ం 
స్మయానికి రావడం చాల గొపెగా అనిప్తంచింద. క్కనిన సరిు ఇతర దేశ్వల్లి మనుషులక స్హయం అందక 
మన్ం విలవిలిడడం చూసిము. అతయవస్ర పరిస్థితి వచిిన్పుెడు మనుషులకు గాని, జ్ంతువులకు గానీ 
ప్రణాలకు విలువ ఇవావలిాన్ స్మయం ఇద. సటి మనిష్ట అతయవస్ర పరిస్థితిల్ల ఉన్నపుెడు స్హాయం 
చెయయడం, అంబులెనుా వచిిన్పుడు పకకకు తపుెక్కని దారి ఇవవడం మాన్వుని కనీస్ ధరమం అనిప్తంచింద.  
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ఉధృతమైన్ గాలులతో వాత్సవరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా...ఎట్టవంటి నిరుత్సాహం లేకుండా పాల్గగన్న వందలద 
మంద ముందు చలిని గాలులు స్యితం చిన్నబోయాయి. బోర్కు ఆఫ్ట ఎడుయకష్న్స స్భ్యయనిగా ఎనినకకు పోట చేసుిన్న 
తెలుగు స్ంతతికి చెందన్ ప్రవీణ్ పొన్ననరి గారు మాటాిడుతూ, ఈ కారయక్రమానికి 2000 మందకి పైగా హాజ్రయాయరు 

అని చెపాెరు. ఆయన్ మాటాిడుతూ స్మాజ్ంల్ల ఉన్న వివిధ తరగతుల వారు ఒకక త్సటిపైకి వచిి కలిస్థమెలిస్థ 
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 హోలీ పండుగ. ప్పదా వాళ్ళళ స్యితం ప్తలిలుగా మారిపోయి ఆన్ందంచే పండుగ. రంగు రంగుల వేడుక. 
ప్తలిలు..ప్పదాలు...ఆడవారు...మగవారు...భారతీయులు...విదేశీయులు... ఎట్ట చూస్థనా హోలీ రంగులతో 
ఆడుకుంటూ ఒకకటిగా కనిప్తంచారు...భిన్నతవంల్ల ఏకతవం ఏమిటో నిరూప్తంచారు. ఈ సుందర ఘటాటనికి 
మేరీలండ్ ల్లని వస్టట ఫ్రండిాప్ న్గరం వేదకగా నిలిచింద. ఆప్రిల్ 3, 2016న్ Indian Origin Network of 
Howard County స్ంస్ి ఆధవరయంల్ల అతయంత ఆన్ందోత్సాహాలతో ఈ వేడుకలు కనునవ పండుగగా జ్రిగాయి. 



ఈ విధంగా పండుగ జ్రుపుకోవడం గొపె విష్యం అని తమ అభిప్రయానిన వయకిపరిచారు. భారతీయ స్ంస్కృతి 
మూలల్లికి వళితే శ్రీకృషుణడు మరియు రాధ స్యితం ఈ వేడుకల్లి పాలు పంచుకుని అందరి మధయ స్హృదాభవానిన 
ప్పంపొదంచారని తెలుసుింద. ఇంకా ఈ వేడుకలి్ల యోగా, న్ృత్సయలు, 5 మైళ్ళ న్డక, జాతీయ గీత్సలపన్ వంటివి 
నిరవహంచి పాల్గగన్న వారిని మరింత ఉత్సాహ పరిచారు. కారయక్రమ నిరావహకులు మాటాిడుతూ ఈ వేడుకలు ప్రతి ఏటా 
జ్రగాలని...అందరూ ఒక చోట్ కలిస్థ ఆన్ందంగా జ్రుపుకోవాలని ఆకాంక్షంచారు. 

15 ప్రతేయక స్ంచిక 2016 



16 ప్రతేయక స్ంచిక 2016 

Our Proud Sponsors 



“న్నయ యార్కక ఎయిర్క పోర్కట నుండి రేపు ప్రొదునా్ ఫ్లటి్ కి అయితే ఇందుల్ల స్గం ప్రైస్ట క వసుింద సర్క"... ఫోన్స ల్ల 
అవతలి నుండి మాటిాడుతుంద ఆపరేట్ర్క. చాల కోపం వచిినా తమాయించుకునానను. అల చెపెడం ఆమె ఉదోయగ ధరమం అని కోపానిన 
మన్సుల్లనే దాచుకుని స్రిగాగ ఇంక్కక నాలుగు గంట్ల్లి ఇండియా వళ్ళళ ఫ్లిట్ కి టికెకట్ బుక్ చేసను. ఆఫీసు నుండి ఫోన్స మాటిాడి అట్ట 
నుంచి అటే కార్క ల్ల ఇంటికి బయలుదేరాను. మధయల్ల ఆఫీసుకి ఫోన్స చేస్థ క్కలీగ్ విసు తో "ఒక రెండు వారాలు ఎమెరాెనీా పని మీద 
ఇండియా వళ్ళినానను.. మేనేజ్ర్క కి విష్యం చెపుె.."  అనానను. "దగంబర్క, ఒక చిన్న హెల్ె రా" అనానడు విసు. అవతలి సైడ్ నుంచి చెపేె 
మాట్లు వినే మూడ్ ల్ల లేకపోయినా విసుగు ప్రదరిశంచకుండా "ఏమిటి?" అనానను. నీ లగేజ్లి ఖాళ్ళ ఉంటే క్కంచెం మా తముమడికి లప్ 
టాప్ ఒకటి తీసుకెళ్ళగలవేమో అని.." అంటూ న్స్థగాడు విసు. మామూలు స్మయంల్ల అయితే "తపెకుండా" అని న్వువతూ స్మాధాన్ం 
చెపేెవాడు తను. ఇపుెడు అతను అడిగిన్ ప్రశనకి ఏమి చెపాెల్ల  తెలియలేదు. "అంత టం లేదు రా.. ఇండియాల్ల కుదరితే నేనే క్కనేస్థ 
ఇసిను...నా ఈమెయిల్ కి ఆ అడ్రెస్ట పంపు అని స్మాధాన్ం కోస్ం ఎదురు చూడకుండా కాల్ కట్ చేసను. వంట్నే ఇంటికి ఫోన్స 
చేసడు. "హల్ల…." .. అవతలి నుంచి చిత్ర గొంతు. "చిత్రా.. నేను స్ఫకల్ కి వళిళ ప్తలిలను తీసుక్కసిను. నువువ మన్ందరి పాస్ట పోర్కట్, 
ఒక రెండు జ్తల బట్టలు చిన్న స్ఫటేకస్ట ల్ల స్రేాస్థ రెడీగా ఉండు..ఒక గంట్ల్ల మన్ం ఇండియా ఫ్లిట్ కాచ్ చెయయడానికి సటర్కట అవావలి" 
అనానను. చిత్ర కి ఏమీ అరయం కాక అయోమయంగా అడిగింద...ఏమయియందండి అని...". నేను చెప్తెన్ స్మాధాన్ం విని ఇంకమీ 
మాటిాడకుండా "స్రే" అని ఫోన్స ప్పటేటస్థంద.  

 కారు వేగానికి పోట పడుతూ పరిగెడుతునానయి నా ఆల్లచన్లు... ఫ్లిట్టకి ఇంకా రెండు గంట్లే స్మయం ఉంద. ఇండియా వళ్ళళ 
విమాన్ం కాబటిట మూడు గంట్ల ముందే ఎయిర్క పోర్కట ల్ల ఉండాలి. కానీ అంత టం తన్కెకకడిద? విష్యం తెలిస్థందే రెండు గంట్ల 
క్రితం. తెలిస్థందే తడవుగా టికెకట్టట బుక్ చేసడు. ఈ ఫ్లిట్ మిస్ాయితే మళ్ళళ రేపు పొదుాన్న దాకా ఫ్లిట్ా లేవు. లకీకగా ట్రాఫిక్ లేకపోవడం, 
లగేజీ తకుకవగా ఉండట్ం వల ిటం సేవ్ అయియ మొత్సినికి ఫ్లటి్ కాచ్ చేస్థ అందరం స్వట్ిల్ల సెటిలయాయం. ప్తలిలు భూమిక, స్ంఘమిత్ర 
ఇదారూ నాతో ఏదో మాటిాడాలని చాల ట్రై చేసుినానరు. ఇంత స్డన్స గా ప్రయాణం ఏమిటో వారికి అరయం కావడం లేదు. కానీ ఇండియా 
అనేస్రికి వాళ్ళల్లి ఉత్సాహం. వాళ్ళ త్సతయయని చూడొచిని. చిత్ర ప్తలిలను నా దగగర నుండి సధయమైన్ంత దూరంగా ఉంచటానికి 
ప్రయతినస్ఫి న్నున ఇబుంద ప్పట్టకుండా ఉంచటానికి ట్రై చేసుింద. నా మన్సుల్లని బాధ తన్కంటే ఎవరు బాగా అరయం చేసుకోగలరు? 

క థ 
- రాజశేఖర్ చెరుకూరి 
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 ఈ రోజు మధాయహనం మూడు గంట్లకు ఇండియా నుండి మావయయ కాల్ చేసడు. అపెటికి ఇండియాల్ల అరయరాత్రి కాబటిట 
మన్సుల్ల యేదో కీడు శంకిస్ఫినే ఫోన్స ఎతిగానే "నాన్న ఇక లేడు రా...వంట్నే రా" అనానడు మామయయ. అపెటి నుండి విమాన్ం ఎకక 
దాకా నా మన్సు మన్సుల్ల లేదు. విండ్ల స్వట్ ల్ల నుండి చీకటి మేఘాలను చూసుిన్న నా మన్సుల్లకి చిన్ననాటి ఆల్లచన్లు అనీన ఒకక 
సరి మెదలసగాయి. ఒకటా రెండా...ఎనోన జాఞపకాలను ఆసులిుగా ఇచాిడు నాన్న. అవి డబుుతో క్కన్లేనివి...చదువుతో నేరవలేనివి...ఒక 
మనిష్ట జీవిత కాలమంత ఖరీదైన్వి. నాకు బాగా గురుి...ఆ రోజు నా పుటిటన్ రోజు. బహుశ్వ ఎనిమిద స్ంవతారాలు నిండాయి 
అనుకుంటా.. "నానాన, ఈ రోజు నా పుటిటన్ రోజు. మా ఫ్రండ్ా కి చాకెిట్టి క్కనివావలి...డబుులు ఇవువ" అనానను. అపుెడు నాన్న 
"ఒరేయ్...పుటిటన్ రోజు అంటే ఏమిటో తెలుస" అనానడు. నాకు ఒకక సరిగా ఏమి చెపాెల్ల అరయం కాలేదు. ఏదో ఒకటి చెపాెలి కదా అని 
"ప్పదా వాడిని అవుతునానను అని అరయం నానాన" అనానను. కాదురా..."తిరిగి రాని బాలయనికి దూరం అవుతునానవని...తిరిగి రాని ల్లకాలకి 
వళ్ళడానికి దగగరగా వళ్ళినానవని అరయం" అనానడు. ఆ రోజుల్లి నాన్న అన్న మాట్లకు పూరిిగా అరయం తెలిసేద కాదు. నాకు ఏమి 
స్మాధాన్ం చెపాెల్ల తెలియక..నాకు అదేమీ తెలియదు నానాన...నాకు డబుులు కావాలిాందే అని మొండికసను. అపుెడు నాన్న ఇందాకటి 
మాట్లే మళ్ళళ చెప్తె.."పుటిటన్ రోజు మాత్రమే కాదురా..నువువ ఎపుెడూ స్ంతోష్ంగా ఉండాలి.." అని న్వువతూ చేతిల్ల డబుులు ప్పటాటడు. 
అకకడ నాన్న ఉదేశాం నాకు ఏదో చెపాెలనే తపె డబుులు ఇవవకూడదు అని కాదు. ఇల అవకాశం వచిిన్పుెడలి నాన్న ఎనోన చెపాెలని 
ప్రయతినంచేవాడు. అవి అపెటి నా ఆల్లచనా సియికి క్కంచెం ప్పదావి అవడం వల ిపూరిిగా అరయం అయేయవి కావు. 

