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 ప 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 సాఫ్ు వేర్ 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 

అధ్యక్షుని సందేశం 



మా నవాళికి మప్పు కలిగెంచ్చ విధెంగా చ్చప కిెంద నీరుల పాకుతూ మానసక రుగీతలకు దారిత్మసుూనే 
కొతూ కొతూ వాయధులు స్ెంఘెంలో ప్రబలిపోతునాేయి.... ఏెంటి ఇదేదో తెలుగులోకి డబ్ చ్చసన ఇెంగ్లలష్ సనిమా 
డైలగ్ ల ఉెందా? కొతూ రోగాలెంటే ఏదో అెంతుచకకని వాయధులో, సెంటిసుులు మెందులు కనిపట్ుటానికి అహోరాత్రులు కష్ుపడుతునే 
జబ్దాలో కాదు సుమీ ! ఇవి ఎెంచ్కాక మానసక నియెంత్రణతో తగగెంచుకోదగగ జబ్దాలు. హమీయయ... అయితే భయెం 
లేదనుకుెంటనాేరా? అెంత వీజీ కాదు...”ఫేవాటివన్స మానియ్య”నా మజాకా... 
 
మీకు వాటాసప్ లోని ఒక గ్రూప్పలో మెస్నజీ ఇెంకో గ్రూప్పలో ఫారావర్ా చ్చస్న దాకా మనసు ఊరుకోవడెం లేదా? 
 
మీ అభిమాన వయకిూ టివట్ురోల ఎప్పుడు ఏమి పడుతునాేడో చూడటానికి తెగ ఉతాసహపడుతునాేరా? 
 
మీదో, మీ కుకక పలలదో ఒక ఫోట్ల ఫేస్ బ్దక్ లో పటిు ఎనిే లైకులు, కామెెంటల వసుూనాేయో చూసుకుని అతిగా మరిసపోతునాేరా? 
 
మీకు ఎప్పుడూ లైకులు పటేు వయకుూలు హఠాతుూగా లైకులు పట్ుడెం మానేస్నూ వారి మీద కోపెం పెంచుకుెంటనాేరా? 
 
అడామైన గ్రూప్పలోల మెెంబరులగా చ్చరి అకకడ పటిున చౌకబారు మెస్నజీలకు మనసు నొచుేకుని బారుగా కామెెంటల పడుతునాేరా? 
 
ఇనాసాగ్రెం లో సెల్ఫులు మారుస్తూ గెంట్లు గెంట్లు గడుప్పతునాేరా? 
 
ఈ మధయ కాలెంలో మెడ, వేళ్ళు నొపు పడుతునాేయ్య? మూతి వెంకరుల తిరిగపోతుెందా? లేక చూప్ప మెందగసుూెందా? 
 
అయితే మీకు ఫేవాటివన్స మానియ్య ఉనేటేు. అదేనెండీ ఫేస్ బ్దక్, వాటాసప్, టివట్ుర్, ఇనాసాగ్రెం మానియ్య అనేమాట్. పైన చెపున 
గుణాలు కనపడితే.. ఇెంక మీకు ఆ వాయధ్ధ ఉనేటేు. మీరు స్భయ స్మాజానికి తప్పుడు మెస్నజి ఇసుూనేటేు. కాబటిు మీరు ఎెంత తొెందరగా 
మేలుకుెంటే అెంత మెంచదని అరథెం. లేకపోతే క్రిెంది పరిణామాలు తపువు. 
 

- మీ జీవిత కాలెం అలుమైన విష్య్యలోల కాలిపోవడెం 
- అనవస్రమైన అనుమానాలతో మానసకెంగా కృెంగపోవడెం 
- శారీరక శ్రమ లేక ఊరిక్క అలసపోవడెం.. 
- ఈ చెడు అలవాటల మీ పలలలకు సతెం అబాట్ెం.. 
- పలలలపై మీ శ్రది తగగ వారు క్రమశిక్షణ కోలోువడెం... 

 
“ఇవనీే మనకి అవస్రమా..” అనుకుెంటే తక్షణమే మీరు సోష్ల్ మీడియ్య పై పడుతునే స్మయ్యనిే తగగెంచుకుని ఈ 
ఫేవాటివన్స మానియ్య బారి నుెండి మిమీలిే మీరు కాపాడుకోవడమే కాక మెందు తరాల వారిని కూడా ఈ మహమీరి బారి నుెండి 
కాపాడెండి. ఎెంతయినా మీరు తెలివైన వాళ్ళు కదూ... పదితి మారుేకుెంటారు... నాకు తెలుసు... 

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి 

ఎడిటర్, TAM పతి్రక 

  

         "  " 



మ నెం చ్చసన దానెం ఊరిక్క పోదు అనేది రకూ దానెం విష్యెంలో అక్షరాల నిజెం. రకూ దానెం చ్చసన రెండు 
నెలలోల మళ్ళు మన శరీరెం తిరిగ దానిని పెంపొెందిెంచుకోగలగడెం మన అదృష్ుెం. అదీకాక మన శరీరానికి 
అవస్రెం అయిన దాని కెంటే చ్చల ఎకుకవ రకూెం మన ఒెంట్లల ఉెంటెంది అనేది స్తయెం. అయినా చ్చల 
మెంది వివిధ అపోహలతో రకూ దానెం చ్చయడానికి స్ెంకోచసాూరు. స్రిహదుులోల దేశాలని కాపాడే 

సనికులకు, ప్రకృతి విపతుూలోల గాయపడిన అభాగుయలకు, ప్రమాదాలోల చ్చవుబ్రతుకులోల ఉనే తోటి పౌరులకు మన రకూెం ప్రణాలను 
నిలబెట్ుగలదు అని తెలిసనప్పుడు స్హాయపడలేక పోవడెం శోచ్నీయెం. అస్లు మనిషి మరో మనిషికి నష్ుెం లేకుెండా 
చ్చసుకోగలిగన గొపు వరెం రకూ దానెం. స్రయిన స్మయెంలో రకూెం దొరకక ఎవరైనా ఇబాెంది పడట్ెం లేదా చ్నిపోవడెం అనేది 
మానవాళికి నిస్సెందేహెంగా ఒక అవమానకరమైన విష్యెం. 
 
 రకూ దానెం యొకక ఆవశయకతని దృషిులో పటుకుని ప్రపెంచ్వాయపూెంగా ఎన్నే స్ెంస్థలు ఈ మహతాకరాయనికి తమ వెంతు 
స్హాయెం చ్చసుూనాేయి. అటవెంటి వాటిలో మఖ్యమైన “రడ్ క్రాస్” స్ెంస్థ అనుబెంధెంతో పలుప్పనివవడమే తడవుగా TAM 
స్భ్యయలు మరియు TAM స్నేహితులు ఎెంతో చైతనయెంతో మెందుకు వచ్చేరు. జులై 4, 2018 న కొలెంబియ్య లోని గ్రేట్ర్ 
మాెంటిసోసరిలో జరిగన రకూ దాన శిబిరెంలో 25 మెంది TAM స్భ్యయలు స్ెంతోష్ెంగా రకూ దానెం చ్చశారు. 
 
 ఈ కారయక్రమానికి స్హకరిెంచన స్భ్యయలెందరికీ, భోజనెం సాునసర్ చ్చసన మసాల పాట్ (కాకిస్ విలిల) రసాురెంట్ వారికి, 
మరినిే ఆహార పదారాిలు స్మకూరిేన ఇతర స్భ్యయలకు, స్నేహితులకు TAM అధయక్షుడు సురేష్ గెడా ప్రతేయక ధనయవాదాలు 
తెలిపారు. 

