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చ్ేటి పొలలు... దెండిగా పెండే వరి... చ్కకటి తోట్లు.. చ్చపల చెరువులు...
అనిేెంటికీ మిెంచ ఆత్మీయుల అెంతులేని అభిమానెం... ఇదీ కళ్ళు మూసుకుెంటే

నాకు కనిపెంచ్చ మా గోదావరి. మరి అలెంటి కోనసీమను, తెలుగెంటిని వదిలి అమెరికా
లెంటి దూరదేశానికి రావలిస వసుూెందని పదమూడేళ్ు క్రితెం కలోల కూడా అనుకోలేదు. కాల

మహిమో కెంపూయట్ర్ చ్లవో స్గట తెలుగు సాఫ్ువేర్ ఇెంజినీరలల నేను కూడా అమెరికా వచ్చేను. డబ్దాకి ఈ దేశెంలో కరువు

లేకపోయినా...డబ్దాని మిెంచనవన్నే కోలోుయిన భావన మొదట్లల కలిగేది. మనుషులెందరూ మీట్లు నొక్కక యెంత్రాలల
కనపడేవారు. దీని నుెండి బయట్పడే మారగెం ఏమిటా అని ఆలోచస్నూ చుట్టు ఉనే తోటి తెలుగు వారే స్మాధానెంగా కనపడాారు.

తెలుగు నేలని వదిలనే కానీ...తెలుగుదనానిే కాదు కదా అని మనసుకి సుురిెంచెంది. మెందితో మమేకమైతే కోలోుయినవనిే
తిరిగ

వసాూయి

అనిపెంచెంది.

అనుకునేదే

తడవుగా

స్నేహితులతో

కలిస

చనే

చనే

స్నవా

పాలుపెంచుకోవడెం...తెలుగు స్ెంస్థలోల స్భ్యయడిగా చ్చరి తెలుగు వారితో కలిస నడవడెం చ్చల ఆనెందానిేచ్చేయి.

కారయక్రమాలోల

తెలుగుదనెంతో పాట తెలుగు వారు ఎప్పుడూ కోరుకునేది తెలుగెంటి కమీటి భోజనెం. అమీ చ్చతి వెంట్ను

మరిపెంచ్లేక పోయినా సాధయమైనెంత వరకు నేను పని చ్చసన స్ెంస్థలోలని కారయక్రమాలోల తెలుగు వారి రుచులైన పూతరేకులు,
ఉలవచ్చరు నుెండి రాగ స్ెంకటి, కొతూ మామిడికాయ పచ్ేడి వరకు అవస్రమైతే భారత దేశెం నుెంచ ఎన్నే ప్రయ్యస్లకోరిే

తెపుెంచన స్ెందరాభలు కోకొలలలు. మెంచ భోజనెం దావరా వచ్చే ఆశీరావదెం మరియు మెంచ పనుల చ్చత కలిగే ఆశీసుసలకు
మిెంచన అదృష్ుెం కెంటే ఇెంక్కమీ గొపువి కావని నా ప్రగాఢ విశావస్ెం.

ఎనిే స్ెంస్థలోల పని చ్చసనా మేరీలెండ్ తెలుగు స్ెంఘెం (TAM) లో పనిచ్చస్న అవకాశెం కలగడెం ఒక మరిచపోలేని

అనుభూతి. దీని సాథపనలో కూడా నేను భాగసావమినవవడెం నా అదృష్ుెం. కుల మతాలకు, ప్రెంత్మయవాదాలకు అత్మతెంగా, స్నవా

భావెం మెెండుగా కలిగన స్భ్యయలతో నిెండిన TAM స్ెంస్థలో ఎన్నే పదవులోల పని చ్చస 2017-18 కి గాను అధయక్షుడిగా
ఎనిేకవడెం ఎెంతో గరవెంగా ఉెంది. అెంతే కాదు..ఇది మరిెంత బాధయతను పెంచెంది. గొపు స్నేహితులను, అభిమానానిే,

ప్రేమను, గౌరవానిే ఇచే, కనే వారికి, ఊరికీ దూరెంగా ఉనాేననే భావన తొలగస్తూ స్వెంత కుటెంబానిే మరపెంచ్చ TAM
అభివృధ్ధికి స్హాయపడుతూ, మరినిే స్నవా కారయక్రమాలోల పాల్గగనడానికి విశేష్ కృషి చ్చసాూనని, తెలుగు స్ెంస్కృత్మ

సాెంప్రదాయ్యలకు గౌరవానిే త్మసుకొచ్చే పనులు చ్చసాూనని...ఈ స్ెందరభెంగా మాట్ ఇసుూనాేను. అలగే తెలుగు స్ెంఘాలెంటే
చనే చూప్ప చూస్న కొెందరి అభిప్రయ్యలు మారేే దిశగా స్ెంస్థని మెందుకు త్మసుకెళ్తానని వాగాునెం చ్చసుూనాేను.

ఇటల..మీ..
సురేష్ గెడ
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స్లు దేవుడు ఉనాేడా? మానవుడు ప్పటిున దగగరి నుెండి ఉదభవిెంచన ప్రశేలోల కలల అతయెంత ప్రచీనమైన
ప్రశే బహుశా ఇదే కావొచుే. కానీ స్మాధానెం మాత్రెం దొరకలేదు. అస్లు దేవుడు ఉెంటే ఈ బాధలు,

పేదరికెం, అలజడి, తారతమాయలు, వరణభేదాలు వగైరా వగైరా ఎెందుకు ఉనాేయి అని కొెందరి స్ెందేహెం. దానికి స్మాధానెంగా..

“అది వారి పూరవ జనీ సుకృతెం” అని కొెందరి పదుల ఉవాచ్! శివుడి ఆజఞ లేనిదే చీమ అయినా కుట్ుదెంటారు..మరి పూరవ జనీలో
వారి చ్చత తప్పులు చ్చయిెంచెంది ఎవరు? అప్పుడు దేవుడు లేడా? ఉెంటే అప్పుడు తప్పులు జరగడానికి కారణెం ఎవరు? మొదటి జనీ

మనుషులకు వదిలేస...వాళ్ు క్రియలను బటిు రెండో జనీ నుెంచ దేవుడు కారయరూపెం లోకి వసాూడా? ఏమో ఎవరికి తెలుసు దీనికి
స్మాధానెం...ఆ దేవుడిక్క తెలియ్యలి...అరే నేను ఇప్పుడే మళ్ళు దేవుడిని తలుచుకునాేనే...అెంటే నాకు తెలియకుెండానే నా మనసు
దేవుడిని అెంగీకరిెంచెందా?

ఎెంత గొపు మనిషి అయినా అనీే తాను అనుకునేటల చెయయలేడు. కుటెంబెం, స్మాజెం, ఉద్యయగ బాధయతలు మొదలైనవి

తోడయియ తాను కలోల కూడా ఊహిెంచ్ని పరిణామాలు ఎదుర్కకవడెం చ్చల సాధారణెంగా జరిగే ప్రక్రియ. మనిషి తనకి కష్టులు

వచేనప్పుడు, అనుకోని ఇబాెందులు ఎదురయినప్పుడు...తన కెంటే బలవెంతుడి తోడును, ప్రేమను, స్నేహానిే ఆశిసాూడు. అదే చ్చల
మెంది విష్యెంలో దేవుడికి అరథెం. మన భారాలు అనీే తమ మీద వేసుకోవడానికి ఎవరు మెందుకు వసాూరు? అెందుక్క మనిషే
మెందుకు వళ్ళు దేవుడి మెడలో కష్టుల హారెం వేస భారెం దిెంచుకుెంటాడు. మరి నిజెంగా దేవుడు కష్టులు త్మరుసాూడా?

త్మరేకపోవచుే. కానీ మనిషికి వచ్చే స్గెం కష్టులు ధైరయెంగా ఉెంటే చ్చలు...కాలెంతో పాట స్మసపోయేవే...ఆ ధైరాయనిే ఆ దేవుడు
ఇసాూడేమో. అెందుక్క మనిషి నిశిేెంతగా కష్టులను దేవుడి ఖాతాలో వేస బదులుగా తన ఖాతాలో ప్రశాెంతతను పొెందుతాడు.

అయినా పెంచ పోషిెంచ ప్రేమను పెంచ్చ తలిలదెండ్రులు, విదాయబ్దదుిలు నేరేు గురువులు, ష్రతులు లేని ఆపాయయతను పెంచ్చ

స్నేహితులు, మెంచ చెడు వయతాయసాలను నేరేు స్మాజెం..ఈ భాెండాగారాలు మనకునే ఎన్నే స్మస్యలు త్మరుసాూయి...వీరు కూడా
త్మరేలేని స్మస్యలుెంటే బెండ రాయికి అెండ కోస్ెం దెండ వయయడమే...

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క

వ

ఆ

వారిికోతసవెం

గసుు 15, 2015 న సాథపెంచ్బడిన తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ స్ెంస్థ కొదిు ర్కజులోలనే తన
కారయక్రమాల దావరా మెంచ పేరు తెచుేకుని మేరీలెండ్ లో పకుక మెంది మనేనలు పొెందిెంది. TAM కు
రెండవ అధయక్షుడిగా నేను ఎనిేకై అప్పుడే స్ెంవతసరెం కాలెం అయిెంది. అలగే TAM కూడా తన రెండవ ప్పటిున ర్కజు
జరుప్పకుని మూడవ వస్ెంతెం లోకి అడుగడిెంది. ఈ స్ెందరభెంగా నేను అధయక్షుడిగా చ్చసన స్ెంవతసర కాలెంలో TAM ను
మరిెంత మెందుకు త్మసుకెళ్ుడానికి నా శాయశకుూల పని చ్చశానని అనుకుెంటనాేను.
అధయక్ష పదవి అనేది ఒక మొకుకబడిగా కాకుెండా..నా జీవిత భాగసావమిని, పలలలను కూడా స్ెంస్థలో
పాలుపెంచుకునేల చ్చయడెం దావరా..TAM కూడా మా కుటెంబెంలో ఒక భాగమయేయల చ్చశాను. దీని వలల ఎెంత శ్రమ
అయినా కష్ుెం అనిపెంచ్లేదు. సారధ్ధగా ఈ ఏడాది కాలెంలో ఈ క్రిెంద పేర్కకనే కారయక్రమాలోల పాలుపెంచుకుని విజయవెంతెం
చ్చస్న అవకాశెం కలిగెంది. దీని వనక మా కారయ నిరావహక స్భ్యయల అెండదెండలు మాట్లోల చెపులేనిది. వారే నా మొదటి బలెం.











దస్రా దీపావళ్ళ స్ెంబరాలు, నవెంబరు 2016
క్రిస్ీస్ వేడుకలు, డిసెెంబరు 2016
స్ెంక్రెంతి మహోతసవెం, జనవరి 2017
మహిళా దిన్నతసవెం, మారిే 2017
వృధాిశ్రమ అనేదాన స్నవలో "శివా విషుణ" ఆలయెం దావరా భాగసావమయెం, మారిే 2017
ఉగాది ఉతసవాలు, ఏప్రిల్ 2017
వినాయకచ్వితి వేడుకలు, పలలలచ్చ మటిు వినాయకుని తయ్యరి, ఆగసుు 2017
టెబ్దల్ టెనిేస్ చ్చెంపయన్షిప్, సెపుెంబరు 2017
వేస్వి స్ెందడి (Picnic), సెపుెంబరు 2017
అమెరికాలో ఇరాీ తుఫాను బాధ్ధతులకు ఆరిిక స్హాయెం, అకోుబరు 2017

తొలి అధయక్షుడిగా TAM కు మెంచ పేరు తెచేన శ్రీనివాస్ కూకట్ల నుెండి అధయక్ష పగాగలను సీవకరిెంచ
విజయవెంతెంగా ఎన్నే మెంచ పనులోల భాగెం అయేయ అవకాశెం ఇచేన TAM స్భ్యయలెందరికీ పేరు పేరునా నమసుసలు
తెలియజేసుకుెంట్ట TAM అభివృధ్ధికి మరిెంత పాట పడతానని మనస్తురిూగా తెలియజేసుూనాేను. అలగే తదుపరి
అధయక్షునిగా స్నవ చ్చస్న అవకాశెం పొెందిన సురేష్ గెడ గారికి నా అభినెందనలు...సెలవు !!

మీ..సుబ్దా శిస్ు

TAM 
చటిు చనాేరుల ఆట్ పాట్లు, నవ యువత నాటాయలు ఒక వైప్ప..
బాహుబలి తో "బహు భళ్ళ" అనిపెంచుకునే ప్రఖాయత గాయనీ గాయకులు రేవెంత్, దామిని లు ఆలపెంచన
సుస్వరాలు మర్క వైప్ప ..
"రసాే పాప" సెంహాద్రి భామ అెంకిత ఇచేన కైప్ప....చలక పలుకుల లస్య వాయఖాయనెం చెర్క వైప్ప ...
న్నరూరిెంచ్చ తెలుగెంటి రుచుల ఘుమఘుమలు ఇెంకొక వైప్ప..
ఇల నవెంబర్ 19 న మేరీలెండ్ లోని High Point హైస్తకల్ లో అెంబరానేెంటే విధెంగా సాగాయి “2016
TAM దస్రా దీపావళ్ళ” స్ెంబరాలు.
కాయలెండర్ ప్రకారెం దస్రా దీపావళ్ళ స్ెంబరాలు ఆనాటికి మగసనా...మేరీలెండ్లో మహోతసవాలకి మాత్రెం తెర
లేచెంది. తేదీల వారీగా అెందరూ ఇెండలలో పెండుగ జరుప్పకునాే..మనిషి స్ెంఘ జీవి అనే నానుడిని నిజెం చ్చస్తూ అెందరూ
ఒక నీడన చ్చరి పెండుగను ఉతసవెంల జరుప్పకోవడెం కొెంతయినా మన చనేనాటి జ్ఞఞపకాలను గురుూకు తెసుూెంది. ఇవే
చ్చయని నాడు ఈనాటి చనాేరులకు తెలుగెంటి స్ెంప్రదాయ్యలు ప్పస్ూకాలోల చ్దివినా అనవయిెంచుకోలేని ప్రమాదెం
ఏరుడుతుెంది.
హోరతిూన వాయుదేవుడు, జోరతిూన వరుణదేవుడు, ఎమకలు కొరికిన చ్లి ఇవనీే TAM స్భ్యయల,
శ్రేయోభిలషుల ప్రేమకు దాసోహెం అనాేయి. మేరీలెండ్ వాయిస్, చ్చయిస్ TAM మాత్రమే అనే విధెంగా దాదాప్పగా
1000 మెందికి పైగా విచ్చేస ఎపుటిలగే తెలుగు మిత్రులెందరూ తమ ప్రేమాభిమానాలు చ్చటి చెపాురు.
పారడైజ్ ఇెండియన్ కుజీన్ వారి సౌజనయెంతో కాజ్ఞలు, కజిికాయలు, హలవ, పొెంగలి, ప్పలిహోర, ఉలవ చ్చరు,
మనకాకయ జీడి పప్పు, గోెంగూర పచ్ేడి, కమీటి పరుగు, నెయియ, రస్ెం మొదలగు అచ్ే తెలుగు పెండి వెంట్లతో విెందు
భోజనెం అెందరికీ చనేనాటి పెండుగను జఞపూకి తెచ్చేయి.
ఈ కారయక్రమానికి వాయఖాయతగా వయవహరిెంచన ప్రఖాయత య్యెంకర్ లస్య తన మాట్లతోనే కాక.. చనాేరులు,
యువత్మ యువకులతో కలిస హుష్టరుగా నాట్యెం చ్చస అలరిెంచెంది.

TAM అధయక్షులు, బోర్ా ఆఫ్ డైరకురుల, మరియు కారయ నిరావహక స్భ్యయలు
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TAM అధయక్షుడు మరియు మఖ్య వయవసాథపకుడు అయిన శ్రీనివాస్ కూకట్ల 2016-17 కాలనికి గాను
ఎనిేకైన అధయక్షుడు సుబ్దా శిస్ు ని మరియు బోర్ా ఆఫ్ డైరకురలను స్భకు పరిచ్యెం చ్చశారు. ఈ స్ెందరభెంగా శ్రీనివాస్
కూకట్ల మాటాలడుతూ స్నేహశీలి సుబ్దా శిస్ు ఆధవరయెంలో TAM మరిెంత మెందుకు దూసుకెళాులని ఆకాెంక్షను
వలిబ్దచ్చేరు. ఈ కారయక్రమానికి దాదాప్ప నెల ర్కజులుగా ఎెంతో శ్రమిెంచన TAM బోర్ా ఆఫ్ డైరకురలకు, TAM
నిరావహక బృెందానికి, వాలెంటీరలకు పేరు పేరునా ధనయవాదాలు తెలియజేశారు. సుబ్దా శిస్ు మాటాలడుతూ శ్రీనివాస్
కూకట్ల అకుెంటిత దీక్షతో, TAM స్భ్యయల స్హకారెంతో మేరీలెండ్లో TAM సాథయిని పెంచ్చరని, తాను స్యితెం
శాయశకుూల TAM అభివృధ్ధికి స్భ్యయల స్హకారెంతో మరిెంత కృషి చ్చసాూనని వాగాునెం చ్చశారు. ఈ వేడుకలు
మగసన మరునాటి నుెండి సుబ్దా శిస్ు TAM అధయక్షునిగా స్ెంవతసరెం పాట స్నవలు అెందిసాూరు.
TAM స్లహా మెండలి స్భ్యయలు డాకుర్ శ్రీ యడల హేమప్రసాద్ గారి చ్చతుల మీదగా TAM పత్రిక 2016 ప్రతేయక
స్ెంచక ఆవిష్కరిెంచ్డెం జరిగెంది. అనెంతరెం TAM వనేెంటి నిలిచ ఎలలప్పుడూ అనిే కారయక్రమాలకు స్హకారెం
అెందిెంచ్చ దాతలకు జ్ఞఞపకలు అెందజేయడెం జరిగెంది. అతిథులను ఉతాసహపరిచ్చ విధెంగా “NRI Desi Charms”
పోరుల్, “SS Events”, మహేష్ నెలకుడితి, మరియు TAM వారు బెంగారు నాణేలను, “Vedic Spa” వారు గఫ్ు
వోచ్రలను లకీక డ్రా దావరా ఎెంపక చ్చస కారయక్రమాల మధయలో అెందజేశారు.
భోజనానెంతరెం మొదలైన శ్రవణానెందకరమైన స్ెంగీత కారయక్రమెంలో భకిూ పాట్లు, మెలోడీలతో మొదలై
ఫాస్ు బీట్ గీతాలతో కుర్రకారునే కాక పదులను సైతెం మర్క లోకానికి త్మసుకెళాుయి. గాయనీ గాయకులు రేవెంత్
మరియు దామిని కలిస ప్రేక్షకులోలకి వళ్ళు పదులను స్యితెం పాలుపెంప్పకునేల చ్చస వారితో పాత సనిమా పాట్లు
పాడిెంచ అలరిెంచ్చరు. దాదాప్ప మూడు గెంట్ల పాట సాగన ఆ స్ెంగీత మహోతసవెం చవరిగా జణగణమణ
గీతాలపనతో మగసెంది.