 నాన్నవి చాల భిన్నమైన్ ఆల్లచన్లు. నాన్న వూళ్ళళ ఏ శుభకారాయలకి వళ్ళళ వాడు కాదు. అయినా అమమ ఎపుెడూ పోరు ప్పటేటద 
కాదు. ఒక్కకకక సరి తపెదు అనుకున్నపుెడు తను ఒకకతే వళ్ళళద. అందుక అమమ కూడా నాకు చాల గొపెగా అనిప్తంచేద. వూళ్ళళ చాల 
మంద భారయ భరిలు రోడుు మీదే గొడవ పడట్ం చూసడు...కానీ అమమ, నాన్న మాత్రం ఎపుెడూ ఒకరి నొకరు పలెితుి మాట్ అనుకోవడం 
నేను చూడలేదు. నాన్న కి ఈ ఆడంబరాలు ఇష్టం ఉండేవి కావు. ప్పళిళళ్ళ పేరిట్ ఇలు ిగులి చేసుకుని అపుెల పాలయేయ వాళ్ళను నేను 
స్మరియంచనురా..పైకి కనిప్తంచే స్ంతోష్ం ల్లపల ఉండదు. కూతురికి ప్పళిళ చేసే ప్రతి తండ్రి మన్సుల్ల ఏమి అలజ్డి రేగుతూ ఉంట్టందో 
నాకు తెలుసు. ప్పళిళ అనేద రెండు కుట్టంబాలు కలిస్థ పయనించే ప్రసినానికి నాంద. దానికి అందరి హడావిడి ఆరాభట్ం అవస్రం లేదు. ఆ 
మాట్ క్కసే ిఏ శుభకారయం అయినా అంతే. అవి కుట్టంబాల మధయ బంధానిన ప్పంచాలే కానీ...తీరిలేని బాకీగా మారకూడదు అనేవాడు. 
ఊరిల్ల ఎవరికి కష్టం వచిినా తన్కి తోచిన్ సయం చేసేవాడు నాన్న. క్షణం తీరిక లేకుండా తిరుగుతూ ఇంటోి చాల తకుకవ స్మయం 
ఉండేవాడు. ఆ విధంగా త్సత మిగిలిిన్ క్కదాపాటి పొలం కూడా మెలిగా కరిగిపోయింద. 
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 ఇనిన గొపె భావాలున్న నాన్న చదువుకున్నద రెండ్ల తరగతే అంటే నాకు ఎపుెడూ ఆశిరయంగా ఉండేద. ఊరిల్ల ఎవరనాన మంచి 
మనుషులు చనిపొయాయరని తెలిసేి చాలు.. వారి ఇంటికి వళిళ న్లుగురి ముందు ఆ చనిపోయిన్ వయకిి గురించి చాల గొపెగా 
మాటిాడేవాడు. ఇదే విష్యం గురించి చాల సరిు నాకు విడమరిచి చెపేెవాడు… జీవితంల్ల ఏమి సధంచావు అనేద 
ముఖయమేరా...కాదన్ను. కానీ...నువువ నీ జీవిత్సనిన ఎల సగించావు అనేద ఇంకా గొపె విష్యం. కాటికి స్మీప్తసుినానను అని 
తెలిస్థన్పుెడు మనిష్టకి కలిగే ఆల్లచన్లు ఏమిటో తెలుస "నేను ఎంత మందకి అనాయయం చేశ్వను?"... "ఎంత మందకి స్హాయం 
చెయయగలిగి కూడా మొహం చాటేశ్వను?" అని. అపుెడు ఆ మనిష్ట మన్సుల్లకి ఎనిన తకుకవ విష్యాలు జాఞపకానికి వసే ి అంత    
స్ంతృప్తిగా మరణిసిడు. మనిష్ట స్ంతృప్తిగా మరణించలేదు అంటే...అతను జీవితంల్ల నిజ్మయిన్ స్ంతోష్ం అనుభవించలేదు అనే అరయం. 

 "మన్ం బ్రతికి ఉన్నపుెడు ఎవరు ఏమి చెప్తెనా అందుల్ల వంద శ్వతం నిజాయితీ ఉండదు. మనిష్ట చనిపోయిన్పుెడే అందరూ 
నిజాలు మాటిాడత్సరు. ఒక మంచి మనిష్ట చనిపోయిన్ స్ందరభంల్ల వారి గురించి గొపెగా చెపెడం...వారు చేస్థన్ మంచి పనులు 
స్మరించుకోవడం చాల అవస్రం. పుట్టటడు దుఖంల్ల ఉండే వారి కుట్టంబానికి అద ఎంతో ఓదారుె నిసుింద. న్లుగురిల్ల వారు 
సధంచుకున్న పేరు ఎంత గొపెదో తెలియజేస్ఫి.. ఇనానళ్ళళ త్సము ఎలంటి మనిష్టతో స్హవాస్ం చేసమో తెలుసుకునే స్ందరభం చావు. 
వారి మంచి పనుల స్మరణ మరెంతో మందకి జీవిత్సంతం స్ఫూరి ి కావాలి. అందుక ఊరిల్ల మంచి వారు ఎవరు 
చనిపోయినా..తపెకుండా వళిళ ఇంటి ముందు శవం లేవక ముందే వారు చేస్థన్ మంచి పనులు గురించి మాటిాడి వసిను" అనేవాడు 
నాన్న. 

 అస్లు నీకు ఈ ఆల్లచన్లు ఎల వసియి అని నాన్న ని అడిగితే.... "అంత్స మీ త్సతయయ గొపెదన్ం రా...అని త్సను బాగా 
చిన్నపుెడే చనిపోయిన్ త్సతయయ గురించి చెపాెడు." ఆ రోజుల్లి ఎవరు చనిపోయినా మీ త్సతయయ వచిి మాటిాడే వరకూ శరీరానిన 
కాటికి తీసుకెళ్ళళ వాళ్ళళ కాదు. కానీ క్కంతమంద చనిపోయిన్పుెడు మీ త్సతయయ మాటిాడేవాడు కాదు. ఎవరికీ చెపెకుండా వేరే వూరు 
వళిళపొయేయ వాడు. అంటే ఆ చనిపోయిన్ వాళ్ళళ ఎపుెడూ ఊరికి మంచి చేస్థన్ పాపాన్ పోలేదు అని అరయం. వారి గురించి గొపెగా 
చెపెలేక అల చేసేవాడు. అల క్కంత మందకి మీ త్సతయయ అంటే కోపం కూడా... వాళ్ళ ఇంటో ివాళ్ళ గురించి మాటిాడలేదు అని. 
అయినా మీ త్సతయయ అలంటివి పటిటంచుకునేవాడు కాదు. అందరికీ వీలయిన్ంత సయం చేయడానికి ప్రయతినంచే వాడు. వృధా ఖరుిలు 
ప్పట్టకుండా ...ప్తండి క్కదీా రొట్టట చేసుకోమని స్లహా ఇచేివాడు. 
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 ఇంతకీ త్సతయయ చనిపోయిన్పుెడు ఏం జ్రిగింద నానాన? ఆయన్ గురించి ఎవరు మాటిాడారు? అని ధరమ స్ందేహం 
వలిబుచాిను ఒకసరి. మీ త్సతయయ ఆ విష్యం ముందు గానే వీలునామా రాసుకునానడు రా... “త్సను చనిపొయాయక తన్ గురించి 
మంగలి మసిన్యయ మాటిాడాలని అందుల్ల రాసుకునానడు” అనానడు. ఇంతల్ల నేను మళ్ళళ కలగజేసుకుని "వీలునామా అంటే ఆస్థ ి
గురించి కదా నానాన రాసేద...ఇలంటివి కూడా రాసిరా? " అని అడిగాను అమాయకంగా.. అద విని నాన్న ప్పదాగా న్వవడం నాకు 
ఇంకా బాగా గురుి. పాపం మీ త్సత దగగర ఏముంద రా..ఇవవడానికి....అందరికీ ఇవవగా ఆయన్కున్న న్లభై ఎకరాల్లి చివరగా నాలుగు 
ఎకరాలు మిగిలింద. నేను ఒకకడినే క్కడుకుని కాబటిట ప్రతేయకంగా ఆ విష్యం గురించి వీలునామా ఏమీ రాయలేదు" అనానడు. "ఇంతకీ 
మసిన్యయ ఎవరు నానాన..." అని మళ్ళళ అడిగాను. మసిన్యయ అంటే అపెటో ిఊరిల్ల అందరికీ క్షవరం చేసే మంగలి. ఎవరు ప్తలిచినా 
వళిళ వాలిపోయే వాడు. అతనికి పేద..గొపె త్సరతమయం తెలియదు. వారు ఏదనాన ఇసేి తీసుకునే వాడు..లేదంటే లేదు. తన్ జీవిత్సంతం 
ప్పళిళ కూడా చేసుకోకుండా ఊరికి వేరే మంగలి అవస్రం లేకుండా చూసుకునానడు. అంతకనాన నిసవరయపరుడు వేరొకరు ఊరిల్లనే లేరు 
అని మీ త్సతయయ న్మమకం. చివరికి మీ త్సతయయ, మసిన్యాయ ఇదారూ క్కద ా రోజుల తేడాతో చనిపోయారు. మసిన్యయ 
చనిపోయిన్పుెడు నేనే మాటిాడాను. అపెటి నుండి మీ త్సతయయ వారస్తవం గా నాకు ఇచిిన్ ఈ "మాటిాడే గౌరవానిన" నిలుపుకుంటూ 
వసుినానను... అనానడు. 

  

 ఊరిల్ల దగి ఇంటికి వచేిస్రికి ఊరు ఊరంత్స ఇంటి బయట్ ఉనానరు. నాన్న శరీరం తెలిటి వసాలతో కప్తె ఉంద. ఎంతో 
ప్రశ్వంతంగా ఉండే నాన్న వదన్ం ఎందుకో అలజ్డిగా అనిప్తంచింద. మామయయ వచిి భ్యజ్ం మీద ఆపాయయంగా చేయి వేస్థ "మీ నాన్న 
రాస్థన్ వీలునామా రా" అని చేతిల్ల ఒక కవర్క ప్పటాటడు. మళ్ళళ పాత జాఞపకాలు కళ్ళ ముందు మెదలగా మెలిగా లెట్ర్క ఓప్పన్స చేస్థ 
చదవసగాను... "దగంబరా...నువువ వచిిన్ందుకు చాల స్ంతోష్ం. వీలునామా మాట్ విని నువువ ఆశిరయపడి ఉండొచుి... మా నాన్న 
దగగర నాకు ఇవవడానికి ఏముందా... అని. నిజ్మే... నా దగగర నీకు ఇవవడానికి ఏమీ లేదురా...కానీ నాద ఒక చిన్న కోరిక. నా శరీరానిన 
కాటికి తీసుకెళ్ళళ ల్లపు నా గురించి నీ మన్సుల్ల ఏముందో మాటిాడు. నువువ ఏద చెప్తతే అదే నిజ్ం. ఇనానళ్ళళ నీకు చెపెని ఒక విష్యం 
ఉంద. అద నేను...మీ అమమ ఎల ప్పళిళ చేసుకునానం అనే విష్యం... మన్ ఊరి పూజారి కూతురయిన్ మీ అమమకు అపెటోి వేరొకరితో 
వివాహం కుదరింద. ఊరంత్స చూసుిండగా...కట్నం ల్ల క్కంత డబుు తగిగందని...మగ ప్పళిళ వారు కోపంగా వళిళపోయారు. అల మీ  

క థ 
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*                        *                        * 



అమమ ప్పళిళ ఆగిపోవడంతో మంచాన్ పడు పూజారి గారి గురించి చెప్తె మీ త్సత న్నున మీ అమమని ప్పళిళ చేసుకోమనానరు. అపుెడు నేను 
ఒకక ష్రతు మీద ఆ ప్పళిళకి అంగీకరించాను. అదేంట్ంటే "నా జీవన్ శైలి కూడా మీ త్సతయయ లగే ఉంట్టంద...అద జీవిత్సంతం మీకు 
అభయంతరం లేకపోతే ప్పళి ిచేసుకుంటాన్ని". దానికి మీ అమమ అంగీకరించడంతో మా వివాహం జ్రిగింద. కానీ నినున ఈ భూమి మీదకి 
తేవడానికి నేను ఎవరి అనుమతీ తీసుకోలేదు. కాబటిట ఈ జీవితంల్ల నేను ఎవరికనాన స్మాధాన్ం చెపుెకోవాలీ అంటే...అద నీక. అందరి 
తండ్రులు ఇవవన్ంత సేవచి నీకు ఇచిినా..అందరూ కటాయించిన్ంత స్మయం నీకు ఇవవలేదేమో...నీకు ప్పదాగా ఆసుిలు 
స్మకూరిలేకపోయానేమో అని నా బాధ...అయినా నువువ స్వశకిితో పైకి వచాివు. అందుక ఈ రోజు నువువ మాటిాడాలి. నేను 
జీవితంల్ల గెలిచానో ఓడిపోయానో చెపెగలిగిన్ వాడివి నువేవ.." 

 ఉతిరం చదవడం ముగించి ఉబికి వసుిన్న కనీనటిని తుడుచుకుంటూ మాటిాడట్ం మొదలు ప్పటాటను..... 

  

 చెపెడం ముగించి మరోసరి నాన్న వైపు చూశ్వను. ఎందుకో ఈ సరి నాన్న వదన్ం ప్రశ్వంతంగా అనిప్తంచింద. ఆన్ందంగా 
నిటూటరాిను... 

క థ 
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క్కందరు నాన్నలు ప్తలిలకు డబుు ఇచిి ఉండవచుి....కానీ నువువ డబుుతో క్కన్లేని ఆన్ందానిన రుచి చూప్తంచావు.  

క్కందరు ప్తలిలను అతి ప్రేమతో ప్పంచి ఉండవచుి...నువువ ప్రేమను పంచడం ఎలనో నేరాెవు. 

క్కందరు ప్తలిలకు వారిల ఉండాలి ...వీరిల ఉండాలి అని చెప్తె ఉండొచుి...నా విష్యంల్ల ఆ "వారు వీరు" నువేవ అయాయవు. 

నువువ నాకు ఏమీ చేయలేదనుకుంట్టనానవు...కానీ నీ వలి సయం పొందన్ వారెందరో నా జీవిత గమన్ంల్ల అడుగులై నిలిచారు.. 
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Our Proud Sponsors 



రైతనాన నీవు దేవుడనాన ! 
 

తెల తెల వారే స్మయాన్  
భానుడు అపుెడపుెడే తొంగి చూసుిన్న వేళ్  

కోడి క్కకోక అంటూ త్సను లేచి అందరిని నిద్ర లేపే వేళ్  
శరీరం తన్ నిన్నటి అలస్తవం నుండి బయట్ పడుతున్న వేళ్  

నీ ఈ రోజు ప్రయాణం మొదలుప్పడత్సవు. 
 

జీవితం మీద ఆశతో  
మటిట మీద మమకారంతో  
కుట్టంబం మీద ప్రేమతో  
అన్నదాత అనే తృప్తితో 

పొలం దారి పడత్సవు.   
 