TAM 
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Our Proud Sponsors 
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Our Proud Sponsors 
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ప దహారో శతాబుెం... 1510-1520 కాలెం. దురేభదయమైన విజయనగర 
సామ్రాజయ స్రిహదుు ప్రెంతెం. వేగెంగా వసుూనే గుర్రెం చ్ప్పుడు. మసుగు కప్పుకొని వునే 

ఒకతను గుర్రెం మీద ఒక స్ెంచీ పటుకొని వసుూనాేడు. 
 స్రిహదుు ప్రెంతెంలో కాపల కాసుూనే భటలు అప్రమతూెం అయ్యయరు. గుర్రెం నగర స్రిహదుు ప్రెంతెం దగగరికి వచేెంది. 
 "ఆగు" గరిజెంచ్చడు ఆ సనిక నాయకుడు చెయియ పైకెతిూ. 
 గుర్రెం ఆగెంది. కాగడా వలుగులో తళ్తళా మెరుసుూనే ఆయుధాలతో సనికులు మెలలగా చుటు మటాురు.  మసుగు 
మనిషి నెమీదిగా కిెందికి దిగ ఒరలో ఉనే కతిూ మీద చెయియ పటిు నుెంచునాేడు. 
 నాయకుడు మెందుకు వచే, "ఎవరు నువువ? ఏెం పని ఇకకడ?" అనడిగాడు. 
 వచేనతను స్ెంచీలో చెయియ పట్ుబోయ్యడు. 
 నాయకుడు చ్ర్రున కతిూదీసాడు, సనికులు మెందుకు ఉరకబోయ్యరు.   
 మసుగు మనిషి వాళ్ు వైప్ప చూస, ఒకక క్షణెం ఆగ, తన మసుగు త్మసాడు.  సనికులు మొహాలు చూసుకునాేరు. 
నాయకుడు తేరుకొని "పరదేశీయుడు..." అని, స్ెంచీ వైప్ప చూపస్తూ "ఏమిట్ది?" అనాేడు. 
 అతను స్ెంచలో చెయియ పటిు ఒక లేఖ్ బయట్కి త్మసాడు...దాని మీద పోరుేగ్లసు రాజ మద్ర కనబడిెంది. 
 నాయకుడు మెలలగా వెంగ లేఖ్ త్మసుకుని, "స్ెంచీ ఇవువ" అని దాని వైప్ప చూపెంచ్చడు. 
 వచేనతను స్ెంచీ గటిుగా పటుకునాేడు. చెయ్యయతిూ, రాజప్రసాదెం వైప్ప చూపస్తూ ఏదో చెపాుడు. 
 "స్ెంచలో ఏమనేదో చూపస్నూ కాని లోపలికి వళ్ుడానికి అనుమతి లేదు" 
 లోపలినుెంచ ఒక పదు పటువస్త్రెం చుటిు వునేదేదో త్మసాడు. నాయకుడు అది త్మసుకొని, తెరిచ చూస, మళ్ళు చుటిు 
అతనికి ఇచ్చేడు. 
 సనికుల వైప్ప చూస "దావరెం తెరవెండి. సనాయధ్ధకారి పమీసాని గారి దగగరికి త్మసుకెళాులి" అని చెపాుడు. 
 
      **** **** **** 
 మహామెంత్రి తిమీరుసు, సనాయధ్ధపతి పమీసాని, రామలిెంగ నాయకుడు, విజయనగర చ్క్రవరిూ శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు, 
తమ మెందు వునే లేఖ్నీ, పటు స్ెంచీని చూసుూనాేరు. 
 "స్ెంధ్ధ కోస్ెం పెంపెంచ్చరు ప్రభూ పోరుేగ్లసు రాజు. ఇది క్కవలెం మొదలు అని వ్రాశారు లేఖ్లో" తిమీరుసు అనాేరు.   
 "దేనికి మొదలు? స్ెంధ్ధకా? యుదాినికా? స్ెంధ్ధ కోస్మైతే ఇదా పెంపెంచ్చది?" స్ెంచ వైప్ప చూపస్తూ "మన చ్క్రవరిూ 
గారెంటే ఎెంత గౌరవెం లేకపోతే ఇలెంటివి పెంపసాూరు? అస్లేమిట్వి? యే చెటుకి కాస్న పళ్ళు? విష్పూరితమైనవేమో? స్ెంధ్ధకి 
రతాేలు, వజ్రాలు, అతయెంత అప్పరూపమైన వసుూవులు, వసాాలు, పెంపెంచ్చలి. అదీను విశవవిఖ్యయతమైన చ్క్రవరిూ గారెంటే ఇెంకా 
జాగ్రతూగా వుెండాలి. అలెంటిది, మన ప్రభ్యవులిే పనిగటుకొని అవమానిెంచ్చలని ఈ చనే స్ెంచీలోని పళ్ుని పెంపసాూరా? అస్లు 
స్ెంధ్ధ చ్చస్న ఆలోచ్నేనా ఇది?" కోపెంగా అడిగారు పమీసాని. 

కథ 
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-- రవి కొపురప్ప 



 తిమీరుసు గారనాేరు "శాెంతెం రామలిెంగ ! మన బలగెం ఏమిట్ల బహమనీ సులూనుల దగగర నుెంచ, తూరుునునే 
గజపతుల వరకు అెందరికీ తెలుసు. అెందుక్క అవిచినే విజయనగర సామ్రాజాయనిే ఎనిే సారుల ఆక్రమిెంచుకోవాలని చూసనా వారి 
వలల కాలేదు. నీ లెంటి స్మరుథడైన సనాయధ్ధపతి,  వీరతవెం ధారపోసన మన ప్రభ్యవులు మెందుెండి నడిపెంచ్చ వరకు మన 
సామ్రాజాయనిే జయిెంచ్చ అవకాశమే లేదు" 
 ఆ మాట్లతో కొెంచెెం శాెంతిెంచ్చరు పమీసాని. "మరి ఈ పళ్ుని పెంప స్ెంధ్ధ అెంటారేమిటి? అది మన ప్రభ్యవులని 
అవమానిెంచ్డెం కాదా?" 
 తిమీరుసు మెందుకు వెంగ ఒక ఫలనిే త్మసుకొని, పరీక్షగా చూస "ఈ ఫలనిే ఎప్పుడూ చూడలేదు.  దీనిే 
పెంపెంచ్చరెంటే ఎెంతో అప్పరూపమైనది కాబోలు. విష్పూరితెం అయియ వుెండదు. మన ప్రభ్యవుల మీద విష్ప్రయోగెం 
చెయ్యయలెంటే, దూతని పెంపరు. గూఢచ్చరుల దావరా రహస్యెంగా చ్చస్నవాళ్ళు." 
 చ్క్రవరిూ ఇవి అనీే విెంట్ట అనాేరు "రాజ వెంట్కుడిని పలిపెంచ్ెండి. అతనికి తెలుస్నమో చూడెండి." 
 అయిదు నిమిషాలోల రాజవెంట్కుడు వాళ్ు మెందునాేడు. 
 చ్చతిలో ఆ చనే ఫలనిే పటుకొని "ఇెంతకు మనుపప్పుడూ నేను చూడలేదు ప్రభూ. కాని మా పద నానే గారబాాయి 
పశిేమాన వునే సెంధు సాగరెం రేవున వునే గోపకపట్ుణెం లోని రాజప్రసాదెంలో ఒక కొతూ ఫలనిే చూశాడెంట్. చ్చల 
రుచకరెంగా వుెందని, కాని వెంట్లలో కలపాలని, పచేగా తిెంటే ప్రమాదమని చెపాుడు. పోరుేగ్లసు ప్రభ్యవులు అకకడే 
పరిపాలిసుూనాేరు. కాబటిు ఇది అదే అయుయెంటెందని నా అనుమానెం."   
 
 "స్రే, మీరు మెందు ఒక వెంట్కమ తయ్యరు చ్చస, రుచ చూస, తరువాత ప్రభ్యవులకి ఇవవెండి. ఇది దేశ రక్షణకు 
స్ెంభెందిెంచన స్మస్య. " అని తిమీరుసు గారు అజాఞపెంచ్చరు. 
 వెంట్కుడు అకకడనుెండి స్రాస్రి వెంట్గదికి వళిు  తన కిెంద పని చ్చస్న వాళ్ుెందరినీ పలిచ విష్యెం చెపాుడు. 
"ప్రభ్యవులు భోజన ప్రియులు. కాబటిు ఈ కొతూ ఫలనిే  ఉపయోగెంచ కొతూ వెంట్కెం చెయయమని ఆజఞ." 
 ఆ కొతూగా వచేన ఫలలు కొనిే త్మసుకొని, కోస పకకన పటాురు. రక రకాల పథారాథలు తయ్యరయ్యయయి. ఆ వెంట్ 
వాళ్ులో దతుూడు అనేవాడు రుచకి మిరియ్యలు వయయబోయ్యడు. 
 