హీర్కయిన్ అెంకిత (రసాే బేబి)
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డా || శ్రీ యడల హేమ ప్రసాద్ గారి చ్చతుల మీదుగా TAM పత్రిక 2016 ప్రతేయక స్ెంచక ఆవిష్కరణ

య్యెంకర్ లస్య
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సెంగర్ దామిని

సెంగర్ రేవెంత్

స్భకు హాజరైన జన స్ెంద్యహెం

SS ఈవెంట్స వారి స్భాలెంకరణ

11

ప్రతేయక స్ెంచక 2017

Our Proud Sponsors
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Our Proud Sponsors
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"ఒ


-రాజశేఖ్ర్ చెరుకూరి

రేయ్ బాలూ...వచ్చే వారెం ఒెంగోలు స్ెంబెంధెం ఓక్క చెయయకపొయ్యయవో ఒెంగో
పటిు తెంతాను. ఏద్య ఒకటి చ్చస ఆ అమాీయి చెపున వాటి కనిేెంటికీ స్రే అని ఏడువు.
ఇెంట్లల నవివనటల వర్రి నవువ నవవకు...కొెంచెెం పలజెంట్ గా నవివ ఏడువ్..లేక పోతే నీ పళ్ళు
చూడకుెండానే నేను వళ్ళుపోయేయల ఉనాేను.." బామీ పొదుునేే పాడిన సుప్రభాతానికి నిద్రలేవక తపు లేదు
నాకు.
స్రేలేవే...అకకడికి ప్రతి సారీ నువువ చెపునటేల చ్చశాను కదా...అయినా "అలెంటి" అమీయిలు దొరికితే
నేను మాత్రెం ఏమి చెయయను? కొెంపత్మస "అలెంటి" అమీయిలను కూడా ఓక్క చెయయమెంటావా ఏెంటి ఖ్రీ...అని
అనుమానెంగా చూశాడు బామీ క్కస...
బామీ మఖ్ెం లో "అలెంటి" మాట్ వినాే కూడా ఇదివరకెంత కోపెం కనపడలేదు. ఖ్రీ కాలి బామీ
కూడా ఈ విష్యెం లో మెతూబడిెందా ఏమిటి? అస్లు నా జీవితెం ఎకకడికి పోతుెంది...ఇెంకా నాలుగు ర్కజులు
ఆగతే అమాీయి అయితే చ్చలు అనుకుెంటెందేమో...దేవుడా ఏమిటీ పరీక్ష...
గత కొనిే ర్కజులుగా ... కాదు నెలలు, స్ెంవతసరాలుగా జరుగుతునే ఈ పళ్ళు చూప్పల ప్రహాస్నాలు కళ్ు
మెందు...భూచ్క్రలల బర బరా తిరిగాయి...
* * *
నా మొదటి పళ్ళు చూప్పలు...భీమవరెం స్ెంబెంధెం...అమాీయి భేషుగాగ ఉెంది..."బాలూగా ! తెంతే
బూరల గెంపలో పడాావురా.." అనుకునాే..పదు వాళ్ు మధయ మాట్లు పూరూయ్యయక..అమాీయితో ఒకసారి
మాటాలడొచ్చే అని చనేగా అడిగా బామీని..
నా
మాట్లు
వినే
బామీ...ప్పసుకుకన
నవివ...మా
బడుదాియ్..మీ
పలలతో
ఏద్య
మాటాలడతాడట్ెండీ...మీక్కమనాే అభయెంతరమా...అని వాళ్ు పదులని అడిగెంది..వాళ్ళు స్రే అనాేక..ననుే, పళ్ళు
కూతురినీ ఒక గదిలోకి పెంపారు...
ఒక నిమష్ెం ఏమి మాటాలడాలో తెలియలేదు...అస్లే మొదటి పళ్ళు చూప్పలు..చవరికి ధైరయెం చ్చస.."మీ
పేరు ఏెంట్ెండీ" అనాేను..."త్మరి" అెంది ఆ అమీయి.
మీ పేరు బాగుెందెండి..మరి నా పేరు తెలుసా..అనాేను..
తెలుస్ెండీ...ఇెందాక మీ బామీ చెపాురు కదా...అెంది.
మా బామీ చెపుెందా...వచేన దగగరి నుెండి బామీ నా దగగరే ఉెంది కదా...తనకి నా పేరు ఎప్పుడు
చెపుెంది...అనుకునాేను...
“మీ పేరు లో రెండక్షరాలే...నా పేరు లో కూడా రెండక్షరాలే”...ఏద్య ఆ అమీయితో ప్పలిహోర
కలుప్పదాెం అనేటల అనాేను...
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అదేెంటి...మీ పేరులో నాలుగు అక్షరాలు కదా... "బ డు దాు య్ ..." అెంది
చవువన తలతిూ చూశాను ఆ అమీయి వైప్ప...జోక్ చ్చసుూెందా అనేటల...కానీ ఆ అమీయి మొహెంలో ఆ
చ్చయలు ఏమీ కనపడట్ెం లేదు...
ఇెంతలో ఆ అమాీయే అడిగెంది...”మీ గుెంట్టరు దేనికి ఫేమస్ అెండీ” అని..
"కారెం" తడుమకోకుెండా కొెంచెెం కోపెంగా చెపాును...
మా భీమవరెం లో "వట్కారెం" ఫేమస్ అెండీ...అెంది
ఇెంక వసాూను అని వడి వడిగా బయటికొచ్చేస...అెందరి కోస్ెం వధవ నవువ ఒకటి నవావను...బామీ ని
ఇక బయలేురదామా అనేటల చూశాను...
“వళాుక మా అభిప్రయెం ఫోన్ చ్చస చెపాూెం అెండీ” అని బామీ వాళ్ుతో చెప్పూెండగానే నేను బయట్కి
వచ్చేశా...
కార్కల కూరుేెంట్టనే చెపాును బామీకి...ఈ స్ెంబెంధెం మరిేపొమీని..
ఇెంతకీ లోపల ఏమి మాటాలడావురా అని బామీ అెంటనాే వినకుెండా...ఏద్య ప్పస్ూకెం లో తలదూరిే బిజీ
అనేటల బిలాప్ ఇచ్చేను...అస్లు లోపల జరిగెంది తలుేకుెంటెంటే కోపెం వసుూెంది...మనలో మన మాట్...ఆ
అమాీయిని చూస్నూ భయెం వేసెంది...అకకడే ఉెంటే ఇెంకెనిే సెటైరుల వేసుూెంద్య అని...
మరాేడు బామీని అడిగాను కుతూహలెంగా...”ఏమే బామాీ వాళ్ుకి ఫోన్ చ్చస చెపాువా మనకి
స్ెంబెంధెం నచ్ేలేదని?” అని.
నీ మొహెం...నేను చ్చదాుెం అనుకునేలోపే వాళ్ళు చ్చశారు. వాళ్ుకి ఈ స్ెంబెంధెం ఇష్ుెం లేదెంట్...అబాాయికి
బొతిూగా “సెనాసఫ్ హ్యయమర్” లేదని వాళ్ు అమాీయి చెపుెందెంట్..లోపలి కెళ్ళున రెండు నిమిష్టలోలనే ఆ
అమాీయిని అల అనిపెంచ్డానికి నువేవెం చ్చశావ్ రా...ఏెంట్ల ఈ కాలెం పలలలు అనుకుెంట్ట వళ్ళుపోయిెంది...
అమీ భీమవరెం...ఇెంత మాట్ అెందా...మరీ అెంత సెనాసఫ్ హ్యయమర్ మనకొదుులే అని ఆ విష్యెం
వదిలేశాను.

రెండో స్ెంబెంధెం...తెనాలి దగగర పలలట్టరు.
ఏరాుటల అవీ భేషుగాగ చ్చశారు. ఇెంటి మెందు మొకకలు, చ్చల ఖాళ్ళ స్థలెం..వళ్ుగానే కాళ్ళు
కడుకోకవడానికి నీళ్ళు...చూడగానే వాతావరణెం నచ్చేసెంది.
అమాీయి వచేెంది. లక్షణెంగా ఉెంది. మా బామీ వాళ్ుతో ఎకకడెకకడి వనకటి తరాల బీరకాయ పీచు
స్ెంబెంధెం లగాలని ఏద్య మాటాలడుతుెంటే..పకక నుెంచ మోకాలి మీద నిమిరాను...మా బామీకి అరథెం
అయియెంది...
కట్ చ్చస్నూ .. నేను, పళ్ళు కూతురు..ఒక రూమ..
హాయ్ .. హలో పలకరిెంప్పలయ్యయక...ఏమి మాటాలడాలో తెలియటేలదు..
ఇెంతక మెందు అమాీయి నాకు సెనాసఫ్ హ్యయమర్ లేదని చెపుెందని, బామీ ప్పస్ూకాలు వతికి
మరీ...వదుు వదుు అెంటనాే..నాకు కొనిే జోక్స కూడా నేరిుెంచెంది...వధవది ఈ టెనిన్నల ఒకటి కూడా గురుూకు
రావడెం లేదు..

15

ప్రతేయక స్ెంచక 2017

ఇెంతలో ఆ అమాీయి... “ఒకసారి మీతో సెల్ఫు త్మసుకోవచ్చే అెండీ” అెంది. కొెంచెెం సగుగపడి "ఓక్క
షూర్...” అనాేను.
ఫోట్ల త్మస ఫోన్నల ఏద్య టైప్ చ్చసుూెంది...”మా ఫ్రెండ్స కి పెంపసుూనాేను మీకు ఓక్కనా” అెంది నా వైప్ప
చూడకుెండానే...
వదునాే ఆగేల లేదులే అని మనసులో అనుకుని....నా ట్రేడ్ మారుక వర్రి నవువ ఒకటి నవవబోయి...మా
బామీ చెపున "పలజెంట్" నవువ గుర్కూచే ఒకటి వదిలను.
ఏద్య అడగాలని అడిగెంది గానీ...నా అనుమానెం...అపుటిక్క వాళ్ు ఫ్రెండ్స కి పెంపేసనటలెంది...ఆ
అమాీయి ఫోన్ లో ఏద్య మెస్నజి వచేనటల ఉెంది...టిెంగ్ టిెంగ్ అని మోగెంది..
“మా సౌమాయ, శిరీష్లకి ఫొట్ల నచేెందట్...” అెంది మెస్నజ్ చూస. కొెంచెెం విజయ గరవెం తో కూడిన
నవువ నవవబోయి...అతి కష్ుెం మీద "పలజెంట్" నవువ నవావను.
అెంతలో మళ్ళు...మా సుబ్దాకి నచ్ేలేదట్...వాడిది మరీ కాలస్ టేస్ు అెంది తనే.
"సుబ్దా అెంటే...సుబా లక్ష్మీ అెండీ"...కొెంచెెం అనుమానెంగా అడిగాను...
కాదెండీ మా సుభాష్ గాడు...ఫులుల కామెడీ చ్చసాూడు...
"అెంటే మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్స కూడా ఉనాేరా..." అనాేను.
"కొెంపత్మస మీకు గాళ్ ఫ్రెండ్స ఎవరూ లేరా.." అెంది ఆ అమీయి ఇెంకా ఆశేరయెంగా. ఆ అమాీయి
హావభావాలోని భావెం .."నువువ మగాడివేనా..." అనేటల ఉెందని ఇపుటికీ నా ప్రగాఢ విశావస్ెం...
"స్రే ఇెంక బయటికి ఏడువు.." అనేటల ఫోన్ చూసుకోవడెం మొదలు పటిుెంది ఆ అమాీయి.
గాళ్ ఫ్రెండ్స లేకపోవడెం...అెంటే...ఇెంత చులకనగా చూసెంది అెంటే...వామోీ...ఈవిడ బాగా అడావన్స్
స్నుజిలో ఉనేటల ఉెంది. మనెం తటుకోలేెం అని రూమలో నుెంచ బయట్పడాాను.
బామీ దగగరికి వచే నా "పలజెంట్" సెమీల్ ఇవవగానే అెందులో మా బామీకి నా అస్లైన వర్రి నవువ
స్ుష్ుెంగా కనిపెంచెంది. ఎెంతయినా బామీ కదా...
కారులో బామీ కి విష్యెం చెపేూ, బామీ కూడా నా బాధ అరథెం చ్చసుకుని ఏమీ అనకుెండా మినేకుెంది.
"అలెంటి" అమాీయి ఆమెకి మాత్రెం ఎల నచుేతుెంది..

మచ్ేట్గా మూడో సారి ... కరూేలు స్ెంబెంధెం...
ఈసారి కట్ చెయయకుెండానే...అమాీయి, నేను...ఒక రూమలో ఉనాేెం. ఎెందుకెంటే నేను నవవక
మెందే మా బామీ వాళ్ుని అడిగేసెంది.
ఇపుటిక్క కొెంత అనుభవెం వచేెంది కదా...ఇెంకా పడటానికి సగుగ పదుగా మిగలేలదు.
"నా పేరు బాలు అెండి" అనాేను ఇెంక టైెం వేసుు ఎెందుకులే అని.
నా పేరు చెపుగానే ఫకుకన నవివెంది ఆ అమాీయి. ఈ నవువకు మా బామీ మాత్రెం నేను ఏద్య పదు
జోకు వేసుెంటానని బయట్ గొపుగా చెపు ఉెంటెంది.
"దేనికెండీ నవావరు" అనాేను...నా ఏడుప్ప మొహెం బయట్పడకుెండా...
మీ వనక్క మా తమీడి క్రికెట్ బాయట ఉెంది. మీ పేరు బాలు అనేస్రికి నవువ వచేెంది. బాలు-బాయట
కాెంబినేష్న్ బాగుెంది అెంది మళ్ళు నవువ ఆప్పకుెంట్ట.
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“మీరు భీమవరెంలో చ్దివారా?” అనాేను ఏద్య ఆలోచస్తూ...

లేదు ...నా ఎడుయక్కష్న్ అెంతా ఇకకడే. దేనికి అడిగారు? అెంది..

కొెంచెెం ఎట్కారెం ఎకుకవైతేనూ...అని మనసులో అనుకుని..అబేా ఏమీ లేదు లెండి అనాేను..
"మీకు అమీయిలతో మాటాలడట్ెం పదు అలవాట లేనటలెంది" అెంది ఆ అమాీయే మళ్ళు

"నువువ మాత్రెం అబాయిలతో మాటాలడట్ెంలో ఎకసపర్ు వని బాగా అరథెం అవుతుెంది"...అని మనసులో

అనుకుని..అవునెండి నాకు ఎవరూ గర్ల ఫ్రెండ్స లేరు అనాేను గరవెంగా..

"అెంటే మీరు ఎవరికీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కాలేకపోయ్యరనే మాట్.." అెంది ఆమె మళ్ళు.

నీకు ఇల అరథెం అయియెందా...ఇెంకొెంచెెం స్నప్ప ఉెంటే నేను ఒక వధవని అని నా చ్చతే చెపుెంచ్చటల

ఉెంది..అనుకుని...ఒక నవువ నవివ బయట్కి వచ్చేను...

ఈసారి బామీ వైప్ప కూడా చూడకుెండా...బయట్కి బయలేురాను...బామీ అరిెం అయిన దానిల వాళ్ుకి

ఏద్య చెపేుస ననుే అనుస్రిెంచెంది...

“లోపలి నుెంచ మీ ఇదురి నవువలు వినపడాాయ్ కదరా... మరి ఏమిటీ అెంత సీరియసుసగా బయట్కి

వచ్చేవు?” అెంది బామీ.

"బామాీ...అవి ఇదురి నవువలు కాదు...ననుే వర్రి వెంగళ్పును చ్చస ఆ అమాీయి నవివన నవువలు" అని

ఎల చెపును? ఏమీ మాటాలడకుెండా ఉెండిపోయ్యను.

ఇక నీకు పళ్ళు జరిగనటేు అనేటల బామీ ఒక మూలుగు మూలిగెంది..

నేను ఎవరికి చెపునా చెపుకపోయినా నా పరసనల్ విష్య్యలు ఒకక నా చనేనాటి స్నేహితుడు భాను

గాడితో చెపాూను. వాడికి క్రిెందటేడాదే మెంచ స్ెంబెంధెం కుదిరి పళ్ళు అయియెంది. వాళ్ు ఇెంటికి ఎప్పుడు వళ్ళునా..ఆ
అమాీయి ననుే సెంత అనేయయ లగా ఆదరిసుూెంది.

మచ్ేట్గా మూడో స్ెంబెంధెం స్మరుయ్యమి అయ్యయక...వాడితో జరిగన విష్య్యలు అనీే పూస్

గుచేనటల చెపు...స్లహా అడిగాను...

అరేయ్ బాలు...నీ అెంతగా నువువ అడిగతే తపు..ఎదుటి వాళ్ళు చెపేూ నువువ అస్సలు వినవు అని నాకు

తెలుసు కాబటేు నీకు ఇనాేళ్ళు నేను ఈ విష్యెంలో స్లహాలు ఏమీ ఇవవలేదు...అనాేడు భాను.

ఏడిశావ్ కానీ....నాకు కూడా ఒక మెంచ స్ెంబెంధెం చూడొచుే కదా...అని అడిగాను వాడిని..
మెంచ స్ెంబెంధెం అెంటే .. మెందు నీ మనసులో గూడుకటుకునే డెఫినిష్న్ మారుేకోరా...

అస్లు అమాీయి కాస్ూ చ్నువుగా మాటాలడితే అనుమాన పడట్ెం...బాయ్ ఫ్రెండ్స ఉనాేరెంటే బెంబేలతిూ

పోవడెం మానెయియ. నా వైఫ్ కి పళ్ళు కాక మెందు చ్చల మెంది బాయ్ ఫ్రెండ్స ఉనాేరు తెలుసా...ఫ్రెండ్స గా ఉనే
బాయిస్ అెందరూ నువవనుకునే బాయ్ ఫ్రెండ్స అవావలని లేదు.. అెంతెెందుకు....తనకి వాళ్ు సీనియర్ ప్రొపోజ్

చ్చస్నూ..."మా ఇెంట్లల వాళ్ుకి ఇష్ుెం అయితే ..నాకు అభయెంతరెం ఏమీ లేదు.." అెందెంట్. కాకపోతే ఏవో కారణాల
వలల పదు వాళ్ుకు పొస్గక కుదరలేదెంట్...ఇెంకా చెపుబోతునే భాను గాడిని ఆపాను.

