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ప

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

ప్ర




పెంచ్ెంలో అనిేటి కెంటే వేగెంగా ప్రయ్యణెంచ్చ రాకెట్ పేరేమిట్ల తెలుసా?... ఏెంటి బ్దర్రకి పని చెబ్దతునాేరా? అయితే మీరు
తెలుగు మీడియ్యని ఫాలో అవకుెండా మెంచ పనే చ్చసుూనాేరు. గత కొనిే రోజులుగా చకాగో X రాకెట్ పేరుతో జరుగుతునే
చ్రే అనబడు రచ్ే గురిెంచ ఎెంత చెపునా తకుకవే. తెలుగు స్ెంఘాలను విలనులగా చత్రీకరిెంచ్చ వీరి ప్రయతేెం కడు ఆక్షేపణీయెం.

ఇది మీడియాకు మేత, జనాలకు మోత, నిజమైన వేలాది తెలుగు సంఘాల సేవకులకు గుండె కోత.

సెంత పనులు మానుకుని రకూ దానాలు, బోన్ మారో డ్రైవ్ లు, మాతృభూమిలో అనాధలకు చ్చయూత, పలలల చ్దువులకు
ఆరిిక సాయెం, ఆరోగయ స్దసుసలు, అమెరికాలో సాెంస్కృతిక కారయక్రమాల దావరా స్ెంస్కృతి పరిరక్షణ, తెలుగు భాషా శిక్షణ, దురఘట్నలో
చ్నిపోయిన వారి దేహాలను మాతృభూమికి తక్షణెం తరలిెంచ్చ తోడాుట, వీట్నిేెంటికీ అహరిేశలు పాటపడుతునే స్భ్యయల కష్ుెం
కొెందరు గెంజాయి మొకకలు చ్చసన చెడా పనితో స్మూలెంగా నాశనమా? ఇనాేళ్ళు మనెం చ్చసన మెంచ పనులు హుష్ కాకా?
ఎవరో కొెందరు మదగజాలు చ్చసన నికృషాులకు అమెరికాలోని తెలుగు స్ెంఘాల వారెందరూ బలి పశువుల? పళ్ళు ఉనే చెటుక్క
రాళ్ళు అనేటు...అమెరికాలో తుమిీనా.. దగగనా.. H1B గురిెంచ ఎటవెంటి ప్రకట్న వచేనా... మీడియ్య చ్చతికి కొబారి కాయ
దొరికినటేల...ఒక వారెం రోజులు వారికి పెండుగే..
ఒక చెడా పని అనెంతమైన మెంచని స్మూలెంగా నాశనెం చ్చస్నెంత గొపుదా?.. కానే కాదు. అయితే ఇది ఒక ప్రమాద
ఘెంటికగా భావిెంచ మరిెంత జాగ్రతూగా మెందుకు వళ్ళులి తెలుగు స్ెంఘాలు. ఆరిుసుుల పేరుతో తెలుగు స్ెంఘాల చుట్టు తిరిగే వారితో
జాగ్రతూగా ఉెండాలిసన అవస్రెం తటిు చెబ్దతుెంది ఈ స్ెంఘట్న. అస్లు తెలుగు స్ెంఘాలు ఈ కథానాయికలను ఆహావనిెంచ్చ పేరుతో
గాలమర్ మీద పడుతునే ఖరుే కూడా మరినిే మెంచ పనులు చ్చయడానికి ఉపయోగెంచ యదారిలోకెం లోకి రావడెం మెంచది.
కళ్ళకారులను ప్రేమిెంచ్వచుే కానీ వారి ఆకారాలను కాదు. అమెరికా వచ్చే వారెందరూ దాదాప్పగా ఉనేత చ్దువులు చ్దివిన వారే.
మెంచ కుటెంబ నేపధయెం ఉనే వారే. మెంచ చ్దువు మనిషికి మెంచ విలువలను నేరుుతుెంది అనేది చరకాల స్తయెం. మరి ఇప్పుడు
విలువల వలువలు ఊడదీస్న పనులు చ్చయడెం స్మెంజస్ెం కాదు. డబ్దాకి ఆశపడి ఒళ్ళు అమీకునే వారి కెంటే... ఆ ఉదేుశెంతో వారిని
చూస్న ఉనేత విదాయవెంతులదే ప్రధాన తప్పు. వీరు వేలలోల ఒకరే ఉెంటారు. కానీ వేలది మెందికి మచ్ే తెసాూరు. మనకి ఇెందులో
పాత్రలు లేకపోయినా మనకు తెలిసన వారయినా, మరెవరైనా ఇటవెంటి వాటి జోలికి వళ్ుకుెండా నివారిెంచ్చలి. అప్పుడే మెంచ
పనులు చ్చస్న తెలుగు స్ెంఘాలకు మనుగడ.
ఇెంటికీ, ఆత్మీయులకు దూరెంగా నివసెంచ్చ తెలుగు వారెందరికీ తెలుగు స్ెంఘాలు ఒక ఊరట్. మెంచ స్నేహితులను ఇవవడమే
కాకుెండా, తెలుగు కుటెంబాల మధయ స్నేహానిే పెంపొెందిస్తూ భవిష్యతుూ తరాల తెలుగు వారికి ఒక భరోసాగా నిలబడుతూ మెందుకు
సాగే ఈ వయవస్థ యొకక మనుగడ మన చ్చతిలో ఉెంది. ఇటవెంటి టీ కప్పులో తుఫానలకు వరవక మరిెంత ఉతాసహెంతో మెందుకు
సాగుదాెం. చెడు ఆలోచ్నలు ఉనేవారిని దూరెంగా పటిు మెంచ ఆశయ్యలతో మెందు సాగే వారిని కలుప్పకుెంట్ట ఏ స్దుదేుశాలతో
ఈ స్ెంఘాలను మన మెందు తరాల వారు సాథపెంచ్చరో వాటికి అణుగుణెంగా ప్రయ్యణెం సాగదాుెం..

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క



తె

లుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ (TAM) ఆధవరయెంలో ఉగాది మరియు శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఎలిలకాట్ సటీ
లో మారిే 31న బరీల మేనర్ మిడిల్ స్తకలు లో వైభవెంగా జరిగాయి. తెలుగు వారి నూతన వతసరానిే ఆహావనిస్తూ
రామలవారు, సీతమీ మేరీలెండ్లో కొలువుదీరారా అనేటల అెంగరెంగ వైభవెంగా ఈ వేడుకలు నిరవహిెంచ్డెం జరిగెంది.
సీతా రామల స్నిేధ్ధలో మేరీలెండ్ తెలుగు స్భ్యయలెందరూ ఉతాసహెంగా స్మయెం గడిపారు. పూజారుల
ఆశీరవచ్నాలు, మెంగళ్ వాదాయలు, నాద స్వరాలు, మేళ్ తాళ్ళలు, హరివిలులలు, తోరణాలతో తెలుగు వారి మనసులు
ప్పలకరిెంచ్చయి.
మేరీలెండ్ ప్రెంతెంలో తొట్ు తొలిసారిగా నిరవహిెంచ్బడిన సీతారామల కళ్ళయణెం వేడుకలు ఎెంతో ఘనెంగా
నిరవహిెంచ్బడట్ెం TAM స్ెంస్థకు గరవకారణెంగా నిలిచెంది. దీని వనుక అధయక్షులు సురేష్ గెడా సారధయెంలోని TAM స్భ్యయల
అవిరళ్ కృషి దాగ ఉెంది. అదుభతమైన అలెంకరణ కనులవిెందు చ్చయగా చనాేరులు సాెంప్రదాయ నృతాయలు, హుషారయిన
పాట్లతో స్ెందడి చ్చస అెందరినీ అలరిెంచ్చరు.
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ఐకమతయమే మహాబలెం అనే నానుడి నిజెం చ్చస్తూ TAM స్భ్యయలెందరూ ఒకరికి ఒకరు స్హాయెం చ్చసుకుెంట్ట
మమేకమై మన్నహరెంగా కారయక్రమానిే జయప్రదెం చ్చశారు. వెంశీ గెంధెం, శాెంతి కుపులి మరియు అెంతరాయమి స్ెంస్థ
కారయక్రమానిే ఆదయెంతెం తమ కెమేరా కళ్ులో బెంధ్ధెంచ మెందు కాలలకు స్ీృతులు చ్చకూరాేరు. చనాేరులు, పదులు కూడా
ఎెంతో ఉతాసహెంగా పాల్గగని ఆ సీతారామలను కళ్ళురా చూసుకుెంట్ట ఆనెందిెంచ్చరు.
పారడైజ్ ఇెండియన్ కుజీన్ వారి స్హకారెంతో రుచకరమయిన భోజనెం ఆనెందిెంపచ్చసెంది.
ఇసాకన్ మరియు సదిి వినాయక ఆలయ్యల నుెండి వచేన పూజారులు ఈ కారయక్రమెం గొపుగా జరగడానికి చ్చసన
స్హాయెం ఎెంత చెపునా తకుకవే అవుతుెంది. సీతారామల కళ్ళయణెంలో ఎెందరో జెంట్లు పాల్గగనగా తొలి జెంట్గా దగగరుెండి
కళ్ళయణెం జరిపెంచ్చ బాధయత, అదృష్ుెం ఫణ మరువాడ, రమణ దెంపతులు పొెందారు. ఇసాకన్ ఆలయ పదులు కళ్ళయణ వేడుకలోల
పాల్గగనే వారెందరికీ ప్రసాదెం పెంచ పటాురు.
ఈ స్ెందరభెంగా నిరవహిెంచన పాట్లు, నృతయ పోటీలలో పాల్గగనే చనాేరులకు బహుమతులు అెందజేశారు.
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TAM 

