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అధ్యక్షుని సందేశం
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
కారయక్రమాలోల పాలుపెంచుకోవడెం...తెలుగు స్ెంస్థలోల స్భ్యయడిగా చ్చరి తెలుగు వారితో కలిస నడవడెం చ్చల ఆనెందానిేచ్చేయి.

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 గెడా

ఈ




మధయ అమెరికాలో తెలుగు వారూలోల మఖ్యెంగా విెంటనేవి ప్రమాదాలు, మరణాలు. సోష్ల్
మీడియ్య విస్ూృతెంగా వాయపెంచన నేటి కాలెంలో గోరెంతని కొెండెంతలు చ్చయడెం మామూలే అయినా, ఈ అెంశానిే
నిశితెంగా పరిశీలిస్నూ ఒక విష్యెం మీద దృషిు సారిెంచ్చలిసన అవస్రెం కనపడుతుెంది. అరవై దాటాక హరీ అెంటే స్రే
అనుకోవచుే. కానీ నిెండా మపపు నలభై దాట్కుెండానే జీవితానిే మగెంచ్డెం అెంటే...మగెంచన వారికి ఎలగూ ఆ నొపు
తెలియక పోయినా వారిని నమీకునే కుటెంబ స్భ్యయలకు.. మఖ్యెంగా పలలలకు భవిష్యతుూ అగమయగోచ్రెంగా
కనపడుతుెంది.
భవిష్యతుూలో అది చెయ్యయలి, ఇది చెయ్యయలి అని ప్రణాళికలు వేస్న మనెం.. ఆ ప్రణాళికలు నెరవేరే దాకా మనెం
జీవిెంచ ఉెండటానికి మాత్రెం ఏ ప్రణాళికా లేకుెండా మెందుకు సాగుతూ ఉెంటాెం. అసాధయమైన ఆశయ్యల కోస్ెం కలలు
కనడానికి సదిెంగా ఉెండే మనెం, అనివారయమైన మరణానిే గురిెంచ చ్రిేెంచ్డానికి, ఆలోచెంచ్డానికి స్ెంకోచసాూెం.
ఈ మరణాలు, ప్రమాదాల నేపధయెంలో ఇప్పుడు "గో-ఫెండ్" నినాదాలు రోజు రోజుకీ పరుగుతునాేయి. ఎనాేరైలకి,
వారి కుటెంబ స్భ్యయలకీ, వారిని చూడ వచేన తలిలదెండ్రులు, అతూ -మామలు ఎవరికి ఏ ఆపద వచేనా ఒక "గో-ఫెండ్" పేజి
ఓపన్ చ్చస స్హాయెం అరిిసుూనాేరు. ఇెందులో కొనిే అనుమానాస్ుదెంగా అనిపెంచనా చ్చల వరకు నిజమైనవే ఉెంటాయి.
ఇల నిజెంగా అవస్రెం ఉెండి స్హాయెం కోరే వారిని ఏమీ అనుకోవడానికి లేదు. అమెరికాలో ఆరోగయ వయవస్థ అెంత
ఖ్రుేతో కూడుకునేదే మరి. కానీ ఇల ప్రతి ఒకకరూ ఎెంత మెందికి స్హాయెం చ్చయగలరు? నిజెంగా వారి పరిసథతికి జాలి
కలిగనా రోజు రోజుకీ పరిగపోతునే ఈ స్మస్యలోల ప్రతి ఒకకరికీ స్హాయెం చ్చయడెం మిగలిన వారికి కూడా ఆరిిక భారమే
అవుతుెంది.
వరూమాన స్మాజెంలో మఖ్యెంగా అమెరికాలో ఆహార అలవాటల, శారీరిక వాయయ్యమెం లేకపోవడెం, నితయెం
కారలలో ప్రయ్యణెం వలల ప్రమాదాల త్మవ్రత హెచుే. చనే వయసులోనే మరణాలు రోజు రోజుకీ పరిగపోతునాేయి. ఇవనీే
దృషిులో పటుకుని తమ జీవితానిే భీమా చ్చయడెం ప్రతి ఒకకరూ ఆలోచెంచ్వలసన విష్యెం. ఇెండియ్యలో చ్చల మెందికీ
పాలసీలు ఉనాే...అవి జీవితానిే కాపాడగలిగనెంత పదు మొతూెంలో ఉెండవు. అమెరికాలో "ట్ర్ీ" మరియు "హోల్ లైఫ్"
ఇన్ససరెనుస పాలసీల గురిెంచ ప్రతి ఒకకరూ తెలుసుకోవలసన అవస్రెం ఉెంది. అప్పుడు మనకి ఏమయినా కూడా మన
కుటెంబ స్భ్యయలు మన పేర ఇల "గో-ఫెండ్" పేజి తెరిచ్చ అవస్రెం తప్పుతుెంది. ఆలోచెంచ్ెండి మరి. భీమా కలిగెంచ్గలదు
మన కుటెంబానికి ధీమా.

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క

TAM
TAM స్ెంక్రెంతి స్ెంబరాలు సెెంటెనిేయల్ ఎలిమెెంట్రీ స్తకల్ లో జనవరి 13న
వైభవెంగా జరిగాయి. చనాేరులకు భోగపళ్ళు, స్ెంక్రెంతి పెండుగ అలెంకరణలు,
సాెంస్కృతిక నృతాయలతో కారయక్రమాలు ఆదయెంతెం ఎెంతో ఆనెందదాయకెంగా జరిగాయి.
దాదాప్ప 500 మెంది తెలుగు వారు పాల్గగనే ఈ కారయక్రమెంలో ప్రమఖ్ తెలుగు టీవీ
య్యెంకర్ భావన తన హుషారైన నృతయెంతో అెందరినీ ఉతాసహపరిచ్చరు. పెండి వెంట్లతో కూడిన భోజనెం అెందరినీ మెపుెంచెంది.
మహిళ్లకు, చనాేరులకు, జెంట్లకు ఆట్లపోటీలు నిరవహిెంచ బహుమతులు అెందజేశారు. TAM నిరావహక స్భ్యయలు శ్రీనివాస్
పగలెం మరియు ష్ఫి ఆలపెంచన గానాలు అెందరినీ స్ెంతోష్పరిచ్చయి. ఈ కారయక్రమానికి మఖ్య ఆకరషణగా TAM వారు
నిరవహిెంచన మగుగల పోటీలు అెందరినీ అలరిెంచ్చయి. మగువలు అతయెంత ఉతాసహెంగా పాల్గగని అదుభతెంగా మగుగలు వేస చూపరులకు
నయనానెందెం కలిగెంచ్చరు. మగుగల పోటీలోల ఈ క్రిెంద పేర్కకనే వారు విజయెం సాధ్ధెంచ్చరు:
మొదటి బహుమతి (2 గోల్ా కాయిన్స) - విజేతలు: సావతి ఆమిడాల, ప్రణీత - సాునసర్: NRI Desi Charms
రెెండవ బహుమతి (2 సలవర్ కాయిన్స) - విజేతలు: ప్రతిమ ప్పవావది, హరిత చెంతపలిల - సాునసర్: వెంకట్ గుర్రెం, TriStar Realty
మూడవ బహుమతి ($25 గఫ్ు కార్ా) - విజేతలు: పదీలత నీరుమళ్ు, ఉదయ మగద - సాునసర్: TAM
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- రాజశేఖ్ర్ చెరుకూరి

ఏ

మెండీ...మన అమాీయికి మా అనేయయ గారి అబాాయ్ శ్రీకర్ అయితే ఎల ఉెంటెందెండి?

భరూ ఏమెంటాడో అని అనుమానెంగా చూస్తూ అడిగెంది సుెందరి.
నీకు మతి ఉెండే మాటాలడుతునాేవా? ఒకసారి వాళ్ు ఇెంటికి వళిు చూడు. సెకెండ్ హాయెండ్ టీవీ..సెకెండ్ హాయెండ్ ఫ్రిడ్్... సెకెండ్ హాయెండ్
డొకుక స్తకట్రు.. ఆఖ్రికి మీ అనేయయ వాడే వాచీ కూడా సెకెండ్ హాయెండే. వాళ్ు దరిద్రెం మీద వేసుకొని ఉదిరిెంచ్డెం నా వలల కాదు.
అస్లు ఏమి చూస ఇవావలి నీ మేనలులడికి నా కూతురిని?.. అగగ మీద గుగగలెం అయ్యయడు ఉమాపతి.

ఇప్పుడు వారికి ఏమీ లేకపోవచ్ేెండి. కానీ శ్రీకర్ చ్చల మెంచ అబాాయి. ఫారెస్ు స్రీవస్లో జాబ్ వచేెంది. భవిష్యతుూలో బాగా
ఎదుగుతాడు.. ధైరయెం చ్చస మాటాలడిెంది సుెందరి.

అతను భవిష్యతుూలో కటేు మేడలకు నా కూతురిని ప్పనాదిని చెయయలేను. నా కూతిరిని అలలరు మదుుగా పెంచ్చను. తను అడిగెందలల

ఇచ్చేను. తన మిగలిన జీవితెం కూడా అలనే ఉెండాలి. నువువ అలెంటి వర్రి ఆలోచ్నలు పటుకుని దాని బ్రతుకు పాడుచెయయకు. విసురుగా
అనేస వళిుపొయ్యయడు.

ఇది జరిగన నాలుగు నెలలకు ఒక అమెరికా స్ెంబెంధెం చూడట్ెం... కూతురికి అెంగ రెంగ వైభవెంగా పళిు చ్చస అమెరికా పెంపడెం
జరిగపోయిెంది.

******

******

******

ఇదుగో.. ఎకకడునాేవ్?
భరూ ఉమాపతి క్కక వినపడి "ఇకకడే ..వెంట్ గదిలో ఉనాే.." అెంది సుెందరి.
అమాీయి వసుూెందెంట్..అనాేడు ఉమాపతి.
అవునా.. అని హడావిడిగా మెందు గదిలోకి వచేెంది సుెందరి.
అెంతా కులసాయేనా...పళ్ుయి అమెరికా వళిు మూడు నెలలే అయియెంది. అప్పుడే రావడెం ఏమిటి అని ఆశేరయెం వయకూెం

చ్చస్నెంతలో.."అమాీయికి మన మీద గాలి మళిుెందట్. అలులడు ఉద్యయగెంలో బిజీ గా ఉనాేడట్. ఈ మధయనే ఏద్య బిజినెస్ కూడా పటాుడెంట్.
ఒకకదానేే వసుూనాేను.. వెంట్నే టికెకటు కొని తన ఈమెయిల్ కి పెంపమెంది" కూతురిని చూడొచ్ేనే ఉతాసహెంలో హుషారుగా చెపాుడు
ఉమాపతి.
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"పళ్ుయ్యయక మనెం టికెటు పెంపడెం ఏమిట్ెండీ..." ఏద్య అనుమానెంతో అనబోయి న్నటి దాకా వచేన మాట్లిే పదాలు దాట్నివవలేదు
సుెందరి. ఉనేది ఒకకతే కూతురు. ఎవరు కొెంటే ఏమిటి అని స్మాధానపడిెంది.
"ఈ విష్యెం ఎవరికీ చెపొుదుు అని చెపుెంది....ఆఖ్రికి వాళ్ు అతూ మామలకు కూడా నట్.. " అనాేడు ఉమాపతి.
అదేెంట్ెండీ...వాళ్ు అతాూ మామలకు చెపుకుెండా ఎల? అెంది సుెందరి.
వాళ్ుకి స్ర్ురైజ్ ఇదాుమని లేవే...నీ మటిు బ్దర్రకి ఇలెంటివనీే అరిెం కావు అనేటల చెపాుడు ఉమాపతి.
ఈ కాలెం పలలలు ఇెంతే అనుకుని నిట్టురిేెంది సుెందరి. కూతురి కోస్ెం ఏమేమి చెయ్యయల అని ఆలోచస్తూ మళ్ళు వెంట్ గదిలోకి
వళిుపోయిెంది.
******

