
OCTOBER 2017  VOLUME: 1  ISSUE: 10 


www.tamaryland.org 

12 హరాయ నమః (కథ) 

ఉషోదయం (కథ) 

అననదాత 

 

25 

33 

 





Venkat Yarram  - Chairman 

 

Sri Chaparala - Secretary Archana Kathi Suresh Geda 

Ramki Komakula Venkat Naraharisetty Suma Donga Jgadish Ganapathinedi 

ADVISORY BOARD 

BOARD OF DIRECTORS 

Dr. Yadla Hema Prasad Dr. Narisetti Innaiah Mr. J Subbarayudu Smt. Rajashree Pakala Mr. Meer Abdullah 

Anitha Muthoju 
Vice President 

Srinivas Kukatla 
Founder/Previous President 

 

Subbu Sista - President 

Srini Samineni 
Convener 

Srini Dama 
Treasurer 

Murali Batchu 
General Secretary 

Kiran Velivelli 
Jt. Treasurer 

Venkat Kukatla 
Jt. Secretary 

EXECUTIVE COMMITTEE 



TAM పత్రిక 

 
October- 2017 

 
ప్రధాన సంపాదకులు 

Editor in Chief 

రాజశేఖర్ చెరుకూరి  
 

 
 

 
 

నిరాాహక సంపాదకులు 
శ్రీనివాసరావు దామా 

 

          

The opinions expressed in TAM Patrika  

belong to the individual authors &  

do not necessarily reflect those of  

TAM or The Editorial Board. 

అధ్యక్షుని సందేశం 4 

సంపాదకీయం 5 

దండాల్లయ్యయ ఉండ్రాళ్ళయ్యయ 6 

హరాయ నమః (కథ) 12 

TAM వేసవి సందడి 18 

ఉషోదయం (కథ) 25 

అననదాత 33 

TAM వంటిల్లల  38 

TAM Crossword 41 

      

TAM Patrika 

Telugu Association of Maryland 

Phone: 410-562-1874 

tampatrika@tamaryland.org   



         

Subbu Sista 

President 

Srinivas Kukatla 

Founder/Previous President 

Anitha Muthoju 

Vice President 

Srinivas Samineni 

Convener 

Murali Batchu 

General Secretary 

Venkat Kukatla 

Jt. Secretary 

Srinivas Dama 

Treasurer 

Kiran Velivelli 

Jt. Treasurer 

Rajasekhar Cherukuri 

Chair - TAM Patrika 

G. Rakesh Madhav 

Chair - Cultural 

Rajasekhar Yaramala 

Chair - By-Laws 

Bhagath Yarlagadda 

Chair - Food Committee 

Kondal Nookala 

Chair - Community Services 

Srujana Nadella 

Chair - Decoration/Stage 

Kalyani SunkiReddy 

Chair - Event Management 

Kotla Tippareddy 

Chair - Sports 

Vamshi Reddy Ingu 

Chair - Public Relations 

Vijay Aluru 

Chair - Awards Committee 

Prasad Cherekar 

Chair - Social Media 

Kiran Talluri 

Chair - Election Committee 

Sujatha 

Chair - Holiday Camp 

Janaki 

Chair - Immigration 

Sombabu Mullapudi 

Chair - Membership 

Udaya Mugada 

Chair - Publicity/Marketing 

 "ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరా నీ తలిి 
భూమి భారతిని ... నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవుమును.." అన్న గురజాడ వారి అక్షర 
లక్షలను స్ఫూరిిగా తీసుకుని వివిధ రంగాల్లి మేరీలండ్ ల్ల స్థరిపడిన్ తెలుగు వారందరికీ 
అండదండగా నిలిచి రాబోయే రోజుల్లి TAM నిరవహంచబోయే సంస్కృతిక, క్రీడ మరియు 
వినోదపరమైన్ కారయక్రమాలకు తెలుగు వారందరూ ప్రంతీయ విభేదాలకు అతీతంగా, తెలుగు 
జాతి ఐకయతే ప్రధాన్ ధ్యయయంగా తమ వంతు స్హాయ స్హకారాలు అందజేయాలని విజ్ఞప్త ి
చేసుినానను. 
  TAM స్ంస్ికు సరధయం వహంచే అవకాశం నా అదృష్టంగా భావిసుినానను. నాకు 
ఈ అవకాశం ఇచిిన్ మా TAM మిత్రులందరికీ పేరు పేరున్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుినానను. 
ఉప్పెన్లంటి ఉత్సాహంతో ఉదయమమై న్డిచే మా TAM స్భ్యయల స్హాయ స్హకారాలతో, 
ధృఢమైన్ ఆతమ విశ్వవస్ంతో, అతయంత విధ్యయతతో, నా తోటి కారయ నిరావహక స్భ్యయలతో ఈ 
స్ంస్ిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మన్స వాచా కట్టటబడి పనిచేసిన్ని వాగాాన్ం చేసుినానను. 
చేయి చేయి కలిప్త, తెలుగు ప్రజ్లకు స్హాయ స్హకారాలు అందంచడమే లక్షయం గా కల TAM 
ప్రణాళిక దశగా ఒక్కకక అడుగు ముందుకు వేసమిు. ఈ కారయ సధన్ల్ల నేను, నా తోటి 
స్భ్యయలు అతయంత పారదరశకంగా పనిచేసమిని, స్ంఘల్లని వారందరికీ జ్వాబుదారీగా 
వయవహరిసమిని మన్స్ఫూరిిగా తెలియజేసుినానను. తెలుగుదనానిన ప్పంపొందంచే కారయక్రమాల్లి 
భాగసవమయం కావడానికి, TAM స్ంస్ిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళళ స్దుదేాశంతో 
స్వచిందంగా ముందుకు రావాలని ఈ స్ందరభంగా మేరీలండ్ తెలుగు మిత్రులకు ఆహావన్ం 
పలుకుతునానను. 
  తెలుగు సంస్కృతిక స్ంస్ి కున్న అనుబంధానిన మరియు నా శకిి సమరాయయలను 
దృష్టటల్ల ప్పట్టటకుని నాకు అందంచిన్ ఈ బాధయతను అందరూ మెచేిల స్మరయవంతంగా 
నిరవహంచడానికి కృష్ట చేస్ఫి, మీ స్ఫచన్లతో తెలుగు వారి ఆశయాలకు మెరుగులు దదా, 
తెలుగు వారందరినీ ఒక వసుధైక కుట్టంబంగా నిలపడానికి, TAM స్ంస్నిు మరింత పటిష్ట 
పరచడానికి మీ స్హాయ స్హకారాలు ఆశిసుినానను.. 
 కదలి రండి, కలిస్థ రండి TAM ఆశయ సధన్ల్ల భాగం కండి !! జై భారత్ !! 

    
 మీ భవదీయుడు..సుబుు శిష్ఠ 
 President - మేరీలండ్ తెలుగు స్ంఘం 



 ప్త లిలిన "అద చేయకు...ఇద చేయకు" అని ప్పద ా వాళ్ళళ తరచు చెపెడం చూసి్ఫనే 
ఉంటాం...చూడటమేమిటి...చేస్ఫినే ఉంటాం. చిన్న ప్తలిలు తప్పె చేస్త ిస్రిదదాడం మంచిదే..కానీ ప్రతి పనీ “ఇలగే 
చెయాయలి” అని ఆంక్షలు ప్పటటడం కరెకుట కాదు. అప్పెడప్పెడు క్కనిన పనులు వారు చేయదలుికున్న విధాన్ంల్ల 
చెయయనిస్తినే వారిల్లని స్ృజ్న్ బయటపడుతుంద. వారు తప్పె చేస్థనా పర్లదిు. తప్పె చేయకముందు మన్ం 
స్రిదదాడానికి ప్రయతినంచడం కంటే..తప్పె జ్రిగాక ఎల చేస్తి స్రైన్ విధాన్మో వారికి తెలియజేస్తి దాని నుండి 
తవరగా నేరుికుంటారు. ఒకకసరి మన్ గత్సనిన స్మరించుకుంటే మన్ం జీవితంల్ల నేరుికునేద ఎకుకవగా మన్ం 
చేస్థన్ తప్పెల నుండే అని మన్కు తెలుసుింద. 
 
 అలగే ప్తలిలను క్రమశిక్షణ పేరిట చాల మంద తలిిదండ్రులు ప్రతిదీ టం టేబుల్ వేస్థ మరీ చదవిసుింటారు. 
దీని వెన్క తలిదిండ్రుల ఉదేాశం మంచిదే కావొచుి. కానీ ఈ విధాన్ం మరీ శ్రుతి మించితే, ఈ విధాన్ంల్ల ప్పరిగిన్ 
ప్తలిలు ప్పదాయాయక ప్రతిదీ ఒక లెకక ప్రకారం మాత్రమే జ్రగాలనే మాన్స్థక స్థిరతవంతో ఉంటారు. ఎదుటి వారు, 
ముఖ్యంగా జీవిత భాగసవమికి ఇలంటి అలవాట్ట లేకుండా బందాస్ మన్స్ితవంతో ఉంటే చాల ఇబుంద 
పడత్సరు. కాబటిట అప్పెడప్పెడూ లేదా వారానికి ఒక రోజు అనుకుని వాళ్ళ ఇష్టటనికి ప్రవరిించే విధంగా క్కంచెం 
స్తవచఛ ఇస్తి మంచిద. దీని వలి వాళ్ళకు మిగిలిన్ రోజుల్లి ఏదో డిస్థప్లిన తో తెగ ఇబుంద పడాామన్న భావన్ కూడా 
క్కంచెం దూరం అవుతుంద. అలగే ఆన్ందంచడానికి వాళ్ళకీ ఒక రోజు ఉందని స్రాుకుపోయే మన్స్ితవం 
అలవడుతుంద. ఈ రోజున్ ప్తలిల చదువుల విష్యంల్ల ఎంత పోటీ ప్పరిగిపోయిందో చూస్ఫినే ఉనానం. కాబటిట 
వాళ్ళని ప్రొదాస్మిాన్ం ఎంజాయ్ చెయయమని చెపెలేము. అలగని క్రమశిక్షణ పేరిట యంత్రాలి వారిని తయారు 
చేయకుండా క్కంత వెసులుబాట్ట కలిెస్ఫి ప్పంచితే మంచిద...వాళి్కీ..మన్కీను.. 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

          



 బొ జ్జ గణపయయ అంటే ప్తలిలకీ ప్పదాలకీ ఎంతో ప్రీతి. ఉండ్రాళ్ళళ, కుడుములు, పాయస్ం 
వగైరాలతో ప్తలిలకు నోరూరిస్తి...విఘ్ననలను దూరం చేస్త మహమగా ప్పదాలకు గోచరిసిడు. ఇక ఇంటిలిిపాదనీ 
ఆన్ందంపచేస్త ఈ పండుగ వేడుకల్ల భాగంగా..తమ చిటిట చేతులతో మటిట వినాయకుడిని తయారు చేస్త 
ఉత్సాహవంతమైన్ కారయక్రమం TAM వారు తలప్పటాటరు. గత రెండు స్ంవతారాలుగా దగివజ్యంగా జ్రుప్పతున్న ఈ 
కారయక్రమం ఈ యేడాద కూడా మేరీలండ్ ల్లని రెండు ప్రంత్సల్ల ి(గైతర్సా బర్స్, ఎలిికాట్ స్థటి) జ్రపడం జ్రిగింద. 
ఎపెటిలగే చినానరులు ప్పదా స్ంఖ్యల్ల పాల్గ్ని ఈ కారయక్రమం ఆసంతం ఆసవదంచారు. ఇండియా నుంచి వచిిన్ 
క్కంత మంద అమమమమలు, త్సతయయలు కూడా ఈ కారయక్రమంల్ల తమ మన్వళ్ళళ, మన్వరాళ్ళతో ఉత్సాహంగా 
పాల్గ్ని TAM వారి ఏరాెటనిు మెచుికునానరు. దాదాప్ప 150 మంద ప్తలిలు పాల్గ్న్న ఈ కారయక్రమం విజ్యవంతం 
అవవడానికి కృష్ట చేస్థన్ వారిల్ల ముఖ్యయలు అనిత ముతిోజు, మురళి బచుి, శ్రీనివాస్ ప్తగిలం, శ్రీనివాస్ సమినేని, 
కృష్ణ కూకటి, వంశి గంధం మరియు TAM ప్రెస్థడంట్ సుబుు శిస్ట. ఈ కారయక్రమానికి వేదకను TAM వయవసిపకుడు 
శ్రీనివాస్ కూకటి స్మకూరాిరు. 
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11 అక్టటబరు 2017 



క థ 
ఫిక్షన 



 మంట్ కైలస్...హమాలయాల్లి మాన్స్ స్రోవరానికి దగ్రోి ఉన్న పరవతం.. 
దాదాప్ప ఆరున్నర కిల్లమీటర ి ఎతుి. చైనా దేశ పరిధిల్ల ఉంద. అనేక మత్సలకు ఆ 
పరవతం చాల పవిత్రమైన్ద. హందూ మతం ప్రకారం ఆ కైలస్ పరవతం మీద మహా 
శివుడు, తన్ అరాయంగి పారవతి దేవితో స్హా నిరంతరమైన్ ధాయన్ముద్రల్ల ఉంటాడని న్మమకం. దాదాప్ప నాలుగు వేల 
ఏళ్ళ ప్పరాతన్మైన్ టావోయిసుట మత న్మమకం ప్రకారం, ఒక ఉన్నతమైన్ ల్లకం నుంచి దగి వచిిన్ దవయదేహం ఆ 
పరవతం మీద వుందని, ఎవవరూ ఆ ప్రదేశ్వనిన భంగపరచకూడదని చెపిారు. 
  
 న్మమకాలెల ఉనాన, ఇపెటివరకు ఆ పరవత్సరోహణ ఎవవరూ చెయయలేదు. చెయయలేక కాదు. ఎనోన వందల 
స్ంవతారాల క్రితం ఒక బౌదయ స్నాయస్థ ఆ కైలస్ పరవత శిఖ్రానికి చేరుకునానడని చెపి్ంటారు కాని, దానికి స్రైన్ 
ఆధారాలు లేవు. ఇప్పెడు ఆ పరవతం అధిరోహంచడం చటటవిరుదయం. రకరకాల మత్సల మనోభావాలు దెబు తింటాయని. 
ఈ చటటం రాకమునుప్ప, అంటే దాదాప్ప వందేళ్ళ క్రితం ఎవరో ఎకకడానికి ప్రయతినంచారు కాని, ఏవో కారణాల చేత 
కుదర్లిదు.  ఆ తరువాత కూడా ప్రయత్సనలు చేసరు. ఎందుక్ట ఎవవరి వలి కాలేదు. కుదరినా, అల వెళ్ళళము అని 
చెపెడానికి ఎవరూ తిరిగి రాలేదు. ఇప్పెడు ఎకకడం కుదరదు, పోలీసు పహార పటిష్టంగా వుంద.   
  