"అయితే నీకు ఇవనీే పళ్ళుకి మెందే చెపుెందా..." అని అడిగాను. వాళ్ు సీనియర్ స్ెంగతి పళ్ళు

చూప్పలోలనే చెపుెంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స గురిెంచ పళ్ళుకి మెందే చెపుెంది. అయినా...ఇెంకా చెపుకుెండా చ్చసుకునే
వాళ్ళు...ఈ లోకెంలో చ్చల మెంది ఉనాేరు. వాళ్ళు అెందరూ సుఖ్ెంగా లేరనా నీ అభిప్రయెం?
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కాలేజీ ర్కజులోల కలిస మెలిస తిరగట్ెం అనేది ఈ ర్కజులోల చ్చల కామన్ విష్యెం. ఆ మాత్రెం అబాయిలతో
కలివిడిగా ఉెండకపోతే అస్లు అబాాయిల మనస్ూతావలు ఎల ఉెంటాయో వాళ్ుకి ఎల తెలుసాూయి? ఇెంట్లల
అనేదమీలు ఉనాే కూడా...ఇెంట్లల ఉెండే త్మరుకు..బయట్ ప్రవరిూెంచ్చ త్మరుకి చ్చల తేడా ఉెంటెంది...
అబాాయిలకి ఆమడ దూరెంగా ఉెండే అమాీయిలెందరూ గొపు స్ెంసాకరులు అవావలని లేదు...కలివిడిగా
తిరిగే వారు చెడిపోయినట్టల కాదు. మా కొల్ఫగ్ శ్రీధర్ విష్యెంలో ఇలనే జరిగెంది. వాడు కూడా నీలగే
అమాయకురాలు కావాలి అని వతికి వతికి చ్చసుకునాేడు. ఇెంక చూడు...వాడు అమావాస్యకి ప్పనేమికి ఒకసారి
పారీులోల కొెంచెెం మెందు ప్పచుేకునాే...వాడొక తాగుబోతని ప్పటిుెంట్లల చెపు నానా రభసా చ్చసెంది. ఇెంక ఇెంటికి
అతని స్నేహితులవరనాే వచేనా కూడా బయట్కి కూడా రాదెంట్. వాడి బాధ చూస నాక్క జ్ఞలి వేసెంది. మరి
నువువ కూడా అప్పుడప్పుడూ మీ ఆఫీసు పారీులోల తపుక దమీ లగుతావు...బీరు కొడతావుగా...బాగా
ఆలోచెంచుకో..
ఇెందు మూలెంగా నేను చెపొుచ్చేదేట్ెంటే...ఓపన్ గా మాటాలడే అమాీయిని పళ్ళు చ్చసుకోవడమే బట్ర్.
అమాీయి ఏద్య జోక్ చ్చసెందన్న, బాయ్ ఫ్రెండ్స ఉనాేరన్న నువువ రిజక్ు చెయ్యయలిసన అవస్రెం లేదు. అస్లు నినుే
మోస్ెం చెయ్యయలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ విష్య్యలు నీ దగగర బయట్ పట్ురు. ఈ విష్యెం తెలుసుకో... అని నాకు
దాదాప్పగా బ్రెయిన్ వాష్ చ్చశాడు భాను.
* * *
ఇెంక బామీ చెపున ఒెంగోలు అమాీయిని చూడటానికెళ్ళు ర్కజు రానే వచేెంది...
ఇెంట్లలకి సాదరెంగా అహావనిెంచ్చరు. హాలోల కూరుేనాేెం.
బామీ ఎెంతస్నపటికీ అడగకపోయేస్రికి చవరికి వాళ్ళు "అబాాయి అమాీయితో ఏమనాే మాటాలడతాడా
అెండీ.." అనాేరు.
ఆ అమీయి ఎవర్క అనేదని కాదు కానీ...నా పేరుకు తగగటేు లోపలికి “బాలూ“ ల వళ్ుడెం...బయట్కి
బెంతి ల రావడెం విసుగొచేెంది.
"పరేలదెండీ ఇకకడే మాటాలడుకుెంటారు" అని చెపుెంది బామీ.
నేను ఎెంత స్నపూ మాటాలడకుెండా నీళ్ళు నమలుతుెంటే... “ఏద్య ఒకటి మాటాలడరా” ..అెంది బామీ
ననుే పకక నుెంచ పొడుస్తూ...
ఇెంక తపుక..."మీ పేరు ఏెంట్ెండీ"...అనాేను...అరిగపోయిన టేప్ రికారార్ లగా...
"నా ప్రొఫైల్ మీ పదు వాళ్ుకు పెంపనప్పుడు అెందులో వివరాలు అనీే రాస ఇచ్చేమే. మీరు చూడలేదా.."
అని అడిగెంది ఆ అమాీయి.
నిజమే...ఇనాేళ్ళు ఎెంత చ్చుే ప్రశే అడుగుతూ వచ్చేను...అనిపెంచెంది...ఆ అమీయి పేరు “శశివదన”
అని రాస ఉెంది అెందులో.
"బాలు గారు అెంటే నాకు చ్చల అభిమానెం.." అనే ఆ అమీయి మాట్లకి ఖ్ెంగుతిని ఆ అమీయి వైప్ప
తలతిూ చూశాను.
"సారీ..ఐ మీన్ ఎసీు బాలు గారి గురిెంచ చెపాును.." అెంది ఆ అమాీయి.
చనేగా నవావను. నేను కూడా బాలు గారెంటే చెవి కోసుకుెంటాను మరి !
"బాలు అనే పేరు కూడా నాకు చ్చల ఇష్ుెం..." మళ్ళు అెంది ఆ అమాీయే.
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ఈసారి ఆ అమాీయి అనే మాట్లకు స్తటిగా ఆమె కళ్ులోలకి చూడలేకపోయ్యను. నిజెంగానే ఒక
"పలజెంట్" సెమీల్ మనసులో వేసుకునాేను.
ఇెంక ఉెండబట్ులేక మనసులో దాచుకునే ప్రశే అడిగేశాను. "మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్స ఉనాేరా..." అని.
ఒక ఇదురు మగుగరు ఉనాేరు. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు, నేను, ఇెంకొెంత మెంది అమాీయిలు కలిస కెంబెండ్
స్ుడీస్ చ్చసాూెం...సనిమాలకు వళాూెం...మా ఇెంటికి కూడా అప్పుడప్పుడు భోజనానికి వసుూెంటారు. య్యకుేవల్ఫల ఈ
పళ్ళు చూప్పలు రిజల్ు వినడానికి నా కాల్ కోస్ెం వయిట్ చ్చసుూనాేరు కూడా... నవువతూ చెపుెంది..
"ఇెంకొక విష్యెం...ఇెంతకు మెందు నాకు రెండు పళ్ళు చూప్పలు జరిగాయి. వాళ్ుకి కూడా ఈ విష్య్యలు
చెపాును...ఎెందుకెంటే నా మనస్ూతవెం వాళ్ుకి నచే చ్చసుకుెంటే మెంచది కదా అని" అెంది.
"మరి వాళ్ళు ఏమనాేరు?' సగుగలేకుెండా నా కుతూహలెం బయట్పటాును.
"ఇెంటికెళ్ళు కబ్దరు చ్చసాూెం అనాేరు..." నవువతూ అెంది.
ఒకసారి అెందరి వైప్ప చూశాను. మెందుగా అమాీయి తలిలదెండ్రుల వైప్ప. చ్చల నిరీలెంగా ఉనాేరు.
వాళ్ు అమాీయి బాయ్ ఫ్రెండ్స గురిెంచ చెప్పూెందనే బరుకు, ఇబాెంది వాళ్ులో ఏ మాత్రెం నాకు కనిపెంచ్లేదు.
బామీ వైప్ప చూశాను. "చ్చేెంది గొర్రె. ఈ స్ెంబెంధెం కూడా హుష్ కాకీ..." అనేటల ఉనాేయి బామీ
చూప్పలు...
"బామాీ... నాకు నచేెంది...మన తరఫు నుెంచ...వోక్క అని చెప్పు...." అనాేను శశివదన కళ్ులోలకి
చూడటానికి ప్రయతిేస్తూ...
బామీ ఆశేరయపోయిెంది...నిజమా కాదా అనేటల చూసెంది.."శుభస్య శీఘ్రెం" అెంది.
పదు వాళ్ళు ఏద్య మాటాలడుకుెంటనాేరు. తాెంబూలలు ఇచే ప్పచుేకుెంటనేటల కూడా
అనిపసుూెంది...నాకు శశి "వదనెం" తపు ఏమీ కనిపెంచ్డెం లేదు..
* * *
బయటికి వస్తూ...భాను గాడికి మెస్నజి పటాును. "ఒరేయ్ నీకు చెలలలు దొరికిెంది" అని..
వెంట్నే ఫోన్నల మెస్నజీ వచేెంది...భాను గాడి రపమల ఏమో అనుకుని చూశాను.
"హై..అయ్యెం శశివదన ! ఇెంతకీ ఒక విష్యెం అడగట్ెం మరిేపోయ్యను...మీకు గాళ్ ఫ్రెండ్స
ఉనాేరా?"
"ఉెంది. శశివదన అని ఒక్క ఒక అమాీయి..." రిపమల పటాును.
ఒక సెమీల్ఫ రపమల గా వచేెంది.
కారులో తిరిగ వసుూెంటే బామీ అడిగెంది...మొనేటి దాకా "అలెంటి" అమాీయిలు వదునాేవు
కదరా...ఇప్పుడు ఏమిటీ మారుు? అని
ఆ అమాీయి "అలెంటిది...ఇలెంటిది కాదు బామాీ...మనలో ఒకరి లెంటిదే.." అని నవువతూ బామీను
హతుూకునాేను.
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తె

(TAM - ZION చ్రిే స్ెంయుకూ నిరవహణ)

లుగు ప్రజల అభిమతమే తమ మతెంగా...స్మాజెంలో స్మానతవమే ధ్యయయెంగా... తెలుగు స్ెంఘాలకు
స్రికొతూ నిరవచ్నెం తెలుప్పతూ...ఇెంతకు మనుపనేడూ మేరీలెండ్ చుటుపకకల ఏ తెలుగు స్ెంఘెం తలపట్ుని విధెంగా
TAM స్భ్యయలు ZION చ్రిే వారి స్నేహ స్హకారెంతో 2016 క్రిస్ీస్ వేడుకలు ఎెంతో ఘనెంగా నిరవహిెంచ్చరు.
దాదాప్ప 300 మెంది వరకు పలలలు, పదులు పాల్గగనే ఈ వేడుకలోల మేరీలెండ్ నలుమూలల నుెండి వచేన తెలుగు
వారెందరికీ "పారడైస్ ఇెండియన్ కుజీన్" వేదిక అయియెంది. కారయక్రమానిే ప్రరెంభిెంచన TAM అధయక్షుడు సుబ్దా శిస్ు
అెందరికీ క్రిస్ుమస్ శుభాకాెంక్షలు తెలియజేస అనిే మతాల వారిని స్నేహపూరవక వాతావరణెంలో ఒకక తాటి పైకి తెచ్చే క్రిస్ుమస్
పెండుగ అెంటే తనకు ఎెంతో ఇష్ుమని పేర్కకనాేరు. ఈ కారయక్రమానికి గొపు చ్చయూత నిచేన ZION చ్రిే వారికి తన
అభినెందనలు తెలియజేశారు. తరువాత ZION చ్రిే తరఫున పాల్గగనే తెలుగు మిత్రులు 'క్రిస్ుమస్ కార్కల్' గానెం చ్చశారు.
కారయక్రమానికి విచ్చేసన ఫాదర్ మారిున్ తమ క్రిస్ీస్ స్ెందేశెం వినిపెంచ క్రిస్ీస్ పెండుగ యొకక గొపుదనెం మరియు
విశేష్టలు తెలియజేశారు.
పమీట్ చనాేరులు ఆట్ పాట్లు, వాదయ ప్రయోగెం, నాటికలు దావరా అెందరినీ అలరిెంచ్చరు. TAM మరియు
ZION చ్రిే వారు విడివిడిగా చనాేరులకు, పదులకు క్రిస్ీస్ బహుమతులు, 2017 కాలెండరు ఇచ్చేరు. తమ కారయక్రమాలోల
కమీటి భోజనానికి పటిుెంది పేరయిన TAM తన పేరు నిలుప్పకుెంట్ట "పారడైస్ ఇెండియన్ కుజీన్" వారి సౌజనయెంతో
పస్ెందైన వెంట్కాలు వడిాెంచ్చరు.
ఈ కారయక్రమానికి TAM మరియు ZION స్భ్యయలే కాక మేరీలెండ్ తెలుగు మిత్రులు ఎెందర్క పాల్గగని TAM
క్రిస్ీస్ వేడుకలు నిరవహిెంచన త్మరుని కొనియ్యడారు. ఈ కారయక్రమానికి విశిష్ు అతిథిగా విచ్చేసన తెనాలి శాస్నస్భ్యయలు శ్రీ
ఆలపాటి రాజేెంద్రప్రసాద్ గారు అెందరికీ క్రిస్ీస్ శుభాకాెంక్షలు తెలియజేశారు. ఏ దేశమేగనా కలిస ఉెండే స్వభావమే
తెలుగు వారి విజయ్యనికి పర్కక్ష కారణమని తెలిపారు.
చవరిగా TAM అధయక్షుడు సుబ్దా శిస్ు ఈ కారయక్రమ నిరవహణకు ఎెంతో గొపు స్హకారెం అెందిెంచన TAM
స్భ్యయలు, ZION చ్రిే స్భ్యయలకి కృతజఞతలు తెలియజేస, క్రిస్ుమస్ వేడుకలు ప్రతి యేటా ఇలనే ఘనెంగా జరుప్పకుెందామని
అభిలషిెంచ్చరు.
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“Be careful about what you wish for.... you may get it”
"మీరు కోరుకునేది జ్ఞగ్రతూగా కోరుకోెండి. ... అది మీకు దకకచుే"
----- (ప్పరాతన సామెత)
*****