******

******

ఇెంటికి వచేన కూతురు స్నేహ మఖ్ెం చూడగానే ఏద్య తేడా కనిపెంచెంది సుెందరి కి. పైకి నవువతూ కనిపెంచనా స్తటిగా చూడటానికి
ఇబాెంది పడుతుెంది అనిపెంచెంది. ప్రయ్యణ బడలిక ఏమో అనుకుెంది.
ఎెంతో ఆనెందెంగా తుళ్ళుతూ అమెరికా వళిున కూతురేేనా నేను చూసుూనేది..అని ఆశేరయపోయిెంది
కొతూ కాప్పరెం కదా...ఇవనీే స్హజమేలే .. మెలలగా అడుగుదాెం అని కూతురిని ఏమీ అడగలేదు.
మీ అతూగారిెంటికి ఒకసారి ఫోన్ చ్చస చెబ్దదామా అెంది కూతురితో.
"అమాీ...ఒక రెెండు రోజులు జెట్ లగ్ పోయ్యక చెబ్దదాెం." అెంది స్నేహ.
సుెందరికి ఇదెంతా నచ్ేటేలదు. వాళ్ళు ఏమనుకుెంటారో అని మధన పడుతుెంది.
స్నేహ భోజనెం చ్చస పడుకోగానే ... వాళ్ు అతూ మామల నుెండి ఫోన్ వచేెంది.
ఉమాపతి ఫోన్ ఎతిూ మాటాలడుతునాేడు. ఫోన్ సీుకర్ లో లేకపోయినా అవతల నుెండి గటిుగా స్వరెం వినిపసోూెంది.
"ఏమెండీ మీ అమాీయి మీ ఇెంటికి వచేెందా"...అని అడుగుతునాేడు స్నేహ మామ గారు.
అవునెండి...మీ అబాాయి చెపేుశాడా... నవువతూ స్మాధానెం చెపుబోయ్యడు ఉమాపతి.
"అస్లు ఆడపలలకి ఉెండాలిసన లక్షణాలు కొదిుగా అయినా ఉనాేయ్య మీ అమాీయికి.." అని మొదలు పటిు ఇెంకా ఏవేవో గటిుగా
మాటాలడట్ెం వినిపసుూెంది. ఇెంతలో ఉమాపతి ఫోన్ పటేుసన శబుెం వినపడిెంది.
"ఏమయియెందెండి..." ఖ్ెంగారుగా అడిగెంది సుెందరి.
తెలియదనేటల చూశాడు ఉమాపతి. అతని మెదడు మొదుుబారిపోయిెంది. ఆయన ఏమీ ఆలోచెంచ్చ పరిసథతిలో లేడని అరథెం అయియెంది
సుెందరికి.
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ఇదురూ స్నేహ నిద్ర లేచ్చ వరకూ ఆగ "మీ అతూగారిెంటి నుెండి ఫోన్ వచేెంది. అస్లు ఏమయియెందమాీ" అని మెంచ్ెం మీద కూరుేని
అడిగారు.
నానాే...ఈ విష్యెం ఫోన్ లో చెపుడెం ఇష్ుెం లేక ఇకకడికి వచ్చేక చెబ్దదాెం అని ఆగాను.
ఇకకడ మిమీలిే చూశాక ఎల చెపాులో ధైరయెం చెయయలేక పోయ్యను.
మీరు అనుకుెంటనేటల నేను అకకడ స్ెంతోష్ెంగా లేను. అవినాష్ కి ఏ విష్యెం లోన్స తృపూ లేదు. ప్రతి దానికి ఏద్య ఒక వెంక పటిు
ఏడిపెంచ్చవాడు. పళిు చూప్పలోల నేను తనని అడిగెంది ఒక్క ప్రశే. "మీకు సగరెట్, ఆలకహాల్ అలవాట ఉెందా" అని. సగరెట్ ఎప్పుడూ
తాగలేదు...ఆలకహాల్ ఎప్పుడనాే ఒకసారి ఏదనాే పారీులో తపుకపోతే కొదిుగా త్మసుకుెంటాను అనాేడు. అతను ఎెంతో నిజాయత్మగా
చెపాుడని నమాీను. అకకడికి వళ్ళుక నిజెం తెలిసెంది. అతను మెందు కొట్ుని రోజు లేదు. గెంట్కి ఒక సగరెట్ తాగుతాడు. ఒక రోజు లేట్
గా తాగ ఇెంటికి వస్నూ గటిుగా అడిగానని ననుే కొటాుడు. అది కూడా భరిెంచ్చను.
వకిక వకిక ఏడుసుూనే కూతురిని ఆపబోయ్యడు ఉమాపతి. తన గుెండెలోల ఉనే బాధని చెపునివవెండి అనేటల భరూను ఆపెంది సుెందరి.
ఇెంకా ఏద్య వాయపారెం మొదలు పటాులి...మీ నానే ని అడిగ డబ్దాలు అడుగు అని రోజూ వేధ్ధెంచ్చ వాడు. నానేని అడగటానికి నాకు
మొహమాట్ెం లేక పోయినా...ఇలెంటి వాడి కోస్ెం అడగట్ెం నాకు ఇష్ుెం లేక అడగలేదు.
ప్రతి రోజూ చ్చల చులకనగా మాటాలడే వాడు. ననుే అనాే పరేలదు...కానీ నానేని కూడా ఎప్పుడూ తిడుతూ ఉెండేవాడు. పళిులో విడిది
ఇెంటి నుెండి తనని త్మసుకొచేన బెంజి కారు మనదే అనుకునాేడు అెంట్. అది మనది కాదు అని చెపేూ... "అద్దు కారలలో ననుే
త్మసుకురావడానికి మీ నానే కు సగుగ లేదా? మీకు గతి లేకపోతే డాబ్ద ప్రదరిశెంచ్డెం ఎెందుకు? " అని నానా మాట్లు అనేవాడు.
ఇవనీే భరిెంచ్లేక మొనే నానేకి ఫోన్ చ్చశాను. నానేను టికెట్ కొనమని చెపు.. అవినాష్ ఆఫీసుకి వళ్ుగానే టాకీసలో ఎయిర్ పోర్ు చ్చరి
వచ్చేశాను...కళ్ళు ధారలు కడుతుెండగా చెప్పూెంది స్నేహ.
కూతురి మాట్లు విని ఇదురికీ ఏమి మాటాలడాలో అరథెం కాలేదు. కూతురు చెప్పూనే మాట్లు సుెందరిని గతెం లోకి త్మసుకెళ్ళుయి.
******

******

******

అపుటికి సుెందరికి ఉమాపతి తో పళిు అయి రెెండు నెలలు. ఊరు నుెండి దూరప్ప చుట్ుెం సుబాారావు బాబాయ్ టౌనుకి వచే సుెందరిని
చూస పోదాెం అని ఇెంటికి వచ్చేడు.
చనే ఇలుల అయినా చ్చల పొెందికగా పటుకునాేవ్ అమాీయ్. మీ అమీ లగా నీకు కూడా ఓపక ఎకుకవే.
హాలోల ఉనే చెకక కురీే, బీరువా.. బడ్రెంలో ఉనే మెంచ్ెం చూస.."చ్చల మచ్ేట్గా ఉనాేయి అమాీయ్. ఇవి ఎకకడివి
అనుకుెంటనాేవ్...ఐదేళ్ు క్రితెం మా చ్చలో ఉనే టేకు చెట్లతో చ్చసనవే .." అనాేడు.
ఐదేళ్ు క్రితమా? అనాేడు ఉమాపతి.
అవునబాాయ్...మా ఇెంట్లలకని చ్చయిెంచ్చెం. మళ్ళు కొనిే రోజులకి మరిెంత టేకు వస్నూ ఇెంకొనిే మెంచ్చలు అవీ చ్చయిెంచ్చెం. అెందుకని
పాతవి అమీకానికి పడితే అదే స్మయెంలో మీ పళిు కుదరట్ెం మీ మామయయ మీకు పనికొసాూయని కొనడెం జరిగపోయిెంది. అయినా
అమాీయ్.. ఏమాట్ కామాటే చెపాులి. మీ నానే వీటికి బాగా నగషీలు చెకికెంచ, పాలిష్ పటిుెంచ చ్చల బాగా తయ్యరు చ్చశాడు. మీ
నానేలో ఆ నేరుు ఉెందిలే.. అనాేడు.
తెండ్రిని పొగడే స్రికి మరిసపోయిెంది సుెందరి.
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సుబాారావు బాబాయ్ వళిుపోగానే ఇెంట్లలకి వచ్చేరు సుెందరి దెంపతులు.
ఉమాపతి కి చ్చల కోపెంగా ఉెంది. ఒకక ఉదుటన కాలితో చెకక కురీేని తనాేడు.
ఏెంట్ెండి ఆ కోపెం .. ఎమయియెంది? అెంది సుెందరి ఏమీ అరిెం కాక.
అవును నీకు ఏమీ తెలియదు పాపెం...అనాేడు ఉమాపతి.
ఏమయియెంద్య కొెంచెెం అరిెం అయేయటల చెపుెండి..ఇెంకా అయోమయెంగా మొహెం పటిుెంది సుెందరి.
మీ బాబాయ్ అెంత విడమరిచ చెపాుక కూడా నీకు అరిెం కాలేదా? మీ నానే ననుే ఏమనాే అడుకుకనే వాడు అనుకుెంటనాేడా?
వాడేసన కురీేలు, బీరువాలు...ఆఖ్రికి సగుగ లేకుెండా కూతురి స్ెంసారానికి వాడేసన మెంచ్ెం కొెంటాడా? అస్లు కనే తెండ్రేనా లేక నినుే
ఎకకడి నుెంచ అయినా త్మసుకొచే పెంచుకునాేడా? బ్దస్లు కొడుతూ అనాేడు ఉమాపతి.
సుెందరికి ఏమి చెపాులో అరథెం కాలేదు. అవి టేకుతో చ్చసన వసుూవులెండీ. ఎనిే స్ెంవతసరాలైనా చెకుక చెదరవు. మెంచ టేకు దొరికిెందని
మా నానే మన కోస్ెం కొనాేడు. ఇెంకా ఏద్య చెపుబోతునే సుెందరి మాట్లు మధయలోనే తుెంచ్చశాడు ఉమాపతి.
చ్చలేల ఆప్ప. కట్ేెం అదీ లేకుెండా అెందెంగా అణకువగా ఉెంటే చ్చలని నినుే చ్చసుకునేెందుకు మెంచ పనే జరిగెంది. అస్లు ఇవి కూడా
ఇవవమని మీ నానేని నేను అడిగానా? మీకు కొతూవి కొనే స్తాూ లేకపోతే న్నరు మూసుకోవాలి. అెంతే కానీ ఈ సెకెండ్ హాెండ్ వయవహారెం
అెంటే నాకు చ్చల చరాకు... మీరూ మీ సెకెండ్ హాయెండ్ బతుకులు...ఛీ..ఈస్డిెంచుకునాేడు ఉమాపతి.
ఈ మాట్లకు హతాశురాలయియెంది సుెందరి. తన తెండ్రి తనను అప్పరూపెంగా చూసుకునాేడు. కాలెం కలిస రాక వయవసాయెంలో
ద్దబాతినాేడు. అయినా ఏనాడూ మా అవస్రాలకు లోట చెయయలేదు. ఏనాడూ ఒక మాట్ పడి ఎరుగని నానే ఈ రోజు తన భరూ చ్చతిలో
ఇనిే మాట్లు పడాలిస వసుూెందని మూగగా రోదిెంచెంది. తన తరావత పళిు కావలిసన చెల్లలలు, అనేయయ ఉనాే... కట్ేెం అవస్రెం లేని మెంచ
అలులడు దొరికాడని ఎెంతో గొపుగా అెందరికీ చెపు తన తాహతుకు మిెంచ పళిు చ్చశాడు నానే. ఈ మాట్లు ఆయన చెవిన పడితే
తటుకోలేడు.
ఇెంతలో భ్యజెం మీద కెండువా మరిేపోయిన విష్యెం గమనిెంచ వనకిక వచేన సుబాారావు బాబాయి ఇదెంతా విని తలుప్ప దగగరి నుెండే
ఇెంటికి వళిుపోయ్యడు.
ఆ తరువాత ఆయన నానేకి ఆ విష్యెం చెపుడెం... నానే ఆ టేకు చెకకకి చెదలు పటిు అెందరి ఇళ్ళు నాశనెం అవుతునాేయని ననుే
నమిీెంచ ఇెంట్లలకి కొతూ ఇనుప బీరువా, కొతూ మెంచ్ెం త్మసుకొచే టేకు సామాను త్మసుకెళ్ుడెం...ఇవనీే వెంట్ వెంట్నే జరిగపోయ్యయి.
మా ఆయన నేను మా నానేకి చెపాునేమో అనుకుని ఏమీ మాటాలడలేదు. ఆ తరువాత నానే చ్నిపోయినప్పుడు అనేయయ వాళ్ు ఇెంట్లల ఆ
టేకు వసుూవులు చూస అనేయయని అడిగాను. అప్పుడు అనేయయ చెపుగా నాకు ఈ విష్యెం తెలిసెంది. దీెంతో నానే మీద ప్రేమ ఇెంకా
పరిగెంది.
******
******
******
ఏమెండీ స్నేహ కి విడాకులు వచ్చేశాయి కదా.. ఏమి చ్చదాుెం అనుకుెంటనాేరు... అెంది సుెందరి.
ఏమి చెయయలో తెలియడెం లేదు సుెందరి... దాని భవిష్యతుూ తలుచుకుెంటెంటే చ్చల భయెంగా ఉెంది.. అనాేడు ఉమాపతి.
మీరు ఏమీ అనుకోనెంటే...నేను ఒక మాట్ చెపునా...అెంది సుెందరి తట్పటాయిస్తూ.
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"చెప్పు" అనేటల మౌనెంగా చూశాడు ఉమాపతి.
శ్రీకర్ తో నేను మాటాలడతానెండి. వాడికి కూడా స్నేహ అెంటే చ్చల అభిమానెం. మీరు ఏమెంటారు... అెంది భరూ వైప్ప చూస్తూ.
అమాీయి ఒప్పుకుెంటే .. నాకు అభయెంతరెం లేదు సుెందరి" చనే స్వరెంతో అనాేడు ఉమాపతి.
******

