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 ప చ్ేటి పొలలు... దాండిగా పాండే వరి... చ్కకటి తోట్లు.. చ్చపల చెరువులు... 
అనిేాంటికీ మిాంచ ఆత్మీయుల అాంతులేని అభిమానాం... ఇదీ కళ్ళు మూసుకుాంటే 

నాకు కనిపాంచ్చ మా గోదావరి. మరి అలాంటి కోనసీమను, తెలుగాంటిని వదిలి అమెరికా 
లాంటి దూరదేశానికి రావలిస వసుూాందని పదమూడేళ్ు క్రితాం కలోల కూడా అనుకోలేదు. కాల 
మహిమో కాంపూయట్ర్ చ్లవో సగట తెలుగు సాఫ్ు వేర్ ఇాంజినీరలల నేను కూడా అమెరికా వచ్చేను. డబ్దాకి ఈ దేశాంలో కరువు 
లేకపోయినా...డబ్దాని మిాంచనవన్నే కోలోుయిన భావన మొదట్లల కలిగేది. మనుషులాందరూ మీట్లు నొక్కక యాంత్రాలల 
కనపడేవారు. దీని నుాండి బయట్పడే మారగాం ఏమిటా అని ఆలోచస్నూ చుట్టు ఉనే తోటి తెలుగు వారే సమాధానాంగా కనపడాారు. 
తెలుగు నేలని వదిలనే కానీ...తెలుగుదనానిే కాదు కదా అని మనసుకి సుురిాంచాంది. మాందితో మమేకమైతే కోలోుయినవనిే 
తిరిగ వసాూయి అనిపాంచాంది. అనుకునేదే తడవుగా స్నేహితులతో కలిస చనే చనే స్నవా కారయక్రమాలోల 
పాలుపాంచుకోవడాం...తెలుగు సాంసథలోల సభ్యయడిగా చ్చరి తెలుగు వారితో కలిస నడవడాం చ్చల ఆనాందానిేచ్చేయి. 
 
          తెలుగుదనాంతో పాట తెలుగు వారు ఎప్పుడూ కోరుకునేది తెలుగాంటి కమీటి భోజనాం. అమీ చ్చతి వాంట్ను 
మరిపాంచ్లేక పోయినా సాధయమైనాంత వరకు నేను పని చ్చసన సాంసథలోలని కారయక్రమాలోల తెలుగు వారి రుచులైన పూతరేకులు, 
ఉలవచ్చరు నుాండి రాగ సాంకటి, కొతూ మామిడికాయ పచ్ేడి వరకు అవసరమైతే భారత దేశాం నుాంచ ఎన్నే ప్రయ్యసలకోరిే 
తెపుాంచన సాందరాభలు కోకొలలలు. మాంచ భోజనాం దావరా వచ్చే ఆశీరావదాం మరియు మాంచ పనుల చ్చత కలిగే ఆశీసుసలకు 
మిాంచన అదృష్ుాం కాంటే ఇాంక్కమీ గొపువి కావని నా ప్రగాఢ విశావసాం. 
 
          ఎనిే సాంసథలోల పని చ్చసనా మేరీలాండ్ తెలుగు సాంఘాం (TAM) లో పనిచ్చస్న అవకాశాం కలగడాం ఒక మరిచపోలేని 
అనుభూతి. దీని సాథపనలో కూడా నేను భాగసావమినవవడాం నా అదృష్ుాం. కుల మతాలకు, ప్రాంత్మయవాదాలకు అత్మతాంగా, స్నవా 
భావాం మెాండుగా కలిగన సభ్యయలతో నిాండిన TAM సాంసథలో ఎన్నే పదవులోల పని చ్చస 2017-18 కి గాను అధయక్షుడిగా  
ఎనిేకవడాం ఎాంతో గరవాంగా ఉాంది. అాంతే కాదు..ఇది మరిాంత బాధయతను పాంచాంది. గొపు స్నేహితులను, అభిమానానిే, 
ప్రేమను, గౌరవానిే ఇచే, కనే వారికి, ఊరికీ దూరాంగా ఉనాేననే భావన తొలగస్తూ సవాంత కుటాంబానిే మరపాంచ్చ TAM 
అభివృధ్ధికి సహాయపడుతూ, మరినిే స్నవా కారయక్రమాలోల పాల్గగనడానికి విశేష్ కృషి చ్చసాూనని, తెలుగు సాంసకృత్మ 
సాాంప్రదాయ్యలకు గౌరవానిే త్మసుకొచ్చే పనులు చ్చసాూనని...ఈ సాందరభాంగా మాట్ ఇసుూనాేను. అలగే తెలుగు సాంఘాలాంటే 
చనే చూప్ప చూస్న కొాందరి అభిప్రయ్యలు మారేే దిశగా సాంసథని మాందుకు త్మసుకెళ్తానని వాగాునాం చ్చసుూనాేను. 

 

ఇటల..మీ.. 
సురేష్ గెడా 

అధ్యక్షుని సందేశం 



కొ తూ సాంవతసరాం వచ్చేసాందోచ్ !! 
  
ఎాందుకాంత ఉతాసహాం అనుకుాంటనాేరా? మరి కొతూ సాంవతసరాం వచ్చేసాంది అాంటే కొతూ లక్ష్యయలను నిరేుసాంచుకోవాలి కదా.. 
ఈసారి తపుకుాండా చ్చసెయ్యయలి...అనుకునేది సాధ్ధాంచ్చలి..ఐదు నూటైదు అయినా జరగాలిసాందే...లాంటి మాంగమీ శపధాలు సరే సరి. 
మాట్లు కోట్లు అయితే దాట్తాయి...కానీ ఎాంత వరకూ సాధ్ధసాూరు అనేది పకుక మాంది విష్యాంలో ప్రశాేరికమే. 
మగ వారు అయితే ఈసారి సగరెటల మానెయ్యయలి, తాగుడు మానెయ్యయలి అని ఎకుకవగా అనుకుాంటారు. 
ఇక ఆడవారి విష్యాంలో ఈ సారి జీరో సైజ్ అవావలి..ఇాంకా ఏదో చ్చసెయ్యయలి అని లక్ష్యయలు ఎకుకవగా పటుకోవడాం చూసాూాం. 
అసలు ఎవరనాే కొతూ సాంవతసరాం ఏాం నిరణయ్యలు త్మసుకునాేవ్ అాంటే..."ఏమీ లేదు" అని చెపుడాం ఎాంత నామోషీ మరి !! 
  
మళ్ళు కొతూ సాంవతసరాం వసుూాంది. 
  
కొతూ లక్ష్యయలు పటుకోవాలాంటే పాతవి సాధ్ధాంచ్చలి కదా. పాతవి ఇాంకా పూరిూ అవవకుాండా కొతూ లక్ష్యయలు పటుకోవడాం తప్పు కాబటిు .. 
మనాం అసలు తప్పులు చ్చయాం కాబటిు.. మళ్ళు అవే లక్ష్యయలు షాం ట్ట షాం.. 
  
ఇాంతకీ మనాం లక్ష్యయలను సాధ్ధాంచ్కపోవడాం వనక కారణాలు వతుకుతామా? అసలు లక్ష్యయల గురిాంచ ఆలోచాంచ్చ సమయాం లేదు 
మిత్రమా అాంటే అవి ఫెయిల్ అవవడానికి కారణాలు వతిక్క సమయాం ఎకకడిది..మీరూ మీ జోకులూ..అసలే మనాం గజి బిజి...సారీ బిజీ 
బిజీ. 
  
ఇక నిజాంగా విష్య్యనికి వస్నూ నిరిుష్ుమైన లక్ష్యయలు పటుకోవడాం చ్చల అవసరాం. సగానికి సగాం అయిపోదాాం అనుకోవడాం కాంటే ఎనిే 
క్కజీలు తగుగదాాం అని ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. ఈ రోజు నుాండి సగరెట్, తాగుడు మానేదాుాం అనుకోవడాం తెలివైన పని కాదు. రోజుకి, 
నెలకి ఎాంత మోతాదులో తగగదాుాం అని నిరేుసాంచుకోవడాం తెలివైన పని. దాని వలల నెలకో రెాండు నెలలకో తమ లక్ష్యయలు బేరీజు వేస 
చూసుకోవడాం సుళ్ళవు అవుతుాంది. ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాం ఉాంటాంది. అనిేాంటికి మిాంచ వచ్చే సాంవతసరాం కొతూ లక్ష్యయలు పటుకునే 
అవకాశాం వసుూాంది. 
  
మనకి మనమే అవకాశాం ఇచుేకోలేకపోతే ఎల? 
  
మరి లక్ష్యయలు ఎల నిరేుసాంచుకోవాలో తెలిసాంది కదా.. 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

లక్ష్య ం  



    TAM     - 2017 

 వి జయదశమి సాంబరాలు, దివయ దీపావళి సోయగాలు కలగలిప కనుేల పాండుగగా అకోుబరు 29, 2017న మేరీలాండ్ లోని ఇలన్నర్ రూసెవల్ు హైస్తకల్ లో తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలాండ్ ఘనాంగా నిరవహిాంచాంది. తొమిీది గాంట్ల పాట నిరాంతరాయాంగా సాగన ఈ వేడుకలోల పాలుపాంచుకునేాందుకు దాదాప్ప 800 పైచలుకు మేరీలాండ్ తెలుగు కుటాంబీకులు వరుణ దేవుని హోరును సైతాం లెకక చ్చయకుాండా హాజరయ్యయరు.  పాండితుల మాంగళ్ హారతులతో శుభప్రదాంగా ఆరాంభిాంచ్బడిన ఈ వేడుకలు చనాేరుల ఆట్ పాట్లు, నృతాయలతో సాందడిగా సాగాయి. తెలుగు సాంసకృతిని, పాండుగలను ప్రతిబిాంబిాంచ్చ కారయక్రమాలతో సభికులను విశేష్ాంగా అలరిాంచ్చయి. కారయక్రమానికి సభ్యయల తలిలదాండ్రులు కూడా కొాంతమాంది హాజరయి చ్చల కాలాం తరువాత మనసుకి హతుూకునే విధాంగా కారయక్రమాలు సాగాయని TAM ని హృదయపూరవకాంగా దీవిాంచ్చరు. ఈ సాందరభాంగా TAM సభ్యయలు రచాంచ, నటిాంచన "డేరా బాబా" నాట్కాం సభికులను కడుప్పబా నవివాంచాంది. TAM సభ్యయలు ఆలపాంచన పలు పాట్లు అతిధుల మనేనలు చూరగొనాేయి.  విన్నదాంతో పాట తెలుగు రుచులతో కూడిన విాందు భోజనాం పట్ుడాంలో TAM అాందెవేసన చెయియగా అాందరికీ తెలిసాందే. అదే మాంచ పేరును కొనసాగస్తూ బొబాటల, క్కసరి తో మొదలై ఉలవచ్చరు, రాగ సాంకటి, ఆవకాయ, గోాంగూర పచ్ేడి, గడా పరుగు వాంటి రుచులెన్నే సభ్యయల జిహవని సాంతృపూ పరిచ్చయి.  2016-17 సాంవతసరానికి గాను అదయక్షునిగా చ్చసన సుబ్దా శిసు గత సాంవతసర కాలాంలో TAM తలపటిున మఖ్య కారయక్రమాలనిేాంటిని సభికులకు తెలియ చెపాురు. 2017-2018 కాలనికి గాను నూతన అధయక్షునిగా ఎనిేకైన సురేష్ గెడా మాటాలడుతూ రాబోయే రోజులోల మరినిే అభివృధ్ధి కారయక్రమాలు చ్చస TAM ని మరిాంత ఉనేత సాథయికి త్మసుకెళ్తానని వాగాునాం చ్చశారు. TAM మఖ్య వయవసాథపకులు కూకట్ల శ్రీనివాస్ మాటాలడుతూ TAM సభ్యయలాందరూ కలసకటుగా పని చ్చస తెలుగు సాంసథలకి తలమానికాంగా నిలుప్పతామని తెలియజేశారు.  విాందు భోజనాం తరువాత ఈ కారయక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా హాజరైన తెలుగు సనీ గాయనీ గాయకులు, చూడ మచ్ేటైన జాంట్ హేమచ్ాంద్ర, శ్రావణ భారగవిలు ఆలపాంచన మెలోడీలు, హుషారైన యుగళ్ గీతాలు సభకు హాజరైన వారిని ఉర్రూతలూగాంచ్చయి. ప్రేక్షకులను కారయక్రమాంలో భాగసావమలను చ్చస పనేలను, పదులను తమ గానాంతో నాట్యాం చ్చయిాంచ్చరు. చవరిగా జాత్మయగీతాలపనతో కారయక్రమాం దిగవజయాంగా మగసాంది.  