ఎండ అన్క వాన్ అన్క  
రాత్రి అన్క పగలు అన్క  
లభం అన్క న్ష్టం అన్క  
కూడు అన్క గుడుు అన్క  
నీ సేవదం చిందసివు.  
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చిరుజ్లుితో స్ంతోష్పడుతూ  
వరదతో భయపడుతూ  

పైరు గాలితో ఆహాిదం ఆసవదస్ఫి  
 

ఉప్పెన్ గాలితో ఉకికరి బికికరి అయిపోతూ  
మటిట పదునుగా ఉంటే చిరున్వువ చిందస్ఫి  

స్హకరించకుంటే దగాలు పడుతూ  
పంట్లను పండిసివు .  

వయయ ప్రయాస్ల కోరిి పండించినాక   
ఎకకడ అముమకోవాల్ల తెలియక  

ఎంతకి అముమకోవాల్ల అరిం కాక  
ఏమి చేయాల్ల పాలుపోక  

ఎవరో మధయవరిి చేతిల్ల ప్పడత్సవు.  
లభం న్ష్టం  

బరువు బాధయత  
ప్రకృతి వికృతి  

నినున అపుెల్ల ిన్డుతుంటే .. 
జ్నాలు  

ఆ కులం ఈ కులం  
ఆ మతం ఈ మతం  
ఆ పారీట ఈ పారీట  

అని ఉద్రేకం, ఆక్రోశం ప్పంచుకుని తనునకు చసిరే తపె- కుల,మత,లింగ,రాజ్కీయ అనే త్సరతమయం లేకుండా అందరికి భోజ్న్ం ప్పటేట 
 రైతన్న పుట్టటడు దుుఃఖంల్ల ఉంటే పటిటంచుకునే నాధుడే లేడా! 

పాఠకులరా, ఇపెటికైనా మీ కులం మీ మతం మీ జాతి అంటూ మీరు వృధా చేసే స్మయంల్ల క్కంచెం స్మయం అయినా మీకు 
పట్టటడన్నం ప్పటేట, మన్ దేశ్వనికి వన్నముకల నిలిచే మన్ రైతన్నకి ఏమైనా చేయాలనే క్కతి ఆల్లచన్ చేసిరని ఆశిస్ఫి. . . . .  

రైతన్నకు వందన్ం.  
(వయవసయ కుట్టంబం ల్ల పుటిట ప్పరిగి, రైతుల కష్టన్షాటలు దగగరగా చూస్ఫి నా మన్సుల్ల గూడు కట్టటకుపోయిన్ భావన్, వేదన్కి 

అక్షరరూపమే నా ఈ తొలి రచన్. ) 
 

 ఒక రైతు బిడ్డ .. వ ెంకట కృష్ణ 



   

చూడ చకకని స్ంప్రదాయబదయమైన్ చీర కట్టటతో అతివల స్వవడి....ష్డ్రుచుల స్మేమళ్న్ంతో ఉగాద పచిడి... శ్రీరామన్వమి 
పండుగను తలప్తస్ఫ ివడపపుె, పాన్కం... మంగళ్కరమైన్ పండితుల వేద మంత్రోచాఛరణ...మన్సుకి హాయి గొలుెతూ చినానరుల 
ఆట్పాట్లు...స్ంగీత స్మోమహనాసాలతో పాట్ల మాంత్రికుడు థమన్స ఆధవరయంల్ల విభావరి..చవులూరించే రుచులతో విందు 
భోజ్న్ం...ఇల ఆదయంతం ఆసవదంచే విధంగా ఆన్ందకరంగా సగాయి “TAM ఉగాద, శ్రీరామన్వమి” వేడుకలు. 

మే 1, 2016 న్ ఇలనొర్క రూసెవల్ట హైస్ఫకల్ల ిజ్రిగిన్ ఈ వేడుకలకు 1200 వందలకు పైబడి మేరీలండ్ చుట్టట పకకల 
నుండి తెలుగు మిత్రులు తరలి వచాిరు. రాత్రి 11 గంట్ల వరకు జ్రిగిన్ ఈ వేడుకలకు మరునాడు పాఠశ్వలకు, ఉదోయగాలకు వళ్ళళ 
అవస్రం ఉనాన కూడా స్భికులు ఎంతో ఉత్సాహంతో మంత్రముగుయలై థమన్స స్ంగీత పారవశయంల్ల మునిగి తేలరు. 

ఈ కారయక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా త్సనా అధయక్షులు శ్రీ జ్ంపాల చౌదరి గారు, ముఖయ అతిథిగా త్సనా వైస్ట ప్రెస్థడెంట్ శ్రీ 
స్తీష్ వేమన్ గారు విచేిసరు. తెలుగు దన్ంతో నిండిన్ వాత్సవరణం చూడ ముచిట్గా ఉందని వారు తెలియజేసరు. ఇంకా ఈ 
కారయక్రమానికి GWTCS, CATS, వారధ మొదలగు తెలుగు స్ంస్ిల నుండి ప్రతినిధులు హాజ్రై తెలుగు వారి ఐకమత్సయనిన 
చాటారు. ఈ స్ందరభంగా TAM ప్రెస్థడెంట్ శ్రీ కూకటి్ శ్రీనివాస్ట గారు మాటిాడుతూ ఈ కారయక్రమం సుసధయం చేయడానికి 
నిరివరామ కృష్ట చేస్థన్ ఎగిాకూయటివ్ మెంబరిు, కోర్క కమిట మెంబరికు, ఈ కారయక్రమానికి ఆరియక స్హాయం చేస్థన్ దాతలందరికీ పేరు 
పేరున్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసరు. 

TAM ఆధ్వర్యాంలో ఘనాంగా ఉగాది, శి్రరామనవ్మి వేడుకలు  
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 ఉగాద ప్రవచనాలతో ప్రరంభమయిన్ కారయక్రమం సంస్కృతిక కారయక్రమాలతో క్కన్సగింద. ఎంతో శ్రధాయస్కిులతో 
అభాయస్ం చేస్థన్ ప్తలిలందరూ తమ నాట్య వినాయసలతో, ఆట్పాట్లతో, నాటికలతో స్భికులను అలరించారు. అతి తకుకవ 
స్మయంల్ల చకకటి సధన్తో అమోఘమైన్ వారి ప్రదరశన్ తలిిదండ్రులు, శిక్షకులకు గరవ కారణంగా నిలిచాయి. సంస్కృతిక 
కారయక్రమాలు ముగిస్థన్ అన్ంతరం "పారడైజ్ ఇండియన్స కుజీన్స" వారి సౌజ్న్యంతో నోరూరించే రుచులతో, తెలుగింటి ప్తండి 
వంట్ల ఘుమఘుమలతో విందు భోజ్న్ం అందరినీ ఆన్ందపజేస్థంద. పూరణం, లడూు, బెలిం పరమాన్నం, పొడులు, పచిళ్ళళ, 
వజిట్బుల్ పలవు, పపుె, రస్ం, వంకాయ వేపుడు, అపెడం, దదోాజ్న్ం, గడు ప్పరుగు మొదలగు రుచులతో అమమ చేతి పండుగ 
వంట్లను తలప్తంచాయి. 

విందు భోజ్న్ం అన్ంతరం అందరూ ఎంతో ఆస్కిిగా ఎపుెడెపుెడా అని క్కనిన వారాలుగా ఎదురు చూస్థన్ థమన్స 
స్ంగీతపు జ్లుిలు మొదలయాయయి. తెలుగు రాషాాల నుండి విచేిస్థన్ పేరెనినకగన్న గాయనీ గాయకులు శ్రీ కృష్ణ, దీపక్ సుబ్రహమణయం, 
దీపు, స్మీర, గీత్స మాధురి మొదలగు వారు ఆలప్తంచిన్ మెల్లడీ, మాస్ట గీత్సలు యువతీ యువకులను మరో ల్లకానికి 
తీసుకెళాళయి. ఈ కారయక్రమం ఆదయంతం స్భికులను ఉత్సాహ పరుస్ఫి గాయకులు న్డిప్తంచిన్ తీరు అందరినీ పరవశులను 
చేస్థంద. స్భికుల కోరిక మేరకు స్ంగీత దరశకులు థమన్స స్యితం పాట్లు పాడి అలరించారు. చివరిగా జ్న్గణమన్ 
గీత్సలపన్తో కారయక్రమం విజ్యవంతగా ముగిస్థంద. ఎనోన తీప్త గురుిలు మోసుకుంటూ కారయక్రమంల్ల పాల్గగన్న వారందరూ 
స్ంతృప్తిగా ఇళ్ళకు పయన్మయాయరు. 
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Our Proud Sponsors 



 .. 
నాన్న...   

తొమిమద న్లలు మోస్థన్ అమమ ఎంత గొపెదో, తను మోయకపోయినా అంతే ప్రేమ చూప్తంచగల నాన్నని మాత్రం తకుకవ చేసిుంద స్మాజ్ం. 
కానీ జీవితంల్ల నాన్నంటే ఒక దైరయం. “ఏద ఎమైనా, నాన్న ఉంటే ఆదుకుంటారు” అన్న న్మమకం. నాన్న మన్కి జీవితంల్ల మొదటి గురువు, 
సేనహతుడు.   

 తన్ ప్తలిలు ప్పరిగి ప్పదావాళ్ళళ అయియ, తమ కాళ్ళ మీద త్సము నిలబడేంత వరకు ఆ తండ్రి పడే కష్టం, అమమ పడిన్ పురిటి నొపుెలతో స్మాన్ం 
అని నాకు అనిప్తసుింద. తమ ప్తలిలని బాదయత గల మనుషులుగా తీరిి దదాడం చాల కష్టం ఐనా ఎంతో ఇష్టంగా చేసిడు నాన్న.. తన్కనాన 
బాగా ఎదగాలని కోరుకోని తండ్రి ఉండరు. అందుకోస్ం ప్రతీక్షణం పరితప్తస్ఫి ఉంటాడు..    

అలంటి నాన్న నుంచి మన్ం ఏం నేరుికుంట్టనానం..?  అనే ప్రశనకి స్మాదాన్ం... “అనీన !”. నాన్న చేసే ప్రతీ పని, ప్రతీ మాట్ ప్తలిల మీద 
ప్రభావం చూపుతుంద..  

నాకు తెలిస్థన్ ఒకాయన్ బాగా స్థగరెట్టట కాలేివారు.... ఓ సరి వాళ్ళ ప్తలిడు అద చూస్థ తను కూడా కాలిడానికి ప్రయతినంచాడు 
అపుెడు..       

నాన్న: రేయ్ ఏం చేసుినానవ్.. ?  

ప్తలిడు: స్థగరెట్టట కాలుసిునాన నానాన...  

నాన్న: చిన్న ప్తలిడివి ఇలంటి పనులు చెయయకూడదు పడేసెయ్ 

ప్తలిడు: ఒహొ ఐతే ప్పదాయాయక చెయ్యయచాి నాన్న.. ?   

ఏం స్మాదాన్ం చెపాెల్ల తెలియక తికమక పడడం తండ్రి వంతయియంద.. 

మన్ం చెపేె ప్రతి మాట్, చేసే ప్రతి పనీ ప్తలిలకి ఎదో ఒకటి మంచో/చేడ్ల నేరిెసిుంద.    

అందుకని మీరు చేసే ప్రతి తపుె/ఒపుెలకి అదే పని మీ ప్తలిలు చెసేి మీరు ఎల స్ెందసిరో ఆల్లచించి చెయయండి.. బాధయతగా ఉండండి..  

  మా నాన్న చెప్తెన్ ఒక మంచి మాట్: మన్ం చేస్థన్ మంచిపనులు ఊరిక పోవు.. ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రూపంల్ల తిరిగి మన్కి 
మంచి చేసుింద.  

June 18, 2016 న పితృ దినోతసవ్ాం సాందర్భాంగా 

- స్వవత్ర ర్ాంగ 
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    (నా హందీ.. మా నాన్న తంటాలు..) 

 నేను తెలుగు మీడియం అవడం వలి నాలుగో తరగతి వరకు హందీ బొతిిగా తెలీదు. ఐదో తరగతిల్ల అనుకుంటా.. మొదటి 
సరి హంద చూస.. మొదటి రోజు   

మా హందీ టచర్క: ఎవరికైనా హందీ తెలుస ..  
నేను: తెలుసు టచర్క.. 
టచర్క: ఏం తెలుసు చెపుె  
నేను: సువవర్క 
టచర్క: ఏంట్ద.. అంటే ఎంటో తెలుస.. ?   
నేను: తెలుసు టచర్క.. సువవర్క అంటే బంగారం అని  
మా టచర్క కి ఏం మాటిాడాల్ల తెలీలేదు   

 ఏదైనా అలిరి చేస్థన్పుెడు మా నాన్న సువవర్క అని తిటేటవారు మా తముమడిని.. చాల రోజులు మాకు అరిం అయేయద కాదు.. 
నాన్నని అడగాలంటే భయం మరి.. కాస్ి దైరయం చేస్థ అడిగితే.. సువవర్క అంటే హందీల్ల బంగారం తలిి అని స్రదాగా చెపాెరు నాన్న... 
నేనేమో అద పటేటసుకుని  కాిసుల్ల వాడేస.. ఆ తరువాత మళ్ళళ మా తముమడు చెపిే కానీ అరంి అవలేదు అస్లు అరిం ఏంట అని !   
 అల మొదలైన్ నా హందీ ప్రసిన్ం ఇపెటికీ సగుతూనే ఉంద..    
 అదేంటో తెలీదుకాని హందీ అంటే ప్పదాగా ఇష్టం కూడా ఉండేద కాదు. ఎపుెడూ అంతంత మారుకలే వొచేివి..  స్ఫకల్లి 
టచరు, ఇంటోి నాన్న.. బాగా వాయించి ప్పటిటనా.. మన్కి మారుకలు మాత్రం వందకి ముప్పలె మాత్రమే.. ఒకోక పాఠం కనీస్ం వంద 
సరిు రాయించేవాళ్ళళ నాతో.... ఐనా అంతే.. స్రే ఇంక దీనికి నేరిెంచడం సుద ాదండగ అనుకుని వదలేసరు నాన్న.. అలంటి నేను 
పదవ తరగతి పరీక్షలకి వళ్ళింటే.. మా నాన్న చెప్తెన్ మాట్: ఈసరి కుడా అవే ముప్పలె ఐనా తెచుికో తలీి అని..    
 ఇంతల్ల resultsరానే వచాియి ..  ముందు చూసేద హందీ మారుకలే కదా మరి.. మన్కి వంద కి ఎన్భై ఆరు వచాియ్.. 
మా నాన్న ఒక పద సరిు చెక్ చేసరు ఇవి నావేనా కాదా అని..  
 పాపం మా హందీ టచర్క ఎకకడునానరో కాని చాల కష్టపడాురు నాకు ఆ మారుకలు రావడనికి ...  
 ఐనా మన్ం మాత్రం ఆ హందీ ని ఆ మారుకల వరక చదవి వదలేశ్వం.. ఇపెటికీ హందీ స్థనిమా వసేి sub titles లేకుండా 
చూడలేను..     

