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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 



మన్ దైన్ందన్ జీవితంల్ల పలు రకాల మనుషులిన, మన్స్ిత్సవల్నన చూసుింటాం. 
 
క్కందరు ఖరాఖండీగా మాటిాడత్సరు...వీరు మొదటి రకం. వారు ఇతరులను ఇబుంద ప్పటిటన్ట్టి ఉంటారేమో కానీ త్సము చాల 
కాిరిటీతో ఉంటారు. 
 
క్కందరు ఎంతకీ తమ భావం వయకిపరచరు. వీరు రండో రకం. పకక వారు ఏమనుకుంటారో అని మధన్ పడుతూ ఉంటారు. ఒక 
పటాటన్ తేలుికోలేక వారూ ఇబుంద పడత్సరు, ఇతరులనూ ఇబుంద ప్పడత్సరు. 
 
నేటి స్మకాల్నన్ పరిస్థితుల్లి మన్ మన్సుల్లని భావానిన వయకీికరించకపోతే వచేి న్ష్టం చాల ప్పదాద. సోష్ల్ మీడియా వచాిక ఇష్టం 
వచిిన్ట్టి మెసేజీలు, పోసుటల దావరా తమ అభిప్రయానిన వయకి పరిచే వారు ప్పరిగిన్ మాట వాస్ివం. కానీ అందుల్ల ఎకుకవగా 
అంతరాాతీయ, జాతీయ స్మస్యల మీద తమ ఇష్టం వచిిన్ వాయఖయలే తపె, అవి రోజు వారీ విష్యాలు కావు..తమ పైన్ స్ఫటిగా 
ప్రభావం చూపే విష్యాలు కావు. అవతల అడిగే వాడు ఎవడూ లేడు అనుకుంటే దేశ ప్రధాని దగగరి నుంచి, అమెరికా అధయక్షుడి 
వరకూ ప్రతి వారి మీద ఒక కామెంట్ట వేస్థ వదలే వారే అందరూ.. 
 
ఒక విదాయరియని తీసుకుంటే, టీచర్ చెప్తెన్ విష్యం తన్కి అరయం కాని పక్షంల్ల ఎంత వరకు తిరిగి తెలుసుకోవడానికి 
ప్రయతినసుినానడూ... అనేద ముఖయం. లేక పోతే భవిష్తుికి స్రైన్ పునాద ఉండదు. 
 
కాబోయే భారాయ భరిల విష్యం తీసుకుంటే, వారు ప్పళిళకు ముందే తమ జీవిత లక్ష్యయలు ఏమిటీ, అభిరుచులు ఏమిటీ అనేవి మన్సు 
విప్తె మాటిాడుకోవడం చాల ఉపయోగం. కాని పక్షంల్ల ఏమి జ్రగొచ్చి మన్ం ఈ రోజుల్లి చూస్ఫినే ఉనానం. 
 
ఒక ఉద్యయగసుిడి జీవితంల్ల, త్సను వృతిి పరంగా ఎట్టవంటి ప్రణాళిక ఏరెరుచుకునానడు, త్సను చేసే పని దానికి అణుగుణంగా 
ఉందా అనేద పై అధికారులతో చరిించడం స్మంజ్స్ం. లేదంటే ఎకకడ వేస్థన్ గొంగళి అకకడే. 
 
ఈ స్ెందన్ స్రైన్ స్మయంల్ల జ్రిగితేనే జీవితం సఫీగా ఉంట్టంద. భావానిన వయకీికరించే ఆరాటం 
లేకపోతే జీవితం మొతిం పోరాటం చేయాలిా వసుిందనేద న్గన స్తయం !  

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

    



 పండుగల దావరా తెలుగు స్ంస్కృతిని చాటిచెపేె అవకాశ్వనిన TAM ఎపుెడూ అంద పుచుికుంట్టంద. దీనిల్ల 
భాగంగా ఇంటిలిిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా జ్రుపుకునే మూడు రోజుల పండుగ “స్ంక్రంతి” మహోతావానిన మేరీలండ్ ల్లని 
తెలుగు వారందరినీ ఆహావనించి TAM ఘన్ంగా జ్రిప్తంద. వరషపు హోరుతో వాత్సవరణం ఏ మాత్రం స్హకరించకపోయినా 
దాదాపు 200 మంద తెలుగు వారు పాల్గగన్గా, ప్తల ిపాపలు ఉత్సాహంతో నిండిన్ వాత్సవరణంల్ల ఆన్ందంగా గడిప్త తమ 
చిన్ననాటి జాఞపకాలు పంచుకుని ఆన్ందంగా గడిపారు. 
 మంగళ్ సోిత్రాలతో స్ంక్రంతి వేడుకలు ప్రరంభమయాయయి. మహళామణులు ముగుగల పోటీల్లి పాల్గగని 
న్యనాన్ందకరమైన్ రంగవలుిలను తీరిిదదాారు. చిన్న ప్తలలికు భోగి పళ్ళళ పోస్థ ప్పదాలందరూ ఆశీరవచనాలు అందజేశ్వరు. 
 TAM అధయక్షులు సుబుు శిస్ట మాటిాడుతూ..చిన్నపుెడు స్ంక్రంతి పండుగను కుట్టంబస్భ్యయలందరూ ఎంత 
ఉత్సాహంగా జ్రుపుకునే వారో జాఞపకాలు తెలియజేశ్వరు. అమెరికాల్ల తెలుగు దనానిన మరిిపోకుండా TAM స్ంస్ి దావరా 
ఇట్ట వంటి కారయక్రమాలు నిరవహంచే అవకాశం కలగడం చాల ఆన్ందంగా ఉందని, ఇలగే ప్రతి స్ంవతారం మేరీలండ్ ల్లని 
తెలుగు వారందరూ కలిస్థ స్రదాగా పండుగను జ్రుపుకోవాలని అభిలష్టంచారు. ఈ కారయక్రమానిన దగివజ్యంగా 
నిరవహంచిన్ TAM కారయవరగ స్భ్యయలకు, సంస్కృతిక విభాగ స్భ్యయలకు, ఇతర TAM స్భ్యయలందరికీ మన్స్ఫూరిగిా 
ధన్యవాదాలు తెలియజేశ్వరు. 
 పారడైజ్ ఇండియన్ కుజీన్ వారి సౌజ్న్యంతో రుచికరమైన్ ప్తండి వంటలతో కూడిన్ రుచికరమైన్ భోజ్న్ం అందరినీ 
అలరించింద. అన్ంతరం పురుషులకు, మహళ్లకు, చిన్న ప్తలిలకు విడివిడిగా ఆటల పోటీలు నిరవహంచి విజేతలకు 
బహుమతులు అందజేశ్వరు. 
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-రవి క్కపెరపు 
 మా తముమడు మొన్న వాటాాప్ ల్ల ఒక మెసేాజ్ పంపాడు....ఈనాడు పత్రికల్ల  
సంస్ృతిక  వారి....తెలుగు భాషా కీరిిని విశవవాయపిం చేస్థ, తెలుగు భాష్కు మాత్రమే 
ప్రతేయకమైన్ అవధాన్ ప్రక్రియల్ల అఖండ కీరిిని స్ంపాదంచి, ఎనోన బిరుదులు బహుమతులు 
అందుకున్న క్కపెరపు కవి సోదరుల గురించి వాయస్ం....గంటకు అయిదు వందల పదాయలతో ఆశుకవితవం చెపేెవారంట...ఒకక 
రోజుల్లనే రండు శత్సవధానాలు చేసేవారంట...1880 దశకాలల్ల జ్నిమంచారు..శనివారం సయత్రం ఒక స్ంస్ి ఆధవరయంల్ల 
వారి గురించి ప్రముఖ పండితుల  ప్రస్ంగం....అందరికీ ఆహావన్ం...అదీ వారి.. 
 ఇపుెడీ ఉపోదాాతం ఎందుకంటే, మీరు గమనించే వుంటారు...నా ఇంటి పేరు క్కపెరపు... కాబటిట ఈ వారి మాకు 
ఆస్కిికరం....ఆ మహా కవులంత గొపెవాళ్ళం కాకపోయినా, కనీస్ం వాళ్ళని తలచుక్కనే స్భకి వెళ్ళి బాగుంట్టందని 
ఇండియాల్ల ఉన్న మా తముమడిని వెళ్ళమనాన.....వెళ్ళి కనీస్ం పాండితయం లేకపోయినా, మా పేరు కూడా కలిస్థంద కాబటిట ఏద్య 
చెపుెకోవచుి అనే ఆల్లచన్ నాద ("మా త్సతలు నేతులు త్సగారు"....సమెత తెలుసు కదా) ...స్రే, వాడు ఆ రోజు ఏద్య బిజీ గా 
వునానడు, వెళ్ళలేను అనానడు.. 
 నా దురద ఇంకా తగగల...ఇకకడా శనివారమే, అకకడా శనివారమే...నాకు పనేంలేదు (మా ఆవిడతో చెపెకండి, నేను 
కంప్యయటరు ముందు కూరుిని ఏద్య బిజీ గా వున్నట్టట న్టిసి, ఇంట్ల ిపని తప్తెంచుకోవడానికి) ...మా తముమడికి పనుంద...త్స 
చెడడ కోతి వన్మెలి  చెరిచిందని, పని వున్న వాడిని కూడా బరిల్లకి లగాను... వాడితో అనాన "ఒరే, మన్కు పాండితయం 
మొహం మీద రుదానా రాదు గాని, మన్ ప్యరీవకులైన్ క్కపెరపు కవులని తలచుక్కని ఇదారం ఒక్కకక కవిత రాదాాం."
 స్రేన్నానడు... నాకు 'చంటబాుయ్' స్థనిమాల్ల శ్రీలక్ష్మి  'తవిక ' గుర్తిచిింద: 

కాల యముడు కిను 
కలహంచిన్ ఆ 
క్షణం తన్ కిం 
కరులని పుణయమూ 
రిి ఆఫీసుకే పం 
పాడు పాడు యముడు 

(గుండు హనుమంత రావు అంటాడు ఒక వాకాయనిన వరస్గా రాయకుండా, దానిన తెగొగటిట, చిత్రవధ చేస్థ, ఒక దాని కింద ఒకటి 
రాసేి ,....అదే 'తవిక ')  
 స్రే, ముందు నేను రాసి అనాన...ఎంత అల్లచించినా ఏమీ తటటల....మరి ఆ మహాకవులు ఎంత సునాయాస్ంగా 
చెపాెరో?...ఇంక బాగా అల్ల' ‘చించి '  చివరికి ఈ కళాఖండానిన వాడి మీద వదలను… 
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చెపుత్సను నీక్కక గాధ   
విదేశ్వలల్ల ఉండే తెలుగు వారి వయధ   
చెపాెలంటే ఉంద చాల కథ    
ఇంక  ఆపాలి ఈ పనిలేని ర్తద 
ఎందుక్కచిిన్ బాధ? 

 
ప్రతిస్ెందన్గా వాడు వదలిన్ బాణం:  
 

"నాల్ల ఉనానడనుకుంటా ఒక కవి                                                                                                    
వ్రాయటం ఇష్టంలేదు మూస్వి                                                                                                      
విన్డానికి స్థదయంగా లేదు ఏ చెవి                                                                                               
అందుకే ప్పటాటను దీనిన ప్పడచెవి                                                                                               
నువవయినా అరించేసుకోరా రవి” 

 
 నేను ఓటమిని అంగీకరించాను...ఎవవరికీ విన్పడని హరషధవనాలు మాకు మాత్రమే వినిప్తంచాయి...ఇదారమూ మా ఆశు 
(హత్సశు?) కవితవ ప్రతిభకి పొంగి పోయాము....ఒకరినొకరు అభిన్ందంచునానము....ఇలంటివి ఇంకా రాస్థ, ఖ్యయతి 
లేకపోయినా, అపఖ్యయతి అయినా మూటగట్టటకుందాము అని అనుకునానం...మా కలల్లి తేలియాడుతుంటే  మా ఆవిడ  "వచిి 
అంట్టి తోమండి...పొదునాునంచి ఆ  కంప్యయటరు ముందు చాలు కూరుింటారు" అని కింద నుంచి ప్తలిచింద...(ప్తలిచింద అనే 
కంటే అరిచింద అన్డమే స్రైన్ పదం).... 
 
 ఆ...ఎంత అవమాన్ము? పతి యొకక  ప్రతిభను గురిించలేని భారయకు స్రి అయిన్ ప్రతుయతిరము ఇవవవలెను... 
పాండితోయపాస్కుడినైన్ పతి కి సేవలందంచుట పోయి, భోషాణములు శుభ్రపరుచుట క్కరకు ఆదేశించడమా?... ఇదయే 
కలికాలము....ప్యరావశ్రమముల్ల మా వంటి పండితోతిముడికి  స్కల స్పరిచరయలు చేస్థ, రుచికరమైన్ భోజ్న్ము ప్పటిట, మేము 
సేద తీరుికుంట్టన్న వేళ్, మా పాద పదమములు ...." వసుినానరా లేదా? గిన్ననలు వాతంటవే కడగవు...ప్తలిలిన తీసుక్కని 
బయటకెళ్ళినాన,  మీ వంట స్ంగతి మీరు చూసుకోండి.."... 
 
 మెలిగా లేచి, మా తముమడికి మళ్ళళ కలుదాామని చెప్తె, ఆ క్కపెరపు మహకవులకి న్మసకరం ప్పటిట, గిన్ననల వైపు 
న్డిచాను... 
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-రాజ్శేఖర్ చెరుకూరి  “త్స తయాయ...నీకు ఎవరో ఫోన్ చేశ్వరు..." మన్వరాలు వచిి సెల్ ఫోన్ 
చేతిల్ల ప్పటిట వెళిళపోయింద 
 
 ఇంత పొదుానేన ఎవరబాు .. అనుకుంటూ "హల్ల" అనానడు రాయుడు గారు. 
 