 రాజవెంట్కుడు ఆప "దాని బదులు ఈ ఫలనిే వేస, ఉడికిెంచు. అలగే నూనెలో వేరుగా ఇెంకో ఫలనిే వేయిెంచ, దాని 
మీద ఉప్పు చ్లిల పకకన పటు." 
 
 దతుూడు అలనే చ్చసాడు. వెంట్ తయ్యరయియెంది. రుచ, ఉప్పు అనీే స్రిపోయయేమో చూదాుమని గరిట్ త్మసుకొని రుచ 
చూసాడు. దిమీ తిరిగెంది. ఇలెంటి అదుభతమైన పదారథెం తను చెయయగలని తనక్క తెలియదు. అస్లేెంటిది ఇెంత రుచగా వుెంది? 
మరుక్షణెం మెదడులో ఒక మెరుప్ప. ఒక ఫలనిే ఇెంటికి త్మసుకెళితే? ప్రభ్యవులు కావాలెంటే ఇెంకోటి తెచుేకోగలరు, తనబోటి 
వాడికి జనీలో ఒక్క ఒకక అవకాశెం వసుూెంది ఇలెంటి ఫలెం తినడానికి. 
 
 ఆ రోజు తన పని అవవగానే, ఎవరికీ తెలియకుెండా ఒక ఫలనిే తన దుసుూలోల పటుకొని ఇెంటికి త్మసుకెళాుడు దతుూడు. 
తన భారయకిచే, జరిగన విష్యెం చెపు, దానితో వెంట్ చెయయమనాేడు. ఆవిడ తెలివైనది. భరూ మరీ రాజుగారి భోజనశాలలో 
నుెంచ దొెంగతనెంగా తెచ్చేరెంటే, ఏదో విశిష్ుమైనదే అయియవుెంటెంది. దానిే కొస్నూ గెంజలు కనిపెంచ్చయి. కొనిే గెంజలు పరట్లల 
వునే చెట్ల దగగర వేస, మిగతా దాెంతో వెంట్ వెండిెంది. ఆ రోజు వాళ్ు కుటెంబెం వాళ్ు జీవితెం లోనే అతయెంత రుచకరమైన 
భోజనెం తినాేరు.  ఇెంకా తినాలని వునాే, ఆ పళ్ళు లేవు. 
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 రెండు నెలలు గడిచ్చయి. దతుూడి కూతురి పళిు. వాళ్ు ఇెంట్లల భోజనాలు. వియయెంకులకి భోజనెం విపరీతెంగా 
నచ్చేసెంది. దతుూడి వియయెంకురాలు, అతని భారయని బ్రతిమాలి వెంట్ ఎల చ్చసారో చెపుమెంది. దతుూడి భారయ పరట్లల పరుగుతునే 
మొకకని చూపెంచెంది. వియయెంకురాలు తనకి కూడా కొనిే పళ్ళు ఇవవమెంది. దతుూడి భారయ స్ెందేహిెంచెంది. ఇెంతలో దతుూడు, 
వియయెంకుడు అకకడికి వచ్చేరు, విష్యెం తెలుసుకునాేరు. వియయెంకుడు కూడా అదే మాట్నాేడు. దతుూడు కుదరదనాేడు. 
బయట్కి తెలిస్నూ తన తల లేచపోతుెందని భయెం. కావాలెంటే కట్ేెం స్గానికి తగగెంచ ఇవవెండి, ఈ ఫలెంతో పాట అనాేడు  
వియయెంకుడు. చ్చల ప్రలోభమైన ప్రతిపాదన. దతుూడికి ఇెంకో కూతురు కూడా వుెంది. ఆ అమాీయికీ పళిు చెయ్యయలి. 
 
 చవరికి స్రేననాేడు.. కాని, ఇది వారి ఇెంట్లల మాత్రమే వుెండాలని ఎవవరికీ ఇవవకూడదని ష్రతు. స్రే, పని 
పూరూయియెంది. ఇెంకొనిే నెలల తరువాత వియయెంకుడి ఇెంటికి ఎవరో పదు మనిషి వస్నూ ఆయన కూడా వారి భోజనెం రుచ చూస, 
అ పెండు గురుెంచ తెలుసుకొని కొనిే పటుకెళాుడు. అల, ఒక స్ెంవతసరెం తిరిగే స్రికి తిమీరుసు గారికి బాగా పరిచ్యెం వునే 
ఒక వరుూకుడి దగగరికి వళిుెంది. ఆయన దీనితో లభపడచ్ేని, దానిే అమీకోవడానికి అనుమతి కోస్ెం తిమీరుసు గారి దగగరికి 
త్మసుకెళాుడు. 
 
 అది చూస తిమీరుసు గారు తెలలబోయ్యరు. ఇదేదో అపూరవమైన ఫలమనుకుెంటే, ఇెంత సాధారణెంగా దొరుకుతుెందా? 
మరి రాజవెంట్కుడు అప్పుడల చెపాుడు? అెంటే ఆ పోరుేగ్లసు వాళ్ళు మన ప్రభ్యవులని అవమానిెంచ్చరా?  తక్షణెం వెంట్వాడికి 
కబ్దరళిుెంది. వాడు వచే, మెంత్రిగారి మెందునే ఫలనిే చూస అయోమయెంలో పడాడాు. తిమీరుసు గారు విష్యెం చెబితే, 
వాడికి దతుూడు గురుూవచే పలిపెంచ్చడు. 
 
 దతుూడు వచే, ఆ ఫలనిే మెంత్రి గారి మెందు చూస భయెంతో వణికిపోయ్యడు. తిమీరుసు గారు త్మక్షణెంగా 
చూస్నస్రికి బావురమని జరిగెందెంతా చెపాుడు. తనని క్షమిెంచ్మని, ఇెంకెప్పుడు ఇల చెయయనని, కావాలెంటే నగరెం విడిచ 
కుటెంబెంతో స్హా వళిుపోతానని, పళిు కావాలిసన కూతురు వుెందని కాళ్ళు పటుకునాేడు.   
 
 తిమీరుసు గారి యుకిూ చ్చల లోతైనది. చ్చల చురుకైన మెదడు. ఈ ఫలెం ఇెంతగా అెందరికీ నచేెందెంటే, దీనిే 
కొనడానికి ఎవవరూ స్ెందేహిెంచ్రు. పైగా అనిే చోటాల సులువుగా మొలుసోూెంది. దీనిే పదు సాథయిలో పెండిెంచ అమిీతే, వరూకెం 
పరుగుతుెంది, కోశాగారానికి అదనప్ప రాబడి. దానితో అనేక రకాల ప్రజారెంజక పనులు చ్చపట్ువచుే. సనిక శకిూకి 
తోడాుట్వుతుెంది. 
 ఇల అలోచెంచ ఆయననాేరు "స్రే క్షమిసాూను. కాని నువువ ఈ రోజు నుెంచ రకరకాల వెంట్లు ఈ ఫలెంతో చ్చస్న 
పధితి ఆలోచెంచు. " 
 దతుూడు వెంగ, వెంగ నమసాకరాలు పటిు వళ్ుబోతోెంటే, తిమీరుసు గారు అడిగారు. 
 "ఏమని పలుసుూనాేరు మీరు ఈ ఫలనిే?" 
 దతుూడనాేడు "మిరియ్యల బదులు ఈ కాయ వేసుూనాేమెండి. కాబటిు మిరపకాయ అెంటనాేమ" 
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TAM 