7 జనవరి 2018 



నూతన అధయక్షుడు సురేష్ గెడా ని సభకు పరిచ్యాం చ్చసుూనే అపుటి అధయక్షుడు సుబ్దా శిసు 

సభను ఉదేుశిాంచ ప్రసాంగసుూనే అధయక్షుడు సురేష్ గెడా బ్దర్ర కథ వినిపసుూనే కళాకారుడు 

8 జనవరి 2018 



TAM పత్రిక 2017 ప్రతేయక సాంచక ఆవిష్కరణ 

గానాం చ్చసుూనే TAM సభ్యయలు శ్రీనివాస్ పగలాం, ష్ఫి సయయద్ 

9 జనవరి 2018 
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TAM సభ్యయలచ్చ డేరా బాబా నాట్కాం 

11 జనవరి 2018 
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Our Proud Sponsors 
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Our Proud Sponsors 

14 జనవరి 2018 





మొ నాేమధయ ఇాంట్లల ఏదో సరుుతూ ఉాంటే  కొనిే పాత ఫొట్లలు దొరికాయి. నేను 
కాలేజీ అయిపోయిన తరువాత వేరే చ్దువుల కోసాం వళిునపుటివి. అవి ఒకొకకటి 
చూసుూనేప్పుడు, ఒకొకక జాఞపకాల తెర తెరుచుకుాంది.  ఒక ఫోట్ల చూస ఆగాను. 
అనుభూతులనీే ఉపునల ఒకక సారిగా వచ్చేయి....నా గర్ల ఫ్రాండు ని చూస. పళ్ళున తరువాత 
కూడా, ఎప్పుడో కాలేజీలో ఉనే ప్రియురాలినే ఇాంకా తలుచుకుాంటాంటే తపాు?   తనని గురుూచ్చసుకుాంట్ట, ఆ అమూలయమైన రోజులు 
మళ్ళు రావాలనుకోవడాం మాంచదా? అసలు ఇలాంటి చెతూ ప్రశే అడగడాం కూడా వేస్ు అాంటారా? ఆ మాత్రాం ఇాంగతాం లేకుాండా, 
ఇదురికీ పళిుళ్ళు పలలలు కూడా ప్పటిున తరువాత కూడా ఇాంకా పాతకాలప్ప 'ఫీలిాంగుల ' మీద బతకడాం ఏాంటి అాంటారా?  కాని 
'మనసు మాట్ వినదు ' అనే తిాంగర సనిమా డైలగులు చెపును కాని, మీకు ఓపక వుాండి విాంటానాంటే,  నా ప్రేమ కథల అనిేట్లలని 
గాఢమైన  కథ చెపాూను (అవును, అాందరి లనే, నాకు చ్చల ప్రేమ కథలు వునాేయి). నేనెాందుకు ఆ ప్రశే అడిగాన్న మీకు అరథాం 
అవుతుాందని ఆశిసాూను.  ఆమెతో గడిపన ఆ కొదిు సమయాం, అపూరవమైన దృశయ కావయాం. తలుచుకునేప్పుడలల, ఒక తియయని 
బాధ...ఇపుటికీ అలనే తనని చూడాలని, చూస్తూనే వుాండిపోవాలనే అసాధయమైన ఆశ. 
 
  మా ఊరోల బాయచలరుస అయ్యయక, పై చ్దువులకి వేరే ఊరెళాును. ఇది ఇరవై ఏళ్ు పై మాటే. మొదటి సారి తనని కాలేజీలో 
కలిసాను. ఎవరో ఇాంకో అమాీయితో వచేాంది, పరిచ్యాం చ్చసుకునాేమ. ఆ మొట్ు మొదటి సారి చూసనప్పుడే గుాండెలోల గాంట్లు, 
అవీ ఏవీ మోగలేదు (అల మోగన గోల ప్రేమ కథలు నాకు అచే రాలేదు). మామూలు పరిచ్యమే.  కాని తనది చూప్ప తిప్పుకోలేని 
సాందరయాం.  ననుే నమీాండి. అదుభత సాందరయాం అనేది అతిశయోకిూ కాదు. ఇది మీకు మనుీాందు తెలుసుూాంది. గులబీ, పాలు కలిపన 
ఛాయ. చ్ాంద్రబిాంబాం లాంటి గుాండ్రని మొహాం.  అనిేటికనాే కటిుపడేస్నది తన కళ్ళు. వాటిని చూస్నూ భయాం/సమోీహనాం కలిప వుాండే 
ఫీలుాంగు. భయాం ఎాందుకాంటే, అవి పలిల కళ్ుల వుాంటాయి. ఎవరో శ్రద ిపటిు పేరిేనటు వుాండే సమోీహనమైన కనుబొమీలు. తను 
మాటాలడితే, ఆ కాంఠ సవరాం ఎాంత హాయిగా అనిపసుూాందో. నిజాం చెపాులాంటే,   తనని చూసనప్పుడు నాకు గుర్తూచేాంది 'అనేవష్ణ ' 
సనిమాలోని 'కీరవాణి ' పాట్. అల చూస్తూ  ఉాండిపోతే, ఏదో మతి సథమితాం లేని వాడికి న్నటి పక్షవాతాం వచేన మొహాం ల 
వుాంటాందని 'హలో ' అని నా పేరు చెపు మాట్లోల పడాా. తను అప్పుడు నాతో ఏాం మాటాలడిాంది అని అడకకాండి. తన మొహాం చూస్తూ 
వుాంటే చ్చలని, ఏదో కొనిే అసాంబదిమైన డబాా కొటుడు కొటుాంటాను. అదీ వచ్చే రాని భాష్తో. అనేటు తను తెలుగమాీయి కాదు. 
నాకు అపుట్లల వాళ్ు భాష్ తెలీదు. ఇాంగీలషు, వాళ్ు భాష్ కలిప ఒక కొతూ వాయకరణాం తయ్యరు చ్చస మాటాలడా. ఏమరథమయియాందో 
ఏమోగాని, కొాంచెాం స్నప్ప మాటాలడి, మళ్ళు కలుదాుమని వళిుపోయిాంది.    
 
 రోజులు గడుసుూనాేయి. అపుటికీ తన మీద నాకు ఎలాంటి ఫీలిాంగులు లేవు. ఏదో ఒక అాందమైన అమాీయిని చూస్నూ, ఆ 
వయసుస లో కలిగే ఆకరషణ. అాంతే. పైగా ఇాంకా చ్చల మాంది ఫ్రాండసయ్యయరు. అాందులో కూడా మిగతా అమాీయిలు వునాేరు. 
కాబటిు, చ్నువుగా మాటాలడడానికి మలిుప్పల్ ఛాయిసుగా చ్చలనే వునాేరు. నేను, తను, ఇాంకా కొాందరాం ఫ్రాండుస ఒక బాయచల 
తిరిగే వాళ్ుాం. నాకు నేష్నల్ పరీక్ష రాస రాయాంకు వచేాంది కాబటిు నాకు ఫ్రీ హాసులు ఇచ్చేరు. తను లేడీస్ హాసులోల వుాండేది.  
అప్పుడప్పుడూ  కలుస్తూ వుాండే వాళ్ుాం. ఆ రోజులు ఎాంత బాగుాండేవో. నేను తనతో తిరగడాం చూస, మా ఫ్రాండుస ననుే 
ఆట్పటిుాంచ్చవారు, ఏాంటి తన కోసాం ఎదురు చూసుూనాేవా అని. నేను (అసహయాంగా) కొాంచెాం సగుగ పడితే, తను నవేవది. ఆ అాందమైన 
నవువ ఇపుటీకీ కళ్ు మాందు కనపడుతుాంది. అపుటికీ ఏమీ లేదు మా ఇదురి మధయ..బహుశా శతకోటి లిాంగాలోల బోడిలిాంగాం గాడి ల 
అనిపాంచ్చనేమో...అరథాం కాలేదా?   

- రవి కొపురప్ప 

15 జనవరి 2018 



మీకు తెలిస్న వుాంటాంది..ఎకకడైనా ఒక అాందమైన అమాీయి కనపడితే, బెలలాం చుట్టు ఈగలల అబాాయిలు మసురుకుాంటారని. తనని 
కలవడానికి నాకు తెలిసన, తెలియని, తెలవకూడని   అబాాయిలు వాంట్పడేవారు. తను వాళ్ుతో కలిస్నది మామూలుగా. మా బాయచలో 
వునే మిగతా ఫ్రాండుస దావరా తెలిసాందేమిట్ాంటే, వాళ్ుాందరూ తనని ఇష్ుపడుతునాేరని. తను మాత్రాం ఎవవరి మీదా ఇాంట్రెసుు 
చూపాంచ్లేదు. వాళ్ుాందరినీ క్కవలాం ఫ్రాండుస లగే చూసుూనేదాంటా. నా మెదడు ఈ కాాంపటీష్ను చూస ట్రయ్ చెయ్యయలనే ఆలోచ్న 
కూడా దరిదాప్పలోలకి రానియయలేదు. నాకు సాంబాంధ్ధాంచనాంత వరకు, తను అాందని ద్రాక్ష పాండు (ఆపల్ పాండు అాంటే కరెక్కుమో?). పైగా 
నేను కూడా నా మొహాం లెవల్ కి సరిపడే ఇాంకో దారి చూసుకునే ప్రయతాేలోల వునాే. కాని, నేపధయాంలో ఒక చనే, అతి చనే ర్తద. 
కాని దానిే నొకిక పడేశా. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 నాకు, తన వాంట్ ఇాంత మాంది అబాాయిలు వాంట్పడట్ాం నచ్ేల. అస్తయ కాదు గాని, అనవసరాం అనిపాంచాంది. ఇకకడే 
కొాంచెాం కాలిాంది. ఎవరూ ఇష్ుాం లేకపోతే, మరి వాళ్ుకి చెపేుయొచుే కదా ఇాంట్రెసుు లేదని? ఊరిక్క తిపుాంచుకోవడాం ఎాందుకు?
వాళ్ుతో ఆట్లడట్ాం ఎాందుకు?  అాంటే తన వాంట్ ఎాంత మాంది తిరుగుతునాేరో అని చూపాంచుకోవడానికా? అప్పుడప్పుడూ ననుే 
కలుస్తూనే వునాే, నేనెప్పుడు చూసనా ఎవడో ఒకడు సెకూయరిటి గారుా గా, ఒక ఉపగ్రహాం ల తిరుగుతూనే వుాండేవాడు. తన మీదునే 
భావాం కొాంచెాం సడలిాంది. ఎాంతో ఊహిాంచకునే నాకు, ఈ విధానాం నచ్ేలేదు.  మరి మనాం ఊహిాంచకునే లగే అాందరూ వుాండాలి 
కదా? లేకపోతే ఎలాంటి వాళ్ళున దిగదుడుపే. అలాంటి మహతూరమైన అలోచ్నలు వచ్చేయి కాబటిు, రెాండు సాంవతసరాలు వేసుు 
చ్చసుకునాే.  రెాండు సాంవతాసరాల చ్దువు పూరూయేయాంతవరకు అాంటీ, అాంట్నేటు గానే వునాే తనతో. మరి తననెాందుకు డైరెకుుగా 
అడగలేదు, అని మీరు అడగచుే. నేను అడిగ, "నీ పని నువువ చూసుకో" అనాంటే, అసలే లేని పరువు కూడా పోతుాంది. అాంటే, కలవడాం, 
తిరగడాం మామూలేగాని ఇాంతకు మాందు లాంటి అమోఘమైన అభిప్రయాం ఏమీ లేదు. జస్ు 
ఫ్రాండుస ....అాంతే .....అాంతే .......అాంతేనా? 
 చ్దువు పూరూయిన తరువాత, ఇాంక హాసులోల ఎాందుకు వుాండనిసాూరు? ఇాంటికి తిరిగొచ్చే. ఈ లోపల అమెరికాకు పై చ్దువుల 
కోసాం ప్రిపరేష్ను. మా ఇాంట్లల వుాండి ప్రిపరేష్ను చ్చసుకోకుాండా, మళ్ళు ఆ ఊరెళాుమని తయ్యరయ్యయ. మధయలో ఈ దురదెాందుకు 
అాంటారా? నాకు ఇపుటికీ వునే ఫ్రాండుస ఎవరాంటే, ఆ ఊళ్ళు పరిచ్యమయియన వాళ్ళు. అాంత బాగా కుదిరిాంది. సరే, నాలనే కొాంత 
మాంది ఫ్రాండుస కూడా అమెరికా పరీక్షలకి తయ్యరవావలనుకొనాేరు. మేమాందరాం ఒక రూమ త్మసుకొనాేమ, మా యూనివరిసటీ 
దగగరోలనే.   ఒక సాంవతసరాం అకకడే వుాండి చ్దివామ.  మా ఫ్రాండుస లో చ్చల మాందికి అమెరికాలో సీట వచేాంది, నాకు వచేాంది 
కాని వళ్ులేకపోయ్య. ఏదో వీసా ప్రబెలాం.  ఇాంక వేరే ఊళ్ళు వుాండి వలగబెట్ుడాం ఏమీ లేదని మళ్ళు ఇాంటికి తిరిగ వచే, మా బిజినెసుస 
లో చ్చరా.   
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 ఆ అమెరికా ప్రయ్యణాం బెడిసకొటిున తరువాత అసలు కథ మొదలయియాంది. అప్పుడప్పుడూ తనకి ఫోను చ్చస్తూ వుాండేవాడిని. 
తను కూడా ఏదో ఉదోయగాం చ్చసోూాంది.  బిజినెసుస పని మీద (లేదా వాంకతో) మా యూనివరిసటీ ఉనే ఊరు వళ్ళువాడిని. తనని  కలిస్న 
వాడిని. అల మళ్ళు, మళ్ళు కలవడాం తో పరిచ్యాం బలపడిాంది. నాకు కొనిే విష్య్యలు తెలిసాయి. నేననుకునేటు తనెవవరినీ 
తిపుాంచుకోలేదు. తను వాళ్ుకి డైరెకుు గా ఇాంట్రెసుు లేదని చెపేుసాంది. ఇాంక తనని వదులుకోలేక, కనీసాం చూడచ్ేని, తనతో ఎాంతో 
కొాంత సమయాం గడిపతే అదే మహా భాగయమని వాళ్ళు తనని బాంక లగా పటుకొని తిరిగే వాళ్ుట్. వాళ్ు గోల భరిాంచ్లేక, కొనిే సారుల 
బయట్క్క వచ్చేది కాదట్. కొనిే సారుల తన ఫ్రాండుసతో తను లేనని చెపుాంచ్చదట్..అయినా ఆ ఉపగ్రహాలు తిరిగేవట్.  
 ఇది తెలిస, నేను ఎాంత ఎదవన్న అరథాం అయియాంది. తనతో, తన గురుాంచ ఏమనుకునాేన్న చెపాు. ఇదురాం హాయిగా 
నవువకునాేమ.  ఇప్పుడు ఓపన్ గా మాటాలడుకునాేమ...యూనివరిసటీ లో ఉనేప్పుడు నేను ఇాంకో అమాీయిలోూ ప్రయతిేాంచన 
దీనమైన, నికృష్ుమైన  ప్రేమ కథలు చెపాును. తను పగలబడి నవివాంది. తన అాందమైన నవువ చూస, అల చూస్తూనే 
ఉాండిపోవాలనిపాంచ్చది. ఎాంత హాయిగా వుాందో..దాని కోసాం ఇాంకా ఏవో కుళ్ళు జోకులు వేయకుాండా, ఏదైనా కొతూగా ఆలోచాంచ, 
మళ్ళు నవివాంచ్చవాడిని.  ఎాందుకు చ్చసుూనాే ఇవనీే?  తనని నవివస్నూ నాక్కాంటి? తను చ్చల బాగుాంటాంది నవివతే. బాగుాంటే? 
తరువాత? ...తెలీదు......తెలీదా? తెలిస్నూ ఏమవుతుాందోనని భయమా? 
 ...గాందరగోళ్ాం.  కాని ఎకకడో తేడా కనిపాంచాంది. ఈ గాందరగోళ్ాం లో నేను ఒాంట్రి కాదు. ఇదురమూ ఉనాేమ. అాంటే 
తను కూడా? ఛా..లేదు..తనెకకడ, నేనెకకడ. నాలాంటి వాళ్ును ఎాంతమాందిన్న చూసుాంటాంది..నేను చ్చసుూనేది నాక్కమాత్రాం అరథాం 
కాకపోయినా, ఇలాంటి ప్రయతాేలెన్నే చూసునే తనకి ఏదో అరథాం అయేయ వుాంటాంది...అాందరి లగే ననుే కూడా స్నేహితుడి 
లగే..పైగా నేను మళ్ళు అమెరికా ప్రయతాేలు మొదలు పటాు...మరి తన్న? తన దారి తను చూసుకుాంటాంది..  
 మళ్ళు ఒకసారి ఒక కెఫే లో కలిసామ. కొదిు స్నప్ప అదీ, ఇదీ మాటాలడాక చెపుాంది, తనకి పళిు చూప్పలు 
చూసుూనాేరట్ ...కిరసనాయిలు తాగన మొహాం ఫీలిాంగు నాది...నా వాంక్క స్తటీగా చూసుూనే తను మొహాం తేడాగుాందేాంట్ని 
అడిగాంది. కొాంచెాం తేరుకొని, తేడా మొహమే నాది అని జోకబోయ్యను. తన సమోీహమైన కళ్ు నుాండి స్తటి చూప్పలు బాణాలల 
గుచుేకుాంటనాేయి. తను పరీక్షగా నా వైపే చూసోూాంది...నా మొహ కవళికలు ఎాంత దాచనా తెలిసుూనేదేమో, తనే అాంది 
"ఏాంటి....విచ్చరాంగా వునాేవ్?"...చ్ప్పున తలెతిూ చూశా తన వైప్ప...ఆ కళ్ళు ననుే ఇాంకా చూసుూనాేయి.. తను తెలిస చ్చసోూాందా, 
తెలియక నా? ఇాంక్కాం మాటాలడాలి..తేరుకొని ఆల్ ద బెస్ు అని చెపు సెలవు త్మసుకొనాే. కొనిే రోజుల తరువాత తెలిసాంది,  పళిు 
చూప్పల అబాాయి వాళ్ళు పలల నచేాందని చెపాురట్ (ఎాందుకు నచ్ేదు?) తరువాత కారయక్రమాలు మొదలెటాులి. ఇాంక అయిపోయిాంది. 
నేను కూడా మిగతావాళ్ులగే తిరగడమే తపు, అాంతకాంటే మాందుకు వళ్ళు ధైరయాం లేదు...తెలుసుగా శతకోటి లిాంగాలోల....సరే, 
సరే...తనకు చెపుక పోవడమే మాంచది..ఏాం చెపాూవు? 
 ఏాం చెపాూనా? తను నా పకకన ప్రతి రోజు...కాదు, కాదు ప్రత్మ క్షణాం వుాండాలి..తనని చూస్తూ వుాండాలి, తనని గటిుగా 
హతుూకొని, వదలకుాండా వుాండాలి...తన మోహనమైన నవువ కోసాం, నవివాంచ్డానికి ప్రయతిేాంచ, విఫలమైతే, ఆ విఫలమైన నా 
దీనావసథ చూస, తను ఇాంకా నవావలి.   క్కవలాం తన గొాంతు వినడాం కోసాం తనతో మాటాలడాలి, పోటాలడాలి... మా ఆలోచ్నలు ఎాంత 
దగగరిగా ఉనాేయో, అాంతే దగగరగా మేమ కూడా వుాండాలి. తెలివి, అదుభత సాందరయాం, ఉతూమ ప్రవరూన ఉనే తను నా 
ప్రియురాలిగా… 
 