 కాని క్కద ారోజుల క్రితం ఒక వారి వచిింద. ఎవరో న్లుగురు సహస్థకులు, పోలీసుల కళ్ళళగప్తె ఆ పరవతం 
ఎకకడానికి వెళ్ళళరని, కాని మంచు తుఫాను వలి పైన్ చికుకకు పోయారని. పోలీసులు హెలికాపటరుి స్హాయంతో 
వాళ్ళళ ఎకకడ వునానరో కనుకుకనానరు. అదృష్టం ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఒక గుహ దొరికింద. పరవత శిఖ్రానికి ఒక వెయియ 
అడుగుల కింద వుంద. దాంట్ల ితల దాచుకునానరు. కిందకి తీసుకు రావడానికి కనీస్ం రెండు రోజులు పడుతుంద. ఈ 
ల్లపల ఆహారం, నీళ్ళళ, దుపెట్టి లంటివి డ్రోన్ి స్హాయంతో అకకడికి పంప్తంచారు. ఆకిాజ్న టాయంకులు కూడా 
పంపారు, ఆ ఎతుిల్ల ఆకిాజ్న తకుకవ కాబటిట. 
  
 ఆ న్లుగురు బకుక, బకుక మని ఆ గుహల్లనే తల దాచుకునానరు. మొదటి రోజు రాత్రి గుహ ఎంత ల్లపల 
ఉందోన్ని చూడడానికి వెళ్ళళరు. అకకడ కూరుిని చేస్తదేముంద? కిందకి వెళితే ఎలగు ఏదో ఒక కేసు వుంట్టంద, 
పరిమష్ను లేకుండా పరవతం ఎకికన్ందుకు. కనీస్ం విలువైన్దేదైనా దొరికితే దానిన చూప్తంచి శిక్ష తగ్ించుక్టవచుి. 
ఇంత దూరం ఎవరూ రాలేదు కదా. ఒకరిని మాత్రం గుహ దగ్ర వుండమని, మిగత్స వాళ్ళళ ల్లపలికి వెళ్ళళరు. 
  
 వాళ్ళ దగ్రున్న టారిి లైటి్ట తీసుక్కని ఒక ఇరవై నిముష్టలు దూరం వెళిళన్ తరువాత, గుహ ఇంకా 
వెడలె్ెంద. ఇంతల్ల ఒకతను టారిిలైట్ట తీసుక్కని గుహ గోడలని పరీక్షగా చూశ్వడు. ఏవో రాతలు. రాతలన్డం కంటే 
బొమమలన్డమే కరెకుట. చెకిక వునానయి. ఏదో ఈజిప్పట ప్తరమిడిల్ల  ఉన్నవాటిలగ. వాళ్ళకరిం కాలేదు. అస్లు ఇంత 
వరకు ఎవరూ రాలేదు, ఇదేంటి ఇంత ఎతులి్ల? అల గోడలని చూస్ఫి ముందుకు వెళ్ళళరు. క్కంత దూరమెళిళ ఠకుకన్ 
ఆగి పోయారు. గుహ అంతం అయియంద. కాని తమ ముందు వున్నదానిన చూస్థ న్డవలేక, బగుసుకుపోయారు. ఎవరు 
ముందుకు వెళ్ళళల్ల తెలియక ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకునానరు. అందుల్ల ఉన్న ఒక పాతికేళ్ళ అమామయి, క్కంచెం 
ధైరయం చేస్థ మెలిగా ముందుకు వెళిళంద. 
  ఎదురుగా ఒక చదునైన్ ప్పదా బండరాయి  దాదాప్ప 12 అడుగులుంట్టంద. ఆ బండరాయిమీద, క్టడి 
గుడుా ఆకారంల్ల అంతే పొడుగు, వెడలుె ఉన్న ఇంక్ట రాయిలంటిద వుంద. చాల మంచు కపెబడి వుంద కాని  
వాళ్ళ టారిిలైట ి నుంచి వచేి కాంతి పడి, నారింజ్ రంగుల్ల మెరుస్ింద. మంచు తియయడానికి ప్రయతినస్తి గటిటగా 
వుంద. రాయి మీద రక రకాల బొమమలు చెకకబడి ఉనానయి. తేరుకున్న తరువాత ఆ రాయిని కదలించాలని చూస్థనా 
కుదర్లిదు. ఇంక ఏమీ చెయయలేక వెనుతిరిగి వచాిరు.  
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క థ 
  
 అకకడ చూస్థన్వి, ఫోన్ిల్ల రికారుా చేసుకున్నవి, చరిించుకునానరు. ఇంత అమూలయమైన్  ఆవిష్కరణ  
తపెకుండా ప్రభ్యత్సవలకి కావాలి. కాబటిట ఇద తమకి కూడా ఉపయోగం. భోజ్నాలు చేస్థ ఆ రాత్రికి పడుకునానరు. 
ఉదయానేన తమని రక్షంచడానికి ఎవరైనా రావచుి. కాని దురదృష్టవశ్వతుి అదే ఆఖ్రి నిద్ర వారికి. 
 
 ఉదయం నిద్ర లేచిన్ తరువాత, కాలకృత్సయలు తీరుిక్టవడానికి వెళిళన్ప్పెడు, హమపాతం వలి అందరూ 
క్కట్టటకుపోయారు. వారికి స్ంబంధించిన్ వసుివులు గుహ ల్లపలే వునానయి కాని, గుహ దావరం 
మూసుకుపోయింద. రెండు రోజుల తరువాత స్హాయ బృందాలు గుహ వున్న ప్రదేశ్వనికి చేరుకునానరు, కాని చిందర 
వందరగా వున్న క్కనిన సమానుి తపె ఏమీ దొరకలేదు. అనిన వారిల్లి  ఈ విష్టదాంతం గురుంచి చెపాెరు.  ఆ 
పరవతం ఎకకడం నిష్టధయమైనా, విన్కుండా ఎకికతే ఏం జ్రుగుతుందో ప్రభ్యత్సవలు ఈ స్ంఘటన్ ఒక ఉదాహరణగా 
చూప్తంచాయి. ఇప్పెడు ఇంకా గటిట బందోబసుి ఏరాెట్ట చేసరు. నిఘ్న ప్పటాటరు. అప్పెడప్పెడూ సినికులు ప్పదా,  ప్పదా 
హెలికాపటరుి, విమానాలంిటివి చూసుింటారు ఆ పరవతం దగ్ర. అవనీన పహారా క్టస్మని స్రిప్పట్టటకునానరు. కాని 
విష్యం తెలిస్థనా, వాళ్ళకి కాని, ప్రపంచంల్ల వున్నవాళ్ళకి కాని   ముందు జ్రిగేదాని నుంచి తప్తెంచుకునే 
అవకాశం లేదు. అపెటికే ఆలశయం అయిపోయింద. 
     * * * *  
 
 "ఈ రాతి ముద్ర మొహెంజ్దారో శిధిలల్ల ి బయటపడింద. స్థంధు ల్లయ నాగరికత అతుయన్నత  
స్మయంల్ల ఉన్నప్పెడు, అంటే క్రీ. ప్. 2300 - 2100  మధయల్ల  తయారుచేయబడింద.  అంటే దీని వయసుా 
సుమారు నాలుగు వేల స్ంవతారాల పైమాటే. ఈ గురుి చూడండి, ఒక మనుష్టయకారం తల మీద క్కముమలు, చేతిల్ల 
పాము పట్టటక్కని, పదామస్న్ంల్ల కూరుిన్నట్టట వుంద. నుదుటి నుంచి కాంతి వసుిన్నట్టట చిత్రణ. ఇంక్ట ఆశిరయకరమైన్ 
విష్యం ఏంటంటే, క్రీ. ప్. 200 స్ంవతారంల్ల, అంటే స్థంధు ల్లయ నాగరికత అంతరించిపోయిన్ 2000 
స్ంవతారాల తరువాత, డనామరుకల్ల మళ్ళళ ఇలంటి రాతి ముద్ర దొరికింద." ప్రొఫెస్ర్స మాణిక్ బాలి చెప్పినానడు. 
 "అంటే శివుడి గురుంచి మొదటి ప్రసివన్ స్థంధుల్లయ నాగరికతల్ల మొదలయియ, రెండు వేల స్ంవత్సారాల 
తరువాత యూరప్పల్ల డనామరుక దాకా వెళిళందా?" ఎవరిదో ప్రశన. 
"మన్కు తెలిస్థన్ంత వరకు అంతే, ముందు స్థంధుల్లయల్ల శివుడిని ప్జించిన్ట్టటగా ఆధారాలునానయి. కాని క్రీ. ప్ 
5200 స్ంవతారంల్ల, అంటే ఇపెటినుంచి దాదాప్ప ఏడువేల స్ంవత్సారాల ముందు ఇలంటి చిత్రణ వున్నట్టట 
సుమేరియన నాగరికతల్ల ఉంద.  అంటే ఇపెటి ఇరాక్, ఈజిప్పట ప్రంత్సలన్న మాట" చెపాెడు మాణిక్ బాలి. 
 ఆ ప్పదా హాలుల్ల ఒకక సరిగా కలకలం.   
 "అంటే మీరు చెపేెద ఏంటి? శివుడు గురుంచి ప్రసివన్ మొదట మన్ భారత దేశంల్ల మొదలవవలేదా?" 
 "ఖ్చిితంగా కాదు. మనుషులు ఆఫ్రికా, ఈజిప్పట, ఇరాక్, అఫ్ఘనిసిను మీదుగా మన్ భారతదేశంల్లకి 
వచాిరు. ఆ వసుిన్నప్పెడు వాళ్ళ ఆచారాలు, న్మమకాలు తీసుక్కచాిరు. అలగే మతపరమైన్ దేవుళ్ళని కూడా." 
 "మరి ఆ రాతి ముద్ర మీద రాస్థ వున్న లిప్త ఏంటి? దాన్రిం?" 
 "అద తరుజమా చెయయడానికి స్మయం పడుతుంద. ఇపెటివరకు తెలిస్థందేమిటంటే, శివుడిని ఎపెటికీ 
నిరంతరమైన్ యోగ ధాయన్ంల్ల వుంచాలిట. కాని ఇద ఎంతవరకు స్రైన్దో తెలియాలంటే దాని మీదా ఇంకా 
పరిశోధన్ చెయాయలి" అనానడు మాణిక్ బాలి. 
 "అందుకే ఈ స్మావేశ్వనిన ఇంక ముగించాలి. ప్రొఫెస్రు గారికి టము దొరకాలి కదా పరిశోధించడానికి. 
బాలి గారు, ఈ కాన్ూరెనుా వచిిన్ందుకు ధన్యవాదాలు. మీల్ల ఎవవరికైనా ఇంకా ప్రశనలుంటే తరువాత అడగండి"  
అందరూ చపెట్టి క్కడుతునానరు . తన్ ప్రస్ంగం అయియన్ తరువాత, పోడియం నుండి  కిందకి దగి తన్ సీట్లి 
కూరుినానడు మాణిక్. తరువాత వకి ప్రస్ంగం మొదలవుతోంద. ఇంతల్ల మాణిక్ వెన్కనుండి చిన్నగా చెవిల్ల 
మెలిగా "ప్రొఫెస్రు గారు, నేను చైనీసు ఇంటెలిజెనా ఏజ్నీా నుండి వచాిను. మీతో క్కంచెం మాటిాడాలి. బయటకు 
వసిరా?" అనానడు. 
  మాణిక్ చప్పెన్ వెన్కిక తిరిగి చూసడు. మాటాిడిన్తను అపెటికే లేచి డోరు దగ్రికి వెళ్ళతునానడు. 
మాణిక్ కూడా లేచి అతని వెన్క వెళ్ళళడు. 
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 బయటక్కచిిన్ తరువాత, వచిిన్తను చెయియ చాచి, ష్యయకాండిచిి, "నా పేరు వీచాంగ్ వాంగ్. క్టర్స 
ఇంటెలిజ్నుా ప్రజెకుట, చైనా ఇంటెలిజెనుా. మీ పరిశోధన్లిన క్కంత కాలం నుండి గమనిసుినానము.  ముందు మీరు ఈ 
కారెకకండి, మాటిాడుకుందాము" 
 
 మాణిక్ కి అనుమాన్ం. ముకూక మొహం తెలియన్తను, ఇకకడ ఢిలీిల్ల కాన్ూరెనుాకి వచిి 
కారెకకమంట్టనానడు. నా గురుంచి ఆల్రెడీ తెలుసుకునానడు. పోలీసులని ప్తలవనా? న్న్ననవడు కిడానప్ చేసిడు? నా 
దగ్ర డబుులు లేవు, నేను చేస్త పరిశోధన్ అతి క్కదా మందకి తపె ఎవరికీ అరిం కాదు. లక్ష ఆల్లచన్లు. 
 