-రవి కొపురప్ప

నేనొక దొెంగని. ద్యచుకుెంటాను. నా దొెంగతనెం గురుెంచ మీకు తెలిసనా మీరు ఏమీ చెయయలేరు.
ఎెందుకెంటే నా అవస్రెం మీకుెంది. నా అవస్రెం మీలెంటి చనే, మధయతరగతి వాళ్ుక్కకాదు, డబ్దానే వాళ్ుకి కూడా
వుెంది. నా ఉద్యయగెం అలెంటిది. నేనొక ఇెంట్రేేష్నల్ బాయెంక్ కి ఏరియ్య ఎగికూయటివ్ ఆఫీస్రిే. నా కిెంద దాదాప్ప
వెంద మెంది పని చ్చసాూరు. మీలెంటి మధయ తరగతి పామరులకి అప్పు కావాలనాే (అఫీషియలుగా), డబ్దా
కావాలనాే (అనఫీషియలుగా), లేదా 'పదువాళ్ుకి' డబ్దా లవాదేవీలు చెయ్యయలనాే నా దగగరికి రావలసెందే. ఆఫోకర్స,
వేరే బాయెంకులు ఉనాేయనుకోెండి. మీలెంటి చనే, చతక కుటెంబీకులు అలెంటి చోటికి వళ్ుచుే. దాని వలల నాకు
పదు నష్ుెం లేదు. కాని ' పదు వాళ్ళు ' నా దగగరిక్క వసాూరు. నేనిచ్చే స్రీవసు అలెంటిది మరి.
దొెంగ అక్కెంటల స్ృషిుెంచ, వేరే మారు పేరుల మీద పటిు, 'పదు వాళ్ుకి ' బాగా హెల్ు చ్చసాూను. దాని మీద
వచ్చే కమీష్ను మీ స్ెంవతసర ఆదాయనికి నాలుగు రటల ఉెంటెంది. అలగే, మీకు తెలియకుెండా మీ పేరు మీద
అక్కెంటల ఓపన్ చ్చస, దాని మీదా కమీష్ను ఫీజు పటిు, మీ దగగర డబ్దా గుెంజుతా. ఆ డబ్దా కొెంత 'పదు వాళ్ుకి '
ఇసాూ, దానికి తిరుగు స్హాయెంగా వాళ్ళు ననుే పోల్ఫసు క్కసులు, వాటి నుెంచ కాపాడతారు. మీరు గొెంతెతిూ
ఏమిటిది అని ప్రశిేస్నూ, మీ ఇలుల వాకిలి ఊడిే, మిమీలిే జైలుకు కూడా పెంపగలను. ఇెంకా గొడవ చ్చస్నూ.....ఈ మధయ
ర్కడుా మీద తాగ కారుల, ట్రకుకలు నడుప్పతుెంటారెంట్. మరి మీరు బయట్కి వళ్ళుట్ప్పుడు జ్ఞగ్రతూ సుమా. కొెంతమెంది
మా మధయ తరగతి కస్ుమరుల ఇలనే పాపెం పోయ్యరు. ఏమిట్ల, ఇల గొడవ చ్చసన వాళ్ుకు మాత్రామే
కాకతాళ్ళయెంగా జరిగెంది.
డబ్దా పవరు అలెంటిది మరి. నాకు డబ్దా కావాలి, మీ దగగర అది వుెంటే మిమీలిే ఇెంకా స్ెంపనేవెంతులిే
చెయయగలను. లేదెంటే మీరు నాకు అనవస్రెం. అస్లు నేను పదిహేడేళ్ు క్రితెం పళ్ళు చ్చసుకుెంది కూడా అెందుక్క.
కట్ేెం కోస్ెం. పళ్ళు అెంటే గుర్కూచేెంది, నాకు అమాీయిల వాయమోహెం కూడా వుెందెండోయ్. మనలో మాట్కాని,
ఎవరికి వుెండదు? డబ్దా కోస్ెం పళ్ముతే చ్చసుకునాే కాని, మా ఆవిడతో పదు పడదు. తను ఓమాదిరిగా వుెంటెంది.
అెందుక్క, కలిస్న వునాే, ఎవరి 'జీవితాలు ' వాళ్ువి. మరి నా వాయమోహెం త్మరేదెల? చెంతిెంచ్కెండి సార్, మా
కస్ుమరుల ఉనాేరు కద. అెందులో కొెందరు బాగా కష్టులోల వునేవాళ్ళు, యుకూ వయసుస వాళ్ళు ఉెంటారు. కాబటిు....
నాకెన్నే కోరికలునాేయి. అనెంతమైన డబ్దా కావాలి, ఆరాభట్మైన జీవితెం, విలస్వెంతమైన భవనెం
కావాలి. చుట్టు అదుభతమైన అెందాలరాసులు ఎప్పుడూ ఉెండాలి. నేనేమి చెపేూ అది చ్చస్న పని వాళ్ళు ఉెండాలి. డబ్దా
లేని వాళ్ుని అస్హియెంచుకోవాలి, వాళ్ుని కిెంచ్పరచ్చలి..ఆ వికృతానెందెం పొెందాలి. ననుే ఒక ఘనమైన వయకిూగా
చూస, 'పదు వాళ్ళు ' ననుే కలవడెం కోస్ెం ఎదురు చూడాలి. ఓహో...ఇెంకా చ్చల వునాేయిలెండి.
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ఏమిటి, ననుే అస్హియెంచుకుెంటనాేరా? అెంత కనాే మీరేమి చెయయలేరు....మీ దగగర డబ్దా లేకపోతే. 'పదు
వాళ్ళు ' అస్హియెంచుకునాే, వాళ్ు పని జ్ఞగ్రతూ గా చ్చస్నూ, వాళ్ళు పటిుెంచుకోరు, పైగా వాళ్ళు కూడా నా బాపతే.
కాకపోతే వాళ్ు దగగర విపరీతమైన డబ్దాెంది. నాకూ వాళ్ు లవల్ కి వళాులని ఆశ. ఆ ఆశే ననుే ఈ అరథరాత్రి వేళ్,
పదు గోడౌను లో ఒక కురీేకి కటేుస, మొహెం మీది దెబాలతో, ఒెంటి మీద వేడి వాతలతో, తల నుెంచ ధారగా రకూెం
కారుతూ, చ్చవును దగగర చ్చసెంది.
మెందే చెపాుగా, 'పదు వాళ్ు ' పని జ్ఞగ్రతూగా చెయ్యయలని. వాళ్ు అక్కెంటల ఏళ్ు తరబడి 'స్రుుతునాే '.
మరి కళ్ు మెందు అెంత డబ్దా కనపడుతూ, మనది కాకపోతే ఉస్తసరుమనదు? అెందులో కొెంచెెం,... పస్రెంత,
త్మసుకొని ఒక ఫేక్ అక్కెంట్లల వేసుకొని పోతే, రాను రాను అది పదుదవుతుెంది. ఆ పస్రెంత పదుది కాదు. త్మసనటు
ఎవరీకీ తెలియకపోవచుే. కాని ఆ పస్రెంత ని మళ్ళు మళ్ళు త్మసుకుెంటే? అది 'పదుదయ్యయక ' వేర్కక ఫేక్ అక్కెంటకి
మారిే, మళ్ళు అది పదుదయ్యయక మళ్ళు ఇెంకో అక్కెంట స్ృషిుెంచ....స్రేలెండి, ఇెంతకి చెపొుచ్చదేమిట్ెంటే, పదువాళ్ు
దగగర నుెంచ కొెంచెెం, కొెంచెెం డబ్దా కాజేశా. కొెంచ్మే కదా, వాళ్ుకు తెలియదు, పైగా నేనే కదా లవాదేవిలనీే
చూస్నది.
వాళ్ళు పదు వాళ్ళు ఊరికనే అవవరు కదా. వాళ్ుకు తెలిసపోయిెంది. మెందు ఇది వాళ్ు కోస్మే చ్చసుూనాేనని
బ్దకాయిెంచ్చను. అస్లు విష్యెం అది కాదు. నేను కాజేసన డబ్దా చ్చల మొతూమే కాని, వాళ్ుకి పదు ప్రబలెం కాదు.
ప్రబలెం ఏమిట్ెంటే నా 'వాయమోహెం '. మొతూెం సోురీ ఎెందుకులెండి, నేను ఎవరినైతే తాకకూడద్య, వాళ్ుని తాకాను.
అది కూడా తాగ వునే మైకెం లో. పైగా వాళ్ువరి తాలూకన్న చెపేూ, నేను ఇెంకా రచేపోయి, నా 'పని '
చెయయకపోతే వాళ్ు బెండారెం బయట్పడతానని బదిరిెంచ్చ.
మెలలగా స్ుృహ వచ్చేస్రికి, ఇదిగో ఈ గోడవునులో, కురీే కి కటేుస వునాే. ఎదురుగా నలుగురు ధృడమైన
ఆజ్ఞనుబాహులు. వాళ్ు చ్చతులోల రకరకాల వసుూవులు ఉనాేయి. అవి నా శరీరెం మీద అల్రెడీ 'శ్రమ ' పడినటు
గురుూలు. ఒక 'పదాుయన ' మెందుకి వచే, అక్కెంట్ల గురుెంచ అడిగ, నేనేమీ చెపుక పోయేస్రికి, ఎదురుగా వునే
ఒక ఆజ్ఞనుబాహుడి భ్యజెం మీద చెయేయస, నా వెంక ఒక క్షణెం చూస వళ్ళుపోయ్యడు. అతను పకకనే మెండుతునే
వలిాెంగ్ రాడుా అెందుకునాేడు. ఓహ్...నా చ్చవు తొెందరగా రాదనేమాట్. స్రే, నేను రపుసాూ. ఏమో, నేను
బయట్పడచుే కూడా. అెంత బాధలోను నేను కురీే తో స్హా గభాలున లేచ, ఆ ఆజ్ఞనుబాహుడి వైప్ప దూసుకెళ్ళు,
గుదాును. అతనిక్కమి అవవలేదు కాని, కొెంచెెం తడపడాాడు. ఇెంతలో మిగతా వాళ్ళు వచే మళ్ళు ననుే కూర్కేబటిు,
పటుకునాేరు. నా కాలుకి కటిున తాడు కొెంచెెం వదులైెంది. మెలలగా వదిలిెంచుకొని, కాలితో ఒకడి 'కిెంద ' కొటిు,
లేచ పరిగెతాూ...కురీే తో స్హా. మూడడుగులు వేస్నస్రికి నా తల లో ఒక బ్దలలటు దిగెంది....కళాురిపోయేమెందు
చూశా..ఎదురుగా గన్ తో ఆ పదాుయన...స్కెసస్! చ్చవు తొెందరగా వచేెంది.
*****
"మిస్ుర్ వామన్, లేవెండి...హలో...లేవెండి సార్". ఎవర్క పలుసుూనాేరు ననుే. కళ్ళు తెరవడానికి
ప్రయతేెం. కుదరటేలదు. "ప్రయతిేెంచ్ెండి సార్, మెలలగా తెరవెండి". కష్ుెం మీద కొదిుగా తెరుసుూనాే. మస్గాగ వుెంది.
ఎకకడునాే? గుర్కూచేెంది... గోడవున్నల...ఆ నలుగురు ఆజ్ఞనుబాహులు, 'పదాుయన ', కటేుసన కురీే.....తలకి
బ్దలటు....
ఠకుకన మెలుకువ వచేెంది, కానీ కళ్ళు ఇెంకా తెరుచుకోల..."లేవెండి సార్, అదీ, మెలలగా కళ్ళు తెరవెండి".
ఎవరిదా గొెంతు? పదాుయనదా? ననుే కాలిే కళ్ళు తెరవమెంటాడేమిటి? పోల్ఫసుల? అస్లు నాతో నేను
మాటాలడట్మేమిటి? నా తలలో బ్దలలట్ ఏవైెంది? కళ్ళు పూరిూగా తెరిచ్చ. నా మొహెంలోక్క చూస్తూ, మోకాలి మీద
కూరుేనాేడొకతను. పొడవాటి నలల కోట, జుటు నూనె రాస వనకిక దువివనటు వుెంది. నా మొహానిే కదుప్పతూ,
"లేవెండి సార్, మీరు వచే కొెంత టైమైయియెంది."
లేచ కూరుేనాే. చుట్టు చూస్నూ తెలలటి పాల రాళ్ు లగా వునే అతయెంత విశాలమైన గోడలు నలువైప్పల....పైన చూస్నూ
అస్లు సీలిెంగు వుెంద్య లేద్య తెలియట్ల..అెంతా తెలల మయెం. కాని కెంటికి కాెంతివెంతెంగా ఏమీ లేదు. పచేవాడిల
చుట్టు చూసుూెంటే, నా పకకనునేతను " ఆ..మిస్ుర్ వామన్, మీరు కొెంచెెం స్రుుకుెంటే మీతో మాటాలడాలి"...
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"ఆ..ఏెంటి?" ఇది నా ఊహ? నిజమా?
"మీతో కొెంచెెం మాటాలడాలి సార్"
"మీ...మీరు...నే..నేనెకకడ.." ఎకకడ మొదలటాులి, ఏమడగాలి?
"అదే.. వసుూనాే. నా పేరు కాల్. అదే, ఫోన్నల వచ్చే కాల్ లగనేమాట్. మీర్కసుూనాేరని తెలిస మీ కోస్ెం వయిట్
చ్చసుూనాే. మీకవస్రమైన స్దుపాయ్యలనీే రడీ చెయ్యయలి. మీక్కెం కావాలో చెపేూ, అవి తయ్యరు చ్చసాూ"
ఏమిటీ పచే వాగుడు? ఈ కాల్ గాడెవడు?
"నేనెకకడ వునాేను? మీరవరు? పోల్ఫసుల? " తల తడుమకుెంటనాే, బ్దలలట్ దెబా కోస్ెం.
ఆ కాల్ గాడు నిట్టురాేడు..
" సార్, మీ తల లోకి బ్దలలట్ దిగెంది. మీరు చ్నిపోయి చ్చల స్నపయియెంది. ఇకకడ మీరునేది భూమి మీద
కాదు...ఆ..చెపాులెంటే ఆకాశెంలో కూడా కాదు...అస్లు ఎకకడా కాదు ఈ ప్రదేశెం. కొెంత మెంది చ్నిపోయిన
తరువాత ఇకకడకి వసాూరు, మీలగ. మీకు కావలసనవి చూడట్ెం నా భాధయత. మీరు కాస్ూ కుదురుకుని, మీక్కెం
కావాలో చెపేూ నేను మొదలడతాను. ఇెంకా చ్చల మెందికి కూడా చెయ్యయలి"
సో...నేను చ్చ్చేననే మాట్. ఫినిష్. నా జీవితెం అయిపోయిెంది. ఇది నిజమా? కలేమో, యమగోల సనిమా లగ.
కాని అెందులో ఎెంటియ్యరు యమలోకెం లోకి కదా వళ్ళుెంది. ఇది చూస్నూ స్వరగెం పోలికలు కనపడుతునాేయి. పైగా
వీడెవడో ఏెం కావాలి అని వెంట్పడుతునాేడు. మన ప్పరాణాలోల స్వరగెం లగా లేదు. అయినా నేను స్వరగెం లోకి
వళ్ుడమేమిటి? తల పటుకొని అడిగా,
"అెంటే...ఇది స్వరగమా? నేనేెం అడిగనా ఇసాూరా?"
కాల్ చనేగా నవువ..
"మీరడగ చూడెండి".
"మెందు ఒక బడుా తయ్యరు చెయియ, దిమీగా వుెంది. పడుకొని లేచన తరువాత చెపాూ"
"ఒకక బడేాెంటి సార్, దానికి తోడు, రూమ, భవనెం అనీే ఏరాుట చ్చసాూను...మీరు ఒప్పుకుెంటే"
అస్లే చ్చే నేను ష్టకులో వుెంటే వీడేెంటి నాతో ఈ పరాచకాలు? స్రే కానిదాుెం.
తలడిెంచ్చను, అవుననేటు.
కాలగడు చ్పుటల కొటాుడు, ఒక పదు లిమోసీన్ కారు వచేెంది. వాడు తలుప్ప తెరిచ, వెంగ వినయెంగా నాకు
లోపలికి దారి చూపెంచ్చడు. ఇదేద్య అనుమానెంగా అనిపెంచెంది నాకు. నేను చ్చవలేదేమో....ఆ 'పదువాళ్ళు '
దెండోపాయెం పనిచెయయలేదని, సామ లేదా దాన్నపాయెం ప్రయతిేసుూనాేరేమో. నేను మెలలగా లేచ, కారులోకి
తొెంగ చూస, ఏమి లేదని కెంఫర్ీ చ్చసుకొని కూరుేనాే. లిమోసీన్ కాబటిు, లోపల మామూలు కారు కెంటే
విశాలెంగా ఉెంది. సీటల రెండుగా పేరిే ఉనాేయి. నాకెదురుగా కూరుేనాేడు కాల్ గాడు.
"ఎకకడికి వళ్ళూనాేెం?" అడిగా.
"మీ భవనానికి, అకకడ మీరు కోరుకునేటు విశ్రెంతి త్మసుకొని, తరువాత ఏెం చెయ్యయలో చెపుెండి నాకు"
"ఈ కారవరిది?" అనుమానెంగా అడిగా.
"మీదే సార్. అస్లు మీకరథెం కావట్ెంలేదనుకుెంటా. మీరు ఇకకడ ఏెం కావలెంటే అది చ్చస్నల చూడట్మే నా పని. ఈ
కారు మీకు నచ్ేలేదా? మారేేదాుెం"
"కారు బ్రహాీెండెంగా వుెంది కాని, నేను కొనకుెండా నాదేెంటి? అస్లు డబ్దాలకకడివి? నా దగగర నుెంచ చవర్కల
అడుగుతారా?" ఇెంకా నమీటేలదు.
"లేదెండి. ఇది మీదే. ఇకకడ అెంతా ఫ్రీ మీకు. మీ భవనెం, కారు, భోజనెం, బట్ులు అనీే మీ ఇష్ుెం."
మెలలగా అడిగా "మరి, వసుూవులు స్రే. మరి నాకు డబ్దాలు కావాలెంటే?"
"ఎెంత కావాలి మీకు?"
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పచోేడు...స్రే అడుగుదాెం "కోటి రూపాయలు"
మౌనెం దాలేడు. న్నటికొచేనటు మాటాలడాడు, కోటి అడిగేస్రికి న్నరుమూసుకునాేడు.
ఇెంతలో కారు ఆగెంది. కాల్ గాడు, తలుప్ప త్మస బయట్ నుెంచునాేడు. నేను కారులోెంచ బయట్కి వచే చూస్నూ,
అదుభతమైన భవనెం. మెందర అతయెంత మన్నహరమైన గారాన్. దాని మధయలో నీళ్ు ఫెంటైన్. కారు ఒక పోరిుకో
మెందు ఆగెంది.
తలుప్ప త్మస లోపలికి వళాుెం. అదేద్య సనిమాలోల వేసన సెట్ ల ఉెంది..పేదు హాలు, సోఫాలు, రెండు మెటల, ఎవర్క
ఇదురు, మగుగరు నౌకరుల, ఇెంకా ఏవేవో..
"సార్, మీరు ఒకసారి ఆ డ్రెస్సర్ త్మస చూడెండి" కాల్ గాడు అనాేడు.
అది త్మస చూస్నూ, న్నట్ల కట్ులు! కుపులు తెపులుగా. పటుకొని నిజమో కాద్య చూశాను..బాయెంకు అలవాట కదా.
నిజెంవే!
"ఏెంటిది? ఎవరిది?"
"మీదే సార్. కోటి రూపాయలు కావాలనాేరుగా. ఇదిగో"
చెయియ వణికిెంది. ఇది నిజెంగా స్వరగమా?
"ఇవి నావా? ఇెంకా కావాలెంటే?"
"అడగెండి సార్, ఏెం కావాలనాే అడగెండి"
ఏెం కావాలనాే?...ఏదైనా?.. ఓక్క...
"స్రే, నేను కొెంచెెం రస్ు త్మసుకొని వసాూ. మరి తరువాత నా 'కెంఫర్ు' స్ెంగతేెంటి?"
"తపుకుెండా మీరు చూసాూరుగా. మళ్ళు కలుసాూ “
*****
నేను లేచ తయ్యరయేయస్రికి కాల్ గాడు హాలు సోఫాలో కూర్కేని ఉనాేడు. ననుే చూడగానే లేచ,
"మీ కోస్ెం కారు రడీ సార్, మీ కావలిసన 'కెంఫర్ు ' కూడా రడీ. ఏెం చ్చదాుమెంటారు?"
వనక ఎవర్క చనేగా నవివనట్ునిపస్నూ, గరుకుకన తిరిగ చూశా.
మన ప్పరాణాలోల అపసరస్లు, మన మిస్ వరల్ా, యూనివరుసలు నా ఎదురుగా ఉనే సుెందరాెంగుల మెందు
దిగదుడుపే. అస్లు ప్రకృతిలో అెంత అెందెం సాధయమేనా? నేను దేశ, విదేశాలు తిరిగాను కాని, అస్లు ఇలెంటి
అదుభతమైన భామలు ఊహకు కూడా తట్ులేదు, చూడలేదు.
నేను కాల్ గాడి దగగరికి వచే అడిగా.
"చూడు కాల్. ఇవనిే ఎెందుకు చ్చసుూనాేవ్? ఈ కారుల, బెంగళాలు, డబ్దాలు, బూయటిఫుల్ లేడీస్...నాక్కెంటి? అస్లు
నేను స్వరగెం లోకి రావడమేమిటి? నా గురుెంచ నీకు తెలియదా? లేదా చవర్కల ఏదైనా ల్గసుగుెందా?"
"ఇకకడ చవర ఏమీ లేదు సార్. ఇదే చవర. మీ గురుెంచ అెంతా తెలుసు. మీ బాయెంకు ఉద్యయగెం గురుెంచ, మీ
అక్కెంట్ల గురుెంచ, మీరవరికి ఏెం చ్చసార్క, మీ చనేపుటి బయోడేటా నుెంచ మీరు పోయేదాక అనీే ఫైల్స లో
ఉనాేయి. ఇవనిే మీరు బతికునేప్పుడు కావాలనుకునేవే కదా. ఇకకడ మీరు కోరుకునేది, మీకు కావలిసనప్పుడు
అడగెండి. తెచ్చే భాదయత నాది"
"అదే అడుగుతునాే, ఎెందుకని? నేనేమీ మహాతుీడిని కాదు కదా, మామూలు మనిషిని కూడా కాను. మరి నాక్కెంటి
ఈ స్వరగ సుఖాలు?"
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"అనుమానెం వదుు సార్. ఇవనిే మీకోస్మే, అనీే ఫ్రీ. ఇకకడ మీరే కిెంగు. ఎలెంటి ల్గసుగులు లేవు. మీ
ఇష్ుమొచేనటు ఉెండచుే, ఏదైనా చెయయచుే. పోల్ఫస్ క్కసులు, అలెంటివి ఏమీ ఉెండవు. అస్లు పోల్ఫసులే లేరు."
"మరి...ఇకకడ చ్టాులు, రూలుస?"
"మీరు ఏది చెపేూ అదే చ్ట్ుెం, అదే రూలు. మిమీలిే అడిగేవాడెకకడా వుెండడు, మీకు ఎదురు లేదు. ఇది మీ స్వెంత
రాజయెం అనుకోెండి."
ఆలోచస్తూ అడిగా " మరి ఇకకడ ఇెంకెవరూ లేరా? నేనొకకడినేనా? స్వరగెం మొతూెం నేనొకకడినే అెంటే
నమీలేకపోతునాే"
"మీర్కకకరే కాదు సార్. ఇెంకా చ్చల మెందునాేరు. బాగా పేరుమోసన వాళ్ళు కూడా వునాేరు. ఇది మీరుెండే
ప్రదేశెం. వాళ్ళు వేరే చోటనాేరు."
ఏెంట్ల, అెంతా గెందరగోళ్ెంగా ఉెంది. నాలెంట్లడు ఇకకడేెంటి?....
"మళ్ళు చవర్కల డబ్దాలు కట్ుెండన్న, ఏదైనా పని చ్చసపట్ుెండన్న, కాెంట్రాకుు ఏమైనా వుెందా?"
"చెపాు కద సార్, ఇదే చవర. ఇెంక ఏమీ లేదు. నేను అడగను, ఎలెంటి కాెంట్రాకుు లేదు"
కొదిుగా తేరుకునాే..సుెందరాెంగుల వైప్ప చూస్తూ అనాే,
"కార్కల ఊరెంతా తిరగాలి, కలబ్దాలకి వళాులి, కాస్ూ 'ప్రైవసీ' కావాలి...ఆ, ఓ పదికోటల కావాలి"
"యస్ సార్, కార్కలకి వళాుెం పదెండి"
ఆ సుెందరాెంగులు నలుగురూ నా దగగరికి వచ్చేరు. నేను వాళ్ు నడుెం చుట్టు చెయియ వేస, నవువతూ బయలేురాను.
*****
ఆ ర్కజునుెంచ, పగలు రాత్రి తేడా తెల్ఫయలేదు. ఎకకడెకకడో తిరిగాను, ఏదైనా చ్చశాను. ఒకసారి ఎవరిన్న తుకుక
తుకుకగా కొటాులనిపెంచెందని చెపాు కాల్ గాడితో, వాడు వెంట్నే ఎవర్కే పలిచ్చడు. ఆ వచేనతను బాయెంకు లోను
కోస్ెం వచ్చేడని, చెపాుడు. అతనిే చూస్నూ అస్హయెం, కోపెం కలిగెంది. డబ్దాలు అడుకుకనే వాడు నాదగగరేెంటి.
ఇష్ుమొచేనటు తనాే. నేను అలిసపోయిన తరువాత అతెనెళ్ళుపోయ్యడు. 'పదు వాళ్ుని ' కలవాలని చెపాు. కాల్
గాడు ఎవర్క కొెంత మెంది పదు మనుషులిే త్మసుకొచ్చేడు. అెందులో సనిమా ప్రొడూయస్రుల, బిజినెస్ వాళ్ళు,
రాజకీయ నాయకులు వునాేరు. అెందరూ నాకు తెలిసన వాళ్ళు. వాళ్ళు చ్చవలేదు. కాల్ గాడే ఏద్య మాయ చ్చస
వాళ్ళునేటుగా తయ్యరు చ్చశాడు. ఇష్ుమొచేనేటు బూతులు తిటాు వాళ్ుని, మొహెం మీద డబ్దాలు విసరేశా. నా
చుట్టువునే సుెందరాెంగులను వాళ్ుకు చూపెంచ, మళ్ళు తిటాు. కాల్ గాడిని అడిగ ఒక మషీన్ గన్ త్మసుకొని
అెందరినీ ఎడా పడా కాలేేశా....వాళ్ుని మళ్ళు బతికిెంచ్మని చెపు, టారేర్ చ్చస మళ్ళు చ్ెంపా.. ఎవవరూ తిరిగ
ఏమీ అనలేదు.
కాల్ గాడిని అడిగా, ఏెంటి వాళ్ుకు ఏమీ అవవటేలదా అని?
అవావలనుకుెంటే, వాళ్ు ఆరూనాదాలిే వినాలనుకుెంటే వినొచుే అనాేడు...వరీ గుడ్. ఆ పని కూడా అయియెంది...
ఇల కొెంత కాలెం గడిచెంది. నా వికృతానెందానికి నా ఊహే లోట. నేనేమడిగనా కాల్ గాడు చ్చశాడు. ఒకసారి
వాడిని కూడా కొటాు, అయినా ఏమీ అనలేదు వాడు. కావలిసెంది చ్చశాడు, తెచ్చేడు.
ఇెంకా కొెంత కాలెం గడిచెంది. బోరు కొటేుసోూెంది. ఎెంత మెందిని చ్ెంప్పతా, ఎెంత మెంది భామలతో పడుకుెంటా?
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అనీే నేను కోరుకునేటేు జరుగుతునాేయి. అనీే మెందే పాలన్ చ్చసనటు. పాలన్ చ్చసెందే కదా...నా పాలన్ నే, కాల్
గాడు పాటిసుూనాేడు.. నా ఊహా శకిూ ఇెంత తకుకవని ఇపుటివరకు తెలియలేదు. నేను బతికునేప్పుడైతే, 'పదు వాళ్ు '
డబ్దాలు కొటేుసనప్పుడో, మీ లెంటి చనే వాళ్ుని హిెంసెంచ్చలనుకునేప్పుడో ఎగెమిటిెంగ్ గా ఉెండేది. ఏమయేయద్య
తెలిస్నది కాదు, దొరకుకెండా తపుెంచుకునే దారులు అలోచెంచ్చలిస వచ్చేది. ఇకకడా నాకు మెందే ఏెం జరుగుతోెంద్య
తెలుసు. పోని అల తెల్ఫయకుెండా చ్చదాుమెంటే, ఇది నా రాజయెం. చవరికి నేనే "ఇెంక చ్చలు" అెంటే నేనే వినేర్ ని....
ఇెంక ఉెండబట్ులేక కాల్ గాడిని అడిగా,
"ఇకకడ వేరే వాళ్ళునాేరనాేవ్ కదా. వాళ్ుని కలుదాుెం"
"కుదరదు సార్"
అలెంటి మాట్ వాడి దగగర నుెంచ వినడెం ఇదే మొదటి సారి.
"ఏెం?" అడిగా కోపెంగా. ఈ కులసా జీవితెం నాకు బాగా పొగరు తెపుెంచెంది. అయితే ఏెంటి?
"ఎవరి ప్రెంతెంలో వాళ్ళుెంటారు సార్. కలవడెం ఉెండదు. ఒకళ్ు ఇష్టులోలకి ఇెంకొకళ్ళు వళ్ులేరు సార్. అల వళ్ళతే,
తమ స్వెంత ఇష్టునుసారెం చ్చసాూరు వాళ్ు రాజయెంలో ఉనేటు. అది మీకు నచ్ేదు."
"వరీ గుడ్. నాకు నచ్ేదు. కరక్ు. అప్పుడు గొడవలవుతాయి, కొటుకుెంటామ. అది కొతూగా ఉెంటెంది. అదే కదా
నాకకవలిసెంది. ఏదైనా కొతూగా చెయ్యయలి, ఎగెమిటిెంగా వుెండాలి. నా రాజయెంలో పచే పటేుసుూెంది నాకు ఇెంకా ఎకుకవ
కాలెం వుెంటే. అనీే చ్చస్నశాను, చూస్నశాను. ఇెంకా ఏెం చెయ్యయలి? తల బదులు కొటుకునాే ఏమీ తట్ుటాల."
"పోనీ ఆ పని కూడా చెయ్యయలెంటే చెపుెండి సార్, అరేెంజ్ చ్చసాూ"
"ఏెంటి?"
"తల బదులు కొటుకోవడెం"
ష్టకయ్యయ..
"మరి నేను చ్చేపోతే? ఇవనిే పోతాయ్య?"
కాల్ గాడు నవావడు "మీరు ఆల్రెడీ పోయ్యరు సార్. మీ తల బదులు కొటుకుెంటే, మళ్ళు బతికిసాూను. మళ్ళు మీ
రాజయెంలో మీరుెంటారు, ఎపుటాలగే మీ ఇష్ుమొచేనటు చ్చసుకోవచుే. మీరు ఏ రకెంగా చ్చవాలనుకుెంటే ఆ రకెంగా
చ్చవచుే".
"అబాా, మళ్ళు బతికి మళ్ళు నా రాజయెంలోనా? వేరే రాజయెంలోకి వళ్ులేమా? నాకు బాగా పచెేకికపోతుెందయ్యయ
బాబ్ద. చవరికి చ్చవుకి కూడా రడీ అయ్యయను"
"లేదు సార్. మీరు ఇకకడే వుెంటారు"
ఏమనాేడు?
"ఇకకడే వుెంటానా? ఎకకడికీ వళ్ునా? నరకానికి కూడా? పోని నరకానేే ఇకకడికి తెపుచుే, ఏద్య డిఫరెంట గా
వుెంటెంది."
గటిుగా నిట్టురిే అనాేడు కాల్ గాడు.
"మీరుప్పుడునేది అకకడే సార్. అదే మీ రాజయెం" !!
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నల్
ల ధనం తెల్
ల బోయందా?
(డీమానిటైజేష్న్ స్ెందరభెంలో రాసన కవిత)