మూ 
డు పూట్ల ప్రశాెంతెంగా అనేెం తినడానికి మనలో చ్చల మెందికి స్మయెం ఉెండదు. 
ఎన్నే పనులు, మరన్నే కోరకలతో నితయెం పరిగెడుతూనే ఉెంటాెం. చనేప్పుడు 
ఆడుకోవడెంలో బిజీ.. లేదా చ్దువుకోవడెంలో యమా బిజీ. కానీ మన అమీ నానే 

ఊరుకుెంటారా? బ్రతిమాలో బామాలో ఏదో ఒకటి చ్చస మనకి కడుప్ప నిెండా తినిపెంచ త్మరతారు. ఇక పదుయ్యయక 
మన ఇెంట్లల పలలలకు కూడా మనెం అలనే చ్చసాూెం. ఇది ప్రతి ఒకకరి జీవితాలోల ఉెండే తెంతే అనుకుెంటే పదు 
పొరపాటే. మనకి తెలియని చ్చల మెందికి చ్చల స్మయెం ఉెంటెంది. కానీ మూడు పూట్ల న్నట్లలకి మదు 
పోవడెం గగనెం అయేయ వారు ఎెందరో. వారికి కొస్రి కొస్రి వడిాెంచ్చవారు ఉెండరు. నా అనే వారు కనపడరు. 
అనాధాశ్రమాలోల జీవిస్తూ ఉెంటారు. అలెంటి వారికి మనకి తోచన స్హాయెం చ్చయడెం మనకి పదు భారమేమీ 
కాదు. కానీ ఆ సాయెం వారికి కొెండెంత అెండగా ఉెంటెంది. ఈ నేపధయెంలో TAM వారు మహబూబ్ నగర్ 
పట్ుణెంలోని నూయ లైఫ్ చల్డారన్ హోెం అనే అనాధ శరణాలయెం లోని 60 మెంది పలలలకు ఒక నెలకు స్రిపడా 
ఆహారపదారాిలు పెంపణీ చ్చస వారితో కొెంత స్మయెం గడిప వారి మోమలోల చరునవువ చూస్న భాగయెం పొెందారు. 
ఈ కారయక్రమానిే దగగరుెండి తన ఇెండియ్య ప్రయ్యణెంలో భాగెంగా TAM బోర్ా ఆఫ్ డైరకురలలో ఒకరైన రాక్కష్ 
చూసుకునాేరు. ఇదే విధెంగా ప్రతి ఏడాది మరిెంత మెంది పలలలకు స్హాయెం చ్చస్న విధెంగా పాటపడదామని 
TAM అధయక్షుడు సురేష్ గెడా స్భ్యయలకు పలుప్పనిచ్చేరు. 
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కెం డినయ ఆఫీసు పనిలో బిజీగా ఉనాేడు. మేనేజర్ చవరి నిమష్ెంలో చెపున 
ప్రెజెంటేష్న్ మీటిెంగ్ కోస్ెం సదిెం చ్చసుూనాేడు. ఒక పకక ఇెంటి ఓనర్ పదే పదే 
సెల్ కి ఫోన్ చ్చసుూనాేడు. "ఈ నెల అద్దు అల్రెడీ కటేుశా కదా" అనుకుెంట్ట మూడు సారుల కట్ చ్చశాక 
నాలుగోసారి ఏమి కొెంప మనిగపోయిెందో అని ఫోన్ ఎతాూడు. 

 
 "బాబూ కెండినయ... నువువ ఆఫీసులో ఉనాేవా? " 
 
 "లేదెంకుల్...ఆఫీస్న నా చుట్టు ఉెంది" అని చెపాులనిపెంచ "అవునెంకుల్ చెపుెండి" అనాేడు సాధయమయినెంత మృదువుగా.. 
 
 "ఏమీ లేదు బాబ్ద.." అని ఏదో చెపుబోయ్యడు ఓనర్. 
 
 "ఏమీ లేకపోతే ఆఫీసు టెం లో ఫోన్ ఎెందుకు చ్చశారు అెంకుల్..." అనుకునాేడు మనసులో చరాకు ఆప్పకోలేక. 
 
 "మా ఇలుల అమీకానికి పటాుెం బాబ్ద. ఈ రోజే ఒక బేరెం కుదిరిెంది. ఒక వారెం రోజులోల నువువ రూెం ఖ్యళ్ళ చెయ్యయలిస 
ఉెంటెంది " చ్చల కూల్ గా చెపాుడు ఓనర్. 
 
 అదేెంట్ెంకుల్ ఇెంత స్డెన్ గా చెప్తూ ఎల? ఈ హైదరాబాద్ మహానగరెంలో వారెం రోజులోల బాచలర్ కి కొతూ ఇలుల 
ఎవరిసాూరు?  
 
 సారీ బాబ్ద ! నీకు మెందే చెపాులిసెంది. కానీ ఇెంత తొెందరగా అమీడుపోతుెందని అనుకోలేదు. నేను, మీ ఆెంటీ మా 
సెంతూరు వళిుపోతునాేెం. పలలలు ఎలగూ ఇెంక అమెరికా వదిలి రారు కదా..స్రే బాబ్ద, నేను ఉెంటాను...చెపాులిసెంది 
అయిపోగానే స్మాధానెం కోస్ెం ఎదురు చూడకుెండా ఫోన్ పటేుశాడు ఓనర్. 
 
 ఏమి చెపాులో అరథెం కాక మైెండ్ బాలెంక్ అయిన కెండినయ కి ఫోన్ కట్ అయిన శబుెం విని మళ్ళు మేనేజర్ చెపున పని 
గురుూకొచేెంది. 
 
 తొెందరగా ఆఫీసు పని మగెంచుకుని ఇెంటికి బయలేురేస్రికి సాయెంత్రెం ఏడయియెంది. 
 
 కారులో ఇెంటికి వళ్ళూెంటే ఫోన్ రిెంగ్ అవడెంతో ఫోన్ కారు బూల ట్టత్ సీుకర్ కి కనెక్ు చ్చస "హలో ప్రతాప్ రావు గారు 
చెపుెండి" అనాేడు. 
 
 "ప్రతాప్ రావు గారు కాదెండి" అెంది అవతల మహిళ్ స్వరెం.  
 
 "ఒహో మహాలక్షమమీ గారా చెపుెండి ఎల ఉనాేరు" అనాేడు. 
 
 "ఏడిశావ్ లేరా... మీ నానే ని ప్తరు పటిు పలవడానికి సగుగ లేదు?" అెంది నవువతూ అమీ మహాలక్ష్మి. 
 
 “అెంత సగుగపడే ప్తరేమీ నానే పటుకోలేదే ” అనాేడు కెండినయ నవువ ఆప్పకుెంట్ట. తల్ఫల కొడుకులు ఇదురూ మళ్ళు 
నవువకునాేరు. 
 
 "ఒరేయ్ కెండినయ ! ఇెంతకీ విష్యెం ఏమిట్ెంటే నీ కోస్ెం శాస్త్రి గారు ఒక స్ెంబెంధెం తెచ్చేరు. అమాీయిది హైదరాబాదే 
నెంట్.." ఇెంకా ఏదో చెపుబోతునే అమీ మాట్లిే మధయలోనే అడుాకునాేడు. 

 
 

కథ 
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-- రాజశేఖ్ర్ చెరుకూరి 



 “అమాీ.. మా ఇెంటి ఓనర్ ఇలుల అరజెంటగా ఖ్యళ్ళ చ్చస వారెం రోజులోల ఇెంకో ఇలుల వతుకోకమనాేడు. ఇప్పుడు పళిు 
కెంటే మఖ్యమైన పని ఇలుల వతకడెం. కాబటిు ఇప్పుడు పళిు గళ్ళు అని నా టెం వేస్ు చెయొయదుు.” చరాకు పడాాడు కెండినయ. 
 
 అెందుక్క నీకు మూడేళ్ు క్రితమే ఒక అపార్ు మెెంట్ కొనుకోకమని చెపాును. ఈ అద్దు ఇళ్ు బాధ తప్తుది నీకు. 
 