అప్పుడు చెపులేకపోయ్యను....చెపేు ధైరయాం లేదు...చెపేూ తనేమనుకుాంటాంది? నేను కూడా తన చుట్టు తిరిగే ఒక ఈగనేనా? .....కొాంత 
కాలనికి నేను అమెరికా వచ్చేశాను. 
   ******** ******** ******** 
 
"ఏాం చ్చసుూనాేరు?" మా రూమలో కూరుేని, ఫోట్లలు చూసుూనే ననుే అడిగాంది మా ఆవిడ బట్ులు సరుుతూ. 
"ఫోట్లలు చూసుూనాే" 
"మళ్ళు పాత ఫోట్లలేనా?" 
తలూప నెమీదిగా నిట్టురిే అనాే "నాకొక గర్ల ఫ్రాండు ఉాండేదని చెపాును కదా? తనని ఇపుటికీ మరిేపోలేకపోతునాే..తనను బాగా 
మిససవుతునాే" 
మా ఆవిడ నా దగగరికొచే, నా చ్చతిలో ఉనే ఫోట్ల చూస "అపుట్లల నేనే మీకు ప్రపోజ్ చెయయకపోతే, పళిు చ్చసుకోకుాండా ఇలనే 
ఫోట్ల చూస్తూ గడిపేస్నవారా? ఎాంత స్నపని నా ఫోట్ల చూసాూరు?"  అని నవివాంది. 
అదే అాందమైన నవువ, అదే తియయని సవరాం. తన వైప్ప చూస్తూ అనాే "ఇప్పుడు ఫోట్ల అకకరేలదు" 
 
(తన పళిు చూప్పల నుాంచ మా పళిు వరకు ఏాం జరిగాందాంటారా? అది వేరే కథ..ఇాంకెప్పుడైనా కలిసనప్పుడు చెప్పుకుాందామ) 
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ఈ ప్రశే మీరు యే సాంవతసరాంలో, లేదా ఏ కాలాంలో అడిగారో దానిే బటిు సమాధానాం వుాంటాంది. 
 
 మకర సాంక్రాంతి రోజు స్తరుయడిని అరాధ్ధాంచ్చ పవిత్ర దినాంగా మనాం భావిసాూాం. ఈ సాంవతసరాం జనవరి 14 మకర సాంక్రాంతి. నిజానికి 
సాంవతసరాంలో పనెేాండు సాంక్రాంతులు వునాేయి. 'సాంక్రమణాం' అాంటే మారుు (transition). స్తరుయడు ఒక రాశి నుాండి మరో రాశి కి ప్రతి నెల, 
12 నెలలూ 'సాంక్రమిస్తూనే ' ఉనాేడు. మరి మనాం మకర సాంక్రాంతి నే (స్తరుయడు మకర రాశి లోకి వచేనప్పుడు) ఎాందుకు పాండగ 
చ్చసుకుాంటనాేాం? ఏ జూలై న్న (కరాకట్క సాంక్రాంతి), మారిేలోన్న (మీన సాంక్రాంతి) ఎాందుకు  చ్చసుకోవటేలదు? 
 
ఎాందుకాంటే, వేల సాంవతాసరల క్రితాం, దాదాప్ప 1,700 సాంవతాసరాల క్రితాం, మకర సాంక్రాంతి డిసెాంబరు 22 లేదా 21 తారీఖున వచ్చేది. వస్నూ? 
దానికీ, సాంక్రాంతి కి సాంబాంధాం ఏమిటీ? మీలో కొాంత మాందికి తెలిస్న వుాంటాంది, డిసెాంబరు 22 లేదా 21 సాంవతసరాంలో ఆ రోజు వలుతురు 
అనిే రోజులకాంటే తకుకవగా వుాంటాంది. మనకు స్తరుయడు ఆకాశాంలో, మిగతా అనిే రోజులకాంటే చ్చల కిాందుగా కనిపసాూడు. భూమి స్తరుయడి 
చుట్టు అల వాంగ వుాంటాంది మరి అప్పుడు. ..తెలుగు లేదా మన భారత్మయ భాష్లోల 'ఆయనాం '  అాంటామ. ఈ పాటికి మీరు ఊహిాంచ్చ 
వుాంటారు. కొాంతమాంది మకర సాంక్రాంతిని 'ఉతూరాయణాం ' గా భావిసాూరు.. అాంటే ఆ రోజు నుాంచ స్తరుయడు 'ఉతూర ' దిశగా (అాంటే ఆకాశాంలో 
పై పైకి) రావడాం మొదలు పడతాడు కాబటిు 'ఉతూరాయణాం '.    
 
(ఈ పదాం వరాహమిహురుడు 'స్తరయ సదిాాంతాం ' అనే గ్రాంధాంలో రాశారు. 500 A.D ఆ కాలాంలో. అపుటేాండి మొదలయియాంది ఉతూరాయణాం 
ఉపయోగాం. భీష్ీ పతామహుడు తన తనువు చ్చలిాంచ, సవరాగనికి వళ్ుడానికి ఉతూరాయణాం నే ఎనుేకునాేరు. దీనిే బటిు, మహాభారతాం రాసాంది 
500 A.D  అప్పుడైనా అవావలి, లేదా మహాభారతానికి మారుులు ఆ కాలాంలో చ్చసుాంటారు).     
 
మరి దీనికి, సాంక్రాంతి పాండకిక లిాంక్కమిటి?  1,700 సాంవతాసరాల క్రితాం, మన పూరీవకులు డిసెాంబరు  22 నుాండి స్తరుయడు ఆకాశాంలో పై పైకి 
క్రమాంగా రావడాం గమనిాంచ్చరు. అాంటే ఆ రోజు నుాంచ పొదుున వలుతురు ఎకుకవగా రావడాం మొదలవుతుాంది. అదే సమయాంలో, అపుట్లల 
స్తరుయడు డిసెాంబరోల మకర రాశి లోకి ప్రవేశిాంచ్చవాడు. ఆ పరిగే వలుతురు అాంటే పాంట్ పొలలు వేసుకొనే టైమ వచేాందనేమాట్. ఆ సాంతోష్ 
సమయ్యనిే పాండగల జరుప్పకోవాలనుకునాేరు. అాందుక్క 'మకర సాంక్రాంతి ' లేదా ఉతూరాయణాం. 
 
మీరు గమనిాంచ్చ వుాంటారు, ఇప్పుడు ఉతూరాయణాం (అాంటే సాంవతసరాంలో వలుతురు తకుకవుగా వుాండే రోజు, డిసెాంబరు 22), మకర సాంక్రాంతి 
(అాంటే జనవరి 13/14)  ఒక్క రోజు లేవు. ఎాందుకాంటే, భూమి 'ఆయనాాంశాం ' (ఫ్రచెససఒన్) చ్చసోూాంది.  అాంటే, భూమి తన చుట్టు తాను తిరిగే 
అక్షాం మెలలగా మారిపోతోాంది. 
 
మీరు ఒక తిరిగే బొాంగరాం ఊహిాంచుకోాండి (ఈ కాలాం పలలలకి బొాంగరాం అాంటే తెలీదు...ఖ్రీ ఖ్రీ) అది తన చుట్టు తాను రివువన తిరుగడమే 
కాకుాండా, మెలలగా వాంగ వాంగ కూడా తిరుగుతూ వుాంటాంది..భూమి చ్చసుూనేది కూడా అదే...అాంటే మనాం ఒక గుాండ్రాంగా వుాండే “తిరిగే 
బొాంగరాం” మీద ఉనాేమనేమాట్. 
 
దీని మూలాంగా చ్చల చత్ర, విచత్ర పరిసథతులు వసాూయి. 1,700 సాంవతసరాల క్రితాం, చ్లి కాలాంలో (డిసెాంబరోల) స్తరుయడు మకర రాశిలోకి 
ప్రవేశిాంచ్చడు. ప్రతి 70 సాంవతసరాలు స్తరుయడు ఒకొకక రోజు మాందుకు జరుగుతూ వుాంటాడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిాంచ్డానికి. అాందుక్క ఈ 
1,700 సాంవతసరాలలో మాందుకు జరిగ, జరిగ  ఇప్పుడు జనవరి లో (చ్లి కాలాంలోనే) మకర రాశి లోకి వచ్చేడు...మరి మనుీాందు? 
 
అల ప్రతి 70 సాంవతసరాలు ఒకొకక రోజు స్తరుయడు మకర రాశి లోకి ప్రవేశిాంచ్డానికి జరుగుతూనే వుాంటాడు....ఇాంకో 1,700 సాంవతాసరాల 
తరువాత, మన వారసులు మకర సాంక్రాంతిని ఫిబ్రవరి 7 లేదా 8 న జరుప్పకుాంటారు...ఇాంకా దారుణాం...మీరు ఇాంకో 5,000 సాంవతాసరలు 
మాందు వళితే సాంక్రాంతిని ఏప్రిల్ లో, దాదాప్ప ఎాండాకాలాంలో జరుప్పకుాంటాాం !! అప్పుడసలు ఉతూరాయణానికి అరథాం వుాంటాందా? 
 
కాబటిు, మన పూరీవకులు ఏ ఉదేుశయాంతో సాంక్రాంతి ని మొదలు పటాురో (పరిగే వలుతురు), ఆ కారణాం ఎప్పుడో పోయిాంది. ఇాంకా పోతూనే 
వుాంటాంది. కాకపోతే మన పూరీవకులు ఒక మాంచ పని చ్చశారు. దానిే ఒక పాండగల మారిే, అాందరూ కలిస జరుప్పకునేటు, పలలలూ 
కోలహలాంగా పరిగెతిూ సాందడి చ్చస్తూ, అదుభతమైన వాంట్కాలు చ్చస్తూ, తిాంట్ట, బాంధువులతో, స్నేహితులతో హాయిగా నవువతూ, నవివస్తూ 
ఇపుటీకీ ఆ సాంప్రదాయ్యనిే మనకు మిగలేటు చ్చసారు.   
 