స్వవత్ర ర్ాంగ 
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బ యట్ గేట్ట చపుెడయితే కిటికీ ల్లంచి తొంగి 
చూస.. ఇంత ప్రొదుానేన ఎవరబాు అనుకుంటూ. తీరా చూసేి 
మా విన్య్ గాడు. ఈ వేళ్పుెడు వాడి రాక క్కంచెం 
ఆశిరయమే. సదరంగా ఇంటోికి ఆహావనించాను. ఏదో 
హడావిడిల్ల ఉన్నట్ట ి ఉంద వాడి వాలకం చూసేి. ఎపుెడూ 
రావడంతోనే న్వువతూ పలకరించే వీడు ఈ రోజు ఏదో తపుె 
చేస్థన్ వాడిల ఆముదం ముఖం ప్పట్టటక్కని ఉండట్ం వింతగా 
ఉంద. ఏంట్రా నీ వాలకం.. అంత్స కులసయేనా? అని 
అడిగాను. నా నుంచి ఏదో రియాక్షన్స కోస్ం ఎదురుచూసుిన్న 
వాడిల ఉంద వాడి వరస్ చూసేి. వాడు దేనికోస్ం 
చూసుినానడ్ల నాకు అరిం కాక తికమకగా అనిప్తంచింద. 
ఇంతల్ల వాడే "జ్రిగిన్ దానికి సరీ రా" అనానడు. దేనికిరా? 
ఏమయియంద? అనానను.. ఇంకా నా మన్సుల్లని స్ందగయతకు 
స్మాధాన్ం ద్యరకక. అరేయ్ సుందర్క, "మొన్న రాత్రి న్నయ 
ఇయర్క రోజు జ్రిగిన్ దానికి సరీ రా" అనానడు. ఈ మాట్లకు 
నా కన్నూయజ్న్స పరాకాష్టకి చేరింద. మళ్ళళ ఆల్లచించాను. 
మొన్న రాత్రి మగ జాతి అంత్స కలిస్థ మందు పారీట 
చేసుకునానం. అందరం బాగా ఎంజాయ్ చేసం .. చివరికి ఇలుి 
ఎల చేరామో కూడా తెలియలేదు. ఆ పారీటల్ల అంత సరీ 

చెపాెలిాన్ విష్యాలు ఏమునానయో నాకు గురుిలేదు. 

"ఏరా, నా ప్పగుగ ఏదనాన నేను చూడకుండా త్సగేసవా?" 
నిజ్ం చెపుె అనానను. అడిగాన్న్న మాటే కానీ....నా ప్రశన నాక 
చిరాగాగ అనిప్తంచింద. ఇంక ఏమాత్రం ఉండబట్టలేక,                                  
ఒరేయ్ విన్య్ నువువ స్ఫటిగా చెపెకపొయావంటే ఈ సమర్కట 
ఫోన్స తో నీ తల పగలగొడత్స అనానను. 

 ఇంతల్ల నా శ్రీమతి లేఖ కాఫీ ట్రేతో పాట్ట వచిింద 
ల్లపలునంచి "బాగున్నరా అన్నయయ...శశి ని తీసుకురాలేదా" 
అంటూ..లేఖ ని చూస్ఫినే లేచి నిలుినానడు విన్య్ "సరీ 
చెలెిమామ" అంటూ...ఇంక నా ప్తచిి పీక్ా కి చేరింద. ఒరేయ్ 
విన్య్...ఎమయియందరా నీకు? పొదుానేన "సరీ వ్రతం" ఏమనాన 
మొదలెటాటవా...కనిప్తంచిన్ వారందరికీ సరీ చెపుినానవు.. 
అనానను. లేఖ కి కూడా అరంి కాక, "దేనికి అన్నయాయ సరీ 
చెపుినానరు" అంద ఆశిరయంగా. మొన్న న్నయ ఇయర్క రోజున్ 
మూయజిక్ షో దగగర జ్రిగిన్ విష్యం నాకు నిన్ననే 
తెలిస్థందమామ..శశి తరఫున్ "అయాం రియలీ ి సరీ" అనానడు. 
అయితే వీడు మాటిాడుతున్నద మా పారీట గురించి కాదన్న 
మాట్... ఇంతకీ విన్య్ చెబుతున్న విష్యం ఏమిట్బాు అని నా 
క్రియేటివివ్ థింకింగ్ కి మళ్ళళ పదును ప్పటాటను... మీరు భలే వారు 
అన్నయాయ...ఆ మాత్రం చిన్న విష్యానికి మీరు సరీ చెపెడం 
ఏమీ బాగోలేదు. మీరు కాఫీ త్సగేల్లపు నేను టిఫిన్స తయారు 
చేసిను అని చక చకా వళిళపోయింద లేఖ.  

   క థ 
- రాజశేఖర్ చెరుకూరి 
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ఇంకా నా బుర్రకి పదును ప్పటేట ఓప్తక లేక "ఒరేయ్ విన్య్ నీకు 
దండం ప్పడత్స..ఇల పొదుానేన పజిల్ా తో చంపకుండా ..ఏమి 
జ్రిగిందో చెప్తె ఏడువు." అనానను.  విన్య్ చెపెడం 
మొదలెటాటడు... నీకు ఈ విష్యం ఇంకా చెలెిమమ చెపెలేదంటే 
ఆశిరయంగా ఉందరా.. మొన్న డిసెంబరు 31న్ లేడీస్ట అందరూ 
మూయజిక్ షో కి వళాళరు కదా గురుిందా? అనానడు విన్య్. 
గురుి ఉండట్ం ఏమిటి రా...లేఖని అకకడ షో జ్రిగే పిేస్ట ల్ల 
వదలి ప్పటిట నేను మన్ జెంట్ా పారీటకి వచాిను కదా అనానను. 
అవును రా...”కానీ ఆ రోజు మూయజిక్ షో కి చెలిమమ వళ్ళలేదు 
అని నీకు తెలియదేమో” అనానడు వాడు.  నాకు ఆశిరయం 
ప్రకటించే ఓప్తక లేదని వాడికి అరిం అయిన్ట్ట ిఉంద.  

క థ 

అవునురా... దానికి కారణం శశి. ఆ రోజు ఫేస్ట బుక్ ల్ల శశి 
బాగా 'లైక్' చేసే డ్రెస్ట డిజైన్ర్క  ఎవరో కన్పడి తన్ ఫ్రండ్ కి 
ఒక 'వి.ఐ.పీ టికెకట్ కావాలని అడిగిందట్. ఇంకముంద శశి 
తన్ దగగర ఒక టికెకట్ ఉంద అని ఆమెకి ఇచిిందట్. వాడు 
అల చెపుిండగానే మధయల్ల ఆప్త "ఇందుల్ల సరీ చెపేె 
విష్యం ఏముందరా" అని బుర్ర గోకుకంటూ అడిగాను.. 
అకకడేరా అస్లు విష్యం ఉంద. నేను ఎంతో కష్టపడి రెండు 
'వి.ఐ.పీ టికెకట్టి స్ంపాదంచి శశి కి ఇసేి అందుల్ల ఒక 
టికెకట్టట ఇచేిస్థంద శశి అనానడు విన్య్. అవునా..మరి వీళ్ళళ 
ఎల వళాళరు? కవశ్చ్ిెన్స మారుక ఫేసు ప్పటిట అమాయక 
చక్రవరిిల అడిగాను. శశి తన్ దెగగర ఒకటే టికెకట్టట ఉందని 
వేరే టికెకట్టట తన్ ఫ్రండుకి ఇవావలిా వచిింద అని చెప్తె  
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చెలెిమమని ఇంటికి పంప్తందట్ అనానడు. ఒకకసరి నా మైండ్ 
బాింక్ అయియంద. షో కి వళ్ళకపోవడం ప్పదా విష్యం కాదు. 
కానీ అకకడి దాకా వళిళ తన్ టికెకట్టట మీద ఇంక్కకరు 
వళ్ళడం ..తను ఇంటికి రావడం లేఖని బాధప్పటిట ఉంట్టందేమో 
అని నా ఫీలింగ్. అయినా విన్య్ కి తన్ ముఖంల్ల మారుెలు 
కనిప్తంచకుండా "అదేమీ ఫరేిదు లేరా" ఈ సరి మళ్ళళ 
వళ్ళళచుిలే అనేస్థ "ఇంకమిటిరా విశేషాలు" అని టాప్తక్ డైవర్కట 
చెయయడానికి ప్రయతినంచాడు. ఈ విష్యం మీదే సరీ 
చెపెడానికి వచాిను రా ..అరాెంట్ పని ఉంద ఈ సరి 
వచిిన్పుెడు భోజ్న్ం కూడా చేసిను అని చెలెిమమకు చెపుె... 
అని స్మాధాన్ం కోస్ం చూడకుండా వళిళపొయాయడు. వాడి 
వాలకం చూసేి బాగా ఫీలయియన్ట్టి తెలుసుింద. 

 సుందరం ఆల్లచిసుినానడు... అస్లు లేఖకి ఇలంటి 
షోలకు వళ్ళడం ఇష్టం లేకపోయినా..తనే బలవంత ప్పటిట 
పంప్తంచాడు. తీరా ఇల జ్రిగేస్రికి లేఖ ఎంత బాధపడిందో 
అని ఫీలయాయడు. తన్కు కనీస్ం ఈ విష్యం చెపెకపోవడం 
కవలం లేఖ గొపె స్ంసకరానికి త్సరాకణం. ఆ రోజు రాత్రి 
తను త్సగిన్ మతుిల్ల వచిి కనీస్ం షో ఎల ఉందో కూడా 
కనుకోకలేదు. మరుస్టి రోజు అడిగితే "బాగుందండి" అని 
చెపేెస్థ ఏదో పని ఉందంటూ వంట్గదల్లకి వళిళపోయింద. 
లేఖ డిగ్రీ వరకూ చదువుకుని ఇంటి బాధయతలు చూసుకునే 
స్గట్ట ఇలిలు. ఎంతో చురుకైన్ద. అందరినీ గౌరవిస్ఫ ి

అందరితోన్న కలిస్థ పోతుంద. నేను, విన్య్ చిన్నపెటి 

నుంచి ప్రణ సేనహతులమని తన్కి తెలుసు. విన్య్, నేను 
కలిస్థ చదువుకునానము. మా ఇంటి పరిస్థితులకు ఒక్కకకక సరి 
స్ఫకలు ఫీజు కట్టడం కూడా కష్టమయితే విన్య్ వాళ్ళ నాన్నని 
బ్రతిమాలిమరీ ఎనోనసరుి నా చదువు ఆగిపోకుండా చేసడు. 
అలగని విన్య్ వాళ్ళళ ఏమీ బాగా ఉన్నవారు కాదు. వారిదీ 
మధయ తరగతి కుట్టంబమే. ఈ రోజు ఇదారం ఒక ఊరిల్ల 
బాయంకు ఉదోయగాల్లి స్థిరపడాుము. విన్య్ చాల సునినత 
మన్సుకడు. శశి క్కంచెం ఉన్నత కుట్టంబం నుంచి వచిింద. 
సఫ్టట వేర్క జాబు చేసుింద. క్కంచెం దుడుకు స్వభావం. 
ముందుగా నాకు ప్పళిళ అయియంద. తరువాత క్కదా రోజులక 
వాడికి కూడా శశితో ప్పళిళ అయింద. వాడికి ప్పళిళ కాక ముందు 
ఎకుకవగా మా ఇంటోినే భోజ్న్ం చేసేవాడు. అల లేఖకి 
కూడా విన్య్ అన్నయయ లగా చేరువ అయాయడు. విన్య్ ప్పళిళ 
అయాయక ..శశి స్వభావం వలి మా మధయ ఇదవరకుల 
రాకపోకలు లేవు. అపుెడపుెడు మాత్రమే ఒకరి ఇంటో ిఒకరం 
కలుసుినానం. నాకు, విన్య్ కీ ఉన్న సేనహం గురించి లేఖ కి 
బాగా తెలుసు కాబటిట తను ఎపుెడూ శశితో స్ఖయంగా 
ఉండటానికి తన్ వంతు కృష్ట చేసుింద. శశి ఇషాటఇషాటలు, 
ఉదోయగ విశేషాలు అడిగి మాట్లు కలపడానికి ప్రయతినసుంిద. 
అయినా ఇపుెడు ఇల జ్రగడం చూసే ినాకూ, విన్య్ కి యే 
ప్రమేయం లేకుండానే విధ మా మధయ ఎంత దూరం 
ప్పంచుతుందో అని భయమేస్థంద. 