మే

27, 2018. మేరీలెండ్ లోని ఎలిలకాట్ సటీ డౌన్ టౌన్ లో ఒక చీకటి రోజు.
మెమోరియల్ డే లెంగ్ వీకెెండ్ లో స్నద దీరుదామనుకునే వారు ఏకబిగన కురిసన
వరషెంతో తలలడిలలరు. రెెండేళ్ు క్రితమే కురిసన భారీ వరషెంలో నీట్ మనిగన ఇళ్ును
చ్కకబెటుకుని, అప్పుడే ఒక రూప్ప దిదుుకునే ఎలిలకాట్ హిసాురిక్ సటీని మళ్ళు కుెంభవృషిు
అతలకుతలెం చ్చసెంది. ఎన్నే ఇళ్ులోకి నీరు చ్చరగా, వాయపారాలు సైతెం దెబాతినాేయి. ఈ విపతకర
పరిసథతులోల వారికి తమ వెంతు సాయెం చ్చయడానికి చ్చయి చ్చయి కలిప మెందుకు కదిలిెంది TAM
బృెందెం. తక్షణ స్హాయెం కిెంద 900 పెండల ఆహార పానీయ్యలను అెందజేయడమే కాకుెండా ఐదు
వేల డాలరల డబ్దాలను స్భ్యయల నుెండి మరియు ఇతర తెలుగు మిత్రుల నుెండి స్నకరిెంచ హావర్ా కెంటీ
ఫలడ్ రిలీఫ్ ఫెండ్ కు అెందిెంచ్చరు. ఆపదలో ఉనే వారికి తోచన స్హాయెం చ్చయడానికి
స్హకరిెంచన మితృలెందరికీ TAM అధయక్షుడు సురేష్ గెడా ధనయవాదాలు తెలియజేశారు.
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- రవి కొపురప్ప

నాేమధయ మా ఆవిడెంది నాతో "వచ్చే
శనివారెం సాయెంత్రెం మిశ్రా గారిెంటికి
వళ్ళులి...గెట్ టగెథర్...మనమొక డిష్ త్మసుకెళ్ళులి, ఏెంచెయయమెంటావ్?". ఇెంట్లల ఎప్పుడూ
సోఫాలో ప్రతిషాాపన అయేయ ననుే, ఇల వెంట్ విష్యెంలో మా ఆవిడ అడగడానికి కారణెం
ఉెంది. వళ్ళుది ఉతూర భారత్మయుల ఇెంటికి..కాబటిు నా లెవలోల టేసుు, అదీ వుెండదని మా
ఆవిడ చ్చస్న ఫుడుా తిెంటా ఇల ఏ పారీుకి వళ్ళునా. (నా తిెండి తిపులు వేరే స్ెంచకలో రాశాలెెండి.....' అమెరికా బిచ్ేగాడు ').

"రైసు అయిట్ెం చెయియ...ఖిచడీ లెంటిది" ..తను కూడా తెలుగావిడ కాదు కాబటిు వాళ్ు వెంట్కాలనే కొెంచెెం రుచీ, పచీ వేస
చ్చసుూెంది నా కోస్ెం...
"ఇెంకెవరు వసుూనాేరు?" అనడిగా.
"ఎవరెంటే...నవీన్ ఫాయమిలీ, రోహిత్, నెందన్ ఫాయమిలీ, మనెం,.....ఇెంకా....ఆ రతన్ కులకరిి అని కొతూ ఫాయమిలీ అట్...ఈ
మధ్యయ వచ్చేరు, ఆయన డిఫెనుస కాెంట్రాకురు, వాళ్ళువిడ..."
ఇెంకా చెప్పుకుపోతోెంది...రతన్ కులకరిి?? రతన్...ఈ పేరు ఎకకడ వినాే?? ఆ..గుర్తూచేెంది! ఓహ్ మై గాడ్. ...అప్పుడే
20 ఏళ్ుయిెందా.??! ....వెంట్నే స్మైరా కూడా గుర్తూచేెంది...తను గురుూకురాగానే చనే చరునవువ..మనసుస
తేలికపడిెంది...నాలో నేనే నవువకోవడెం చూస అడిగెంది మా ఆవిడ ఏెంట్ని?
"రతన్ కులకరిి అని ఒకతను నాకు పరిచ్యెం అయ్యయడు 20 ఏళ్ు క్రితెం..అపుటికిెంకా మనిదురెం కలవలేదు... డిగ్రీ అయిన
తరువాత పోస్ు గ్రాడుయయేష్న్ ఎెంట్రనుస పరీక్షలు రాయడానికి నేను చ్చల ప్రదేశాలు తిరిగా నార్ూ లో....చవరికి మనిదురెం
చ్దువుకునే యూనివరిసటీ లో చ్చరా...అలగే ఐఐటి
కానూుర్ లో పరీక్ష రాయడానికి ట్రైన్ లో వళ్ళూనేప్పుడు
పరిచ్యమయ్యయడు...అతను ఇతనేనా అని అనుకుెంటనాే.."
"మిశ్రాగారావిడనాేరు అతను ఐఐటి లో చ్దువుకునాేడని, నీకు తెలిసనతనేనేమో.." నాకు కాఫీ ఇస్తూ అెంది.
ఇదురెం కాఫీ త్మసుకొని సోఫాలో కూరుేనాేెం. నేను మా ఆవిడ చెయియ పటుకొని వేళ్ళు నిమరుతూ చెపాు..." అప్పుడే స్మైరా
పరిచ్యెం అయియెంది...ఆ రోజులోల మేమ మగుగరెం బాగా తిరిగాెం ఐఐటి కాయెంపస్ లో....బాగా ఫ్రెండుస కూడా
అయ్యయెం...చ్చల ఎెంజాయ్ చ్చశాెం..మళ్ళు ఆ తరువాత కలవలేదు..:"
"అరథమయియెంది....స్మైరా మీకెన్నే గర్ల ఫ్రెండు?"
గటిుగా నవువతూ అనాే "బాగా కనిపటాువ్"
"ఇెందులో పదు తెలివి అకకరేలదు..పైగా నాకు బోలెడు ఎక్స పీరియెనుస ఉెంది...ఇెంతకీ ఏమయియెంది?" అనడిగెంది
"స్రే చెపాూ...పలలలు డిస్ురుా చెయయకుెండా వుెంటే"
"వాళ్ళు టీవీ చూసుూనాేరేల...మనెం ప్రశాెంతెంగా ఉెండొచుే కొెంతస్నప్ప"
***
***
***
మా ఊళ్ళు బాయచలరుస డిగ్రీ అయిన తరువాత అనిేచోట్ల లగే ఐఐటికి కూడా అపలక్కష్న్ పటాుెం నేను, మా ఫ్రెండుస. పరీక్ష
రాయడానికి పలుపొచేెంది. అెందరమూ ట్రైన్ టికెకటల బ్దక్ చ్చస బయలుదేరామ. మా గుెంప్పలో మోత్మరాెం అనేవాడుెండే
వాడు. మారావడీ వాళ్ళు. వాడికి తెలుగు తో పాట హిెందీ కూడా వచుే. కానూుర్ వళ్ళూనాేెం కాబటిు వాడుెండడెం
మెంచదయియెంది. స్రే అెందరెం బయలేురాెం..
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వళ్ుడానికి ఒక రోజునేర పడుతుెంది. ఇెంక మేమెందరెం పచ్చేపాటి మాటాలడుకుెంటనాేెం బెరుూ లో కూరుేని. మధయ ప్రదేశ్ లో
(అపుటికిెంకా మధయ ప్రదేశే) ప్రవేశిెంచ్చస్రికి మా బోగీలో మాలగే ఇెంకా స్తుడెంటస ఎకాకరు. వాళ్ుతో మేమేమీ మాటాలడలేదు.
వాళ్ు గొడవ వాళ్ుది, మా గొడవ మాది. కాని తరువాత స్నుష్ను కొచ్చేస్రికి ఎవరో కొెంతమెంది అమాీయిలు మా బోగీ ఎకిక
స్రిగాగ మేమెండే బెరుూలకి ఎదురుకుెండా కూరుేనాేరు. వాళ్ళు కూడా ఐఐటి కి వళ్ళూనాేరని తెలిసెంది తరువాత.
కోతి చ్చతికి కొబారి చపు దొరికనట్ుయియెంది మా పరిసథతి...మాలో ఎకకడలేని ఉతాసహెం వచ్చేసెంది. చూడడానికి అెందరూ
బాగునాేరు..కిలకిలమని నవువతునాేరు. ఉతూ ఉతాసహెం వస్నూ స్రిపోదు కదా..మాటాలడాలి. మా మోత్మరాెం గాడికి తపుతే
ఎవవరికీ స్రిగాగ హిెందీ ట్కట్కమని రాదు. నాకు ఇెంగీలషు వచుే కాని, అమాీయిల మెందు ఆ ప్రయోగెం చెయయలేదు. పైగా
ఎల మొదలెటాులి?
ఇవనీే తరజన భరజనలు పడుతుెంటే, ఇెంతకు మెందు ఎకికన అబాాయిల గుెంప్పలో నుెండి కొెంత మెంది వచ్చేరు ట్రై
చెయయడానికి. అెంటే కొతూ కోతి గుెంప్ప. వాళ్ుకు హిెందీ వచుే. సులువుగా పరిచ్యెం చ్చసుకునాేరు. మేమ ఎదవ మొహాలు
వేసుకొని ఆ సనిమా చూడడెం తపుతే ఏమీ చెయయలేకపోయ్యమ. మా మోత్మరాెం గాడనాేడు, నేను వళ్ళూనని.. వళ్ళుడు,
ఎవరూ అస్లు వాడకకడునాేడని కూడా పటిుెంచుకోలేదు., వనకిక వచ్చేడు. మావాళ్ళు వాడి మీద జోకులు,.. మాటాలడి
మాటాలడి విసుగొచేెందా అని. నేను చ్చస్నదేమీలేక కాస్నప్ప డోర్ దగగర ఉెంటానని చెపు వళ్ళు..
నేనెళ్ళుస్రికి అకకడ ఆల్రెడీ ఎవరో ఉనాేరు, ఆ గుెంప్పలో అతనేనేమో. ఇదురెం ఒకర్తేకరు చూసుకొని హలో చెప్పుకునాేెం. తన
పేరు రతన్ కులకరిి అని చెపాుడు, నా పేరు చెపు పరిచ్యెం చ్చసుకునాే. అతను కూడా నాలగే కాస్ూ గోల నుెండి బయట్కు
వదాుమని వచ్చేడు. ఇదురెం మాటాలడుతునే కొదీు బాగానే ఫ్రెండసయ్యయమ...అల ఒక గెంట్ మాటాలడిన తరువాత, ఒక స్నుష్న్నల
ట్రైను ఆగ బయలేురిెంది.