******

******

ఆ రోజు స్నేహ, శ్రీకర్ ల మొదటి రాత్రి. మేడ మీద గదిలో కావలిసన ఏరాుటల చ్చస కిెందకి వచేెంది సుెందరి.
అపుటిక్క మెంచ్ెం మీద పడుకుని ఆలోచసుూనే ఉమాపతి పకకన పడుకుెంది సుెందరి.
"విధ్ధ ఎెంత చత్రమైెంద్య చూశారా అెండి..." అెంది సుెందరి.
ఏమీ మాటాలడకుెండా ప్రశాేరికెంగా సుెందరి వైప్ప చూశాడు ఉమాపతి.
మన పళిు అయిన కొతూలోల టేకు మెంచ్ెం విష్యెంలో నన్సే, మా ప్పటిుెంటి వాళ్ుని "సెకెండ్ హాయెండ్" బ్రతుకులు అని ఎెంతో అవహేళ్నగా
మాటాలడేవారు మీరు. ఆ తరావత కూడా చ్చల రోజులు అనేవారు. ఇపుటి వరకు "సెకెండ్ హాయెండ్" వసుూవులు మన ఇెంట్లలకి రానివవలేదు.
మీ కూతురికి ఎప్పుడూ కొతూ వసుూవులే కొనిపటాురు. కానీ చవరికి మీ కూతురిని మాత్రెం "సెకెండ్ హాయెండ్" గానే శ్రీకర్ కి ఇవావలిస వచేెంది
కదా...అెంది కనీేరు ఉబికి వసుూెండగా..
ఆ మాట్లు ఉమాపతికి గుెండెలోల తగలయి. తేరుకునేెంతలో సుెందరి మళ్ళు చెపుడెం ప్రరెంభిెంచెంది.
మీ అమీ మీద ప్రేమతో ఆవిడ పళిు చీర భద్రెంగా దాచ మరీ మీ కూతురికి పళిులో కటాురు చూశారా.. అది కూడా "సెకెండ్ హాయెండే"
కదా...మీ సాథయిని మిెంచ మీ మొదటి అలులడుని బెంజి కారులో తిపాురు. చవరికి దానికి "అద్దు" కారని మిమీలిే ఎదేువా చ్చశాడు
చూశారా... ఏ కూతురికైనా మొదటి హీరో తెండ్రేనెండి. తన భరూ ఎెంత ప్రేమను పెంచనా ఆ సాథనానిే ఆక్రమిెంచ్లేడు. అటవెంటి నానే
తప్పు చ్చసనా అనే అధ్ధకారెం తనే త్మసుకుెంటెంది కానీ బయటి వారు ఒకకమాట్ అనాే ఏ కూతురూ తటుకోలేదు. అది తెండ్రి-కూతురు
కలిస నిరీెంచుకునే ఒక ఊహాల కోట్. ఆ ఊహల కోట్ కెంటికి సునిేతెంగా కనిపెంచనా.... ఎవవరూ ఛేదిెంచ్లేనెంత దురేభదయమైెంది. మీ
కూతురు కూడా తనని ఇబాెంది పటిున దాని కెంటే...మిమీలిే అవమాన పరిచనెందుక్క తన మొదటి భరూ మీద అస్హయెం పెంచుకుెంది...ఇనిే
రోజులుగా గుెండెలోల దాచుకునే బాధని చెప్పుకుని ఏడుసుూెంది సుెందరి.
ననుే క్షమిెంచు సుెందరి... నినుే ఎెంతగా బాధ పటాున్న నాకు ఇప్పుడు అరథెం అవుతుెంది. నాకు చనేప్పుడే నానే చ్నిపోయ్యడు. అమీ
చుటు పకకల ఇళ్ులోల పాచ పని చ్చస వాళ్ళు ఇచ్చే మిగలిన అనేెం కూరలు తెచే పటేుది. స్తకలుకి వళిునప్పుడు కూడా వాళ్ు దగగరి నుెండి
తెచేన పాత యూనిఫాెం తెచే వేస్నది. అల జాగ్రతూలు త్మసుకుని డబ్దా దాచ ననుే డిగ్రీ వరకూ చ్దివిెంచెంది. అమీ పోయ్యక కష్ుపడి
వాయపారెం చ్చస డబ్దా స్ెంపాదిెంచ్చక్క పళిు చ్చసుకునాేను. చ్దువుకునే రోజులోల నేను వాడిన పాత వసుూవుల వలల ననుే "సెకెండ్ హాయెండ్"
అని అెందరూ ఏడిపెంచ్చవారు. అది నా మనసులో బాగా నాటకు పోయిెంది. ఆ బాధ వలల వచేన కోపెంలో నినుే ఎన్నే మాట్లు
అనాేను. కానీ నువువ అనీే గుెండెలోల దాచుకుని ననుే క్షమిెంచ్చవు.
నాకు జీవితెం గొపు పాఠెం నేరిుెంది. "కొతూదనెం అనేది శాశవతమైన ఆలోచ్నలోల, ఆచ్రణలో ఉెండాలి...అశాశవతమైన వసుూవుల
విష్యెంలో కాదు" అని. నీ పేరు, రూపమే కాదు.. మనసు కూడా అతయెంత సుెందరెం...ననుే క్షమిెంచ్వూ..అని భారయని నుదిటిపై
మదాుడాడు ఉమాపతి.
ఇనేేళ్ల వివాహ బెంధెంలో స్వచ్ేమైన తొలి ప్రేమను ఆ స్ురశలో అనుభవిెంచెంది సుెందరి. వెంట్నే మదుు బాకీ త్మరేేస క్షమిెంచ్చనని చెపుకనే
చెపుెంది.
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పుటికి నా MCA పూరూయి స్ెంవతసరెం అయిెంది. జాబ్ రాలేదు.
నాకు Software ఉద్యయగెం కెంటే కూడా ప్రజాస్ెంబెంధమైన స్మస్యలను ప్రతయక్షెంగా
పరిష్కరిెంచ్గలిగే ఉనేత ప్రభ్యతోవద్యయగాలెంటేనే మకుకవ ఎకుకవ. అవినీతిమయమైన ఆ
వయవస్థ కు నాలెంటి నీతిమెంతుల అవస్రెం ('డబాా' కాదు) చ్చల చ్చల వుెంది. పైగా,
‘మహిళ్ల పై జరిగే అతాయచ్చరాలకు వయతిరేకెంగా పోరాడాలి' అనేది జీవితెంలో నాకునే
అతి పదు ఆశయెం. ('ఫెమినిసుు', 'మహిళ్ళ మెండలి' అనుకుెంటనాేరా... కానివవెండి..) నిరుద్యయగనైన నా
ఆలోచ్నలను, ఆశయ్యలను ఫలిెంపచ్చయగల ఒక గొపు అవకాశెం ఒక రోజు నాకు పేపరోల కనిపెంచెంది. ఆనెందెంతో
నా మనసు ఉరకలు వేసెంది. 'తవరలో 200 మహిళ్ళ ఎసెపస పోసుుల భరీూ'. మామూలుగా ప్రతి స్ెంవతసరెం 30 మహిళ్ళ
ఎసెపస పోసుులు భరీూ చ్చసాూరు. Competition పదుగా ఉెండదు. అెందునా ఇప్పుడు 200 పోసుులెంటే, అవనీే భరీూ
అయితే గొపేు! అెంటే, ఇప్పుడు నేను అపపల చ్చస అరహత సాధ్ధస్నూ చ్చలు, నాకు ఎసెపస ఉద్యయగెం వచ్చేసుూెంది. వెంట్నే శరీర
బరువు, పొడవు, చూసుకునాేను. స్రిపోయ్యయి. అరహత కోస్ెం పరుగు, షార్ుప్పట్ , లెంగ్జెంప్ లెంటివి చెయ్యయలి.
నా స్నేహితురాలైన ఒక National Player ను కలుసుకునాేను. కొదిుగా practice చ్చస్నూ అవనీే తేలిగాగనే చెయ్యయచ్ేని
చెపుెంది. ఇక Written Test paper ను మనెం ఎలగూ చెంచ్చసాూెం. కాకపోతే Physical Events కోస్ెం శిక్షణ
అవస్రెం కాబటిు, Notification కోస్ెం ఎదురు చూడకుెండా, వెంట్నే Coaching లో join అవావలి.. గాలిెంచీ,
గాలిెంచీ, best Institute ను కూడా వతికి పటేుసుకునాే! ఇక డబ్దాలు కటిు చ్చరడమే తరువాయి. అమాీ నానేలను
డబ్దా అడగాలి.
నేను అమీకు విష్యెం చెపు డబ్దా అడుగుదామని వళ్ళలను, అమేీమో ఒక స్ెంబెంధెం విష్యెం నాతో
మాటాలడాానికి వచేెంది. నేను ఉద్యయగప్రయతాేలోల ఉెంటే, వాళ్ళల నా పళిల ప్రయతాేలోల ఉనాేరు. అమీ చెపున
స్ెంబెంధెం విష్యెం నేను వినలేదు, వినే ఉదేుశెం నాకు లేదు. నా S.I. ఉద్యయగప్రయతాేల గురిెంచ విని మాత్రెం అమీ
హతాశురాలైెంది. స్స్నమిరా ‘వదుు’ అెంది. ‘ఎెందుక’ని అడిగాను. C.I. నినుే 'మెండ' అని తిడతాడు అెంది. లేబరోళ్ళల
అయితే తపు (క్షమిెంచ్ెండి) మనలెంటి గౌరవనీయ కుటెంబాలోలని స్త్రీలు ఎసెపసలు గా వళ్లరు, అెంది. Police Department లోనే కొదిుగా D.S.P. లెంటి పదు పోసుు అయితే ఫరవాలేదు గానీ, S.I. గా మాత్రెం కుదరదెంది. ఎన్నే
విధాలుగా convince చెయయడానికి ప్రయతిేెంచ్చను. "అమాీ నీవనీే అపోహలు" అని చెపాును. కొెంత ఆమె
చెపునదాెంట్లలన్స నిజమెంది. ఎకుకవగా క్రీడాకారిణులు, దిగువమధయతరగతి, బీద కుటెంబాలోలని యువతులే
కానిస్నుబ్దల్, ఎసెపస పోసుుల కోస్ెం పోటీ పడతారు. మధయతరగతి కుటెంబాలోలని నాలెంటి అమాీయిలు వీటికి
దూరెంగా ఉెంటారు. ఒకవేళ్ ఒకరిదురు వచేనా, వాళ్లకు పళిల కావడెం స్మస్యగా మారుతుెంది. నాకు తెలిసన S.I.
ఒకావిడ పళిల కావట్ెం లేదనే కారణెంగా ఉద్యయగెం మానేసెంది. అయినా పై విష్య్యలేవీ నా ఉతాసహానిే
తగగెంచ్లేకపోయ్యయి. పటువదలకుెండా అమీను ఒపుెంచ్డానికి ప్రయతిేస్తూనే ఉనాేను. "ఇెంక్కమైనా అవువ గానీ,
నువువ ఎసెపస అవవడానికి మాత్రెం నేను ఒప్పుకోను" అని మొెండిక్కసెంది అమీ. నిజమే, ఆవిడ నాకెంటే ఎకుకవ లోకానిే
చూసెంది, ఎకుకవ మెంది పోలీసులీే చూసెంది. ఆడైనా, మగైనా, ఎకుకవ మెంది పోలీసులు బూతులు తిడుతూ
మొరటగా ప్రవరిూస్తూ ఉెంటారట్. నేను పోలీసునైతే నేను కూడా ఆ విధెంగా మారిపోతానట్. ననుే అల మొరటగా,
స్ెంసాకరహీనెంగా ఆవిడ ఊహిెంచుకోలేకపోతోెంది. నా ప్రయతేెం నేను ఆపలేదు. 'నేను ఎసెపస అవావలి' అనాేను.
'మెంచ స్ెంబెంధెం, నువువ పళిల చ్చసుకోవాలి' అెంది. తిెండి తినట్ెం మానేసాను. ఆవిడా మానేసెంది. ఏడిచ్చను. ఆవిడ
కూడా కళ్లనీళ్ళల పటుకుెంది. "ప్లలజ్ మమీీ" అనాేను. "ప్లలజ్ బిెందూ" అెంది. ఇక తపులేదు. వారెం రోజుల ఘరషణ
అనెంతరెం, నేనావిడ దారికి వళ్లక తపులేదు. పళిల చూప్పలు జరిగాయి. స్ెంబెంధెం కుదరలేదు (వరకట్ే స్మస్య). ఇక
నేను S.I. అవడెం స్ెంగతి మరచపోయ్యను. కానీ ఇది జరిగన రెెండు నెలలకు పేపరోల న్సయస్... 'అబలలైన మహిళ్ళ
ఎసెపసలను అధ్ధక స్ెంఖ్యలో నియమిెంచ్డెం వలల, డిపార్ుమెెంట పనిత్మరు కుెంటపడుతుెందనే అభిప్రయెం పోలీసు
వరాగలోల వయకూెం కావడెంతో, 200 మహిళ్ళ ఎసెపస పోసుుల రదుు'.
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- రవి కొపురప్ప