 స్తరుయడు, భూమి మారుతూనే వునాే  ఆ పాండగ ఉదేుశయాం ఇలనే ఇాంకో వేల సాంవతసరాలు మిగలలని కోరుతూ, మీ అాందరికీ సాంక్రాంతి 
శుభాకాాంక్షలు. 


- రవి కొపురప్ప 
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సా యాంత్రాం ఆఫీసు అయిపోగానే రైలేవ స్నుష్న్ కి వళిు రాజమాండ్రి నుాండి వచేన 
తలిలని రిసీవ్ చ్చసుకుని కారులో కూరుేాంది దీపూ. ఇాంటికి వళ్ళు దారిలో ఎల్.క్క.జీ 

చ్దువుతునే కూతురు సరయుని స్తకలు సుడీ అవర్ నుాండి పకప్ చ్చసుకుని అాందరూ ఇాంటికి 
బయలేురారు. 
 
 చ్చల రోజుల తరువాత వచేన అమీమీని చూడగానే ఉతాసహాం వచ్చేసాంది సరయుకి. 
"అమీమాీ..ఈసారి నువువ ఇకకడే ఉాండిపోవాలి..పోయిన సారి లగా వాంట్నే వళిుపోవడానికి 
వీలేలదు" అాంది మదుు మదుు మాట్లతో సరయు. మనవరాలి మాట్లకు ఏమి చెపాులో తెలియక నవువతూ దగగరికి త్మసుకుాంది 
శకుాంతలమీ. ఒక పకక సరయిన తిాండి లేనటల పీకుకపోయిన మఖ్ాంతో ఉనే మనవరాలిని చూస బాధపడినా పైకి కనపడకుాండా 
మనవరాలితో మచ్ేటల చెపుడాం ప్రరాంభిాంచాంది. 
 
ఇాంటికి రాగానే సరయు సాేనాం చ్చస అనేాం తిని పకకనే ఉనే అమీమీతో నాలుగు కబ్దరుల చెబ్దతూనే నిద్రలోకి జారుకుాంది.  
 
"మనాం కూడా భోజనాం చ్చదాుాం రా అమీ.." అనే దీపూ మాట్లతో డైనిాంగ్ టేబ్దల్ దగగరికి వచేాంది శకుాంతలమీ. 
 
అవును అబాాయి ఇాంకా రాలేదా? ఎనిమిది అవుతుాంది కదా.. అాంది శకుాంతలమీ ఆరాగా. " ఆయనకి సెకాండ్ షిఫ్ు అమాీ. 
మధాయహేాం రెాండు నుాండి రాత్రి పదకొాండు దాకా. ఇాంటికి వచ్చే సరికి రాత్రి పనెేాండు అవుతుాంది " అాంది దీపూ. 
 
"మరి అపుటి దాకా నువువ మేలుకుని ఉాంటావా రోజూ?" అాంది శకుాంతలమీ. అపుటి దాకా మేలుకుని ఉాంటే ఇాంక పొదుునేే 
ఆఫీసుకి వళిునటేు. నేను 10 గాంట్ల కలల పడుకుాంటాను అాంది దీపూ. 
 
మరి అబాాయికి భోజనాం? ఆశేరయాంగా అడుగుతుాంది శకుాంతలమీ. 
 
"రాత్రి చ్చల వరకూ ఆఫీసు కాాంటీన్నలనే తినేసాూరు. పొదుునేే నేను సరయు కి, నాకు లాంచ్ పాక్ చ్చసుకుని ఆయనకి కూడా వాండి 
వళ్తాను." అాంది దీపూ. 
 
"ఏడిేనటల ఉాంది. ఇాంక మీరు కలిస భోజనాం చ్చస్నది ఎప్పుడు? కలిస..కాప్పరాం చ్చస్నది ఎప్పుడు?" మొహమాట్ాం లేకుాండా అడిగాంది 
శకుాంతలమీ. 
 
"అమాీ..హాయిగా తినడానికి, పడుకోవడానిక్క టైాం లేదు. ఇాంక మిగలిన వాటి గురిాంచ ఆలోచాంచ్చ త్మరిక ఎకకడుాంది? అయినా 
మేమ బాగానే ఉనాేమ. నువువ అనవసరాంగా వర్రీ అవకు" అాంది దీపూ. 
 
బాగుాండటానికి అరిాం కూడా కాలాంతో పాట కుాంచాంచుకు పోతుాందని అరిాం అవుతుాంది శకుాంతలమీకి. 
 
"ఇాంటి దగగర విశేషాలు చెప్పు. నానే ఎల ఉనాేరు? నానేని కూడా త్మసుకు రావలిసాంది కదా.." అాంది దీపూ. 
 
"మీ నానే గురిాంచ తెలిసాందేగా ! ఆ ఊరు వదిలి రారు. కూతురి ఇాంట్లల ఉాండట్ాం మరాయద కాదు అాంటారు. మీవేమో ఇకకడ బిజీ 
జీవితాలు. అయినా మీ నానే ఉాంటే నేను చెపాులనుకునే నాలుగు మాట్లు కూడా చెపులేను" అాంది శకుాంతలమీ.  
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- రాజశేఖ్ర్ చెరుకూరి 



 "ఏమి చెపాులనుకుాంటనాేవు ఇాంతకీ? " తలిల మాట్లు విని అరిాం కాక అడిగాంది దీపూ. 
 
 సరయు కి తోడు కావాలి కదమాీ దీపూ.. నువ్వవ, మీ ఆయన పగలాంతా ఉదోయగాలతో బిజీ గా ఉాంటారు, సాయాంత్రాం 
స్తకలు నుాండి రాగానే సరయుకి ట్టయష్ను, ఆ తరావత అలసపోయి రాగానే భోజనాం చ్చస నిద్ర పోవడాం. ఈ మధయ శని ఆది 
వారాలు కూడా ఎప్పుడు ఫోన్ చ్చసనా మీరు లప్ టాప్పలు మాందర వేసుకుని ఆఫీసు గోలతోనే జీవిసుూనాేరు. ఇాంక సరయు తో 
మీకు ఆడుకునే టైాం అయినా లేదు. అది ఎప్పుడు ఫోన్నల అడిగనా టాబెలట్ తో ఆడుకుాంటనాేనన్న, టీ.వీ చూసుూనాేనన్న చెప్పూాంటాంది 
పాపాం. కనీసాం దానికి తోడు కోసాం అయినా ఒక చటిు చెలెలలో, తమీడి గురిాంచో ఆలోచాంచు..సునిేతాంగా చెపుడానికి 
ప్రయతిేసుూాంది శకుాంతలమీ. 
 
 పోనీ నేను ఒకసారి అబాాయితో మాటాలడమాంటావా? అాంది శకుాంతలమీ మెలలగా.. 
 
 "అమాీ...ఇది నా జీవితాం. నాకు ఏది కావాలో వదోు నేను చూసుకోలేనాంత చనే దానిే కాదు. దయచ్చస ఇాంక ఆ విష్యాం 
వదిలెయియ. " అాంది దీపూ. 
 
 "అది కాదమాీ.." ఇాంకా ఏదో చెపుబోతునే తలిలతో.. "అమాీ! సరయు ని చూసుకోవడానిక్క త్మరిక లేదు. ఇాంక ఇాంకొకరిే 
కని వాళ్ుని పాంచ్చ బాధయత మోయడాం మాకు కష్ుాం. దాని వలల సరయు కూడా ఇబాాంది పడుతుాంది. ఇాంక దీని గురిాంచ 
ఆలోచాంచ్కుాండా పడుకో. రేప్ప మాటాలడుకుాందాాం.". అాంది దీపూ తలిలకి బెడ్ రూాం దారి చూపస్తూ. 
 
 శకుాంతలమీ పడుకుని ఆలోచసుూాంది. కూతురి మాట్లు శకుాంతలమీని ఎకకడికో త్మసుకెళాుయి. తను చ్చసన తపేు ఇప్పుడు 
తన కూతురు కూడా చ్చసుూాంది అని అరిాం అవుతుాంది. తను కూడా తన భరూకు ఏమాత్రాం త్మసపోకూడదు అని ప్రైవేట ఉదోయగాంలో చ్చరి 
మరిాంత ఎదగాలి అనే తాపత్రయాంలో దీపూ తరువాత ఇాంకొకరిని కనే ఆల్గచ్నే పటుకోలేదు. తన భరూ ఎాంత మొతుూకునాే సస్నమిరా 
అాంది. దానికి తన తరఫున ఎన్నే కారణాలు ఉనాేయి. తన చనేతనాంలో తలిలని పటిుాంచుకోని తాండ్రి, నలుగురు కూతుళ్ుతో తన తలిల 
పడిన కష్ుాం..ఇల ఎన్నే విష్య్యలు తనకి కస రగలేయి.  
 
 వృతిూ జీవితాంలో పడి వయకిూగత జీవితానికి ప్రధానయాం ఇవవకుాండా తను మాందుకు సాగాంది. ఆ ప్రభావాం దీపూ మీద చ్చల 
ఉాంది. దీపూ కూడా చనేపుటి నుాండే ఒాంట్రిగా పరగడాం అలవాట పడిాంది. తలేల తనకు రోల్ మోడెల్. తలిలల పదు ఉదోయగాం 
చెయ్యయలి అని అనుకునేది. శకుాంతలమీ ఆ తరువాత కాలాంలో తన తప్పు గ్రహిాంచనా అపుటిక్క సమయాం మిాంచపోయిాంది. తన 
తాలూకు భావాలు దీపూలో కూడా బలాంగా నాటకునాేయి. పకక పలలలతో అాంతగా కలవలేక పోవడాం, అాందరిలోకి తనే పై చ్చయి 
కావాలనుకునే తతవాం అనీే వాంట్బటాుయి. చవరికి అరిాం చ్చసుకోలేని ఆడపడుచులు, అతాూ మామలు దొరికితే దీపూ కి ఎటవాంటి 
కషాులు వసాూయో అని భయపడి తలిలదాండ్రులు లేని, తోడబ్దటిున వారు అమెరికాలో ఉనే అబాాయిని అలులడిగా చ్చసుకునాేరు. 
 
 ఇవనీే ఆలోచస్తూ నిద్రలోకి జారుకుాంది శకుాంతలమీ. 
 
 మరాేడు శుక్రవారాం కావడాంతో పొదుునేే తయ్యరవుతునే దీపూకి సాయాం చ్చస మనవరాలికి టిఫిన్ తినిపాంచాంది. 
 
 "సాయాంత్రాం కలుసాూనమాీ.." అాంట్ట కూతురిని స్తకల్ లో డ్రాప్ చ్చస ఆఫీసుకు వళ్ుడానికి కారులో వళిుపోయిాంది దీపూ. 
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కాస్నపటికి అలులడు నిద్ర లేచ్చడు. హాలోలకి వస్తూనే "బాగునాేరా అతూయయ గారు, టిఫిన్ చ్చశారా..సారీ రాత్రి లేట్ అవడాంతో మిమీలిే 
పలకరిాంచ్లేక పోయ్యను" అనాేడు.  
 
 అదేమీ ఫరేలదు బాబ్ద.. నువువ ఎల ఉనాేవు అని అడుగుతూ... ఫ్రష్ప్ అయి రా బాబ్ద, టిఫిన్ పడతాను అని అాంది 
అలులడితో శకుాంతలమీ. 
 
 అలులడికి టిఫిన్ వడిాస్తూ మెలలగా రాత్రి దీపూతో మాటాలడిన టాపక్ లేవదీసాంది శకుాంతలమీ, అలులడి అభిప్రయాం ఏమిట్ల 
తెలుసుకుాందాాం అనే ఉదేుశాంతో. 
 
 "నాకు కూడా సరయుకి తోడు ఉాంటే బాగుాండు అని ఉాంది అతూయయ. కానీ దీపూకి అాంతగా ఇష్ుాం లేదు. అమాీయిలు 
ఉదోయగాం చెయయడాం మాంచదే. కాదనను. కానీ ఉదోయగాం కాంటే మఖ్యమైనవి జీవితాంలో ఉాంటాయని దీపూ గమనిాంచ్డాం లేదు. నేను 
చ్చల సారుల చెపు చూశాను కానీ కుదరలేదు. " అనాేడు అభిలష్. 
 
 శకుాంతలమీకి మళ్ళు తన జీవితాం కూతురి విష్యాంలో కనపడుతుాంది. తనకు జరిగనటేల తన కూతురికి జరగకూడదు అని 
గటిుగా అనుకుాంది. 
 
 బాబ్ద అభిలష్, నువువ ఏమీ అనుకోనాంటే ఒకక మాట్. మేమ కూడా రాజమాండ్రిలో ఒాంట్రిగానే ఉాంటనాేమ. సరయుని 
కొనిే రోజులు మేమ త్మసుకెళ్తామ. తనకి కూడా మేమాంటే ఎాంతో ప్రేమ. ఇప్పుడు రాజమాండ్రిలో కూడా మాంచ స్తకళ్ళు ఉనాేయి. 
కాబటిు మీరు భయపడాలిసన పని లేదు. మీ ఇదురికీ కూడా కొాంచెాం త్మరుబడి దొరుకుతుాంది" అాంది అలులడితో.  
 
 "నాకైనా, దీపూ కైనా మీరే పదులు కదా అతూయయ. కానీ దీపూ అనిేాంటి కాంటే కెరీరే మఖ్యాంగా భావిసుూాంది. నలుగురితో కలిస 
ఉాండట్ాం కాంటే తన గురిాంచ్చ ఎకుకవగా ఆలోచసుూాంది. రోజురోజుకీ పైకి ఎదగాలని కష్ుపడుతుాంది. నేను చెపుబోతే తన కరీర్ కి 
ఆట్ాంకాం కలిగసుూనాేను అని ఫీల్ అవుతుాంది. అలగే తనతో పాట నేను కూడా ఎదిగతేనే తనకి గౌరవాం గా భావిసుూాంది. ననుే 
కూడా నైట్ షిఫుులు చ్చస తొాందరగా మరినిే ప్రమోష్నుల కొట్ుమని చెప్పూాంది. అాందుక్క నాకు ఈ నైట్ డూయటీలు కూడా. నా గురిాంచ 
నాకు బాధ లేదు కానీ సరయు గురిాంచ్చ నా చాంత." చెపుడాం మగాంచ మౌనాంగా ఉనాేడు అభిలష్. 
 