 "న్మసేి ప్రెస్థడంట్ గారు.." అన్న అవతలి గొంతు గురుిపటటలేక "ఎవరండీ.." అనానడు రాయుడు గారు. 
 
 "నేన్ండీ వీర రాఘవులు గారి అబాుయిని...శివ శంకర్ ని...అమెరికా నుంచి మాటిాడుతునానను.." అనానడు శివ 
శంకర్.. 
 ఆశిరయంతో పాట్ట ఆన్ందం కలిగింద రాయుడు గారికి. 
 
 ఒకకసరి పాత జాఞపకాల్లికి వెళిళపోబోయి తమాయించుకుని "చెపుె నాయనా ..ఎల ఉనానవు...నీ భారాయ 
ప్తలిలూ అందరూ బాగునానరా.." అనానడు రాయుడు గారు. 
 
 అందరూ బాగునానరు రాయుడు గారు...మీరు ఎల ఉనానరు? అస్లు విష్యం చెపెబోయే ముందు తపెక ఏద్య 
అడగాలి అన్నట్టి మొహమాటానికి అడిగాడు శివ శంకర్. 
 
 "నేను మీకు వేస్థన్ ఉతిరం చేరిందా ...లేదా" ఇంకా ఏద్య మాటిాడబోతున్న రాయుడు గారిని తిరిగి ప్రశినంచాడు 
శివ శంకర్. 
 
 "ఉతిరమా...ఏమీ అందలేదు బాబు...ఎపుెడు రాశ్వవు? ఇంతకీ ఏమిటీ విష్యం.." అనానడు రాయుడు గారు. 
 
 "అలగా ...స్రేంిడి...నేను ఎలగూ వచేి వారం ఇండియా వసుినానను. అపుెడు తీరికగా మాటిాడత్సను" అని 
ఫోన్ ప్పటేటశ్వడు శివ శంకర్. 
 
 "చినానరీ...మీ నాన్న ఎకకడ ఉనానడో ప్తలువమామ" అనానడు మన్వరాలితో రాయుడు గారు. 
 
 "ఇకకడే ఉనానను నాన్న...చెపెండి" అనానడు రాయుడి గారి అబాుయి స్ంజీవి. 
 
 "అమెరికా నుంచి నాకేమనాన ఉతిరం వచిిందా నాయనా" అడిగాడు రాయుడు గారు. 
 క్కడుకు నీళ్ళళ న్మలడం చూస్థ... "నినేన అడుగుతుంద..." అని మళ్ళళ అడిగాడు రాయుడు గారు. 
 
 "అవును నాన్న గారు వచిింద. అయినా మీకు చూప్తంచాలిాన్ంత గొపె విష్యం అందుల్ల లేదు లెండి...అందుకే 
చూప్తంచలేదు" అనానడు స్ంజీవి. 
 
 "నాకు వచిిన్ ఉతిరం నువువ చదవింద కాక మళ్ళళ నాకే నీతులు చెపిావా...వెళిళ ఆ ఉతిరం తీసుకురా.." 

అనానడు రాయుడు గారు చిరు కోపం ప్రదరిశస్ఫి.. 
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 క్కడుకు తెచిి ఇచిిన్ ఉతిరం చదవి రాయుడు గారు ఆల్లచన్ల్ల మునిగిపోయారు. చాల స్ంవతారాల క్రితం 
శివ శంకర్ నాన్న వీర రాఘవులు గారు క్కడుకు అమెరికా నుంచి వచిి ఊరిల్లనే ఒక హాస్థెటల్ కట్టటకుని సేవ 
చేయాలని కోరుకునే వారు. శివ శంకర్ కి ఇద ఏ మాత్రం ఇష్టం ఉండేద కాదు. ఈ విష్యమై స్ిలం సేకరించి 
ఎపెటికయినా క్కడుకు వసేి అందుల్ల హాస్థెటల్ కటిటదామాని ఎదురు చూశ్వరు వీర రాఘవులు గారు. అల చివరి 
రోజుల్లి ఇంక క్కడుకు ఇండియా వచేి అవకాశం లేదని గ్రహంచి ఆ స్ిలనిన ఊరికి దాన్ం చేసుిన్నట్టి గ్రామాధికారులకు 
చెపాెడు. వీర రాఘవులు గారు ఎంతో మందకి ఊరిల్ల స్హాయం చేయడం, చదువు చెప్తెంచడం చేశ్వరు. అపెటి 
నుంచి ఇపెటి వరకూ ఊరికి రాయుడు గారే ప్రెస్థడంట్ట. 
 
 అల ఆల్లచిస్ఫి మళ్ళళ ఈ ల్లకం ల్లకి వచిి ఉతిరం గురించి ఆల్లచించడం మొదలు ప్పటాటడు రాయుడు గారు. 
ఇపుెడు ఇనిన రోజుల తరావత వీర రాఘవులు గారి అబాుయి మళ్ళళ ఉతిరం వేస్థ వాళ్ళ నాన్న గారు దాన్ం చేస్థన్ స్ిలం 
తిరిగి తన్కు ఇవవమని, అందుల్ల ఒక కళాయణ మండపం కటాటలని అనుకుంట్టనానన్ని ఊరిల్ల జ్రిగే ప్పళిళళ్ళకు మాత్రం 
ఉచితంగా ఇసిన్ని రాశ్వడు.  
 
 శివ శంకర్ చిన్నపుెడే వాళ్ళ అమమ చనిపోతే...వీర రాఘవులు గారి ఒకకగానొకక బిడడ అయిన్ శివ శంకర్ ని 
ఊరిల్ల వారే అందరూ ముదు ాచేస్థ ప్రేమను పంచారు. ఇపుెడు అతని కోరిక ప్రకారం చేస్థ పచిటి పొలం కాంక్రీట్టగా 
మారిడం తలచుకుంటే చాల బాధగా ఉంద. ప్రతి స్ంవతారం ఆ పొలనిన ఊరిల్ల ఒక రైతు దతితు తీసుకుని ప్రతిఫలం 
ఆశించకుండా పంట పండిసుినానరు. దానిల్ల పండే పంట ఊరిల్ల పేద వారికి ఆస్రాగా ఉండటం ఎనోన 
స్ంవతారాలుగా వసుిన్న ఆన్వాయితీ. అయినా వీర రాఘవులు గారు రాత ప్యరవకంగా ఏమీ ఆ పొలం ఊరికి 
రాస్థవవలేదు. తన్ క్కడుకు తన్ చివరి దశల్ల అమెరికా నుంచి వచిిన్పుెడు మాత్రం ఆ పొలం ఊరికి రాస్థచిిన్ట్టి మాట 
మాత్రంగానే చెపాెరు. ఈ విష్యం రాయుడు గారికి మాత్రమే తెలుసు. ఆ రోజుల్ల ి పొలనికి ప్పదా విలువ లేక 
పోవడంతో శివ శంకర్ కూడా ప్పదా అభయంతరం చెపెలేదు. ఏద్య మాట మీద గౌరవమే ఇనానళ్ళళ న్డిచింద. మారిన్ 
కాల పరిసుతిుల్ల ిహైవే కి దగగరగా ఉన్న ఆ రండకరాల పోలం విలువ బాగానే ప్పరిగింద. ఇపుెడు కూడా శివ శంకర్ 
తన్ని అడగాలిాన్ అవస్రం లేదు. కానీ అతనికి కూడా ల్నగల్ గా ఇద ఊరిద కాదు తన్దే అని తెలిస్థ ఉండక పోవచుి. 
అందుకే ఊరి ప్పదాగా నా స్హాయం కోరాడు అని నాకు అరయమవుతుంద. 
 
 శివ శంకర్ కూడా ఊరికి మంచి చేసే పని చేసిను అంట్టనానడు కాబటిట అభయంతరం చెపెడానికి ఏమీ కారణం 
కన్పడలేదు రాయుడు గారికి. ఊరిల్ల ఆడ ప్తలిలకు ప్పళిళ చెయయడానికి తండ్రులు పడే కషాటనిన చూసుింటే ఈ కళాయణ 
మండపం కటటడం కూడా ఒకందుకు మంచిదే అనిప్తంచింద. 
 
 శివ శంకర్ అమెరికా నుంచి వచిి రాయుడు గారిని కలిశ్వడు. ఉతిరంల్ల రాస్థన్ విష్యమే మళ్ళళ చెపాెడు. 
ఊరి ప్పదాలకు, ఎమామరోవ కి చెప్తె భూమి తిరిగి తన్కు ఇప్తెంచాలిాందగా కోరాడు. ఇంక విష్యం దాచి ప్రయోజ్న్ం 
లేదని గ్రహంచిన్ రాయుడు గారు నిజ్ం చెపాెరు. అద ఇంకా వారి తండ్రి గారి పేరు మీదే ఉందని, కాబటిట అద 
నాయయంగా శివ శంకర్ కే చెందుతుందని చెపాెడు. ఆ మాట వింటూనే శివ శంకర్ కోపంగా ముఖం ప్పటాటడు. ఏద్య 
పరుష్ంగా అందామని అనుకున్నట్టి ఉనానడు. ఏమి గురుికు వచిింద్య కానీ...తమాయించుకుని న్వువ ముఖం 
పులుముకుని "అలగా...అయితే ఇంకా మంచి విష్యం" అని అనానడు.  
 
 “నాయుడు గారు.. ఆరు న్నలల్ల ిమా అబాుయి ప్పళిళ అనుకుంట్టనానను. అపెటి ల్లపు కళాయణమండపం కటిట 
అందుల్ల మొదటి ప్పళిళ మా అబాుయిదే చేయాలి. మా ఆవిడకి కూడా ఇండియాల్ల తన్ క్కడుకు ప్పళిళ జ్రిప్తంచాలని 
కోరిక” అనానడు శివ శంకర్.  
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 "చాల మంచిద నాయనా. అలగే ఊరిల్ల వారి ప్పళిళళ్ళకి ఉచితంగా కళాయణ మండపం ఇసిన్ని చెప్తెన్ నీ మాట 
చాల గొపెద. ఇద నీ ఒకకడి పనిగా భావించకు. డబుు పరంగా స్హాయం చెయయలేము కానీ.. ఊరిల్ల అందరూ తల ఒక 
చెయియ వేస్థ అనుకున్న స్మయంల్ల పని ప్యరిి చేయించే బాధయత నాద" అనానడు రాయుడు గారు. 
 
 "స్ంతోష్ం రాయుడు గారు. మళ్ళళ కలుసిను.." అని వెళిళపోయాడు శివ శంకర్. 
 
 వెన్క నుంచి వచిిన్ స్ంజీవి "ఆయన్ మాటలు నువువ న్ముమతునానవా నాన్న" అనానడు. ఈ విష్యంల్ల న్మమక 
పోవడం వలి ఎవరికీ వచిిన్ లభం లేదు స్ంజీవి...అని రచి బండ వైపు అడుగులేశ్వడు రాయుడు గారు.  
 
 "నీ న్మమకం నిజ్మవావలని కోరుకుంట్టనానను నాన్న..." అనుకునానడు స్ంజీవి మన్సుల్ల. 
 
 చూసుిండగానే ఆరు న్నలలు ఇటేట గడిచిపోయాయి. రాయుడు గారి మాటల మీద గౌరవంతో ఊరు ఊరంత్స 
కూల్నలతో పాట్ట త్సము కూడా మమేకమై దగగరుండి తమ ఇలుి లగా కటటడానికి చెయయలిాన్ంత స్హాయం చేశ్వరు.  
 
 అన్నట్టి గానే శివ శంకర్ మొటట మొదటిగా ఆ కళాయణ మండపంల్ల అమెరికాల్ల పుటిట ప్పరిగిన్ తన్ క్కడుకు ప్పళిళ 
అంగరంగ వైభవంగా జ్రిపాడు. జిలిల్లని ఉన్నత్సధికారులందరూ కదలి వచాిరు కానీ... కళాయణ మండపం కటటడానికి 
ఎంతో స్హాయం చేస్థన్ ఊరిల్ల ప్రజ్లని ఎవవరినీ మాట మాత్రంగానైనా ప్తలవలేదు. మరీ బాగోదన్నట్ట ిరాయుడు గారికి 
మాత్రం ఒక వయకి ిచేత శుభలేఖ పంపారు. కనీస్ం ఇంటికి వచిి ప్తలిచే తీరిక కూడా లేదా అని రాయుడు గారి మన్సు 
నొచుికునాన... ఊరికి జ్రగబోయే మంచి తలచుకుని మొహమాటంగానే ప్పళిళకి వెళాళరు. అకకడ పలకరించే వారే లేక 
పోగా ఎందుకో వేరే మాన్వ రహత ప్రపంచంల్లకి వచిిన్ భావన్ కలిగింద ఆయన్కి. 
 
 ప్పళిళ జ్రగగానే శివ శంకర్ కళాయణ మండపానికి ఒక మేనేజ్ర్ ని ప్పటిట రాయుడి గారికి మాట మాత్రం 
చెపెకుండానే అమెరికాకి వెళిళపోయాడు. కనీస్ం అందుల్ల ఊరి వారికి ప్రవేశం కూడా లేన్ంత కట్టటబాట్టి ఏరాెట్ట 
చేశ్వడు. 
 