నేను రతన్ వునే సీట దగగరకొచే కూరుేనాే. అతని తో పాట మాటాలడుతుెంటే తియయని కెంఠెం వినపడిెంది "ఎక్స కూయసీ,
యే మేరీ సీట్ హై" మేమిదురెం చూస్నూ ఎవరో ఒక అమాీయి స్తటేకసులు పటుకొని వుెంది...మొహెం మీద జుటు పకకకి
త్మసుకుెంది....ఎకకడో సనిమాలో చూసనటు వుెంది నాకు....ఆ కళ్ళు చ్ెందమామ కధలోల చూడడెం తపు బయట్
చూడలేదు..త్మసుకునే జుటుకి కూడా తన మీద ఆకరషణేమో, మళ్ళు మళ్ళు వాలుతోెంది. నేను తన సీట్లల కూరుేనాే. నేను లేచ,
సారీ చెపు హెల్ు కావాల అనాే. ఫరేలదెంది... నేను, రతన్ మళ్ళు మాట్లోల పడాాెం. తను వినిెందేమో, మీరు ఐఐటి పరీక్ష
రాయడానికి వళ్ళూనాేరా అనడిగెంది..అవునెంటే తను కూడా అెందుక్క వళ్ళూనాేను అని, మాతో మాట్లోల పడిెంది..
తన పేరు స్మైరా గుపాూ. మేమ పరీక్ష ఎల వుెంటెంది, ఏమిసాూరు ఇవనీే మాటాలడుకునాేమ. మేెం మగుగరెం
మాటాలడుకునే కొదీు అరథమయియెందేెంట్ెంటే, చ్దువు విష్యమే కాకుెండా ఇషాులు, అయిషాుల గురిెంచ కూడా హాయిగా
మాటాలడుకోగలమని. అల దాదాప్ప గెంట్లు కొదీు మాటాలడి, తెచుేకునే భోజనాలు షేర్ చ్చసుకునాేమ. నాకు చ్చల
ఆనెందమేసెంది. పరిచ్యెం అయిన కొెంతస్నపట్లలనే మెంచ ఫ్రెండుస దొరికారు. నా ఆలోచ్నలకి దగగరగా స్రిపోయ్యరు...ఏదో
తెలియని ఆకరషణ నాకు..
ఇెంతలో మా మోత్మరాెం గాడొచే, కాస్ూ గూఢచ్రయెం చ్చస, మా ఫ్రెండుసతో నేనొక అమాీయితో ఉనాేనని చెపాుడు. ఇెంక ఒకడి
తరువాత ఒకడు మేమగుగరెం ఉనే బెరుూ కి రావడెం మొదలెటాురు. ఎెందుకైనా మెంచదని నేను ఇెంక వళ్ళూనని
చెపు మా కోతి గుెంప్పని వనకిక త్మసుకెళ్ళు.. ఇెంక నాకు ఇెంట్రాగేష్ను మొదలు..ఎవరా అమాీయి?
నీకెల తెలుసు? అస్లు హిెందీ వచేన మోత్మరాెం గాడు చెయయలేనిది నువవల చ్చసావ్?...వాళ్ుకి కుతూహలెం
కెంటే అస్తయే ఎకుకవేమో?..నేనేదో చెపు ఆ పాటికి స్రాును..
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రాత్రి భోజనాలయియన తరువాత, మా ఎదురుగా వుెండే అమాీయిల గుెంప్పలోని వాళ్ళు, మా పోటీ కోతి గుెంప్ప కలిస పాట్లు
మొదలెటాురు...కరి కఠోరెంగా. ఈ యుగళ్గీతాలు వినలేక నేను రతన్, స్మైరా వుెండే బెరుూకి వళ్ళూ స్మైరా ఒకకతే ప్పస్ూకెం
చ్దువుతూ కనిపెంచెంది....ననుే చూస, రా కూరోే అని తన పకక సీట చూపెంచెంది. మా బెరుూ దగగర జరిగే గా(అజాఞ)న
కచ్చరీ గురుెంచ చెపేూ పగలబడి నవివెంది...నేను చూస్తూ వుెండిపోయ్య..నవువ కూడా అెంత అెందెంగా నవ్వవచ్ేని తెలీదు. తన
ఎదురు సీట ఇప్పుడు ఖాళ్ళగానే వుెందని, కావాలెంటే ఈ రాత్రి అకకడే పడుకోమని చెపుెంది...ఈ ఐడియ్య నచేెంది
నాకు...ఎెందుకు నచ్ేదు? చెపేు వాళ్ును బటిు నచుేతుెంది...ఇదే మా మోత్మరాెంగాడు చెపేూ? ఆ సీట్లల కాదు కదా, ఆ బోగీలోనే
పడుకోను.. ఇెంతలో రతన్ వచ్చేడు...నేను కూడా ఇకకడకి వసాూనని రతన్ కి చెపుెంది స్మైరా...స్రే మెంచదని, హాయిగా
మగుగరెం మాటాలడుకోవచ్ేని చెపాుడు. ఆ రోజు రాత్రి చ్చల పొదుుపోయే వరకు మగుగరెం మాటాలడుకునాేెం... ఏెం
చెయ్యయలనుకుెంటనాేెం, ఎకకడ సెటిల్ అవావలని మా పాలన్..ఇల...పడుకునే మెందు అనుకునాే, ఈ ప్రయ్యణెం అెంతు
లేకుెండా ఇలనే సాగపోతే బాగుెండు కదా..అని.
తరువాత రోజు మధాయహేెం కానూుర్ కి చ్చరాెం. మేమెందరెం టాయకీసలు మాటాలడుకొని కాయెంపస్ చ్చరాెం. మాకు హాస్ుల్స
ఇచ్చేరు వుెండడానికి. తరువాత రోజు పరీక్ష. అెందులో పాస్యిన వాళ్ుకి ఆ తరువాత ఇెంట్రూవూలు. హాస్ుల్ మెసుసలో
భోజనెం జైలు భోజనెం కెంటే అధావనేెంగా వుెంది. నేను, రతన్ పకకనే ఉనే ఒక రెసాురెెంటకి వళ్ళుమనుకునాేెం. స్రే, స్మైరా
కూడా వసుూెందేమోనని లేడీస్ హాస్ుల్ కి వళ్ళు తనని కూడా మాతో పాట త్మసుకెళ్ళుెం.
ఆ రోజెంతా మేెం మగుగరెం తెగ తిరిగాెం. కాయెంపస్ లోనే కాకుెండా, బయట్ ఊరోల కూడా..ఎెంత బాగుెండేదో. ఊరెంతా
తిరిగ, సాయెంత్రెం హాస్ులుకి వచే మా మా రూమలోల చ్చరుకునాేమ. తరువాత రోజు పరీక్ష. మధాయహాేనికి రిజల్ు వస్నూ,
అెందులో 14 మెందిని ఇెంట్రూవూకి పలిచ్చరు. అెందులో మేమ మగుగరమూ ఉనాేెం. మా కోతి మెంద నుెంచ నేను ఒకకడినే.
మా వాళ్ళు వాళ్ు అదృషాునికి ఆనెంద పడాారు...ఎకకడ సెలెక్ు అవుతారోనని. నాతో పాట ఇెంకొనిే రోజులు ఉెంటామనాేరు,
ఫైనల్ సెలెక్షన్ చూదాుమని. అపుటిదాకా ఎెంజాయ్ చ్చసాూరట్. ఇెంట్రూవూలు నాలుగు రోజుల పాట వుెంచ్చరు. మా
మగుగరిదీ చవరి రోజు. టైమ వుెంది.
తరువాత రెెండురోజులూ మా గుెంప్పతో తిరగడానికి టైమ దొరకల; ఎెందుకెంటే, మేెం మగుగరెం కలిస మాటాలడుకోవడెం,
తిరగడెం, చ్దవడెం. ఇల స్మయెం కరిగపోతోెంది, నాకు అెంతకు మిెంచ.....ఎల చెపాులి..ఆ..ప్రశాెంతమైన
ఆనెందమేసెంది. ఒకళ్ళు మనకు శత్రువులు ఎెందుకు అవుతారో తెలియడెం చ్చల సులభెం; మెంచ స్నేహుతులు ఎెందుకు
అవుతారో చెపుడెం చ్చల కష్ుెం, ఎెందుకు నచుేతారో చెపుడెం అస్ెంభవెం.
ఇెంట్రూవూ మెందు రోజు సాయెంత్రెం దాని తాలూకు రూమ, అవీ కనుకొకని మళ్ళు కలుదాుమని చెపు ఎవరి దారిన వారు
వళ్ళూెంటే, స్మైరా ననుే ఆగమెంది. నా దగగరికి వచే, సాయెంత్రెం బయట్కి వళ్ళుమెంది. నేను స్రేనని రతన్, నేను మళ్ళు
లేడీస్ హాస్ుల్ కి వసాూమనాే. లేదులే, మనిదురెం వళ్ళుమెంది...ఎకకడో చనే ఉదేవగెం...కానీ లేని పోని ఆలోచ్నుల ఎెందుకు?
తను జస్ు ఫ్రెండు, అెంతకెంటే మెందుకు వళ్ుకుెండా ఆలోచ్నలని కటిు పడేశా. పైగా ఇెంట్రూవూకి ప్రిపేర్ అవావలి. ఉెండేదే ఇెంకో
రెెండు మూడు రోజులు...స్రేనని తనకి చెపు హాస్ులు కి వచ్చే..
సాయెంత్రెం అయిదునేరకి కలిస, నడుసుూనాేెం కాయెంపస్ లో. వాతావరణెం చ్చల హాయిగా ఉెంది. చుటుపకకల మెంచ
పూల మొకకలు, కూరోేడానికి బెెంచీలు వునాేయి...ఎకకడికి వళ్ళూనాేమని అడిగా. ఎకకడికీ లేదు, జస్ు ఊరిక్క మాటాలడటానికి
అెంది. ఒక బెెంచ దగగర కూరుేని, చెయియ తటిు స్ెంజఙ చ్చసెంది కూరోేమనేటుగా... ఏదో మెంత్ర మహిమలో ఉనేవాడిల వళ్ళు
కూరుేనాే తన పకకన. నాకెప్పుడు అల అమాీయిల పకకన అెంత దగగరిగా కూరుేనే అలవాట లేదు. నాకు కొెంచెెం
బిడియెం, ఏదో తెలియని బెదురు..
"ఈ ఇెంట్ర్ వ్యయ అయిన తరువాత ఏెంటి నీ పాలన్?" అనడిగెంది.
"ఆ ఏమెంది..సెలెక్ు అయితే హాస్ులు అవీ చూసుకోవాలి..లేదెంటే తిరుగు ప్రయ్యణెం."