మీకు తెలియని, కనిపెంచ్ని యుదిెం జరిగెంది మిమీలేెందరినీ రక్షెంచ్డానికి !!

తలుప్ప మెందుకు తోస ఇదురెం ఒకరినొకరు ఎదురుగా చూడగానే, వెంట్నే ఇదురెం
అచ్చతనెంగా పడిపోయ్యమ. నా ఆఖ్రి శావస్లో ఒక్క ఒక స్ెంక్కతెం పెంపాను.....మరణెం.
***** ***** *****

దివయ నా వైపే చూసోూెంది. మొహెంలో దిగులు కనిపసోూెంది, కాని తను పడే బాధ నాకు తెలుసోూెంది. తెలియడెం అెంటే
ఊహిెంచుకోవడెం కాదు, ఆ బాధ నాకు నిజెంగా (మెదడులో) తెలుసోూెంది. నా ఊహా, లేదా నేను ఇెంకా నిద్రపోతునాేనా? ద్దబా
బాగా తగలినటుెంది నాకు. మెలలగా కదిలను. దివయ నా చెయియ పటుకొని అడిగెంది, "ఎల వుెందిప్పుడు?" మా అపారుుమెెంట
ఫస్ు ఫోలర్ నుెంచ పడాాను. కాని కిెంద పొదలు వునాేయి కాబటిు స్రిపోయిెంది. తలకు పదు ద్దబా తగలేలదు కాని దిమీగా ఉెంది.
"ఫరవాలేదు, కొెంచెెం బట్ర్".
ఇెంతలో డాకురుగార్కచ్చేరు. "ఎల వుెందిప్పుడు?" మెలలగా తల ఊపాను ఫరేలదనేటు. ఆయన దగగరకొచే, తల మీదునే కట్లను
పరీక్షెంచ, పకకనునే కెంపూయట్రోల ఏద్య చూసుూనాేరు..
"బాగానే పని చ్చసోూెంది, నొపు అెంత లేదు" అని మళ్ళు నేనే అనాే.
దివయ నావైప్ప అరథెం కానటు చూసెంది....తనేమీ అడగలేదనేటు. డాకురు నా వైప్ప అయోమయెంగా చూశారు..నేను వాళ్ు వైప్ప
చూస "ఆయన అడగబోతునాేరని నేనే..." మధయలో ఆగాను. ఏెంటిది? ఆయనేమీ అడగలేదా? మరి డాకురు మెందు పని
చ్చసోూెందా లేదా అని అడిగనటు వినిపెంచెంది...కాని వాళిుదురి మొహాలు చూసుూెంటే ఆయన అడిగనటు లేదు..నేను
ఊహిెంచుకునాేనా?
ఆయన నా వైప్ప చూస్తూ " మీకు ద్దబా తగలి హాసుట్ల్ కు వచేనప్పుడు కొనిే నారీల్ మెడిసన్స ఇస్నూ, తలకు బీలడిెంగ్ తగగలేదు.
బ్రెయిన్ కి డాయమేజి ఎకుకవవుతోెంది. ఆ పరిసథతులోల ఒక్క ఆపషన్ కనిపెంచెంది. మాది పదు హాసుట్ల్ కాబటిు, మా దగగరికి
ఫారీస్తయటికల్ కెంపనీ వాళ్ళు ఎక్సపరిమెెంట్ల్ డ్రగ్స త్మసుకొసాూరు. అెంటే ఇవి ఇెంకా గవరేమెెంట నుెంచ పరిీష్న్ రాలేదు
జనాల మీద వాడటానికి. అలగ ఒక పదు మలీునేష్నల్ ఫారాీ కెంపనీ మాకు ఒక డ్రగ్ త్మసుకొచేెంది. దానివలల, బ్రెయిన్ లో
డాయమేజి అయియన న్సయరాన్స రిపేరు చెయయచుే. కొదిు మెంది మీద వాడామ, ఒక మెంచ రిజలేు కనిపెంచెంది. మీ వైఫ్ ని పరిీష్న్
అడిగ మీకు ఆ డ్రగ్ ఇచ్చేమ. చూసుూెంటే అది పని చ్చసుూనేటేు వుెంది"

నేను దివయ వైప్ప చూశాను. తను నా చెయియ నెమీదిగా నొకిక చనే చరునవువ నవివెంది. ఎెంతో ప్రశాెంతగా అనిపెంచెంది.
డాకుర్ లేస్తూ "ఇెంకో మూడు రోజులు చూశాక డిశాేర్్ చెయ్యయలో లేద్య చూదాుమ. మళ్ళు కలుసాూ" అని వళిుపోయ్యరు.
దివయ నా వైప్ప చూస్తూ "ఇెంక నేను ఆఫీసుకి వళ్ళులి, ఇపుటిక్క మూడు రోజులు లీవు పటాును. సాయెంత్రెం కలుసాూ, ఈ లోప్ప
ఏదైనా కావాలెంటే ఫోను చెయియ.." అని మళ్ళు ఆగ చనేగా నా చెయియ మీద కొటిు "ఊరికినే కాదు, అవస్రెం ఉెంటేనే చెయియ.
నాకు తెలుసు, క్కవలెం నా మాట్ ఫోన్నల వినడానిక్క చ్చసాూవని".. నేను నవివ స్రేననాే. తను బాయగు లోెంచ ఒక ప్పస్ూకెం త్మస,
"ఇదిగో, టెం పాస్ అవవడానికి ఇది చ్దువుకో, ఎప్పుడూ టీవీ, ఫేసుబ్దక్ లే కాకుెండా" ఇచే వళిుపోయిెంది.
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తను వళిున తరువాత ఒక గెంట్ స్నప్ప ఏద్య ఒక అరథెం పరథెం లేని సనిమా ఒకటి టీవీ లో చూస, విరకిూ కలిగ, నా ఫోన్ త్మస
ఫేసుబ్దకుక మీద పడాాను. అది కూడా చరాక్కసెంది. ఎవరి పోసుు చూసనా తామేద్య ప్రపెంచ్ెం బదులయేయ పనిచ్చశామనేటు పటేు
స్రవసాధారణమైన మెస్నజీలు. లేదా, తమ ఫోట్లలు ఎప్పుడూ మారుస్తూ, లైక్స చూస మరిసపోయేవాళ్ళు. సెల్ు ఇెండల్ల్న్స కి
పరాకాష్ు. అస్లు ఇెంట్రెసుెంగ్ కెంటెెంట్ చ్చల తకుకవ. ఇెంక లభెం లేదని ఫోన్ పకకన పడేస పడుకుెందామని కళ్ళు
మూసుకునాే. నిదుర రాకపోతే, దివయ ఇచేన ప్పస్ూకెం పటుకునాే. కనీస్ెం చ్దివితే నిద్రొసుూెందేమోనని.
అయిదు నిమిషాలోల ప్పస్ూకెం అయిపోయిెంది. నిద్ర స్ెంగతి తరువాత, మెందు నాక్క ఆశేరయెం వేసెంది. 350 పేజీల ప్పస్ూకెం
అయిదు నిమిషాలోలనా? ఆరోగయెం బాగునే వాళ్ుక్క రోజులు పడుతుెంది చ్దవడానికి, అలెంటిది హాసుట్ల్ లో తల కి ద్దబా తగలి
వునే నేను...?? పకకన ఏద్య మెడికల్ మానుయయల్ ఉెంటే చూశా.. దాదాప్ప అనేే పేజీలు..అది కూడా అయిదు నిమిషాలోల..