 ఆ తరావత అందుల్ల ధన్వంతుల ప్పళిళళ్ళళ మాత్రమే జ్రగటం మొదలయియంద. ఊరిల్ల ఒకరి ప్పళిళ గురించి 
మండపం అడగటానికి ప్రయతినంచి రాయుడు గారు విఫలమయాయరు. ఇద చూస్థన్ స్ంజీవి "నేను ముందే చెపాెను కదా 
నాన్న గారు...ఎపుెడో అమెరికా వెళిళన్ వాడు ఇనిన రోజుల తరువాత ఊరి మీద ప్రేమ ఒలకబోస్థన్పుెడే మీరు అరంి 
చేసుకోవాలిాంద. మనుషులిన గుడిడగా న్ముమకుంటూ పోయే రోజులు ఎపుెడో పోయాయి" అని తండ్రి బాధ చూడలేక 
బయటకి వెళిళపోయాడు. 
 
 జ్రిగింద ఆల్లచిసి్ఫ రగిలిపోయాడు స్ంజీవి. శివ శంకర్ కి ఎల అయినా బుధియ చెపాెలని అనుకునానడు. 
 ఇంతల్ల శివ శంకర్ వాళ్ళ అబుయికి జ్రిగిన్ ప్పళిళ విడాకులకు దారి తీస్థన్ట్టి అమెరికాల్ల ఉంట్టన్న వాడి దూరపు 
బంధువు దావరా తెలుసుకునానడు స్ంజీవి. వెంటనే ఒక ఉపాయం తటిట అమలుల్ల ప్పటాటడు. తన్ సేనహతుడు రాంబాబు ని 
ప్తలిచి చెవిల్ల ఏద్య చెపాెడు. 
 ఆ పథకం ప్రకారం రాంబాబు రోజూ ఊరి మొదట్లికి వెళిళ కాపల కాయడం మొదలు ప్పటాటడు. అద అస్లే మంచి 
ప్పళిళళ్ళ సీజ్న్. ఒక రోజు ఏద్య ప్పదా కారు రావడం చూస్థ రండు మేకలను ఆ దారిల్లకి వదలడు.  
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 మేకలు అడుడ రావడంతో ఆ కారు ఆగింద. ఇంతల్ల ఆ మేకలను అడుడ తీస్ఫి ల్లపలికి చూస్ఫి రాంబాబు 
అడిగాడు వాళ్ళని "ఎవరిని కలవాలి బాబు మా ఊళ్ళళ మీరు.." అని. 
 
 "క్కతిగా కటిటన్ కళాయణ మండపం దగగరికి...మా అమామయి ప్పళిళ కోస్ం మాటిాడదామని వెళ్ళినానం...ఇంకా 
ఎంత దూరం ఉంద బాబూ" అని అడిగాడు కారుల్ల ఉన్న వయకి.ి 
 
 "అయోయ...మీ అమామయి ప్పళిళ కోస్మా..." అని జాలిగా ముఖం ప్పటిట "ఇంక్కక కిల్లమీటరు ముందుకు 
వెళాళరంటే వచేిసుింద" అని అనానడు. రాంబాబు ముఖకవళికలు గమనించిన్ ఆ వయకిి...అదేంటి అల ముఖం ప్పటాటవ్ 
అనానడు. "ఏమీ లేదు లేండి" అని మాట దాటెయయబొయాయడు రాంబాబు. "లేదు...ఏద్య దాసునిానవు...పరేిదు నిజ్ం చెపుె" 
అనానడు ఆ వయకిి. 
 
 "ఈ మధయ ఆ కళాయణ మండపంల్ల ఎవరికి ప్పళిళ జ్రిగినా న్నల తిరగకుండా వారి ఇంట్లి ఇబుందులు 
వసుినానయి. ఇపెటికే మాకు తెలిస్థన్ ముగుగరు జ్ంటలు విడిపొయాయరు. ఒక ప్పళిళ కూతురు అయితే ఆతమ హతయ చేసుకుని 
ప్తశ్వచమై దానోినే తిరుగుతుందని అంట్టనానరు" అనానడు రాంబాబు బాధ ప్రదరిశస్ఫి. ఆ మాట వింటూనే ఒక 
న్మసకరం ప్పటిట వచిిన్ వాళ్ళళ వెన్కిక తిరిగి వెళిళపోయారు. 
 
 ఇక రోజూ ఇదే తంతుతో రాంబాబు కళాయణ మండపం కోస్ం వచిిన్ వారిన్ందరినీ వెన్కిక పంపడం చేశ్వడు. 
ఇద ఆ నోటా ఈ నోటా పాకి చివరికి పేపరోి కూడ ఎకకడంతో ఆ ఊరి కళాయణ మండపం వైపు చూసే వారు 
కరువయాయరు. కోట్టి ఖరుి చేస్థ కళాయణ మండపం కటిటంచిన్ శివ శంకర్ ఈ విష్యం విని హత్సశుడయాయడు. చివరికి 
రాయుడు గారి దగగరికి వచిి మొరప్పట్టటకోగా ఈ విష్యం ఎల పాకింద్య తెలియని రాయుడు గారు త్సనేమీ 
చెయయలేన్ని చెపాెరు. 
 
 ఇంతల్ల స్ంజీవి "శివ శంకర్ గారు...ఇంక ఈ ఊరిల్ల కళాయణ మండపం కోస్ం ఎవరూ రారు. ఎనానళ్ళళ 
గానో ఈ ఊరి ఆసుపత్రికి శ్వశవత భవన్ం లేదు. పటటణం ల్లని క్కంత మంద డాకటరుి వారానికి ఒక రోజు వచిి వైదయం 
చేయడానికి ఆస్కిి చూప్తంచినా స్రైన్ భవన్ం లేక రాలేక పోతునానరు. అలగే ఊరిల్ల ఉన్న ఒకక పాఠశ్వల 
శిధిలవస్ిల్ల ఉంద. దయ చేస్థ క్కనిన స్ంవతారాలు ఈ కళాయణ మండపానిన ఆసుపత్రి కోస్ం మరియు పాఠశ్వల కోస్ం 
ఇసేి మీ పేరు ఈ ఊరి వారందరూ చెపుెకుంటారు. పలెిటూళ్ళళ పుకారి వలి వచిిన్ న్మమకాలు మరుగున్ పడాలంటే 
చాల స్మయం పడుతుంద." అనానడు. 
 
 ఈ మాటలకి న్వావల్ల ఏడవాల్ల తెలియని శివ శంకర్ "స్రే అలగే కానివవండి..” అని విరకిిగా అనానడు. 
కళాయణ మండపం మీద రాబడి రాకపోగా దాని పోష్ణకి ఎంతో ఎదురు ఖరుి చేయాలిా వసుింద అతనికి. వాణిజ్య రీత్సయ 
కటటడం వలి ప్రభ్యత్సవనికి టాకుాలు అదన్ంగా కటాటలిా వసుింద. 
 
 "ఒక పద స్ంవతారాల పాట్ట హాస్థెటల్ కి ఉచితంగా ల్నజు కోస్ం ఇకకడ స్ంతకం ప్పటటండి. మీ కళాయణ 
మండపానిన చకకగా మెయింటైన్ చేస్ఫి తిరిగి పువువల్ల ిప్పటిట అపెగించే బాధయత మాద." అనానడు స్ంజీవి అపెటికే స్థధయం 
చేస్థన్ కాగిత్సలు శివ శంకర్ ముందు ప్పటిట. 
 
 చివరికి ఈ విధంగా అయినా ఊరికి మంచి జ్రుగుతున్నందుకు రాయుడు గారు కనిప్తంచని దేవుళ్ళకి 
మొకుకతూ స్ంతోష్టంచారు. స్ంజీవి మాత్రం కనిప్తంచని దెయాయలను తలచుక్కని ఆన్ందంగా న్వువకునానడు. 
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Our Proud Sponsors 
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అంతరాాతీయ మహళా దనోతావం - March 8, 2017 

 మనిష్ట ఎంతగా ఎదగినా...ఒక ఇంతికి బిడేడ ! ఒక పడతి జీవితకాల ప్రయాస్కు వికాస్ రూపమే !  
 తరం దాటి మరో తరం అవతరించాలంటే అద స్త్రీ మూరి ివలే ిసధయం. 
 నేడు మగవాడు లేకుండా బిడడలు పుటేట రోజులు వచాియి..కానీ ఆడద గరభ దాన్ం చేయందే ఆ పని స్ంభవం 
కాదు. 
 ఆడబిడడన్యినా, మగబిడడన్యినా ఈ ల్లకం ల్లకి తెచేిద ఒక మగువ. మగువకి ఇవవడమే తెలుసు...జ్న్మ 
అయినా...ప్రేమ అయినా... 
 
 అట్టవంటి మమతను పంచే మణిరూపాలను రోజూ ప్యజించినా తకుకవే అయినా వారికి ఒక రోజు ప్రతేయకంగా 
కేటాయించి పండుగల జ్రుపుకోవడం...ఈ హడావిడి జీవిత్సల్లి మంచి విష్యమే. 
 
 TAM మహళా స్భ్యయల ఆధవరయంల్ల మారిి 5, 2017 న్ "పారడైజ్ ఇండియన్ కుజీన్" వేదకగా "ప్రపంచ మహళా 
దనోతావం" వేడుకలను ఘన్ంగా జ్రుపుకునానరు. 
 దాదాపు 100 మంద వరకు మహళ్లు పాల్గగన్న ఈ కారయక్రమానికి ముఖయ అతిథిగా విచేిస్థన్ ప్రముఖ వైదుయరాలు 
శ్రీమతి కాంచన్ గారు స్త్రీ యొకక ఔన్నత్సయనిన వివరించారు. ఈ స్ందరభంగా చైతన్యవంతమైన్ మహళ్లెందరోన 
కలుసుకోవడం చాల స్ంతోష్ంగా ఉందని ఆన్ందం వయకిం చేశ్వరు. 
 
 ఎపుెడూ కుట్టంబం, ఉద్యయగం, ఇతర బాధయతల్ల ి తలమున్కలుగా ఉండే మహళ్లు ఈ రోజు క్కనిన గంటలు 
ఆటవిడుపుగా కూరుిని కబురుి చెపుెకుంటూ కాలక్షేపం చేశ్వరు. ఈ స్ందరభంగా క్కందరి మధయ క్కతి సేనహం 
వెలిివిరిస్థంద. స్హ్రుదాభవ వాత్సవరణంల్ల ఈ కారయక్రమం ఆదయంతం ఉలిస్ంగా ఉత్సాహంగా గడిచింద. "అంత్సయక్షరి" ల్ల   
పాల్గగని మునుపటి అలరిి రోజులను గురుిచేసుకునానరు. వరలక్ష్మి మరియు స్ృజ్న్ గారు ి శ్రావయమైన్ గాత్రంతో పాటలు 
పాడి అందరినీ అలరించారు. TAM మహళా కారయవరగ స్భ్యయలు ఆటల పోటీలు నిరవహంచి అందరినీ ఉతేిజితులిన చేశ్వరు. 
స్ంగీతపు జోరుల్ల హుషారుగా ఆడి పాడి క్కదా సేపు ఆన్ందడోలికల్లి మునిగి తేలరు. ఫలహారం మరియు తేనీరు 
సేవించిన్ అన్ంతరం నిరవహంచిన్ ఆటల పోటీల్ల ిమహళ్లకు బహుమతులు అందజేశ్వరు. 
 చివరిగా TAM మహళా కారయవరగ స్భ్యయలను ఈ కారయక్రమంల్ల పాల్గగన్న మహళ్లందరూ ఈ కారయక్రమానిన 
నిరవహంచిన్ందుకు క్కనియాడి, ప్రతి స్ంవతారం ఇల ఆన్ందంగా జ్రుపుకోవాలని తమ అభిప్రయం వయకి పరిచారు. 
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"హెయిర్ నాటింగ్" ఆట 
ఉదయ, సవతి - మొదటి బహుమతి 
లక్ష్మి భాగవతుల - రండో బహుమతి 

 
"చీరియో స ాన్నకెసి్" ఆట 

స్వపన పంజుగల - మొదటి బహుమతి 
రమయ అలూిరి - రండో బహుమతి 

న్డక నేరిెన్ తలి.ి..ప్రేమను పంచే చెలి.ి.. 
నేను నీ సంతమనే ఇలలిు...అమెమమ మళ్ళళ పుటేట కూతురు 

ఎవవరూ తీరుికోలేని రుణాలు 
వందన్మమామ మీకు మహళ్లు !! 
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"పొ గరు నా ఒంట్ల ిఉంద, హీర్తయిజ్ం నా ఇంట్ల ిఉంద" TV ల్ల చిరంజీవి డైలగ్ 
చూసుిన్న దవాకరం కి వాళాళవిడ ప్తలుపు విన్పడి అయిష్టం గా తల పకకకి తిప్తె చూసడు. 
  
 "ఏమండీ, ఎదురు flat సుబ్రమణయం గారి ఇంట్ల ికూడా మన్ ఇంట్ల ిలగే జ్రిగిందట" 
అని దాదాపు పరుగెతూతిు వసుని్టేట, న్డుచుకుంటూ దవాకరం దగగరికి వచిి చెప్తెంద. 
 
 "ఏమి జ్రిగిందే, అయినా మన్ ఇంట్లి ఏమి జ్రిగింద" అని క్కంచెం విసుగాగ చిరంజీవి డైలగ్ miss 
ఐపొతునాననే అని భాధగా అడిగాడు. 
 