మౌనెం...
"ఇెంకా రెెండు రోజులే కదా వుెంది..." తల్గెంచుకొని అెంది.
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"అ..అవును...నీ పాలనేెంటీ?"
"నీ పాలన్ లెంటిదే.."
మళ్ళు మౌనెం...అస్లు ఎెందుకొచ్చేెం ఇకకడికి? ఇదురెం మౌనెంగా ఉెండడానికా? రతన్ కూడా మాతో వునేప్పుడు లేని
బెదురు ఇప్పుడేెంటి? నేనే ధైరయెం చ్చస అడిగా..
"ఎకకడికో వళ్ళుమనాేవ్?"
తల పైకెతిూ నా వెంక కొనిే సెకనుల చూస్తూ వుెంది. మాటాలడుతునేప్పుడు అల చూస్నూ పరేలదుగాని, ఏమీ మాటాలడకుెండా అల
చూస్నూ....దాని మరీమేమి?
"ఇకకడిక్క...నినుే కలుదాుమని.." స్తటిగా చూస్తూ జవాబిచేెంది.
"ఎ..ఎెందుకు?" న్నరి జారి అడిగాను కానీ, వినే ధైరయెం నాలో వుెందా? లేదా నిజెంగానే వినాలని అనుకొని అడిగానా? లేదా
రెెండూనా?
"ఎెందుకెంటే,...ఎెందుకో తెలీదు, కానీ నీతో మాటాలడాలనిపెంచెంది...నీతో ఉెండాలనిపెంచెంది. ఏెం మాటాలడవా?"
ఒళ్ుెంతా కరెెంట పాకిన ఫీలిెంగు. కొెంచెెం నిలదొకుకకుని అనాే.
"అబ్బా, ఎెందుకు మాటాలడను? నాకు కూడా నీతో మాటాలడాలనిపసోూెంది. కానీ..."
"కాని?"
"అెంటే, మరి..మళ్ళు నినేడిగతే...ఎకకడ.....అదే...అడగడెం ఎల అని..." నసుగుతునాే..
నా చెయియ మీద మెతూని తన చెయియ....ఇెంత కెంటే నా గుెండ ఫాస్ు గా కొటుకుెంటే బయట్కొచ్చేసుూెందేమో?
"చెప్పు.." అెంది మెలలగా..
ఏెం చెపాులి? ట్రైన్ లో మొదటి సారి చూసనప్పుడే తల తిప్పుకోలేకపోయ్యననా? లేదా తన దగగర కూరుేనేెందుకు ఎెంత
ఆనెందెం వేసెందనా, లేదా తన మాట్ ఎెంత తియయగా వుెందనా? లేదా ఇెంకో రెెండు రోజులోల అయిపోతుెందని బాధగా
వుెందనా? చెపునా ఏెంటి ఉపయోగమనా?
ఏదో చెపుడానికి న్నరు తెరిచ, తన వెంక చూస..
"ఏమీ లేదు.." అని తల దిెంచుకునాే
తను మళ్ళు అడిగెంది.
కొెంచెెం ధైరయెం తెచుేకునాే. ఊపరి పీలిే..
"రెెండు రోజులోల ఎవరి దారి వారిది..."
"కనీస్ెం అపుటిదాకా నైనా మాటాలడుకోలేమా?"
నేను మౌనెం..
"మనెం మళ్ళు కలవకపోవచుే, కాని వునే ఈ కొదిు స్మయెం, ఈ కొదిు ఫీలిెంగ్స మనిదురివి. వాటిని ఇప్పుడు పెంచుకొని,
వళ్ళు మెందు జాగ్రతూగా దాచుదాెం. స్రేనా?"
తలూపాను.
***
***
***
స్మైరా ని కలిస వసుూెంటే హాస్ుల్ రూమ దగగర రతన్ కనిపెంచ్చడు..నా దగగరికి వచే "అరె..ఎకకడికెళ్ళువ్? నీతో కొెంచెెం
మాటాలడాలి, బయట్ గోల్ గపు (పానీ పూరి) తిెందాెం పద" అనాేడు.
రెెండు పేలటల ఆరారు చ్చస నాతో అనాేడు రతన్.
"నీకో విష్యెం చెపాులి, రేప్ప ఇెంట్ర్ వ్యయ అయిన తరువాత చెబ్దదామనుకునాే, మనిదురి మధయలోనే వుెండాలి మరి..."
నేను స్రేననాేను.
"రేప్ప ఇెంట్రూవూ అయిన తరువాత మన మగుగరెం కలుదాుమనుకునాేెం కదా... అది...మరి...నువువ...నీక్కమైనా
పనుెంటే రేప్ప చూసుకుెంటావా?" అని నసగాడు నా వెంక చూస్తూ...
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అరథెం కాక చూశాను..
"అెంటే.. నేను కొెంచెెం మాటాలడాలి................స్మైరా తో.."
నిశబుెం ఆవరిెంచెంది నాలో.....బయట్ కూడానా? ఏమీ వినపడటేలదు..
"నీకు ఓక్కనా?"
నాకు ఓక్కనా? కొనిే రోజులోల అయిపోతుెంది అెంతా...కాకపోతే ఇప్పుడు కొెంచెెం మెందే అయిపోతుెంది...అస్లు ఏెంటి నా
చవరి గమయెం? నేను సౌత్, తను నార్ూ. మళ్ళు కలిస్నది లేదు...దానికి ఇనిే ఆలోచ్నలు దేనికి?
నా మౌనానిే తప్పుగా అరథెం చ్చసుకునాేడేమో "సారి, ఇల మొహమాట్ెం లేకుెండా అడిగనెందుకు...నువేవమనుకోకు...నేను వేరే
పాలన్ చ్చసుకుెంటాలే" అనాేడు
నేను తేరుకొని "న్న ప్రబెలెం.. వేరే పని చూసుకుెంటా..ఇెంతకీ ఏెంటి స్ెంగత్మ?"
నాకెెందుకు???...అస్లు నాకెెందుకు?? ఏమెంటాడో తెలుసు..అెంటే విెంటేగాని వాస్ూవెం బోధపడదా?
చనేగా నవువతూ, "నువువ గమనిెంచ్చ ఉెంటావ్..అయినా రేప్ప చెపాూలే" అని నాకు థాెంకూయ చెపు ఇెంకో పేలట ఆరారు చ్చసాడు..
***
***
***
ఇెంట్రూవూ లో నేను సెలెకుు కాలేదు. వాళ్ళుదురూ సెలెకుయ్యయరు. నేను నా సామానుల స్రిు, తరువాత ట్రయిన్ కి మా గుెంప్ప తో
స్హా రెడీ అయ్యయను. స్మైరా ననుే కలవడానికి వచేెంది. రతన్ ఇెంకా చెపులేదేమో, తను నాతో ఒెంట్రిగా మాటాలడి, తన
ఇెంటి ఫోన్ నెంబరు ఇచేెంది (అపుట్లల సెల్ ఫోనుల లేవు), కాెంటాకుు లో వుెందామని పదే పదే చెపు వళ్ళుెంది. రతన్ నాతో
పాట స్నుష్నుకి వచ్చేడు. నువువ మాటాలడావా అనడిగా...ఇెంకా లేదు, కొెంచెెం ఆలోచెంచ మాటాలడతాననాేడు...రతన్ నెంబరు
కూడా త్మసుకొని ట్రయిను ఎకాక..
వచేన తరువాత మిగతా ఎెంట్రనుస పరీక్షల హడావిడిలో పడాాను...స్మైరా కి ఫోన్ చ్చస్నూ ఒకటి రెెండు సారుల మాత్రమే మాటాలడే
అవకాశెం వచేెంది.. రతన్ గురిెంచ అడిగతే కాెంటాకుు లో ఉనాేడని చెపుెంది....రతన్ ని అడిగాను మళ్ళు ఫోన్నల, తనకి
చెపాువా అని...చెపాుననాేడు, తనేమీ మాటాలడలేదెంట్...ఏమీ చెపులేదెంటా... ఇెంకా వయిటిెంగు..
అెంతా చెపు మా ఆవిడతోననాే "ఈ లోపల మన యూనివరిసటీ లో సీటొచేెంది, తరువాత నువువ కలిసావ్, తరువాత మన
సోురీ, తరువాత పళ్ళు, తరువాత.."
"ఆ...ఆ..చ్చలు..అరథెం అయియెంది...ఇప్పుడు మళ్ళు రతన్ ని కలుసుూనాేరుగా వచ్చే శనివారెం...అెంతా ఇప్పుడు హాయిగా
నవువకోవచుే ఆ రోజులు గురుూతెచుేకొని".
నేను అవునని చెపాును. ఇెంతలో మా పలలలు ఆకలనేస్రికి మా ఆవిడ లేచ వళ్ళుెంది.
శనివారెం మిశ్రా గారిెంటికి వళ్ళుమ...ఆయనక్కదో ఇెంకో ఊళ్ళు పదు ఉదోయగెం వచేెందెంట్...అెందుక్క తెలిసన వాళ్ుతో
పారీు...ష్రా మామూలుగానే మగవాళ్ుెంతా ఒక చోట్, ఆడవాళ్ుెంతా ఇెంకో చోట్ కూరుేని మాటాలడుకుెంటనాేరు...రతన్
ఇెంకా రాలేదు, ఇప్పుడస్లు గురుూ పడతాన్న లేదో..
కాలిెంగ్ బెల్ మోగతే మిశ్రా గారు వళ్ళు ఎవరోే లోపలికి ఆహావనిెంచ్చరు....లోపల మా దగగరికి త్మసుకొచ్చేరు.. రతన్! జుటు
తగగ, కొెంచెెం ఒళ్ళు చ్చశాడు...మిశ్రా గారు పరిచ్యెం చ్చసుూనాేరు..ననుే చూడగానే స్ెంభ్రమాశేరాయలు అతని మొహెం
లో..ఇదురెం గటిుగా కగలిెంచుకొని విశేషాలడిగామ...నేనిెంకా అలనే వునాేననాేడు...ఇెంతలో నాతో అకకడే వుెండమని
లోపల కెళ్ళుడు...తనతో పాట తన వైఫ్ ని త్మసుకొచ్చేడు....
నేను గటిుగా నవావను...విరగబడి నవావను....ఎెందుకెంటే మగుగరెం మళ్ళు కలిసాెం...