మెంచ్ెం మీద నుెంచ వెంట్నే దిగ నిలుేని జరిగెంది అరథెం చ్చసుకోవడానికి ప్రయతిేసుూనాే. ఏెంటిది? ఏెం జరుగుతోెంది? డాకుర్
కూరుేనే కెంపూయట్ర్ కనబడిెంది. ఆయన చెపున మాట్లు గుర్కూచ్చేయి ”...ఫారాీస్తయటికల్ కెంపనీ వాళ్ళు ఎక్సపరిమెెంట్ల్ డ్రగ్స
త్మసుకొసాూరు..”.
కెంపూయట్రోల ఆ డ్రగ్ పేరు ఏెంట్ల తెలుసుకోవాలి. లగన్, పాస్వర్ా తెలీదు. ఎల? నా మెదడులో ఏద్య తేడా. చ్చల చురుకుగా
పని చ్చసోూెంది. కీబోరుా మీద టప్ప చెయయడెం మొదల్లటాు కొనిే కాెంబినేష్నుల. మూడు సారుల తప్పు చ్చస్నూ కెంపూయట్ర్ లకైపోతుెంది.
కళ్ళు మూసుకొని, డాకుర్ టప్ప చ్చసుూనేప్పుడు కీ లు గురుూ తెచుేకునాే.....ఓక్క! ...ఓపన్ అయియెంది. నా పేరు టప్ప చ్చస్నూ డ్రగ్
ఇన్ఫరేీష్న్ వచేెంది...దాని పేరు తెలుసుకొని, లగవుట్ చెయయబోతుెంటే, ఒక అలోచ్న వచేెంది. నాక్కనా, ఇెంకా ఎవవరి కైనా
ఇచ్చేరా? సెర్ే చ్చస చూస్నూ, ఇెంకో పదకొెండు మెందికి ఇచ్చేరని తెలిసెంది. అెందరిలోను పని చెయయలేదు ఆ డ్రగ్...నాతో స్హా
ఇెంకో ఇదురిలో మాత్రమే పని చ్చసనటు రికారుాలు చెబ్దతునాేయి...డాకుర్ కొెంచెెం అతిశయోకిూ చ్చశారనేమాట్, మెంచ రిజలేుే
వచ్చేయని చెపునప్పుడు..ఆ ఇదురి పేరుల, అడ్రెస్ లు గురుూ పటుకొని లగవుట్ చ్చశా..
నా ఫోన్ త్మసుకొని ఆ డ్రగ్ పేరు గూగుల్ లో సెర్ే చ్చశా...పదుగా ఏమీ తెలీలేదు కాని, ఫారాీ కెంపనీ మీద ఈ డ్రగ్ కు
స్ెంబెంధ్ధెంచ ఏద్య క్కసు నడుసోూెంది...ఆ ఫారాీ కెంపనీ చ్చల పేరు మోసెంది....దొరికిన క్కసు వివరాల బటిు చూస్నూ, ఈ డ్రగ్ వలల
బ్రెయిన్ డాయమేజి అవుతుెందని, పరిీష్న్ ఇవవకూడదని క్కసు పటాురు..కెంపనీ మాత్రెం టెసుు రిజలుుే బాగునాేయని ఇదురి మీద
పని చ్చశాయని చెపాురు...ఆ మిగతా తొమిీది మెంది ఊస్న లేదు..
నాకరథెం అయియెంది...నా మీద కూడా 'పని ' చ్చసెంది ఆ డ్రగ్, ఆ ఇదురు కాకుెండా. ఈ కెంపనీకి ఆరీీ, మిలిట్రీ నుెంచ ఏద్య
ఒపుెందెం వుెంటెంది ఈ డ్రగ్ డెవలప్ చెయయడానికి.. మెందు మా మీద ప్రయతేెం చ్చశారు. ఎవవరికీ తెలీకుెండా రిజలుు
తెలుసుకోవచుే...దానిే బటిు డ్రగ్ కి మారుులు చ్చస ఆరీీ కి పెంపచుే...మాలెంటి వాళ్ళు ఏద్య బోనులో వుెండే ఎలుకలలెంటి
వారనేమాట్...వాడి పడేయచుే..
ఇెంక నేను బయలుదేరాలి...మిగతా ఇదురు ఎల వునాేరో తెలుసుకోవాలి. మాక్క ఎెందుకు ఇల అవుతుెంద్య అడగాలి. ఇప్పుడు
మెదడు కిలయరుగా వుెంది..తల మీదునే కటల త్మస డస్ు బిన్ లో పడేశా..ఇదురి పేరుల, అడ్రసుసలు తెలుసు కాబటిు వాళ్ుని వతకాలి...
డ్రెస్ వేసుకొని రూమలోెంచ తొెంగ చూస, ఎవరూ లేరని ఖాయపరుేకునే తరువాత, లిఫ్ు త్మసుకొని కిెందకి వళ్ళు..టాయకిస
మాటాలడుకొని మొదటి అడ్రస్ కి త్మసుకెళ్ుమని చెపాు.. దారోల నా బ్దర్ర చ్క చ్కా అలోచసోూెంది.
ఈ పాటికి నేను
కనపడకపోయే స్రికి హాసుట్ల్ వాళ్ళు సెకూయరిటి అలర్ు చ్చసాూరు. తరువాత ఫారాీ కెంపనీ కి చెపాూరు...వాళ్ు 'ప్రపరీు ' కదా మరి
నేను..ఫారాీ వాళ్ళు వెంట్నే తమ 'మనుషులిే ' పెంపసాూరు ననుే వతకడానికి. అలగే దివయ దగగరికి కూడా పెంప్పతారు.
దివయ...తనని మెందు స్నఫ్ గా పటాులి..
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టాయకిస వాడికి మెందు దివయ ఆఫీస్ కి త్మసుకెళ్ుమని అడ్రస్ చెపాు..ఫోన్ త్మస దివయ తో వెంట్నే ఆఫీసు నుెండి బయట్కి రమీనాే.
తను మెందు ఖ్ెంగారు పడిెంది, నేను హాసుట్ల్ లో లేనెందుకు. ఆఫీసు దగగర దిగగానే, టాయకిస వాడిని పెంప, దివయని త్మసుకొని,
వేరే టాయకిస మాటాలడుకొని మా బాయెంకు దగగరికి వళ్ళు.. అెందులో నేను సాధయమైనెంత అమౌెంట బయటికి త్మస, నేను కొెంచెెం
మాత్రమే ఉెంచుకొని, మిగతాది దివయకి ఇచ్చే. దారి పొడుగునా దివయ అడుగుతూనే వుెంది ఏమైెందని...బాయెంకు వనకాల వళిు,
దివయ కి జరిగెంది చెపు, తను ఇెంక ఇకకడ వుెండడెం స్నఫ్ కాదని చెపాు..తను తక్షణమే ఊరు వదిలి వళ్ళులి, తెలిసన వాళిుెంట్లల
ఉెండొదుు..అది చ్చల ఈజీ కనిపట్ుడెం...దూరప్ప ఫ్రెండుస ఎవరైనా ఉెంటే అకకడికి వళ్ుమనాే...అప్పుడు కూడా నమీకెం
కలగల..ఇకకడ కెమెరాలు ఉనాేయి, తన ఫోన్ ట్రాక్ చెయయచుే...తన ఫోన్ త్మస పగలగొటిు, చెతూలో పారేశా..డిసోుస్బ్దల్ ఫోన్
త్మసుకొని దివయ కి ఇచే, ట్రెయిన్ ఎకికెంచ పెంపాను..తను ఏడుస్తూనే వుెంది జరిగేెంతస్నప్ప...కనివన్స చెయయడానికి కొెంచెెం టమ
పటిునా, వేరే దారి లేదు...స్నుష్న్నల నుెంచొని తనని చూస్తూ, పెంపలేక పెంపా...
దివయని పెంపన వెంట్నే పని మొదల్లటాు..మెందు మొదటి అడ్రస్ వునే చోటకి వళిు అడిగా. అకకడునాేయన
చెపాుడు...చ్నిపోయినతను వాళ్ుబాాయని, ఆ హాసుట్ల్ లో బానే వునాేడని, ఇెంటికి త్మసుకొచేన తరువాత కూడా బానే
వునాేడని, కాని కాలేజికి వళ్ళూెంటే య్యకిసడెెంట లో పోయ్యడని కళ్ు నీళ్ళు పటుకునాేడు. హాసుట్ల్ నుెండి వచేన తరువాత
బాగా చురుకుగా అయ్యయడని, చ్దువులో బాగా రాణిసుూనాేడని ఆనెందిెంచ్చ లోపలే ఇల అయియెందని ఆయన కుెంగపోయ్యరు..
'య్యకిసడెెంట ' అయియెందనే మాట్...పనైపోయిెందిగా...ఇెంక ఎలుకలతో పని లేదు...ఆయనిే ఓదారాే..అదేెంట్ల, నా మెదడులో
ఆయనిే ఓదారాేలని ఫీలిెంగు కలిగనప్పుడే, ఆయన కుదుట్బడాటు కనపడిెంది..థ్యెంకుస చెపు బయటికి వచ్చే...నాకరథెం
ఆయియెంది...ఇెంకొకరి ఫీలిెంగుస నియత్రెంచ్గలను ఇప్పుడు. స్రే..ఇెంక రెెండో అడ్రస్ కి వళ్ళులి..

రెెండో అతను ఎెంత వతికినా కనపడలేదు. చ్నిపోయ్యడనే ఆధారాలు కూడా లేవు. జస్ు మాయమైపోయినటు. ఇపుటిక్క రెెండు
రోజులయియెంది. ఈ రెెండు రోజులోల నేను ఒక చనే రూెం రెెంట కి త్మసుకొని, కెంపూయట్రుల, స్రవరుల, పటుకునాే. ఇతనిే ఎలగైనా
వతకాలి.....దానికెంటే మెందు డబ్దాలు కావాలి..ఇది టెం పటేుటు వుెంది...సాుక్ మారెకటు మీద కనుే పడిెంది...మెదడు వేగెంగా
అలోచసోూెంది..వెంట్నే అనాలిసస్ చ్చస, కొనిే షేరుల కొనాే...నా ప్రిడిక్షన్ తపుదు..కొనిే రోజులోల చ్చల డబ్దా వసుూెంది. దాని
కోస్ెం ఓవరీసస్ లో బాయెంకు అక్కెంట ఓపన్ చ్చశా. అెంతా సెట్ అయియెంది.
దివయ ఎల వుెంద్య తెలుసుకోవడానికి ఫోన్ చ్చశా...కనెకుు అవవలేదు..భయెం వేసెంది. తన డిసోుస్బ్దల్ ఫోన్ దావరా
కనుకోకవడానికి ప్రయతిేెంచ్చ..కుదరలేదు. ఇెంతలో ఆ ఫారాీ కెంపనీ పేపర్ అడెవరెపుజుమెెంట ఇచేెంది. అది మామూలు ప్రకట్నే,
తెలియని వాళ్ుకి. దాన్నల ఉనే ఒకక పదెం, నాకు తెలియ్యలనే చ్చసనటు వునాేరు...తమ కెంపనీ 'దివయ ' మైన ఔష్ధాలు
తయ్యరుచ్చసుూెందని. కిెంద ఒక అడ్రసుస.

ఓక్క..వాళ్ునుెండి దివయ ని విడిపెంచ్చలి. వాళ్ు వీక్ పాయిెంటల తెలుసుకోవాలి. కొెంచెెం హాయకిెంగ్ చ్చస్నూ, ఆ కెంపనీ సీఈవో ఆఫీసు
అక్ెంట దొరికిెంది. అస్లు అెంత పదు పొజిష్న్నల వుెండి తన ఆఫీసు అక్ెంటకి అతయెంత సునాయ్యస్మైన పాసావరుా పటుకునే
వాడిని అస్లు సీఈవో గా ఎల చ్చశారో తెలియదు. ఇెంకా ఆస్కిూకరమైనదేెంట్ెంటే, వాడి అక్ెంట్లల కొెంత 'అడల్ు కెంటెెంట్ '
దొరికిెంది. నాకు ఇెంకా ఆశేరయెం వేసెంది. అస్లు ఇెంత మెందు చూప్ప లేని వాడు ఇెంత పదు పొజిష్న్నలకి ఎల వచ్చేడని. స్రే,
ఆ అక్ెంట్లల వునే మెటీరియల్ ప్రిెంట త్మస, పేపరులో ఇచేన అడ్రెస్ కి పోసుు చ్చశా.