" అదేన్ండీ, గత 2 న్నలలు గా జ్రుగుతున్నద" అంటూ వాళ్ళ ఇంట్లి జ్రుగుతున్న ఘటన్ లను ఏకరువు ప్పటిటంద. 
"ఆశియరం గా ఉందే! మన్ ఇంట్లి అంటే ఆ మధయ మన్ అబాుయి హృష్టక్ పుటిటన్ రోజు function, చిన్నద వాళ్ళ 
school ల్ల teacher " good Samhita, dress is nice " అన్నందుకే, అద వాళ్ళ ఫ్రండ్ా అందరికి ప్తలిచి party 
ఇచిిందని, ఇక బంధువుల త్సకిడి ఎకుకవ అయియందని అనుకునానం కదా!. ఆ సుబ్రమణయం వాళ్ళ ఇంట్ల ి ఉండేద 
ముగుగరే కదా!. పైగా వాళాళవిడ పొదుపరి కూడాను!" అని TV చూస్ఫినే అనానడు దవాకరం. 
 
 "ఆ! స్ందరభం లేకపోయినా నా మీద పడత్సరు. ఆవిడ పొదుపరి ఏమి కాదు!. వాళ్ళ అమామయి లంచ్ కూడా 
మన్మామయి లంచ్ బాక్ా ల్గ నే తింటూంద ట" అని విస్విస ల్లపలికి వెళిళపొయింద దవాకరం భారయ. 
 
 "మా ఇంట్లి జ్రిగింద, మొన్న సోమరాజు ఇంట్లి, ఇపుెడు సుబ్రమణయం గారి ఇంట్లి!. ఒకసరి association 
meeting ప్పటాటలి" అని అనుకుంటూ స్థనిమా చూడటం ల్ల నిమగనమైపోయాడు దవాకరం. దవాకరం వాళ్ళళ ఉండే ఆ 
పతంజ్లి అపారటమంట్ ల్ల ఇంకా 40 కుట్టంబాలు పైగా ఉంటాయి. అందుల్ల ఉద్యయగసుిలు,వాయపారవేతిలు, 
కళాకారులు, చదువుకునే స్ఫకల్ ప్తలిలు,కాలేజ్ కి వెళ్ళళ యువత అందరూ ఉంట్టనానరు. దవాకరం ఈ అపారటమంట్ కి 
ప్రెస్థడంట్ గా ఎనినక కాబడాడడు.దవాకరం కలుపుగోలు తన్ం, అందరి తో స్రదా గా మాటిాడం, అపారటమంట్ ల్గ చేరిన్ 
తందరోినే ఎకగ్రీవం గా ఎనినక అయాయడు. 
 
 ఆ సయంత్రం తన్ క్కల్నగ్, అపారటమంట్ జ్న్రల్ సెక్రటరి అయిన్ సోమరాజు ఇంటికి వెళాళడు దవాకరం. 
సోమరాజు ఇంట్లినే ఉనానడు. 
 "రా బావ! ఏమి ఈ అనుకోని దరశన్ం. కూరోి!" దవాకరం కి కురీి చూప్తస్ఫి  అనానడు 
సోమరాజు."స్హస్ర!. అంకుల్ కి కాఫీ తీసుకు రా!" అని కూతురు తో చెపాెడు సోమరాజు. 
 "మన్ ఇళ్ళల్ల గత 2 న్నలలు గా జ్రుగుతున్నద ఈ సరి సుబ్రమణయం గారింట్ల ి కూడ జ్రిగిందట" అని 
దవాకరం కూరుింటూ సోమరాజు తో చెపాెడు. 
 
 "అంకుల్!. హృష్టక్ ఇంట్ల ిఉనానడా? నా maths బుక్ తీసుకునానడు. హృష్టక్ రాసుక్కవడం అయిపొతే నేను 
వెళిళ తెచుికుంటాను. రాజ్శేఖర్ అంకుల్ వాళ్ళ అమామయి వరిషక కి కూడ కావాలంట!" అని దవాకరం కి కాఫీ ఇస్ఫ ి
స్హస్ర అడిగింద. 
 "ఉనానడమామ!, ఇపుెడే బయట తిరుగుళ్ళళ అనిన అయియ ఇలు ి చేరాడు, ఇహ ల్లపల కూరోిని ఆ  బయట 
ప్రపంచం అంత్స వాళ్ళ చెలిి కి చూప్తసుినానడు" అని క్కడుకు Apple Tab గురించి చెపాెడు. 
 

"స్రే అంకుల్! నేను వెళిళ బుక్ తెచుికుంటా" అని కాఫీ ఇచేిస్థ వెళిళపోయింద స్హస్ర.  

-పరశురాం 
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 "అవును!. నాకు కూడ తెలుసు. మొనాన మధయ ATM queue లైనిో రాజ్శేఖర్ కలస్థన్పుెడు చెపాెడు 
సుబ్రమణయం గారి ఇంటి స్ంగతి. రాజ్శేఖర్ వాళ్ళ ఇంట్లి కూడ జ్రుగుతోందట. అదేమంత్స ప్పదా విష్యం కాదు అని 
ఇనానళ్ళళ పటిటంచుకోలేదంట!. కానీ ప్రతి న్నల జ్రుగుతుండటం తో గాభరా పడుతునానడంటా!" అని తన్కు తెలిస్థన్ 
విష్యానిన చెపాెడు సోమరాజు. 
 
 "గాభరా ఎందుకు ఉండదు!. అందరి ఇళ్ళల్ల ఇదే తంతు!. something happening, అయినా ఒకసరి as-
sociation meeting ప్పటాటలి. ఈ ఆదవారం ప్పడదామని అనుకుంట్టనాన!. నువువ ఎమంటావు?" అని అడిగాడు 
సోమరాజు ని దవాకరం. 
 
 "ఆ ప్పటేటసెయియ!. ఎంత తందరగా ప్పడితే అంత మంచింద" అని తన్కున్న ఆత్రుత కూడ చెపేెశ్వడు సోమరాజు. 
"స్రే అయితే!. వాచ్ మన్ సుబుయయ ని అందరి ఇళ్ళకి వెళిళ చెప్తె రమమన్మని చెపుత్సను" అని బయలుదేరాడు 
దవాకరం. 
 ఆ రోజు ఆదవారం. సయంత్రం 4 గంటలు. ఆ అపారటమంట్ ల్ల దాదాపు అనిన families న్నమమద గా క్రింద 
parking lot ప్రకకన్ ఉన్న apartment community hall కి చేరుకుంట్టనానరు. వాచ్ మన్ సుబుయయ కురీిలు 
స్రుాతూ వచిిన్ వాళ్ళందరిని కూరోిమని చెపుతునానడు. దవాకరం అపెటికే వసుిన్న వాళ్ళందరి తో పలకరింపు గా 
మాటిాడుతునానడు. అందరు వచాిరు అని నిరాయరించుకునానక చెపెటం ప్రరంభించాడు దవాకరం. 
 
 "అందరూ చూసుినే ఉనానరు కదా!. గత 2-3 న్నలలు గా మన్ ఇండిల్ల జ్రుగుతున్న పరిస్థితి, మొదలు 
అందరం ఎవరికి వారు చిన్న విష్యం అనుకునాన, అందరి ఇండిల్ల జ్రుగుతున్న తీరుని బటిట , దీనిని చిన్న విష్యంగా 
పరిగణించలేము. ఎల జ్రుగుతున్నద్య కనిప్పటాటలి." చెపాెడు దవాకరం. 
 
 "అవును.ఇద తందరగా కనిప్పటటకపోతే వేరే అపారటమంట్ ల్ల కూడ జ్రగొచుి!. వాచ్ మన్ సుబుయయ కి 
తెలియాలి, ఏమి సుబుయయ? స్రిగాగ చూడటం లేదా! ఆపారటమంట్ ల్ల ఏం జ్రుగుతుందొ?" సుబుయయ ని ప్రశినంచాడు 
రాజ్శేఖర్. 
 
 "ఆయాయ!. నాకు మొన్ననే దవాకరం గారు చెబితే తెలిస్థంద. అపెటినుంచి ఎవరైనా క్కతివాళ్ళళ వసుినానరో 
లేద్య అని జాగ్రతి గా గమనిసుినానన్ండి, నాకు తెలియకుండా చీమ కూడ దూరదండి" అని న్మమకంగా చెపాెడు 
సుబుయయ.  
 
 "పోలిస్ కంపియింట్ ఇసే?ి" క్కతిగా ప్పళ్మళ ఆ ఆపారటమంట్లి చేరిన్ software engineer ప్రశ్వంత్ అడిగాడు. 
"ఇవ్వవచుి!, కాని ఏమని చెపుత్సము, వాళ్ళళ అస్ాలు దీనిని స్మస్య క్రింద గురిిసిరా!" అని స్ందేహం వెళ్ళబుచాిడు 
సోమరాజు వాళ్ళ మామగారు శేషాచలం గారు. 
 
 "అవున్ండి!,పోల్నసులకు చెప్తతే క్కతి తలనొప్తె. మన్మే ఎలగైనా కనిప్పటాటలి" అని చెపాెడు సోమరాజు. 
ఇల అందరూ తమకి తోచిన్ స్లహాలు ఇస్ఫి, తందరంగా ఏం జ్రుగుతుంద్య కనిప్పటాటలి అని నిరణయానికి వచిి, 
వాచ్ మన్ సుబుయయ ని జాగ్రతి గమనిస్ఫిండమని హెచిరిక చేస్థ ఎవరి ఇండికు వాళ్ళళ వెళాళరు. 
 
 ఆ తరువాత క్కనిన ర్తజులకి దవాకరం తముమడు పవన్ వాళ్ళ ఊరు బాపటి నుండి అన్న, వదన్ లని 
చూడటానికి వచాిడు. పవన్ వాళ్ళ ఊరు బాపటి దగగర కరిపాలెం అనే గ్రామంల్ల వయవసయం చేసుకుంటూ మామిడి, 
త్సటిమూంజీలు పండిసుంిటాడు. పంట చేతికి రాగానే వాటిని తీసుక్కని అన్న, వదన్ లకి తో పాట్ట, ఆ అపారటమంట్ ల్ల 
మిగత్స వాళ్ళకి ఇవవడానికి వస్ఫింటాడు. కష్టజీవి, తెలివైన్ వాడు. ఆ అపారటమంట్ ల్ల వాళ్ళందరికి సుపరిచితుడే. 
కుశలప్రశనలు అయినాక మాటల మధయల్ల ఆ అపారటమంట్ ల్ల జ్రుగుతున్న స్ంగతి  తముమడు పవన్ తో చెపాెడు  
దవాకరం. 

"ఆశిరయం గా ఉందే! అందరి ఇళ్ళల్ల జ్రుగుతుందా! పైగా ఒకేల. ఎల అబాు"  అంటూ అన్న తో అనానడు. 
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 "అవునురా తముమడు, మాకు ఎవవరికి అంతుపటటడం లేదు" చెపాెడు దవాకరం. 
"స్రే, నేను చూసిను" అని అన్న తో చెపుతూ తన్ తో తెచిిన్ మామిడి,  త్సటిమూంజీలు ప్తలిలకు ఇచిి సనన్ం 
చేయటానికి ల్లపలకి వెళాళడు. 
 
 రండు రోజులు తరావత ఎవరవరి ఇండిల్ల జ్రుగుతుంద అని వదన్ గారి దగగర వాకబు చేస్థ అందరి ఇండి ను 
నిశితం గా గమనించసగాడు. ఒకరోజు స్డన్ గా వాళ్ళ అన్న ఆఫీసు కి ఫోన్ చేస్థ వాళ్ళన్నయయని  urgent గా ఇంటికి 
రమమనానడు. 
 
 "ఏమిట్రా!. అంత స్డన్ గా ఫోన్ చేస్థ urgent గా రమమనానవు?" అని దవాకరం ఇంట్లికి వస్ఫి పవన్ తో 
అనానడు. 
 "చెపుత్సను. నువువ immediate గా ఈ రోజు సయంత్రం assosciation meeting ఉందని అందరికి 
కబురు చెయియ" అనానడు పవన్. 
 
 "అలగే" అని చెప్తె బయలుదేరబోయాడు దవాకరం. "ఇంట్లి వాళ్ళందరిని  రమమన్మని చెపుె" అని మళ్ళళ 
దృఢంగా చెపాెడు పవన్. 
 
 "స్రే" అని "ఎమిట్ల! మొత్సనిికి ఎద్య కనిప్పటేటసడు" అని తన్ల్ల అనుకుంటూ వాచ్ మన్ సుబుయయ కి 
చెపెటానికి వెళిళ పోయాడు దవాకరం. 
 
 అందరూ వచాిరు. అందరిల్లను ఉతకంఠ. ప్పదావాళ్ళందరు కురీి లల్ల కూరుినానరు. ఆడవాళ్ళందరూ meet-
ing hall ల్ల ఎడమ వైపు ఉన్న కురీి లల్ల  కూరుినానరు. కుర్ర బాయచ్ అంత్స గోడలకు ఆనుక్కని ఏమి జ్రుగుతుంద్య 
చూదాాం అనే టైపు ల్ల  చూసునిానరు. ప్తలిలందరు meeting hall ల్ల అందరి వెన్క వైపు కూరుినానరు. అందరిల్లను 
ఒకటే ఉతకంఠ. ఎందుకింత స్డన్ గా మీటింగ్ ఏరాెట్ట చేసరు అని. 
 
 "దవాకరం గారు!. ఎందుకింత స్డన్ గా మీటింగ్ ఏరాెట్ట చేసరు?" అని అందరి మన్సుల్ల ఉన్నద తను 
ముందుగా అడిగాడు సుబ్రమణయం. 
 
 "మన్ ఇండిల్ల గత 2-3 న్నలలు గా ఎల జ్రుతున్నద్య మా తముమడు పవన్ కనుకుకనానడు. అద చెపుదామనే 
ఈ మీటింగ్" దవాకరం బదులిచాిడు. 
 