 "మిమమలిన కిడానపే చెయాయలనుకుంటే ఇలగ అడిగి మరీ చెయయము ప్రొఫెస్రు గారు. మీరు పోలీసులని 
ప్తలవకకర్లిదు. అదగో, మీకు పోలీసు ఎసకరుట కూడా రెడీ గా వుంద. చూడండి" 
 
 కారు చుట్టటత్స పోలీసుల వాయనుి. వాటి నుండి పోలీసు లైట్టి మెరుసుినానయి. అందరూ నాక్టస్ం 
నిరీక్షసుిన్నట్టట వుంద. కారు డోరు తీసుక్కని నిల్గినునానడు వచిిన్తను.  ఏంచేదాాం?  ఇంక తపెదనుక్కని కారెకాకడు 
మాణిక్. కూరోిగానే పకక సీట్లి ఎవరో వునానరు. మిలటరీ డ్రెసుా, తల మీద ట్లప్త. 
 "హల్ల ప్రొఫెస్ర్స, ఐ యాం జ్న్రల్ సురీందర్స  స్థంగ్. జ్స్ట జ్న్రల్ స్థంగ్ అని ప్తలవండి చాలు. ముందు 
మన్ం బయలేారుదాము" అని డ్రైవర్స వైప్ప చూసడు. కారు కదలింద, దాంతో పాటే వెన్క మందీ మారులం. 
 "మీరందరు ఎవరు? చైనీసు గవరనమెంట్టకి నాతో పనేంటి?  న్న్ననకకడికి తీసుకెళ్ళినానరు?"   గబగబా 
అడిగాడు మాణిక్ 
 "ఆఖ్రి ప్రశనకి ముందు జ్వాబు చెపిాను. మన్ం ఇప్పెడు హమాలయాల్లికి వెళ్ళినానము" 
నోరెళ్ళబెటాటడు మాణిక్. "దే....దేనికి?"   
 జ్న్రల్ స్థంగ్ గటిటగా నిట్టటరిి చెపెడం మొదలెటాటరు "ప్రొఫెస్ర్స గారు, ఇందాక కాన ఫెరెనుాల్ల మీరు రాతి 
ముద్ర మీద ఉన్న లిప్త గురుంచి చెపాెరు. స్థంధుల్లయ నాగరికత కంటే ముందే శివుడి గురుంచి ప్రసివన్ ఇరాక్ 
ప్రంతంల్ల ఏడు వేల స్ంవతారాల క్రితం వుందనానరు.  అపెటి త్సలూకా ఆధారాలేమైనా మీకు దొరికాయా?" 
 "లేదు. కేవలం వేర్ల చోటి రాతలని బటిట ఇరాక్ ప్రంతంల్ల వుండొచిని అనుకునానము" అని ఆగి, మళ్ళళ 
అందుకునానడు "అస్లైనా దాని గురుంచి మీకెందుకండి? న్నినప్పెడు హమాలయాల్లికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళినానరు? 
అస్లు నా సమాను,ి అవీ..." అని ఇంకా ఏదో చెపెబోతోంటే జ్న్రల్ స్థంగ్ వెన్క వున్న ట్రకుక చూప్తస్ఫి "మీ ఆఫీసు 
ల్ల వున్న మొతిం స్రంజామా, మీ ఇంట్లి వున్న బటటలు, మీరు ప్పంచుకుంట్టన్న చిన్న చేప తో స్హా ఆ వెన్క  ట్రకుకల్ల 
వునానయి." 
 మాణిక్ కి ఇంక ఏం చెపాెల్ల అరిం కాలేదు.  జ్న్రల్ స్థంగ్ మళ్ళళ మొదలెటాటరు " మీకు శివుడి గురుంచి ఆ 
ఏడువేల స్ంవత్సారాల క్రితం ఆధారాలు దొరకలేదని అనానరు. కాని అంతకంటే ఇంకా ప్పరాతన్ మైన్, దాదాప్ప పద 
వేల స్ంవతారాల క్రితం నాడే శివుడి లంటి భావం వున్న రాతి మీద బొమమలు వుంటే? మిమమలిన ఇప్పెడు 
హమాలయాల్లికి తీసుకెళ్ింద అందుకే"  అరిం కాన్ట్టట మొహం మాణిక్ ద. 
 
 "స్ంవతారన్నర క్రితం మంట్ కైలస్ పరవతం పై ప్రంత్సన్ క్కంతమంద చికుకకునానరు. మీకు తెలిస్త 
వుంట్టంద, ఇంత వరకు ఎవరూ ఆ పరవతం పైకి ఎకకలేదు. వాత్సవరణం అనుకూలించక, వారిని రక్షంచడానికి టము 
పటిటంద. వారు అకకడే ఒక గుహల్ల తలదాచుక్కని వున్నప్పెడు, ఆ గుహల్ల వాళ్ళళ ఒక అనూహయమైన్ వసుివుని 
కనుకుకనానరు. కాని దురదృష్టవశ్వతుి, హమ పాతం వలి అందరూ చనిపోయారు. వారి క్టస్ం వెతకటానికి వెళిళన్ 
బృందాలకి ఆ గుహ మూసుకుపోయుండడం కనిప్తంచింద. అందుల్ల చికుకకుపోయార్లమో అని గుహ దావరం దగ్ర 
మంచుని తీస్థ ల్లపలికెళ్ళళరు. అప్పెడే వాళ్ళకి ఒక అతయంత ప్పరాతన్మైన్ బండరాయి, దాని మీద క్టడి గుడు ా
ఆకారంల్ల వున్న ఇంక్ట బండరాయి కనిప్తంచింద. అవనీన కిందకి తీసుకురావడం కంటే, ఆ గుహ దగ్ర్ల ఒక బేస్ 
కాయంప్ప ఏరాెట్ట చేసరు. ఇప్పెడు అకకడ మాలంటి మిలటరీ వాళ్ళళ, మీ లంటి పరిశోధకులు తపె ఎవవరికీ అనుమతి 
లేదు.  వివిధ దేశ్వల సంటిసుటలు వునానరు కాబటిట ఆయా దేశ్వల మిలటరీ కూడా వుంట్టంద. మీతో పాట్ట ఇప్పెడు 
అకకడ నేను కూడా వుంటాను."    
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 ఇద జ్రుగుతండగానే కారు ఎయిర్స పోరుట దగ్ర ఆగింద. దగగానే ముందర ప్పదా ఏయిర్స పేిను. మాణిక్ ని 
తీసుక్కని పేినుల్లకి వెళ్ళళరు జ్న్రల్ స్థంగ్. సీటిల్ల కూరుిన్న తరువాత జ్న్రల్ "ప్పరాతన్ లిప్త మీద మీకున్న ఎకాపరీటసు  
మూలంగా మిమమలిన తీసుకు రమమనానరు. ల్లపల వున్న రాళ్ళ మీద, ఆ గుహ గోడల మీద బొమమలునానయి. మీరు 
వాటిని డీక్టడ్ చెయాయలి". 
మాణిక్ తలూపాడు, కిటికీ ల్లంచి బయట చూస్తి అప్పెడే పేిన రన వే మీద సీెడుగా వెళ్ింద. కళ్ళళ మూసుక్కని 
ఆల్లచన్ల్లకి వెళ్ళళడు. 
    * * * *  
 
 "వీరు ప్రొఫెస్రు మాణిక్ బాలి. వీరు ప్రొఫెస్రు షౌమెంగ్ ప్పంగ్, ప్పరావసు ిశ్వస్త్రవేతి. ఈయనే ఇకకడ టీం 
లీడరు. మీరు, ఈయన్ కలిస్థ పని చెయాయలి" అని ఒకరిక్కకరిన పరిచయం చేశ్వరు జ్న్రల్ స్థంగ్.  అపెటికే బేస్ 
కాయంప్పల్లకి వచాిరు అందరూ. చేతులు కలుప్పకునానక, ప్పంగ్ అడిగారు "ఇంక గుహ ల్లకి వెళా్ళమా?" 
 
 గుహ ల్లపల లైటి్ట కాంతివంతంగా వునానయి. కాని వాటి నుండి వేడి రావటిేదు. ఇవేవో స్పెష్ల్ లైటి్ట 
అనుకుంటా, వేడి రాకపోవడం మంచిదే. లేదంటే మంచు కరిగి పోయి అంత్స క్కట్టటకుపోతుంద.  మాణిక్ గుహ 
ల్లపల న్డుస్ఫి చుట్టట చూసుినానడు. గోడ మీద రాతలేవో కనిప్తంచాయి. ఒక చోట ఆగి పరీక్షగా చూసుినానడు. 
ప్పంగ్, జ్న్రల్ స్థంగ్ ఇదారూ మాణిక్ దగ్రికి వచిి ఆగారు. 
  
"ఈ గోడ మీద బొమమలు సుమేరియన నాగరికత, అదే ప్రచీన్ ఇరాక్  ప్రంతంల్ల వున్న లిప్త లగ వుంద. కాని 
కరెకుటగా అద కాదు. పోలికలు వునానయి" 
  
 "అద మీరు చదవగలరా?" అడిగారు జ్న్రల్. 
 "ఆ..అంటే...క్కంచెం దగ్రగా చూస్తి..." అని తన్ల్ల గొణుకుకంట్ట పరీక్షగా చూశ్వడు మాణిక్. 
క్కంచెం స్తప్ప చూస్థ "ఇదేదో జ్రిగిన్ స్ంఘటన్ల వరణన్ లగ వుంద. ఈ ర్లఖ్లు చూసరు కదా? ఇద 
ఆకాశంల్లనుండి వచిిన్ట్టటగా వునానయి. అంటే కాంతి అన్నమాట. కింద ప్పలిలు లగా వుంద మనుషులు. అందరూ 
పైకి చూసుినానరు, ఎవరి క్టస్మో...కాని..." అని ఆగి, పకక బొమమలిన చూసడు. 
"ఎవరో వచాిరు పై నుండి. ఈ గురుి క్కంచెం తేడాగా వుంద. క్కనిన నాగరికతల్లి ఇద దేవుడికి స్ంకేతం, ఇంక్కనినట్ల ి
వినాశనానికి. వచిిన్ప్పెడు అందరూ ఆన్ందం గా వున్నట్టటనానరు. చేతులు పైకెతిి వునానరు చూశ్వరు కదా." 
  ప్పంగ్ ముందుక్కచిి " అదే చెపెబోతునాన...నాతో రండి" అని ముందుకు కదలడు. ఒక పద నిమిష్టలు 
న్డిచిన్ తరువాత స్పకూయరిటి వాళ్ళళ ఒక డజ్ను మంద కన్బడాారు. వాళ్ళను దాటిన్ తరువాత లైటి వెలుగుల్ల, 
దేదీపయమాన్ంగా నారింజ్ రంగుల్ల మెరుసుిన్న క్టడి గుడుా ఆకారంల్ల ఒక ప్పద ారాయి, ఇంక్ట చదునైన్ రాయి మీద 
కన్బడింద...దాని చుట్టట తెలిటి ముసుగుల డ్రెస్ వేసుకున్న క్కందరు ఏవో పరీక్షలు చేసుినానరు. చుట్టటత్స ఏవో 
మెషీనుి, కంప్యటరుి రకరకాల శబాాలు చేసుినానయి. మాణిక్, ప్పంగ్, జ్న్రల్ స్థంగ్ ఆ ప్పదా బండ రాయి దగ్రికి 
రాబోయారు. ఇంతల్ల ఎవరో స్పకూయరిటి అతను వాళ్ళని ఆప్త, ఆ తెలి ముసుగు డ్రెసుా వేసుక్టమనానడు.  వాళ్ళళ అద 
వేసుకునానక, ప్పంగ్ ఆ రాయిని చూప్తస్ఫి, "ఈ రాతి చుట్టట క్కనిన అస్థ ి పంజ్రాలు దొరికాయి...అవి బాగా 
పాడుపడిపోయి ఉనానయి...కారున డేటింగ్ చేస్థ చూస్తి అవి కనీస్ం పద వేల స్ంతారాల క్రితంవని తెలిస్థంద. ఈ 
నారింజ్ రంగు ఉన్న రాయి కూడా దాదాప్ప అంతే వయసుా. దీనిన బటిట ఈ పరవతం మీదకి ఎప్పెడో మనుషులు 
వచాిరని తెలుస్ింద." 
 
 మాణిక్ ఆల్లచిస్ఫి "హమాలయ పరవత్సలు ఎతు ిక్కంచెం, క్కంచెంగా  ప్పరుగుత వుంద...వేల స్ంవతారాల 
క్రితం ఈ కైలస్ పరవతం ఎతుి క్కంచెం తకుకవ వుండేద...అందుకే మనుషులు ఇకకడికి రావడం సధయమైందేమో. 
అస్లు ఇంత ఎతుికి ఎందుకు వచాిరు? ఆ గోడల మీద ఉన్న బొమమలని బటిట చూస్త ి ఎకకడో యూరప్ప, ఆఫ్రికా 
ప్రంత్సలల్ల నివస్థంచిన్ట్టట వుంద...అకకడి వాళ్ళళ ఇంత దూరం రావడానికి కారణమేమిటి? "...అని ఆ క్టడి గుడుా 
రాయి వంక చూస్ఫి, "ఈ రాతి మీద కూడా క్కనిన బొమమలు వునానయి.." అని వంగి చూశ్వడు...అకకడ కూడా 
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క థ 
 
 
పదామస్న్ం వేస్థ కూరుినున్న బొమమ ఒకటి కన్బడింద. నుదుటి నుంచి కాంతి ర్లఖ్లు, చుట్టటత మనుషులిన పోలిన్ 
ఆకారాలు, చుట్టటత్స ఏవో గీతలు. దాని పకకనే ఇంక్ట బొమమ: క్టడి గుడుా రూపంల్ల చెకకబడి వుంద. దాంట్లి ఇంక్ట 
మనిష్ట ఆకారం.   
  
 ఇంతల్ల ప్పంగ్ దగ్రికి ఎవరో వచిి ఏదో చెపాెరు. అతను హడావిడిగా వాళ్ళతో పాట్ట వెళిళ కంప్యటరు 
ముందు కూరుినానడు. జ్న్రల్ స్థంగ్ ప్పంగ్ దగ్రికి వెళిళ ఏమైందని అడిగారు. "మా సకనింగుల్ల  ఈ క్టడి గుడుా రాయి 
ల్లపల ఏడు, ఎనిమిద అడుగుల పొడవున్న ఆకారం కనిప్తంచింద...అస్థి పంజ్రం కాదు. సకనింగ్ డైరెక్షను మారిినా 
స్రిగా్ తెలియటిేదు. ఇప్పెడు ఈ రాయిని క్కంచెం క్టస్థ ల్లపల చూడాలి. దానికి ఏరాెట్టి చేసుినానము" అని ప్పంగ్ 
చెపాెరు. 
 