 అది కాదమాీ ! ఈ ఐటీ జాబ్ లో ఎప్పుడు ఏ సటీ కి మారతామో తెలియదు. అెందుక్క కొనలేదు అని కవర్ 
చ్చయబోయ్యడు. 
 
 ఇలుల కొెంటే పళిు తొెందరగా చ్చసుకోమెంటారనే భయెంతో నువువ ఇలుల కొనలేదని నాకు తెలుసురా అెంది మహాలక్షమమీ. 
 
 ది గ్రేట్ కెండినయ ని కనే తలిలకి ఆ మాత్రెం తెలివి ఉెండట్ెంలో తప్పులేదులే అని మనసులో అనుకుని "స్రే అమాీ , నేను 
రేప్ప చ్చసాూను మళ్ళు" అని చెపు ఫోన్ పటేుశాడు. అస్లు కెండినయ కి అరేెంజ్డా మారేజి అెంటేనే ఇష్ుెం లేదు. తన ఫ్రెండ్స చ్చల మెంది 
ప్రేమిెంచ్చ పళిు చ్చసుకుెంటనాేరు.. తను కూడా ప్రేమిెంచ్చ పళిు చ్చసుకోవాలి అని భీషిీెంచుకునాేడు. కానీ కెండినయ ని ప్రేమిెంచ్చలి 
అని ఇెంకా ఏ అమాీయికి అనిపెంచ్లేదు మరి. 
 
     *** *** *** 
            
 నానే పెంపన ఇళ్ు బ్రోకర్ భ్యజెంగ రావు కి ఫోన్ చ్చస్నూ ఒక  అడ్రెస్ చెప్పూనాేడు ఫోన్ లో కెండినయ కి.  
 
 "ఈ ఇెంట్లల ఎవరవరు ఉెంటారు" అడిగాడు కెండినయ. 
 
 "అదేెంటి? ఈ ప్రశే ఇలుల ఇచ్చే వాళ్ళు కదా నినుే అడగాలిసెంది. మీరు అడుగుతునాేరేెంటి ?" అనాేడు బ్రోకర్ భ్యజెంగ 
రావు. 
 
 "నీక్కెం తెలుసు నా బాధ.. ఆ ఇెంట్లల ఎవరనాే అమీయి ఉెంటే ట్రై చ్చసుకోవచ్ేని నా ఏడుప్ప" అని మనసులో అనుకుని, 
"ఏమీ లేదులే" అని అడ్రెస్ త్మసుకుని ఫోన్ పటేుశాడు. 
 
     *** *** ***       
  
 బ్రోకర్ భ్యజెంగ రావు ఇచేన ఇలుల అడ్రెస్ త్మసుకుని ఆ ఇెంటికి వళాుడు కెండినయ. బయట్ బెల్ పని చ్చయకపోవడెంతో 
"ఏమెండీ" అని తలుప్ప తటాుడు.  
 
 "వసుూనాే... " అని లోపలి నుెంచ ఒక స్నేని స్వరెం వినిపెంచెంది. ఇెంతలోనే తలుప్ప తెరుచుకోవడెం ఎదురుగా ఒక 
అెందమైన మల్లల త్మగ ఉెండట్ెం.. ఒకక క్షణెం ఏమీ అరథెం కాక... "నేను ఈ ఇలుల అద్దుకిదాుమని వచ్చేను" అనాేడు హడావిడిలో. 
 
 "ఎక్స కూయజ్డ మీ ! మీరు అద్దుకివవడమేెంటి" అెంది అరథెం కానటల. 
 
 "సారీ సారీ ఈ ఇెంట్లల పై పోరషను అద్దుకు ఉెందెంటే వచ్చేను" అనాేడు మళ్ళు మాట్లు స్రిచ్చసుకుెంట్ట. 
 
 "ఓహో మీరేనా... అమీని పలుసాూను ఉెండెండి" అని లోపలికి వళిుెంది. 
 
 లోపల నుెండి ఒక పదాువిడ వచేెంది. ఇెందాకటి తలుప్ప త్మసన మల్లల త్మగకీ ఈవిడకీ ఏమాత్రెం పోలిక కనిపెంచ్లేదు.  
 
 "చెప్పు బాబ్ద, ఎపుటి నుెండీ దిగాలనుకుెంటనాేవు?" డైరక్ు గా పాయిెంట్ లోకి వచేెంది పదాువిడ.  
 
 "నేను ఇప్పుడే రడీ ఆెంటీ" 
 
 "అయితే మీరు ఎలులెండి రావచుే. రేప్ప పని వాళ్ు చ్చత పైన రూమ శుభ్రెం చ్చయిెంచ ఉెంచుతాను" అెంది ఆవిడ. 
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 "పైన ఇలుల ఒకసారి చూడొచ్చే" అని అడిగాడు కెండినయ. 
 
 "తపుకుెండా" అని "అమాీయ్" అని పలిచెంది. 
 
 ఇెందాకటి మల్లల త్మగ రాగానే చెపుెంది "అమాీయ్, ఈ అబాాయికి పైన ఉనే పోరషను చూపెంచ రామాీ" అని తాళాలు 
ఇచేెంది. 
 
 ఒక చనే హాలు, బెడ్రెం విత్ అటాచా్డ బాత్రెం ఉెంది. అెంత గొపుగా లేకపోయినా మల్లల త్మగ పకకనే ఉెండట్ెంతో అెంత 
ఇబాెందిగా గా కూడా ఏమీ కనిపెంచ్లేదు. 
 
 "ఇెందాక తలుప్ప త్మసెంది మీ అమాీ గారా అెండి?" 
 
 "అవును" అని మకూ స్రిగా స్మాధానెం చెపు "ఇలుల చూడట్ెం అయియెందా" అనేటల చూసెంది మల్లల త్మగ. 
 
 "అనుకునాే.. పోలికలు ఒక్కల ఉెంటే" అనాేడు. 
 
 ఆ మాట్లకు మల్లల త్మగ చనేగా నవివెంది.  
 
 ఎెందుకు నవివెందో అరథెం కాకపోయినా .. "అమాీయి నవువకు అరథెం వదకడెం అవస్రమా... " అని తనకు తానే 
స్మాధానెం చెప్పుకునాేడు కెండినయ. 
 
 బయటి కొచే తాళ్ెం వేస్తూ "మీకు ఇలుల నచేనట్లయితే అమీతో మాటాలడెండి" అని చెపు కిెందకి దారి త్మసెంది. 
 
 కిెందకొచే చెపాుడు కెండినయ "నాకు ఇలుల ఓక్క అెండి" అని. 
 
 "కానీ మాకు ఓక్క అవావలెంటే మాత్రెం మూడు నెలలు అద్దు మెందే ఇవావలి. వళ్ళు మెందు మూడు నెలల మెందు చెపాులి. 
లేక పోతే డిపాసట్ వనకిక రాదు. ఇెంతకు మెందు ఉనే అబాాయి వచేన రెండో నెలే చెపుకుెండా వళిుపోయ్యడు. పోయిన నెల 
అెంతా మాకు అద్దు వేస్ు అయియెంది" అెంది ఆవిడ. 
 
 మూడు నెలలెంటే ఎకుకవేమో అనుకుెంట్ట ఆలోచసుూెండగానే తలిల వనక మల్లల త్మగ కనపడిెంది. "నాకు ఓక్క" ఇెంక్కెం 
మాటాలడకుెండా అనాేడు కెండినయ. 
     *** *** *** 
             
     
 నాలుగు స్తట్ క్కసులు కారులో వేసుకుని ఇెంటి మెందు కారు ఆపాడు కెండినయ. 
 
 ఇెంటి తలుప్ప తటిు పై పోరషన్ తాళ్ెం త్మసుకునాేడు ఇెంటి ఓనర్ దగగరి నుెండి. కొదిుగా తెరిచన తలుప్ప స్ెందులోెంచ 
ఓరకెంట్ చూశాడు ఎకకడైనా మల్లల త్మగ కనపడుతుెందేమో అని. ఎకకడా జాడ లేదు. 
 