 "అవునా!" దాదాపు అందరూ ముకికంఠం తో అరుస్ఫి లేచారు. 
 "అవును. ముందు మీరందరు నిశశబాం గా ఉండండి. చెపుత్సను" అని పవన్ అందరిని కూరోిమని చెపుతూ 
అనానడు. 
 "ఎమోయ్ పవన్! తందరగా చెపుె!. మాకెవవరికి అంతుపటటనిద నువువ ఎల సధించావు?" అని తన్ ఆత్రుత 
ని బయటప్పటాటడు రాజ్శేఖర్. 
 
 "అవును! అవును! నాకు అదే tension గా ఉంద.తందర గా చెపుె పవన్". ఈ సరి  సుబ్రమణయం  ఆత్రుత. 
అంత్స నిశశబాం. 
 
 "ఏమి లేదు. క్కంచెం జాగ్రతి గా గమనిసేి ఎల జ్రుగుతుంద్య తెలిస్థంద" పవన్ చెపెటం  ప్రరంభించాడు. 
 
 "ఎల?" మళ్ళళ తన్ ఆత్రుత ని బయటప్పటాటడు రాజ్శేఖర్. 
 "అబుబాు!. నువువ ఊరుకోవయాయ రాజ్శేఖర్. ఇనానళ్ళళ ఓప్తక పటిటనోడివి, ఇంకో పద నిమిషాలు ఆగలేవా!"  

రాజ్శేఖర్ ని న్నమమదంచాడు సోమరాజు. 
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 "ఎవరవరి ఇండిల్ల జ్రుగుతున్నద్య బాగా గమనించాను. వీళ్ళందరిల్లను ఒకటే common point 
కనిప్తంచింద. ఎందుకంటే క్కతిగా ప్పళిళ అయిన్ ప్రశ్వంత్ వాళిళంట్ల ి జ్రుగలేదు. రామూమరిి గారింట్లినూ జ్రుగలేదు. 
మిగిలిన్ వారికి ఎనిమిద నుంచి పన్ననండు ఏళ్ళల్లపు ప్తలలిు ఉనానరు. వాళ్ళళ ఈ పని చేసోింద" అని వెనుక వైపు 
కూరుిన్న ప్తలిల వైపు చూసడు పవన్. 
 
 "అవునా!" ఆశిరయపోతూ హృష్టక్ ని ప్తలిచాడు దవాకరం. సోమరాజు వాళ్ళ అమామయిని,  రాజ్శేఖర్ వాళ్ళ 
పాప వరిషక ని, ఇక మిగత్స వాళ్ళందరు ప్తలిలని అడిగారు  " మీరేనా! ఎందుకు చేసుినానరు, దీని వలి ఏమి సధిసిరు". 
 
  "అవును డాడీ!, మేమే చేసము వరిషక ఇచిిన్ idea తోనే ఇదంత్స చేసము.  మేము demonitization 
జ్రిగిన్పెటి నుంచి చూసుినానము.మీరందరూ ఎల  ఇబుంద పడుతునానరో!. మీరు office నుంచి చాల లేట్ గా 
ఇంటికి వసుినానరు. గంటలుగంటలు ATM కూయ లైన్ిల్ల  నిలుింట్టనానరు డబుు కోస్ం. డబుు చిలిర  లేక కిరాణా షాపు 
లల్ల, ఇంకా వేరే షాపు లల్లను అవస్రం లేకపోయినా  కూడ ఎకుకవ మొతింల్ల క్కంట్టనానరు. స్హస్ర వాళ్ళ త్సత 
అయితే ATM దగగర చాలసేపు నిల్గిని కళ్ళళ తిరిగి పడిపొయాడు అన్న స్ంగతి మన్కందరికి తెలిస్థందే కదా!. అపుెడు 
మీరందరు ఎంత కంగారు పడాడరో గురుి  ఉందా డాడీ!" చెపెటం ఆపాడు హృష్టక్. 
 
 "అవును, అపుెడు స్మయానికి అదే కూయ లైనిో ఉన్న డాకటర్ Joy గారు ప్రధమ చికితా చేయడం తో వెంటనే 
తేరుకునానరు." సోమరాజు భ్యజ్ం మీద చెయియ వేస్ఫి దవాకరం చెపాెడు. 
 
 "త్సతయయ ఒకకరే కాదు అంకుల్!. రామూమరిి త్సతయయ వాళ్ళ ఇబుంద కూడ చూశ్వము,పైగా వాళిళంట్ల ి
వాళిళదారే ఉంటారు. ఆ త్సతయయ రోజు అంతసేపు కూయ లైనిో నిలబడి చివరికి డబుులేిక ఇంటికి తిరిగి వచేివాళ్ళళ. 
క్కనానళ్ళళ అయితే స్రుకులు క్కన్డానికి చిలిర డబుులేిక స్రిగా అన్నం కూడ తినేవాళ్ళళ కాదట.పారవతి  బామమ వరిషక 
వాళ్ళ మమీమ తో అనానరుట" స్హస్ర బాధ తో చెప్తెంద.  
 
 అందరిల్లను మౌన్ం. 
 "అందరు ఎద్య విధంగా ఇబుంద పడడ వాళ్ళమే!. అయినా ఇల చెయాయలని ఏల అనిప్తంచింద" సోమరాజు 
అడిగాడు. 
 "నాకే అనిప్తంచింద అంకుల్!. పైగా మీరందరు మళ్ళళ demonetization జ్రగొచుి అని మాటిాడుకోవడం 
చూశ్వక, ఏలగైనా మళ్ళళ ఆ ఇబుందులు పడకూడదు అనిప్తంచింద.ఇదే విష్యం హృష్టక్, స్హస్ర వాళ్ళకు కూడా 
చెపాెను.అల ఆల్లచిసుిండగా చీమ కథ గురుి వచిింద.చీమ కూడ తన్ ఆహారానిన దాచుక్కని దాచుక్కని తింట్టంద 
కదా!. అల వచిింద ఈ అల్లచన్. ప్రశ్వంత్  అంకుల్  సయం తీసుక్కని మన్ అపారటమంట్ ల్ల ఖ్యళ్ళ గా ఉన్న సోటర్ 
రూంల్గ మీరుక్కన్న కిరాణా స్రుకులను మీకెవవరికి తెలియకుండా తీస్థ పాడవకుండా జాగ్రతి గా దాసుినానం" అస్లు 
విష్యం బయట ప్పటేటస్థంద వరిషక.  
 
 అందరి కళ్ళళ ఒకకసరిగా చెమరాియి, చిన్న ప్తలలి్లి ఇంతటి ముందు చూపు లక్షణాలను చూస్థ. 
 "మా ఇబుందులను చూస్ఫి అరయం చేసుకున్న మీ చినిన మన్సు లను ఎంత మెచుికునాన తకుకవే నాయన్లరా!" 
శేషాచలం గారు తన్ అభిన్ందన్లను వెలిబుచాిడు. 
 
 "అవున్ండీ! ఇంత చిన్న వయసు ల్ల వీళ్ళకి ఎదుటి మనిష్ట ఇబుందులను అరయం  చేసుక్కనే మన్సు రావాడం 
చాల అభిన్ందనీయం" అని అందరూ అనుకోసగారు. 
 "అయితే ఇల ఇండిల్ల స్రుకులను మాయం చేస్థ దాసిర్రా ఎవరైనా!" అని  న్వువతూ ప్తలిలని మెచుికోలు గా 
చూసుి వాతవరణానిన తేలిక పరాిడు దవాకరం. 
 "మాకేద్య ఆల్లచన్ వచిింద డాడీ! తపెయితే sorry డాడీ" హృష్టక్ తకుకవ గొంతుతో అనానడు. 
 "తెలుగు ల్లనే కాదు. ఏ భాష్ ల్ల నాకు న్చిని ఒకే ఒకక పదం ఈ  sorry" అని న్వువతూ హృష్టక్ మీద 
చెయియ వేస్ఫి ప్తలలిందరినీ దగగరకు తీసుకునానడు  దవాకరం. 
 

అందరు ప్రశంశ్వప్యరవకంగా ప్తలిలను చూస్ఫి ఎవరి ఇండికి వాళ్ళళ బయలుదేరారు. 
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శ్రీ  శివ విషుణ ఆలయం వారి ఆధవరయంల్ల ప్రతి న్నల రండవ శనివారం పేదలకు మరియు వృధుయలకు ఆహార దాన్ం 
జ్రుపబడుతుంద. ఈ సేవల్ల భాగమయేయ గొపె అవకాశం మారిి 11, 2017 న్ TAM స్భ్యయలకు కలిగింద.  
TAM ప్రెస్థడంట్ సుబుు శిస్ట, ఫండర్ ప్రెస్థడంట్ కూకటి శ్రీనివాస్ మరియు ఇతర TAM ముఖయ స్భ్యయలందరూ 
మమేకమై అతి తకుకవ స్మయంల్ల క్కనిన వందల మందకి స్రిపడా ఆహార పదారాయలను తయారు చేస్థ 

రవాణాకు సౌలభయంగా పాయకింగ్ చేశ్వరు. ఈ ఆహార పదారాయలను వాష్టంగటన్ DC ల్లని సమాజిక సేవా స్ంస్ ిఅయిన్ మారిా 
టేబుల్ స్ంస్ి నిరవహంచు అభాగుయల ఆశ్రమంల్ల పంచడం జ్రిగింద. కుల, మత, ప్రంత్సలకు అతీతంగా అందంచబడే ఈ 
స్హాయంల్ల తమ వంతు పాత్ర నిరవహంచే అవకాశం రావడం TAM స్భ్యయలు తమ అదృష్టంగా భావించారు. ముందు ముందు 
కూడా మరినిన సరుి ఈ సేవ చేసే మహత్సకరాయంల్ల పాల్గగనాలని స్భ్యయలందరూ భావించారు. అవస్రంల్ల ఉన్న వారికి 
పటెటడన్నం ప్పటటడానికి సయం చేస్థన్ మన్సుతో TAM స్భ్యయలందరూ ప్రశ్వంత వదన్ంతో ఆలయ ప్రంగణం వీడారు. 
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-స్ృజ్న్ పోప్యరి 
 జూన్ న్నలఖరు రోజులు.. ఇంకా ఎండాకాలపు ప్రభావం ప్యరిిగా పోక ఉకక దంచుతోంద. 
ఉదయం 10:00 గంటలు. ఎండ ప్రచండంగా ఉదయమే బయలేారింద. న్వోదయ స్ఫకలు ఆవరణ 
పచిటి చెటితో చూపరులను ఆకరిషసోింద. ఎడిమష్నుి మొదలై తీరిక లేకుండా వసుిన్న తలిిదండ్రులకు ఎడిమష్న్ికి 
స్ంబంధమైన్ వివరాలు తెలియజేసుిన్న నా దెగగరికి ఒక జ్ంట వారి ప్తలివాడిన తీసుకుని వచిింద. 
 
 వారిని కూరోిమని ప్తలివాడికి ఒక చాకెటి్ ఇచిి పరిశీలన్గా చూశ్వను. లేత పాల బుగగల మెతిదన్ంతో 
అమాయకంగా తలిిని హతుికుని బెదురు బెదురుగా చూసుినానడు. జ్న్న్ న్మోదు పత్రము, ఆధార్ కారుడ ఇంకా ఆఫీసుల్ల 
అడిమష్న్ ఫారామలిటీ చెప్తె ఫీజు వివరాలు మాటిాడాను. వారిద పకకనే ఉన్న ఒక పలెి. క్కదాగా కలిగిన్ వారే. ఇంతకు 
ముందు పరిచయం ఉన్న తలిదిండ్రుల జ్ంటే. వారి ఇదారు ఆడప్తలిలు మా స్ఫకలు ల్లనే చదువుతునానరు. ఇదారు ఆడ 
ప్తలిల తరువాత ఒక మగ ప్తలవిాడు అనుకుంటా. వాడికి స్ఫకలు అడిమష్న్ కోస్ం వచాిరు. ఎకుకవగా తండ్రినే స్ఫకలుల్ల 
చూసే దానిన. ఒకళ్ళ తరువాత ఒకళ్ళళ పుటటడంతో తలిి ఎకుకవగా బయటకు రాక ఇంట్లినే ఉండేదేమో ఎకుకవగా 
స్ఫకలుకు రావడం చూడలేదు. ఇదారు ఆడప్తలిలూ బాగా యాకిటవ్ గా ఉండేవారు. 
 
 ఆఫీసుల్ల ఫీజు కటిట రూము న్ంబరు చెపిే కాిస్ రూం దెగగరకు ప్తలివాడిని దగబెటటడానికి వెళాళరు. చాల సేపు 
టీచర్ తో మాటిాడాక తండ్రి వెళ్ళడం చూశ్వను. 
 మళ్ళళ అడిమష్న్ ి హడావిడితో గంట గడిచింద. ఆ తరువాత ఉన్న తీరికతో ఒక సరి కాసి్ రూం రండ్ా కి 
బయలుదేరాను. ఒక్కకకక కాిస్ రూం పరిశీలిస్ఫి LKG కాిసు ఒక సెక్షన్ ముందు ఏడుపు విన్బడి ఆగాను. ఇందాక 
అడిమష్న్ పొందన్ బాబు ఏడుస్ఫి కన్పడాడడు. టీచర్ వాడిని స్ముదాయిస్ఫ ిఏడుపు ఆప్తంచడానికి తన్ ప్రయతనం తను 
చేసుింద. ఈ దృశ్వయలనీన క్కనిన రోజులుగా సధారణంగా అలవాట్ట ఉండటం చేత ముందుకు కదలను. 
 ఆవరణల్ల ఒక పకక ప్పదా ప్పద ావృక్ష్యలైన్ అడవి తంగేడు పునానగ చెటి్ట నీడనిస్ఫి ఉనానయి. ఒక చెట్టట కింద 
కూరుిని ఉంద ఇందాకటి బాబు తలిి. దగగరకు వెళాళను. న్నున చూస్థ న్వువతూ లేచి నిలబడింద. 
 ఏమామ ! ఇంకా కూరుిని ఉనానరు? వెళిళ మధాయహనం భోజ్న్ం వేళ్కు రాకపోయారు? అని పలకరించాను.  
"లేదు మేడం ! బాబు నేను లేకుండా ఉండలేడు. ఏమనాన గొడవ చేసిడని ఉనానను..అంద". 
 