23

ఏప్రిల్ 2018

తరువాత రోజు పేపరులో వతికితే, ఎకకడో చనే ప్రకట్న. ఒక పాయక్కజిెంగ్ కెంపనీ తమ ‘పాయక్కజిని’ భద్రెంగా పెంపేశామని.
పెంపన అడ్రెస్స, ఫోన్ నెంబరు ఉెంది. నేను మలీు హాపుెంగ్ న్నడుస ఉపయోగెంచ ఫోన్ చ్చశా. ఫోన్ ట్రాక్ చెయయకుెండా
వుెండేెందుకు. దివయ మాట్లు వినగానే గటిుగా ఊపరి ప్లలుేకునాే. తను స్నఫ్ గానే వునాేనని, ఏెం జరుగుతోెంద్య అరథెం
కావటేలదని చెపుెంది. తనని స్మదాయిెంచ, ఇప్పుడు ఏమీ కాదని, ఇెంటికి వళ్ుమని, తొెందరోలనే తనని త్మసుకెళ్ళూనని చెపు మళ్ళు
ఫోన్ చ్చసాూనని చెపాు.
స్మస్య లేదు. దివయ ని ఫాలో చ్చసుూనాేరు. తనని ఏమీ చెయయరు....ఫారాీ వాళ్ళు ఏమీ చెయయరు. మరి మిలిట్రీ వాళ్ళు? నేను
కావాలి వాళ్ుకి. దివయ కాదు. మఖ్యెంగా నా మెదడు కావాలి. ఇపుటిక్క ఇెంకోళ్ుని కెంట్రోల్ చెయయగలిగే పవరు ఉెంది నాకు. అది
వాళ్ుకి కావాలి. ఇెంతకీ ఆ రెెండో అతను ఎకకడ?
కొదిు రోజులోల నా షేరుల బాగా కూడబటాుయి. అవి ఓవరీసస్ అక్ెంటలోకి వేస, దాని తాలూకు వివరాలు ఒక స్నఫ్ బాకుస లో
పటాును. ఆ వివరాలు దివయ ఫ్రెండుకి పెంపాను. నాక్కమైనా కనీస్ెం తనకి దకుకతుెంది. ఒక రోజు, హఠాతుూగా దివయ మొహెం నా
కళ్ు మెందు కనపడిెంది. నేను చెయయలేదు. ఆ మొహెం అలనే వుెండిపోయి, కొెంతస్నపట్లల మాయమయియెంది. నిమష్ెం
తరువాత, ఒక రూమ తలుప్ప కనిపెంచెంది...తరువాత ఆ రూమ వుెండే బిలిాెంగు, రోడుా..
ఆ రెెండో అతని మెస్నజి ఇది. తనని కలవమని. నేను తపుకుెండా రావాలని దివయ మొహెం చూపెంచ్చడు.. దివయని అతను కిడాేప్
చెయయకకరేలదు. నాలగే ఎకకడ కూరుేని వునాే తనకి హాని చెయయగలడు. ఫారీస వాళ్ళు పెంప వుెండరు ఇతనిే. వాళ్ళు నా
జోలికి ఇెంక రారు. నా జోలికి రావలిసన అవస్రెం మిలట్రి వాళ్ుక్క. అెంటే ఇతను మిలట్రీకి పని చ్చసుూనాేడనే మాట్. అెందుక్క
రికారుాల నుెండి మాయమయ్యయడు.
నేను వళ్ుక తపుదు. ఇది అెంతెం చెయ్యయలిసెందే. నేను ఆ బిలిాెంగు దగగరికి వళ్ళును. ననుే రమీనాేడెంటే క్కవలెం రెెండు కారణాలు:
ఒకటి ననుే కూడా మిలట్రీ కి స్హాయ పడమని ఒపుెంచ్చెందుకు, లేదా ననుే స్మాపూెం చ్చస్నెందుకు. ఆ రూమ దగగరికి వళిు
తలుప్ప మెందుకు తోస ఇదురెం ఒకరినొకరు చూశామ.
మా మధయ మాట్లు అవస్రెం లేదు. ఊహలు చ్చలు. మొతూెం అెంతా ఒకక సెకను లో అయిపోయిెంది.
అతను అడిగన దానికి నేను ఒప్పుకోలేదు. మేమిదురెం కలిస్నూ ఎెంత పవరు వుెంటెంద్య నచ్ేచెపేు ప్రయతేెం చ్చశాడు. ప్రపెంచ్చనిే
గుపుట్లల పటుకోవచ్ేనాేడు. నేను మన బతుకులు మనెం బతుకుదామ, వీలైనప్పుడు ఇెంకోళ్ుకి స్హాయెం చ్చదాుమనాే. నాది
చనే ప్రపెంచ్ెం అనాేడు. అయితే ఈ చనే ప్రపెంచ్ెంలో నువోవ, నేన్న వుెండాలి అనాే. నా మెదడు లోకి వెంట్నే ఏద్య
గుచుేకునేటుు నొపు. అతనికి నాకెంటే పవరు ఎకుకవనేమాట్. నేను తిరిగ బిలిాెంగు కూలిపోయేటు వునే దృశయెం పెంపా.
కొెంచెెం చ్లిెంచ్చడు కాని వెంట్నే తేరుకునాేడు. నేను తేరుకొనే లోపల ఇెంకో ద్దబా. నా శరీరెంలో అవయవాలు కదలనటు.
ఊపరి బిగపటుకుపోతోెంది. అతను నా మెదడులో వునాేడు ఇప్పుడు. ఆక్రమిెంచుకుెంటనాేడు. ననుే మారుసాూడట్. నాకు
తెలిస్నస్రికి అతను ఏెం చెపేూ అది చ్చసాూనట్. ఇెంతలో నాకు చనే దారి కనబడిెంది. ననుే ఆక్రమిెంచ్చ ధాయస్లో అతని మెదడు
తెరుచుకుెంది. నేనేెం చెయ్యయలో అరథెం అయియెంది. నేను తపుెంచుకోలేను. కనీస్ెం ఇదురెం తపుెంచుకోకుెండా చ్చసాూ.
ఒకక సారి దివయ మొహెం, తన స్ురశ, మాట్, తనతో అనుభూతులు అనీే గురుూ తెచుేకొనాే. తనకి స్ెందేశెం పెంపా...ఇెంక
శెలవని. నా ఆఖ్రి శావస్లో ఒక్క ఒక స్ెంక్కతెం పెంపా అతనికి, నాకు.....మరణెం.
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ఈ చత్రాలను చూడగానే జీవెం ఉటిుపడుతునాేయి కదూ..ఇవి ఇెంట్రెేట్ లో నుెండి డౌన్లోడ్ చ్చసనవి కాదు సుమా...ఇవి
స్వయ్యనా మన TAM స్భ్యయరాలు వైదయ వరద గారు తన స్వహసాూలతో గీచన (జీవెం పోసన) చత్రాలు. వీరు రవి కొపురప్ప గారి
స్త్మమణి. ఇెంకెెందుకు ఆలశయెం...ఈ కళ్ళకారిణి ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మెందు మెందు మరెన్నే మెంచ చత్రరాజాలు
గీయ్యలని TAM మనస్తురిూగా కోరుకుెంటెంది.
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- సుపాణి
కోటిప్పనేమల వనెేల కోరుకుెందమా
వేయివస్ెంతాల వలుగు వేడుకుెందమా
భరతజాతి బహుళ్ కీరిూ పాడుకొెందమా

మానవతకు జయపతాక ఎగురవేతమా.
ఈ గెంగా గోదావరులు బహుపవిత్ర త్మరి నదులు
ఆ కాశీ , ఈ కెంచీ -దివయమైన ధామమీలు
కాళిదాసు భవభూతులు టాగూరూ పోతనేలు
సాహితి సామ్రాజయమలో కవిప్పెంగవరాజమీలు

తాయగయ్యయ రామదాసు అనేమయయ తులస సావమి
స్ెంగీతప్ప భావనలో స్ెంకీరూన స్వరఝరులు
తాజమహలు బృెందావనులు స్ెందరశక క్షేత్రమీలు
అజెంతా ఎలోలరాలు చత్రకళ్ళ స్రవెంతులు
కూచపూడి కధాకళ్ళ నృతయభారతికి సరులు
పాడీ పెంట్ల పల్లలలు చెమట్లడేే శ్రమకీరుూలు
హిమాలయమూ కాశీీరూ
భరతమాతకు మకుట్మీలు
స్తాయహిెంస్ల వరూన
మన జాతికి జవస్తవమీలు
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"భ

- 2018
రిెంచు వాడు భరూ" అని మనకి ఒక నానుడి. కానీ భూమిని మోస్నది స్త్రీ. స్ెంసారానిే నడిపేది స్త్రీ. కడుప్ప

నిెంపేది స్త్రీ. ఆఖ్రికి నేను మగాడిని అని ర్కమీలు విరుచుకునే మగాడి మగతనానికి ఒక అరథెం ఇచ్చేది స్త్రీ. ఒక తలిలగా, ఒక
తోబ్దటువుగా, ఒక స్నేహితురాలిగా, ఒక భారయగా, ఒక కూతురిగా వివిధ రూపాలోల మనకు తోడుగా ఉెండే ఆడది లేనిదే ఏ మగాడికీ
రోజు మెందుకు వళ్ుదు. స్త్రీ ప్పరుషులు స్మానమా కాదా అనేది నేటి తరానికి ఒక ప్రశే కాదు. ఒకరు బలవెంతులయియ ఉెంటే ఏనాడో
రెెండవ వారు అెంతరిెంచ్చ వారు. ఎవరు అెంతరిెంచనా మర్కకరికి మనుగడ లేదు. అెందుక్క స్త్రీ ప్పరుషులు ఎప్పుడూ స్మానమే..స్త్రీలు

కొెంచెెం ఎకుకవ స్మానెం... ఎెందుకెంటే..

మగాడు అనాదిగా ఇెంటికి కావలసనవి స్మకూరిస్నూ..ఆడది ఇెంటిని చ్కకబడుతూ బిడాలను ప్రేమతో సాక్కది. ఇది ఒకపుటి

కాలెం. కాలెం మారుతోెంది. మరి మారుతునే కాలనికి అణుగుణెంగా ఎన్నే మారుులు వచ్చేయి. ఎనిే కాలలు మారినా మారుు
చెెందనిది తలిల ప్రేమ. అది ఎనేటికి మారుు చెెందనిది. ఒక మగాడికి "తలిల" ప్రేమను పెంచతే, "భారయ" రూపెంలో మళ్ళు ఆ మగాడి బిడాలకు

మాతృతవప్ప మమకారానిే అెందిసుూెంది. అటవెంటి భారయ పట్ల మృదుతవెం, ప్రేమ, గౌరవెం మగాడికి ఒక "తోబ్దటువు" దావరా
అలవడుతుెంది. స్త్రీ ప్పరుషుల బాధయతలు వేరయినా...హకుకలు మాత్రెం స్మానమే అనే నిజానిే ప్రతి మగాడూ తెలుసుకోవాలి.

ప్రపెంచ్ మహిళ్ళ దిన్నతసవెం స్ెందరభెంగా TAM నిరవహిెంచన వేడుకలోల భాగెంగా మారిే 3, 2018 న మేరీలెండ్లోని

తెలుగు మహిళ్ల్లెందరో ఒక చోట్ కలిస కొనిే గెంట్ల పాట ఆనెందెంగా గడిపారు. ఈ స్ెందరభెంగా పారడైస్ ఇెండియన్ కుజీన్లో
జరిగన కారయక్రమెంలో మఖ్య అతిథులుగా డా. కాెంచ్న గారు, రియ్యలుర్ కిర్కన్ గారు, మరియు వనెేెంరెడిా కళ్ళయణి గారు పాల్గగనాేరు.

ఆట్లు, పాట్లతో ఎెంతో ఆనెందెంగా ఈ కారయక్రమెం జరిగెంది. కొనిే గెంట్ల పాట నారీమణులు ఇెంటి బాధయతలకు దూరెంగా

ఉలలస్ెంగా గడిపారు. ఇటీవల మరణిెంచన ప్రమఖ్ నటీమణి శ్రీదేవిని ఈ స్ెందరభెంగా తలచుకుని మౌనెం పాటిెంచ, ఆవిడ ఏ విధెంగా
వివిధ పాత్రలోల భారత్మయ ప్రేక్షకులను అలరిెంచ్చరో గురుూ చ్చసుకునాేరు.
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- చ్ెంద్రవదన

ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు శారీరకెంగా విభినేమైన విధులు నిరవరిూెంచ్డానికి పరిణామెం చెెందిన జీవాలు. ఈ తేడాల
నాధారెంగా చ్చసుకుని మాత్రమే ఆడ, మగ అను లిెంగ వరీగకరణ జరుగుతుెంది. స్త్రీతవెం, ప్పరుష్తవెం అనేవి సామాజికెంగా
నిరిీెంచ్బడిన నిబెంధనలు. ఆడవాళ్ుచ్చ ప్రదరిశెంచ్బడే దయ, కరుణ, సుకుమారమ, ప్రేమ అనబడే విలక్షణమలను స్రీతవెం
అని, మగవారికి ఉెండే ధైరయమ, స్తుూవ, సావతెంత్రయరెం, చురుకుతనమ, మఖ్యెంగా నాయకతవ లక్షణమలను
ప్పరుష్తవమని విభజిెంచ్బడాాయి. ఇవి స్మాజెం వారి నుెండి ఆశిెంచన లక్షణాల, లేదా లిెంగ అనివారయమైన లక్షణాల
అనేది మాత్రెం స్ెందేహాస్ుదమైనది.
కానీ కాల క్రమేణా సామాజికెంగా వచేన మారుుల వలన ఈ లిెంగ ఆధారమైన విలక్షణాలు ఇరు వరగెం వారికి
వరిూెంచ్డెం చూసుూనాేమ. అెంటే ఒక స్త్రీ మగవాని వలే ధైరయెంగా, చురుకుగా, నాయకురాలు కాగలదు; అదే విధెంగా ఒక
ప్పరుషుడు అమితమైన దయ్యద్రహ్రుదయుడై, సౌమయెంగా, ఓరుుతో సాధువులగా కుడా బ్రతకగలడు. ఇల ఉెండడెం కుడా
ప్రకృతి స్హజమే.
ఐతే, ఇరువరగెం వారు చ్దువులో, తెలివిలో, ఉద్యయగాలలో స్రి స్మానులైనప్పుడు, మగవారు మాత్రమే ఇెంటి
పదుగా చ్లమణి అవుతునాేరెెందుకు? ఇకకడ భారయ, భరూల మధయ విభేదాలు స్ృషిుెంచ్డానికో, లేదా మాగవారి, ఆడవాళ్ు
మధయ వివాదెం రేపడానికో వేసన ప్రశే కాదు. మన చుట్టు జరిగే విెంతలు విడూారాల గురిెంచ మటాలడుకోవడెం
మనెందరకీ అలవాటే. చ్చల మెందికి రివాజుగా తోచన విడూారెం ఏమిట్ెంటే, భారయ ఎెంత చ్దువుకునేపుటికీ,
తెలివైనదైనపుటికీ, పనిమెంతురాలైనపుటికీ, ఇెంటి పదు ఎవరు అెంటే భరూ పేరు మాత్రమే వినిపసుూెంది. అెంటే భరూ
వయసులో పదువాడు కాబటాు? ఈకాలెంలో తోటివయసుకలును కూడా పళిుచ్చసుకుెంటనాేరు. ఇప్పుడూ అెంతే. ఇెంటి
పదు అెంటే 'వారే!!'
' వారు' ఇెంటి పదుగా ఉెండట్ెంలో తపేుమీ లేదు, ఎప్పుడు ? వారు తెలివిగా, స్మరివెంతెంగా, తన స్ెంగతులను,
తన కుటెంబస్భ్యయల వయవహారాలను చ్కకదిదుుకోగలిగనప్పుడు. కానీ చూస్నూ ఆ 'వారికీ' అెంత తెలివి లేదు. భారయ మహా
తెలివైనది, కారయ సాధకురాలు. కాని, ఆ వారు ఎప్పుడూ ఆమె మాట్ వినరు, ఆమెను స్లహాలు ఇవవనివవరు. ఒకవేళ్
ఇచేనా, నాకు చెపేుట్ెంతటి దానివా అని కొటిుపారేసాూరు.
పళిు కాలెం య్యకక పరీక్షలని ఎదుర్కకని నిలబడిన వయవస్థ. ఈ వయవస్థలోని ఇరువరగెం వాళ్ళు తమవెంతు కృషి
చ్చయకపొతే ఇదెంత సునాయ్యస్ెంగా జరిగన , జరుగుతునే విష్యెం కాదు. నేను స్త్రీవాదకురాలు కానపుటికీ, పళిు అనే
వయవస్ూ ని కాపాడే విష్య్యనికి వస్నూ మాత్రెం ప్పరుషుల కనాే స్త్రీల స్హకారమే ఎకుకవగా కనిపసుూెంది.
ఇదివరకటి రోజులోల ఆడపలలలకి పళిు కాగానే, "నీ భరూను ఎదిరిెంచ్కుెండా చెపున మాట్ విెంట్ట ఒదిగ ఉెండు..."
అని చెపు పెంపెంచ్చవారు. దీనికి పలు కారణాలు ఉెండుెండొచుే - భరూ వయసులో పదువాడో, లేకపొతే కొద్యు గొపోు
అడపలల మీద నాలుగాకులు ఎకుకవే చ్దివినవాడో అయుయెండవచుే కాబటిు, కుటెంబెం మరియు చుట్టు ఉనే ప్రపెంచక
విష్య్యల మీద ఎకుకవ జాఞనెం కలిగ ఉెంటాడు అనే నమీకెంతో ఇల చ్చస ఉెండేవారు. ఆదే విధెంగా మగవాడికి కుడా
"భారయ కొెంగు పటుకుని తిరగకుెండా, నీ చెప్పు చ్చతలోల ఉెంచుకోవడెం నేరుేకో..." అని ఉచత స్లహాలు ఇసుూెండేవారు.
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నేటితరానికి వచ్చే స్రికి, 'నీ భరూ చెపునదానికలల తలడిెంచ్కుెండా తెలివిగా ఉెండట్ెం నేరుేకో. ఏ
గొడవల్గచేనా కోరుులో తేలుేకుెందాెం. మనమేమనాే తకుకవ తినాేమా? మన పలల స్ెంపాదిసుూెంది నెలకి లక్ష
రూపాయిలు’, అని డాబ్దలు పలిక్క పలల తరఫు వాళ్ళు; 'లోకమేమీ గొడుాపోలేదు, మన మాట్ విెంటే స్రి, లేకపోతే
విడాకులు ఇచ్చేస ఇెంకోపళిు చ్చసుకుెంటే పోలేదా,' అని తొెందరపడే పలలడి వైప్ప వాళ్ళు ఎకుకవగా కనిపసుూనాేరు.
ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ుతో స్మానెంగా డిగ్రీలు తెచుేకోవడెం, ఉద్యయగాలు చ్చస స్ెంపాదిెంచ్డెం స్త్రీల ప్పరోగతికి
నిదరశనెంగా ఒక పకక అనిపెంచనా, అట ఆడవాళ్ళు గానీ, ఇట మగవాళ్ళు గానీ క్కవలెం తమకునే ఆరిిక, అెంగ బలెం
య్యకక మదుతు తో కాకుెండా యుకిూ తో నిరణయ్యలు త్మసుకోవడెం ఎెంతో స్మెంజస్ెంగా తోసుూెంది.
ఉదాహరణకి మనమ అట స్త్రీవాదుల వైప్ప, ఇట స్త్రీవైరుల వైప్ప కాకుెండా మధయలో నిలబడి మనలిే మనమ
ప్రశిేెంచుకుెంట్ట స్మాజానిే ప్రశిేదాుెం అహెంభావానికి, ఆతీ గౌరవానికి మధయ వయతాయస్ెం తెలుసుకోవలసన అవస్రెం లేదా?
భారాయ విధేయుడిని చూస వకికరిెంత క్కవలెం భారయ కు విధేయుడనా లేక అస్మరుిరాలైన భారయకు విధేయుడనా?
భారయ న్నటి నుెండి వచేన భేషైన స్లహా అహెం అడొాచే నాసగా అనిపస్నూ నష్ుపోయేది ఎవరు?

ఆకారణెంగా ప్రశిేెంచ్డెం, వాదనకు దిగడెం, వయతిరేకిెంచ్డెం స్త్రీ అభ్యయనేతికి తారాకణెం అనుకుెంటే ఎల?
వేష్ధారణలో మారుులు చ్చసుకుని ఆలోచ్నకి, వయకీూకరణకి న్నచుకోని బ్దర్రతో తిరుగుతూ నేను స్నవఛ్ఛాజీవినని, నేటి
మహిళ్నని మరిసపోతే స్రిపోతుెందా?
మెంద బ్దదిి గల ఇెంటిపదు అడుగుజాడలోల నడవట్ెం ఆ కుటెంబానికి ఏ విధెంగా ఉపయోగపడుతుెంది?
ఎవరైతే కుటెంబ క్షేమెం కోస్ెం స్రైన నిరణయ్యలు త్మసుకుెంటారో వారినే ఇెంటి పదుగా గౌరవిదాుమ. వారు భారయ
కావచుే, భరూ కావచుే. తెలివిగల భారయ కుటెంబానికి స్ెంబెంధ్ధెంచన నిరణయ్యలు త్మసుకోవడెంలో చొరవ చూపెంచ్చలి.
భారయ తెలివైనదని తెలిస, ఆమె త్మసుకునే నిరణయ్యనికి కటుబడిన భరూ తెలివైనవాడే అవుతాడు తపు, భారయ కొెంగుచ్చట
భరూ అని స్మాజ హేళ్నకి బాధ్ధతుడు కారాదు. స్రైన నిరణయెం ఎటవైప్పనుెండి వచేనా దానిని సీవకరిెంచ ఆచ్రణలో
పటిునప్పుడు ఇెంటి పదు హోదా కి అరుహలవుతారు. స్మరుిలైన కోడళ్ును, అలులళ్ును ఎప్పుడైతే వారి వారి అతూ-మామలు
ప్రోతసహిసాూరో, చ్కకని కుటెంబాలు తయ్యరవుతాయి. భారాయ భరూలకు ఒకరిమీద ఒకరికునే ప్రేమాభిమానాలు,
ఒకరితో ఒకరు ప్రవరిూెంచ్చ త్మరు పలలల మీద ప్రభావెం చూపెంచ, వారు తమ జీవితాలని తగన విధెంగా
నిరేుశిెంచుకోవడానికి వలలేని పాఠాలు అవుతాయి.
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ప్రముఖ భారత శాసరవేతత లు - వరాహ మిహిరుడు
- వెంకట్ నలలమోతు

"ఇది స్ెంభవమేనా అచ్చరాయ?"
విక్రమాదితుయడి గొెంతులో రాచ్రికప్ప ఆధ్ధపతాయనికి బదులు ఒక తెండ్రి ఆవేదన ప్రసుుట్ెంగా వినపడిెంది.

"అవును మహారాజా! వినడానికి కటవుగా ఉనాే యువరాజు వారి పద్దినిమిదవయేడు మీకు ప్పత్రశోకెం
కలుగునని గ్రహాలు నిరేుశిసుూనాేయి.”
మిహిరుడి మనసుస శోకిసుూనాే అతనిలోని శాస్త్రవేతూ ఏమాత్రెం స్ెందేహిెంచ్లేదు.