 "ఏెంటి అెంటీ అెంతా నిశబుెంగా ఉెంది? మీ అమాీయి కాలేజీ కి వళిుెందా?" అడిగాడు ఆప్పకోలేక. 
 
 "అమాీయి వళిుపోయిెంది బాబ్ద" అెంది తాపీగా ఇెంటావిడ. 
 
 "వళిుపోవడమేెంటి" అరథెం కాక అడిగాడు. 
 
 "ఓ తను నా కూతురు అనుకునాేవా? లేదు బాబ్ద. తను మా చెల్లలలి కూతురు. చనేపుటి నుెండి నేను తనకి బాగా దగగర 
అవడెం వలల ననుే కూడా 'అమాీ' అనే పలుసుూెంది. హైదరాబాద్ లో ఫ్రెండ్స ని కలవడానికి వచేెంది. ఒక వారెం రోజులు ఉెండి 
నినేనే వాళ్ు ఊరు వైజాగ్ వళిుపోయిెంది. మాకు ఒక్క అబాాయి. ఆస్నేలియ్యలో ఉెంటాడు." చ్చవు కబ్దరు చ్లలగా చెపుెంది ఆవిడ. 
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 కెండినయ కి అప్పుడు అరథమయియెంది మల్లల త్మగ ఆరోజు నవివన నవువకి అరథెం. "డామిట్.. కథ అడెాం తిరిగెంది.." 
అనుకునాేడు 
 
 "అయోయ నా మతి మెండ. మీకు మూడు నెలలు అడావన్స ఇవవడానికి డబ్దా కవరోల పటిు పాత ఇెంట్లలనే మరిేపోయ్యను. 
అది త్మసుకుని ఒక అరగెంట్ లో వచ్చేసాూను ఆెంటీ" అని ఆవిడ స్మాధానెం కోస్ెం ఎదురు చూడకుెండా కారు వైప్ప పరిగెతాూడు. 
 
 "ఇెంకా నయెం మూడు నెలల అడావన్స ఇచే అకకడే ఇరుకుకపోయి ఉెంటే చ్చ్చే వాడిని" అనుకునాేడు మళ్ళు ఆ ఇెంటి 
ఛాయలకు వళ్ళు ఉదేుశెం లేని కెండినయ. 
 
     *** *** *** 
             
 కొతూ ఇలుల దొరిక్క వరకు ఫ్రెండ్ రూెం లోకి మారి మళ్ళు వతుకులట్ మొదల్లటాుడు కెండినయ. 
 
 ఏ ఇెంటికి వళిునా... మదురు త్మగలే తపు మల్లల త్మగలు ఎకకడా కనపడట్ెం లేదు అతనికి. 
 
 ఇెంతలో ఒకరోజు బ్రోకర్ భ్యజెంగ రావు మళ్ళు ఫోన్ చ్చస ఒక నెంబర్ ఇచే వాళ్ు ఇెంట్లల పై పోరషను ఖ్యళ్ళ ఉెంది 
చూసరమీని చెప్తూ ఆ ఇెంటికి వళాుడు కెండినయ. 
 ఈసారి ఇలుల చ్చల నచేెంది కెండినయ కి. అెంతకు మిెంచ ఆ ఇెంట్లల కరెంట త్మగ లెంటి అమాీయి ఇెంకా బాగుెంది. 
అమాీయికి పళిు కాలేదని, ఆ ఇెంట్లలనే ఉెంటెందని, బీటెక్ ఫైనల్ సెమిస్ుర్ చ్దువుతుెందని మెలలగా కూపీ లగాడు. 
 
 వాళ్ళు చెపున ష్రతులనిేెంటికీ స్రే అని చెపు తెండ్రికి కాల్ చ్చస మెంచ ఇలుల దొరికిెంది నానాే ! రేప్త దిగబోతునాేను 
అని చెపాుడు. 
 
 ఇెంతలో వాళ్ు నానే చ్చతిలో నుెండి ఫోన్ త్మసుకునే వాళ్ు అమీ "కనాే.. వచ్చే వారెం వరకూ మెంచ రోజులు లేవు రా. 
వచ్చే గురువారెం నాడు మెంచ రోజు. ఆ రోజు ఇలుల మారు" అని చెపుెంది. 
 
 అయిష్ుెం గానే తలూప ఫోన్ పటేుసాడు కెండినయ. వెంట్నే బ్రోకర్ కి కాల్ చ్చస వచ్చే వారెం దిగుతాను. “కానీ ఈ రోజు 
నుెండే అద్దు కడతాను ఇెంకెవవరికీ ఆ ఇలుల చూపెంచొదుు” అని చెపు అతని అకెంట్ డీటెయిల్స త్మసుకుని బ్రోకర్ కి ఇవావలిసన డబ్దా 
ట్రాన్స ఫర్ చ్చశాడు. 
 
    *** *** *** 
 
 అనుకునేటేు గురువారెం ప్రొదుుటే ఆఫీసుకి హాఫ్ డే ల్ఫవ్ పటిు అద్దు ఇెంటి మెందు వాలడు కెండినయ. 
 
 ఏదో కొతూగా అనిపెంచెంది ఇెంటిని చూస్నూ. "కరకుు ఇెంటిక్క వచ్చేనా" అని ఒకసారి మళ్ళు తేరిపారా చూశాడు. అదే ఇలుల.. 
స్ెందేహెం లేదు. కానీ కొతూగా సునేెం కొటిు రెంగులు వేయిెంచనటు ఉెంది. 
 
 వర్రి చూప్పలు చూసుూనే కెండినయ వైప్ప అప్పుడే బయట్కి వచేన ఇెంటాయన కనపడాాడు. 
 
 "బాగునాేవా బాబ్ద? బ్రోకర్ చెపాుడు మెంచ రోజు కోస్ెం ఈ రోజు దాకా ఆగావని. ఈ రోజులోల నీ లెంటి పదితయిన 
కుర్రాళ్ళు ఎెంత మెంది ఉనాేరు?" అనాేడు ఇెంటాయన. 
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 మెలలగా నవివ... “ఏెంట్ెంకుల్ ఇెంటికి ప్తయిెంట్ వేయిెంచ్చరా?” అని అడిగాడు కెండినయ. 
 
 “అవును బాబ్ద. మా అమాీయి నిశిేతారిెం జరిపాెం మొనేనే. అబాాయి అమెరికాలో బాగా సథరపడిన డాకుర్ గారి 
అబాాయి. కెంపూయట్ర్ ఇెంజినీర్ గా చ్చస ఇప్పుడు తను కూడా ఒక కెంపనీ సాుర్ు చ్చశాడు. ఇెంకొక రెండు నెలలోల అమాీయి చ్దువు 
అయిపోగానే పళిు అనుకుెంటనాేెం. మొనే వచేనప్పుడు హడావిడిలో నీకు చెపుడమే మరిేపొయ్యయను.” 
 
 ఆయన ఇెంకా ఏదో చెప్పూనాేడు.. కానీ కెండినయ కి ఏమీ వినపడట్ెం లేదు. 
 
 అమీ మెంచ రోజు.. మెంచ రోజు అెంటే ఈ రోజు దాకా ఆగాడు. ఇదేనా మెంచ రోజు? అవును ఇది నిజెంగా భలే 
మెంచ రోజు... అని మనసులో అనుకునాేడు కెండినయ ఏడవలేక నవువతూ. 
 
 "బాబూ" ఏదో లోకెంలో ఉనే కెండినయ ని కదిలిెంచ్చడు ఇెంటాయన. 
 
 అెంకుల్... నేను పాత ఇెంట్లల ఇెంకో స్తట్ క్కస్ మరిేపోయ్యను.. త్మసుకుని ఒక గెంట్లో మళ్ళు వసాూ అని స్మాధానెం 
కోస్ెం చూడకుెండా కారకాకడు కెండినయ. 
 