 ఏమీ చెయయడమామ ! మొదటి రోజు కదా కాస్ి ఇంటి మీద బెంగ పడత్సడు, అంతే ! అనానను. "లేదు మేడం, 
బాబు న్నున విడిచి ఇంత వరకు ఎకకడా లేడు. మీకు ఇబుంద అవుతుందేమో. బాగా ఏడిసే ితీసుకు వెళిళపోత్సను" అంద. 
స్రే పాపం..తలి ిమన్సు కదా అని మరల వెనుదరిగాను. 
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 ఈసరి కాిస్ రూం దాట్టతూ మళ్ళళ రూం ల్లకి దృష్టట ప్పటాటను. ఆ బాబు టీచర్ ఇచిిన్ చాకెిట్ న్ములుతూ 
చేతులు తిపుెతూ ఏమో చెపుినానడు టీచర్ తో. 
స్ంవతారానికి 100 మందకి పైగా ఆ ఈడు ప్తలిలు స్ఫకలుల్ల చేరత్సరు. స్ఫకలుల్ల మొదటి రండు మూడు రోజులు 
ఏడుస్ఫినే ఉంటారు. ఒక్కకకకరు నాలుగు, ఐదు రోజులైనా అలవాట్ట కారు. 
 
 కాిసు దెగగర నుండే ఆవిణిణ ప్తలిచాను. నాకు దెగగరగా వచిి. చాట్టగా బాబును చూపాను. ఆవిడ నిశిింతగా 
వెళ్ళిందేమో అని ఊహంచాను. కానీ ఆవిడ మొహంల్ల ఆ విష్యానిన జీరిణంచుకోలేనితన్ం గోచరమై క్కదాగా నా మన్సు 
గందరగోళ్మైంద. "నా బాబేనా..నేను లేకపోయినా...న్వువతూ టీచర్ తో మెలుగుతునానడా..అని ఆశిరయంగా చూసోింద" 
 
 నాకు చపుెన్ స్మాజ్ంల్ల అతగిారు కోడళ్ళతో మెలిగే తీరు గోచరమైంద. అపెటి వరకు తన్ క్కంగు పట్టటకుని 
తిరిగి, తన్ అవస్రాలకు అనినంటికి తన్పైనే ఆధారపడడ క్కడుకు ప్పళిళ కాగానే అనీన కోడలి చేతే చేయించుకుంటే ఎల తన్ 
క్కడుకు తన్కు కాకుండా పోత్సడోన్ని కోడలిన ఒక విరోధిల చూడటం మొదలుప్పటిట పులి విరుపు మాటలతో స్హాయ 
నిరాకరణ వరకు రకరకాల విధాలు గురుిక్కచాియి. ఈమె దీనికేమీ మిన్హాయింపు కాదని అనిప్తంచింద. ఇల మర్తక 
నాలుగు రోజుల పాట్ట రోజూ క్కడుకుని చూసుకుంటూ స్ఫకలు ల్లనే గడిప్తంద ఆ తలిి. ఐదవ రోజు ఆమెని ప్తలిచాను. 
"అమామ..ఇల రోజూ స్ఫకలుల్ల ఉండటం కరకుట కాదు. నినున చూస్థ ఇంక్కక న్లుగురు పేరంట్ా ఇలగే చేసిరు. ఇబుంద 
ఏమీ ఉండదు. మెలిగా బాబు అలవాట్ట పడత్సడు..నువువ వెళ్ళమామ.." అనానను. ఏమనుకుంద్య రేపటి నుండి రాను 
మేడం ! బాబు బాగానే ఉంట్టనానడు అంద. 
 
 ఆ తరువాత గ్రండుల్ల వారానికి ప్తలిలు ఆటలు ఆడుతుంటే కాసేపు గ్రండుల్ల కూరుినాన. ప్తలిలిన గమనిసుిన్న 
నాకు అదే బాబు అనీన మరిిపోయి పరిగెతుితూ బంతిని తరుముతూ ఆన్ందంగా కిల కిల న్వువతూ కన్పడాడడు. మారుె 
లేనిద ఎవవరికీ భవిష్యతుి లేదన్డానికి ఇంతకనాన ఉదాహరణ ఏముంద...కాలం అనినంటినీ మరిప్తసుింద... 
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 TAM ఉగాద శ్రీరామన్వమి వేడుకలు April 15, 2017న్ ఈలనూర్ రూసెవల్ట హైస్ఫకల్ ల్ల ఘన్ంగా 
జ్రిగాయి. మునుప్పన్నడూ లేని విధంగా ముఖయ వేదక మీద సీత్సరాముల కళాయణం నిరవహంచి TAM క్కతి ఒరవడి 
స్ృష్టటంచింద. కమనీయమైన్ కళాయణానిన కనులరా వీక్షంచిన్ స్భికులు ఆన్ంద పారవశయం పొందారు. వేడుకలకు వచిిన్ 
వారందరు రుచికరమైన్ వడపపుె, పాన్కం, ప్రసదం సేవించారు. 
 చినానరుల ఆట పాటలతో వేడుకలు ప్రరంభమయాయయి. శ్రీకృష్ణతులభారం, కృషుణని జీవిత ఘటాటలతో కూడిన్ 
కారయక్రమంల్ల భాగంగా చినానరి కృషుణడి వేష్ధారులందరూ స్భికులను అలరించారు. 
 2010 ఆస్థయన్ క్రీడల్ల ిభాగంగా చైనాల్ల జ్రిగిన్ పోటీల్లి భారత దేశ్వనికి పతకం సధించిన్ అవని పంచల్ 
సేకటింగ్ వినాయసలు స్భికులను ఆశిరయచకితులను చేశ్వయి. 
 ఈ కారయక్రమ విశిష్ట అతిథి అయిన్ ప్రముఖ కమెడియన్ ఆల్న తన్ చకికలిగింతల మాటలతో ప్రేక్షకులకు గిలిగింతలు 
ప్పటాటరు. TAM సంస్కృతిక స్భ్యయలు రచించిన్ "కాటమరాయుడు" మరియు "బాహుబలి" స్థకట్ లల్ల ఆలి గారు 
భాగమవవగా అవి కారయక్రమానికే హైలెట్ గా నిలిచాయి. ఈ వినాయసలకు తోడు ప్రముఖ గాయనీ గాయకులు ఉష్, రఘు 
కుంచె, ప్రసద్ స్థంహాద్రి గారుి ఆలప్తంచిన్ కమనీయమైన్ గీత్సలు, ఫాస్ట బీట్ లు అందరినీ రంజింపజేశ్వయి. 
 TAM వారు సినికులను గురింిచే స్ంస్కృతిల్ల భాగంగా అన్న్య ప్పనుగొండ, శ్రియ బస్వరాజు, అదతి భవరాజు, 
కారీిక్ జ్యంతి మొదలగు గాయనీ గాయకులకు పాడే అవకాశం కలిెంచి ప్రోత్సాహం అందంచారు. పారడైజ్ ఇండియన్ 
కుజీన్ వారి సౌజ్న్యంతో అందంచిన్ పస్ందైన్ తెలుగు వంటకాలు అందరికీ చిన్ననాటి పండుగ రుచులు గురుి చేశ్వయి. 
 TAM అధయక్షులు శ్రీ సుబుు శిస్ట మాటిాడుతూ.. ఈ కారయక్రమం ఇంత గొపెగా జ్రగడానికి స్హకారం అందంచిన్ 
సెన్ారిందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు తెలియజేశ్వరు. ఈ కారయక్రమం సఫలయం కావడానికి ఎనోన రోజుల నుండి 
ఎంతో స్మయం వెచిించి కష్టపడిన్ TAM కుట్టంబ స్భ్యయలందరినీ మన్స్ఫెరిిగా క్కనియాడారు. మళ్ళళ ఒక మంచి 
కారయక్రమంతో కలుదాామని కారయక్రమంల్ల పాల్గగన్న తెలుగు కుట్టంబ స్భ్యయలందరికీ న్మసకరాలు తెలియజేశ్వరు. 
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-రవి క్కపెరపు 