21

జులై 2018

Our Proud Sponsors

22

జులై 2018

"ఒ


- రాజశేఖర్ చెరుకూరి
రేయ్ స్ెందీప్... ఎకకడునాేవ్ ?" సౌెండ్ పొలూయష్న్ కి బ్రెండ్ అెంబాసడర్ లగా పొదుునేే

ఏదో మనిగపోయినటు క్కకలు పడుతునే తెండ్రిని "ఏమయియెంది నానే" అనాేడు స్ెందీప్ బయటికి వళ్ుబోయే వాడలల ఆగ.
“వెంట్నే నువువ మీ ఫ్రెండ్స వి ఒక య్యభై ఫోన్ నెంబరుల ఇవువ” అనాేడు సుబాారావ్.
య్యభై “ఏమిటి” కావాలి? తనకి స్రిగాగ వినపడిెందో లేదో అనుకుెంట్ట మళ్ళు అడిగాడు స్ెందీప్.

య్యభై ఫోన్ నెంబరుల... మీ ఫ్రెండ్స వి... మళ్ళు చెపాుడు సుబాారావ్.
అయితే తనకి మొదట్ వినపడిెంది కరెక్కు అనే మాట్. దేనికి నానాే మన ఇెంట్లల ఏమనాే పారీు ఉెందా? అరథెం కాక అడిగాడు.
పారీునా.. అదొకకటే తకుకవ.. ఇదిగో చూడు అెంట్ట ఫోన్నల వాటాసప్ మెస్నజీ చూపెంచ్చడు.
అది చ్దవగానే నవావలో ఏడవాలో అరథెం కాలేదు స్ెందీప్ కి.
"ఈ దేవుడి ఫోట్ల ని మీరు చూసన వెంట్నే గెంట్ లోపల వెంద మెందికి ఫారావర్ా చెయయకపోతే.. మీకు ఖరుేలు పరిగ ఆదాయెం
తగగపోతుెంది" అని ఉెంది ఆ మెస్నజి లో.
నానాే... ఇలెంటివనీే పని లేని పనికి మాలిని వాళ్ళు చ్చస్తూ ఉెంటారు. ఇల ఫారావర్ా చ్చస్న వాళ్ుని చూస నవువకుెంట్ట ఉెంటారు.
మీరు ఇవనీే నమీకెండి. నాకు ఇదే మెస్నజి ఎన్నే సారుల వచేెంది. నేను పటిుెంచుకోలేదు. అయినా మనకి ఏమనాే అయియెందా?
ఇెంకో సారి ఇల చ్చస్నూ మీ ఫోన్ లో వాటాసప్ డిలీట్ చ్చసాూ అని బెదిరిెంచ్బోయ్యడు తెండ్రిని.
ఓరి వర్రి వధవాయ్... మొనే మీ అమీ బాత్రెంలో కాలు జారి పడిెంది. హాసుట్ల్ కి ఎెంత ఖరుే అయియెంది? నీకు మొనే ఉదోయగెం
వచేనటేల వచే పోయిెంది. రెెండేళ్ు నుెండి ఏవో షార్ు ఫిలిెంస్ చ్చసాూ అని డబ్దా తగలేసుూనాేవ్. ఇవి చ్చలవట్రా... ఇెంతకనాే పదువి
జరిగతే తపు నీకు పట్ువా ఏెంటి?
ఇెంక ఊరుకునే లగా లేడు నానే. ఇక మెందు ఏది జరిగనా దీనిక్క మడి పటేుల ఉనాేడు. వెంట్నే ఏదో ఒకటి చెయ్యయలి అని
ఆలోచెంచ తన ఇెంజినీరిెంగ్ ఫ్రెండ్స గ్రూప్ లో ఒక మెస్నజీ పటాుడు. ఈ గ్రూప్ లో మా నానే ని య్యడ్ చ్చసుూనాేను. ఒకక 5 మినిట్స
తరావత డిలీట్ చ్చసాూను అని. వాళ్ు దగగరి నుెండి రెపలల వచ్చే లోగా తెండ్రి నెంబర్ అెందులో య్యడ్ చ్చశాడు.
నానాే... మా గ్రూప్ప లో నినుే య్యడ్ చ్చశాను. అెందులో వెందకి పైగా మెెంబరుల ఉనాేరు. వెంట్నే ఆ గ్రూప్పకి నీ మెస్నజి ఫారావర్ా
చెయయెండి.
“హమీయయ మెంచ పని చ్చశావ్ రా” అని ఆ మెస్నజి ఫారావర్ా చ్చస్న లోగా అెందులో ఏదో ఇెంకొక మెస్నజి వచేెంది.
ఏమిటా అని చ్దవబోయ్యడు సుబాారావ్. ఇెంతలోనే అది తన ఫోన్ దావరా చ్దివి అది ఒక అడల్ు జోక్ అని తెలుసుకుని కెంగారు
పడాాడు స్ెందీప్.
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నానే మీరు అది చ్దవకెండి, అది మెంచ జోక్ కాదు.. అని తెండ్రి చ్దివే లోగా ఆయన ఫోన్ లోెంచ అది డిలీట్ చ్చయబోయ్యడు
స్ెందీప్.
నీ మొహెం లేరా.. అది శకుెంతల జోక్ యే గా.. పోయిన వారమే పెంపాడు మా ఆఫీసులో పని చ్చస్న జోగనాథెం.
స్ెందీప్ బితూరపోయి చూస్న లోప్ప కొడుకు వాటాసప్ గ్రూప్ లో తాను అనుకునే దేవుడి ఫొట్ల షేర్ చ్చశాడు సుబాారావ్.
ఆ వెంట్నే తేరుకునే స్ెందీప్ తెండ్రిని ఆ గ్రూప్ నుెంచ డిలీట్ చ్చస, వాళ్ు ఫ్రెండ్స కి "పీలజ్ ఇగొేర్ దిస్" అని మెస్నజి పటాుడు.
ఇెంకా అకకడే ఉెంటే ఏమి అడుగుతాడో అని మెలలగా జారుకునాేడు స్ెందీప్.
***

***

***

రెెండు వారాలు గడిచ్చయి. నానాేరి వాటాసప్ పైతాయనికి స్ెందీప్ కి దిమీ తిరుగుతోెంది. వాళ్ు ఆఫీసులో అెందరూ సాీర్ు ఫోనుల
కొెంటనాేరు అని నానే అనగానే ఆయనకి కూడా ఏదనాే వారూలో, భకిూ వీడియోలో చూసాూడని చెపు దగగరుెండి సాీర్ు ఫోన్
కొనిపెంచ్చడు. అెందులో వాళ్ు ఆఫీసు కొలీగ్స ప్పణయమా అని వాటాసప్, ఫేస్ బ్దక్ కూడా ఇనాసాల్ చ్చసుకునాేడు. గవరేమెెంట
ఉదోయగెం నుెండి రెటైర్ అయేయ వయసులో ఈ పచే ఎకకడికి త్మసుకెళ్ళూెందో...అని అనుకునాేడు.
స్ెందీప్ ఒక రోజు ఇెంటికి వచ్చేస్రికి ఇలలెంతా కోలహలెంగా ఉెంది. ఏెం జరిగెందో అని ఆదురాుగా ఇెంట్లలకి వళ్ుబోయ్యడు. నానే
స్నేహితులు కొెంత మెంది బయట్ వసారాలో కనిపెంచ్చరు. అమోీ ఏదో అయియెంది అనుకుెంట్ట ఇెంట్లలకి వళ్ుగానే నానే
చదివలస్ెంగా మసాూబై ఏదో రాజకీయనాయకుడి లెవలోల ఫోజు పటిు సోఫాలో దరాజగా ఉనాేడు. అమీ కాఫీ ట్రే పటుకుని
ఆనెందెంగా స్ర్వ చ్చసుూెంది.
"అమీయయ నానేక్కెం కాలేదు" అని అనుకుని ఊపరి పీలుేకునే లోగా పకకనే ఉనే సెట్ప్ చూస ఆశేరయపోయ్యడు. హాలోల నాలుగైదు
టీవీ చ్చనళ్ు నుెండి మీడియ్య వారు నానే చుట్టు మైకులతో మూగారు ఏదో ఇెంట్రూవూ త్మసుకుెంటనేటు.
స్ెందీప్ ని చూడగానే ఒక రిపోరుర్ అడిగాడు. "సార్, మీరు ఎల ఫీలవుతునాేరు" అని. అస్లే ఏెం జరుగుతుెందో అరథెం కాక ఛసుూనే
స్ెందీప్ ఆ ప్రశేకి బికకమొహెం వేశాడు.
అెంతలో సుబాారావ్ అెందుకుని "మా వాడికి ఇెంకా ఆ విష్యెం తెలియదెండి" అనాేడు.
వాళ్ళు అడిగన ప్రశే మరియు తెండ్రి చదివలస్ెం చూస ఏదో కొెంప మెంచ్చ పని చ్చశాడనిపెంచెంది స్ెందీప్ కి.
“ఇెంతకీ ఏెం విష్యెం నానాే?” అనాేడు స్ెందీప్ ఆగలేక.
"నాకు మిలియన్ డాలరల లట్రీ వచేెంది రా" కాలర్ ఎగరేస్తూ చెపాుడు సుబాారావ్. అవునా.. నీకా.. నమీశకయెంగా అనిపెంచ్క,
ఏెం మాటాలడాలో తెలియక వస్ెంత కోకిల సనిమాలో కమల్ హాస్న్ ఎక్స్పసరెష్న్ ఒకటి పటిు అెంతలోక్క అది ఈ మీడియ్య వాళ్ళు
టీవీలో ఎకకడ ప్రసారెం చ్చసాూరో అని భయపడి "నానాే ఒక సారి లోపలికి వసాూవా" అనాేడు స్ెందీప్.
"జస్ు ఎ మినిట్" అని ఇెంగలి పీసులో వారికి డాబ్దగా స్మాధానెం చెపు లోపలికి వచ్చేడు సుబాారావ్.
"ఏెంట్రా నీ హడావిడి.." లోపలికి వస్తూ అనాేడు సుబాారావ్.
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"నాది హడావిడా...మరి నీది" ఇెంకా ఏదో అనబోయి తమాయిెంచుకుని "నానాే...నీకు లట్రీ కొనే అలవాటే లేదు కదా... ఇెంతకీ
నీకు ఏమి లట్రీ వచేెంది? " అని అడిగాడు.