 మాణిక్ ని ఆ క్టడి గుడు ాఆకారం దగ్ర నుంచి తప్పెక్టమని వాళ్ళళ మొదలు ప్పటాటరు. జ్న్రల్ స్థంగ్, మాణిక్ కి 
జ్రిగింద చెపాెరు. అతను క్కంచెం అస్హన్ం గా కదలి "ఆ రాతి మీద బొమమలు నేను ఇంకా అరిం చేసుక్టలేదు. 
ఇప్పెడు దానిని క్కయయడం అంత మంచిద కాదేమోన్నిప్తస్ంిద". జ్న్రల్ స్థంగ్ గటిటగా నిట్టటరాిరు. మాణిక్ చుట్టట 
చూస్ఫి తీక్షణంగా ఆల్లచిసునిానడు...అంత దూరం నుండి ఇకకడికి మనుషులు అపెట్ల ిఎందుకు వచాిరు? అదీను ఈ 
రాయి దగ్రికే ఎందుకు? బొమమల్లి చూసుిన్నదానిన బటిట వాళ్ళళ శివుడి లంటి ఆకారానిన ప్జిసుినానరని 
తెలుస్ింద...మరి ఈ రాయి ప్రముఖ్యత ఏమిటి?...ఏదో లింకు ఉంద...ఏమిటద... 
 
 ప్పంగ్, అతని మనుషులు ఒక స్న్నని కటింగ్ మషీనుతో రాయిని క్కయయడం మొదలు ప్పటాటరు...అందరిల్లను 
ఉతకంఠ..క్కంచెం క్టస్థన్ తరువాత ప్పంగ్ అందరితో " ఇద రాయి కాదు, ఆంబర్స (స్ూటికం)...పైన్ గటిటగా వుంద కాని, 
ల్లపల మెతిగా వుండొచుి...జాగ్రతిగా క్కయయండి" అనానరు. క్టస్త క్కదీ ా  ల్లపల ఏమున్నదో క్కంచెం స్ెష్టమవుతోంద. 
మొదట,  చూస్థన్ వాళ్ళకి అరిం కాలేదు. కాని క్టస్త క్కదీా చాల స్ెష్టమయియంద.. 
 
 అద జుట్టట...కాదు చాల వతుగిా వుండే జ్డలు..తల పైభాగం క్కంచెం కనిప్తస్ంిద...అద విగ్రహం తలేమో,  
మనిష్ట తల కనాన రెండు రెట్టి ప్పదాద లగ వున్నద. ఇంకా ప్రిిగా తెలియటి..ప్పంగ్ గుటకలు వేస్థ, స్ంక్టచించారు.  
ఏముందో చూడాలి. మళ్ళళ క్కయయడం మొదలు ప్పటాటరు. అకసమతుిగా ఒక ప్రశన వచిింద, గిరుకుకన్ తిరిగి అడిగాడు 
మాణిక్ " ఈ పరవతం ఇంత వరకు ఎవరూ ఎకకలేదని చెపాెరు. మరి ఈ బొమమలు ఎవరు గీశ్వరు? అదీను ఎనోన వేల 
స్ంవతారాల క్రితం?" 
 
 మెలిగా వున్న రాతిని తీసరు...తీస్తక్కదీా అందరికీ స్ంభ్రమాశిరాయలు...ఇప్పెడు తల స్ెష్టంగా 
కన్పడుతోంద..చాల ప్పదాద...నీలం రంగుల్ల వుంద... అద విగ్రహం లగానే వుంద గటిటగా..మనిష్టని పోలిన్ తల, 
క్కనిన తేడాలు మొహంల్ల..నుదటి మీద, రెండు కనుబొమమల మధయల్ల నిలువుగా ఒక గీత, క్కంచెం ఎతుిగా 
వుంద...ఏదో బొప్తె కటిటన్ట్టట...ఆ రాయి మీద చేస్థన్ రంధ్రం గండా ఒక కెమెరాను ప్పటాటరు...మొతిం శరీరం 
చూడడానికి...చాల ప్పదా శరీరం, ఏడనిమిద అడుగులు ఉండొచుి...మంచి ధృఢమైన్  శరీరం...ఏదో వస్త్రం లగ ఉంద 
శరీరం మీద ఒకవైప్ప...ఇంక్ట వైప్ప అస్లు ఏమీ లేదు. 
 ఎవరో అనానరు, ఆ రాయి ల్లపల ఉష్ణణగ్రత ప్పరుగుతోందని. మాణిక్ ఆ మాటలు వినానడు... ఉష్ణణగ్రత 
ప్పరుగుతోందా? అంటే ఆ రాయి ల్లపల ఇంతకు ముందు చలిగా వుండేదా? అంటే ఇప్పెడు మన్వలి  వేడి 
ప్పరుగుతోందా? అంటే ఈ రాయి ల్లపల కావాలనే తకుకవ ఉష్ణణగ్రత వుండాలనుకునానరా? 
 
 హఠాతుిగా అతనికి విష్యం అరిం ఆయింద...చప్పెన్ ఆ రాయి మీద వున్న బొమమలిన మళ్ళళ 
చూసడు...చుట్టటత్స మనిష్ట ఆకారాలు, మధయల్ల పదామస్న్ంల్ల వున్న ఇంక్ట ఆకారం...తల నుండి గీతలు...చుట్టటత్స 
గీతలు....ఆ బొమమ పకకనే క్టడి గుడుా ఆకారం చెకకబడి వుంద...దాంట్లి మనుష్టయకారం....అంటే.. 
 
 "ఆగండి...సటప్...వెంటనే ఆగండి.." గటిటగా అరిచి ప్పంగ్ దగ్రికి పరిగెత్సిడు. ఉలికిక పడాారందరూ.. 
 

"వెంటనే ఆపండి...దీనిన మూస్థ వెయయండి...కమాన...ఇంకా ఉష్ణణగ్రత ప్పరిగితే అందరికీ ప్రమాదం.." 
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 ప్పంగ్ మాణిక్ ని పట్టటక్కని ఆప్త "ప్లిజ్ కాం డవున...మీర్లమంట్టనానరు?" 
 
 "ఈ ఆకారం ఎవరో కాదు....శివుడే...అంటే, ఐ మీన మన్ం శివుడంటే ఎవరిని ఊహంచుకుంటామో 
అతనే...మన్ ప్రచీన్ కాలం నుంచి వరణన్ ఇతని మీద ఆధారపడి చేస్థందే...కదలించకండి..కదలిస్తి తన్ నుదటి నుంచి 
అంతులేని శకిి విడుదలై, వినాశన్ం అవుతుంద" "మీకు ప్తచెికికందా? మీ మత దేవుడి లంటి వారిని చూస్తస్రికి 
మీకు హఠాతుిగా భకిి ప్పట్టటక్కచిిన్ట్టటంద" ప్పంగ్ అనానడు.. 
 "ప్లిజ్, వాదంచడానికి టము లేదు....ఆ రాతి మీద బొమమలు చూడండి...వేల స్ంవతారాల క్రితం మనుషులు 
ఇకకడికి రావాలిాన్ అవస్రమేంటి? వారుండే ప్రదేశంల్ల ఎవరో ఆకాశం నుండి వచాిరు...చుట్టటత్స మనుషులు 
చేతులు పైకెతిి వునానరు...ఆ ర్లఖ్లు చూశ్వరా...అతనికి, మనుషులకి యుదయం జ్రిగింద...ఘోర ప్రణ న్ష్టం..చివరికి 
ఎలగో అతనిన ఈ స్ూటికంల్ల బంధించారు...అతనికి వేడి కావాలి, చలి ల్ల వుంచితే అచేతనుడైపోత్సడు. అందుకే 
వారున్న ప్రదేశం నుండి ఇకకడికి తీసుక్కచాిరు...తీసుక్కచిిన్న వాళ్ళళ మళ్ళళ వెన్కిక వెళ్ళళ ఆల్లచన్ చెయయలేదు..అంటే 
ఇద స్ఫసడ్ మిష్న...అందుకే మీకు ఇకకడ ఎముకలు దొరికాయి...మిగత్స అందరి బాగు క్టస్ం వాళ్ళళ ప్రణాలు 
ఇచాిరు...ఇప్పెడు మన్ం మళ్ళళ అన్వస్రంగా మొదలుప్పడుతునానం..." 
 
 ప్పంగ్ తటపటాయిస్ఫి "మీరు చెపేెద ఎంత వరకు..." అనేల్లపల ఎవరో గటిటగా అరిచారు..రాయి పగలడం 
మొదలుప్పటిటంద..అందరూ వెన్కిక వెళ్ళళరు...పగుళ్ళళ ప్పదావయియ ప్పళ్ళలు కింద పడాయాి...క్కనిన స్పకన్ి నిశశబాం..మళ్ళళ 
ప్పదా శబాంతో రాయి ప్రిిగా పగిలింద. 
 
 ఇప్పెడు ఆ ఆకారానిన ప్రిగిా చూస్త అవకాశం కలిగింద...చూస్తస్రికి అందరికీ ఒళ్ళళ జ్లదరించింద. 
అలంటి భయంకర ఆకారానిన ఇపెటి వరకు చూడలేదు. ఒక ప్పదా విగ్రహం లగాపడుక్కని వుంద...మనిష్ట 
రూపమే...కాని శరీరమంత్స నీలం రంగు...తలమీద నుంచి బాగా జ్డలు, జ్డలుగా జుట్టట...అవి ఊడలేమో. 
చేతులు...అవి చేతులేనా? ఏదో ఆక్టటపస్ కి వున్న చేతులిగా చాల సునాయాస్ంగా వంగే విధంగా వునానయి.. కాని 
చివరోి వేళ్ళళ....ఒకటి...రెండు...మూడు...నాలుగు...నాలుగు `చేతులు ' ?? ఏదో వుంద ఒక చేతిల్ల..ఆయుధమా? 
భ్యజ్ం, మెడ చుట్టట ఏవో చుటటబడి వునానయి, ల్లహంతో త్సయారు చేస్థన్వి అనుకుంటా..అవి మెలిగా రంగు 
మారడం మొదలెటాటయి...ముందు ఎరుప్ప, నారింజ్, పసుప్ప, పచి,...ఇప్పెడు నీలం ఆఖ్రికి అతయంత కాంతివంతమైన్ 
తెలుప్ప… 
 
 శరీరంల్ల చలన్ం. అందరూ భయభ్రంతులై వెన్కిక పరిగెత్సిరు...స్పకూయరిటి వాళ్ళళ పరిగెతిి వచిి  తుపాకులు 
ఎకుక ప్పటాటరు.. క్షణాలు యుగాలుగా ఉనానయి..ఇప్పెడు చేతిల్ల చలన్ం..కాంతివంతమైన్ ల్లహాలు ఇంకా మెరుస్ఫినే 
వునానయి..మెలిగా కళ్ళళ తెరుచుకునానయి...తేజోవంతమైన్వి, ఏదో మిరుమిట్టిగొలిపే బలుులు ప్పటిటన్ట్టట.... స్పకూయరిటి 
వాళ్ళ కాలుెలుతో గుహ ల్లపల దదారిలిింద.. ఆ ఆకారం మెలిగా లేచి కూరుింద...కాలుెలు సగుతనే 
వునానయి...బయట స్పకూయరిటి కూడా ల్లపలికి వచాిరు..వాళ్ళళ మొదలుప్పటాటరు...ఆ ఆకారం చేతులు అడాం 
ప్పట్టటకుంద..బులెిట్టి ఏదో రబుర్స బొమమకు తగిలిన్ట్టట తగిలి కిందకు పడిపోతునానయి...కాళ్ళ (?) మీద నుంచుంద 
ఆకారం...ప్రిి స్వరూపం అఖ్ండమైన్ ఒక ప్పదా విగ్రహం లగా వుంద...చూడటానికి కళ్ళళ చాలవు...దేదీపయమాన్ంగా 
వుంద...   
 
 మాణిక్ అప్రయతనంగా చేతులు జోడించాడు...ఆ ఆకారం ఒకకసరి చుట్టట చూస్థ తన్ తేజోవంతమైన్ కళ్ళళ 
మూసుకుంద...కాలుెలు క్కన్సగుతనే వునానయి....నుదటి మీద వున్న గీతలంటి ప్రదేశం నుండి ఏదో వెలుగు 
చిన్నగా కన్పడుతోంద...ఆరి, మళ్ళళ వెలుగుతోంద..అదే మళ్ళళ, మళ్ళళ జ్రుగుతోంద.. 
 
ఆ వెలుగు ఒకక సరి ప్పదాదయియంద....మాణిక్ ఆఖ్రి చూప్పల్ల అనుకునానడు..."హరాయ న్మః "..... 
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 ఉ రుకులు...పరుగులు...ప్తలిలను స్ఫకలుకు పంపే హడావిడీ...ప్పదాలు ఆఫీసులకు వెళ్ళళ బజీల్ల 
ఎప్పెడూ "శుభం" కారు ాలేకుండా సగే జీవితంల్ల ఒక "ఇంటరెవల్" లగా TAM వారు తలప్పటిటన్ స్మమర్స ప్తకినక్ 
అందరినీ అలరించింద. ఉదయం 10 గంటల నుండి సయంత్రం 5 గంటల వరకు సగిన్ ఈ ప్తకినక్ ల్ల పస్ందైన్ 
విందుతో పాట్ట, ఆట పాటల వినోదం కూడా తోడవడంతో కారయక్రమం ఆదయంతం హుష్టరుగా సగింద. తెలుగింటి 
రుచులకు ప్పటిటంద పేరయిన్ TAM స్ంబరాలు ఈసరి కూడా TAM స్భ్యయలకు నోరూరించే పస్ందైన్ వంటకాలు 
రుచి చూప్తంచాయి. ఈ స్ందరభంగా జ్రిప్తన్ ఆటల పోటీల్లి చినానరులకు, మహళ్లకు, ప్పరుషులకు విడివిడిగా 
బహుమతులు అందజేశ్వరు. 
 ఈ ప్తకినక్ ల్ల ఇంక్కక ముఖ్య భాగం TAM ప్రెస్థడంట్ మరియు క్టశ్వధికారి పదవులకు జ్రిగిన్ ఎనినకలు. 
TAM 3వ ప్రెస్థడంట్ గా ఎనినకవడానికి అనిత ముతిోజు మరియు సుర్లష్ గెడ పోటీ పడగా సుర్లష్ గెడ విజ్యం 
సధించారు. వీరు 2017-18 స్ంవతార కాలనికి గాను TAM ప్రెస్థడంట్ గా క్కన్సగుత్సరు. ఇక క్టశ్వధికారి 
పదవికి జాన్కి భోగినేని మరియు నాగరాజు కృష్ణ పోటీ పడగా నాగరాజు కృష్ణ విజ్యం సధించారు. వీరు 2017-19 
కాలనికి గాను క్టశ్వధికారిగా క్కన్సగుత్సరు. ఈ ఎనినకలు అతయంత స్హృదాభవ వాత్సవరణంల్ల జ్రగడం TAM 
ల్లని స్భ్యయల స్తనహానికి అదాం పడుతుంద. 
 ఇక 2017-18 స్ంవతారానికి గాను TAM వైస్ ప్రెస్థడంట్ గా నాగప్రసద్ గణపనేని ఏకగ్రీవంగా 
ఎనినకయాయరు. 2017-19 స్ంవతార కాలనికి బోర్స ా ఆఫ్ డైరెకటరిుగా కళ్ళయణి సుంకిరెడిా, సమినేని శ్రీనివాస్, 
రాజ్శేఖ్ర్స యరమల, మరియు రాకేష్ మాధవ్ ఎనినకయాయరు. 