కోడి కూతతో....కొతూ ర్కజు తెలలరుతుెంది....

మోడి కూతతో....పాత న్నట తెలలరిపోయిెంది...
ఎదురుచూశాెం కట్కటాల మెందు బారులుత్మరే నలల కుబేరుల కోస్ెం...
ఎదురుగా చూసుూనాేెం...ATM వరస్లోల సామానుయల కోపెం...
కెంచకి చ్చరని కథలు అవినీతిపరుల ప్రయోగాలు..
ఎపుటికి మారును బీదల యోగాలు...
ఆహా ఓహో అనే సెలబ్రిటీల టీవటల...

తెలుసునా వారికి జన సామానయప్ప పాటల...
చనే న్నట పోయి పదు న్నట వచెే డాెం డాెం డాెం...

చనే వతలు పోయి పదు వాతలు తేల రాెం రాెం రాెం...
చలలర లేక చెందర వెందర చనే వాయపారులు....

చలలర తో కొటిు పబాెం గడుప్పకుెంటనే పదు వ్యయహకారులు...
దొెంగలు కూడా ద్యచుకోవడానికి డబ్దా లేని పరిసథతికి మెచుేకోవాల...

కొతూ న్నట్ల కట్ులు దాచుకోవడానికి పాటల పడే వారి సథతికి నొచుేకోవాల...
కొతూ స్ెంవతసరప్ప ఆశల చూప్పలు హసూన వైప్ప...

ఇకనైనా మారునా సామానుయడి హస్ూ రేఖ్ల రూప్ప...
ధనికుల భాగయెం 'జన్ ధన్' పాలు...

అభాగుయడి చెవిలో ఎపుటిలగే పూలు...
అవినీతి రహిత భారత దేశెం...అప్పుడే తిపేుది సామానుయడు మీస్ెం..
అపుటివరకూ ఈ బాధలు స్శేష్ెం...అెంతకు మిెంచ లేదు విశేష్ెం...

- చెరుకూరి రాజశేఖ్ర్
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పెండుగల దావరా తెలుగు స్ెంస్కృతిని చ్చటిచెపేు అవకాశానిే TAM ఎప్పుడూ అెంది ప్పచుేకుెంటెంది. దీనిలో

భాగెంగా ఇెంటిలిలపాదీ ఎెంతో ఇష్ుెంగా జరుప్పకునే మూడు ర్కజుల పెండుగ “స్ెంక్రెంతి” మహోతసవానిే మేరీలెండ్ లోని
తెలుగు వారెందరినీ ఆహావనిెంచ TAM ఘనెంగా జరిపెంది. వరిప్ప హోరుతో వాతావరణెం ఏ మాత్రెం స్హకరిెంచ్కపోయినా
దాదాప్ప 200 మెంది తెలుగు వారు పాల్గగనగా, పలల పాపలు ఉతాసహెంతో నిెండిన వాతావరణెంలో ఆనెందెంగా గడిప తమ
చనేనాటి జ్ఞఞపకాలు పెంచుకుని ఆనెందెంగా గడిపారు.

మెంగళ్ సోూత్రాలతో స్ెంక్రెంతి వేడుకలు ప్రరెంభమయ్యయయి. మహిళామణులు మగుగల పోటీలోల పాల్గగని

నయనానెందకరమైన రెంగవలులలను త్మరిేదిదాురు. చనే పలలలకు భోగ పళ్ళు పోస పదులెందరూ ఆశీరవచ్నాలు అెందజేశారు.

TAM అధయక్షులు సుబ్దా శిస్ు మాటాలడుతూ..చనేప్పుడు స్ెంక్రెంతి పెండుగను కుటెంబస్భ్యయలెందరూ ఎెంత

ఉతాసహెంగా జరుప్పకునే వార్క జ్ఞఞపకాలు తెలియజేశారు. అమెరికాలో తెలుగు దనానిే మరిేపోకుెండా TAM స్ెంస్థ దావరా
ఇటవెంటి కారయక్రమాలు నిరవహిెంచ్చ అవకాశెం కలగడెం చ్చల ఆనెందెంగా ఉెందని, ఇలగే ప్రతి స్ెంవతసరెం మేరీలెండ్లోని
తెలుగు వారెందరూ కలిస స్రదాగా పెండుగను జరుప్పకోవాలని అభిలషిెంచ్చరు. ఈ కారయక్రమానిే దిగవజయెంగా

నిరవహిెంచన TAM కారయవరగ స్భ్యయలకు, సాెంస్కృతిక విభాగ స్భ్యయలకు, ఇతర TAM స్భ్యయలెందరికీ మనస్తురిూగా
ధనయవాదాలు తెలియజేశారు.

పారడైజ్ ఇెండియన్ కుజీన్ వారి సౌజనయెంతో పెండి వెంట్లతో కూడిన రుచకరమైన భోజనెం అెందరినీ అలరిెంచెంది.

అనెంతరెం ప్పరుషులకు, మహిళ్లకు, చనే పలలలకు విడివిడిగా ఆట్ల పోటీలు నిరవహిెంచ విజేతలకు బహుమతులు
అెందజేశారు.
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అెంతరాిత్మయ మహిళా దిన్నతసవెం - March 8, 2017

కాదు.

మనిషి ఎెంతగా ఎదిగనా...ఒక ఇెంతికి బిడేా ! ఒక పడతి జీవితకాల ప్రయ్యస్కు వికాస్ రూపమే !
తరెం దాటి మర్క తరెం అవతరిెంచ్చలెంటే అది స్త్రీ మూరిూ వలేల సాధయెం.
నేడు మగవాడు లేకుెండా బిడాలు ప్పటేు ర్కజులు వచ్చేయి..కానీ ఆడది గరభ దానెం చ్చయెందే ఆ పని స్ెంభవెం

ఆడబిడానయినా, మగబిడానయినా ఈ లోకెం లోకి తెచ్చేది ఒక మగువ. మగువకి ఇవవడమే తెలుసు...జనీ
అయినా...ప్రేమ అయినా...
అటవెంటి మమతను పెంచ్చ మణిరూపాలను ర్కజూ పూజిెంచనా తకుకవే అయినా వారికి ఒక ర్కజు ప్రతేయకెంగా
క్కటాయిెంచ పెండుగల జరుప్పకోవడెం...ఈ హడావిడి జీవితాలోల మెంచ విష్యమే.
TAM మహిళా స్భ్యయల ఆధవరయెంలో మారిే 5, 2017 న "పారడైజ్ ఇెండియన్ కుజీన్" వేదికగా "ప్రపెంచ్ మహిళా
దిన్నతసవెం" వేడుకలను ఘనెంగా జరుప్పకునాేరు.
దాదాప్ప 100 మెంది వరకు మహిళ్లు పాల్గగనే ఈ కారయక్రమానికి మఖ్య అతిథిగా విచ్చేసన ప్రమఖ్ వైదుయరాలు
శ్రీమతి కాెంచ్న గారు స్త్రీ యొకక ఔనేతాయనిే వివరిెంచ్చరు. ఈ స్ెందరభెంగా చైతనయవెంతమైన మహిళ్లెందర్కే
కలుసుకోవడెం చ్చల స్ెంతోష్ెంగా ఉెందని ఆనెందెం వయకూెం చ్చశారు.
ఎప్పుడూ కుటెంబెం, ఉద్యయగెం, ఇతర బాధయతలోల తలమనకలుగా ఉెండే మహిళ్లు ఈ ర్కజు కొనిే గెంట్లు
ఆట్విడుప్పగా కూరుేని కబ్దరుల చెప్పుకుెంట్ట కాలక్షేపెం చ్చశారు. ఈ స్ెందరభెంగా కొెందరి మధయ కొతూ స్నేహెం
వలిలవిరిసెంది. స్హ్రుదాభవ వాతావరణెంలో ఈ కారయక్రమెం ఆదయెంతెం ఉలలస్ెంగా ఉతాసహెంగా గడిచెంది. "అెంతాయక్షరి" లో
పాల్గగని మనుపటి అలలరి ర్కజులను గురుూచ్చసుకునాేరు. వరలక్ష్మి మరియు స్ృజన గారుల శ్రవయమైన గాత్రెంతో పాట్లు
పాడి అెందరినీ అలరిెంచ్చరు. TAM మహిళా కారయవరగ స్భ్యయలు ఆట్ల పోటీలు నిరవహిెంచ అెందరినీ ఉతేూజితులిే చ్చశారు.
స్ెంగీతప్ప జోరులో హుష్టరుగా ఆడి పాడి కొదిు స్నప్ప ఆనెందడోలికలోల మనిగ తేలరు. ఫలహారెం మరియు తేనీరు
స్నవిెంచన అనెంతరెం నిరవహిెంచన ఆట్ల పోటీలోల మహిళ్లకు బహుమతులు అెందజేశారు.
చవరిగా TAM మహిళా కారయవరగ స్భ్యయలను ఈ కారయక్రమెంలో పాల్గగనే మహిళ్లెందరూ ఈ కారయక్రమానిే
నిరవహిెంచనెందుకు కొనియ్యడి, ప్రతి స్ెంవతసరెం ఇల ఆనెందెంగా జరుప్పకోవాలని తమ అభిప్రయెం వయకూ పరిచ్చరు.
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నడక నేరిున తలిల...ప్రేమను పెంచ్చ చెలిల...

నేను నీ సెంతమనే ఇలలలు...అమెమీ మళ్ళు ప్పటేు కూతురు
ఎవవరూ త్మరుేకోలేని రుణాలు

వెందనమమాీ మీకు మహిళ్లు !!