"ఇదిగో చూడు.." అని గరవెంగా మొబైల్ లో ఒక ఈ-మెయిల్ చూపెంచ్చడు. ఆ ఈ-మెయిల్ చూడగానే అరథెం అయియెంది స్ెందీప్ కి
అది ఉతూ ఫేక్ అని.

“నానే... ఇది వచేనప్పుడు మెందే నాకు చెపువచుే కదా. అస్లు ఇది నిజమైన ఈ-మెయిల్ అని నీకు ఎవరు చెపాురు? మెందు
వనకా చూసుకోకుెండా ఇల అెందరికీ చెపుడమేనా?”

“అదేెంట్రా మొబైల్ లో ఫేస్ బ్దక్ చూసుూెంటే ఒక చ్క్రెం వచేెంది. అది తిపుతే నేను లకీక యూజర్ అని చెపు మిలియన్ డాలరుల విన్

అయ్యయను అని చెపుెంది. అస్లు కోటి మెంది ఆడితే ఒకకళ్ుక్క వసుూెంది అని చెపుెంది. నిజెం కాదా? మరి నిజెం కాకపోతే నా బాెంక్

డీటెయిల్స, ఈ-మెయిల్, ఫోన్ నెంబర్ ఎెందుకు త్మసుకుెంది? ఒక వారెం రోజులోల నా బాెంక్ లో మిలియన్ డాలరుల అెంటే దాదాప్ప

ఏడు కోట్ల రూపాయలు వచే పడతాయని అెంత నమీకెం గా చెపు ఈ-మెయిల్ కూడా పెంపారు. సీుడ్ పోస్ు లో అమెరికా నుెండి

పెంపడానికి ఇరవై ఐదు వేలు కూడా కట్ుమెంటే నా కారుా నెంబరు కూడా ఇచ్చేను” ఏదో గవరేమెెంట ఆఫీసులో డబ్దా కటిునెంత
భరోసాగా ఆవేశపడుతూ చెపాుడు సుబాారావ్.

అెంతా విని ఏెం మాటాలడాలో అరథెం కాలేదు స్ెందీప్ కి. వెంట్నే తెండ్రి బాెంక్ అకెంట్ లోకి లగన్ అయియ చూశాడు. అపుటిక్క

అెందులో నుెండి పాతిక వేలు లగేసనటల కనపడుతుెంది. ఇెంకా విత్ డ్రా చెయయడానికి ప్రయతిేెంచ ఉెంటారు. కానీ అెందులో అెంతే

ఉెండట్ెం వలల కుదిరి ఉెండదు లకీకగా. “నానాే.. మెందు మీరు వెంట్నే మీడియ్య వాళ్ుని వళ్ుమని చెపుెండి” అనాేడు కోపెంగా.

అదేెంట్రా ఇెంత ఉనేపళ్ెంగా వళ్ుమెంటే ఎల? అస్లే నా ఇెంట్రూవూ త్మసుకుెందామని వచ్చేరు అని ఇెంకా ఏదో చెపుబోయ్యడు.

అెందరి మెందు పరువు పోకూడదు అని స్ెందీప్ వాళ్ు దగగరికి వళ్ళు, ఈ లట్రీ వచేనటు అప్పుడే అెందరికీ చెపుకూడదు అని లట్రీ
వాళ్ు తరఫు నుెండి కెండిష్న్ ఉెంది. కొదిు రోజులోల మీడియ్య దావరా ఆ వివరాలు అనీే ఆ స్ెంస్థ ప్రకటిసుూెంది. కాబటిు దయచ్చస

అప్పుడు మీ అెందరినీ మళ్ళు పలిచ డీటెయిల్స ఇసాూమ. అపుటి దాకా సెలవివవెండి అని వాళ్ుకి చెపు పెంపే స్రికి తల ప్రణెం తోకకి
వచేెంది స్ెందీప్ కి.

తెండ్రి ఫ్రెండ్స కి మాత్రెం నిజెం చెపు వాళ్ుని ఇలెంటి మాయలో పడొదుని చెపు పెంపేశాడు స్ెందీప్.
"నేను మెందే అనుకునాే.. ఇలెంటిదేదో జరిగ ఉెంటెందని !! లేకపోతే సుబాారావు గాడికి లట్రీ తగలడమేమిటీ " దూరెంగా తెండ్రి
స్నేహితులోల ఎవరో అనడెం వినపడి వాళ్ు దృషిులో ఆయన చులకనవవడెం బాధనిపెంచెంది స్ెందీప్ కి.

“నానే.. ఇెంకో సారి నాకు తెలియకుెండా ఎవవరికీ ఎటవెంటి పరసనల్ వివరాలు ఇవ్వవదుు” అని తెండ్రికి గటిుగా చెపు ఆలోచస్తూ
బెడ్రెం లోకి వళ్ళుపోయ్యడు.
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*** *** ***
"హలో చెపురా..." కొడుకు ఫోన్ చ్చస్నూ మాటాలడుతూ అనాేడు సుబాారావ్.
“నానే, నీకు వాటాసప్లో ఒక వీడియో లిెంకు పెంపాను .. అది చూశాక నాకు మళ్ళు ఫోన్ చెయియ” అని పటేుశాడు.
ఇెంతకీ వీడు ఏమి పెంపాడా అని చూశాడు సుబాారావ్. ఏదో షార్ు ఫిలిెం లగా ఉెంది. ఏమిటా ఇెందులో అెంత సెుష్ల్ అనుకుెంట్ట
చూడసాగాడు. రెెండు నిమిషాలు చూడగానే అరథెం అయియెంది సుబాారావ్ కి. అది అచ్ేెం తన గురిెంచ్చ త్మసన వీడియో అని. తాను
వాటాసప్లో వెంద మెందికి దేవుడి ఫొట్లలు షేర్ చెయయడెం గురిెంచ, లట్రీ విష్యెం లో మోస్పోవడెం గురిెంచ, తెలిసన వాళ్ళు
ఎకకడో వేరే దేశెం ఎయిర్ పోర్ులో పరుస, డబ్దాలు అనిే పోగొటుకుని స్హాయెం కోస్ెం ఎదురు చూసుూనాేరు కాబటిు దయచ్చస ఈ
బాెంకు అకెంట్ కి డబ్దాలు పెంపమనే లెంటి మోసాల గురిెంచ, సోష్ల్ మీడియ్యలో ఉనేప్పుడు త్మసుకోవాలిసన జాగ్రతూల గురిెంచ
ఉెంది ఆ వీడియోలో. అెంతా అయిపొయ్యయక డైరెకుర్ పేరు స్ెందీప్ దేవభకుూని అని తన కొడుకు పేరే పడిెంది.
వీడియో చూడట్ెం అయిపోగానే కొడుకుకి ఫోన్ చ్చస "ఏరా నా గురిెంచ అెందరికీ చెపాుల? నా పరువు త్మసుూనాేవే" అని అనాేడు.
“లేదు నానే. ఇది నీ గురిెంచ అని నేను ఎవరికీ చెపులేదు. చ్దువుకుని ఉదోయగెం చ్చసుూనే నీ లెంటి వారే మోస్పోతునాేరెంటే
ఇెంకా ఎెందరికో ఈ విష్యెం లో అవగాహన అవస్రెం అని, వారికి ఉపయోగెం గా ఉెంటెందని చ్చశాను” అనాేడు స్ెందీప్.
దీని గురిెంచ ఎెంత డబ్దాలు తగలేశావ్? అయినా ఇలెంటి వీడియోలు ఎవరు చూసాూర్రా? అని అనుమానెంగా అడిగాడు సుబాారావ్.
నువువ ఆ మాట్ అెంటావని నాకు తెలుసు నానాే. అెందుక్క ఈ వీడియో పోస్ు అయి వారెం రోజులయినా నీకు చెపులేదు. ఇపుటిక్క
ఈ వీడియోకి ఒక మిలియన్ వ్యయస్ వచ్చేయి. మేమ పటిున పటుబడి ఎప్పుడో వచ్చేసెంది. దాని కెంటే ఈ వీడియో కి పటిున
కామెెంట్స చూస్నూ ఇెంకా ఆనెందెం కలుగుతుెంది. ఎెంతో మెంది తమ తలిలదెండ్రులకు ఇది చూపెంచ్చమని, వాళ్ళు కూడా దీని నుెంచ
చ్చల తెలుసుకునాేరని, చ్చల మెంచ వీడియో చ్చశారని, భవిష్యతుూలో ఇెంకా మెంచవి చెయయమని శుభాకాెంక్షలు చెపాురు..
అనాేడు స్ెందీప్.
అవునా.. చ్చల స్ెంతోష్ెం రా. నేను ఆ రోజు వాటాసప్లో వెంద మెందికి ఫొట్ల షేర్ చ్చసనప్పుడే అనుకునాే రా మనకి లభెం
అయేయ పని ఏదో జరుగుతుెందని... నువువ చెబితే వినాేవా ఆ రోజు అనాేడు సుబాారావ్.
"హలో...హలో".. తన మాట్లకు కొడుకు అవాకకయి అతని చెవులు పని చ్చయడెం మానేశాయని తెలియక ఇెంకా ఫోన్ లో
అరుసుూనాేడు సుబారావ్ !!
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తరుణమ స్ెంభవిెంచెనిక, ధారణజేయగ నీదు సోూత్రమల్!
కరుణగజూడు చ్చలునిక, కనుేలనిెంపతి నీదురూపమే!