   

క థ 
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 ఇద జ్రిగిన్ రెండు న్లలకు మంచి కబురు 
తెలుపుతూ ఒక ఉతిరం వచిింద. రాష్ట్రసియిల్ల "మహళా 
వికాస్ట" స్ంస్ి వారు నిరవహంచిన్ పోటలల్ల లేఖ డిజైన్స 
చేస్థన్ "తెలుగు పదాయలు, ఉపమానాలు" యాప్ కి మొదటి 
బహుమతి వచిిందని... నాలుగు రోజుల్లి వైజాగ్ ల్ల లేఖకి 
స్నామన్మని .. కుట్టంబస్భ్యయలందరికీ ఆహావన్ం అని.. 
దాని సరాంశం. ఏదో కాలక్షేపానికి ‘లప్ టాప్’ 
కావాలంటే క్కనిచాిడు కానీ..లేఖ అద ఇంత చకకగా 
ఉపయోగించుకుంట్టందని నేను ఊహంచలేదు. నా 
మన్సు ఎంతో స్ంతోష్ంతో నిండిపోయింద. లేఖని 
గటిటగా హతుికుని నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసను. 

 స్నామన్ం రోజు వైజాగ్ చేరాము. ముఖయ అతిథిగా 
రాష్ట్ర మహళ్ స్ంక్షేమ శ్వఖ మంత్రి గారు విచేిశ్వరు. 
మంత్రి గారు లేఖ కి శ్వలువా కప్తె స్నామన్ం చేస్థ 
ప్రస్ంగించవలస్థందగా కోరారు. ఇంటోి తకుకవ మాటాిడే 
లేఖ సేటజి మీద ఎల మాటిాడుతుందో అని నేను 
ఉతుాకతతో ఎదురు చూసుిండగా మెలిగా మాటాిడట్ం 
మొదలుప్పటిటంద.. "చిన్నపెటి నుంచి నా తలిిదండ్రులు నా 
చదువు విష్యమై ఎంతో బాగా ప్రోతాహంచేవారు...మా 
నాన్న గారి ఆరోగయం బాగోకపోవడం మరియు కుట్టంబ 
ఆరియక పరిస్థతిుల వలి డిగ్రీ తరువాత పై చదువులు 
చదవించలేక మా నాన్న నాకు వివాహం జ్రిప్తంచారు. నా 
తండ్రి కంటే గొపెగా ప్రేమించే మనిష్ట నాకు భరిగా 

లభించడం నా పూరవ జ్న్మ సుకృతం. ఇక నా ఈ 
విజ్యానికి ముఖయ కారణం నా సేనహతురాలు 

శశి. తను హైదరాబాదుల్ల సఫ్టట వేర్క స్ంస్లి్ల 
ఉదోయగినిగా చేస్ఫినే ఇంటి బాధయతలు స్క్రమంగా 
నిరవహస్ఫి నాకు ప్రేరణగా నిలిచింద. ఈ ముగుగరికీ ఈ 
బహుమతి అంకితం చేసుినానను." అని ముగించింద. లేఖ 
ప్రస్ంగం పూరిి అయిపోయినా నా మన్సు ఇంకా 
అందుల్ల నుంచి బయట్పడలేదు. తన్ను అవమానించిన్ 
శశి గురించి లేఖ అంత గొపెగా ఎల చెపెగలిగింద? 
నీటిని వదలి పాలను మాత్రమే సేవించగల హంస్ గురుికు 
వచిింద లేఖని చూసుింటే. ఒక మనిష్టల్లని చెడు 
వదలిప్పటిట మంచిని మాత్రమే గ్రహంచడానికి మన్ మన్సు 
ఎంతో గొపెద కావాలి అనిప్తంచింద. లేఖ నా భారయ 
అయిన్ందుకు గరవంతో గుండె ఉపొెంగింద. 

 వైజాగ్ నుంచి ఇంటికి వచిిన్ మరానడే విన్య్ నుంచి 
ఫోన్స వచిింద. ఒరేయ్ సుందర్క..నిన్న చెలెిమమ స్నామన్ం 
లైవ్ ల్ల చూసము రా... చాల హాపీగా అనిప్తంచింద. ఈ 
రోజు మీ ఇదారికీ మా ఇంటోినే డిన్నర్క అని చెపాెడు. 
ఇపుెడు ఎందుకురా.. అని అనే ల్లగా..."అన్నయాయ! మీరు, 
వదన్ తపెకుండా రావాలి.. ఈ రోజు మా ప్పళిళ రోజు” అని 
అవతల నుంచి శశి మాట్లు ఫోన్స ల్ల విన్పడాుయి. 
ఆమెల్ల ఇంత మారుెకు కారణం నాకు అరిం అయినా.. ఆ 
విష్యం బయట్కు తెలియనివవకుండా "తపెకుండా 
వసిమమమ" అని చెపాెను. మళ్ళళ నేను,విన్య్ "నిజ్ంగా" 
దగగరవబోతునానం అనే ఆన్ందంతో నా "హంస్" లేఖకి 
మన్సుల్లనే థంక్ా చెపుెకునానను. 

క థ 
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 శ్వరీరక మరియు మాన్స్థక ఉలసినినచేి అతయదుభతమైన్ సధన్ం క్రీడలు. మండు వేస్విల్ల మన్సుకి 
ఉత్సాహం కలిగించే విధంగా TAM బాడిమంట్న్స పోటలకు పంప్తన్ ఆహావనానికి అతి తకుకవ స్మయంల్లనే విశేష్ 
స్ెందన్ లభించింద. జులై 16న్ "టివన్స బ్రూక్ రీక్రియేష్న్స సెంట్ర్క" ల్ల జ్రిగిన్ ఈ ఆట్ల పోటల్ల ి మొతిం 14 
పురుషుల జ్ట్టి, 8 మహళ్ల జ్ట్టి పోటపడగా... పోటలను తిలకించడానికి వచిిన్ వారి కరత్సళ్ధవనుల మధయ 
ఆట్లు జ్యప్రదంగా సగాయి. 

 పురుషుల జ్ట్లి్ల సురేష్ రాజ్గోపాలన్స, స్థబి మాథ్యయల జ్ట్టట సుధీర్క గంగవరపు, అభితేజ్ ల జ్ట్టట పై గెలిచి 
మొదటి సిన్ంల్ల నిలిచింద. అలగే హోరాహోరీగా జ్రిగిన్ మహళ్ల ఫైన్ల్ పోటల్ల అష్టత, రాజేశవరిల జ్ట్టట 
కవిత, హరితల జ్ట్టటపై జ్యకతన్ం ఎగురవేస్థ మొదటి సిన్ం సధంచింద. 

 విజేతలకు బహుమతులను సెన్ారిు "NRI Desi Charms" మరియు సోమ బరమనుి అందజేసరు.  

TAM   
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 చివరగా TAM అధయక్షులు కూకట్ి శ్రీనివాస్ట మాటాడిుతూ క్రీడాస్ఫూరిి ప్పంచే ఇట్టవంటి పోటలు 
జ్రగడం ఎంతో ఆన్ందానిన కలిగిసుిందని చెపాెరు. ఈ స్ందరభంగా బాడిమంట్న్స పోటలను ఇంత గొపెగా 
నిరవహంచడానికి కారణమైన్ TAM సోెర్కట్ విభాగ స్భ్యయలు కోట్ి తిపాెరెడిు, యర్రం వంకట్ రెడిు, 
తుళ్ళళరి రామారావు లను అభిన్ందంచారు. అలగే ఈ కారయక్రమం ఆదయంతం ఎంతో క్రమశిక్షణతో 
నిరవహంచడానికి కారణమైన్ TAM స్భ్యయలు రామకృష్ణ గంగవరపు, మురళి బచుి, అపాెరావు పాతూరి, 
ప్రమోద్, రామకృష్ణ కనుగంటి, రావు కన్కమేడల, గణెష్ స్బువరపు, షేక్ కరీం, సుమ ద్యంగ, హరా 
పేరమినేని, శ్రీనాధ్ కాండ్రు, సమినేని శ్రీనివాస్రావు,సురేష్ గెడ లకు ప్రతేయక అభిన్ందన్లు తెలిపారు. 
ఇలగే ప్రతి యేటా వివిధ క్రీడల్లి పోటలు నిరవహంచుకోవాలని తమ అభిప్రయానిన వయకపిరిచారు. 
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.. TAM 
 హృదయం నిండా ఆశయంతో మద నిండా సేవాభావంతో .. తెలుగు వారికి చేయూతే 
పరమావధగా, తెలుగుదన్ం పరిరక్షణే ధ్యయయంగా స్రిగాగ నేటికి స్ంవతార కాలం క్రితం నా నాయకతవంల్ల ప్పకుక మంద మిత్రుల 
తోడాెట్టతో వచిిన్ ఈ ఆల్లచన్కి రూపమే TAM అని చెపెడానికి గరివసుినానను. ఏ ఆశయంతో TAM ని సిప్తంచామో దానిని 
గౌరవిస్ఫి ముందుకు సగుతూ ఈ వతార కాలంల్ల ఎనోన మంచి పనులకు సరధయం వహంచి పాలుపంచుకునే భాగయం 
కలిగింద. చిటిట అడుగులతో ప్రరంభమయినా...చితిశుధయతో చేస్థన్ ఎనోన పనులు TAM ని మేరీలండ్ తెలుగు ప్రజ్ల 
హ్రుదయంల్ల నిలిపాయి. ఈ యేడాద కాలంగా నాకు పూరిిగా స్హకారం అందంచిన్ టాం బోర్కు ఆఫ్ట డైరెకటరికు, కారయవరగ 
స్భ్యయలకు, జీవిత కాల స్భ్యయలకు, ఎల ి వేళ్ల వన్నంటి నిలిచిన్ సెన్ారికు, ముందుండి న్డిప్తంచిన్ గౌరవనీయులైన్ స్లహా 
మండలికి, ఇతర మిత్రులకు పేరు పేరునా నా న్మసుాలు. వీరే మా TAM కి బలం మరియు బలగం !!  
 క్కతిగా బాధయతలు స్వవకరిసుని్న మా మిత్రుడు, సేనహశీలి సుబుు శిస్ఠ నాయకతవంల్ల TAM మరింత వేగంగా ముందుకు 
దూసుకెళాళలని ఆశిస్ఫి.. నా పూరిి స్హకారం ఇందుకు ఉంట్టందని హామీ ఇసుినానను. ఈ యేడాద కాలంల్ల TAM దావరా 
నిరవహంచిన్ మంచి పనులు క్కనిన కింద ఉదహరిసుినానను: 
 1) ఇసకన్స ట్టంపుల్ వారి స్హకారంతో ప్తలిల క్కరకు వేద పాఠశ్వల నిరవహణ 
2) ప్తలి పాపలతో "మీ చేతులతో మీ గణేషుడు" కారయక్రమం 
3) తెలుగు వలుగులు రాజేస్ఫి, సినిక తెలుగు రచయితలను ప్రోతాహస్ఫి త్రైమాస్థకంగా వలువడే "TAM పత్రిక" సపిన్ 
4) త్సనా వారి అనుబంధంతో పేద విదాయరుయలకు స్ఫకలుకు స్ంబంధంచిన్ వసుివుల స్హాయం 
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5) అమిరినేని ఫండేష్న్స వారి స్హకారంతో భారతదేశంల్లని తెలుగు ప్రంత్సలి్ల ఉచిత కన్ార్క చెకప్ 

6) దస్రా దీపావళి స్ంబరాలు 

7) చెన్లన తుఫాను బాధతులకు సుబంధ స్ంస్ితో కలిస్థ స్హాయ కారయక్రమాలు 

8) భారీ వరాాల వలి న్ష్టపోయిన్ న్లూిరు వాసులకు నిత్సయవస్ర వసుివులతో చేయూత 

9) త్సనా స్ంస్ి స్హకారంతో "బోన్స మారో డ్రైవ్" నిరవహణ 

10) స్ంక్రంతి స్ంబరాలు 

11) IONHOCO సౌజ్న్యంతో హోలీ వేడుకల నిరవహణ 

12) థమన్స స్ంగీత విభావరి 

13) యువతీ యువకులకు బాడిమంట్న్స పోటలు 

14) చినానరులకు వేస్వి పాఠశ్వల 

TAM తొలి ప్రెస్థడెంట్ శ్రీనివాస్ట కూకట్ి గారి ఆధవరయంల్ల, బోర్కు ఆఫ్ట డైరెకటర్కా స్హకారంతో, కోర్క కమిట 
నిరంతర శ్రమతో ఆకాశమే హదుాగా.. సేవే ధ్యయయంగా సగిపోతున్న TAM స్ంస్ి, మీ అందరి 
ఆదరాభిమాన్లు ఇలనే ఉండాలని మన్స్ఫూరిిగా కోరుకుంట్టంద. ఈ విజ్యాలనినంటిల్లన్న 500 మంద 
జీవితకాల TAM స్భ్యయలందరి స్హాయ స్హకారాలు, వన్నంటి నిలిచే సెన్ారి స్హకారం మరువలేనివి. 

           ఇట్టి, 
           TAM కుట్టంబం. 
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  (గమనిక: ఇందుల్ల ఎవవరినీ నొప్తెంచే ఉదేాశం లేదు...కవలం హాస్యం కోస్మే) 

నా చిన్నపుెడు మా అమమ కోడికూయక ముందే లేచి అందరికి కావలస్థన్ పనులు చేస్థ ప్పటేటద. మా ఆవిడ మాత్రం నాతో పాటే 
లేసిన్ంట్టంద.. 