"హెయిర్ నాటిెంగ్" ఆట్

ఉదయ, సావతి - మొదటి బహుమతి

లక్ష్మి భాగవతుల - రెండో బహుమతి
"చీరియో సాా నెకెలస్" ఆట్

స్వపే పెంజుగల - మొదటి బహుమతి
రమయ అలూలరి - రెండో బహుమతి
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TAM కుటెంబ స్భ్యయడు ప్రసాద్ గణపనేని గారు తమ కుటెంబ స్భ్యయలు, స్నేహితుల స్మేతెంగా ఏడు ర్కజుల
పాట బహమాస్ య్యత్రకు వళ్ళు వచ్చేరు. ఈ స్ెందరభెంగా ఆ య్యత్ర విశేష్టలు వారిని అడిగ తెలుసుకుని అవి
పాఠకులకు, క్రూజ్ (పడవ / నౌక) ప్రయ్యణెం చ్చస్న ఆశకిూ ఉనే వారికి ఉపయోగపడవచ్ేని అెందిసుూనాేమ. చ్దివి
ఆనెందిెంచ్ెండి.
బహమాస్ అెంటే దాదాప్ప 700 పైగా చనే చతకా దీవపాల స్మదాయెం. దీనిే అధ్ధకారికెంగా "కామన్ వల్ూ
ఆఫ్ బహమాస్" అెంటారు. ఎపుటి నుెండో క్రూజ్ ప్రయ్యణెం చ్చయ్యలనే నా కోరిక త్మరుేకునే స్మయెం వచ్చేస్రికి
ఎెంతో ఆనెందెంగా, ఉతుసకతగా అనిపెంచెంది. దీని కోస్ెం ఆరు నెలల మెందు నుెండే ప్రణాళ్ళక వేశాెం అెంటే మీరు
ఆశేరయపోవచుే. కానీ వళ్ళుెంది మా కుటెంబెం ఒకకరమే కాదు. నేను అమెరికా వచేనపుటి నుెండి పరిచ్యెం అయిన
మఖ్యమైన మిత్రులు, కొెంత మెంది బెంధువుల కుటెంబాలు కలిప మొతూెం 18 మెంది కుటెంబాలకు చెెందిన 100
మెంది స్భ్యయలు ఈ ప్రయ్యణెంలో భాగెం. బాహుబలి త్మయడానికి రాజమౌళ్ళ ఎెంత కష్ుపడాుడో తెలియదు
కానీ...అమెరికా లోని వివిధ రాష్టాల నుెండి వచేన 100 మెందిమి కలిస చ్చసన ఈ మహా య్యత్ర సాకారెం కోస్ెం
మేమ చ్చల కష్ుపడాాెం.
ఖ్రుే: మెందుగా పాలన్ చ్చసుకుెంటే టికెకట్ తకుకవ ధరకు లభిెంచ్చ అవకాశెం ఉెంటెంది. రూమ, తినేెంత
భోజనెం టికెకటు ధరలో భాగమే. సెుష్ల్ ఆరార్ చ్చస్న భోజనెం, అకకడ చ్చస్న ష్టపెంగ్ మొదలైన వాటికి విడిగా
కటుకోవలస ఉెంటెంది. క్రూజ్ ఎకకగానే ప్రతి ఒకకరికీ ఒక "య్యకెసస్ కారుా" ఇవవడెం జరుగుతుెంది. అది మెందుగానే
మన దగగర త్మసుకునే క్రెడిట్ కారుాకు అనుస్ెంధానెం చ్చయబడుతుెంది. ఇక క్రూజ్లో ఏ ష్టపెంగ్ చ్చసనా ఆ య్యకెసస్
కారుా గీకడమే ! నొపులేకుెండా ఖ్రుే చెయొయచుే (య్యత్ర మగశాక నొప్పులు గురిెంచ ఆలోచెంచ్వచుే అనుకోెండి).
మాకు ప్రతి ఒకకరికీ దాదాప్ప $700 టికెకట్ ఖ్రీదు, ఇెంకా క్రూజ్లో జరిపన ష్టపెంగ్ కోస్ెం మర్క $2000 వరస
మగుగరు కుటెంబస్భ్యయలకు 7 ర్కజులకు $6000 వరకు ఖ్రుే అయియెంది. ఇెంకా ఎకుకవ ష్టపెంగ్ చ్చస్న వారికి ఎకుకవ
అయేయ అవకాశెం ఉెంటెంది.
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క్రూజ్లో కూడా ఫ్మలట్లో లగానే ప్రతి ఒకకరికీ రెండు పదు స్తట్క్కస్లు, ఒక చనే స్తట్క్కస్ను అనుమతిసాూరు. మనెం
త్మసుకునే టికెకటు ను బటిు మనకు రూెం క్కటాయిసాూరు. ఇెందులో సెంగల్, డబ్దల్, స్తట్..ఇల రక రకాల తరగతులు ఉెంటాయి.
మాకు ఇచేన సెంగల్ రూమలో TV, లకర్, కబోర్ా, ఫ్రిడ్ి, ఒక ఇదురు పడుకోవడానికి మెంచ్ెం, ఇెంకొక సోఫా (దీనిే మెంచ్ెం
గా ఉపయోగెంచుకోవచుే), అటాచ్ అయి ఉనే బాత్రెం ఉనాేయి. రూమ నుెండి బయట్కు అదాుల విెండో నుెండి స్మద్రెం
ఎప్పుడూ కనపడుతుెంది. అవస్రెం లేనప్పుడు, రాత్రి పూట్ పడుకునే మెందు కరున్స వేస ఉెంచ్వచుే. అప్పుడు స్మద్రెం మధయలో
ఉనే భావనే ఉెండదు.
క్రూజ్లోకి వళ్ళలన వెంట్నే మన ఫోన్లు ఏర్కపేలన్ మోడ్ (Aeroplane Mode) లో పటాులి. లేదెంటే మనకి దారి
పొడవునా ఇెంట్రేేష్నల్ ర్కమిెంగ్ పడుతుెంది. అతయవస్రెం అనుకునేప్పుడే వాడుకోవడెం మెంచది. మనెం మధయలో ఎకకడనాే
దీవపాలోల దిగనప్పుడు మళ్ళు U.S పరిధ్ధలోకి వసుూెంది. అప్పుడు మళ్ళు డాటా, కాల్స ఉపయోగెంచుకోవచుే.

నాగప్రసాద్ గారి కుటెంబ స్భ్యయలు

స్మద్ర దరశనెం

కిటికీ నుెండి స్మద్ర దరశనెం

మొదటి ర్కజు: నవెంబర్ 7న స్రిగాగ మధయహేనెం 12:30 కు మేమ మేరీలెండ్లోని బాలిుమోర్ పోర్ులో "కారిేవాల్ ప్రైడ్ క్రూజ్" లో
ప్రయ్యణెం మొదలు పటాుమ. ప్రయ్యణికులు అెందరూ ఒక్కసారి ఎకకడానికి ప్రయతిేస్నూ కష్ుెం కాబటిు అెందరికీ ఒక 30 నిమష్టల టైెం
సాలట్లలో టైెం క్కటాయిసాూరు. క్రూజ్లో మొతూెం పది అెంతసుూలు ఉనాేయి. ఇవి కాక కిెంది భాగెంలో నీటి లోపలగా ఉెండే మూడు
అెంతసుూలు సబాెంది ఉెండటానికి, ఇతర అవస్రాలకు క్కటాయిెంపబడాాయి. ఈ క్రూజ్లో దాదాప్పగా 1100 మెంది ప్రయ్యణికులు
ఉెంటే దానికి స్మానెంగా ఇెంకో 1100 మెంది సబాెంది ఉెండట్ెం గమనారహెం. ఈ సబాెందిలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు భారత్మయులు
కనపడట్ెం కదుు. భారత్మయులు మఖ్యెంగా వెంట్ వారిగా, సెకూయరిటీ సాుఫ్గా, డాకురులగా స్నవలు అెందిసుూనాేరు. ప్రయ్యణీకులోల
దాదాప్ప 25 శాతెం మెంది భారత్మయులు ఉనేటలగా నాకు అనిపెంచెంది. మిగలిన వారిలో అనిే జ్ఞతుల వారు ఉనాేరు.
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మొదటి ర్కజు కొదిుగా క్రూజ్ ప్రయ్యణెం లో ఉయ్యయల ఊగన భావనలో ఉనాేమ. అది మెలలమెలలగా అలవాట అయియెంది.
ఇక య్యత్ర కి వళ్ుబోయే మెందు స్మద్ర ప్రయ్యణెం పడని వారి కోస్ెం (sea-sickness) కొనిే మాత్రలు త్మసుకెళ్ుడెం మెంచది.
కొెంత మెందికి అవస్రెం పడొచుే. చనే చనే ఇబాెందులనిేెంటికి టాబలటల అకకడ ఉనే మెడికల్ రూెం లో ఉచతెంగానే లభిసాూయి.
ఇక ఏదయినా ఇబాెంది వస్నూ వెంట్నే స్ుెందిెంచ్చ డాకురుల ఉెంటారు. వాటికి చ్చరీిలు అదనెం. అయినా అెంత అవస్రెం స్గట
ప్రయ్యణికుడికి రాకపోవచుే. క్రూజ్ ప్రయ్యణెం ఎకుకవగా త్మరెం వెంబడి సాగుతుెంది. దీని వలల ఏదయినా వాతావరణెం
అనుకూలిెంచ్కపోయినా, ఇెంక్కమయినా ఇబాెంది వచేనా త్మరానికి చ్చరడానికి పదు స్మయెం పట్ుకుెండా అనేమాట్. దీని వలల
ప్రయ్యణెం దూరెం పరిగనా..భద్రత ఎకుకవగా ఉెంటెంది.
విశేష్టలు: ష్టపెంగ్ మాల్స, సవమిీెంగ్ పూల్స, రకరకాల భోజనెం వేడిగా వడిాెంచ్చ హోట్ళ్ళు, డాన్స కలబ్దాలు, రకరకాల
కళాకారుల ప్రదరశనలు.. సాెంబ, జుెంబా లెంటి రకరకాల నృతాయలు, ఆసుపత్రులు, వాయయ్యమ శాలలు, కాసన్నలు, సాు, ఆట్
స్థలలు, పలలలకు వాట్ర్ పారుకలు మొదలైన హెంగులతో ఈ క్రూజ్ ఒక మినీ పట్ుణానిే తలపసుూెంది. చుట్టు ఉనే నీటిని
గమనిెంచ్కుెండా, కొదిుపాటి కుదుప్పలు (అలల వలల) మినహాయిస్నూ మన ఊరిలో ఉనేటేల ఉెంటెంది.
అపుటికప్పుడు “ఫాలష్ స్నల్స” అని ఎకుకవ డిసౌకెంట్స పటిు రకరకాల వసుూవులు అమీతూ ఉెంటారు. ఇవి దారి పొడుగునా
సాగుతూనే ఉెంటాయి. ఎవరివయినా ప్పటిునర్కజు ఉెంటే వారి పేరుల పదు స్క్కీన్ మీద డిస్నుే పటిు స్ర్ురైజ్ విషెస్ తెలియజేసాూరు. ఇక
తిెండి విష్య్యనికి వస్నూ తినేవారికి తినేెంత. దాదాప్ప ర్కజులో ఒక 18 గెంట్ల పాట హోట్ళ్ళు పని చ్చస్తూనే ఉెంటాయి. భోజనాలోల
కూడా చెపులేననిే రకాలు. ఇెండియన్, అమెరికన్, చైనీస్, మెకిసకన్, కరీబియన్, ఇటాలియన్, జపనీస్.. ఇల ఒకటేమిటి..అనిే
రకాల తిెండి దొరుకుతుెంది. ఇవి కాక సెుష్ల్ ఆరార్స ఇచే ప్రతేయకెంగా తయ్యరు చ్చయిెంచుకోవచుే. అటవెంటి వాటికి అదనెంగా
చెలిలెంచ్చలిస ఉెంటెంది. అతిగా తిెంటే స్మద్ర ప్రయ్యణెంలో అజీరిూ చ్చస్న అవకాశెం ఉెంటెంది. కాబటిు మన శరీరానికి స్రిపడే
ఆహారెం త్మసుకుెంటే మెంచది. ఎెంత తినాే...తెలియకుెండా క్రూజ్లో మైళ్ుకు మైళ్ళు నడిచ్చసాూెం కాబటిు పదుగా ఇబాెంది లేదు. ఒక
తాగే నీరు మాత్రెం కొెంచెెం ఉపుగా ఉనేటల అనిపసాూయి. కొెంచెెం ఖ్రుే చ్చస్నూ మినరల్ వాట్ర్ కూడా కొనుకుకని తాగవచుే. ఇక
పొగరాయుళ్ుకి పై అెంతసుూలో ప్రతేయక విభాగాలు ఉెంటాయి. అకకడికి వళ్ళు ఎెంచ్కాక సగరటల ఊదెయొయచుే. ఇెంకా కాసన్నలోల
కూడా సగరటల అనుమతిసాూరు. ఇక మెందు బాబ్దల కోస్ెం రకరకాల డ్రెంక్స కి కొదవే లేదు. కాకపోతే అనిేెంటికీ విడిగా డబ్దాలు
చెలిలెంచ్చలిసెందేనెండోయ్ !

రూెం లోపలి భాగెం
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ఒక రెండు రాత్రులు ప్రతేయకెంగా ప్రొఫ్ష్నల్ నైట్స ఏరాుట చ్చసాూరు. అెందులో భాగెంగా ఫొట్ల సెష్నుల నడుసాూయి. అకకడ
రకరకాల స్తుడియోలు ఉెంటాయి. మనెం చ్కకగా మెంచ డ్రెస్స వేసుకుని ఉెంటే రకరకాల ఫొట్లగ్రాఫరుల మన దగగరికి
వచే ఫొట్లలు త్మస వళ్ళూ ఉెంటారు. కొదిు స్నపటి తరావత అవి డిస్నుేలో పడతారు. మనకు నచేతే అవి కొనుకోకవచుే.
ఒక A4 సైజు ఫొట్ల ధర దాదాప్ప 20 డాలరుల ఉెంటెంది.
మొదటి మజిల్ఫ (Day-3-Morning TO Day-3-Evening): బహమాస్ అెంటే దీవప స్మదాయెం అని మెందే
చెప్పుకునాేెం కదా.. మూడవ ర్కజు ఉదయ్యనికి పోర్ు కనెవరాల్ (PORT CANAVERAL) చ్చరుకునాేెం. ఇది
ఫోలరిడాకి అతి దగగరగా ఉెండే పోర్ు. ప్రతి పోర్ుకు చ్చరే మెందు అకకడ ఏమేమి విశేష్టలు ఉెంటాయో క్రూజ్లో
మెందుగానే దిస్నుే చ్చసాూరు. అెందులో మనెం విజిట్ చ్చయదలుేకునేవి మెందుగానే ఎెంచుకోవచుే. దీని వలల పోర్ు కు
చ్చరాక స్మయెం ఆదా అవుతుెంది. ఇది మన రూమలో ఉనే TV నుెండి చ్చసుకోవచుే. అల ఎెంచుకునే ఆపిన్స మన
య్యకెసస్ కార్ా కి య్యడ్ చ్చసాూరు. ప్రతి దానికి ప్రతేయక ధర ఉెంటెంది. ఇక పోర్ు లో దిగగానే అకకడ రకరకాల బసుసలు
లేదా దగగరలో ఉనే పట్ుణానికి త్మసుకెళ్ుడానికి చనే క్రూజ్లు ఉెంటాయి. మెందుగానే మనెం ఎెంచుకునే ఆపిన్స ని బటిు
మనెం ఆ బసుసలో లేదా క్రూజ్లో ఎకకవచుే. అెందులో వళ్ళు ఆయ్య ప్రదేశాలోల ఉనే విశేష్టలు చూస మళ్ళు నిరీణత
స్మయ్యనికి "కారిేవాల్ ప్రైడ్ క్రూజ్" కి చ్చరుకుెంటాెం. అకకడ లోకల్ ప్రయ్యణానికి మెందుగానే క్రూజ్ తో ఒపుెందాలు
ఉెంటాయి. ఆయ్య ప్రదేశాలోల ఏమయినా కొనుకోకవాలెంటే మన య్యకెసస్ కారుాలు వాడుకోవచుే. PORT CANAVERAL కి దెగగరగా కొకోవ (KOKOA) బీచ్ బాగా ప్రసధ్ధి చెెందిెంది. మేమ అకకడికి వళ్ళు వచ్చేమ. ఇకకడ
చెప్పుకోదగగవి కెనెేడీ స్నుస్ సెెంట్ర్, ఎయిర్ బోట్ ట్టర్, ఎడెవెంచ్ర్ థెం పార్క, వాల్ు డిసీే మాజిక్ కిెంగ్ డెం, సీ వరల్ా
మొదలైనవనీే ఉనాేయి. మనకు ఉనే స్మయ్యనిే బటిు తగనవి ఎెంచుకోవచుే. PORT CANAVERAL లో దాదాప్ప
6 గెంట్లు ఉనాేక క్రూజ్ మళ్ళు తిరిగ ప్రయ్యణెం మొదలు పటిుెంది.

పోర్ు కనవరల్ (PORT CANAVERAL)
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రెండవ మజిల్ఫ (Day-4-Morning - Day-4-Night): 4 వ ర్కజు ఉదయ్యనికి నసావు (NASSAU) చ్చరాెం. NASSAU
బహమాస్ కి ప్రధాన క్కెంద్రెం (capital). అది 24 మైళ్ు పొడవ్య, 7 మైళ్ు వడలుు కల దీవపెం. అకకడ దిగాక బసుసలో ప్రయ్యణెం
చ్చస్తూ పదు పదు ఫ్మల ఓవరుల, పారలమెెంట భవనెం, ప్రైెం మినిస్ుర్ బెంగళా, విశాలమైన విడిది ఇళ్ళు.. అనిే చూడట్ెం అదుభతెంగా
అనిపెంచెంది. అకకడి ప్రదేశాలను వరిణస్తూ ఉెండే కొనిే టీ ష్రుులు, కీ చైనుల, ఇతర వసుూవులు గురుూగా ష్టపెంగ్ కూడా చ్చశామ.
NASSAU లో మఖ్యెంగా చెప్పుకోదగగవి NASSAU ట్టర్, ప్రైవేట్ బీచ్ లు, ప్రైవేట్ ఐలెండ్స, ఎడెవెంచ్ర్ సోుర్ు్, ఫారస్ు ట్రిప్
మొదలైనవి. మనకి ఉనే స్మయెంలో అనిే చూడలేమ కాబటిు మనకి బాగా నచేనవి ఒకటి లేదా రెండు స్మయ్యనిే బటిు పాక్కజీ
కొనుకోకవాలి. NASAAU లో దాదాప్ప 10 గెంట్లు ఉనాేమ. అకకడి నుెండి ఫ్రీపోర్ు (FREEPORT) కు బయలుదేరామ.
అప్పుడే నాలుగు ర్కజులు అయిపొయ్యయయ్య అనిపెంచెంది. సాధారణెంగా స్మద్రెంలోని ఉష్ణణగ్రత నేల మీద కెంటే కొదిుగా తకుకవ
ఉెంటెంది. మొతాూనికి దారి పొడవునా వాతావరణెం ఎెంతో అనుకూలెంగా ఉెంది.