 ప్రొఫెస్ర్ ఆరయ...ఈ పేరు వింటే మొదట కలిగేద అమితమైన్ గౌరవం, అభిమాన్ం. చరిత్ర మీద ఆయన్కున్న 
పట్టట ఏ మనిష్టల్లనూ నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. బహుశ్వ, ఇంతవరకు ఇనిన విష్యాలు తెలిసున్న మనిష్ట పుటటలేదు 
అన్డం అతిశయం కాదు. ఎపుెడో జ్రిగిన్ చారిత్రక స్ంఘటన్లు ఏద్య నిన్ననే జ్రిగిన్ట్టట టకటకా మాటిాడేసిరు. 
కళ్ళకు కటిటన్ట్టట, ఆ స్ంఘటన్లు జ్రిగిన్పుెడు ఆయనేద్య అకకడే ఉండి చూస్థన్ట్టట చెపిారు. అందుకే ఆయన్ కాసిు 
ఎపుెడూ నిండుగా ఉంట్టంద...కాిసుకి రావడానికే ఏద్య ప్రొఫెస్రుి మీద  జాలిపడి వచేి స్ఫటడంట్టి, ఆరయ గారి కాిసుకి  
మాత్రం తపెనిస్రిగా వసిరు..  విన్డానికి  అపుెడపుెడు వేరే ప్రొఫెస్రిు, విలేకరిు కూడా వస్ఫివుంటారు...ఇవాళ్ 
నేనూ కూరుినాన...నేత్సజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్  జీవితం గురుంచి ఆరయ మాటిాడుతునానడు...అందరూ చాల 
కుతూహలంగా వింట్టనానరు.. 
 “Indian National Army సఠప్తంచిన్ తరువాత నేత్సజీ గారు స్థంగప్యర్ ల్ల క్కనానళ్ళళ ఉనానరు. జులై 6 
1944 ల్ల అజాద్ హంద్ రేడియో నుంచి బ్రిటిష్ వారితో పోరాడేందుకు మహాతమ గాంధీ గారి ఆశీసుాలు కావాలని 
కోరారు. కాని స్ంవతారం తిరగేస్రికి ఆయన్ దురదృష్టవశ్వతుి  విమాన్ ప్రమాదంల్ల ప్రణాలు కోల్లెయారు…” 
 ఒక స్ఫటడంట్ట చెయియ పైకి లేచింద, ఏద్య ప్రశన అనుకుంటా ...."ప్రొఫెస్ర్ గారు, మీరేమో నేత్సజి గారు 
విమాన్ ప్రమాదంల్ల చనిపోయారంట్టనానరు, కాని క్కంత మంద చరిత్రకారులు, ఆయన్ ఆ ప్రమాదం నుంచి 
బయటపడాడరని, చాల ఏళ్ళళ అజాఞతంల్ల ఉనానరని అంట్టనానరు. ఏద నిజ్ం ?" 
 అందరి కళ్ళళ ఆరయ వైపు....తల కిందకి వంచి చిన్న న్వువ. సుతి మెతిగా జ్వాబు ఎల ఇవావల్ల 
ఆల్లచిసుినానడని అనుకుంటా.."ఒకకసరి మెలిగా ఆల్లచిదాంా....అంత పేరున్న వయకిిని అంత కాలం అజాఞతంల్ల 
వుంచడం సధాయమేనా? అద కూడా రండో ప్రపంచ యుదయం తరువాత, భారత దేశ్వనికి సవతంత్రం వచిిన్ తరువాత 
ఆయన్నందుకు అజాఞతంల్ల ఉంటారు? ఆయనికి కావలిాంద కూడా అదే కదా?"... 
 ఆ స్ఫటడంట్ట అవున్న్నట్టట తల ఊప్తంద...తరాకనికి తిరుగు జ్వాబు ఇవవడం చాల కష్టం...ఆరయ ల్ల అద 
పుష్కలంగా ఉంద. కాని నాకే ఒక ప్రశన కలిగింద...ఆడిగే ల్లపే కాిసు టైమైపోయింద...అందరూ లేచారు..నేను ఒక 
పకకగా నించుని అందరూ వెళ్ళళ దాక ఉనాన..విలేకరుి, స్ఫటడంట్టి, ఆరయ రాస్థన్, రాయబోతున్న పుస్ికాల పబిిష్రు ి 
ఇంకా ఎవరవరో కలుసుినానరు. అంత్స అయాయక నేన్నళిళ కలిశ్వ. "నేత్సజీ జీవిత చరిత్ర గురించి అంత వివరంగా చాల 
బాగా చెపాెవ్. వారిల్ల ివచేి విష్యాలు తపె ఇంత ల్లతుగా విన్డం ఇదే మొదటిసరి...ఇదేంటి, మొన్న హరపాె 
మొహెంజ్దారో నాగరికత గురుంచి అదుభతంగా చెపాెవ్. అస్లు నీకు ఇనిన చారిత్రిక విష్యాలు ఇంత వివరంగా 
ఎల తెలుసు?"... 
 "నేను హస్టరీ ప్రొఫెస్రిన బాలసుందరం.. ఇలంటి విష్యాలు తెలుస్నే నాకు ఇంత ప్పద ాయూనివరాటీల్ల 
ఉద్యయగం ఇచాిరు...ఇద కూడా తెలియకపోతే నేను నీలగే యే సైనుా ప్రొఫెస్రోన అయి జీవిత్సంతం బాధపడాలిా 
వచేిద"...న్వువతూ అనానడు. 
 నేను న్వివ "స్రేి గాని నీకు ఇవాళ్ సయంత్రం టైముంటే ఇంటికి భోజ్నానికి రా..".... 
 "ఇద నీ ఆహావన్మా, సురేఖ ఆహావన్మా?" 
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 "నా కూతురు ప్తలిసే ి గాని రావా? నేను కూడా బాగానే వండుత్స. ఇనిన రోజులు రకరకాల తిండి తిని 
బతకగలిగిన్వాడివి, నా వంట ఒక లెఖ్యా నీకు?" 
 బాయగుల్ల ఏద్య స్రుాతున్నవాడు కాసి ఆ మాటకి చపుెన్ తలెతిి చూసడు..ఎందుకో కంగారు పడిన్ట్టట ఉంద 
మొహం. నా మెదడుల్ల ఎకకడో వున్న చిన్న అనుమాన్ం...ఇపుెడు అంత చిన్నగా  అనిప్తంచటిేదు... 
 "ఆరింటికి వచెియ్. కాసేపు మాటిాడుక్కని భోజ్న్ం చేదాాం.." వెనుదరిగి చూడకుండా వచేిశ్వ. 
 ఆరయ, నేను ఉండేద యూనివరిాటీ వాళ్ళళ కటిటన్ ప్రొఫెస్ర్ా కాలనీల్ల...ప్పదా పేరున్న యూనివరిాటి కాబటిట 
కాలనీ చాల బాగా కటాటరు...రోడినీన వెడలుెగా, రండువైపు చెటితో, గారడన్ తో ఆహాిదకరంగా వుంట్టంద..ఎంతో 
పేరు పొందన్ ప్రొఫెస్రుి వునానరు ఈ కాలనీల్ల...ఆరయ వుండే ఇలుి మా ఇంటి కి ఎదురుగా, క్కంచెం పకకగా 
వుంట్టంద...మా ఇంటి కిటికీ దగగర నించ్చని, సయంత్రం ఆరవుతున్నపుెడు బయటకి చూసుినాన...వంట దాదాపు 
అయిపోయింద...ఇంక ఆరయ రావడమే ఆలస్యం... 
 స్రిగాగ అపుెడే ఆస్కిికరమైన్ స్ంఘటన్....ఎవరో ముస్లవిడ....నాకంటే ఒక పద, పదహేనేళ్ళళ ప్పద ా
అనుకుంటా...ఎన్భైల్ల ి ఉండచుి...ఆరయ ఇంటి ముందు తచాిడుతోంద..మా కాలనీ ల్ల ఇంతకు మునుప్పపుెడూ 
ఆవిడని చూడలేదు..మంచి బటటలే వేసుక్కని ఉంద...కాస్ి ఉన్నవాళ్ళళ అనుకుంటా..దారి తప్తెపోయింద్య ఏమో, 
అడుగుదామని కదలబోతే, తన్ ఇంటి నుంచి ఆరయ బయటకి వచాిడు. రాగనే ఆవిడని చూస్థ దగగరికి వెళిళ ఏద్య 
అడిగాడు...బహుశ్వ ఏం కావలనేమో...ఆవిడేద్య చెపెడం మొదలెటిటంద...చెబుతూనే వుంద...ఆరయల్ల మునుపు ఇంటి 
నుంచి బయటికి వచిిన్ జోరు ఇపుెడు లేదు...న్నమమదగా అడుగులు వెన్కిక వేశ్వడు...మొహంల్ల అదే ఖంగారు 
మళ్ళళ...వడివడిగా ఆ  ముస్లవిడ దగగరనుంచి న్డవడం మొదలెటాటడు...ఆవిడా అతని వెన్కే న్డక...న్నమమదగా..ఆరయ 
వెన్కుక తిరిగి ఆవిడ వైపు చెయ్యయతిి ఏద్య చెపాెడు...అద చెపెడమో అరవడమో....ఆవిడ ఆగిపోయింద....ఆరయ మళ్ళళ 
న్డక మా ఇంటి వైపు... 
 నా మెదడుల్ల మళ్ళళ అనుమాన్ం...మా ఇంటి తలుపు తీయడానికి వెళాళ. ల్లపలికి వచిిన్ ఆరయ మొహంల్ల 
కళ్ లేదు... 
 "ఒంట్ల ిబాలేదా ఆరయ? ఏద్య ఖంగారుల్ల వున్నట్టటనానవ్?" పరిశీలిస్ఫి అడిగా... 
 "ఆ..అదే...రావడం లేటైపోయిందని ఖంగారు.. అంతే." గటిటగా ఊప్తరి పీలుిక్కని, చిన్నగా న్వువతూ "ఇపుెడు 
పరవాలేదు...అంత్స ఓకే".. 
 "ఎపుెడూ టైముకి వచేివాడివి ఇవాళ్ లేట్టగా వచాివంటే ఏద్య ముఖయమైన్ పనే ఉందనుకుంటా", ల్లపల 
నుంచి వస్ఫి అంద సురేఖ. 
 "అంటే..అద...ఎవరో కలవాడినికి వచాిరు, మాటిాడి పంపేస్రికి ఆలస్యం అయింద" తడబడతూ అనానడు 
ఆరయ. 
 "పాతకాలపు సేనహతుల?" అనాన నేను పరీక్షగా చూస్ఫి. 
 నా వైపు అనుమాన్ంగా చూసడు ఆరయ. 
 న్వువతూ అనాన, "హస్టరీ ప్రొఫెస్రికి పాత కాలపు వాళ్ళళ కాకపొతే ఇంకెవరు దొరుకుత్సరు?" 
 చిన్నగా ఊప్తరి పీలిి క్కదాగా న్వావడు ఆరయ, కాస్ి కుదుటపడిన్ట్టట ఉనానడు. 

  "సురేఖ, నీ Ph.D ఫైన్ల్ పరీక్ష ఎపుెడో తెలిస్థందా?" 
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 "ఆ వచేి న్నల పన్ననండు. నువువ ఊళ్ళళ ఉంటావా ఆ రోజు ఆరయ?"   
 "తపెకుండా. కాబోయే భారయ Ph.D పాస్వుతోందంటే నేన్నందుకు ఉండను?" 
 "ఆ పరీక్ష అయేయంతవరకు దానిన చదువు మీద శ్రదయ ప్పటటమనాన. నా కూతురికి మంచి ఉద్యయగ అవకాశ్వలు 
ఇపెటికే చాల వచాియి. ప్పళిళ చేసుకోవడానికి ఇంకా టైము ఉందలే" అనాన నేను విసుగాగ. 
 "బాల సుందరం, నీ కూతురిని నేనేమి ప్పళిళ చేసుక్కని ఇంట్లి ఉండమన్ను. తను కూడ తన్కిష్టమైన్ 
ఉద్యయగం చేసుింద. అస్లు తను ఏమి చెయయదలుచుకునాన అద తన్ ఇష్టం..స్ంతోష్మేనా?" 
తల బలవంతంగా ఊపాను నేను. ఆరయతో సురేఖ ప్పళిళకి నాకు ప్యరిిగా స్ంతృప్త ిలేదు..అల అని ప్యరిిగా వయతిరేకం 
కూడా కాదు..సురేఖ, ఆరయ ఇదారూ ఇదారే. చాల తెలివైన్ వాళ్ళళ. మంచి భవిష్యతుి ఉంద....కాని ఆరయ మీద నాకో 
ఎకకడో ఒక అనుమాన్ం...ఇవాళ్ ఏద్య విధంగా తీరుికోవాలి. 
 
 భోజ్నాలు అయాయయి..సురేఖ ల్లపల ఏద్య పని చేసోింద. నేను, ఆరయ కురీిల్ల కూరుిని అవీ, ఇవీ 
మాటిాడుకుంట్టనానము. 
  "పొదుాన్ నీ కాిసుల్ల ఎవరో స్ఫటడంట్ట నేత్సజీ గురుంచి ఒక ప్రశన అడిగింద, గురుిందా?" అడిగా నేను. 
 "ఆ, గురుంిద. ఈ ప్రశన ఎవరో ఒకరు ప్రతి కాసిుల్లను అడుగుతూనే వుంటారు. ఈ మీడియా వాళ్ళళ లేని 
పోనివి స్ృష్టటంచి జ్నాల మీదకు వదులుత్సరు. అవి నిజ్మని న్మిమ, అస్లు విష్యానిన న్మమరు. నేత్సజీ విమాన్ 
ప్రమాదంల్ల చనిపోయరాని చెపిే అందుల్ల ఎగెమాటింగ్ వారి ఏముంద? అందుకే నేత్సజి బతికారు, ఇంకా అజాఞతంల్ల 
ఉనానరనే కలిెత్సనిన స్ృష్టటంచారు.  జ్నాలకి కావలిస్థంద ఒక ఫాంటస్థ, అంటే ఒక అదుభతంగా అనిప్తంచే కలెన్. 
వాస్ివం అనేద చాల బోరు క్కడుతుందని వారి భావన్.." 
 
 అంత్స విని అనాన నేను.." నా దగగర కూడా ఒక ఫాంటస్థ కథ వుంద. అద నిజ్మని అనుకుంట్టనాన. 
వింటావా?" 
 "నువువ కూడానా బాల సుందరం? అస్లు నీలంటి ప్రొఫెస్రుి, అద కూడా సైనుా ప్రొఫెస్రుి ఫాంటస్థ కథలు, 
పుకారుి న్మమడమేంటి?" 
 "అందుకే నీకు చెపుినాన. విన్న తరువాత నువేవ చెపుె నిజ్మో కాద్య". 
 నేను లేచి బీరువాల్ల ఉన్న ఒక అటట ప్పటెట తీసుక్కచాి. చాల పాతద ఆ ప్పటెట. క్కనిన పాత నూయసు పేపరుి, 
ఇంకా ఏవో ఉనానయి.  అద తీస్ఫి అడిగా ఆరయని "పొదుాన్న ఆ స్ఫటడంట్ట అడిగిన్ ప్రశనకి నువువ జ్వాబు చెపెలేదు 
కదా?" 
 ఆరయ నా వైపు చూస్ఫి " చెపాెగా అలంటివేమి లేవని." 
 "కాదు. ఆ స్ఫటడంట్ట అడిగిన్ ప్రశనకి నువువ మళ్ళళ ప్రశనతోనే స్మాధాన్ం చెపాెవ్. కాని అవున్నో, కాదనో 
మాత్రం ఖచిితంగా చెపెలేదు. ఎందుకని? పుకారైతే అద పుకారు,  న్మమదు ాఅని ఎందుకు ఖచిితంగా చెపెలేదు?" 
కిందకి చూస్ఫి అనానడు ఆరయ "ఆ స్మయంల్ల అదే స్రైన్ స్మాధాన్ం అనిప్తంచింద" 
ఒక పాత ఫొట్ల బయటికి తీస్థ నేను ఆరయకి చూప్తస్ఫి "మా ప్పదనాన్న Indian National Army ల్ల పని చేసరు. 
నేత్సజీ గారిని చాల సరిు చూసరు. 1945 ఆగసుట 18 తేద గురుిందనుకుంటా నీకు?" 
 "ఆ..ఆ రోజే నేత్సజీ విమాన్ ప్రమాదంల్ల చనిపోయారు" జ్వాబిచాిడు ఆరయ 
 "ఆ రోజు మా ప్పదనాన్న గారు అకకడే ఉనానరు. నేత్సజీ విమాన్ంల్ల వెళ్ళళ ముందు ఆ ఎయిర్ పోర్ట ల్ల  ఉండే 
సైనికులందరితో ఒక ఫోట్ల తీసుకునానరు." ముందుకి వంగి ఆ ఫోట్ల ఇస్ఫి అనాన "ముందు వరస్ల్ల ఉంద మా      

ప్పదనాన్న. నేత్సజీ వెన్క, కుడిపకకన్ ఉన్న వయకిి ఎవరో గురుి పటాటవా?" 
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 ఆరయ మెలిగా ఆ ఫోట్ల తీసుకునానడు..నా వైపు చూడలేదు, జ్వాబివవలేదు. 
 "నేను చెపెనా? అచుి నీలగే  ఉనానడు కదా?" 
 నేను ఆరయ చెయియ పట్టటక్కని అడిగా "నువువ యూనివరిాటీ ల్ల చేరి పదహేనేళ్ళళ అయుయంట్టంద కదా. అపుెడు 
నీ వయసుా 37 అని చెపాెవ్. అంటే ఇపుెడు నీకు 52 ఏళ్ళళ అయుయండాలి.  నీ చెయియ చూడు, నా చెయియ చూడు. నా 
చేతికి ముడతలు ఈ పదహేనేళ్ళల్ల..కాని నీ చెయియ మొదట్ల ినువువ వచిిన్పుెడు ఎల వుంద్య ఇపుెడు అలనే వుంద. 
చూడడానికి కూడా అతి కష్టం మీద న్లభై కంటే ఎకుకవ వుండవ్. ఎందుకంటావ్?" 
 