ఆసాథనెం అెంతా ఒకక నిమిష్ెం నిశశబుెం ఆవహిెంచెంది. తరువాత ఒకకసారిగా కలోలలెం మొదలైెంది. స్భలో స్మావేశెం
అయినవారెందరూ మిహిరుడి స్తచ్న గురిెంచ చ్రిేెంచ్డెం మొదలుపటాురు.
“లేదు! లేదు!” ఊరడిెంచ్డానికి శకయెంకాని దుఖ్ెంతో మహారాణి విక్రమాదితుయడిని
ఈ విధెంగా అభయరిథెంచెంది, “ఇది అస్ెంభవెం మహారాజా! ఈ భవిష్య స్తచ్న
నిజెం కాకూడదు. అల జరగకుెండా మీరు చూడాలి. ఎలగైనా యువరాజుని
కాపాడుకోవాలి!” అని విలపెంచెంది.
మహారాజుకి మిహిరుడి మీద అపారమైన నమీకెం ఉెంది. అయినా యువరాజుని
కాపాడటానికి తన శకిూ కొలది మెందు జాగ్రతూలు అమలు పరిచ్చడు. కాని
మిహిరుడి భవిష్యవాణి నిజమైెంది; తను స్తచెంచన ఘడియలో యువరాజుని ఒక
అడవి పెంది (వరాహెం) చ్ెంపెంది.
వారూ వినే విక్రమాదితుయడు మిహిరుడిని ఆసాథనానికి పలిపెంచ్చడు. "నేను
ఓడిపోయ్యను. నీవు గెలిచ్చవు"!
మిహిరుడు దుుఃఖ్ెంతో తలదిెంచుకునాేడు. "గెలిచెంది నేను కాదు మహారాజా! ఈ
గెలుప్ప ఖ్గోళ్ శాస్త్రెం మరియు జోయతిష్ శాసాాలది!”
దానికి బదులుగా విక్రమాదితుయడు, “కావచుే! కాని శాసాాలలో స్తయెం కలిగ ఉెంది అని మీరు నిరూపెంచ్చరు. ఖ్గోళ్ మరియు
జోయతిష్ శాసాాలలో మీ నైప్పణాయనికి గురిూెంప్పగా ఈ రోజు నుెండి మీకు ‘వరాహ’ అనే బిరుదుని అెందిసుూనాేను”. ఆ రోజు నుెండి
మిహిరుడు "వరాహమిహిరుడి"గా ఖాయతి చెెందాడు.
వరాహమిహిరుడి ప్పటుక మరియు బాలయెం గురిెంచన వివరాలు అరుదు. అతడు క్రీ.శ. 505 నాడు ఉజ్యని నగరెం
స్మీపమనెందు కపథ అను గ్రామెంలో జనిీెంచ్చడు. మిహిరుడి తెండ్రి ఆదితయదాసుడు స్తరయ భగవానుడిని కొలిచ్చవాడట్. జోయతిష్
శాస్త్ర జాఞనెం మిహురుడికి బాలయెంలో తన తెండ్రి వదునుెండి అెందిెంది. ఒకమారు కుసుమప్పరెం (పాటాే) నగరానిే పరయటిసుూెండగా
మిహిరుడికి ప్రమఖ్ ఖ్గోళ్ మరియు గణితశాస్త్రవేతూ ఆరయభటుడితో పరిచ్యమయియెంది. ఆ స్మావేశెం ప్రేరణతో మిహిరుడికి
ఖ్గోళ్ శాస్త్రెంపై ఆస్కిూ పరిగెంది. ఖ్గోళ్ మరియు జోయతిష్ శాసాాల అధయయనెం అతడి జీవిత లక్ష్యయలుగా మారాయి. అపుట్లల
ఉజ్యని నగరెం గుప్పూల సామ్రాజాయనికి రాజధానిగా మాత్రమే కాకుెండా విజాఞన శాసాాలు, కళ్లు మరియు సాెంస్కృతిక
అధయయనాలకు క్కెంద్రెంగా ప్రసదిిగాెంచెంది. శాసాాలలో మిహిరుడి అభాయస్ెం ఇకకడే జరిగెంది.
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పనే వయసుస లోనే మిహిరుడి ప్రతిభ రాజు విక్రమాదితయ చ్ెంద్రగుప్పూడి గురిూెంప్పకి వచేెంది. దానితో అతడికి రాజుగారి ఆసాథనెంలో
ప్రవేశెం లభిెంచెంది. తవరలోనే మిహిరుడికి నవ రతాేలలో (Nine Gems) ఒకడిగా ప్రఖాయతి వచేెంది! మిహిరుడు తన జీవిత
కాలెంలో పరిషయ, గ్రీకు దేశెం వెంటి ఎన్నే దూర దేశాలను స్ెందరిశెంచ్చడు. తన జాఞనెం మరియు వాకాేతురయెంతో ఖ్గోళ్ శాస్త్ర
స్ెంబెంధ్ధత చ్రేలను మరిెంత ఉతేూజకరెంగా మారేేవాడట్. వేద పరిజాఞనెం కల వాడు; కానీ మూఢ నమీకాలు ఉెండేవి కాదు.
తనను ఒక శాస్త్రవేతూగా పరిగణిెంచ్చవాడు. భూమి గుెండ్రెంగా ఉెంటెందనే ఆరయభటుడి స్తచ్నను మిహిరుడు స్మరిిెంచ్చడు. ఒక
తెలియని "శకిూ" వసుూవులను భూమివైప్ప ఆకరిషెంచ అతికిెంచ ఉెంచుతుెందని చ్రిత్రలో మొట్ుమొదట్ అెంచ్నా వేసెంది మిహిరుడు. ఆ
శకిూని ఇవాళ్ మనెం “గురుతావకరషణ” (Gravity) అని పలుసుూనాేెం. చ్ెంద్రుడు మరియు ఇతర గ్రహాలు కాెంతివెంతెంగా ఉెండడానికి
కారణెం స్తరయ కిరణాల ప్రతిబిెంబెం (Reflection) దావరా అని కూడా స్తచెంచ్చడు. మిహిరుడు ఒకక విష్యెం దగగర మాత్రెం
పొరపాట పడాాడు: భూభ్రమణెం (Rotation) సాధయెం కాదని అతడు భావిెంచ్చడు. "అదే నిజమైతే, తన గూటి నుెంచ ఒక పక్ష భూమి
భ్రమణ దిశకు వయతిరేకెంగా (opposite direction) ఎగరితే పైకి లేచన వెంట్నే గమాయనికి చ్చరుతుెంది”. జీవావరణ (Ecology),
జల ధరీ (Hydrology) మరియు భూగరభ (Geology) శాస్త్ర రెంగాలలో కూడా మిహిరుడు కొనిే మఖ్యమైన పరిశీలనలు చ్చశాడు.
కొనిే రకాల చెటల మరియు చెద ప్పరుగులు (Termites) భూగరభ జలల ఉనికిని తెలియపరుసాూయనే మిహిరుడి వాదనను నేటి
శాస్త్రవేతూలు ఇప్పుడిప్పుడే విశేలషిసుూనాేరు. గణిత శాస్త్రెం త్రికోణమితి (Trigonometry)లో సైతెం మఖ్యమైన స్తత్రాలను
కనుగొనాేడు. ఉదాహరణకి sin x = cos(π/2 - x), sin2x + cos2x = 1 మరియు (1 - cos 2x)/2 = sin2x వెంటి స్తత్రాల
ఆవిష్కరూ మిహిరుడే!

Mural painting inside the Parliament House of New Delhi showing Varahamihira among other eminent Indian
Scientists, Artist: Ms. Kumud Patel, Baroda.

మిహిరుడు స్ెంస్కృత వాయకరణెంలో దిట్ు; కవితా నైప్పణయెం కలిగనవాడు కూడా అయియ ఉెండడెంతో తన భావాలను విప్పలెంగా వయకూ
పరచ్గలిగేవాడు. ఫలవెంతమైన (prolific) రచ్యిత. అతనికి విశవఖాయతిని తెచేన గ్రెంథ్లు మూడు: పెంచ్ సదాిెంతికెం (Five
Principles), బృహత్ స్మిహతెం (Master Collection) మరియు బృహత్ జాతకెం (Astrological Works). “పెంచ్ సదాిెంతికెం”
ఖ్గోళ్ శాసాానికి స్ెంబెంధ్ధెంచన - స్తరయ సదాిెంతెం, రోమక సదాిెంతెం, పౌలీస్ సదాిెంతెం, వశిష్ు సదాిెంతెం మరియు పైతామ
సదాిెంతెం అను ఐదు ప్రచీన గ్రెంథ్ల సారాెంశెం! ఈ వివరణలు ఆరయభటుడి సదాిెంతాలతో స్మానెంగా హెందవ ఖ్గోళ్ శాసాానికి
ప్పనాది మూలెంగా పరిగణిెంపబడుచునాేయి. “బృహత్ స్మిహతెం” 106 అధాయయ్యల విజాఞనస్రవస్వెం (Encyclopedia). ఇెందులో
మానవ ఆస్కిూకి స్ెంబెంధ్ధెంచన విష్య్యలు, గ్రహాల చ్లనెం, గ్రహణాలు, మేఘాలు, వరషపాత నమూనాల గూరేే కాకుెండా వివిధ
ఆచ్చరాలు, దేశీయ స్మస్యలు వెంటి వివరాలు ఎన్నే స్నకరిెంచ్బడి ఉనాేయి. గరుడ ప్పరాణెంలోని రతే విశేలష్ణ (Gemstone
evaluation) ప్రమాణాలకు స్ెంబెంధ్ధెంచన వివరాలు కూడా చ్చకూరేబడినవి. “బృహత్ జాతకెం” వైదిక జోయతిష్ శాస్త్ర రెంగానికి
ప్రధానమైన పాఠయప్పస్ూకెంగా పరిగణిసాూరు. ఇెందులో 407 శోలకాలు 28 అధాయయ్యలుగా వయవసీథకరిెంచ్బడినవి.
తన గ్రెంధాల గురిెంచ మిహిరుడు ఈ విధెంగా పేర్కకనాేరు: “జోయతిష్ ఖ్గోళ్ శాసాాలు అపారమైన సాగరాలు. వాటిని
అధ్ధగమిెంచ్ట్ెం అెందరివలల సాధయపడదు. నా సదాిెంతికలలోని జాఞనెం ఆ సాగరానిే దాటేెందుకు నావ వలే ఉపయోగపడుతుెంది”.
ఇది ఆతీసుూతి కాదు. ఎెందుకెంటే 1500 స్ెంవతసరాల పదప కూడా అవి కళ్ళఖ్ెండాలుగా గురిూెంచ్బడినవి.
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TAM 

కావలసన పదారాిలు:



పరుగు - 500 మిలీల లీట్రుల
వెంకాయలు - 1 కప్పు (స్నేగా, గుెండ్రెంగా తరగాలి)
ఎెండు మిరపకాయలు - 2
ఆవ గెంజలు - 3 టీ స్తునుల
కరివేపాకు - 10 నుెండి 15 రెబాలు
అలలెం - కొదిుగా (బాగా నలగాలి)
ఉప్పు - 3 టీ స్తునుల
పెంచ్దార - 1 టీ స్తును
న్సనె - 2 కప్పులు
పసుప్ప - 1 టీ స్తును
జీలకర్ర - 2 టీ స్తునుల
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తయ్యరు చ్చయు విధానెం
మొదటి సెుప్:
మధయస్థెం అయిన వేడి మీద నాన్-సుక్ పాన్ పట్ుెండి. అెందులో ఒక ఎెండు మిరపకాయ మరియు జీలకర్ర వయయెండి.

ఒక రెెండు నిమషాలు అల మిరపకాయ, జీలకర్ర సువాస్న వచ్చే వరకు వేగనివవెండి.

ఈ విధెంగా వేయిెంచన మిరపకాయ, జీలకర్ర మికీసలో వేస పౌడర్ ల చ్చయెండి.

మిరపకాయ, జీలకర్ర పౌడరిే పరుగు, 2 టీ స్తునుల ఉప్పు, పెంచ్దార, నలిగన అలలెంతో పాట కలిప ఒక పకక చనే పాత్రలో
పట్ుెండి.
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రెెండవ సెుప్:
పసుప్ప మరియు 1 టీ స్తును ఉప్పును వెంకాయ మకకలతో కలపెండి.

ఒక చనే బాెండీలో న్సనె వేస మధయస్థమైన వేడిలో ఉెంచ్ెండి. బాెండీ వేడి ఎకాకక అెందులో వెంకాయ మకకలను వేస 2
నిమషాల పాట లేదా వెంకాయ మకకలు కొెంచెెం ద్యరగా వేగే వరకు ఉెండనిచే ఒక పకకన ఉెంచ్ెండి.

నాన్-సుక్ పాన్ మళ్ళు మధయస్థమైన వేడిలో పటిు 1 టీ స్తును న్సనె వయయెండి. పాన్ వేడెకాకక అెందులో ఆవ గెంజలు మరియు 1 ఎెండు
మిరపకాయ వయయెండి. ఆవ గెంజలు చట్పట్ లడగానే అెందులో కరివేపాకు రెబాలు వేస ఒక 30 సెకెండల పాట వేగనివవెండి.

పై విధెంగా వేయిెంచన ఆవాలు, కరివేపాకు మరియు వెంకాయ మకకలను ఇెందాక చ్చస ఉెంచన పరుగులో కలపెండి.
బాగా కలిప ఒక గెంట్ పాట వేచ ఉెండెండి. ఈ గెంట్ స్మయెంలో వేగన వెంకాయ మకకలు పరుగులోన్స, అెందులో ఉనే
పదారాిలలో బాగా నానుతుెంది. అప్పుడు మీరు ఈ కూరను వేడి అనేెంలో కలుప్పకుని ఇెంటిలిలపాదీ ఆనెందెంగా ఆసావదిెంచ్ెండి.
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ఏప్రిల్ 2018

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 right to select the
winners.
Any questions related to this can be sent to

tampatrika@tamaryland.org.

ఏప్రిల్ 2018

Our Proud Sponsors
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ఏప్రిల్ 2018

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

Shanti Kuppili
Photography


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 ప్రోతసహిసుూెంది. కిెంద
పేర్కకనే నియమాలు పాటిస్తూ, మీ ఆలోచ్నలు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు
పెంపెంచ్ెండి....తెలుగు భాష్ ఉనేతికి తోడుడెండి.
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల రోజు వారీ జీవితెంలో ప్రతిబిెంబిెంచ్చ స్మస్యలను స్ుృశిస్తూ, వాటికి మీకు తోచన పరిషాకరాలు
స్తచస్తూ ఉెండేవీ, చ్కకటి తెలుగు హాస్యెంతో కూడినవి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చ్రిత్రల గురిెంచనవి, తెలుగు భాష్
ఉనేతిని కోరుతూ తెలుగు స్ెంస్కృత్మ స్ెంప్రదాయ్యలకు ప్రోతాసహెం 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 టపెంగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టప్ రైట్ర్
స్దుపాయెం ఉపయోగెంచుకోెండి. చ్చతి వ్రాతతో పెంపే వారు చ్కకటి దస్తూరితో వ్రాస సాకన్ చ్చస పెంపగలరని మనవి.
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మొదటి తారీఖున వలువడుతుెంది. మీ అమూలయమయిన ఆరిుకల్స/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల 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)