 వళ్తూ వళ్తూ వాళ్ు నానేకు ఫోన్ చ్చస "మా ఆఫీసు ల్గక్కష్న్ తవరలో మారేే అవకాశెం ఉెంది అెంటనాేరు నానాే. 
అప్పుడు ఈ ఇలుల మా ఆఫీసుకి బాగా దూరెం అవుతుెంది. కాబటిు ఈ ఇలుల వదుు అనుకుెంటనాేను." అని ఫోన్ పటేుయబోయ్యడు.  
 
 “కెండినయ.. మీ అమీ ఒకసారి మాటాలడుతుెందెంట్” అనాేడు వాళ్ు నానే. 
 
 అమీ ఫోన్ త్మసుకుని "కనాే.. శాయెం ప్రసాద్ గారని నానే ఫ్రెండ్ ఒకాయన హైదారాబాద్ లో ఉెంటారని చెపాును కదా. 
వాళ్ు అమాీయికి స్ెంబెంధాలు చూసుూనాేరెంట్. నీక్కమనాే నచుేతుెందేమో అని ఒక ఫొట్ల తెపుెంచ్చరు నానే. నీ ఈమెయిల్ కి 
పెంపాను. నీకు కూడా మపపు ఏళ్ళు దాటతునాేయి కదా. ఒకసారి చూస నచేతే పళిు చూప్పల కోస్ెం మేమ హైదరాబాద్ 
వసాూెం. ఫొట్ల చూస ఫోన్ చెయియ కనాే" అెంది. 
 
 త్మగల వేట్లో అలసపోయిన కెండినయ ఏ మహూరాూన ఉనాేడో ఫోన్ మాటాలడుతూనే ఈమెయిల్ ఓపన్ చ్చస చూశాడు. 
అమాీయిని చూడగానే బెంగారు త్మగ లగా అనిపెంచెంది. 
 
 ఫొట్ల చూసనటు అమీకు చెపుకుెండా "స్రే అమీ.. మీకు నచేతే నాకు నచేనటేు.. పళిు చూప్పల డేట్ ఫిక్స చ్చస చెపుెండి. 
ఆఫీసులో ల్ఫవ్ పటాులి కదా.." అని ఫోన్ పటేుశాడు. 
 
 కొడుకు ఫోన్ పటెుయయగానే కెండినయ తెండ్రి బ్రోకర్ భ్యజెంగ రావుకి ఫోన్ చ్చశాడు. "మేమ ఎలెంటి ఇళ్ళు 
కావాలనుకునాేమో అలెంటి ఇళ్ళు మా అబాాయికి చూపెంచనెందుకు చ్చల థాెంక్స బాబ్ద. నీకు ఇసాూమనే డబ్దాలు నీ అకెంట్ కి 
ట్రాన్స ఫర్ చ్చశాెం. ఇెంకా మా ఫ్రెండ్స లో ఇలెంటి పలలలు ఉనే వాళ్ళు ఉనాేరు. వాళ్ుకి కూడా నినేే రికమెెండ్ చ్చసాూ." అని ఫోన్ 
పటేుస మహాలక్షమమీ వైప్ప విజయ గరవెంతో చూశాడు ప్రతాప్ రావు. 
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తె లుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ స్ెంస్థ క్రీడలపై తమ ప్రోతాసహానిే విస్ూరిస్తూ పెంగ్ పాెంగ్ (టేబ్దల్ టెనిేస్) 
ట్లరేమెెంట్ ను ఆగసుు 26, 2018 న కొలెంబియ్య లోని హావర్ా కెంటీ టేబ్దల్ టెనిేస్ సెెంట్రోల నిరవహిెంచ్డెం జరిగెంది. 
TAM ప్పరుష్ స్భ్యయలకు మాత్రమే ప్రతేయకెంగా నిరవహిెంచ్బడిన ఈ కారయక్రమెం ఆదయెంతెం హుషారుగా సాగగా చవరకు 
హోరాహోరీగా జరిగన పోరులో క్రిెంది స్భ్యయలు విజేతలుగా నిలిచ్చరు. 
 

మొదటి బహుమతి: సుమ దొెంగ 
రెండవ బహుమతి: రామారావు తుళ్తురి 

 
ఈ కారయక్రమానికి సాునసరులగా NRI Desi Charms మరియు వెంకట్ గుర్రెం వయవహరిెంచ్చరు. 
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TAM 
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హనుమకు బెెండిలయ్యయ్యనని, హాస్మగానది జపురవవరో! 
మనువుగజపునటిు సరి, మారివినాయకు భారయయౌట్య్య? 
కినుకవహిెంచ దేవతలు, కిమీనకుెండగ నేమిజేతురో! 
పనుప్పన కలిక వాస్నల్ల, పావన మూరిూ కదేల? రామయ్య! 
************************************************[1] 
 
 
సుెందరమైన రూపమది, స్తనృతవాకయమె మూరిూమెంతమౌ! 
అెందరిగుెండెలెందుకొని, యకుకనజేరుేద వెంచు నమీగా! 
మెందుగ వారూజపుతని మూయకు నీదగు ప్రేమ దావరమల్ 
కుెందగజేయనేలమరి? కూలేగబోకుర? వారి రామయ్య! 
************************************************[2] 
 
 
సాగర వాహినై కదిల్ల, స్నుేతిజేయగ నీదు భకుూలే! 
ఆగని శ్రది వారిదిట్, అెందగలేమటవెంటి భకుూలన్! 
త్మగలవోల్ల నలులకుని, త్మయగ పాడిరి శోలక పాఠమల్ 
మీగడ చలిక వనేగను,  మినేగ వారిని జూడు రామయ్య! 
************************************************[3] 

- సుపాణి 
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చ్కకని సౌఖ్య స్ెంపదలు చ్లలగ బెందుట్ మేల్లయౌగదా! 
మికుకట్మైన శ్రీలుయును మినుేకుజేరుేను మానవాళినే! 
తకుకవయేమి యునేదిక? ధనయత నెందగ భకిూయుెండగా! 
నికకమె బలికనారుగద నీతిగ బెదులు, రామచ్ెంద్రుడా!
************************************************[4] 
 
రామని రాజయ పాలనమ, రెంజిలజేసెను మెచుేకోలుగా! 
రామడె దేవుడెంచు ప్రజ, రకిూతొ భకిూగ నుెండిపోవగా! 
స్నమమ గోర నెందరికి,  స్నవలు మీచుేచు వారి కెప్పుడున్! 
కామిత యరిస్ెంపదలు కానుకనివవర రామచ్ెంద్రుడా ! 
************************************************[5] 
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పదయ తాతురయెం 
ఆెంజనేయసావమికి వివాహమైనదని 
సువరేలస్మేతుడని, ఎనెేన్నే కలిుతకథలతో, జనవాహినిని 
మభయపట్ుదలచన వారల్లెందరో సుమా! 
కానీ, ఇదెంతా తెలియని వారి కటుకధలే సుమా! మాతృస్వరూపమైన శ్రీస్తిని ఆయనకు భారయగా జప్పుట్ 
ఎెంత బాధాకరమ అపారమ రామయతెండ్రీ! 
----------------------------- 
రామచ్ెంద్రప్రభూ! నీ శోభాకరమైన రూపమ, అెందరి మనసులను ఇటేు దోచుకొనగలిగనెంత 
మన్నహరమైన దివయమెంగళ్ స్వరూపమ. 
దరిజేరిన వారినెందరినీ గుెండెకు హతుూకుని ఆదరిెంచ్చ నీ సౌశీలయమనెెంతపొగడినా తకుకవేగద సావమీ! 
ఇల అనాేనని కిెంచ్పడక వారినెందరిని శ్రేయో మారగగామలను గావిెంచు రామయ్య! 