 “ఈ విష్యాంలో నాది కూడా తప్పు ఉాంది బాబ్ద. తలిలదాండ్రుల ప్రభావాం పలలల మీద ఎాంతగా ఉాంటాందో నాకు ఇప్పుడు 
అరిాం అవుతుాంది. ఈ వాయధ్ధ మాందు తరాలకు పాకకుాండా చూడాలి. ఈ విష్యాం అమాీయితో మాటాలడి ఒపుాంచ్చ బాధయత 
నాది ...” అని మనసులో గటిుగా అనుకుాంది శకుాంతలమీ. 
 
 సాయాంత్రాం ఆఫీసు నుాండి దీపూ రాగానే మళ్ళు మొదలుపటిుాంది శకుాంతలమీ. "నీకు పళిు అయిన దగగరి నుాండి మేమ కూడా 
ఎాంతో ఒాంట్రితనాం అనుభవిసుూనాేాం దీపూ. ఈ వయసులో మేమ ఇాంతదూరాం ఈ హైదరాబాదు వచే ఉాండలేమ. సరయు కొనిే 
రోజులు అకకడ ఉాంటే మా ఇదురితో మాంచ కాలక్షేపాం ఉాంటాంది. మాంచ స్తకలుకి పాంప చ్దువుకు ఏ లోట్ట లేకుాండా చూసుకునే 
బాధయత మాది. ఒకక సాంవతసరాం ఉాంచ చూడు. నీకు నచ్ేకపోతే నేను మళ్ళు అడగను" ఇల ఒకటికి నాలుగు సారుల చెపు దీపూ చ్చత 
"సరే" అనిపాంచాంది శకుాంతలమీ. 
 
 ఇాంక అకకడే ఉాంటే కూతురి మనసు ఎకకడ మారుేకుాంటాందో అని చెపు మరాేడే మనవరాలిని త్మసుకుని రాజమాండ్రి 
వచ్చేసాంది. 
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      * * * 
 
 సరయుకి ఇప్పుడు ఎాంతో సాంతోష్ాంగా ఉాంది. స్తకలు నుాండి రాగానే ఇప్పుడు ట్టయష్న్ కి వళ్ుకకరేలదు. చుటుపకకల ఉనే 
తన ఈడు పలలలాందరూ తన ఇాంటిక్క వసుూనాేరు. అమీమీ, తాతయయ సరయుతో పాట మిగలిన పలలలకు కూడా కథలు చెపుడాం, 
హోాం వరుక చ్చయిాంచ్డాం చ్చసుూనాేరు. అాంతా సాందడిగా ఉాంది. ఇాంక శని ఆది వారాలోల అయితే ఆట్ పాట్లతో సరయుకి త్మరిక్క 
లేదు. 
      * * * 
              
 ఆఫీసు పనిలో బిజీగా ఉనే దీపూకి వాటాసప్ మెస్నజి వచేాంది. ఎవరా అని చూస్నూ తలిల దగగరి నుాండి. అది ఒక వీడియో 
మెస్నజి. ఈ టైాం లో తలిల తనకి ఏమి పాంపాందా అని కుతూహలాంగా డౌన్ లోడ్ చ్చస చూడట్ాం ప్రరాంభిాంచాంది దీపూ. ఆ వీడియోలో 
సరయు స్నుజి మీద ఉాంది. ఏదో చల్డ్ాెన్స డే ప్రోగ్రాం లగా ఉాంది. సరయు మాందు మైక్ పటాురు. తన కూతురు ఏమి చెప్పూాందా అని 
కుతూహలాంగా వినసాగాంది దీపూ. 
 అాందరికీ నమసాకరాం. నా పేరు సరయు. మా అమీ పేరు దీపూ. నానే పేరు అభిలష్. అమీమీ పేరు శకుాంతలమీ. 
తాతయయ పేరు సుబాా రావు. నా ఫ్రాండ్స పేరుల వాసాంతి, శ్రీజ, అవినాష్, శ్రావయ. నేను రోజూ ఎాంతో సాంతోష్ాంగా ఉాంటాను. 
ఎాందుకాంటే ఫసుు రాయాంకు రాకపోయినా మా ఇాంట్లల ఏమీ అనరు. మా తాతయయ "తప్పులు చ్చయకుాండా ఎవరూ గొపు వారు కాలేరు" 
అని చెపాూరు. మా అమీమీ నాకు రోజూ కొతూ కొతూ కథలు చెప్పూాంది. అాందులో ఉనే నీతి చెప్పూాంది. ప్రతి నిమష్ాం చ్దవడాం నాకు 
ఇష్ుాం లేదు. ఎాందుకాంటే నేను పదుయ్యయక ఆడుకోవడానికి టైాం ఉాండదని మా అమీమీ చెప్పూాంది. అలగే అాందరితో స్నేహాం గా ఉాంటే 
మన మనసు ఎప్పుడూ ఆనాందాంగా ఉాంటాంది, ఎవరితోనూ తగవులు ఉాండవు అని కూడా చెపుాంది. అాందుక్క ఈ బాలల దిన్నతసవాం 
సాందరభాంగా ఈ రోజు నుాండి అాందరూ కలిస మెలిస స్నేహాంగా ఉాండాలని కోరుకుాంటనాేను. జై హిాంద్. 
 
 సరయు మదుుల్గలిక్క మాట్లకు, పరిణితికి అకకడ అాందరూ లేచ చ్పుటల కొట్ుడాం కనిపాంచాంది. దీపూ కళ్ు వాంట్ ఆనాంద 
భాషాులు రాలయి. తన కూతురిని ఇాంత ఆనాందాంగా తను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ మాట్లు తనకోసమే చెపుాందా అనిపాంచాంది. 
 
      * * * 
ఆరు నెలలు గడిచ్చయి.           
 
ట్రాంగ్ ట్రాంగ్ మని ప్రొదుునేే ఆరు గాంట్లకు ఫోన్ మోగుతోాంది. ఈ వేళ్ప్పుడు ఎవరబాా అనుకుాంట్ట ఫోన్ ఎతిూాంది శకుాంతలమీ. 
అవతల నుాండి దీపూ. ఏాంట్మాీ దీపూ "అాంతా కుశలమేనా" అాంది ఆదురాుగా శకుాంతలమీ. 
 
"లేదమాీ ఒక వారాం రోజులుగా అసలు బాగుాండట్ాం లేదు. నలతగా ఉాంది" అాంది దీపూ 
అయోయ మరి డాకురు దగగరికి వళాువా? అాంది శకుాంతలమీ 
వళాునమాీ అాంది దీపూ 
ఏమనాేరు? ఆాందోళ్నగా అడుగుతుాంది శకుాంతలమీ. 
"మీరు మళ్ళు అమీమీ తాతయయ కాబోతునాేరు" అాంది దీపూ తలిల హడావిడికి నవువ ఆప్పకుాంట్ట. 
శకుాంతలమీ కి తాను వినేది అరథాం చ్చసుకోవడానికి కొనిే క్షణాలు పటాుయి. 
నిజాంగానా...చ్చల సాంతోష్ాం అమీ. చ్లలని మాట్ చెపాువు. నేను సరయుని త్మసుకుని రేపే వచ్చేసాూను.. అాంది శకుాంతలమీ. 
వదుమాీ, నేను, అభిలష్ రేపే అకకడికి వసుూనాేమ. ఒక వారాం రోజులు అకకడే ఉాండి రెసుు త్మసుకుని వళాూను.. అాంది దీపూ. 
జాగ్రతూగా రాండమాీ అని ఫోను పటేుయబోయిాంది శకుాంతలమీ. 
ఇాంతలో "అమాీ" అనే కూతురి మాట్లు విని "చెపుమాీ" అాంది. 
"థాంకూయ అమీ" అాంది దీపూ. 
కూతురు తనకి "థాంకూయ" ఎాందుకు చెప్పూాందో అరథాం కాక "నువువ చెపాులిసాంది అభిలష్ క్క పచే పలల " అాంది శకుాంతలమీ. 
తలిల అమాయకతావనికి మనసులోనే నవువకుాంట్ట "ఉాంటాను" అని ఫోను పటేుసాంది దీపూ. 
 
"నువువ నాకు థాంకూయ చెపాువు కానీ నేను నీకు సారీ చెపాులమాీ..చనేపుటి నుాండి ఉదోయగమే సరవసవాం అని నినుే 
చూసుకోవలసనాంత ప్రేమగా నేను చూసుకోలేకపోయ్యను. నినుే అాందరికీ దూరాంగా పాంచ తప్పు చ్చశాను. దాని వలల నీకు 
తెలియకుాండానే చ్చల అనాయయాం చ్చశాను. ఇప్పుడు నీ కూతురికి ఆ ఇబాాంది లేకుాండా చ్చయగలననే నమీకాం వచేాంది.." మనసులో 
అనుకుాంది శకుాంతలమీ. 
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- బిాందు తాడివాక 

 సునాంద తలిలదాండ్రులు కోటి ఆశలతో అలలరు మదుుగా పాంచుకునే తమ ఒకకగానొకక 
కూతురిని అమెరికా సాంబాంధాం..మాంచ జీతగాడు అయిన అబాాయికి ఇచే పళిు చ్చశారు. సునాందకు 
పదుగా చ్దువు లేకపోయినా ఆసూ బాగానే ఉాండట్ాంతో అమెరికా సాంబాంధాం కుదిరిాంది. మొదట్లల బాగానే 
చూసుకునే భరూ మెలలగా తన అసలు రాంగు బయట్ పటాుడు. విలస జీవితానికి అలవాట పడిన అతను 
పదే పదే ఇాంటి నుాండి డబ్దా తెమీని, సునాంద పేరు మీద ఉనే పొలాం అమిీ తనకు డబ్దా ఇమీని వతిూడి 
తేవడాం, కొట్ుడాం మొదలెటాుడు. 
                                                                 * * * 
 శ్రావణి చ్దువుల సరసవతి. పదుగా ఆసూ పాసుూలు లేకపోయినా మాంచ ఉదోయగాం ఉాండట్ాంతో అమెరికా సాంబాంధాం ఖాయమైాంది. పళిు 
అయి వారి అన్నయనయ జీవితానికి కానుకగా ఒక అమాీయి కూడా ప్పటిుాంది. అయితే ఇప్పుడు భరూకు శ్రావణి ఇాంతకు మాందు లగా అాందాంగా 
కనపడట్ాం లేదు. ఆఫీసులో మరో మహిళ్తో సాంబాంధాం పటుకుని భారయని ఆ అమాీయితో పోలుస్తూ తాగ వచే చ్చయి చ్చసుకునే వరకూ 
వళిుాంది. 
                                                                 * * * 
 ఇలాంటి ఉదాహరణలు మీడియ్యలో మనాం చూస్తూనే ఉాంటాాం. మరి ఆయ్య సాందరాభలోల ఆ మగువల పరిసథతి ఏమిటి? వారు ఈ 
ఆపదల నుాండి తమను తామ ఎల రక్షాంచుకోగలరు? 
 
          కనే తలిలదాండ్రులను, తోడబ్దటిునవారిని, బాంధువులను, స్నేహితులను, అాందరినీ వదిలి, కటుకునే భరూతో, కోటి ఆశలతో అమెరికా 
తరలి వసుూాంది తెలుగాంటి ఆడపడుచు. ఆ కలలు చ్చలమాందికి నిజమైతే, కొాందరికి మాత్రాం కనీేళ్లవుతాయి. నమీకుని వచేన భరూ అరిాం 
చ్చసుకోకపోతుాంటే, కాప్పరాం కలతలమయమైతే, ఆ అతివ ఏాం చెయ్యయలి? తన వాళ్లవరూ లేని ఈ దేశాంలో, బయట్కు వళాలలనాే భరూ మీదే 
ఆధారపడవలసన పరిసథతులలో, ఆమె తనని తాను ఎల సాంరక్షాంచుకోవాలి?    
          భారతదేశాంలో నివసాంచ్చ మహిళ్లు సాంసారాంలో వతిూడి ఎకుకవైతే, కాప్పరాంలో కలతలు రేగతే, ప్పటిుాంటికి వళిల, కొదిు రోజులుాండి, 
స్నదదీరి రావడాం కదుు. కానీ అమెరికాలో కాప్పరమాండే మహిళ్లకు అది సాధయాం కాదు. వారికి విశ్రాాంతి దొరకదు. ఉదోయగాం లేని, కారు డ్రైవిాంగ్ 
రాని మహిళ్లు వీక్ డేస్ లో మాటాలడే మనుషులేలక, ఇాంటి నాలుగోగడల మధ్యయ నలిగ పోతారు. ఇదాంతా మానసక వతిూడిని పాంచ, కాప్పరాంలో 
కలతలు పరగడానికి కారణమౌతుాంది. చ్చల సాందరాభలలో కారు డ్రైవిాంగ్ నేరుేకోవడాం, ఉదోయగాం తెచుేకోవడాం, సగాం సమసయలను 
త్మరేేసాూయి. 
 