నసాసవు ( NASSAU )

మూడవ మజిల్ఫ (Day-5-Afternoon - Day-5-Night): 5 వ ర్కజు మధాయహేననికి చవరి మజిల్ఫగా FREEPORT కు
చ్చరాెం. FREEPORT లో ష్టపెంగ్ కూడా చ్చశాెం. ఇకకడ మఖ్యెంగా FREEPORT ట్టర్... బక్, బీచ్, డాలిున్ ఎడెవెంచ్ర్
సోుర్ు్, స్తకబా డైవిెంగ్ ఉెంటాయి. అకకడి నుెండి బయలుదేరి ఏడవ ర్కజు ఉదయ్యనికి య్యత్ర దిగవజయెంగా పూరిూ చ్చసుకుని
తిరిగ బాలిుమోర్ చ్చరామ. ఇెంటికి వచేన ఒక ర్కజు వరకూ క్రూజ్ మూడ్లోనే ఉెండి కొెంచ్ెం ఊగుతునేటేల ఉెంటెంది. ఈ
ప్రపెంచ్ెంలోకి రావడానికి కనీస్ెం ఒక ర్కజైనా పడుతుెంది.
ఎెంటీ..ఇదెంతా చ్దవగానే మీకు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు క్రూజ్ లో ప్రయ్యణెం చ్చదాుమా అనిపసుూెందా? అయితే
ఇెంకెెందుకు ఆలశయెం...పాలను మొదలు పట్ుెండి.

ఫ్రీపోర్ు (FREEPORT)

రచ్న: రాజశేఖ్ర్ చెరుకూరి / స్హకారెం: నాగప్రసాద్ గణపనేని
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శ్రీ


శివ విషుణ ఆలయెం వారి ఆధవరయెంలో ప్రతి నెల రెండవ శనివారెం పేదలకు మరియు వృధుిలకు ఆహార దానెం
జరుపబడుతుెంది. ఈ స్నవలో భాగమయేయ గొపు అవకాశెం మారిే 11, 2017 న TAM స్భ్యయలకు కలిగెంది.
TAM ప్రెసడెెంట్ సుబ్దా శిస్ు, ఫెండర్ ప్రెసడెెంట్ కూకట్ల శ్రీనివాస్ మరియు ఇతర TAM మఖ్య స్భ్యయలెందరూ
మమేకమై అతి తకుకవ స్మయెంలో కొనిే వెందల మెందికి స్రిపడా ఆహార పదారాిలను తయ్యరు చ్చస

రవాణాకు సౌలభయెంగా పాయకిెంగ్ చ్చశారు. ఈ ఆహార పదారాిలను వాషిెంగున్ DC లోని సామాజిక స్నవా స్ెంస్థ అయిన మారాూ
టేబ్దల్ స్ెంస్థ నిరవహిెంచు అభాగుయల ఆశ్రమెంలో పెంచ్డెం జరిగెంది. కుల, మత, ప్రెంతాలకు అత్మతెంగా అెందిెంచ్బడే ఈ
స్హాయెంలో తమ వెంతు పాత్ర నిరవహిెంచ్చ అవకాశెం రావడెం TAM స్భ్యయలు తమ అదృష్ుెంగా భావిెంచ్చరు. మెందు మెందు
కూడా మరినిే సారుల ఈ స్నవ చ్చస్న మహతాకరయెంలో పాల్గగనాలని స్భ్యయలెందరూ భావిెంచ్చరు. అవస్రెంలో ఉనే వారికి
పటెుడనేెం పట్ుడానికి సాయెం చ్చసన మనసుతో TAM స్భ్యయలెందరూ ప్రశాెంత వదనెంతో ఆలయ ప్రెంగణెం వీడారు.
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TAM ఉగాది శ్రీరామనవమి వేడుకలు April 15, 2017న ఈలనూర్ రూసెవల్ు హైస్తకల్లో ఘనెంగా
జరిగాయి. మనుపనేడూ లేని విధెంగా మఖ్య వేదిక మీద సీతారామల కళాయణెం నిరవహిెంచ TAM కొతూ ఒరవడి
స్ృషిుెంచెంది. కమనీయమైన కళాయణానిే కనులరా వీక్షెంచన స్భికులు ఆనెంద పారవశయెం పొెందారు. వేడుకలకు వచేన
వారెందరు రుచకరమైన వడపప్పు, పానకెం, ప్రసాదెం స్నవిెంచ్చరు.
చనాేరుల ఆట్ పాట్లతో వేడుకలు ప్రరెంభమయ్యయయి. శ్రీకృష్ణతులభారెం, కృషుణని జీవిత ఘటాులతో కూడిన
కారయక్రమెంలో భాగెంగా చనాేరి కృషుణడి వేష్ధారులెందరూ స్భికులను అలరిెంచ్చరు.
2010 ఆసయన్ క్రీడలోల భాగెంగా చైనాలో జరిగన పోటీలోల భారత దేశానికి పతకెం సాధ్ధెంచన అవని పెంచ్ల్
స్నకటిెంగ్ వినాయసాలు స్భికులను ఆశేరయచ్కితులను చ్చశాయి.
ఈ కారయక్రమ విశిష్ు అతిథి అయిన ప్రమఖ్ కమెడియన్ ఆల్ఫ తన చ్కికలిగెంతల మాట్లతో ప్రేక్షకులకు గలిగెంతలు
పటాురు. TAM సాెంస్కృతిక స్భ్యయలు రచెంచన "కాట్మరాయుడు" మరియు "బాహుబలి" సకట్లలో ఆలి గారు
భాగమవవగా అవి కారయక్రమానిక్క హైలట్గా నిలిచ్చయి. ఈ వినాయసాలకు తోడు ప్రమఖ్ గాయనీ గాయకులు ఉష్, రఘు
కుెంచె, ప్రసాద్ సెంహాద్రి గారుల ఆలపెంచన కమనీయమైన గీతాలు, ఫాస్ు బీట్లు అెందరినీ రెంజిెంపజేశాయి.
TAM వారు సాథనికులను గురిూెంచ్చ స్ెంస్కృతిలో భాగెంగా అననయ పనుగొెండ, శ్రియ బస్వరాజు, అదితి భవరాజు,
కారీూక్ జయెంతి మొదలగు గాయనీ గాయకులకు పాడే అవకాశెం కలిుెంచ ప్రోతాసహెం అెందిెంచ్చరు. పారడైజ్ ఇెండియన్
కుజీన్ వారి సౌజనయెంతో అెందిెంచన పస్ెందైన తెలుగు వెంట్కాలు అెందరికీ చనేనాటి పెండుగ రుచులు గురుూ చ్చశాయి.
TAM అధయక్షులు శ్రీ సుబ్దా శిస్ు మాటాలడుతూ.. ఈ కారయక్రమెం ఇెంత గొపుగా జరగడానికి స్హకారెం అెందిెంచన
సాునసరలెందరికీ పేరు పేరునా ధనయవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కారయక్రమెం సాఫలయెం కావడానికి ఎన్నే ర్కజుల నుెండి
ఎెంతో స్మయెం వచేెంచ కష్ుపడిన TAM కుటెంబ స్భ్యయలెందరినీ మనస్తురిూగా కొనియ్యడారు. మళ్ళు ఒక మెంచ
కారయక్రమెంతో కలుదాుమని కారయక్రమెంలో పాల్గగనే తెలుగు కుటెంబ స్భ్యయలెందరికీ నమసాకరాలు తెలియజేశారు.
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- అెంతరావహిని
"Hello This is Tim Porter, your new Manager...", శిరీష్కు షేక్
హేెండ్ ఇస్తూ చెపాుడు, టిమ్ పోరుర్. ఒక మేనేజర్ తన టీమ్ మెెంబర్ కూయబకి వచే
తనను తాను పరిచ్యెం చ్చసుకోవడెం కొతూగా అనిపెంచెంది, శిరీష్కి. ఇెంకొక విష్యెం
కూడా ఆమెకి చ్చల ఆశేరయెంగానూ, ఆనెందెంగానూ అనిపెంచెంది. టిమ్ పోరుర్ అచుే టామ్ క్రూజ్ల ఉనాేడు. టామ్
క్రూజ్ అెంటే పడి చ్సుూెంది, శిరీష్.

ఒకప్పుడు పవన్ కళాయణ్ అెంటే కూడా ఇలగే పడి చ్చ్చేది. శ్రీను అచుే పవన్ కళాయణ్ల ఉెండేవాడు. అెందుక్క
కాలేజీ ర్కజులోల శ్రీనుకి దగగరయిెంది, శిరీష్. కులలు వేరవడెం వలల వాళ్ళుదురిళ్లలోలనూ పళ్ళలకి ఒప్పుకోలేదు. ఈలోప్ప
శ్రీనుకి అమెరికా అవకాశెం వచేెంది. శిరీష్ ఏమయినా పాత సనిమా హీర్కయినా, శ్రీను విదేశాలకు వళ్ళపోతే,
కనీేళ్లతో ఎదురు చూడడానికి! శ్రీను వాళ్ళలెంటిక్క వళ్ళల శ్రీనుని నిలదీస అడిగెంది, పళ్ళల చ్చసుకుెంటావా ఛసాూవా అని! శ్రీను
వాళ్ళలెంట్లలవాళ్ళల బదిరిపోయి వీళ్ల పళ్ళల చ్చస్నసారు.
టిమ్ పోరుర్ రూపమే కాదు, పనిత్మరు కూడా గొపుగానే ఉెంది. ఆఫీసులో అెందరూ టిమ్ పోరుర్ గురిెంచ్చ
మాటాలడుతునాేరు. శిరీష్ కూడా మనుపటికెంటే పని మీద ఎకుకవ శ్రది పడుతోెంది. టిమ్ పోరుర్ ఏ పని ఇచేనా,
మెందుగానే submit చ్చస్నసోూెంది.
ఒకప్పుడు శ్రీను ఏ పని చెపునా, ఇలగే తు.చ్. తపుకుెండా చ్చస్నస్నది. ఎన్నే స్నవలు చ్చసెంది శిరీష్ శ్రీనుకి!
కానీ శ్రీను ఎెంత సావరథపరుడు! తన గురిెంచ తానే తపు శిరీష్ గురిెంచ పటిుెంచుకునేవాడు కాదు! శిరీష్కి Macys లో
బట్ులు కొనుకోకవాలని ఉెండేది. శ్రీను ఆమెను వాల్మార్ుకి త్మసుకెళ్ళలవాడు. శిరీష్కి starbucks లో కాఫీ తాగాలని
ఉెండేది. శ్రీను ఇెంట్లల ఆమెతోనే కాఫీ పటిుెంచ, తనే మెందు తాగేవాడు. కూరగాయలు సైతెం, వెంట్లు మెందు గానే
పాలన్ చ్చసుకుని త్మసుకోవాలనేవాడు. ఒకక కూరగాయ కుళ్ళలనా వీరెంగెం వేస్నవాడు. "డాలరే కదా అనుకోకూడదు, ఇదే
డాలర్కి ఇెండియ్యలో బిరియ్యనీ తినొచుే", అనేవాడు. విసగపోయిెంది శిరీష్. శ్రీను ఇెంత పసనారని, ఇెంత
సావరిపరుడనీ తనకి కాలేజీ ర్కజులోల తెల్ఫనే తెల్ఫదు! తను ఇలగే ఇెంట్లల కూరుేని శ్రీనుకి స్నవలు చ్చస్తూ
ఉెండిపోయిెందెంటే తన ఖ్రీదైన కోరకలు కాదు కదా, తన చనే చనే కోరకలు కూడా త్మరుేకోలేదని ఆమెకి
అరిమయిెంది. అెందుక్క పటుదలతో ప్రయతిేెంచ ఉద్యయగెం తెచుేకుెంది. ఆ తరావత ఇదురు పలలలు ప్పటిునా, పని చ్చయడెం
మానలేదు శిరీష్.
కానీ ఇెంతకుమెందు ఏ మేనేజర్కీ ఇెంత శ్రదిగా ఆమె పని చ్చస పట్ులేదు. ఆ విష్యెం ఆమెకు అరిమవుతూనే
ఉెంది. బాగా పని చ్చస్నూ, ఆఫీసులో గొపు పేరు వస్నూ, మెంచదే కదా అనుకుెంది. అయినా, టిమ్ పోరుర్ అెంటే ఆఫీసులో
తనొకకదానిక్క కాదు, అెందరికీ ఇష్ుమే!
శ్రీను అెంటే కూడా ఇలగే అెందరికీ చ్చల ఇష్ుెం. కానీ శిరీష్క్క, కొదిు కొదిుగా అతనెంటే ప్రేమ తగగపోయిెంది.
పలలలు ప్పటిున తరావత శిరీష్కి ఇెంట్లల పని బాగా ఎకుకవయిెంది. శ్రీనుక్కమో ఖ్రుేలకుకవయ్యయయి. ఆమె అతనికి
డాలరియయదు. అతనేమో ఆమెకి సాయెం చెయయడు. శ్రీను ఆఫీసు నుెంచ ఇెంటికొచే ఇక రిలకసయేయవాడు. అదే ఆఫీసు
నుెంచ ఇెంటికొచేన శిరీష్ చ్ెంటిపలలలతో స్తమతమయేయది. ఇెంటి ఖ్రుేలకి డబ్దాలివవమని శ్రీను ఆమెను
కుదిరినప్పుడలల వేధ్ధెంచ్చవాడు. పనిలో తనకి సాయెం చెయయటేలదని వీలునేప్పుడలల ఆమె శ్రీనుని దెపుపొడిచ్చది.
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శ్రీను కూడా బాగా విసగపోయ్యడు. తను మగవాడు! వెంట్ వెండి గనెేలు కడగడెం, పలలల చీమిడి తుడిచ డైపరుల
మారేడెం, ఇవనీే తను చ్చసాూడా ఏెంటి! శిరీష్ తను స్ెంపాదిెంచ్చ డబ్దాలతో తనకాకవలిసనవనీే విచ్ేలవిడిగా
కొనుకుకని, మిగతా డబ్దాలతో పొలలు స్థలలు కూడబటుకుని, తనకెంటే ఎకుకవ ఆసూపరురాలైపోయిెంది. ఇెంటి
ఖ్రుేలు పెంచుకోమని అడగడెంలో తపేుెంటి? ఎవరి వాదన వారిది, ఎవరి వేదన వారిది! వారి పోటాలట్లు మాత్రెం
పరిగ పరిగీ, మెలలగా మాట్లు తగగపోయ్యయి.
ఆ ర్కజు టిమ్ పోరుర్ ఆఫీసుకి రాలేదు. శిరీష్కు గుెండెలోల రాయి పడిెంది. Viral fever అట్. మళ్ళల ఆఫీసుకి
ఎప్పుడొసాూడో ఏమో! శిరీష్కి కళ్లలోల నీళ్ళల తిరిగాయి. ఇదేమిటిది? తనెెందుకు ఇెంతల బాధపడిపోతోెంది? ఎప్పుడే
మేనేజర్ రాకపోయినా ఎగరి గెంతేస పెండగ చ్చసుకునేది, ఇప్పుడెెందుకిల అయిపోతోెంది? టిమ్ పోరుర్ రాలేదనే
బాధ, అతను రానెందుకు తను బాధపడుతునాేననే బాధ, రెండూ కలిస, ఆమె తటుకోలేకపోయిెంది.. రస్ురూమ్కి వళ్ళల
వకిక వకిక ఏడిేెంది. భగవెంతుడా, తనకీ దుసథతి ఎల దాప్పరిెంచెంది? ఈ టిమ్ పోరుర్ తన మనసులోకి ఎప్పుడు
ప్రవేశిెంచ్చడు?! తను శ్రీనునే ప్రేమిస్తూ ఉెండి వుెంటే తనకిప్పుడీగతి పటేుది కాదు కదా!! అయినా తను శ్రీనుకి కావాలని
దూరమయిెందా ఏెంటి? అది అల జరిగపోయిెందెంతే! అపుట్లల జ్ఞబమారకట్ బాగా లేక శ్రీను కొతూ ప్రజక్ు తకుకవ
జీతానిక్క ఒప్పుకోవాలిస వచేెంది. అెందుక్క ఆ ర్కజు చ్చల అస్ెంతృపూగా ఉనాేడు..
"ఇెంటి ఖ్రుేలకి స్గెం డబ్దాలివువ." కోపెంగా అనాేడు శ్రీను.
"నేనివవను. ఏెం ఎెందుకివావలి? నీ భారాయబిడాలని పోషిెంచ్చ బాధయత నీకు లేదా??" అెంతే కోపెంగా
జవాబిచేెంది శిరీష్.
"నువువ కూడా స్ెంపాదిసుూనేప్పుడు, నువువ కూడా ఖ్రుేలు పెంచుకోవాలి!"
"నేను స్ెంపాదిసుూనేది, నువువ నాకు కావలిసనవేవీ కొనిపట్ువు కాబటిు. ననుే విసగెంచ్కు. నేనెపుటికీ నీకు నా
డబ్దాలివవను."
"ఏెం? ఎెందుకివవవు? ఎల ఇవవవో నేనూ చూసాూను!"
"ఏెం చూసాూవు? నాకు ఇెంటి పనులలో స్హాయెం చ్చయడెం మానేసాూవా? లేక పలలల విష్యెంలో సాయెం
చ్చయడెం మానేసాూవా? నువువ ఏమైనా బాధయత త్మసుకుెంటనాేవా అస్లు? నీవలల నాక్కెం ఉపయోగమెంది? ఏెం
చ్చసుూనాేవు నువువ నాకస్లు??" రటిుెంచ అడిగెంది శిరీష్.
"నేను నీతో పడుకోవటాల?!" కసగా గొణుకుకనాేడు శ్రీను.