TAM   

18 అక్టటబరు 2017 



ఎడమ వైప్ప నుండి: నాగరాజు కృష్ణ, జాన్కి భోగినేని, సుర్లష్ గెడ, అనిత ముతోజిు 

వోటరికు స్ఫచన్లిసిున్న ఎనినకల అధికారి కిరణ్ త్సళ్ళళరి 

19 అక్టటబరు 2017 



బరాయనీ, నాట్ట క్టడి, ఉలవచారు, పచిళ్ళళ, పొడులు, జిలేబ...ఒకటేమిటి...ఏద వెతికినా అద తపెక కలదు.. 

ఆటల పోటీలు 
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కుట్టంబ స్మేతంగా తరలి వచిిన్ TAM స్భ్యయలు 
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Our Proud Sponsors 
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స్ మయం సయంత్రం ఐదు గంటలు అవుతోంద. "ట్రంగ్..ట్రంగ్.." మంట్ట ఫోన 
మోగుతోంద... 
టీవీల్ల వారిలు చూసుిన్న ఉదయ్ భాస్కర్స ఫోన ఎతిి "హల్ల" అనానడు. 
అవతల వినిప్తసుిన్న శబాానిన బటిట చాల స్ందడిగా ఉన్నట్ట ిఅనిప్తంచింద... 
చరణ్ గొంతు వింట్టంటే ఏమి చెపెబోతునానడో చూచాయగా అరిం అయియంద. 
 
“నానాన, ఒక గుడ్ నూయస్...” అంట్టన్న క్కడుకు చెపెబోయే విష్యం తెలిస్థనా అద వాడి నోటి దావరానే వినాలని 
"ఏంట్రా అద?" అనానడు తెలియన్టి్ట.. 
నాకు మైక్రోసఫ్ట ల్ల ఉదోయగం వచిింద.. అద కూడా హైదరాబాద్ ల్లనే.. అంట్టనానడు. 
“చాల స్ంతోష్ం రా చరణ్” తందరగా ఇంటికి రా..ఎకకడి కనాన రెసటరెంట్ కి భోజ్నానికి వెళా్ళం...అనానడు ఉదయ్ 
భాస్కర్స. 
 
దానికి చరణ్ ఏమీ మాటిాడలేదు. 
ఏంట్రా...ఏమీ మాటిాడవు? అన్న తండ్రి మాటలకు "నీతో ఒక ఇంపారెటంట్ విష్యం చెపాెలి నాన్న.." అనానడు చరణ్. 
అవునా..మరి చెప్పె...అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
"ఈ గోలల్ల వదు ానాన్న. ఇంటికి వచాిక ప్రశ్వంతంగా చెపిాను" అనానడు చరణ్. 
స్ర్ల బైక్ మీద జాగ్రతిగా రా..రోజూ చెప్తెన్టిే చెపాెడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
ఇంటికి వస్ఫినే ఏదో చెపెబోతున్న చరణ్ తో "ముందు ఫ్రెష్ప్ అయి రారా..తీరికగా చెబుదువు గాని" అనానడు ఉదయ్ 
భాస్కర్స. 
మన్సుల్లని విష్యం వెంటనే చెపాెలనిప్తసుినాన...తండ్రి చెప్తెన్ దానికి "స్ర్ల" అని చెప్తె సనన్ం చేస్థ వచాిడు చరణ్. 
 
ఇప్పెడు చెప్పెరా..."ఎవరు ఆ అమామయి" అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
ఒకకసరిగా ఆశిరయపోయిన్ట్ట ిచూశ్వడు చరణ్. 
చరణ్ ముఖ్ంల్లని భావాలకు ఉదయ్ భాస్కర్స న్వువత..ఈ వయసుల్ల ఉదోయగం తెచుిక్టవడం...ప్రేమల్ల పడటం 
కంటే ప్పదా స్ంతోష్కరమైన్ విష్యాలు మీ యూత్ కి ఏమి ఉంటాయి రా...అందుకే అల అడిగాను. ఒక వేళ్ తప్పెగా 
అడిగి ఉంటే సరీ..అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స 
ఛ..ఛ...తపేెమీ లేదు నాన్న. మీరు ఊహంచింద నిజ్మే. అయినా మీకు కాక నేను ఇంకెవరికి చెపిాను? అనానడు చరణ్. 
"ఇంకెవరికి చెపిాను" అన్న ఆ చివరి మాటల్ల ఎందుక్ట బాధ కన్పడింద ఉదయ్ భాస్కర్స కి. 
 
అద స్ర్ల లేరా..ఇంతకీ విష్యం చెప్పె..ఎవరా అమామయి? 
"తను నా బాచ్ మేట్ నానాన. ఎలెకాానిక్ా బ్రంచ్. పేరు శరణయ. ఇదగో ఫొట్ల" అంట్ట చూప్తంచాడు చరణ్.  
తీరైన్ ముఖ్ంతో..ఎంతో ప్రశ్వంతంగా అనిప్తంచింద ఆ అమామయి ఫొట్లల్ల ఉదయ్ భాస్కర్స కి. 
శరణయని కూడా మన్తో డిన్నర్స కి ప్తలవకపోయావా ఏదయినా రెసటరెంట్ కి వెళ్ళళచుి అందరం కలిస్థ. ఏమంటావ్? 
 
"శరణయకి బయటి ఫుడ్ పడదు నాన్న. తను ఎప్పెడూ వాళ్ళ అమమ ప్పటిటన్ ఫుడ్ తెచుికుంట్టంద" అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
అయితే ఇంకా మంచిద. నేనే వంట చేస్తసిను..అందరం కలిస్థ ఇకకడే భోజ్న్ం చేస్తదాాం అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
"స్ర్ల నాన్న" అని ఆన్ందంగా చెప్తె అవతలికి వెళిళ శరణయకి ఫోన చేస్థ వచాిడు చరణ్. 
ఒక గంటల్ల వసిన్ంద నాన్న శరణయ..అనానడు చరణ్. 
 
చరణ్ ముఖ్ంల్ల వెయియ వోలుటల విదుయత్ శకిి చూస్థ చాల స్ంతోష్ం వేస్థంద ఉదయ్ భాస్కర్స కి. ఇంతల్ల వంట 
స్ంగతి గుర్తిచిి "స్ర్ల రా నువువ టీవీ చూస్ఫి ఉండు..నేను ఇంతల్ల వంట చేస్తసిను" అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 

-రాజ్శేఖ్ర్స చెరుకూరి 
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తండ్రికి తను వంటల్ల హెల్ె చేసిన్నాన చేయనివవడని తెలుసు. “మీ అమమ ఉంటే నీకు వంట గదల్లకి రావాలిాన్ 
అవస్రం ఉండదు కదరా..కాబటిట నీకున్న టం నీ చదువు మీద ప్పట్టట” అంటాడు నాన్న. 
 
ఇంటి బెల్ మోగడంతో వెళిళ తలుప్ప తీశ్వడు చరణ్. ఎదురుగా చిరున్వువతో శరణయ. ఎందుక్ట క్కతిగా అనిప్తంచింద. 
నిన్నటి దాకా తను ఒక కి్టజ్ ఫ్రెండ్ మాత్రమే. ఈ రోజు ఎందుక్ట అంతకు మించి తమ మధయ బంధం ప్పరిగింద 
అనిప్తసుింద. 
 
"హల్ల...ల్లపలికి రావొచాి.." తన్నే చూస్ఫి ఏదో ఆల్లచిసుని్న చరణ్ ని అడిగింద గుమమం బయట నిలబడా శరణయ. 
ఆ మాటలకు ఈ ల్లకంల్లకి వచిిన్ చరణ్ "సరీ..ల్లపలికి రా" అనానడు న్వువత. 
 
మెలిగా వచిి స్ఫాల్ల కూరుింద శరణయ. చరణ్ వాళ్ళ నాన్న రాగానే లేచి న్మసకరం ప్పటిటంద. 
“పర్లిదమామ...ఫ్రీగా ఉండు. నో ఫారామలిటీస్” అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
“చరణ్ ప్తలవగానే వచాివంటే నీకు చరణ్ అంటే చాల న్మమకం, ప్రేమ అనుకుంటాను” అనానడు న్వువత ఉదయ్ 
భాస్కర్స. 
 
అవున్ంకుల్...అంద శరణయ ఉదయ్ భాస్కర్స వైపే చూస్ఫి.. 
"చరణ్..అమామయికి వెజిటబుల్ స్ఫప్ ఇవువ" అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స అపెటికే టీపాయ్ మీద ఉంచిన్ స్ఫప్ చూప్తస్ఫి. 
“ఇకకడ నువువ ఏమీ మొహమాటపడకమామ...మీ ఇలుి లగానే భావించు” అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
"శరణయ కి కూడా ఒరాకిల్ ల్ల జాబ్ వచిింద నాన్న. తన్ పోస్థటంగ్ కూడా హైదరాబాద్ ల్లనే" అనానడు చరణ్ కబురిు 
మొదలుప్పడుత.. 
"చాల స్ంతోష్ం చరణ్. ఈ ఐటీ ఉదోయగాలు మొదలయాయక భరాయ, భరి ఒక చోట ఉండటం కూడా కష్టం 
అయిపోతుంద. అంతకానాన దౌరాభగయం ఏముంట్టంద.." అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
అప్పెడే "భరాయ..భరిల" గురించి చెపేె స్రికి చరణ్, శరణయ క్కంచెం స్థగుప్డి ఒకరినొకరు చూసుకునానరు. 
 
అందరూ స్ఫప్ త్సగుత మన్ంగా ఉండగా..."నినున ఒక ప్రశన అడుగొచాి శరణయ.." అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
"తపెకుండా అంకుల్.." అంద శరణయ ఎమి అడుగుత్సరో అనుకుంట్టనే.. 
"ఇకకడికి వచేిటప్పెడు మీ ఇంట్లి ఎకకడికి వెళ్ళినానన్ని చెపాెవ్" అని అడిగాడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
"ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళినానను అని చెపాెన్ంకుల్.." అంద శరణయ ఇబుందగా. 
"ఫ్రెండ్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ అని మీ ఇంట్లి అనుక్టరనుకుంటా. అంటే మీ విష్యం మీ ఇంట్ల ిఇంకా తెలియన్టిే కదా..." 
న్వువత అడిగాడు ఉదయ్ భాస్కర్స వాత్సవరణానిన క్కంచెం తేలిక పరుస్ఫి. 
శరణయ మన్ంతో అరాయంగీకారం తెలిప్తంద. 
 
నీకు చరణ్ మీద ఉన్న ప్రేమ మీద నాకు అపన్మమకం లేదమామ. కానీ ఒకక విష్యం స్ఫటిగా చెప్పె. ఒక వేళ్ మీ ఇంట్ల ి
“చరణ్ న్చికపోయినా, మరో ఉదేాశం ఉనాన..మీరు ఇదారూ బాధపడత్సరు. కాబటిట, మీ ప్రయాణం మరింత ముందుకు 
సగే ముందే మీ ప్పదాలకు మీ విష్యం చెప్పె. చరణ్ తరఫు నుండి ఎట్టవంటి ఇబుందీ ఉండదు. నా క్కడుకు మీద నాకు 
న్మమకం ఉంద. అలగే నా క్కడుకు స్ంతోష్ం కంటే నాకు ఏదీ అవస్రం లేదు..” అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
అలగే అంకుల్...అంద శరణయ. 
స్ర్ల భోజ్న్ం చేదాామా...అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. అలగే అన్నట్టి తల ఊపారు చరణ్, శరణయ. 
చరణ్, శరణయలిదారికీ ఉదయ్ భాస్కర్స క్కస్రి క్కస్రి వడిాసునిానడు. 
"మీ నాన్నగార్లం చేసుింటారమమ..." అడిగాడు ఉదయ్ భాస్కర్స, శరణయ భోంచేసుిండగా.. 
శరణయకి నాన్న లేరు నాన్న..అనానడు చరణ్ అందుకుంట్ట. 
"ఓ..ఐ యాం సరీ అమామ.." అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
తండ్రి ఇంకేమీ మాటిాడకుండా మన్ంగా ఉండే స్రికి "శరణయ వాళ్ళ అమమగారు ఉష్ట రాణి గారు స్ంస్కృతం లెకిరర్స 
నాన్న" అనానడు చరణ్ ఏదో ఒకటి మాటిాడాలన్నట్టి. 
 
"అవునా"..అని మళ్ళళ ఒకసరి శరణయని పరీక్షగా చూశ్వడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
"ఉష్ రాణి"..."స్ంస్కృతం లెకిరర్స".. ఈ రెండు మాటలు...మెదడు పనిచేయకుండా చేశ్వయి అతనికి. 
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ఇంకేమీ మాటిాడకుండా భోజ్న్ం ముగించాడు ఉదయ్ భాస్కర్స. అతనితో పాట్ట చరణ్, శరణయ కూడా మన్ంగానే 
భోజ్న్ం చేశ్వరు. 
 
మళిళ వచిి అందరూ స్ఫాల్ల కూరుినానరు. 
మీ స్వంత ఊరు.. అంటే త్సతయయ వాళ్ళద ఏ ఊరు తలిి..అడిగాడు ఉదయ్ భాస్కర్స శరణయని. 
"తెనాలి దగ్ర విషుణప్పరం అండీ...మా త్సతయయ గారి పేరు విశవనాధ శ్వస్త్రి గారని ప్పదా పండితులని మా అమమ చెప్ి 
ఉంట్టంద" అంద శరణయ. 
ఏద విన్కూడదనుకునానడో అదే వినానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. ఇంకేమీ మాటిాడలేక అచేతన్ంగా అయిపోయాడు. అయినా 
బయటపడకుండా ముఖ్ంల్ల ఏ భావం లేకుండా కూరుినానడు. 
 