 ఆరయ లేచి నుంచుని కిటికీ దగగరకి వెళాళడు.. 
 "నీకు చరిత్ర విష్యాలు అంత వివరంగా ఎల తెలుసు?" ..మౌన్ం.. 
 "మాటిాడవేం? నువువ వచేి ముందర, ఎవరో ముస్లవిడతో మాటిాడటం చూసను..ఎవరావిడ? ఆవిడని 
చూస్థ ఎందుకంత ఖంగారు పడాడవ్?" 
 అనుమాన్ంగా చూస్ఫి అడిగా "నీ వయసెంత ఆరయ?"..స్మాధాన్ం లేదు. "నా లెకక ప్రకారం నీకు కనీస్ం 
వందేళ్ళళ ఉండచుి" 
 
 "ఇదేనా నీ ఫాంటస్థ కథ?" నోరు విపాెడు ఆరయ. 
 "ఈ కథ ఫాంటస్థనో  కాద్య చెపెగలిగే వాడివి నువేవ"   
 "స్మాధాన్లు తట్టటకోలేని ప్రశనలు అడగదుా" నా వైపు తిరిగి అనానడు ఆరయ.. 
 "అంటే?"..నా అనుమాన్ం ఇంకా ఎకుకవైంద. 
 "విన్డానికి నువువ కాదు కదా, ఎవరూ న్మమరు, అరిం చేసుకోలేరు"    
 "నేను చేసుకోగలను. నా కూతురు భవిష్యతుికి స్ంబంధంచిన్ స్ంగతి ఇద. తెలుసుకోవడం నాకు 
అతయవస్రం" 
 గటిటగా నిటూటరిి, చెపాెడు ఆరయ. "ఆ ముస్లవిడ....నా భారయ" 
 అదరిపడాడను. "నీ భా..రయ?" 
 "దాదాపు 55 ఏళ్ళ క్రితం మేం  ప్పళిళ చేసుకునానము. చాల ఆస్థిపరులు. కానీ కాలంతో తను మారింద, నేను 
మారలేదు. ఇంక ఎవరికీ అనుమాన్ం రాకూడదని దూరంగా వచేిశ్వ..నేను ఇకకడ వున్నట్టట ఎల తెలిస్థంద్య?" 
 "ఇల ఎంత మందని ప్పళిళ చేసుకునానవ్? నా కూతురు గతి కూడా అంతేనా?  ఎందుకు అందరినీ మోస్ం 
చేసుినానవ్? అస్లు నువెవవరివి? నీకెనేనళ్ళళ?" 
 ఆరయ నా దగగరగా వచాిడు "నువువ పొదుాన్ నా కాసిుల్ల వచిి హరపాె నాగరికత గురించి చాల బాగా 
చెపాెన్ని అనానవ్..గురుిందా?" 
 "ఉంద".. నేను విన్డానికి స్థదయంగా ఉనాననా?    
 "చెపెడం కాదు సుందరం...చూసను...జీవించాను కూడా" 
 నాకు నోట మాట రాలేదు.."అంటే...నీకు కనీస్ం 5 వేల స్ంవతారాల వయసా?"  
 "ఫాంటసీ గా అనిప్తసోిందా...ముందే చెపాెను కదా న్మమవని...నాకు అంత చరిత్ర ఎందుకు 
తెలుస్నుకునానవ్? నా దగగర అనిన అరుదైన్ వసుివులు ఎల వచాియని అనుకుంట్టనానవ్? హస్టరీ ప్రొఫెస్రిన కాబటిట 
ఎవరికీ అనుమాన్ం రాలేదు.." 
 "మనుషులు అంత కాలం జీవించడం అస్ంభవం", అనాన నేను ఇంకా న్మమలేకుండా.. 
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 "నీ లంటి మనుషులు...నా లంటి వాళ్ళకి ఆ పరిమితి ఏమీ లేదు...అవును..నా లగే ఇంకా క్కంత మంద 
ఉనానరు..రకరకాల పనులు చేసుినానరు, వేరే దేశ్వల్లి వుంట్టనానరు...అందరమూ ఒకే వయసుా కాదు... మేము నీ 
లగే పుటాటము ప్పరిగాము...కాని ఎందుకో ప్రకృతి మాలంటి వాళ్ళకు ఇల శిక్ష వేస్థంద." 
 
 "శిక్ష్య?" అన్ననేనను.."చిరంజీవిల బతకడం శిక్ష్య? నీల బతకాలని ఎంత మందకి కోరిక వుంద్య తెలుస? 
వేరే వాళ్ళళ ఎందుకు, నాకే వుంద. చెపుె, ఆ రహస్యం ఏంటి?" 
 
 "నా దగగర ఇల బతకడానికి ఎలంటీ రహస్యం లేదు..చెపాెగా, మేము ఇలనే పుటాటము. రకరకాల 
మనుషులిన, జ్ంతువులిన త్సయరుచేసే ప్రకృతే మమమలిన కూడా ఇంకో రకమైన్ జాతి లగా  
తయారుచేస్థంద..అకారణంగా ఏదైన్ ఆపద వసేి కాని మాకు స్హజ్ మరణం లేదు. మొదట్లి బాగానే అనిప్తంచినా 
రాను రాను మన్కు కావలిస్థన్ వాళ్ళళ, ఎంతో మంద ఆతీమయులు ఒక్కకకరు ఈ ల్లకం విడిచి పోతూవుంటే 
ఒంటరైపోత్సము. దగగరైన్ వాళ్ళళ కళ్ళ ముందే పోతే,  మళ్ళళ మళ్ళళ అదే ఏళ్ళ తరబడి చూస్ఫి వుంటే నా జీవితం ఎంత 
న్రకయాతన్ అయియంద్య నీకు తెలుస?"  
 
 "ఇద తెలిస్థ కూడా నా కూతురిని ఎందుకు ప్పళిళ చేసుకుందామని అనుకుంట్టనానవ్?" కట్టవుగా అడిగాను.. 
నా చెయియ పట్టటక్కని అనానడు ఆరయ "నా వయసుా, మన్సుా రండూ నా అధీన్ంల్ల లేవు. మనిష్న్న వాడికి తోడు 
కావాలి. అతయంత స్ంతోష్ స్మయంల్ల మన్ పకకన్ మన్కు కావలిస్థన్ వాళ్ళళ ఉంటే ఆ ఆన్ందం రటిటంపవుతుంద.   
కషాటల్లి కూడా మన్తోనే వుంటూ మన్ం మాటిాడుకోవడానికి మన్వాళ్ళళ అంటూ ఉండాలి. సురేఖ అలంటి తోడు 
నాకు" 
 "నీ తోడు, నీ సవరిం కోస్ం నా కూతురి జీవితం నాశన్ం చెయయలేను. నేను ఈ ప్పళిళకి ఒపుెకోను. 
నువెవవరివో అందరికీ చెపిా. నీ బండారం బయటప్పడత్స" అనాన ఆవేశంగా.. 
 "తెలుసు, నువువ ఇల అంటావని.. ఇలంటివి నేను ముందు కూడా వినానను...అందుకే నా జ్గ్రతిల్ల నేను 
ఉనాన" అనానడు  ఆరయ న్వువతూ 
 "అంటే?"...ఎకకడో భయం... 
 "అంటే..నేను చిరంజీవి...నువువ కాదు" 
 స్న్నగా ఏద్య గుచిిన్ట్టట అనిప్తంచింద...శరీరం గటిటగా బిగుసుకుపోతోంద...ఆరయ న్నేన చూసునిానడు.. 
 "రందు వేల ఏళ్ళ క్రితం బాగాాదుల్ల  ఎవరో ఫకీరు ఇచాిడు ఈ మందు..ఇద ఇసే ి   క్షణాల్ల ి గుండ 
ఆగిపొతుందట. నిజ్మేన్ంటావా?" అనానడు... 
 నా స్ెృహ తపుెతుండగా చూసను అపుెడు. ఆరయ తల మీద బలమైన్ దెబు. కింద పడాడడు...మళ్ళళ 
లేవలేదు...అతని మీదుగా నుంచొని వుంద....సురేఖ.. 
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Our Proud Sponsors 
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- బులుసు రామలింగేశవర శరమ 

త్సతెరయము: ప్పండిి వేడుకల్ల భాగంగా ప్పండిలి్ల మరదలు క్రొత ి ప్పళిళకూతురుని దాచివైచి బావను 
అన్గా వరుని వెతుకోకమంట్టంద. బావ ఆమె కోస్ం వెతికి వెతికి వేసరి కపట కోపానిన ప్రదరిశస్ఫ ి
మరదలుతో కయాయనికి దగుత్సడు. చివరకు చేసేదేమీ లేక మరదలుకు కటాననిన స్మరిెంచుకుని 
భారయను పొందుత్సడు. ప్యరవము వివాహాలల్ల ఈ ప్రక్రియ జ్రిగేద. ఇందు వరుడు మరదలుకు ఇచేి 
కటాననిన "మరదలు మాడ" అంటారు. 

(శ్రీ బులుసు రామలింగేశవర శరమ గారు TAM స్భ్యయలు బులుసు స్ఫరజ్ గారి తండ్రి. వీరు రచించిన్ "సవతి జ్లు"ి అనే  
పదయ ప్యరణల పుస్ికంల్లని ఒక ప్యరణం ఇద. వీరు వృతిిరీత్సయ ఇంజినీరు పటటభద్రులు.) 

స్మస్య:    కయాయన్కు కాలుదువివ కటనములిచెిన్ 
  
 

గయాయళి గంప మరదలు 
వయాయరము ల్గలకబోస్థ వధువును దాచన్ 

స్యాయట లందు బావయు 
కయాయన్కు కాలుదువివ కటనము లిచెిన్ || 
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TAM Patrika CROSSWORD   

April 2017 

 Who ever sends the correct answers earlier 

to the above mentioned email address will 

be considered as winners. 

 If no one answers all the questions correctly, 

winners will be decided based on most num-

ber of correct answers. 

 TAM Patrika reserves the rights to select the 

winners. 

 Any questions related to this can be sent to 

tampatrika@tamaryland.org. 

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

tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days 

after the release date of TAM Patrika. 

 

 Answers received after 30-days of TAM 

Patrika release will not be considered. 

 Participants must be of Telugu origin resid-

ing in Maryland, USA. 

 Please encourage your kids to work on this. 

 First 3 winners will be given a 10-dollar gift 

card each. 
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EXECUTIVE 

COMMITTEE - CHAIRS 

Rajasekhar Cherukuri 

TAM Patrika 

Rakesh Madhav 

Cultural 

Bhagath Yarlagadda 

Food Committee 

Sombabu Mullapudi 

Membership Promotion 

Kalyani Sunki Reddy 

Event Management  

Kotla Thippareddy 

Sports 

Kiran Talluri 

Election 

Swathi Ranga 

Decoration/Stage 

Prasad Cherekar 

Social Media 

Madhavi Kaipa 

Financial Audit 

Shyamala Tirunagari 

Hospitality 

Sujatha Srinivas 

Holiday Camps 

Janaki Bhogineni 

Immigration 

Apparao Pathuri 

Education/Telugu 

Smitha Bodepudi 

Volunteering Services 

Harish Kukatla 

Team Square/Emergency 

Raj Reddy Yaramala 

By-laws 

Kiran Kumar Chandra 

Technology/Web 

Srinadh Kandru 

Facility Services 

Srinivas Yalamanchili 

Transportation Services 

Vijay Aluru 

Awards Committee 

Vasavi Kaza 

Business Networking 

Udaya Mugada 

Publicity / Marketing  

Vamshi Reddy Ingu 

Public Relations 

Kondal Nookala 

Community Services 



TAM Patrika 

Naga Prasad Ganapaneni - Co-chair 

 

Cultural  

Anu Oruganti - Co-chair 

 

Food 

Jitendra Chivukula - Co-chair 

 

Membership Promotion 

Siva Vasireddy - Co-chair 

 

Public Relations   

Srinivas Raju Rudraraju – Co-chair 

 

Event Management  

Sainath Bandari - Co-chair 

 

Sports  

Mrudula Mallina – Co-chair 

Ramakrishna Gangavarapu - Co-chair 

Ramarao Tulluri - Co-chair 

 

Election  

Srinivas Pigilam - Co-chair 

 

Decoration/Stage  

Srujana Nadella - Co-chair 

 

Immigration  

Prasad Cherekar - Co-chair 

 

Education/Telugu promotion  

Swathi Kuditipudi – Co-chair  

 

Volunteering Services  

Chandra Chilamakurthy – Co-chair 

Harsha Peramaneni – Co-chair 

Ram Sista - Co-chair 

 

Community Services 

Bharath Vatti - Co-chair 

 

Facility Services  

Kishore Korrapati - Co-chair 

 

Transportation Services 

Vasu Putta - Co-chair 

 

Awards Committee  

Shafi  Syed- Co-chair 

EXECUTIVE 

COMMITTEE 



TAM పత్రిక గత స్ంచిక మీరు చదవి ఆన్ందంచారు అని ఆశిసుినానము  
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).  
 
ఇక నుంచి TAM పత్రికను ప్రతి మూడు న్నలలకు 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 వెన్నంటి ప్రొతాహసుింద. కింద 
పేర్తకన్న 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 టైప్తంగ్ క్కరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టైప్ రైటర్ 
స్దుపాయం ఉపయోగించుకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకకటి దస్ఫిరితో వ్రాస్థ సకన్ చేస్థ పంపగలరని మన్వి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు న్నలలకు ఒకసరి మొదటి త్సరీఖున్ వెలువడుతుంద. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేట్టి చూడండి. 
 
6) మీ ఆరిటకల్ా ప్రచురణకు సీవకరించబడితే 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 వెలువడు న్నలలు (January, April, July, October) 
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