"ఏమనాేవ్!" శిరీష్ ఊగపోయిెంది.
అనకూడని మాట్ న్నరు దాటిపోయిెందని వెంట్నే గ్రహిెంచుకునాేడు శ్రీను. కానీ ఇప్పుడిక చెయయగలిగెంది
ఏమీ లేదు. శిరీష్కామాట్ వినపడిపోయిెంది.
"నేనేమనేలదు." తల్గెంచుకుని బయట్కు వళ్లబోయ్యడు.
"నీ బడ్రెంలో నువేవ ఉెండు, ఇకనుెంచ." ఆమె స్ర్రున బయట్కు వళ్ళలపోయిెంది.
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ఆర్కజు నుెంచీ భారాయభరూలిదురూ ఒక్క ఇెంట్లల ఉనాే వేరు వేరుగా బ్రతుకుతునాేరు. ఇపుటికి మూడేళ్లయిెంది.
ఒకరి గదిలో ఒకరుెండరు. ఒకరి మనసులో ఒకరు లేరు.
టిమ్ పోరుర్ ఆఫీసులో చ్చరినపుటి నుెంచీ శిరీష్ శ్రీను పై ఎకుకవ చరాకుపడుతోెంది. శ్రీనుకి ఇదెంతా ఏమీ
తెల్ఫదు. ఎప్పుడూ ఉెండేదే కదా, అనుకునాేడు. శిరీష్కు మాత్రెం తను ఒక పదీవ్యయహెంలో చకుకకుపోయినటల
అనిపసోూెంది. ఆమె మనసు ఆమె మాట్ వినట్ెం లేదు. ప్రతి ర్కజూ టిమ్ పోరుర్ రాకకై ఆమె మనసు ఎదురుచూసోూెంది.
అతనితో మాటాలడుతుెంటే ఆమె హృదయెం ఉపొుెంగపోతోెంది. అతను రాకపోతే ఆమె గుెండె పెండవుతోెంది. ఒకప్పుడు
ఇవే భావాలు శ్రీనుపై కలిగనప్పుడు, అతనిే పళ్ళల చ్చసుకుెంది. ఇప్పుడేెం చ్చసుూెంది? టిమ్ పోరుర్కి భారయ, నలుగురు
పలలలు! ఛీ, ఛీ, ఏమాలోచసుూెంది తను?! ఎెంత దిగజ్ఞరిపోయిెంది తను?! తన భావాలను టిమ్ పోరుర్ పసగడితే
ఇెంక్కమయినా ఉెందా! తన పరువుెంటెందా?!
ఈ ఆపద నుెంచ బయట్పడే మారగెం కనిపెంచ్టేలదు, శిరీష్కి. టిమ్ పోరుర్ని కలవడెం, అతనితో మాటాలడాెం
తగగెంచుకోవాలనుకుెంది కానీ, ఒక్క ఆఫీసులో ఉనేప్పుడు కలిస పని చెయయక తపుదు కదా! పోనీ తను ఈ ఆఫీసులో
పని మానేస్నూ?
ఇెంటికొచే శ్రీనుని చూసుూెంటే శిరీష్కి జ్ఞలి కలుగుతోెంది! ఏమాట్కామాటే చెపాులి, శ్రీను అచ్ేెంగా
శ్రీరామచ్ెంద్రుడే!
ఆఫీసులో రిల్ఫజ్ పనులు నడుసుూనాేయి. ఆ పని వతిూడి వలల శిరీష్కి ఇెంక్కమీ ఆలోచెంచ్చ త్మరిక లేకపోయిెంది.
రిల్ఫజ్ పూరూయిన రెండో ర్కజున తన కొల్ఫగ్ హడావిడిగా వచే చెపాుడు,
"శిరీష్! టిమ్ పోరుర్ జ్ఞబ మానేస వళ్ళపోతునాేడు!"
"ఏెం, ఎెందుకు?!!" కెంగారుగా అడిగెంది శిరీష్.
"రిల్ఫజ్ స్మయెంలోని Extra hoursని Client approve చెయయలేదు. వాళ్లకిక తనవస్రెం లేదనుకుని టిమ్
పోరుర్ వళ్ళలపోతునాేడు."
శిరీష్ కిటికీ దగగరకి పరుగెతిూెంది. పారికెంగ్ లట్ వైప్ప చూసెంది. టిమ్ పోరుర్ నడుచుకుెంట్ట తన కార్
దగగరికి వళ్ళతునాేడు. ఆమె కళ్ళల జలపాతాలయ్యయయి. ఇవే ఆఖ్రి చూప్పలు... తన అనురాగానికి ఇది అెంతెం. అతనికి
తెలియని తన అనురాగెం... టిమ్ పోరుర్ కార్ రివరుస చ్చసుకుని వళ్ళలపోయ్యడు. తను ఎప్పుడైనా తదేకెంగా అతని
కళ్లలోలకి చూస మాటాలడినప్పుడు, అతను గ్రహిెంచుకుని ఉెండడా?! హు... ఇప్పుడిక అది అప్రసుూతెం. శిరీష్ నవువకుెంది.
మరల ఏడుేకుెంది. అెంత వేదనలోనూ, ఆమె గుెండెలమీెంచ దిగపోయిన పదు బరువు ఆమెకు ఉపశమనెం కలిగస్తూనే
ఉెంది. అప్పుడే ఆమె ఒక నిశేయ్యనికి వచేెంది.
కొనిే నెలలు గడిచ్చయి. శిరీష్కి ఆఫీసులో అెంతా ఇదివరకటాల అయిపోయిెంది. ఇప్పుడిక ఆమె ప్రశాెంతెంగా
పని చ్చసుకుెంట్లెంది. ఇెంట్లల శ్రీనుపై చర్రుబ్దర్రులడడెం తగగెంచెంది. కుదిరితే అప్పుడప్పుడు కొెంచెెం ప్రేమగా కూడా
మాటాలడుతోెంది.. శ్రీనుకి ఆమె ప్రవరూన అరిెం కాలేదు. ఈ ప్రశాెంతత వనకాల ఏమి తుఫాను ఉెంద్య అని
భయపడుతునాేడు.
ఆర్కజు వాళ్ల పనెేెండవ పళ్ళలర్కజు. గత కొనేేళ్ళలగా లేనిది, శిరీష్ ఆ ర్కజు పాయస్ెం వెండిెంది. శ్రీను బటు
చ్చసనా, గుడికి లకుకపోయిెంది. ఏమిట్ల ఈ విెంత, అనిేటికీ మానసకెంగా సదిమైపోయ్యడు శ్రీను. పలలలు
నిద్రపోయ్యక, శ్రీను గదికి వళ్ళలెంది శిరీష్. ఆశేరయపోయి న్నరళ్లబటాుడు, శ్రీను. "ననుే ఇెంటి ఖ్రుేలకి డబ్దాలడకుక,
నేనివవను!" శ్రీనుని మీదకి లకుకెంట్ట చెపుెంది. ఉకికరిబికికరవవడెం శ్రీను వెంతయియెంది.
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నాలుకపై నడయ్యడే తొలి పలుకు అమీ

కనుపాపకు కనిపెంచ్చ తొలి మూరిూ అమీ

ష్రతులు వరిూెంచ్ని ప్రేమకు రూపెం అమీ

అలుపనేది లేని అవిశ్రెంత శ్రమికురాలు అమీ

మన బాగోగులే తన భోగాలుగా జీవిెంచ్చది అమీ
మన విజయ్యలకి తొలి తపుట్ అమీ

అమీెంటేనే కమీదనెం...ఇది నిజెం..అనుదినెం..
HAPPY MOTHER's DAY
- చెరుకూరి రాజశేఖ్ర్
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బొ

జి గణపయయ అెంటే పలలలకీ పదులకీ ఎెంతో ప్రీతి. ఉెండ్రాళ్ళు, కుడుమలు, పాయస్ెం

వగైరాలతో పలలలకు న్నరూరిస్నూ...విఘాేలను దూరెం చ్చస్న మహిమగా పదులకు

గోచ్రిసాూడు. ఇక ఇెంటిలిలపాదినీ ఆనెందిెంపచ్చస్న ఈ పెండుగ వేడుకలో భాగెంగా..తమ చటిు చ్చతులతో మటిు

వినాయకుడిని తయ్యరు చ్చస్న ఉతాసహవెంతమైన కారయక్రమెం TAM వారు తలపటాురు. గత రెండు స్ెంవతసరాలుగా

దిగవజయెంగా జరుప్పతునే ఈ కారయక్రమెం ఈ యేడాది కూడా మేరీలెండ్ లోని రెండు ప్రెంతాలోల (గైతర్స బర్గ,

ఎలిలకాట్ సటి) జరపడెం జరిగెంది. ఎపుటిలగే చనాేరులు పదు స్ెంఖ్యలో పాల్గగని ఈ కారయక్రమెం ఆసాెంతెం
ఆసావదిెంచ్చరు. ఇెండియ్య నుెంచ వచేన కొెంత మెంది అమీమీలు, తాతయయలు కూడా ఈ కారయక్రమెంలో తమ

మనవళ్ళు, మనవరాళ్ుతో ఉతాసహెంగా పాల్గగని TAM వారి ఏరాుట్లను మెచుేకునాేరు. దాదాప్ప 150 మెంది పలలలు
పాల్గగనే ఈ కారయక్రమెం విజయవెంతెం అవవడానికి కృషి చ్చసన వారిలో మఖ్యయలు అనిత మతోూజు, మరళ్ళ బచుే,

శ్రీనివాస్ పగలెం, శ్రీనివాస్ సామినేని, కృష్ణ కూకట్ల, వెంశి గెంధెం మరియు TAM ప్రెసడెెంట్ సుబ్దా శిస్ు. ఈ
కారయక్రమానికి వేదికను TAM ఫెండర్ శ్రీనివాస్ కూకట్ల స్మకూరాేరు.
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ఉ

TAM



రుకులు...పరుగులు...పలలలను స్తకలుకు పెంపే హడావిడీ...పదులు ఆఫీసులకు వళ్ళు బిజీలో
ఎప్పుడూ "శుభెం" కారుా లేకుెండా సాగే జీవితెంలో ఒక "ఇెంట్రవల్" లగా TAM వారు తలపటిున స్మీర్ పకిేక్
అెందరినీ అలరిెంచెంది. ఉదయెం 10 గెంట్ల నుెండి సాయెంత్రెం 5 గెంట్ల వరకు సాగన ఈ పకిేక్లో పస్ెందైన
విెందుతో పాట, ఆట్ పాట్ల విన్నదెం కూడా తోడవడెంతో కారయక్రమెం ఆదయెంతెం హుష్టరుగా సాగెంది. తెలుగెంటి
రుచులకు పటిుెంది పేరయిన TAM స్ెంబరాలు ఈసారి కూడా TAM స్భ్యయలకు న్నరూరిెంచ్చ పస్ెందైన వెంట్కాలు
రుచ చూపెంచ్చయి. ఈ స్ెందరభెంగా జరిపన ఆట్ల పోటీలోల చనాేరులకు, మహిళ్లకు, ప్పరుషులకు విడివిడిగా
బహుమతులు అెందజేశారు.
ఈ పకిేక్లో ఇెంకొక మఖ్య భాగెం TAM ప్రెసడెెంట్ మరియు కోశాధ్ధకారి పదవులకు జరిగన ఎనిేకలు.
TAM 3వ ప్రెసడెెంట్ గా ఎనిేకవడానికి అనిత మతోూజు మరియు సురేష్ గెడ పోటీ పడగా సురేష్ గెడ విజయెం
సాధ్ధెంచ్చరు. వీరు 2017-18 స్ెంవతసర కాలనికి గాను TAM ప్రెసడెెంట్ గా కొనసాగుతారు. ఇక కోశాధ్ధకారి
పదవికి జ్ఞనకి భోగనేని మరియు నాగరాజు కృష్ణ పోటీ పడగా నాగరాజు కృష్ణ విజయెం సాధ్ధెంచ్చరు. వీరు 2017-19
కాలనికి గాను కోశాధ్ధకారిగా కొనసాగుతారు. ఈ ఎనిేకలు అతయెంత స్హృదాభవ వాతావరణెంలో జరగడెం TAM
లోని స్భ్యయల స్నేహానికి అదుెం పడుతుెంది.
ఇక 2017-18 స్ెంవతసరానికి గాను TAM వైస్ ప్రెసడెెంట్ గా నాగప్రసాద్ గణపనేని ఏకగ్రీవెంగా
ఎనిేకయ్యయరు. 2017-19 స్ెంవతసర కాలనికి బోర్ా ఆఫ్ డైరకురులగా కళాయణి సుెంకిరడిా, సామినేని శ్రీనివాస్,
రాజశేఖ్ర్ యరమల, మరియు రాక్కష్ మాధవ్ ఎనిేకయ్యయరు.

65

ప్రతేయక స్ెంచక 2017

ఎడమ వైప్ప నుెండి: నాగరాజు కృష్ణ, జ్ఞనకి భోగనేని, సురేష్ గెడ, అనిత మతోూజు

వోట్రలకు స్తచ్నలిసుూనే ఎనిేకల అధ్ధకారి కిరణ్ తాళ్ళురి
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కుటెంబ స్మేతెంగా తరలి వచేన TAM స్భ్యయలు
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బిరాయనీ, నాట కోడి, ఉలవచ్చరు, పచ్ేళ్ళు, పొడులు, జిలేబి...ఒకటేమిటి...ఏది వతికినా అది తపుక కలదు..
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TAM 
కావలసన పదారాిలు:

 



1 కప్పు జీడిపప్పు (60 గ్రామలు)
అర కప్పు పెంచ్దార (100 గ్రామలు)
5 టీ స్తున్స నీళ్ళు
1 టీ స్తున్ నెయియ
తయ్యరు చ్చయు విధానెం:

1. గ్రెండర్లో జీడిపప్పు వేస గ్రెండ్ చెయయెండి. పేస్ు లగా అవవకుెండా చూడెండి. పౌడర్ లగా అయేయటల
చూడెండి.
2. నాన్ సుక్ పాన్లో నీటిని ఉెంచ అెందులో తకుకవ వేడి మీద పెంచ్దార కరిగెంచ్ెండి.
3. పెంచ్దార మొతూెం కరిగే వరకు నీటిని తిపుెండి.
4. పెంచ్దార పాకెంలో జీడిపప్పు పౌడర్ వేస తకుకవ మెంట్లో ఉెంచ తిపుెండి.

1

2

3

4
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5. అల కలియ తిప్పుతూ గటిు పేస్ు లగా అయేయ వరకూ ఉెంచ్ెండి.
6. నెయియ, లేదా వనే రాసన పేలట్ మీద ఆ పేస్ు ను అపుడాల కర్రతో వతూెండి. అల మీకు కావలసన
మెందెంలో వచ్చే వరకు వతూెండి. అల వతిూన తరువాత పూరిూగా ఆరనివవెండి

7. ఒక పదునైన కతిూతో మీకు కావలసన పరిమాణెంలో, కావలసన రూపెంలో కోసుకోెండి.
8. అల కట్ చ్చసన తరావత కతిూకి కొెంచెెం వనే రాస మీరు కోసన వాటిని విడదీయెండి.

5

6

7

8

రుచకరమైన "కాజు కత్మల" సదిెం !!
మర్కక పస్ెందైన వెంట్తో మళ్ళు కలుదాుెం !! అెంతవరకూ సెలవు....

.. మీ నూకల కొెండల్
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TAM Patrika CROSSWORD
Please
send
your
answers
to
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 residing in Maryland, USA.
Please encourage your kids to work on this.
First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
Answers, Winners names, and names of all
people who have correctly answered will be
announced in the next edition of TAM
Patrika.
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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 number of correct answers.
TAM Patrika reserves the rights to select the
winners.
Any questions related to this can be sent to

tampatrika@tamaryland.org.
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Our Proud Sponsors
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EXECUTIVE
COMMITTEE - CHAIRS

Rajasekhar Cherukuri
TAM Patrika

Archana Kathi
Cultural

Bhagath Yarlagadda
Food Committee

Sombabu Mullapudi
Membership

Srini Dama
TAM Creative IT

Sainath Bandari
Event Management

Kishore Korrapati
Sports

Kiran Talluri
Election

Swathi Ranga
Social Media

Anitha Muthoju
Womens Forum

Madhavi Kaipa
Financial Audit

Shyamala Tirunagari
Hospitality

Sujatha Srinivas
Decoration

Srinivas Potu
Spiritual

Smitha Bodepudi
Kids Activities

Vamshi Gandham
Photography

Harish Kukatla
By-laws

Harsha Peramaneni
Volunteer Services

Kondal Nookala
Community Services

Vamshi Ingu
Transportation

Vijay Aluru
Awards Committee

Haritha Chintapally
Womens Sports

Apparao Pathuri
Telugu Literature

Srinadh Kandru
Facility Services

EXECUTIVE COMMITTEE
C0-Chairs

Ravi Kopparapu
TAM Patrika

Srini Pigilam
Cultural

Bharath Reddy Vatti
Food Committee

Kiran Kumar Chandra
Event Management

Mrudula Mallina
Womens Sports

Ramarao Tulluri
Sports

Hari Kothurthi
Election

Srujana Nadella
Decoration

Ram Sista
Volunteer Services

Srini Tirumalasetti
Finance Audit

Ravi Dasari
Community Services

Bindu Tadivaka
Social Media

Rajasekhar Gudla
Social Media

Baby Reddy Seelam
Hospitality

Shafi Syed
Awards Committee


TAM పత్రిక గత స్ెంచక మీరు చ్దివి ఆనెందిెంచ్చరు అని ఆశిసుూనాేమ
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).

TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వలువడుతుెంది. ఔతాసహిక రచ్యితలు, రచ్యిత్రులు మీ కలెం కదిప మీ
ఆలోచ్నలు పెంచుకోవడానికి TAM పత్రికను వేదిక చ్చసుకుెంటారని మేమ ఆశిసుూనాేమ.
మీకు వ్రాస్న అలవాట వునాే..వ్రాయ్యలని మనసులో కోరిక వునాే..TAM పత్రిక మిమీ వనేెంటి ప్రొతసహిసుూెంది. కిెంద
పేర్కకనే నియమాలు పాటిస్తూ, మీ ఆల్గచ్నలు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు
పెంపెంచ్ెండి....తెలుగు భాష్ ఉనేతికి తోడుడెండి.
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల ర్కజు వారీ జీవితెంలో ప్రతిబిెంబిెంచ్చ స్మస్యలను స్ుృశిస్తూ, వాటికి మీకు తోచన పరిష్టకరాలు
స్తచస్తూ ఉెండేవీ, చ్కకటి తెలుగు హాస్యెంతో కూడినవి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చ్రిత్రల గురిెంచనవి, తెలుగు భాష్
ఉనేతిని కోరుతూ తెలుగు స్ెంస్కృత్మ స్ెంప్రదాయ్యలకు ప్రొతాసహెం అెందిెంచ్చల ఉెండే వాటికి ప్రధానయత ఇవవబడును.
2) మీరు వ్రాస్న విష్య్యలు ఎవరికీ ఇబాెంది కలిగెంచ్కూడదు. అెందరి మన్నభావాలను గౌరవిెంచ్చల వుెండాలి. ఏ కులలను,
మతాలను కిెంచ్పరిచ్చల ఉెండకూడదు.
3) మీరు మాకు పెంపే ఆరిుకల్స మీ సెంతెం అని హామీ పత్రెం జతపరచ్చలి. ఇతరుల నుెంచ స్తురిూ పొెంది వ్రాస్న వాటికి references ఇవావలి.
4) మీరు వ్రాస్నవి తెలుగులో ఉెంటే మెంచది. తెలుగు టైపెంగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టైప్ రైట్ర్
స్దుపాయెం ఉపయోగెంచుకోెండి. చ్చతి వ్రాతతో పెంపే వారు చ్కకటి దస్తూరితో వ్రాస సాకన్ చ్చస పెంపగలరని మనవి.
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మొదటి తారీఖ్యన వలువడుతుెంది. మీ అమూలయమయిన ఆరిుకల్స/కథలు/
కవితలు మాకు 15 ర్కజుల మెందుగా అెందేటల చూడెండి.
6) మీ ఆరిుకల్స ప్రచురణకు సీవకరిెంచ్బడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుెంది.
7) ప్రచురణ తుది నిరణయెం స్ెంపాదకులదే. ఏ కారణెం చ్చతనయినా మీరు పెంపన ఆరిుకల్స/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకునే
స్ెంచకలో మేమ ప్రచురిెంచ్లేకపోయిన ఎడల, తదుపరి స్ెంచకలో ప్రచురిెంచ్చ ప్రయతేెం చ్చసాూమ.
ఈ మెయిల్: tampatrika@tamaryland.org

TAM పత్రిక వలువడు నెలలు (January, April, July, October)