వెళ్ళళసిన్ంకుల్...మీరు చెప్తెన్ట్టి మా ఇంట్ల ితవరల్లనే ఈ విష్యం చెప్తె ఇంట్లి వాళ్ళ ఆశీరావదం 
తీసుకుంటాను..అంద శరణయ. 
ఉదయ్ భాస్కర్స కి ఏం మాటిాడాల్ల అరయం కాలేదు. అలగే అన్నట్టి చూశ్వడు శరణయ వైప్ప. 
తండ్రి హఠాతుిగా మన్ంగా అయిపోవడం గమనించాడు చరణ్. శరణయ ని బయటి దాకా సగన్ంప్త ఇంట్లికి వచిి 
నాన్నని అడుగుదాం అనుకునానడు. కానీ ఇంట్లికి వచేి స్రికే నాన్న తన్ బెడ్రంల్లకి వెళిళ అట్ట తిరిగి పడుక్టవడం 
గమనించాడు. ఎదనాన ఉంటే నానేన చెబుత్సడులే అని పడుక్టవడానికి వెళిళపోయాడు. 
 
ఉదయ్ భాస్కర్స అట్టవైప్ప తిరిగి పడుకుని ఆల్లచిసుినానడు. కాలంతో పాట్ట మరుగున్ పడిన్ క్కనిన స్త్సయలు మళ్ళళ ఇనిన 
రోజుల తరువాత తన్కు విధి గురుి చెయయడం వింతగా ఉంద. అంటే శరణయ ఉష్ట రాణి కూతురా? విధి నాకు వేస్థన్ శిక్ష 
స్రిపోలేదా...నేను ఏమి పాపం చేశ్వన్ని ఇంకా న్నున తరుముతుంద?...ఇల ఆల్లచిస్ఫినే రాత్రంత్స గడిపేశ్వడు. 
 
ప్రొదుానేన లేస్ఫినే క్కడుకుని ప్తలిచాడు ఉదయ్ భాస్కర్స.  
"గుడ్ మారినంగ్ నాన్న..ఎల ఉనానరు? రాత్రి ఎందుక్ట మీరు క్కంచెం అలస్టగా కనిప్తంచారు. అందుకే మిమమలిన డిస్టర్సు 
చెయయకుండా వెళిళ పడుకునానను" అనానడు చరణ్. 
 
"నీకు ఒక విష్యం చెపాెలి చరణ్..." అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
చెపెండి నాన్న.. 
నువువ శరణయ ని మరిిపోగలవా? అనానడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
చరణ్ నిరాఘంతపోయి చూశ్వడు తండ్రి వైప్ప. త్సను ఏమి వినానడో ఒక క్షణం అరిం కాలేదు. 
దేనికి నాన్న? శరణయ మన్ కాస్ట కాదనా..అనానడు గొంతు ప్పగులుికుంట్ట.. 
 
ఒకక క్షణం చరణ్ కళ్ళల్లకి స్ఫటిగా చూశ్వడు ఉదయ్ భాస్కర్స. న్నలల పస్థకందుగా ఉన్నప్పెడు హాస్థెటల్ ల్ల కన్న వాళ్ళళ 
వదలేస్తి తను తెచిి ప్పంచుకునానడు చరణ్ ని. ప్పట్టటకతో వాడి కులం ఏమిట్ల కూడా నాకు తెలియదు. ఈ విష్యం 
ఏనాడు బయట పడకుండా గుండల్లి దాచుకుని తలీి, తండ్రీ త్సనే అయి ప్పంచాడు చరణ్ ని. అలంటిద ఈ రోజు వాడు 
న్నేన ఆ ప్రశన అడగడం చాల బాధ ప్పటిటంద. అయినా నేను వాడిని చెయయమన్న పని వాడిని ఇంకెంత బాధప్పటిట 
ఉంట్టందో నేను అరిం చేసుక్టగలను. అందుకే అంతల్లనే మన్సుల్ల స్రుాకునానను. 
 
దయచేస్థ "ఎందుకూ, ఏమిటీ" అని న్నున అడగొదుా చరణ్. ఈ తండ్రి మీద గౌరవం ఉంచి ఆ అమమయిని మరిిపో 
అనానడు. చరణ్ ఏడుసుిండగా చూడలేక అవతలికి వెళిళపోయాడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
     * * * 
 
చరణ్ కాలేజి నుండి బైక్ మీద ఇంటికి వసుినానడు. చివరి స్పమెస్టర్స అవక ముందే కాంపస్ ఇంటరూవయల్ల స్పలెక్ట అవడం 
వలి ఇంకా క్కనిన రోజులు కాలేజికి అటెండ్ అవావలి. ఇంతల్ల ఫోన మోగడంతో బి్లట్టత్ ఆన చేస్థ హల్ల అనానడు. 
అవతల నుంచి శరణయ హాయ్ అంద. "ఏంటి చరణ్ .. ఈ మధయ ఫోన కూడా చెయయడం లేదు. కాలేజికి కూడా స్రిగా 
రావడం లేదు. ఆరోగయం అంత్స బాగానే ఉంద కదా? ఆర్స యూ ఓకే?" అంద శరణయ. 
 
"ఐ యాం ఫైన శరణయ" అనానడు చరణ్ పొడిగా. 
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చరణ్ నీతో ఒక విష్యం చెపాెలి. మా అమమతో మన్ విష్యం చెపాెను. “అవును” అన్లేదు...అలగని “కాదు” 
అన్లేదు. ఒక సరి నినున ఇంటికి భోజ్నానికి ప్తలవమంద. ర్లప్ప కుదురుతుందా? అంద శరణయ. 
 
"ర్లప్ప క్కంచెం పని ఉంద శరణయ" అని దాటేయబోయాడు చరణ్. అయితే స్ండే లంచ్ కి తపెకుండా రావాలి. అమమకి 
కూడా చెప్పినానను. ఇంకేమీ మాటిాడకు" అని ఫోన ప్పటేటస్థంద శరణయ. 
 
స్ండే రానే వచిింద. చరణ్ ఎకకడ మరిిపోత్సడో అని శరణయ పొదుానేన మెస్తజి ప్పటిటంద. "వీలయితే అంకుల్ ని కూడా 
తీసుకుని రా..." అని కూడా అంద. 
 
ఈ రోజుకి తప్తెంచుకునాన, ర్లపటి నుంచి మళ్ళళ కాలేజీల్ల శరణయకి ఎదురు పడక తపెదు. అయినా తన్ తండ్రి ఇంత 
హఠాతుిగా ఈ డస్థష్న తీసుక్టవడానికి కారణం ఏమిటి? శరణయ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళ ిఏమనాన కూి దొరుకుతుందేమో అని 
అనుకునానడు. త్సను వెళ్ళిన్నట్ట ితండ్రికి చెపెకపోవడమే మంచిద అనుకుని శరణయ ఇంటికి వెళ్ళళడు చరణ్. 
 
అపార్సట మెంట్ కాలింగ్ బెల్ నొకకగానే శరణయ న్వువ ముఖ్ంతో తలుప్ప తీస్థంద. శరణయ వాళ్ళ అమమగారు వంటగదల్ల 
ఉన్నట్టి తెలుసుింద. హాల్ల ి కూరుిని చుట్టట చూసుినానడు చరణ్. ఇంతల్ల శరణయ వాళ్ళ అమమగారు వచాిరు "ఎల 
ఉనానవు బాబు" అంట్ట. 
 
ఆమె వైపే తదేకంగా చూస్ఫ ి"బాగునానను ఆంటీ" అనానడు చరణ్. ఆమెను ఎకకడో చూస్థన్ట్టి అనిప్తంచింద చరణ్ కి. 
బాగా తెలిస్థన్ మనిష్ట అనిప్తస్ంిద. కానీ స్రిగా గురుిపటటలేక పోతునానడు. 
 
"మీరు ఇదారు కబురిు చెప్పెకుంట్ట ఉండండి బాబు. నేను ఒక పావు గంటల్ల రెడీ అయియ వచేిసిను. అందరం కలిస్థ 
భోంచేస్ఫి మాటిాడుక్టవచుి" అంద శరణయ వాళ్ళ అమమ. 
 
అలగే అన్నట్టి తల ఊపాడు చరణ్ ఏమీ మాటిాడకుండా. 
 
శరణయ చరణ్ వైపే చూసుింద. చరణ్ ఇప్పెడు తన్ ఇంట్లి ఉనానడు. ఆ ఊహే ఆమెకు చాల మధురంగా ఉంద. అలగే 
తన్ తలిి ఎల స్ెందంచబోతోందో కూడా అరయం కాక ఒక పకక భయంగా కూడా ఉంద. 
 
చరణ్ మన్సుల్ల ఏవో ఆల్లచన్లు. “శరణయ వాళ్ళ అమమని ఎకకడ చూశ్వను..” అని ఆల్లచిసుినానడు. 
 
శరణయ...నీ చిన్నపెటి ఫోట్ల ఆలుంస్ ఏమైనా ఉనానయా? అనానడు చరణ్. 
 
"చిన్నపెటి న్నున చూస్థ ఎకికరించను అంటే చూప్తసిను" అంట్ట న్వువత క్కనిన ఆలుంస్ తెచిి ఇచిింద శరణయ. 
 
ఎకుకవగా శరణయ ఒకకతే ఉన్న ఫోట్లలే ఉనానయి. ఒక చోట శరణయ ని ఎతుికున్న వాళ్ళ అమమగారి ఫోట్ల ఉంద. అద 
చూస్థ క్కయయబారిపోయాడు చరణ్. మళ్ళళ మళ్ళళ చూశ్వడు. అవును అదే రూపం. చిన్నప్పెడు తను ఏడిి అమమ కావాలి 
అంటే తన్కు నాన్న "ఇదగో అమమ" అని చూప్తంచే ఫొట్ల. క్కంచెం ప్పదావుతుండగా నేను అమమక్టస్ం ఏడవటం 
తగ్ిపోగానే నాన్న ఈ ఫోట్ల ఎకకడో పోయింద అని చెపాెడు. ఇంక అపెటి నుంచి అమమ ఫోట్ల కూడా నేను ఎప్పెడూ 
ప్పదాగా చూడలేదు. అమమ తన్ చిన్నప్పెడే చనిపోయింద అని చేపేె నాన్న ఆ టాప్తక్ ఎప్పెడు వచిినా కూడా ఎకుకవ 
మాటిాడకుండా కట్ చేస్త వాడు. అంటే అమమ బ్రతికే ఉందా? శరణయ వాళ్ళ అమేమ నా అమామ? అంటే శరణయ తన్కి 
ఏమవుతుంద? ఈ ప్రశనలు తలుికుంటేనే గుండ ఆగిన్ంత పని అవుతుంద. అందుకే శరణయ ఇంట్లి వాళ్ళ వివరాలు 
తెలుసుక్టగానే ఆ రోజు నాన్న అల అయిపోయాడా? ఇంకేమీ అరిం కావడం లేదు చరణ్ కి. తల పట్టటకునానడు. 
 
"ఏమయియంద చరణ్..అల ఉనానవు" అంద శరణయ. 
 
"క్కంచెం తలనొప్తెగా ఉంద శరణయ. ఏమీ అనుక్టవదుా. మీ అమమగారికి చెప్పె. ఈసరి ఎప్పెడైనా వసిను. అర్ెంట్ గా 
టాబెిట్ వేసుక్టవాలి.." అని చెప్తె శరణయ స్మాధాన్ం క్టస్ం ఎదురు చూడకుండా వెళిళపోయాడు చరణ్. 
  
 



29 అక్టటబరు 2017 

"జాగ్రతి చరణ్.." అన్న శరణయ మాటలు చరణ్ చెవికి చేరనే లేదు. 
 
     * * * 
 
"నాన్న, మీతో ఒక విష్యం మాటిాడాలి" అనానడు చరణ్. 
 
ఎప్పెడూ మొహమాటం గా మాటిాడే చరణ్ అంత దృఢంగా అడిగేస్రికి "రా చరణ్, అల కూరుిని మాటిాడు" అనానడు 
ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
“నిన్న నీకు చెపెకుండా శరణయ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళళను. అకకడ శరణయ చిన్నపెటి ఫొట్లల్ల ి అమమని చూశ్వను.” అని 
ఆగిపొయాయడు చరణ్. 
 
చరణ్ నోటి వెంట "అమమ" అనే మాట రావడం చాల క్కతగిా అనిప్తంచింద ఉదయ్ భాస్కర్స కి. అస్లు ఆ అవస్రం 
లేకుండా వాడిని ప్పంచడానికి చిన్నపెటి నుంచి ఎంతో కష్టపడాాడు. తన్ జీవితంల్ల దాచిన్ అతి ప్పద ారహసయనిన విపేె 
స్మయం వచిిందని అనిప్తంచింద ఉదయ్ భాస్కర్స కి. క్కడుకిక ఇల చెపెసగాడు.. 
 
నేను, ఉష్ తెనాలిల్ల ఒకే కాలేజీల్ల లెకిరరిు గా పని చేస్త వాళ్ళం. మా భావాలు న్చిి ఇదారం ప్రేమించుకునానం. నేను 
తమ కులం వాడిని కాదని ఉష్ వాళ్ళ నాన్న గారు ప్పళిళ చేయన్నానరు. ఉష్ ఎంతో సంప్రదాయ కుట్టంబం నుండి 
వచిినా చాల స్వతంత్ర భావాలున్న వయకిి. తన్ తండ్రికి ఎదురు తిరిగి న్నున ప్పళిళ చేసుక్టవడానికి స్థధయపడింద. ఇద తెలిస్థ 
వాళ్ళ నాన్న గారు ఆతమహతయకి పాలెడాారు. చనిపోత ఉష్ చేత తన్ కులసుిడినే ప్పళిళ చేసుకుంటాన్ని మాట 
తీసుకునానరు. ఉష్ నిలువునా క్రంగిపోయింద. తన్ వలి తండ్రి చనిపోయాడని కుమిలిపోయింద. "దయచేస్థ న్నున 
మరిిపోండి" అని నాకు చెప్తె ఆ ఊరి నుండి తన్ తముమడిని, చెలిిని తీసుకుని వెళిళపోయింద. ఆ తరువాత ఏమి 
జ్రిగిందో నాకు తెలియదు. తన్ తండ్రి చావు తన్ మీద వేస్థన్ ముద్ర చూశ్వక నేను ఎప్పెడూ తన్ గురించి తెలుసుకుని 
దగ్రవవడానికి సహస్థంచలేదు. 
 