Marriage Counselling: 
 
          కొనిే సాందరాభలలో కొాంత సరుుబాట చ్చసుకుాంటే కొనిే కలతలు సరుుమణగవచుే. స్నేహితులు, బాంధువుల సలహాలను పాటిాంచ, 
కాప్పరాం మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయతిేాంచ్వచుే. వేర్తకరిని మారేడాంకాంటే, మనాం మారడాం తేలిక. సాంసారాంలో ఎవరిది తప్పు, ఎవరిది 
ఒప్పు అనేదానికాంటే, ఇదురూ కలిస ప్రశాాంతాంగా జీవిాంచ్గలుగతునాేరా లేదా అనేదే మఖ్యాం. ఒాంట్రి జీవితాం అతి కష్ుాం. మళ్ళల పళిల చ్చసుకునాే, 
మళ్ళల సమసయలు రావచుే. వేరే నిరణయాం త్మసుకునే మాందు కాప్పరాం నిలుప్పకోడానికి అనిే విధాల ప్రయతిేాంచ్డాం అతయవసరాం. అమెరికాలో 
భారత్మయ సాంసకృతి పట్ల అవగాహన ఉనే భారత్మయ Marriage Counsellors ను సాంప్రదిాంచ్వచుే. లేదా, ఇాండియ్య Marriage Counsel-
lors కు online లో డబ్దాలు కటిు, ఫోన్ లో సలహా పొాందవచుే. 
 
Domestic Violence Centers: 
          భరూ నుాంచ వేధ్ధాంప్పలు ఎకుకవగా ఉనే పక్షాంలో, "Domestic Violence Center" ను సాంప్రదిాంచ్వచుే. "గృహహిాంస" (Domestic 
Violence) కు నిరవచ్నాం శారీరిక హిాంస (Physical Abuse) మాత్రమే కాదు, మానసక హిాంస (Emotional Abuse) కూడా. శారీరిక 
హిాంస లేకపోయినా, భరూ మాట్లతోన్న, మర్తక విధాంగాన్న మానసకాంగా హిాంససుూనే పక్షాంలో కూడా, Domestic Violence Center 
నుాంచ రక్షణను, సహాయ్యనీే పొాందవచుే. 
          అమెరికాలో దాదాప్ప ప్రతి Countyలో ఒక "Domestic Violence Center" ఉాంటాంది. Google లో County పేరు, State పేరు 
ఇచే, "Domestic Violence Center in <County> <State>" అని వతికితే, బాధ్ధతురాలికి తనకు దగగరలో ఉనే Domestic Violence 
Center వివరాలు, ఫోన్ నెాంబరూ దొరుకుతాయి. లేదా, అమెరికాలో తెలుగువారి రక్షణకవచ్ాం TANA Website లో "TeamSquare
(Helpline)->Help For Women" అనే link లో భారత్మయ మహిళా సవచ్ఛాంద సాంసథల వివరాలునాేయి. తెలుగువారుాండే దాదాప్ప ప్రతి 
State లో, ఈ సాంసథలునాేయి. అమెరికా సాంసథల కాంటే భారత్మయుల కోసాం పని చ్చస్న మహిళా సాంసథల వారు, మన సాంసకృతి, సాంప్రదాయాం, 
కుటాంబ వయవసథల పట్ల ఎకుకవ అవగాహన కలిగ ఉాంటారు. కాబటిు భాషా సమసయలునే పక్షాంలో భారత్మయ సాంసథలను సాంప్రదిాంచ్డాం మేలు. 
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Helpline:  
          ప్రతి Domestic Violence Center కీ ఒక helpline ఫోన్ నెాంబర్ ఉాంటాంది. బాధ్ధతురాలు తన భరూకు తెలీకుాండా ఈ 
నెాంబరుకు ఫోన్ చెయయడాం మాంచది. తెలిసన పక్షాంలో బాధ్ధతురాలి రక్షణకూ, మనశాశాంతికీ మరిాంత విఘాతాం కలగవచుే. రోజులో 
ఏ సమయాంలోనైనా ఈ నెాంబరుకు కాల్ చెయయవచుే. వారికి బాధ్ధతురాలు తన పేరు, వివరాలు చెపుకకరేలదు. చెపునా కూడా వారు 
గోపయాంగా ఉాంచుతారు. బాధ్ధతురాలు తన సమస్నయమిట్ల, తనకెటవాంటి సహాయాం కావాలో వారికి చెపతే సరిపోతుాంది. వారామెకు 
కావలిసన సమాచ్చరమాంతా తెలియజేసాూరు. మఖ్యాంగా బాధ్ధతురాలు పదు అడుగు వయయడానికి సదిాంగా లేకపోయినా, కౌనిసలిాంగ్ 
కోసమైనా అభయరిిాంచ్వచుే. భారత్మయ సాంసథల హెల్ు లైనలకు ఏటా అనేక వాందల మాంది మహిళ్లు ఫోన్ చ్చస, తమ బాధ 
పాంచుకుని, సలహాలను పొాందుతారు. 
 
Shelters: 
          గృహహిాంస కారణాంగా అతయవసర పరిసథతులోల బాధ్ధతురాలు ఇలుల విడిచపటాులిస వస్నూ, తన పలలలతో సహా "Shelter" లో 
ఉాండవచుే. "Shelter" ఒక ఇలుల లాంటిది. అకకడ ఒక నెల రోజులపాట, బిడాలతో, ఇబాాంది లేకుాండా ఉాండొచుే. "Shelter" 
అడ్రస్ ను "Domestic Violence Center" అతి గోపయాంగా ఉాంచుతుాంది. మఖ్యాంగా ఆమె partner (భరూ) కు ఈ అడ్రస్ తెలియదు. 
 
Protective Order: 
          గృహ హిాంస కారణాంగా బాధ్ధతురాలికి భరూ నుాంచ రక్షణ అవసరమైన పక్షాంలో, ఆమె "Protective Order" ఫైల్ 
చెయయవచుే. ఆమె తనకు దగగరలో ఉనే Police Station ను సాంప్రదిస్నూ, వారు ఆమెకు వివరాలు తెలిప సహాయాం చ్చసాూరు. 
"Protective Order" కు అపళల చ్చసన తరావత, County "Distrci Court" లో hearing ఉాంటాంది. జడిికి బాధ్ధతురాలు తన 
గోడు వళ్లబ్దచుేకోవలిస ఉాంటాంది. ఆమె తన భరూ నుాంచ రక్షణ ఎాందుకు కోరుకుాంటనేదో వినేమీదట్, జడిి ఆమెకు "Protective 
Order" grant చ్చసాూరు. "Domestic Violence Center Legal Representatives" ఆమెకు ఈ protective order విధ్ధ 
విధానాలోల సహాయాం చ్చయగలుగుతారు. 
          "Protective Order" సాధారణాంగా ఒక సాంవతసరానికి approve చ్చసాూరు. ఈ "Protective Order" కారణాంగా 
బాధ్ధతురాలి భరూ ఇలుల విడిచపటిు వళాలలిస ఉాంటాంది. బాధ్ధతురాలు తన పలలలతో సహా ఇాంట్లలనే ఉాండవచుే. కోరుు భరూ చ్చత ఆమెకు 
"Emergency Family Maintenance" డాలరుల ప్రతి నెల ఇపుసుూాంది. కానీ, ఆమెకు ఉదోయగాం లేని పక్షాంలో, చ్చల 
సాందరాభలలో, ఈ డబ్దా ఇలుల గడవడానికి సరిపోదు. పలలలు "Visitation Schedule" ప్రకారాం తాండ్రి దగగరికి వళిల వస్తూ ఉాంటారు. 
 
Free Legal Assistance: 
          కోరుు వయవహారాలోల ఎప్పుడైనా మాంచ లయరు (Attorney) సలహా తపునిసరి. ఆరిికసోూమత లేనివారికి అమెరికాలో 
"Free Legal Assistance" దొరుకుతుాంది. ఈ వివరాలను "Domestic Violence Center" నుాంచ పొాందవచుే, లేదా కోరుు 
నుాంచ్చ పొాందవచుే.  
 
911: 
          హిాంస జరుగుతునే సమయాంలో, అతయవసర పరిసథతులోల, బాధ్ధతురాలు 911 కు కాల్ చ్చసనట్ళలతే, పోలీసులు పది 
నిమిషాలలోపే వారి ఇాంట్లల ఉాంటారు. పరిసథతిని సమీక్షాంచ, ఆమె భరూ ఆమెపై చెయియ చ్చసుకునే విష్యాం నిరిారణ అయితే, 
క్రిమినల్ చ్చరిెస్ మీద అతనిని జైలుకి త్మసుకువళాూరు. మరుసటి రోజు ఎవరైనా బెయిల్ ఇస్నూ తపు విడిచపట్ురు. కొనిే క్కసులోల 
ఇటవాంటి సాందరాభలలో, భరూ జైలు నుాంచ విడుదలై మరుసటి రోజు ఇాంటికి వచేన తరావత, మరిాంత అవాాంఛనీయ సాంఘట్న 
జరగవచుే. అాందుక్క పోలీసులు బాధ్ధతురాలికి Protective Order కు అపళల చెయయమని గటిు సలహా ఇసాూరు. 
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ఆరికి సమసయ: 
          గృహిణి అయిన బాధ్ధతురాలు భరూ నుాంచ విడిపోవాలనుకుాంటే ఆమె ఎదురుకనే మొట్ుమొదటి సమసయ, ఆరిిక సమసయ. 
అమెరికాలో జీవనానికి అయేయ ఖ్రుే ఎకుకవ. ఆదాయాం ఉనాే లేకపోయినా ఈ ఖ్రుేలు ఆగవు. కానీ, అదృష్ువశాతూూ, అమెరికాలో 
ఉదోయగాలూ, అవకాశాలూ కూడా ఎకుకవే. ఏ సాథయి అరహతలునాే, గటిుగా ప్రయతిేస్నూ రెాండు నెలలోల ఏదో ఒక ఉదోయగాం వసుూాంది. 
          కానీ భరూ మీద ఆధారపడి అమెరికా వచేన భారయకు ఈ ఉదోయగాం చ్చస్న అవకాశాం "Work Permit" ఉనేప్పుడు మాత్రమే 
కలుగుతుాంది. అమెరికా Immigration Rules ప్రకారాం అాందరు భారయలూ ఈ "Work Permit" పొాందడానికి అరుహలు కారు. 
అాందుచ్చత బాధ్ధతురాలికి "Work Permit" లేనట్లయితే, ఆమెకు ఉదోయగాం చ్చయడాం సాధయపడదు. "Green Card" లేదా 
"Citizenship" ఉనే బాధ్ధతురాళ్లకు ఈ సమసయ ఉాండదు. 
 
Immigration సమసయ: 
          భరూ నుాంచ విడిపోవాలనుకునే Immigrant Women ఎదురుకనే మరో అతి పదు సమసయ, Immigration సమసయ. భరూ 
తాలూకు "Dependent Visa" కలిగన బాధ్ధతురాలు, వివాహాం రదుయిన వాంట్నే, ఆ "Dependent Visa" కు అరహత 
కోలోుతుాంది. ఆమె "Out of Status" అయి అమెరికా వదిలి వళిుపోవాలిస వసుూాంది. "Green Card" లేదా "Citizenship" ఉనే 
బాధ్ధతురాలికి ఈ సమసయ ఉాండదు. కానీ, "Greencard application" processing జరుగుతూ ఉనే సాందరభాంలో కూడా, 
వివాహాం రదుయిన వాంట్నే, ఆ Greencard application ఇక చెలలదు. వివాహాం రదువక ఒకక రోజు మాందైనా Greencard 
approve అయితే, ఆ Greencard కు మాత్రాం ఢోకా ఉాండదు. 
 
VAWA: 
          గృహహిాంస బాధ్ధతురాళ్లకు అమెరికా Immigration చ్ట్ుాంలో ఇాంకో వసులుబాట ఉాంది. అది VAWA (Violence 
Against Women Act). ఈ చ్ట్ుాం ప్రకారాం వేధ్ధాంప్పలకు గురైన, కొనిే అరహతలునే మహిళ్లకు, USCIS "Work Permit" లేదా 
"Greencard" ఇసుూాంది. తన Immigration పరిసథతిని వివరిాంచ, పూరిూ వివరాలు తెలుసుకోవడాం కోసాం, బాధ్ధతురాలు Immi-
gration Attorney ని సవచ్ఛాంద సాంసథల దావరా సాంప్రదిాంచ్వచుే. 
 
International Child abduction: 
          పలలలు లేనప్పుడు, బాధ్ధతురాలు భారతదేశాం తిరిగ వళిుపోవాలని నిరణయిాంచుకుాంటే అది సుళ్ళవుగా సాధయమవుతుాంది. 
కానీ పలలలు ఉనేప్పుడు, వారి తాండ్రి అనుమతి లేకుాండా అది సాధయపడదు. తాండ్రి అనుమతి పత్రాం లేకుాండా పలలలను దేశాం దాటిస్నూ, 
కనేతలిల త్మసుకువళిలనా కూడా, అది "Kidnapping" కిాందకు వసుూాంది. తాండ్రి, తలిల పై "International Child Abduction" క్కసు 
పట్ువచుే. ఇటవాంటి క్కసులో, అమెరికా కోరుు, తదనాంతరాం, తలిలకి పలలల Custody ఇవవకపోవచుే. అాందువలల అతయాంత జాగ్రతూతో 
ఇటవాంటి పరిసథతిని ఎదురోకవాలి. Immigration Status లేక, Work permit లేక, అమెరికా వదిలి వళాలలిసన పరిసథతులోల 
బిడాలను తమతో త్మసుకెళ్లలేక, గతయాంతరాం లేని సథతిలో వారిని తాండ్రి దగగర వదిలి, ఒాంట్రిగా భారతదేశాం వళిలన మహిళ్లునాేరు. 
ఇాంతటి విపతుూ వచ్చేవరకూ ఆగకుాండా, మాందు నుాంచ్చ ఇటవాంటి పరిసథతిని నివారిాంచుకుాంట్ట, సరి అయిన సలహా 
సహకారాలను వినియోగాంచుకుాంట్ట ధైరయాంగా బాధ్ధతురాలు మాందుకు అడుగులు వేయ్యలి. 
          భారతదేశాంలో, అయినవాళ్ల మధయ ఇటవాంటి సమసయ ఎదురోకవడానికి, అమెరికాలో తనవారెవరూ లేనప్పుడు ఇటవాంటి 
సమసయ ఎదురోకవడానికి చ్చల తేడా ఉాంది. కానీ అమెరికాలో సహాయాం చ్చస్న సవచ్ఛాంద సాంసథలూ చ్చలనే ఉనాేయి. 
కావలసాందలల, అడగడమొకకటే! ఎనిే సాంసథలు ఎాంత సాయాం చ్చసనా, అాందరి కాంటే ఎకుకవ సాయాం బాధ్ధతురాలు తనకు తానే 
చ్చసుకోవాలి. మనసెళథరయాం కోలోుకుాండా, తన కోసాం, తన పలలల కోసాం, పోరాడుకుాంట్ట మాందుకు సాగాలి. గెలుప్ప 
దకికాంచుకోవాలి!          
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మరియొక వతసరాంబొచెేన్ 
మరి అది యేమి మారుును దెచెేన్ 
ఎవరో వచే తెచెేడి మారుును మరువవలె 
సవయాం సధుిడవై సవభ్యజమను చ్రుచుకొనవలె 
 