అవును...ప్తలిలిన ఆడించడానికి త్సత, నాన్మమ, ఇంటి పనుల్లి సయం చెయయడానికి పని మనుషులు ఇకకడ ఉండరు కదా...? ఆ మాత్రం 
ఉంట్ద మరి ! 

నా చిన్నపుెడు మా అమమ రోజుక్కక వరైట టిఫిన్స చేస్థ ప్పటేటద. మా ఆవిడ పదాాకల చేసే ఇడీి..ఉపామ తిన్లేక ఛ్సుినాన.. 

మరి నువువ ఎపుెడనాన పొరపాట్టన్ ఒకక రోజ్నాన ఇడీి చెయయడానికి ట్రై చేసవా? సోద ఆప్త ప్పటిటంద తిను.. 

ఎపుెడనాన ఒకక సరి మందు పారీట కి వళిళనా...ఒక స్థగరెట్టట త్సగినా...ఒకటే గోల.. 

నీ చెతి అలవాటి్తో ఆరోగయం పాడయితే...పనులనిన మానుకుని ఎవడు సేవ చేసిడు? అరిం చేసుక్కవూ.. 

ఈ ప్తలిలతో హోం వరుక చేయించలేక ఛ్సుినాన...మా నాన్న మాతో ఏనాడూ ఇల చేయించి ఎరుగడు....అంత్స అమేమ చూసుకునేద 

అల మన్ నాన్నలందరూ స్త్రీ జాతిని విరివిగా వాడేసరు కాబటేట...ఈ రోజు...రివర్కా గేర్క అయియంద....దీనిక బాధ పడితే ముందు ముందు 
ఇంకెల బతుకుత్సవు? In Front Crocodile Festival .. కదా 

ఏదనాన పారీటకి వళాళలంటే చాలు... గంట్లు గంట్లు కావాలి రెడీ అవవడానికి...మా అమమ పద నిముషాల్లి రెడీ అయేయద 

మరి ఆ రోజుల్లి ఇనిన రకాల కాసెమటిక్ా లేవు కదా...మహా అయితే పాండ్ా పౌడరు..కుంకుమ..అయినా మీ ఆవిడ అందంగా కన్పడితేనే 
కదా నీకు గొపె? నిజ్ం చెపుె? 

అనీన నా స్ంపాదన్ తోనే తేవాలి ...తన్ ఆస్థి మాత్రం భద్రంగా దాచుకోవాలంట్... 

అవును మరి...దాచుక్కని తనే తినేసుింద పాపం...ఎనిన దాచినా...ప్తలిల కోస్మే కదా? నువువ దాచినా...దానికోస్మే కదా...నువువ ..నీ 
సోద ఏడుపు 

నా చిన్నపుెడు మా అమమ.... 

స్రేి ఇంక ఆపు...నువువ ఇంకా చిన్నపెటి ప్తలిడిలగే ఆల్లచిసుినానవు...క్కదగాా ఎదగమనే మేము కూడా చెపేెద.. 

NRI 

-రాజశేఖర్ చెరుకూరి 
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  క థ 
- అాంతరావహిని 

 ఇండియా నుంచి అమెరికాకు మొదటిసరి ఫ్లిట్టకాకను. ఫ్లిట్ ల్ల అదే పనిగా తిని 
పడుకునానను. టికెకట్ ఖరీదు ఎకుకవ కదా, ఫుడెలునా సేల్ చెయాయలి మరి!  

 భ్యకాియాస్ంతో ఫ్లిట్ దగేస్రికి కిరణ్ నా కోస్ం వయిట్ చేసుినానడు. కిరణ్ ద BMW కారు. అబు, నా 
అదృష్టం, జీవితంల్ల మొదటిసరి BMW కారెకిక అమెరికాల్ల తిరుగుతునాన! వీధులెంత విశ్వలంగా, నున్నగా, 
నీట్ గా ఉనానయో! అస్లు శబాాలే లేవు. ఇంటికి వచేిసము. టివీ చపుెళ్ళళ, ప్తలిల ఏడుెలూ, కుకక అరుపులూ, 
ఏమీ లేవు. అమెరికా ఎలగబాు ఇంత నిశబాంగా ఉంద? మన్కమో హైదరాబాద్ ల్లని గోల అలవాట్ట. ఇకకడ 
ఇంత ప్రశ్వంతతను తట్టటకోవాలంటే క్కంచెం కష్టమే! 

          మా ఇలుి బాగుంద. కిరణ్ కావలస్థన్వనీన క్కని తీసుక్కచిి ఇంటో ిఎకకడంటే అకకడే పడేసుంచాడు. ఇక 
అవనీన స్రాుకోవడం నా వంతు! వంట్గద చిన్నగా ఉంద గానీ, ఫరేదిులే, అమెరికా గదా, ఎడాస్టవుదాం! బాత్రం 
ఎల ఉందో ఏమో, నేన్స్లే బాత్రంల్లనే ఎకుకవ సేపుంటాను! అబు, బాత్రం బెడ్రంల ఉంద గురూ! 
ఎంతైనా అమెరికా అమెరికానే! అదేంట, మగూగ, బకెటూట ఏమీ ఉన్నట్టటలేవు!  

"బాత్రంల్ల మగేగద?" అడిగానేనను. 

           "మగ్ దేనికి నీకు?" చిరాగాగ అడిగాడు. ఇదేమిటి, ఇదేమడగడం, మగుగ కూడా ఉండదా, బాత్రంల్ల?  

"వావట్?", అరిచాడు, "ఇకకడ కడుకోకడాలూ, తోముకోడాలూ లేవు. Paper Towel తో 
తుడుచుకోవడమే." 

హారి దేవుడా! ఇంక ఈ కంపుతోనే బ్రతకాలి, ఛ్! 
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బాత్ ట్బ్ చూసేస్రికి నాకు మళ్ళళ హుషారొచిింద! వేణ్ణణళ్ళల్ల హాయిగా ఎంత సేపైనా సనన్ం చెయ్యయచుి. 
తనివితీరా సనన్ం చేస్థ బయట్క్కచిి తయారవుతునానను. 

          "కవిత్స!" ... నా చెవుల్లి resound వచిింద. "బాత్రం నిండా నీళ్ళళ!" అంట్టనానడు కిరణ్ 

           బాత్రంల్ల నీళ్ళళ గాక ఇంకముంటాయి? 

           "అదంత్స ఇండియాల్ల! ఇకకడ బాత్రంల్ల నీటిబొట్టట కూడా ఉండకూడదు. Bacteria develop 
అవుతుంద!" 

           ఇంతకీ ఇనిన నీళ్ళళ నేలమీదకెల వచాియబాు! 

           "Curtain బాత్ ట్బ్ ల్లపల వేస్థ సనన్ం చెయాయలి. నువువ బయట్కు వేస్థ చేసవు!"  

          అబాు! తలకాయ పట్టటకునాన! ఇక తపెదు కదా! మొతిం నీళ్ళళ ఎతి ితుడిచేస్రికి న్డుం పటేటస్థంద.  

          ఇక, కిరణ్ కి మొదటిసరి వేడి వేడిగా వండి వడిుంచాలి. కూరలు వండి, చపాతీలు చెయయడం మొదలు 
ప్పటాటను. "కీవ్ కీవ్ కీవ్" స్డన్స గా శబాం మొదలైంద... ఆగదేం!  

"Exhaust fan ఆన్స చెయియ" కిరణ్ అరిచాడు. ట్వల్ చేతిో పట్టటకుని స్వలింగ్ వైపు ఎగరడం మొదలెటాటడు. 

         "ఏమైంద?" 
         "Fire Alarm మోగుతోంద." 
         "మనింటికి నిపెంట్టకుందా?!" ప్రణం పోయింద నాకు. 
         "నీ మొహం! నీ చపాతి పొగకు ఇద మోగడం మొదలెటిటంద!"  

 అయోయ రామా... చపాతి చెయాయలంటే ఇనిన స్మస్యల! కిరణ్ కష్టపడి ఎలగైతేనే దానిన ఆపాడు. 
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 "ఇద ఇల మోగుతూనే ఉందంటే Cops Fire Truck వేసుకుని వచేిసిరు." 
         వసేి వచాిరులే. కాఫీ ఇచిి పంప్తసిం, అంతే కదా!  
        నేను వండిన్వనీన కిరణ్ ఆవురావురుమంటూ తినానడు. పాపం! అమెరికాల్ల బాయచ్ లర్క గా వుండి మొహం 
వాచిపోయునానడు! కడుపు నిండా తిని ఆన్ందంగా న్నున బయట్కి "వాక్"కి తీసుకెళాళడు. మేం న్డుసుంిటే దారిల్ల 
ఒకావిడ న్నున చూస్థ కలుపుగోలుగా న్వివంద. నేను కూడా న్వావను. కానీ ఆవిడెవరో నాకు తెలీదు. నేను తెలుసేమో 
ఆవిడకి? ఛాన్సా లేదు, ఆవిడ ఇకకడావిడ కదా! ఇంతల్లనే ఇంక్కకావిడ న్నున చూస్థ న్వివంద. ఈసరి ఈవిణిణ 
దగగరకు వళిళ అడుగుదామనుకునాన, "నేను మీకు ముందే తెలుస?" అని. కిరణ్ పోనివవలేదు. అమెరికాల్ల ఎవరు 
ఎవరిన చూస్థనా పలకరింపుగా న్వవడం ఆన్వాయితీ అని చెపాెడు. ఇంకా న్యం! ఇండియాల్ల కూడా ఇలగే 
ఎవడిని పడితే వాడిని చూస్థ న్వావన్ంటే, అమోమ గొడవలైపోత్సయ్! ఈ అలవాట్ట ఇకకడ వరక ఉంచుకోవాలి!  

          ఆరోజు సయంత్రం కిరణ్ IHOP రెసటరెంట్ కి తీసుకెళాళడు. అకకడ Pancakes తింటే syrup ఫ్రీ అట్. 
ఇదేదో బానే ఉంద, తియయగా! కిరణ్ ఫ్రండ్ా కూడా వచాిరు అకకడికి. వాళ్ళళ తెలుగు స్గం, ఇంగీిషు స్గం 
మాటాిడుతునానరు. నేను కూడా మధయ మధయల్ల ఇంగీిషు మాటాిడాునికి try చేస కానీ కుదరేిదు. మన్ం 
మన్లగా ఉండడమే బెట్ర్క. అలవాట్ట లేని పనులు మన్కెందుకు? కానీ వాళ్ళంత్స "కూల్" అనే పదం అదే పనిగా 
వాడుతునానరు. ఎందుకు వీళ్ళళ "కూల్ కూల్" అంట్టనానరు? ACల్ల చలగిానే ఉంద కదా, వీళ్ళకి కూలింగ్ 
స్రిపోలేదా?  

"కూల్" అంటే "చాల బావుంద" అని అరయం అని చెపాెడు కిరణ్. ఓ.. అయితే ఇక నుంచి మన్ం కూడా ఈ 
పదం విరివిగా వాడుతూ ఉండాలి, కూల్!   

 ఆ విధంగా నేను కూల్ కూల్ గా అమెరికాకు అలవాట్ట పడేస్రికి, కిరణ్ కి ఉన్న నాలుగు వంట్రుకలూ 
ఊడిపోయాయ్!    
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 రంగడు అరయరాత్రి పూట్ ఇంటికి వచిి తలుపు దబదబా బాదుతునానడు. రంగడి భారయ మైస్మమ హడావిడిగా వచిి తలుపు 
తీస్థంద. "ఎంత సేపు క్కటాటలే తలుపు? యదవ మొహమా..." అని తిటాటడు. మైస్మమ ముఖంల్ల యే భావమూ లేదు. ఎనోన 
యేళ్ళళగా న్డుసిున్న తంతే ఇద. రోజూ తపె త్సగి రావడం...గొడవ చెయయడం ! ల్లపలికి రావడంతోటే న్వారు మంచం మీద పడి 
మైకం ల్ల మైస్మమని యేదో తిడుతూనే పడుకునానడు. అద్యక చిన్న రెండు గదుల ప్పంకుటిలుి. ఒక గదల్ల రంగడి తండ్రి 
సంబయయ, తొమిమదేళ్ళ క్కడుకు బుజిా పడుకునానరు. ఇంక్కక గదల్ల రంగడు, మైస్మమ ఉంటారు. పాత్రలు స్రేాస్థ, లైట్ ఆరేెస్థ 
కింద చాప మీద ఆల్లచిస్ఫి పడుకుంద మైస్మమ. ఎపుెడూ ఒకటే ఆల్లచన్..."ఈ జీవితం మారే రోజు ఎపుెడు వసుిందా" అని. 

 కాసేపటికి ఏదో అలికిడి అయిన్ట్టి ఉంటే లేచింద మైస్మమ. చీకటోి ఏదో ఆకారం లీలగా కనిప్తసుింద..పకకన్ మంచం 
మీద భరి పడుకునే ఉనానడు. "ఎవరు?" అని క్కంచెం గటిటగా అరిచింద. వంట్నే లైట్ వలిగింద. ఎవరో ద్యంగ లగా ఉనానడు.. 
ముఖానికి న్లిటి గుడు కట్టటకుని ఉనానడు. అరిసిే పొడిచేసి అని పడుకున్న రంగడి గుండెలకి కతిి ఆనించాడు. మైస్మమ దెబుకి 
భయపడి వణికిపోయింద. రంగడు ఇంకా నిద్రపోతుండట్ం చూస్థ కాలితో ఒకక తనున తనానడు ద్యంగ. ఆ దెబుకి రంగడికి మంచం 
పై నుండి కింద పడి నిద్ర మతుి క్కంచెం వదలింద. "అమోమ భూకంపం వచిింద" అని భయపడుతూ లేచి నిలబడాుడు రంగడు. 
ఎదురుగా ఉన్న న్లిటి ఆకారానిన, చేతిల్ల ఉన్న కతిి ని చూస్థ అరవబోయిన్ రంగడితో "అరిచావంటే చంపేసి..నోరుముయియ" అని 
మెడ మీద కతిి ప్పటిట చిన్నగా గదాంచాడు ద్యంగ. ఆ దెబుకి నోరుమూస్థన్ రంగడితో.."నాకు టం లేదు. అరెాంట్ గా ఇంటోి ఉన్న 
డబ్బు, బంగారం..అంత్స తీసుకురండి” అని గటిటగా చెపాెడు ద్యంగ.  