నీకు నేను అస్లు తండ్రిని కాదు. నువువ న్నలల పస్థకందుగా ఉన్నప్పెడు నినున అనాధగా ఆసుపత్రిల్ల వదలేస్తి నేను తెచిి 
ప్పంచుకునానను. ఈ విష్యం నీకు తెలిస్తి నువువ జీవిత్సంతం ఎంత బాధ మోయాలిా వసుిందో నాకు తెలుసు. అందుకే 
నినున తీసుకుని దూరం గా హైదరాబాద్ కి వచాిను. నువువ చిన్నప్పెడు మిగిలిన్ ప్తలలి అమమలను చూస్థ “అమమ 
కావాలి” అని చాల ఏడేి వాడివి. నా హృదయంల్ల సిన్ం ఉన్న ఒకే ఒక స్త్రీ ఫొట్ల నీకు చూప్తంచేవాడిని. ప్రేమించి 
నేను చేస్థన్ తప్పె ఇల ఇనిన రోజుల తరువాత నా క్కడుకుని కూడా బాధప్పడుతుందని ఊహంచలేకపోయాను. న్నున 
క్షమించు చరణ్ అని కనీనటిపరయంతం అయాయడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
లేదు నాన్న. నా గురించి నేను బాధ పడటం లేదు. చాల గరవపడుతునానను. ఒక స్త్రీ మూరిిని పేరు ప్పటటలేని బంధంతో 
మన్సుల్ల ప్రతిష్టటంచుకునానవు. ఒక అనాధకి పేరు ప్పటిట కన్న క్కడుకుగా చేసుకునానవు. శరణయతో నా ప్పళిళకి స్రైన్ వరస్ 
కుదరదని నీవు పడుతున్న తపన్ చూస్తి కన్న క్కడుకుగా నా మీద నీకు ఉన్న ప్రేమకి ప్రణాలయినా ఇవొవచుి 
అనిప్తసుింద. నీ క్కడుకునైన్ందుకు చాల గరవంగా ఉంద నాన్న...అని తండ్రికి కౌగిలించుకుని భోరున్ విలప్తంచాడు 
చరణ్. 
     * * * 
కాలేజి అయిపోయి ఇంటికి బయలేారుతుండగా "చరణ్.." అని దూరం నుంచి ప్తలుప్ప విన్పడింద. అద శరణయ గొంతే అని 
తెలుసు...అందుకే వెన్కిక తిరగకుండా వెళిళపోతుండగా..ఇంక్కంచెం గటిటగా ప్తలిచింద శరణయ. ఎపెటికయినా ఈ 
విష్యం శరణయకి చెపెడమే ఇదారికీ మంచిద అనిప్తంచి "శరణయ, కాలేజీ పకకన్ ఉన్న కాఫీ ష్టప్ కి వెళిళ 
మాటిాడుకుందాం. నీ స్ఫకటీ తీసుకుని అకకడికి రా" అనానడు చరణ్. 
 
ఐదు నిమిష్టల తరావత ఇదరాు కాఫీ ష్టప్పల్ల ఉనానరు. ఈ విష్యం విని శరణయ ఎంత అప్పాట్ అవుతుందో అని 
భయపడుత శరణయకి అంత్స ప్స్ గుచిిన్ట్టి చెపాెడు చరణ్. అంత్స విన్న శరణయ "అయితే నువువ నాకు అన్నయయవి 
అవుత్సవా..." అని బుంగ మూతి ప్పటిట ఫ్కుకన్ న్వివంద. ఆమె చేష్టలకు క్టపం వచిింద చరణ్ కి. నువువ నాకు 
ఏమవుత్సవో నాకు తెలియదు శరణయ, కానీ...మన్ మధయ ఇప్పెడున్న బంధం మాత్రం ఇక ముందు ఉండదు" అని లేచి 
వెళ్ళబోతున్న చరణ్ ని చేయి పటిట ఆపేస్థంద శరణయ. “నాకు చాల స్ంతోష్ంగా ఉంద చరణ్” అంద. ఆమె వైప్ప ప్తచిి 
దానిల చూస్థ వెళ్ళబోయాడు చరణ్.  
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"నువువ నా తలి ిఅనుకుంట్టన్న వయకిి నా అస్లు తలి ికాదు. నా మేన్తి." వెళ్ళబోతున్న చరణ్ ఈ మాటలు విని ష్టక్ కి 
గురయాయడు.  
 
అవును చరణ్. మా అమమ, నాన్న నేను ఏడవ కాిస్ ల్ల ఉన్నప్పెడు యాకిాడంట్ ల్ల చనిపోతే, జీవితంల్ల ప్పళిళ చేసుకునే 
ఆల్లచన్ లేని మా అతియయ న్నున ప్పంచింద. నేను చాల రోజుల వరకు "అతి" అనే ప్తలిచే దానిన. కానీ వాళ్ళళ వీళ్ళళ అడిగే 
ప్రశనలకు స్మాధాన్ం చెపెడం అతికి ఇబుందగా ఉండేద. అందుకే నేను ప్పదాయాయక "అమమ" అని ప్తలవడం 
మొదలుప్పటాటను. ఆ రోజు నువువ భోజ్నానికి వచిిన్ప్పెడు ఈ విష్యాలు అనీన చెబుదాం అనుకునానను. కానీ నువువ 
వెళిళపోవడంతో కుదరలేదు. నాకు అతియినా అమమయినా నాన్న్ననా అనీన ఆవిడే అనేద నిజ్ం. కానీ మా మధయ దేవుడిచిిన్ 
అత-ిమేన్క్టడలు అనే బంధం ఉండగా మన్కి ఆ దేవుడు అనాయయం చెయయలేదనే నేను అనుకుంటాను...అంద శరణయ 
 
చరణ్ న్మమలేని నిజానిన చూస్థన్ట్టి స్ంబరపడాాడు. హమమయయ క్కనిన రోజులుగా నేను, నాన్న అనుభవించిన్ క్షోభ 
వటిటదేనా? ఈ విష్యం వెంటనే నాన్నతో చెపాెలి. “గుండల మీద భారానిన తీస్తసవు” శరణయ అనానడు చరణ్ 
ఉపొెంగిన్ ఆన్ందంతో. 
 
ఇప్పెడు మన్ం ఇంక్కక పని చేయాలి శరణయ. మన్ం ఇదారం కలిస్థ మా నాన్న ని మీ అతియయని కలపాలి. ఇనిన రోజులు 
ఎనోన కష్టటలక్టరిి మన్లిన ప్పంచి ప్పదా చేస్థన్ వాళ్ళకి మన్ం ఇవవగలిగిన్ చిన్న కానుక ఇదే. దీని క్టస్ం మన్ం ఒక పాిన 
వేదాాం అని శరణయ చెవిల్ల ఒక పాిన చెపాెడు చరణ్. స్ర్ల అంద శరణయ. 
 
     * * * 
 
చరణ్ తన్ తండ్రిని తీసుకుని గుడికి వచాిడు. ఎప్పెడూ గుడికి వెళా్ళమని అడగని క్కడుకు వెళా్ళమనే స్రికి "స్ర్ల" అనానడు 
ఉదయ్ భాస్కర్స. దేవుడికి దణణం ప్పట్టటకుని తిరిగి వసుిండగా...వారికి శరణయ ఎదుర్తచిింద. వెన్కాలే ఉష్ట రాణి. ఇనిన 
స్ంవతారాల తరువాత చూస్థనా ఒకరినొకరు వెంటనే గురుి పటాటరు. ఉష్ట రాణి ష్టక్ ల్లనే ఉండగా ముందుగా 
తేరుకున్న ఉదయ్ భాస్కర్స వెళిళపోబోతుంటే చరణ్ తన్ తండ్రి చేయి పట్టటకుని "ఒకక నిముష్ం నాన్న" అనానడు. నేను, 
శరణయ మీతో క్కనిన విష్యాలు చెపాలి అని వాళ్ళ అంగీకారం క్టస్ం ఎదురు చూడకుండా జ్రిగిన్ విష్యం చెపాెరు. 
చరణ్ గురించి తెలుసుకున్న ఉష్ట రాణి ఆశిరాయనికి గురి కాగా..ఉదయ్ భాస్కర్స గుండల మీద భారం దగిన్ట్టి చాల 
ఆన్ందపడాాడు. మరోసరి దేవుడి వైప్ప తిరిగి మన్సుల్లనే దణణం ప్పటాటడు. 
 
నానాన...నా తరఫున్, శరణయ తరఫున్, మీ ఇదారికీ ఒక రికెవస్ట. "మీరు ఇదారూ ఇనిన రోజుల తరావత అయినా ఒకకటి 
అవావలి అనేదే మా క్టరిక" అని ఉదయ్ భాస్కర్స, ఉష్ట రాణి ముఖాల్లికి చూశ్వరు. వారిదారూ చాల నిరమలంగా 
ఉనానరు.  
 
ఉష్ట రాణి చరణ్ తో "బాబు, ఇప్పెడు మాకు కావలస్థంద ప్పళిళ కాదు. ఈ న్డి వయసు దాటిన్ జీవితంల్ల దేవుడు ఒక 
మంచి స్తనహతుడిని నా క్టస్ం పంపాడు అని నేను అనుకుంట్టనానను. ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు అనుకునే వయసు 
దాటిపోయాం. అంతకు మించి మాన్స్థక పరిపకవత కలిగి ఉనానం. మీరు స్ంతోష్ంగా ఉంటే మాకు అంత కనాన 
సధించాలిాంద ఏమీ లేదు. మేము ఎదుర్తకన్న ఇబుందులు ఈ రోజున్ మీకు కలగ కుండా చూడగలగడం కూడా మేము 
సధించిన్ విజ్యమే" అని చెప్తె ఉదయ్ భాస్కర్స ముఖ్ం ల్లకి చూస్థంద. నీ మాటలు అక్షర స్తయం అన్నట్టి ప్రశ్వంత 
వదన్ంతో ఉష్ట రాణి వైప్ప చూశ్వడు ఉదయ్ భాస్కర్స. 
 
న్లుగురు కలిస్థ క్కత ిప్రయాణానికి ముందడుగు వేశ్వరు. 
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 నా పకకన్ నిలుిన్న ఈయన్ పేరు సుర్లష్ బొర్లిపలిి (చివరి పేరు స్రిగా గురుి లేదు). నా జీవితంల్ల ఇంత 
నిసవరిపరులని, అతయంత ఉన్నతమైన్ స్వభావం కలవారిని  నేను కలవలేదు. నాకు మన్ భారత దేశ వంటకాలు 
ఎంత ఇష్టమో, అందునా మన్ తెలుగు వంటకాలంటే ఎంత ప్రణమో, అద ఇకకడ అమెరికా ల్ల దొరకక నేను పడే 
అవస్ిలు ఈ పాటికే మీరు ముందు స్ంచికల్లి చదవి ఉంటారు (' అమెరికా బచిగాడు ').  అలంటి నాకు, 
ఈయన్ని కలవడం నా జీవితంల్ల ఒక అదుభత ఘటటం. 
 పోయిన్ న్నల నేను విజ్యవాడ వెళిళన్ప్పెడు, దగ్రోి వైకుంఠప్పరం అనే ఊరికి వెళ్ళళ మా తముమడి 
ఫాయమిలీ, నా ప్తలిల్లి స్హా. అద న్వాయంధ్ర రాజ్ధాని అమరావతికి దగ్రోి ఉంద. విజ్యవాడ నుండి ఒక 
ముపాెవుగంట ప్రయాణం కారోి.  అకకడ క్కండ మీద గుడి ఉంద. ఆ క్కండకిక చూస్త ి కృష్టణ న్ద, దాని 
చుట్టటపకకల ఊళ్ళళ అనీన కనిప్తసియి. అతయంత మనోహరమైన్ దృశయం. ఆ గుడి రెడిా రాజుల కాలం (పదక్కండో 
శత్సబాం) నాటి నుంచి ఉందని ప్జారులు చెపాెరు. అపెట్ల ినిత్సయన్నదాన్ం జ్రిగేదట. ఒక శిధిలవస్ిల్ల ఉన్న 
వంటశ్వల క్కండ మీద గుడి పకకనే వుంద. 
 మేము దేవుడి దరశన్ం చేసుక్కని క్కండ దగి వసుింటే ఈయన్ మాక్టస్ం ఎదురు చూస్ఫి కనిప్తంచారు. 
ఏమని అడిగితే, ఆయన్ మధాయహనం మూడింటి వరకు ఉచిత అన్నదాన్ం చేసిరట, మేమొచాిమని తెలుసుక్కని, 
మాకు అన్నం ప్పటటడానికి అకకడ కాచుకు కూరుిని ఉనానరు. 
మేమేదో ఈయన్ మళ్ళళ డబుులు అడుగుత్సడేమోన్ని 
అనుకుంట్ట ఉండగానే, ఆయనే డబుులు ఏమీ అకకర్లిదని, 
ఇద ఉచిత అన్నదాన్మని, వచిి భోజ్న్ం చేస్థ వెళ్ళమని 
చెపాెరు, కూడా తీసుక్కని పోవడానికి స్ఫకటరుల్ల. 
 మాకు ఇంకా న్మమకం కలగలేదు. అయినా వెళిళ 
ఒకసరి చూదాామని వెళ్ళళం. ఒక ర్లకుల షెడులా్ల, ఈయన్, 
వారి భారయ, ఇంకా స్హాయం చెయయడానికి ఒకరిదరాు 
ఉనానరు. మమమలిన తీసుక్కచిి, పేిటి్ట ఇచిి భోజ్న్ం 
వడిాంచారు. మేము సుషుటగా తినానము. తింట్టన్ప్పెడు 
మాటల్లి ఆయనిన అడిగాము, ఇదెందుకు చేసుినానరని.   
 కేవలం తోటి మనుషులకి స్తవ చేయడం క్టస్ం 
తన్ స్వంత ఖ్రుి తో చేసుినానన్ని,  తన్కు ఇంతకు ముందు 
పదమూడకరాల స్ిలలు, పొలలు ఉండేవని, అవి అమిమ ఈ 
అన్నదాన్ం చేసుినానన్ని, ఇప్పెడు మూడకరాలు మాత్రమే 
ఉందని, అయినా చేస్ఫినే ఉంటాన్ని అనానరు. మాకు ఇద 
విని అస్ాలు న్మమడం కష్టంగా ఉంద. ఎప్పెడూ తమక్టస్ం 
ఆసుిలు ప్పంచుక్కని, చూస్థ లేదా చూప్తంచుక్కని గొపెలు 
చెప్పెక్కనే వాళ్ళనే చూశ్వం కాని ఇలంటి మనిష్టని 
చూడలేదు. తరచి, తరచి అడిగాము, ఎందుకని మీరు 
ఆసుిలు ఇల కరిగించుకుంట్టనానరని. మళ్ళళ, మళ్ళళ అదే 
స్మాధాన్ం: కేవలం ఇతరులకి స్తవ చెయయడానికి మాత్రమే.  
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-రవి క్కపెరప్ప 



 దైవ స్తవ, మాన్వ స్తవ. అంతే. ఇంక్ట ఆల్లచన్ లేదు. 
 