పదుగురు నినుే ఏమారుేరే గాని  
మారేరను నిజమను తెలుసుకొనిన  
ఓదారుుల అకకర నీకు కలగక  
మాంచ మారుుకు నొక ఉదాహరణగ భాసలెలదవ్ 
 
నీ మనసునునేటిు నీ ఆశ కోరికల్ 
ఎటల సాధ్ధాంచ్వలెన్న నీక్క తెలియని ఎడల 
పదుగురి ఊహల కాాంక్షలు నీ మీద జొపుదరు 
ఏమరపాటని వదిలి కలలను సాధ్ధాంప్పడు 
 
మనసు గెలవని నాడు 
బ్రతుకు నిలిచనా మోడు 
నీ దశకు నీ దిశకు నీవే తోడు 
ఇకనైన వినుడు నీ మనసు గోడు 
 
నీవే పరిపాలిాంచ్వలె నీ హృదయ రాజయాంబ్ద 
పదుగురు మెచుేననుచు చ్చయకు యే కారయాంబ్ద 
మనసు వాాంఛను గౌరవిాంప్పడు ప్రతి పరాయయాంబ్ద 
ఎవవరికీ కలుగజేయక యే అపకారాంబ్ద 


- చెరుకూరి రాజశేఖ్ర్ 
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Our Proud Sponsors 
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మగుగలేయగలుగ మదితలే కరువైరి 
ఫ్లలట కలేరువొచే పాడుజేసె 
పాండివాంట్లు దినెడు పలలలే గనలేమ 
పజి బరగరుల్గచే పపుజేసె 
పాంట్చ్చలు లేవు పాడిపశువులు దగెగ 
నగర జీవనమీ నడచ రాగ 
నడక మరచునటిు నాగరకమేీ హెచే 
రోగ బాధలనిే మోజుపడెను 
పలెల బ్రతుకుల పలేలరు పట్ేమాయె 
మనిషి మనిషిని గదిపన మాట్ రాదు 
ఏడ సాంక్రాంతి సాంబ్దర? మేీడ సుఖ్మ?  
ఎాండమావుల దలపోయు ఎదురు బాట్. 
 
ఆడువారుగూడ ఆదరశమహిళ్లై 
ఆరిికమగ నేడు ఆదుకొనిరి 
రాయ0కు త్మరుల్గచే రాతలే మారెేను 
జాబ్ద విపణి యాందు, జాగులేదు. 
 
చ్దువునేరుే వారి సాంఖ్యలుబెరిగెను 
చ్కకగాను బ్రతుకు సాగు లగు! 
 
మానవతవమాందు మారుులువచేన  
ధరణి తలమ నాక ధామమేను 
విదయయిచుే విలువ వకిలిగా జూడకు!! 
పరులదేశమాందు పరిమళిాంచు! 
విదయనేరవకునే విాంతయౌ జాంతువే!! 
కలిస నడువలేడు కాలగతిన! 

 

ధానయలక్ష్మినెప్పడు,  దాండిగా గొలిేన 
ససయలక్ష్మి బొాందు! సాంతసమీ! 
ఆరుగాలమాందు ఆతoడు శ్రమకోరవ 
ఫలితమొచుేగాదె ! పరువు నిలిప 
 
గొబిాయమీ బెటిు , గోమగా పూజిాంచ్ 
ఆలజాతినాంత , ఆదుకొనుట్ 
బాంతిపూలు జలిల , భకిూతో పూజిాంప 
సరవ శుభమల్గసగు!! ససయ లక్ష్మి 
 
మొదటి పాంట్దెచే , మాందుగా తలిలకి 
అాందజేయ శుభమలాంది వచుే 
ఇాంటి ఇలలాండ్రతో,  నిాంప్పగా పొాంగళ్ళు 
పొాంగజేయ మాత పొాంగపోవు! 
 
బసవనే తలయూప, భూరిగా దీవిాంచు 
గాంగడోలు నిమర,  గలుగు శాాంతి 
పాతవస్త్రమలివవ,  పాంకిూగా పొగడును 
గాంగరెదుు వాడు గారవమన 
 
హరిదాసు కీరూనల్ ఆలకిాంచన జాలు 
పరవదినమలాందు, పరమ హితమ! 
పాడి పాంట్ల తలిల !పారవశయమనాంది 
దీవనమీ లిచుే , దివయమగను 

- సుపాణి 

సాంక్రాంతి శోభ సాంబ్దరాల సాంక్రాంతి 
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ఈ చత్రాలను చూడగానే జీవాం ఉటిుపడుతునాేయి కదూ..ఇవి ఇాంట్రెేట్ లో నుాండి డౌన్ లోడ్ చ్చసనవి కాదు సుమా...ఇవి 
సవయ్యనా మన TAM సభ్యయరాలు వైదయ వరద గారు తన సవహసాూలతో గీచన (జీవాం పోసన) చత్రాలు. వీరు రవి కొపురప్ప 
గారి సత్మమణి. ఇాంకెాందుకు ఆలశయాం...ఈ కళాకారిణి ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మాందు మాందు మరెన్నే మాంచ 
చత్రరాజాలు గీయ్యలని TAM మనస్తురిూగా కోరుకుాంటాంది. 
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TAM 

  
 TAM పలలలను ప్రోతసహిాంచ్చ ఉదేుశయాంతో నిరవహిాంచన రూబిక్స కూయబ్ మరియు చెస్ ఛాాంపయన్ షిప్ పోటీలోల పలలలు 
ఉతాసహాంగా పాల్గగనాేరు. 6-10 సాంవతసరాల లోప్ప వారికి, 11-15 సాంవతసరాల వారికి విడి విడిగా పోటీలు నిరవహిాంచ్గా క్రిాంద 
పేర్తకనే బాల బాలికలు విజయాం సాధ్ధాంచ్చరు. తొలిసారిగా రూబిక్స కూయబ్ మరియు చెస్ పోటీలు నిరవహిాంచన TAM 
కారయక్రమానికి అతి తకుకవ సమయాంలోనే వచేన సుాందన చూస ప్రతి ఏడాదీ ఇలగే నిరవహిాంచ్చలని నిరణయాం త్మసుకుాంది. 
 

రూబిక్స కూయబ్ విజేతలు: 
మొదటి బహుమతి: సాయి సధాిర్ు చ్లలగుాండల 

రెాండవ బహుమతి: రితివక్ గోనుగుాంట్ల 
 

చెస్ విజేతలు: 
(పది సాంవతసరాల లోప్ప వారికి) 

మొదటి బహుమతి: రితివక్ గోనుగుాంట్ల 
రెాండవ బహుమతి: కృష్ణ సామినేని 

(పది సాంవతసరాల పై వారికి) 
మొదటి బహుమతి: సహానా పోట 

రెాండవ బహుమతి: రితివక్ ప్పలి 
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ప్రముఖ భారత శాస్త్రవేతతలు -   

 అ రిరాత్రి ఘడియలో తలుప్ప తటిున శబుాం వినపడి లేచ్చడు శుశ్రుతుడు. "ఎవరదీ" 
అని గటిుగా క్కక వేశాడు. "నేనొక బాట్సారిని శుశ్రుతా!" అని సమాధానాం 

వినపడిాంది. "దేశాట్న చ్చస్తూ కాశీ వచ్చేను. దురాభఘయవశాతూూ ఒక ప్రమాదాం ఎదురయియాంది. నీ 
సహాయాం కొరకు వచ్చేను!" ఇది విని శుశ్రుతుడు తలుప్ప తెరవగానే బయట్ నిలబడిన య్యత్రికుడు 
సాషాుాంగ ప్రణామాం చ్చస తల పైకి ఎతాూడు. శుశ్రుతుడికి ఆ య్యత్రికుడి కనీేళ్ుతో పాట మకుక మీద లోతైన గాట మరియు రకూాం 
కనబడినవి. 
  
 "లే నాయనా, లోపలికి రా! చాంతిాంచ్కు అాంతా మాంచ జరుగుతుాంది!" అని సరిు చెపు శుశ్రుతుడు ఆ య్యత్రికుడిని తన 
ఇాంటిలో ఒక గదిలోకి త్మసుకు వళిు పటాు మీద కూరోేబెటాుడు. మఖానిే నీళ్ుతో పదప మూలికలతో శుభ్రాం చ్చశాడు. "ఈ పాత్రలో 
ఉనే పానీయాం పూరిూగా త్రాగు నాయ్యనా!" అని ఒక రాగ చెాంబ్దలో య్యత్రికుడికి మదయాం అాందిాంచ శస్త్రచకితసకి సనాేహాలు 
ప్రరాంభిాంచ్చడు శుశ్రుతుడు. మొదట్ ఆవరణలో పరిగన చెటు నుాండి ఒక ఆకును త్మసుకువచే య్యత్రికుడి మకుక మీద పటిు 
కొలతలు త్మసుకునాేడు. కతిూ మరియు పట్కారు సహాయాంతో య్యత్రికుడి బ్దగగమీద సనేగా గాట పటిు ఒక పొర చ్రీాం జాగ్రతూగా 
వేరు చ్చశాడు. య్యత్రికుడు నొపుతో మూలిగాడు కాని మదయాం అతని అవగాహన శకిూని తగగాంచ్చసాంది. బ్దగగమీది గాటకి కటు కటిు 
శుశ్రుతుడు ఆ య్యత్రికుడి మకుకలోకి జాగ్రతూగా రెాండు గొటాులను పాంపాంచ వాటి సహాయాంతో కోసన చ్రాీనిే గాయాం అయిన 
ప్రదేశానికి మారిుడి చ్చశాడు. నేరుగా ఆ పొరని గాయాం ఆకారాంలోకి అచుేపోస మకుకని మధురాం, ఎర్ర చ్ాందనాం మరియు 
కస్తూరి ప్పష్ుాం నుాండి వలికిత్మసన పొడితో అదాుడు. దానిపై దూదిని పటిు, నువువల నూనె చ్లిల కటు కటాుడు. య్యత్రికుడు తెలివిలోకి 
వచ్చేక అతనికి ఏ సమయ్యనికి ఏాం తినాలో తినకూడదో, వేసుకోవలసన మూలికలు మరియూ ద్రవాయల జాబితా ఇచే మరల 
కొనిే వారాల తరువాత రమీని చెపు శుశ్రుతుడు ఆ య్యత్రికుడిని సాగనాంపాడు.  
 
 ఈ విధాంగా శుశ్రుతుడు దాదాప్ప మూడు సహస్రాల కిాందట్ మకుకకి చ్చసన శస్త్రచకితస ఇవాళ్ "రైన్న పాలసీు" అని 
పలువబడుతుాంది. ఏ రకాంగా చూసనా శుశ్రుతుడిని సునిేత వైదాయనికి ఆదుయడని (Father of Plastic Surgery) చెప్పుకోవచుే. 
ప్పరాణాల ఆధారాంగా చూస్నూ శుశ్రుతుడు రిషి విశావమిత్రుడి వారసుడు. ఇతను క్రీసుూపూరవాం 26 శతాబుాంలో జనిీాంచ్చడని 

చ్రిత్రకారులి అాంచ్నా. వారణాస రాజు దివోదాస ధనవాంతరి గురుకులాం వదు శుశ్రుతుడు 
వైదయ శాస్త్రాం మరియు శస్త్రచకితస నేరుేకునాేడు. విదాయభాయసాం మగాంచన పదప 
వారాణాసలో సథరపడి శస్త్రచకితసలోనే కాకుాండా వైదయ శాస్త్రాంలో ఇతర రాంగాలోల కూడా 
నైప్పణయాం సాధ్ధాంచ్చడు. జీవిత కాలాంలో ఔపాసన పటిున వైదయ జాఞనాం "శుశ్రుత సాంహితాం" 
అనే గ్రాంధాం రూపాంలో ప్రపాంచ్చనికి బహూకరిాంచ్చడు శుశ్రుతుడు. శుశ్రుత-సాంహితాం 
ఆయురేవదానికి ప్పనాది గ్రాంధాలలో ఒకటిగా పరిగణిాంచ్ బడుతుాంది. శుశ్రుత సమిహతాం శస్త్ర 
వైదాయనికి చెాందిన రెాండు విభినే శాఖ్ల గురిాంచ వివరణ ఇసుూాంది: శలయ తాంత్రాం (Major 
Surgeries) మరియు శలకయ తాంత్రాం (Supraclavicular Surgeries)!  ఈ సమిహతాంలో 
మూడు వాందలకు పైగా శస్త్ర విధానాలు, నలభై రెాండు వైదయ ప్రక్రియలు, మరియు వాందకు 
పైగా వైదయ పరికరాలకు సాంబాంధ్ధాంచన వివరాలు ఉనాేయి. సమిహతాం రెాండు భాగమలుగా 
విభజిాంచ్ట్ాం జరిగాంది: పూరవ తాంత్రాం మరియు ఉతూర తాంత్రాం. దీనిని మధయ యుగాంలో 
అరబిక్ దేశసుథలు "కితాబ్-షాహ్ షూన్-అ-హిాంద్" మరియు "కితాబ్-ఐ-శుశ్రుద్" పేరున 
అనువదిాంచ్చరు. గ్రాంధాం ఆాంగాలనువాదాం 1,700 పేజీలు అాంటే ఎాంత విసాూరమైాందో 
ఊహిాంచ్ాండి. 
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- వాంకట్ నలలమోతు 