స్రగున నీవు రావలయు, సాహస్మైనది కాదుగా శివా!!

- సుపాణ

మెరుగులుదిదుు కుెందునిక, మేదినిపైనను సామిశెంకరా!
స్నేహమగోరువారలకు, స్నతువుగానగు నీదు నామమే!
మోహమలేనిభకుూలను, మోజుగనీదరి జేరుేకొెందువే!

మాయని భకిూ తతురతె, మానయత గానగు వలుగలీనుచున్!

లోహప్ప మదు జూచయిట్, లోభిగమారుట్దేల? శెంకరా!!
కనులకు నీదురూపమిట్, గాెంచుట్ప్పణయమగా దాెంతురా!
వీనులకెంతమేర, వినుచుెండుటె మేలగు నీదు సోూత్రమల్!
మనసునె నిలుుచుెంట్గద, మనేనగానినె మహాదేవుడా!

పనుప్పననిలుుజాలునయ, పాపవినాశక! సామి శెంకరా!
మరికిగ మారు మానస్మ, మూరఖప్ప బాట్నె యెెంచుకునేచో!
పరిపరి జెపునేమిటికి? పాపప్ప కూపమ గాదె నాతడే!

సరియొకటనేజాలుగద! శీరషమపైనది యెకికతొకకగా!

మరిపమ తోడ జూడుమిక, మెందుగ వారినె సామి శెంకరా!
హాయిగనుెండు మానస్మ, హలులగనినిే ట్ బలకకునేచో!
ప్రేయసవోలె, బలుకనది, ప్రేెంఖణమొపుగ, నొపుబెట్ుకన్!

మాయని భకిూ తతురతె, మానయత గానగు వలుగలీనుచున్!

రోయగజేయనేమిటికి? రోజుకు రోజుకు, సామి శెంకరా!
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అ

(మొదటి భాగెం)

- బిెందు తాడివాక

పుట్లల ఆ పని చ్చసనెందుకు ఇప్పుడు నేను బాధ

పడుతునాేనా? లేదు, గరవపడుతునాేను. ఎెంత కిలష్ుమైన పరిసథతులునాే,

వాటి ప్రభావెం నా బిడా పై ఏ మాత్రెం పడనీయకుెండా, ప్రతి రోజూ వాడిని యువరాజుల
పెంచ్చలనే కోరిక ఆ రోజు నా చ్చత ఆ పని చ్చయిెంచెంది.

ఎన్నే స్ెంవతసరాలు ననుే నేను కోలోుయి, నేనెంట్ట లేకుెండా అయి, చవరకు నా బిడా కోస్ెం మనుగడ సాగెంచ్క

తపుని పరిసథతులోల, నా భరూ నుెంచ విడిపోవాలిస వచేెంది. కోరుు ఇపుెంచ్చ Emergency Family Maintenance ఇెంటి
ఖరుేలకి స్రిపోదు. ఒకప్పుడు నేను సాఫ్ువేర్ ఉదోయగెం చ్చస ఉెండినా, ఇప్పుడు మళ్ళల చ్చయ్యలెంటే చ్దువుకోక తపుదు. ఆ లోప్ప
ఇలుల గడవాలెంటే Part-time ఉదోయగమొకకటే దికుక. ఒకప్పుడు అనిేెంట్లల మెందుెండి, ఇప్పుడు ఆతీవిశావస్ లేమి తో

బాధపడుతునే నాకు ఇెంట్రూవూ ఏ మాత్రెం అవస్రెం లేకుెండా, ఒకరితో మాట్ పడే పని లేకుెండా, వెంట్నే
మొదలుపటుకోగలిగే ఉదోయగెం ఒకటే ఒకటి కనిపెంచెంది, అది Uber Driver.

నా కష్ుకాలెంలో నాకు స్హాయెంగా ఉెండడానికి వచేన నా తలిలదెండ్రులకు నేను ఉబర్ డ్రైవ్ చ్చయ్యలనుకోవడెం ఏ

మాత్రెం నచ్ేలేదు. కానీ అవనీే పటిుెంచుకునే పరిసథతి నాకు లేదు. నాకునే ఆలోచ్న ఒకకటే. నేనీ కష్ుెం నుెంచ గటెుకాకలి. నా

బిడా పట్ల నాకునే ప్రతి బాధయతనీ నేను నెరవేరాేలి. పోరాడి ఓడినా ఫరేలదు, కానీ పోరాట్ెం ఆపకూడదు, గుెండలోల ఊపరి
ఉనేెంతవరకూ.

ఆ రోజు July 4th, 2016. బాబ్ద చ్చల ఉతాసహెంగా ఉనాేడు, సాయెంత్రెం Fireworks చూస్నెందుకు. నేను కూడా

చ్చల ఉతాసహెంగా ఉనాేను, Uber drive చ్చస్నెందుకు అనీే సదిెం చ్చసుకునాేను మరి. "చనే పనుెంది." అమీకు చెపేుస

బయలుదేరాను. "నేను చ్చయగలనా?" ఎకకడో కొదిుగా అనుమానెం. "చ్చస చూస్నూ తెలిసపోతుెంది గా!", అనుకుెంట్ట, నా cell
phone లోని Uber App లో online లోకి వళ్ళలను.

మొట్ుమొదటి Trip Request మా ఇెంటి దగగరోలని Charleston Place Apartments నుెంచ వచేెంది. వళ్ళల చూస్నూ

ఒక తమిళ్ తెంబి. దగగరోలని Driving School కి వళ్ళలలిట్. పలకరిెంప్పలయ్యయక, చెపాుడు, తనకిెంత వరకూ తారస్పడిన Uber

డ్రైవరలలో భారత్మయులెవరూ లేరట్. నేనే మొదటి వయకిూ నట్! అది కూడా స్త్రీని!

“How long are you working for Uber?” ఉతుసకతతో అడిగాడు.
నేను నవావను. అస్లు విష్యెం తెలిస్నూ ఎల రియ్యక్ు అవుతాడోనని.
“Do you want me to tell you the truth?” అడిగాను.
నా మెందునే అదుెంలోెంచ, వనక సీట్లల కూరుేనే అతని మఖెం నాకు కనిపసోూెంది.
"Yes", నిజాయిత్మగా తలూపాడు.
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నేను నవువతూనే చెపాును, "Today is my first day. This is my first trip!"
"Is it?!" ఆయన మఖెం వలిగపోయిెంది.
ఆయన వలుగు చూస, నా ఆనెందెం రెటిుెంపయియెంది.
ఆయనతో కబ్దరుల చెప్పతూ చెప్పతూ, దారి తపు, U-turn తిపు, చవరికి ఎలగైతేనేెం, Driving School దగగర
దిెంచ్చను.

“Thank you for being my first customer!” కృతజఞతతో చెపాును.
ఆయన మఖెం మళ్ళల వలిగెంది.
Trip మగెంచుకుని ఇెంటికి వళ్ళల స్రికి, అమీ సోఫాలో పడుకుని ఉెంది.
"అమాీ! నా మొదటి స్ెంపాదన ఎెంతో తెలుసా?!" ఆనెందెంగా అడిగాను. అమీ అయోమయెంగా చూసెంది.
"అయిదు డాలరుల! Uber Drive చ్చసాను!"

అమీ ననుే తప్పు చ్చసన వాళ్లని చూసనటలగా చూసెంది. మౌనెంగా అట తిరిగ పడుకుెంది.
ఆ మౌనెంలోని బాధను నేను అరిెం చ్చసుకోగలను. చనేపుటి నుెంచ ప్రతి తరగతిలోనూ ఫస్ు రాయెంకులు తెచుేకుని,
Computer Science లో Master’s Degree పొెందిన కూతురు, ఇప్పుడు Taxi డ్రైవ్ చ్చయ్యలిస వచేెందని, ఒక కనేతలిల
పడుతునే ఆవేదన అది.
కానీ, పాతాళ్మెంత లోతుకి దిగజారిపోయిన నా ఆతీవిశావస్ెం, ఆకాశమెంత ఎతుూకి ఎదగడానికి, ఇది మొదటి
మెట్ుని, నా ఆనెందెం నాకు చెపుకనే చెప్పతోెంది. చ్చల కాలెం తరావత నేను స్ెంపాదిెంచన ఆ మొతూెం విలువ, అయిదు డాలరుల
కాదు. మరో జీవితెం ఉెందనే ఆశ. అది నేను మొదలుపట్ుగలననే నమీకెం. నేను నాకు, నా బిడాకి నిరిీెంచుకోవాలనుకునే స్రి
కొతూ జీవితానికి అది ప్పనాది.
"మమాీ, let’s go to Fireworks!" బాబ్ద ఎగురుకుెంట్ట వచ్చేడు. "Yes నానాే, let’s go watch Fireworks!"
ఆనెందెంతో బాబ్దని దగగరకు త్మసుకునాేను..
టీవీలో క్కటీ పర్రీ పాట్ వసోూెంది, "Baby you’re a Firework! Come on show them what you’re worth.."
నేను చ్చయ్యలనుకునే పని, ఎవరి ఇషాుయిషాులతో ప్రమేయెం లేకుెండా, ఎటవెంటి సామాజిక నియమాలకూ ల్గెంగకుెండా,
ఎవరేమనుకుెంటారనేది పటిుెంచుకోకుెండా, నేను ఈ రోజే చ్చయడెం మొదలు పటాును.. అమెరికాకు సావతెంత్రయెం వచేన రోజే
నాకు కూడా సావతెంత్రయెం వచేనట్లనిపెంచెంది.
(తరువాయి భాగెం వచ్చే స్ెంచకలో)
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రాఖీలు
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స్తరాయస్ూమ స్మయ్యన స్మద్ర త్మరెంలో పక్షులు