 మాకు ఇంకా న్మమకం కలగలేదు. డబుులు ఇవవబోయాము. ఆయన్ తీసుక్టలేదు. ఆయన్ చెప్తెన్ 
కారణం? డబుులు తీసుకుంటే ఎకకడ వాయపార ధోరణి వచిి, స్తవ ల్ల నాణయత తగ్ిపోతుందేమోన్ని భయం, 
చింత. డబుులు అనే దానిన పకకన్ ప్పటేటస్తి, మిగిలేద కేవలం ఉదారతవం.  పోనీ ఏ విధంగా స్హాయపడగలం 
అన్డిగాము. ఆయన్ ఏదీ వదనాానరు. చివరికి నొకిక, నొకిక అడిగితే, అతి కష్టం మీద ఆయన్ అడిగింద ఎవరైనా 
గుడికి వచేిటప్పెడు, పప్పెలు, సంబారు, రస్ం పౌడరుి తేవడం. అంతే. తన్ క్టస్ం ఏదీ వదు.ా 
 
 ఆయన్ గురుంచి వివరాలు అడిగాము. చిన్నప్పెడే తలిితండ్రులు పోతే, ఎవరో ప్పరోహతుల ఇంట్ల ి
ప్పరిగారట. వాళ్ళళ ప్పటిటన్ అన్నం తిని, అకకడే చదువుకునానరు క్కంత వరకు. తరువాత వారి త్సలూకా ఎవరిక్ట 
ఆసుిలు వచిి, ఈయన్కి వచాియి. క్కంత కాలం రకరకాల వాయపారం చేస్థ, చివరికి ఇల స్తవ చెయయడం 
మొదలుప్పటాటరు మూడేళ్ళ కిందట. చిన్నపెటి నుంచి ఆకలితో ప్పరిగారు కాబటిట భోజ్న్ం విలువ తెలిస్థంద. 
సధయమైన్ంతవరకు ఇతరులెవవరూ తన్ల ఆకలితో ఉండకూడదని ఈ ఉచిత అన్నదాన్ం మొదలెటాటరు. ఆయన్ 
భారయ కూడా ఆరోగయం స్రిగా లేకపోయినా, కష్టపడి వీరికి స్హాయం చేసుినానరు. పండగ స్మయాల్లి దాదాప్ప 
పదహేను లక్షలు ఖ్రివుతుందట..! 
 
 అస్లు ఇలంటి మహానుభావులు వుంటారని న్మమడానికే టం పటిటంద మాకు. పండగ పండకీక 
పదహేను లక్షలు...మామూలు రోజుల్లి వేలల్లి ఖ్రుి..అదీ తన్ స్వంత డబుుతో ముకూక మొహం తెలియని 
వాళ్ళకి అన్నం ప్పటటడం ! ఆయన్ దగ్రి నుంచి శెలవు తీసుక్కని బయలుదేరాము. 
 
 ఇంతకు ముందు డొకాక శీతమమ గారనేవారునానరట (1841 - 1909). ఆవిడ అపర అన్నప్రణని, చాల 
మందకి రోజూ అన్నదానాలు చేస్తవారని, అల 40 ఏళ్ళళ చేసరని తెలిస్థంద. అపెటి బ్రిటన చక్రవరి ి
స్తకరించడానికి ప్తలిస్తి, సునినతంగా తిరస్కరించిందట ఆవిడ. తనిచేి స్తవకు ఎకకడ ఆటంకం కలుగుతుందో న్ని. 
 
 అలంటి వారిని మళ్ళళ చూసుినానం.  ఆయన్ గురుంచి అందరికీ తెలియడం అవస్రం. మీకు వీలుంటే 
ఈయన్ గురించి అందరికీ చెపెండి. మీరు ఈసరి విజ్యవాడ పరిస్ర ప్రంత్సలు వెళిళన్ప్పెడు, వీలు 
చూసుకుని, సుర్లష్ గారిని కలవండి. అమరావతి చుట్టట పకకల వెళ్ళళవాళ్ళళ చాలమంద ఈ ఉచిత అన్న దానానికి 
వసిరట. ఇద ఆ ప్రంత్సనికి వెళ్ళళవాళ్ళకి దొరికే కమమని భోజ్న్ం, చకకని సౌకరయం. ఆయన్ంతటి గొపె గుణం 
నాకు లేకపోయినా, ఆయన్ స్ఫూరిినిచాిరు.   
 
 ఆయన్ ఫోన న్ంబరు 9493920417.  
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  కావలస్థన్ పదారాయలు: 
స్గు్బయయం   (1.5 కప్పెలు) 
వేరుశెన్గ పప్పె   (0.25 కప్పె) 
పచిి మిరపకాయలు   (5) 
బంగాళ్ దుంప   (1) 
నూన్న    (3 టీస్ఫెనా) 
కరివేపాకు   (2 రెబులు) 
జీలకర్ర    (1 టీస్ఫెను) 
ఉప్పె    (తగిన్ంత) 
పసుప్ప    (1 టీస్ఫెను) 
నిమమ రస్ం   (1 టీస్ఫెను) 
క్కతిిమీర    (తగిన్ంత) 

  

TAM    
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స్గు్బయయం నీటితో 2 లేదా 3 సరిు కడిగి ఒక కప్పె 
నీటిల్ల అరగంట నాన్బెటటండి. స్గు్బయయం గింజ్లు 
విడివిడిగా, తడిగా ఉండేట్టి చూసుక్టండి. 

వేయించిన్ వేరుశెన్గ పప్పెను మికీాల్ల వేస్థ పొడి 
చెయయండి. 

వేరుశెన్గ పప్పె వేయించండి 

పచిి మిరపకాయలు తరిగి, కరివేపాకు, జీలకర్ర, నిమమ 
రస్ం ఒక పకకన్ ప్పట్టటక్కండి. 
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బంగాళ్ దుంప ముకకలు వేగే వరకు ఉంచండి. 

బంగాళ్ దుంపని తోలు తీస్తస్థ చిన్న ముకకలుగా 
తరగండి. పానిో నూన్న వేస్థ వేడి చేయండి. నూన్న 
వేడకకగానే అందుల్ల జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచిి మిరప 
కాయలు వేయండి. జీలకర్ర చిటపటలడగానే అందుల్ల 
క్కంచెం బంగాళ్ దుంప ముకకలు కలపండి. 

తరువాత అందుల్ల స్గు్బయయం, వేరుశెన్గపప్పె, 
పసుప్ప, ఉప్పె వేస్థ మళిళ ఒక 5 నిముష్టలు 
వేయించండి. 

క్కదాగా నీళ్ళళ చలిి, ఉప్పె, నిమమరస్ం తో కపపండి. 
ఇప్పెడు పొయియ మీద నుండి తీస్థ తిన్వచుి. 



TAM Patrika CROSSWORD     

October 2017 

 Who ever sends the correct answers earlier 

to the above mentioned email address will 

be considered as winners. 

 If no one answers all the questions correctly, 

winners will be decided based on most num-

ber of correct answers. 

 TAM Patrika reserves the rights to select the 

winners. 

 Any questions related to this can be sent to 

tampatrika@tamaryland.org. 

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

tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days 

after the release date of TAM Patrika. 

 

 Answers received after 30-days of TAM 

Patrika release will not be considered. 

 Participants must be of Telugu origin resid-

ing in Maryland, USA. 

 Please encourage your kids to work on this. 

 First 3 winners will be given a 10-dollar gift 

card each. 
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Food Committee 

Sombabu Mullapudi 

Membership Promotion 

Kalyani Sunki Reddy 

Event Management  

Kotla Thippareddy 

Sports 

Kiran Talluri 

Election 

Swathi Ranga 

Decoration/Stage 

Prasad Cherekar 

Social Media 

Madhavi Kaipa 

Financial Audit 

Shyamala Tirunagari 

Hospitality 

Sujatha Srinivas 

Holiday Camps 

Janaki Bhogineni 

Immigration 

Apparao Pathuri 

Education/Telugu 

Smitha Bodepudi 

Volunteering Services 

Harish Kukatla 

Team Square/Emergency 

Raj Reddy Yaramala 

By-laws 

Kiran Kumar Chandra 

Technology/Web 

Srinadh Kandru 

Facility Services 

Srinivas Yalamanchili 

Transportation Services 

Vijay Aluru 

Awards Committee 

Vasavi Kaza 

Business Networking 

Udaya Mugada 

Publicity / Marketing  

Vamshi Reddy Ingu 

Public Relations 

Kondal Nookala 

Community Services 



TAM Patrika 

Naga Prasad Ganapaneni - Co-chair 

 

Cultural  

Anu Oruganti - Co-chair 

 

Food 

Jitendra Chivukula - Co-chair 

 

Membership Promotion 

Siva Vasireddy - Co-chair 

 

Public Relations   

Srinivas Raju Rudraraju – Co-chair 

 

Event Management  

Sainath Bandari - Co-chair 

 

Sports  

Mrudula Mallina – Co-chair 

Ramakrishna Gangavarapu - Co-chair 

Ramarao Tulluri - Co-chair 

 

Election  

Srinivas Pigilam - Co-chair 

 

Decoration/Stage  

Srujana Nadella - Co-chair 

 

Immigration  

Prasad Cherekar - Co-chair 

 

Education/Telugu promotion  

Swathi Kuditipudi – Co-chair  

 

Volunteering Services  

Chandra Chilamakurthy – Co-chair 

Harsha Peramaneni – Co-chair 

Ram Sista - Co-chair 

 

Community Services 

Bharath Vatti - Co-chair 

 

Facility Services  

Kishore Korrapati - Co-chair 

 

Transportation Services 

Vasu Putta - Co-chair 

 

Awards Committee  

Shafi  Syed- Co-chair 

EXECUTIVE 

COMMITTEE 



TAM పత్రిక గత స్ంచిక మీరు చదవి ఆన్ందంచారు అని ఆశిసుినానము  
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).  
 
ఇక నుంచి TAM పత్రికను ప్రతి మూడు న్నలలకు ఒకసరి మీ ముందుకు తీసుకు రావాలని నిశియించాము. దీనికి మీ అందరి 
స్హకారం మేము క్టరుకుంట్టనానము. ఔత్సాహక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కలం కదప్త మీ ఆల్లచన్లు పంచుక్టవడానికి 
TAM పత్రికను వేదక చేసుకుంటారని మేము ఆశిసుినానము. 
 
మీకు వ్రాస్త అలవాట్ట వునాన..వ్రాయాలని మన్సుల్ల క్టరిక వునాన..TAM పత్రిక మిముమ వెన్నంటి ప్రొతాహసుింద. కింద 
పేర్తకన్న నియమాలు పాటిస్ఫ,ి మీ ఆల్గచన్లు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు 
పంప్తంచండి....తెలుగు భాష్ ఉన్నతికి తోడెడండి. 
 
1) అమెరికాల్ల తెలుగు ప్రజ్ల రోజు వారీ జీవితంల్ల ప్రతిబంబంచే స్మస్యలను స్ెృశిస్ఫి, వాటికి మీకు తోచిన్ పరిష్టకరాలు 
స్ఫచిస్ఫి ఉండేవీ, చకకటి తెలుగు హాస్యంతో కూడిన్వి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చరిత్రల గురించిన్వి, తెలుగు భాష్ 
ఉన్నతిని క్టరుత తెలుగు స్ంస్కృతీ స్ంప్రదాయాలకు ప్రొత్సాహం అందంచేల ఉండే వాటికి ప్రధాన్యత ఇవవబడును. 
 
2) మీరు వ్రాస్త విష్యాలు ఎవరికీ ఇబుంద కలిగించకూడదు. అందరి మనోభావాలను గౌరవించేల వుండాలి. ఏ కులలను, 
మత్సలను కించపరిచేల ఉండకూడదు. 
 
3) మీరు మాకు పంపే ఆరిటకల్ా మీ సంతం అని హామీ పత్రం జ్తపరచాలి. ఇతరుల నుంచి స్ఫూరిి పొంద వ్రాస్త వాటికి refer-
ences ఇవావలి. 
 
4) మీరు వ్రాస్తవి తెలుగుల్ల ఉంటే మంచిద. తెలుగు టప్తంగ్ క్కరకు www.lekhini.org లేదా మర్ల ఇతర online టప్ రైటర్స 
స్దుపాయం ఉపయోగించుక్టండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకకటి దస్ఫిరితో వ్రాస్థ సకన చేస్థ పంపగలరని మన్వి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు న్నలలకు ఒకసరి మొదటి త్సరీఖ్యన్ వెలువడుతుంద. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేట్టి చూడండి. 
 
6) మీ ఆరిటకల్ా ప్రచురణకు సీవకరించబడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుంద. 
 
7) ప్రచురణ తుద నిరణయం స్ంపాదకులదే. ఏ కారణం చేతన్యినా మీరు పంప్తన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/కవితలు మీరు క్టరుకున్న 
స్ంచికల్ల మేము ప్రచురించలేకపోయిన్ ఎడల, తదుపరి స్ంచికల్ల ప్రచురించే ప్రయతనం చేసిము. 
 
ఈ మెయిల్:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రిక వెలువడు న్నలలు (January, April, July, October) 

                                                          



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