 ఈ సాంహితాంలో శుశ్రుతుడు వివరిాంచన విష్య్యలు ప్రచ్చన భారత దేశాం వైదయ రాంగాంలో ఎాంత అధునాతన సాథయిలో 
ఉాండేదో అనేదానికి సాక్షయాం. ఉదాహరణకి ప్రపాంచ్ాంలో మొట్ు మొదట్ "సజేరియన్" శస్త్ర-వైదయ విధానానిే స్తచాంచాంది శుశ్రుతుడు. 
మూత్ర మారగాంలో రాళ్ల వలికిత్మత, విరిగన ఎమకల చకితస మరియు కాంటి శుకాలల చకితస గురిాంచ వివరణాతీక సమాచ్చరాం 
అాందిాంచ్చడు. నాడిశాస్త్రాం (Neuroscience) మరియు నాడిశస్త్రచకితసకి (Neurosurgery) కూడా శుశ్రుతుడు ఎన్నే ఉపకారాలు 
చ్చశాడు. తన సాంహితాంలో తలకి సాంబాంధ్ధాంచన నరమల (Cranial Nerves) గురిాంచ సుదీరఘ వివరణలు ఇచ్చేడు. జోసెఫ్ లిసుర్ 
కాంటే ఎన్నే శతాబాుల మాందు స్తక్షమజీవుల నిరూీలన (Apsesis) సదాుాంతానిే శుశ్రుతుడు మొదట్ వివరిాంచ్చడు. చకితసకు మనుప్ప 
రోగకి మదయాం అాందిాంచ్డాం దావరా శుశ్రుతుడు మతుూ మాందుకి (Anasthesia) కూడా అగ్రగామి అనుకోవచుే. తన సాంహితాంలో 
వైదుయడికి అవసరాం అయేయ సాధనాలు 101 రకాలుగా విభజిాంచ్చడు. శుశ్రుతుడు ఆవిష్కరిాంచన పరికరాలోల సాంధాంస యాంత్రాలను వైదయ 
రాంగాంలోని మొదటి "స్పుెాంగ్ ఫోరెసప్స" మరియు "డ్రెససాంగ్/డిసెసక్షన్ ఫోరెసప్స"గా పరిగణిాంచ్వచుే. పక్షులు మరియు జాంతువుల 
ఆకారాల ప్రకారాంగా శస్త్ర పరికరాలని క్రమబదీికరణ చ్చసన శుశ్రుతుడి వయవసథ ఈ రోజుకీ వాడుకలో ఉాంది అాంటే అతడి ఘనత 
నైప్పణయాం ఎాంతటిదో అరిాం చ్చసుకోవచుే! శుశ్రుతుడు మాంచ గురువుగా కూడా విఖాయతి చెాందాడు. వైదయ రాంగాంలో నిప్పణులవావలాంటే 
సదాుాంతానిే (Theory) కాకుాండా ఆచ్రణ జాఞనాం (Practice) కూడా కలిగ ఉాండాలనే వాడు. ఈ ప్రకారాంగా శిషుయలను మృతదేహాల 
మీద పరిశోధన సాగాంచ్మని ప్రోతసహిాంచ్చవాడు. 
 
 వైదయ రాంగాం, మఖ్యాంగా శస్త్రచకితాస రాంగానికి శుశ్రుతుడు చ్చసన స్నవలకు ఆధునిక యుగాంలో పూరిూ గురిూాంప్ప నేటికీ లేదు. 
శాస్త్రవేతూగా భారత దేశానిక్క కాకుాండా య్యవత్ ప్రపాంచ్చనికి శుశ్రుతుడు అాందిాంచన జాఞనాం మనాం మరువకూడదు. 
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   అ నిే దానాలోలనూ విదాయ దానాం గొపుది అాంటారు. నిజమే..ఎాందుకాంటే విదయ ఉదోయగానిేసుూాంది. తదావరా 
ఉదోయగాం జీవనానిేసుూాంది. అమెరికాలో 12వ తరగతి వరకు విదయ ఉచతాం కాబటిు, చ్దువుకునే పలలలు ఆకలితో 

ఉాండక, కడుప్ప నిాండా తినగలిగతే వారు ఇష్ుాంగా చ్దువుకోవడానికి ఇబాాంది లేకుాండా ఉాంటాంది. అలగే శారీరకాంగా, 
మానసకాంగా తిాండి సాంపాదిాంచుకోలేని దీనావసథలో ఎాంతో మాంది ఉాంటారు. "అనేదాతా సుఖీభవ" అని మన పదులు 
అననే అనాేరు. అవసరాంలో ఉనే నలుగురికి కడుప్ప నిాండా భోజనాం పటిు వారి మోమలోని చరునవువ చూడట్ాం కాంటే 
సాటి వారికి ఆనాందాం మరెకకడ ఉాంటాంది? అాంతకు మిాంచన సతాకరయాం ఏమాంటాంది? దీనిని దృషిులో ఉాంచుకుని TAM 
అధయక్షుడు సురేష్ గెడా పలుప్పనివవగానే ఎాంతో మాంది TAM సభ్యయలు ఇతర TAM స్నేహితులు తమకు తోచన సాయాం 
అాందిాంచ సహృదయ్యనిే చ్చటకునాేరు. దాదాప్ప 1000 డాలరలకు పైగా డబ్దాల సాయాం అాందగా మరికొాంత మాంది ఆహార 
పదారాిలు ఇచ్చేరు. దాతలు సాయాం చ్చసన డబ్దాతో దాదాప్ప 1000 పాండల నితాయవసరాలు కొనుగోలు చ్చస "హావర్ ాకౌాంటీ 
ఫుడ్ బాయాంక్" కి అాందజేస TAM సభ్యయలు అనిరవచ్నీయమైన అనుభూతిని పొాందారు. ఈ కారయక్రమానిే జయప్రదాం 
చ్చసనాందుకు TAM అధయక్షుడు అాందరికీ పేరు పేరునా ధనయవాదాలు తెలియజేయడమే కాక ఈ కారయక్రమాం విజయవాంతాం 
అవవడాంలో మఖ్య భూమిక వహిాంచన TAM కారయవరగ సభ్యయలు రాజశేఖ్ర్ యరమల, నాగప్రసాద్ గణపనేని, అను 
ఓరుగాంటి, కళాయణి సుాంకిరెడిా, హరష పరమనేని, శివ వాసరెడిా, రవి దాసరి, బిాందు తాడివాక, రాజ్ గుడల కు ప్రతేయక 
కృతజఞతలు తెలియజేశారు. ఆహార పదారాిల స్నకరణకు సహకారాం అాందిాంచన పారడైస్ ఇాండియన్ కుజీన్, Y2 అకాడెమీ, 
గోదావరి రెసాురెాంట్ మరియు కూయరి లరిేాంగ్ సెాంట్ర్ వారికి ప్రతేయక ధనయవాదాలు తెలిపారు. 
  

ఇది కదా సతాకరయాం .. ఇదే కదా కరూవయాం 
ఇది కదా సాంతోష్ాం .. ఇదే కదా సభాగయాం 
ఇది కదా మానవతవాం .. ఇదే కదా సదాభవాం 

ఇది కదా సాంపూరణాం .. ఇదే మన TAM వరణాం 
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డి సెాంబరు 23, 2017 న సాథనిక కివానీస్ వాల పార్క లో 
TAM మరియు ZION చ్రిే వారు సాంయుకూాంగా నిరవహిాంచన 
క్రిసీస్ వేడుకలు, కారయక్రమాంలో పాల్గగనే దాదాప్ప 250 మాందిని 

విశేష్ాంగా అలరిాంచ్చయి. TAM ప్రెసడెాంట్ సురేష్ గెడా ప్రరాంభోపనాయసాం చ్చస కారయక్రమానిే ఆరాంభిాంచ్చరు. క్రిసీస్ గీతాలు, 
పలలల సెులిలాంగ్ బీ నాటిక, తెలుగు రాషాాల నుాండి వచేన ఫ్లదర్ ఆాండ్రూ గారి ఆశీరవచ్నాం, శాాంతా తాత తో ఫోట్లలు, 
చనాేరులకు మరియు సభ్యయలకు బహుమతులు, పసాందైన భోజనాం తో ఆదయాంతాం ఆనాందాంగా సాగాంది. TAM వైస్ ప్రెసడెాంట్ 
ప్రసాద్ గణపనేని గారి వాందన సమరుణతో కారయక్రమాం మగసాంది. ఈ కారయక్రమాం విజయవాంతాం అవవడానికి మఖ్య భూమిక 
వహిాంచన ప్రసాద్ గణపనేని గారికి, చైరీన్ రాజశేఖ్ర్ యరమలకు, బోర్ా ఆఫ్ డైరెకురలకు, TAM సెక్రెట్రీ మరళి బచుే కు, కారయ 
నిరావహక సభ్యయలకు, ఫొట్లగ్రఫీ సహకారాం అాందిాంచన వాంశీ గాంధాం, శాాంతి కుపులి గారలకు, ZION చ్రిే తరఫున బ్రదర్ 
బెాంజిమెన్, బ్రదర్ వాంశీ, బ్రదర్ విజయ్, బ్రదర్ కరుణ్ తదితరులకు TAM ప్రెసడెాంట్ కృతజఞతలు తెలియజేస ప్రతి ఏడాదీ ఇలగే 
ఆనాందాంగా క్రిసీస్ వేడుకలు జరుప్పకోవాలని ఆశాభావాం వయకూపరిచ్చరు. 
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TAM - ZION Church 
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TAM Patrika CROSSWORD    

 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 right 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. 
 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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EXECUTIVE 

COMMITTEE - CHAIRS 

Rajasekhar Cherukuri 

TAM Patrika 

Archana Kathi 

Cultural 

Bhagath Yarlagadda 

Food Committee 

Sombabu Mullapudi 

Membership  

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 

Apparao Pathuri 

Telugu Literature 

Smitha Bodepudi 

Kids Activities 

Vamshi Gandham 

Photography 

Harish Kukatla 

By-laws 

Harsha Peramaneni 

Volunteer Services 

Srinadh Kandru 

Facility Services 

Vamshi Ingu 

Transportation  

Vijay Aluru 

Awards Committee 
Haritha Chintapally 

Womens Sports 

Srini Dama 

TAM Creative IT 

Kondal Nookala 

Community Services 



EXECUTIVE COMMITTEE  
C0-Chairs 

Ravi Kopparapu 

TAM Patrika 

Srini Pigilam 

Cultural 

Bharath Reddy Vatti 

Food Committee 

Kiran Kumar Chandra 

Event Management 

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 

Mrudula Mallina 

Womens Sports 

Shanti Kuppili 

Photography 



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

 
TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వలువడుతుాంది. ఔతాసహిక రచ్యితలు, రచ్యిత్రులు మీ కలాం కదిప మీ 
ఆలోచ్నలు పాంచుకోవడానికి TAM పత్రికను వేదిక చ్చసుకుాంటారని మేమ ఆశిసుూనాేమ. 
 
మీకు వ్రాస్న అలవాట వునాే..వ్రాయ్యలని మనసులో కోరిక వునాే..TAM పత్రిక మిమీ వనేాంటి ప్రోతసహిసుూాంది. కిాంద 
పేర్తకనే నియమాలు పాటిస్తూ, మీ ఆల్గచ్నలు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు 
పాంపాంచ్ాండి....తెలుగు భాష్ ఉనేతికి తోడుడాండి. 
 
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల రోజు వారీ జీవితాంలో ప్రతిబిాంబిాంచ్చ సమసయలను సుృశిస్తూ, వాటికి మీకు తోచన పరిషాకరాలు 
స్తచస్తూ ఉాండేవీ, చ్కకటి తెలుగు హాసయాంతో కూడినవి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చ్రిత్రల గురిాంచనవి, తెలుగు భాష్ 
ఉనేతిని కోరుతూ తెలుగు సాంసకృత్మ సాంప్రదాయ్యలకు ప్రోతాసహాం అాందిాంచ్చల ఉాండే వాటికి ప్రధానయత ఇవవబడును. 
 
2) మీరు వ్రాస్న విష్య్యలు ఎవరికీ ఇబాాంది కలిగాంచ్కూడదు. అాందరి మన్నభావాలను గౌరవిాంచ్చల వుాండాలి. ఏ కులలను, 
మతాలను కిాంచ్పరిచ్చల ఉాండకూడదు. 
 
3) మీరు మాకు పాంపే ఆరిుకల్స మీ సాంతాం అని హామీ పత్రాం జతపరచ్చలి. ఇతరుల నుాంచ స్తురిూ పొాంది వ్రాస్న వాటికి refer-
ences ఇవావలి. 
 
4) మీరు వ్రాస్నవి తెలుగులో ఉాంటే మాంచది. తెలుగు టైపాంగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టైప్ రైట్ర్ 
సదుపాయాం ఉపయోగాంచుకోాండి. చ్చతి వ్రాతతో పాంపే వారు చ్కకటి దస్తూరితో వ్రాస సాకన్ చ్చస పాంపగలరని మనవి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మొదటి తారీఖున వలువడుతుాంది. మీ అమూలయమయిన ఆరిుకల్స/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల మాందుగా అాందేటల చూడాండి. 
 
6) మీ ఆరిుకల్స ప్రచురణకు సీవకరిాంచ్బడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుాంది. 
 
7) ప్రచురణ తుది నిరణయాం సాంపాదకులదే. ఏ కారణాం చ్చతనయినా మీరు పాంపన ఆరిుకల్స/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకునే 
సాంచకలో మేమ ప్రచురిాంచ్లేకపోయిన ఎడల, తదుపరి సాంచకలో ప్రచురిాంచ్చ ప్రయతేాం చ్చసాూమ. 
 
ఈ మెయిల్:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రిక వలువడు నెలలు (January, April, July, October) 

                                                          



http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html
mailto:tampatrika@gmail.com
http://www.lekhini.org/
mailto:tampatrika@gmail.com