 ఇంతల్ల ల్లపల నుంచి అలికిడి అవుతుంద. ల్లపల గద ల్లంచి సంబయయ, బుజిా తలుపు తీసుకుని వచాిరు. అకకడ 
న్లిటి ముసుగుల్ల ఉన్న ద్యంగను చూస్థ బుజిా భయపడత్సడు. "ఏయ్ మీరిదారూ ఇకకడకి వచిి నిలబడండి" అని సంబయయని, 
బుజిాని చిన్నగా హంకరించాడు ద్యంగ. వారు కూడా భయపడుతూ వచిి మైస్మమ పకకన్ నిలబడాురు. "ఎవరనాన 
అరిచినా...శబాం చేస్థనా...ఎకకడ పొడుసినో నాక తెలియదు" అని భయప్పట్టడానికి ప్రయతినసుినానడు ద్యంగ. 
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-రాజశేఖర్ చెరుకూరి 



 అందరూ బిగుసుకుని ఉండట్ం చూస్థ మళ్ళళ రంగడి మెడ మీద కతిి ప్పటిట "చెప్తెంద అరయం కాలేదా" అని అరిచాడు 
ద్యంగ. త్సగిన్ మతుి ఇంకా దగక తంటాలు పడుతున్న రంగడు "నా దెగగర ఏమీ లేదు బాబు...న్నున న్ముమ" అని తడబడుతూ 
మాటాిడుతునానడు. దానితో కోపం వచిిన్ ద్యంగ కతిి ఇంక్కంచెం గటిటగా ఆనించాడు. ఆ దెబుకి అరవబోయిన్ రంగడికి ద్యంగ 
చెప్తెంద గురిు వచిి నోరు మూసుకుని బాధతో విలవిలలడ సగాడు. అద చూస్థన్ మైస్మమ.. "బాబ్బ...నా దగగర పసుపు 
త్సడే తపె...బంగారం లేదు బాబు..ఆ పోపుల డబాుల్ల రెండు వేలు ఉనానయి. అవి తీసుకుని ఆయనిన వదలెయయండి బాబు.." 
అంద. అద విన్న రంగడు "ఒసేయ్...అంత డబుు నీకు ఎకకడిదే...నేను పొదుాన్న అడిగితే లేవనానవు...తపుెడు మొహమా..." అని 
తిటాటడు. దానికి మైస్మమ "లేదయాయ...అవి నేను అందరి ఇళ్ళల్లి పాచి పని చేస్థ...చాల రోజుల నుండి దాచుకున్న 
డబుులయాయ..నువువ ఇంటోి ఏమీ ఇవవకుండా త్సగేస్థ వసేి .. ఇంటోి అందరికీ ముదా ఎల దగుతుంద అనుకుంట్టనానవు? " 
అంద. ఏమి మాటాిడాల్ల అరయం కాక నోరు మూసుకునానడు రంగడు. 

 ద్యంగ అందరినీ ఒక కంట్ గమనిస్ఫి పోపుల డబాుల్ల ఉన్న డబుు జేబుల్ల దోపుకుని మైస్మమ దగగరికి వచాిడు. 
మైస్మమ వీపు మీద కతిి ఆనించి..."ఇంకా ఎకకడెకకడ దాచావో తియియ డబుు" అని అరిచాడు. అద చూస్థ భయపడిన్ బుజిా 
"అమమ ని ఏమీ చెయ్యయదాండి...ల్లపల పుసి్కాల కింద ఒక ఏడు వందలు దాకా డబుులు ఉనానయి  తీసుకోండి" అనానడు. వళిళ 
తొందరగా తీసుకురా అని కళ్ళతోనే సైగ చేసడు ద్యంగ. ల్లపలి నుంచి డబుు తీసుకుని వచిి ఇచాిడు బుజిా. అంత డబుు నీకు 
ఎకకడిదరా? అని అడిగింద మైస్మమ క్కడుకుని. "అమామ..ఆదవారం స్ఫకలు కి సెలవు కదా...నువువ పనికి వళ్ళగానే నేను 
సెంట్రోి ఉన్న ట క్కట్టటల్ల నాలుగు న్లలుగా పని చేసుినానను. పోయిన్ స్ంవతారం లగా నాన్న ఫీజు కట్టకపోతే పనిక్కసిుంద 
అని నీకు కూడా చెపెలేదు అమామ" అని అమాయకంగా అనానడు. మైస్మమకి ఏమనాల్ల పాలుపోక రంగడి వైపు చూస్థంద. 
రంగడు తల దంచుకుని నేల వైపు చూసడు. 

 బుజిా ఇచిిన్ డబుులు కూడా తీసుకుని ఈసరి బుజిాని బెదరించాడు ద్యంగ. “మరాయదగా ఇంకా ఎకకడెకకడ డబుు  దా
చావో చెపుె” అని గొంతు గటిటగా పట్టటకునానడు. ఆదెబుకి ఊప్తరాడక దగాగడు బుజిా. అద చూస్థ చలించిన్ మైస్మమ 
"అయాయ...చిన్న ప్తల్లిడిని దయచేస్థ ఏమీ చెయ్యయదుా...మా దగగర ఇంత కనాన ఏమీలేదు..కావాలంటే రేపు రా...ఎకకడ్ల అకకడ   
అపుె చేస్థ నీకు ముట్టజెపుత్సం.." అని దీన్ంగా వేడుకుంద. అయినా కనికరం చూపని ద్యంగ చివరి అస్త్రంగా బుజిా మీద కతి ి
పైకి ఎతి్సడు. అద చూస్థ సంబయయ ద్యంగ కాళ్ళ మీద పడి “బాబ్బ...నా మంచం కింద ఒక 100 రూపాయలు ఉంద  
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తీసుక్కసిను.." అనానడు. ఎందుకాలశయం?..తొందరగా తీసుకురా..అన్నట్టి చూశ్వడు ద్యంగ. ల్లపలి నుండి క్కంత డబుు, చిలిర 
తెచిి ద్యంగ కి ఇచాిడు సంబయయ. అద చూస్థన్ రంగడు "నీకెకకడివి నానానడబుులు? నేను చూడకుండా నా జేబుల్ల నుంచి ఏ
మనాన తీసవా " అని అడిగాడు. దానికి సంబయయ "లేదు రా..నా కడుపుల్ల పుండు పడిందని పకక వీధల్ల ఆర్క.ఎం.పీ డాకటర్క 
చెపాెడు. ఒకటే నొప్తె...ఎవరికీ చెపుెకోలేను...కోడలిని అడుగుదాము అంటే...తనే కష్టపడి అందరికీ ఇంత తిండి 
ప్పడుతుంద...అందుక ఇంక గతయంతరం లేక..." అని చిన్నగా ఆగి..."మందుల కోస్ం రైలేవ సేటష్నోి బిచిమెతుికుంట్టనానను రా" 
అని ముఖానికి చేతులు అడుం ప్పట్టటకుని ఏడవ సగాడు. అద విన్న రంగడికి మతిపోయింద. ఒకకసరిగా మతుి 
వదలిపోయింద...మైస్మమ, బుజిా ఇదారూ సంబయయ వైపు బాధగా చూసరు. 

 ఇంతల్ల బయటి నుంచి ఏవో అరుపులు వినిప్తంచాయి. అద చూస్థ ద్యంగ ఒకక అంగల్ల తలుపు తోసుకుని 
ఉడాయించాడు. రంగడు మెలిగా బయట్కి వచిి చూశ్వడు. పకికంటి మలిేశం, శంకరయయ..ఇంకా చాల మంద గుమిగూడి 
ఉనానరు. వాళ్ళ ఇళ్ళల్లి ద్యంగలు పడి ఏవేవో వసుివులు పోయాయని ..ఇపుెడే పోలీసులకి ఫోన్స చేసమనీ చెపుెకుంట్టనానరు. 
రంగడి వన్క వచిిన్ మైస్మమ కూడా ఏదో చెపెబోయింద. అంతల్ల రంగడు ఆమెని వారించి ఇంటోికి తీసుకెళిళ తలుపులేశ్వడు. 
"అదేంట్ండీ...మన్ ఇంటోి కూడా ద్యంగలు పడాురు అని పోలీసులకి చెపాెలి కదా..." అంద. రంగడు భోరున్ 
విలప్తస్ఫి...సంబయయ కాళ్ళ మీద పడాుడు. "న్నున క్షమించు నానాన...చిన్నపుెడు..మన్కి ఉన్న దానోినే ఎంతో మంచిగా 
చూసుకునానవు...చివరికి నేను నినున ఈ స్థితి కి దగజారాిను.. న్నున ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు..." అని భోరున్ 
విలప్తంచాడు. సంబయయ క్కడుకుని పైకి లేప్త కనీనళ్ళళ తుడిచాడు. రంగడు మైస్మమ భ్యజ్ం మీద చేయి వేస్థ .. బుజిా ని దగగరకి 
హతుికుని ఇల అనానడు.."మన్ ఇంటికి వచిింద ద్యంగ కాదు మైస్మమ..ఈ ఇంటి ద్యంగ ని పట్టటకోవడానికి వచిిన్ దేవుడు. 
ఇనానళ్ళళగా అందరికీ బాధయతగా నేను స్మకూరాిలిాన్వి ఇవవకుండా అనీన నా త్సగుడిక వాడుకున్న నిజ్మైన్ ద్యంగని నేనే. 
వీలయితే న్నున క్షమించండి. ఇంక ఎపుెడూ ఇల జ్రగకుండా మిమమలిన ప్రేమగా చూసుకుంటాను...అని మాట్ ఇసిునానను" 
అనానడు. 

 ఎనోన రాత్రులు బాధతో నిద్ర కోల్లెయిన్ ఆ కుట్టంబం ఆ రాత్రి కూడా స్రిగా నిద్ర పోలేదు.. కానీ ఈసరి బాధతో 
కాదు. ఆన్ందం నిండిన్ మన్సులతో.. ఇద కల కాకూడదన్న కోరికతో.. 
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 తేదీ: సెప్పటంబర్క 10, 2016. స్ిలం: సెంట్టనినయల్ పార్కక. ఉష్ణణగ్రత: 100 ఫారెన్స హీట్ కి క్కంచెం అటూ..ఇటూ.. 
 అద వేస్విల్లకెలి వచిటి రోజు....మరొక చోట్ అయితే కడుపుల్ల చలి కదలకుండా ఇంటోి కూరుినే వారు. కానీ 
TAM స్భ్యయలకు, TAM మిత్రులకు అదేమీ ప్పద ా స్మస్యగా కనిప్తంచలేదు. మేరీలండ్ ల్లని తెలుగు మిత్రులందరినీ 
ఆహావనించిన్ ఈ కారయక్రమంల్ల పచిని సేనహానికి వచిని గాలులు అడుంకి కాదంటూ TAM “స్మమర్క ప్తకినక్” ఆదయంతం ఎంతో 
ఉలిస్ంగా గడిచింద. పురుషులకు వాలీబాల్ మరియు మహళ్లకు హాండ్ బాల్, ట్టనినకాయిట్ పోటలు నిరహహంచడం 
జ్రిగింద. మధాయహనం “పారడైజ్ ఇండియన్స కుజీన్స” వారి సౌజ్న్యంతో కమమటి భోజ్న్ం అందరినీ అలరించింద. కారయక్రమం 
ఆదయంతం చలిని నీటిని, పానీయాలను అందుబాట్టల్ల ఉంచి TAM స్భ్యయలు అందరి మన్నన్లను పొందారు. ఈ కారయక్రమానికి 
మరో ప్రధాన్ ఆకరాణ బోర్కు ఆఫ్ట డైరెకటరి ఎనినకలు. అతయంత సేనహపూరవక వాత్సవరణంల్ల జ్రిగిన్ ఎనినకల్లి గణపతినేడి 
జ్గదీష్, ద్యంగ సుమ, కోమకుల రామ కృష్ణ మరియు వంకట్ న్రహరిసెటిట విజ్యం సధంచారు. వీరు రెండు స్ంవతారాల 
పాట్ట 'బోర్కా ఆఫ్ట డైరెకటర్క ' పదవిల్ల TAM కు తమ సేవలందసిరు. కారయక్రమం ఆసంతం క్రీడల్లి, భోజ్న్ కారయక్రమాల్లి, ఇతర 
కారయక్రమాల్లి ఎంతో సయం చేస్థన్ TAM స్భ్యయలు, ఇతర మిత్రులందరికీ TAM ప్రెస్థడెంట్ కూకటి్ శ్రీనివాస్ట మరియు బోర్కు 
ఆఫ్ట డైరెకటరుి పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. చివరగా ఆట్ల్లి విజేతలకు బహుమతి ప్రధాన్ం జ్రుగగా...చిన్నరులందరూ 
జ్ణగణమన్ పాడి కారయక్రమానిన విజ్యవంతంగా ముగించారు. 