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
స్త్మమణ. ఇెంకెెందుకు ఆలశయెం...ఈ కళ్ళకారిణ ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మెందు మెందు మరెన్నే మెంచ చత్రరాజాలు
గీయ్యలని TAM మనస్తురిూగా కోరుకుెంటెంది.
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తె

లుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ ఆధవరయెంలో

రెంజాన్ వేడుకలు జూన్ 24, 2018న పారడైస్

ఇెండియన్ కుజీన్ లో తెలుగు సోదర సోదరీమణులెందరూ ఎెంతో ఆనెందెంగా, పవిత్రెంగా జరుప్పకునాేరు. ఈ పెండుగను రెంజాన్

అని మరియు ఈద్ అని కూడా అెంటారు. అస్లు రెంజాన్ అనేది ఒక మాస్ెం పేరు. ఏడాది లోని తొమిీదవ నెలను రెంజాన్ అని
పలుసాూరు. ఇది మసలెం సోదరులకు ఎెంతో పవిత్ర మాస్ెం. మానవాళ్ళకి మారగదరశకమైన ఖురాన్ గ్రెంథెం అవతరిెంచనది రెంజాన్

మాస్ెం లోనే. అదే విధెంగా మానసక, ఆధాయతిీక వికాసానికి ఉపవాస్ వ్రతెం (రోజా) ఆచ్రిెంచ్చ మాస్ెం కూడా ఇదే. ఈ ఉపవాస్ెం
మనిషిలో మానవీయ విలువలు, స్హనెం, పరోపకార భావన, జాలి, కరుణ పెంపొెందిస్తూ పాప కారాయలకు దూరెంగా
ఉెంచుతుెందని మహమీదీయుల ప్రగాఢ విశావస్ెం.

ఈ కారయక్రమానికి బాలిుమోర్ ఇసాలమిక్ ససైటీ అధయక్షులు డాకుర్ మకూాల్ హుస్నసన్ గారు విచ్చేస పవిత్ర ఖురాన్ యొకక

గొపుదనానిే, రెంజాన్ యొకక విశిష్ాతను తెలియజెపాురు. ఈ స్ెందరభెంగా TAM అధయక్షుడు సురేష్ గెడా మాటాలడుతూ
తొలిసారిగా మసలెం సోదరులతో కలిస TAM ఆధవరయెంలో ఈ పెండుగ జరుప్పకోవడెం ఎెంతో స్ెంతోష్ెంగా ఉెంది. "ఈశవరుడైనా
అలల అయినా చెపేుది ఒకకటే.. స్నేహ భావెంతో ఉెండమని, స్నాీరగెంలో నడవమని" అని చెపాురు.

ఇక మట్న్ బిరాయని, హలీెం, ఖీర్ తో కూడిన రెంజాన్ విెందును అెందరూ ఆసావదిెంచ్చరు. ఈ స్ెందరభెంగా చనాేరులకు,

మహిళ్లకు, మగవారికి విడి విడిగా నిరవహిెంచన ఆట్ల పోటీలోల విజేతలకు బహుమతులు అెందజేశారు. ఈ కారయక్రమానికి ఎెంతో

స్హకరిెంచన TAM స్భ్యయడు షేక్ ష్ఫి కి మరియు TAM నిరావహక స్భ్యయలకు ప్రతేయక కృతజఞతలు తెలియజేశారు.
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ప్ర

TAM Helpline

తి ఏడాది భారత దేశెం నుెండి ఎెంతో మెంది తెలుగు వారు అమెరికా వస్తూ ఉెంటారు. ఇెందులో
పై చ్దువుల నిమితూెం వచ్చే విదాయరుిలు, ఉదోయగెం కోస్ెం వచ్చే వారు, పలలలను మరియు మనవడు
-మనవరాళ్ును చూడటానికి వచ్చే పదులు ఉెంటారు. ఇెందులో మొదటి సారిగా అమెరికా వచ్చే వారు
ఉెండొచుే, లేదా మొదటి సారిగా మేరీలెండ్ వచ్చే వారు ఉెండొచుే. ఇతర అమెరికా రాషాాల నుెండి
కూడా మేరీలెండ్ వచ్చే తెలుగు వారు నితయెం ఎెందరో ఉెంటారు. వీరెందరికీ ఎన్నే అవస్రాలు, వివిధ
విష్య్యలకు స్ెంబెంధ్ధెంచన స్ెందేహాలు ఉెండొచుే. ఒకొకక సారి చనే విష్య్యలయినా ఎవరిని అడగాలో
తెలియని పరిసథతి. ఇటవెంటి అవస్రాలను దృషిులో పటుకుని TAM Helpline విభాగెం ఏరాుట
చ్చయడెం జరిగెంది. TAM స్భ్యయలు కొెందరు ఇెందులో పాలుపెంచుకుెంటారు. ఈ స్హాయ
కారయక్రమాలలో TAM అెంతరాజత్మయ స్నవా స్ెంస్థ TEAMAid తోను, జాత్మయ తెలుగు స్ెంస్థలయిన
TANA, NATA మరియు ఇతర స్ెంస్థల స్హకారెం కూడా త్మసుకుెంట్ట మెందుకు సాగుతుెంది.
ఇెందులో భాగెంగా మేరీలెండ్లో ఏదనాే అవస్రెం లేదా ఇబాెంది ఉనే తెలుగు వారు ఈ క్రిెంది
నెంబరుకు ఫోన్ చ్చసన ఎడల స్మచత స్హాయెం చ్చయడానికి లేదా స్మాచ్చరెం ఇవవడానికి ప్రయతేెం
జరుగుతుెంది.

TAM Helpline Number: +1 443 914 3332
TAM Helpline దావరా చ్చయగల స్హాయ్యలోల కొనిే:


మేరీలెండ్ ప్రెంతానికి కొతూగా వచ్చే వారికి పేయిెంగ్ గెస్ు మరియు రెెంట్ల్ అపార్ుమెెంట్ కి
స్ెంబెంధ్ధెంచన వివరాలు.



అమెరికా స్ెందరశనకు వచేన తలిలదెండ్రులకు ఆరోగయ స్మస్య వచేన ఎడల స్రైన డాకురల స్మాచ్చరెం
అెందజేయడెం. వారికి తొెందరగా అపాయిెంట్మెెంట్ దొరిక్క విధెంగా కృషి చ్చయడెం.



అమెరికాలో మరణెంచన తెలుగు వారి దేహాలను భారత దేశెం చ్చరేడానికి కావలసన స్మాచ్చరెం
మరియు తోడాుట.



గృహహిెంస్ కు గురయిన వారికి అవస్రమైన స్మాచ్చరెం అెందిెంచ్డెం.



త్మవ్ర వరాషల వలల కానీ ఇతర కారణాల వలల కానీ ఇెంటిలో ఇబాెందులు ఎదురయిన వారికి తగన
విధెంగా మానవ స్హాయెం చ్చయడెం.

ఇెంకా మరినిే విష్య్యలోల తామ చ్చయగలిగనెంత స్హాయెం చ్చయడానికి TAM Helpline స్భ్యయలు
శాయశకుూల ప్రయతిేసాూరని మాట్ ఇసుూనాేమ.

TAM 

కావలసన పదారాిలు:



4 పరాటాలు
2 ఉలిలపాయలు (తరిగనవి)
1 పదు ట్మాటా (తరిగనది)
2 పచే మిరపకాయలు (తరిగనవి)
1 కాపసకెం (తరిగనది)
1/2 కప్పు తరిగన కూరగాయలు (ఏవైనా)
కొెంచెెం పసుప్ప
1/2 స్తును కారెం
1/2 స్తును మిరియ్యల పడర్
కరివేపాకు
1 కొతిూమీర కట్ు
తగనెంత ఉప్పు
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తయ్యరు చ్చయు విధానెం

1. పనెం వేడి చ్చస ఒక స్తును నూనె వేస దాని మీద పరాటా వేడి చ్చయెండి.

2. ఒక చ్చకు ఉపయోగెంచ పరాటాను చనే మకకలుగా కతిూరిెంచ్ెండి.

3. ఒక పాన్ లో నూనె వేస, అెందులో పచే మిరప కాయలు, కరివేపాకు, ఉలిలపాయ మకకలు వేస కొెంచెెం వేగే
వరకు ఉెంచ్చలి.
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4. అెందులో ట్మాటా, కాపసకెం వేస ట్మాటా బాగా మెతూబడే వరకూ వేయిెంచ్చలి.

5. ఇప్పుడు వజిటేబ్దల్స వేస, పసుప్ప చ్లిల, తరిగన పచే మిరప వేస కలపాలి.

6. కొెంత స్నప్ప వేగాక, ఇెందులో ఇెందాక మకకలు చ్చస ఉెంచన పరాటా కలపెండి.

7. ఇప్పుడు కొెంచెెం మిరియ్యల పొడి ఇెందులో కలిప కొెంచెెం రోస్ు అయేయ దాకా వేగనివవెండి. ఇెంకెెందుకు ఆలస్యెం...
అెంతా సదఢెం. వేడి వేడి గా ఇెంటిలిలపాదికీ కొతుూ పరాటా వడిాెంచ్ెండి మరి..
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Our Proud Sponsors
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TAM Patrika CROSSWORD
Please
send
your
answers
to
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days
after the release date of TAM Patrika.






Answers received after 30-days of TAM
Patrika release will not be considered.
Participants must be of Telugu origin residing in Maryland, USA.
Please encourage your kids to work on this.
First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
Answers, Winners names, and names of all
people who have correctly answered will be
announced in the next edition of TAM
Patrika.
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Who ever sends the correct answers earlier
to the above mentioned email address will
be considered as winners.
If no one answers all the questions correctly,
winners will be decided based on most number of correct answers.
TAM Patrika reserves the right to select the
winners.
Any questions related to this can be sent to

tampatrika@tamaryland.org.

జులై 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

Venu Mandava
Sports

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
పేర్తకనే 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 టైపెంగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మరేదైనా online టైప్ 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 నిరియెం 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)