న్నతన్ంగా ఎనినకైన్ బోర్కు ఆఫ్ట డైరెకటర్కా 



 

ఆట్ల్ల ివిజ్యం సధంచిన్ జ్ట్ట:ి 

 

 త్రో బాల్ మొదటి బహుమతి: మేరీలండ్ మంచికన్సా 

 త్రో బాల్ రెండ్ల బహుమతి: లైటినంగ్ సెలాకర్కా 

 ట్టనినకాయిట్ మొదటి బహుమతి: విజ్య, ఉమ 

 ట్టనినకాయిట్ రెండ్ల బహుమతి: వాస్వి, జ్యశ్రీ 

 అతయంత విలువైన్ క్రీడాకారిణులు: కళాయణి, ఉదయ 

 

 వాలీబాల్ మొదటి బహుమతి: బాలిటమోర్క కోబ్రాస్ట 

 వాలీబాల్ రెండ్ల బహుమతి: కాప్తాట లెజెండ్ా 

 అతయంత విలువైన్ క్రీడాకారుడు: బెన్ాన్స మారిటన్స (సెన్ార్కా: శ్రీనాధ్ కాండ్రు, ఫణి జాలువంచ, సుధీర్క చంద్రగిరి) 
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మహళ్లు: 

పురుషులు: 
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 విలస్ మూరిి, నితయ స్ంతోష్ స్ఫూరిి అయిన్ బొజా్ గణపయయ అంటే చినానరులకు ఎంత ఇస్టమో ప్రతేయకంగా 
చెపెకకరేిదు. క్కట్టట నుండి క్కనుక్కకచేి గణపయయ కంటే తమ చిటిట చిటిట చేతులతో చేసుకునే గణపయయ మన్ ఇంట్ 
క్కలువుదీరితే వచేి ఆన్ందం అన్ంతం, అనిరవచనీయం. దేవుడి రూపానిన తమ చేతులతో రూపకలెన్ చేశ్వమన్న 
స్ంతృప్త ి ప్తలలి మన్సుల్ల కలుగజేసే స్దుదేాశంతో TAM వారు తలప్పటిటన్ "బిల్ు యువర్క ఓన్స గణేషా" 
కారయక్రమానికి ప్పదా ఎతుిన్ ప్తలిలు పాల్గగన్గా..వారి తలిదిండ్రుల సయంతో చినానరులు ఎంతో ఉత్సాహంగా తమ 
సేనహ గణేషుని మూరిిని తయారు చేసుకుని తమ ఇంటికి ఆన్ందంగా తీసుకెళాళరు. సెప్పటంబర్క 3, 2016 న్ ఆదయంతం 
ఎంతో ఉత్సాహంగా జ్రిగిన్ ఈ కారయక్రమానికి ఎలికిాట్ స్థటల్లని "యువ డాన్సా అకాడెమీ" మరియు గైతర్కా బర్కగ 
ల్లని బ్రైట్న్స విలేజిలు వేదక అయాయయి. రెండు చోటాి ఏక కాలంల్ల జ్రిగిన్ ఈ కారయక్రమంల్ల చినానరులకు TAM 
మహళా స్భ్యయలు ముందుండి సయమందంచారు. రెండు చోటాి కలిప్త దాదాపు 500 మంద పాల్గగన్న ఈ 
కారయక్రమం అందరికీ స్ంతోషానిన కలిగిస్ఫి విజ్యవంతమయియంద. 
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Our Proud Sponsors 



కావలస్థన్ పదారాయలు: 

 

 ఒక కపుె ఓట్ా (ఒక కపుె = 100 గ్రాములు) 

 అర ట స్ఫెన్స న్నన్ 

 1/4 కపుె స్న్నగా తరిగిన్ ఉలిపిాయలు 

 1/4 కపుె స్న్నగా తరిగిన్ కాయరెట్ా 

 1/4 కపుె స్న్నగా తరిగిన్ ఫ్రంచ్ బీన్సా 

 1/4 కపుె గ్రీన్స పీస్ట (మట్ర్క) 

 8 రెబులు కరివేపాకు 

 1 ట స్ఫెన్స ఆవాలు (Mustard Seeds) 

 1 ట స్ఫెన్స జీలకర్ర (Cumin Seeds) 

 1 ట స్ఫెన్స సెన్గ పపుె (Chana Dal) 

 1 ట స్ఫెన్స మిన్ప పపుె (Urad Dal) 

 10 జీడిపపుె (Cashew) లేదా వేరుశ్చ్న్గ పపుె (Peanuts) 

 1/2 కపుె తరిగిన్ అలిం (Chopped Ginger) 

 1 లేదా 2 తరిగిన్ పచిి మిరపకాయలు (Green Chillies) 

 క్కదాగా తరిగిన్ క్కతిిమీర (Coriandar) 

  TAM 
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1. ఒక 1/2 ట స్ఫెన్స న్నన్ పాన్స ల్ల వేస్థ వేడి చెయయండి. అందుల్ల ఒక కపుె ఓట్ా వయయండి 

2. తకుకవ మంట్ల్ల ఓట్ా ని వేయించండి. ఓట్ా మాడిపోకుండా కలియ తిపుెతూ ఉండండి. ఇల ఒక 3-4 
నిముషాలు వేయించండి. ఓట్ా బాగా బ్రౌన్స రంగుల్లకి రానివవకండి. 

3. ఇల వేయించిన్ ఓట్ా ని తీస్థ ఒక పేిటో ిప్పట్టటకోండి. 

4. ఇందాకటి పాన్స ల్లనే 1 లేదా 1.5 ట స్ఫెన్ ిన్నన్ వేస్థ వేడి చేయండి. అందుల్ల ఒక ట స్ఫెన్స ఆవాలు వేస్థ అవి 
చిట్పట్లడే వరకూ వేయించండి. 

5. అందుల్ల ఒక ట స్ఫెన్స జీలకర్ర, ఒక ట స్ఫెన్స సెన్గ పపుె, ఒక ట స్ఫెన్స మిన్ప పపుె (optional), ఒక 10 జీడి 
పపుెలు లేదా వేరు సెన్గ పపుె వయయండి. 

6. అల సెన్గ పపుె బ్రౌన్స రంగుల్లకి వచేి వరకూ వేయించండి. 

7. ఒక 1/4 కపుె దోరగా వేయించిన్ ఉలిిపాయలు కలపండి. 

8. అల ఉలిిపాయలు బాగా వేగే వరకూ వేయించండి 
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9. తరువాత ఒక 1/2 ట స్ఫెన్స తరిగిన్ అలిం ముకకలు, ముకకలుగా చేస్థన్ 1 లేదా 2 పచిి (లేదా ఎండు) మిరిి, 8 
రెబులు కరివేపాకు వేస్థ ఒక 1/2 నిముష్ం వేయించండి. 

10. ఇపుెడు 1/4 కపుె స్న్నగా తరిగిన్ కారెటి్ట, 1/4 కపుె తరిగిన్ బీన్సా, 1/4 కపుె గ్రీన్స పీస్ట కలపండి 

11. ఒక రెండు నిముషాల వరకు వేయించండి 

12. ఒక 1.25 కపుెలు నీరు కలపండి 

13. పాన్స మీద మూత ప్పట్టండి 

64 ప్రతేయక స్ంచిక 2016 



 

14. మీడియం వేడి మీద ఉంచి కూరగాయలు బాగా ఉడిక వరకూ ఉంచండి. ఇద ఒక 8-10 నిముషాలు పడుతుంద. 

15. ఇపుెడు మొదట్ వేయించిన్ ఓట్ా కలపండి 

16. క్కదాగా వేగనివవండి 

17. క్కదాగా సల్ట కలపండి 

18. బాగా తిపుెతూ ఉండండి 

19. మళిళ మూత ప్పటేటస్థ తకుకవ మంట్ల్ల ఉంచండి. అల ఒక 7-8 నిముషాలు ఉడకనివవండి. 

20. ఇదుగో మీ ఓట్ా ఉపామ తయార్క !! ఇపుెడు ఇంకా క్కంచెం పొడిగా అనిప్తసేి, క్కంచెం నీరు చలిి ఇంక్కంచెం సేపు 
తిపెండి. 

21. ఇపుెడు క్కంచెం క్కతిిమీర చలిి, ఒక చిన్న నిమమ బద ాప్తండి మీ ఇంటో ివారికి, మీ ప్రియమైన్ వారికి ఆన్ందంగా 
వడిుంచండి. 

 వచేి సరి మరో వంట్కంతో మళ్ళళ కలుదాంా...అంత వరకూ సెలవా మరి....మీ క్కండల్..  
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సేనహమంటే కలిస్థన్ చేతులే కాదు 

ప్పన్వేస్థన్ మన్సుాలు 

సేనహమంటే తీరుికున్న ఆకలే కాదు 

పంచుకున్న మెతుకులు ! 

 సేనహమంటే కలిస్థ ఎగిస్థన్ న్వువలే కాదు 

 తుడిచిన్ కనీనటి బిందువులు 

 సేనహమంటే ఆడిన్ ఆట్లే కాదు 

 భ్యజ్ం తటిటన్ న్మమకాలు ! 

సేనహమంటే జ్లలపాట్లే కాదు 

తటిటలేప్తన్ మేల్గకలుపులు 

సేనహమంటే కలిస్థ చదవిన్ పాఠాలే కాదు 

కలిస్థ ఎదగిన్ సయాలు ! 

 సేనహమంటే చరిచిన్ చపెటేి కాదు 

 తపుెలెనినక దరెణాలు 

 సేనహమంటే సగిన్ దూరాలే కాదు 

 చెదరని జాఞపకాలు ! 

సేనహమంటే  నా స్ంతోష్మే కాదు 

భ్యజ్ం భ్యజ్ం కలిస్థన్ మన్ స్ంతోషాలు 

సేనహమంటే మన్ చుటూట ఉన్న గుంపు కాదు 

మన్సుా య్యకక ఉచాఛాస్ నిశ్వవసలు ! 
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      -రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

అందరికీ ఆరడుగుల గొయియ మాత్రము నిచుి "చావు" అస్లు స్థస్లు కమూయనిసుట 

చావుకి అందరూ స్మాన్ము. లేవు దానికి పేద, ధనిక త్సరతమయము 

చావన్నద లేనిద్యకక చావు మాత్రమే! దగదుడుపు దాని ముందు ఎంత అందమయిన్ ! 

 

ఎవరినీ దేవష్టంచక అందరినీ ప్రేమించును చావు...తుదకు తన్ అకుకన్ చేరుిక్కను. 

కుల, మత, ప్రంత, దేవషాలు లేన్టిటదీ చావు 

పేదరికం, అస్ఫయ, ఈరాాయ, దేవష్మను ఆసుిలు బ్రతుకుక కట్టబెటిటన్ "పేద" చావు 

 

మరి చావంత గొపెదైన్ మన్ బతుకెంత గొపెగా నుండవలె? 

“ పరుల చావిచుి పాఠము మన్ బ్రతుకు నేరవవలె ” 

పుటిటన్ ప్రతి వారు చావడం తథయంబు. చచిిన్ ప్రతి వారూ తిరిగి పుట్టటట్ ఎంత నిజ్ము? 

చచిినాక సధంచలేమింక... సధంచి చావవలెన్ంచకాక.. 

 
 
  

 (కషాటలకు కృంగిపోయి చావే మారగమనుక్కని ఆతమహతయల బాట్ పటేట వారికి,  జీవితంల్ల 
లక్షయం లేన్ట్టవంటి వారి కోస్ం..) 

     ? 
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Our Proud Sponsors 



TAM Patrika CROSSWORD 

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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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 

COMMITTEE 



TAM పత్రిక గత స్ంచిక మీరు చదవి ఆన్ందంచారు అని ఆశిసుినానము  
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).  
 
ఇక నుంచి TAM పత్రికను ప్రతి మూడు న్లలకు ఒకసరి మీ ముందుకు తీసుకు రావాలని నిశియించాము. దీనికి మీ అందరి 
స్హకారం మేము కోరుకుంట్టనానము. ఔత్సాహక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కలం కదప్త మీ ఆల్లచన్లు పంచుకోవడానికి 
TAM పత్రికను వేదక చేసుకుంటారని మేము ఆశిసుినానము. 
 
మీకు వ్రాసే అలవాట్ట వునాన..వ్రాయాలని మన్సుల్ల కోరిక వునాన..TAM పత్రిక మిముమ వన్నంటి ప్రొతాహసుింద. కింద 
పేరొకన్న నియమాలు పాటిస్ఫ,ి మీ ఆల్గచన్లు 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 పరిషాకరాలు 
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 వ్రాసే 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 వ్రాసే వాటికి refer-
ences ఇవావలి. 
 
4) మీరు వ్రాసేవి తెలుగుల్ల ఉంటే మంచిద. తెలుగు టప్తంగ్ క్కరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టప్ రైట్ర్క 
స్దుపాయం ఉపయోగించుకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకకటి దస్ఫిరితో వ్రాస్థ సకన్స చేస్థ పంపగలరని మన్వి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు న్లలకు ఒకసరి మొదటి త్సరీఖున్ వలువడుతుంద. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేట్టి చూడండి. 
 
6) మీ ఆరిటకల్ా ప్రచురణకు స్వవకరించబడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుంద. 
 
7) ప్రచురణ తుద నిరణయం స్ంపాదకులదే. ఏ కారణం చేతన్యినా మీరు పంప్తన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకున్న 
స్ంచికల్ల మేము ప్రచురించలేకపోయిన్ ఎడల, తదుపరి స్ంచికల్ల ప్రచురించే ప్రయతనం చేసిము. 
 
ఈ మెయిల్:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రిక వలువడు న్లలు (January, April, July, October) 
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