వెం దేళ్ు చ్రిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధెంగా క్కరళ్ రాషాేనిే అతలకుతలెం చ్చసన వరద భీభతసెంలో ఎెంతో మెంది 
ప్రణాలు కోలోువడమే కాక వేల స్ెంఖ్యలో ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యయరు. ఈ ఆపతాకలెంలో మన పొరుగు రాష్ట్రమైన క్కరళ్ 
ప్రజలకు తమ వెంతు స్హాయెం చ్చస్నెందుకు TAM స్ెంస్థ ఇచేన పలుప్పకి మెంచ స్ుెందన లభిెంచెంది. సానుభూతి చూప్త 
మనసు కనాే... స్హాయెం చ్చస్న చ్చతులు గొపువి అనే నిజానిే గ్రహిెంచ, TAM స్భ్యయలు, స్నేహితులు తమ మెంచ మనసు 
చ్చటకుెంట్ట విరాళాలు ఇవవగా దాదాప్ప 2,100 డాలరుల స్నకరిెంచ్బడాాయి. ఈ మొతాూనిే క్కరళ్ మఖ్య మెంత్రి నిధ్ధకి ఇవవడెం 
జరిగెంది. కష్ుకాలెంలో అెండగా నిలబడటానికి తమ వెంతు ప్రయతేెం ఎప్పుడూ చ్చసాూమని TAM స్భ్యయలు మరియు TAM 
స్నేహితులు మరొకక సారి చ్చటి చెపు తమ దొడా మనసు చ్చటకునాేరు. 
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మొ దట్లల భయెంగానే ఉెండేది, ఉబర్ డ్రైవ్ చ్చసుూెంటే. మఖ్యెంగా  Balti-
more Downtown లోని ఇరుకు వీధులోల. ఆ భయెం పోవడానికి, 

Baltimore లోనే ఎకుకవ డ్రైవ్ చెయయడెం మొదల్లటాును. మెలలగా భయెం పోయిెంది. దారి 
తపుట్ెం తగగెంది. నా కారులో ఎక్కక కలీష్ెంలేని మనుషులు, వారితో జరిప్త స్వచ్ిమైన 

స్ెంభాష్ణలు, గాయ్యలమయమైన నా మనసుకి ఊరట్ కలిగెంచ్డెం మొదల్లటాుయి. వారితో మాటాలడుతుెంటే ఆనెందెంగా 
అనిపెంచ్చది. కారు సీురిెంగ్ పటుకుని డ్రైవ్ చ్చసుూెంటే ప్రపెంచ్చనిే జయిెంచనటలెండేది. వారిని జాగ్రతూగా వారు చ్చరవలసనచోట్ 
దిెంచనప్పుడలల గరవెంగా అనిపెంచ్చది. 
 తెలలవారు, నలలవారు, మెకిసకనుల, ఇెంకా అనేక ఇతర దేశాల నుెంచ వచేన ఇమిీగ్రెంటల, ఆడా, మగా, అనిే 
వయసులవాళ్తు, నాకు రైడరులగా వచ్చేవారు. వారితో మాటాలడే అవకాశెం కలిగన ప్రతిసారీ, వారినీ వారి జీవనశైలినీ అరిెం 
చ్చసుకోవడానికి ప్రయతిేెంచ్చదానిని. ఎల ఈ అమెరికాలో ఇనిే రకాల జాతులవారు తమ మతాలూ, భాష్లూ, స్ెంస్కృత్మ 
స్ెంప్రదాయ్యలూ వేరైనపుటికీ, చ్కకగా కలిస మెలిస ఉెండగలుగుతునాేరు? ఈ ప్రశేకి స్మాధానెం వతకడానికి 
ప్రయతిేెంచ్చదానిని...     
 ఇదే క్రమెంలో అనేకమైన అనుభవాలు, పదిలెంగా దాచుకోదగగవి, ఎదురవసాగాయి. ఇమిీగ్రెంట్ స్త్రీనయి, నేను ధైరయెంగా 
టాకీస నడపడెం చ్చల మెందికి నచ్చేది. కొెంతమెంది రోజులు బాగా లేవని నాకు జాగ్రతూ చెప్తువారు. కొెంతమెంది నేనెల డ్రైవ్ 
చ్చసాూన్ననని, సీట బెలుు పటుకుని భయెంగా కూరుేనేవారు. కొెందరు అస్సలు మాటాలడేవారు కాదు, కొెందరు మాటాలడితే ఆప్తవారు 
కాదు. కొెందరు తమ స్మస్యలు చెప్పుకుని బాధపడితే, కొెందరు నా కషాులు తెలుసుకుని ధైరయెం చెప్తువారు. కొెందరు tip ఇస్నూ, 
కొెందరు నాకు Bad Rating ఇచ్చేవారు. Uber Driver Rating తొెంభై శాతెం కెంటే తకుకవైతే, ఉదోయగెం నుెంచ తొలగసాూరు. 
అెందుక్క కష్ుపడి చతూశుదిితో పని చ్చస్నదానిే. 
      ***  ***  *** 
 
 ఒకసారి ఒక జైలు వారాన్ నా కారకికెంది. "జైలోల ఎల ఉెంటెంది?" అని అడిగాను. 
 "Nobody would want to be there!” తలకాయ అడాెంగా ఊప్పతూ చెపుెంది, “It’s a tough place.” 
 జైలోల గ్రూప్పలుగా ఏరుడి, inmates ఒకరినొకరు కొటుకుెంటారట్! 
 "మరి మీరు వాళ్లని ఆపరా?" అని అడిగాను. దానికామె స్మాధానెం చెపులేదు. "Lots of fights!" మళ్ళు తల అడాెంగా 
ఊపెంది. 
 అెంటే వీళ్ుకి వాళ్ుని ఆపడెం కుదరదేమో! అమెరికాలో, ఇెండియ్యలో అనిే జైళ్లలో ఇెంతేనా?! ఆమెను జైలు దగగర దిెంచ 
నిట్టురాేను.. 
     ***  ***  *** 

 

 


- బిెందు తాడివాక  

(రెండవ భాగెం) 
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 ఆరోజు Maryland Science Center నుెంచ trip request వచేెంది. రైడర్ ప్తరు ఎమీీ. నాకు కాల్ చ్చసెంది. ఫోన్నల 
పలలల గొెంతులు వినిపెంచ్చయి. ఎవరో తలిల పాపెం పలలలతో తెంటాలు పడుతునేటలెంది, తవరగా వళిల జాగ్రతూగా ఎకికెంచుకోవాలి, 
అనుకుెంట్ట బయలుదేరాను. అకకడకు చ్చరేస్రికి  ఇదురు ఆడవాళ్ళల, ఇదురు పలలలు, stroller తో పాట కనిపెంచ్చరు. Stroller 
పట్ుట్ెం కోస్ెం నేను కారు ట్రెంక్ తెరిచ్చను. ఎమీీ కారకుకతూ, ట్రెంక్ అవస్రెం లేదని, తన పలలలు Science Center చూడటానికి 
వళ్ళూనాేరని, తాను మాత్రెం work కి వళాులని చెపుెంది. ఆ పలలలిదురూ ఇెంకొకావిడతో కలిస Science Center లోకి 
వళిుపోయ్యరు.  
 "ఎవరావిడ?", ఎమీీని అడిగాను, "పలలలు Nanny తో పాట వళ్ళూనాేరా? 
 
 “She is my wife.” అెంది. 
 
 నేను తప్పుగా వినాేనా?! లేక ఈమె మగవాడా? వనకిక తిరిగ చూసాను. ఆమె మగవారి దుసుూలు వేసుకుెంది గానీ, 
ఆడావిడే! 
 
 "She is my wife! We both are their Moms!” మళ్ళు చెపుెంది. 
 
 ఒకకసారిగా నా గుెండె గుెంజినట్ుయిెంది. ఇనాేళ్తు వినాేను, ఇప్పుడు ప్రతయక్షెంగా చూసుూనాేను. షాక్ నుెంచ వెంట్నే 
తేరుకుని డ్రైవ్ చెయయట్ెం మొదల్లటాును.  
 
 "పలలలను adopt చ్చసుకునాేరా?" అడగచోే లేదో అనుకుెంట్ట అడిగాను. 
 
 “We both conceived them. She gave birth. And I legally adopted them. So they are legally ours!” 
 
 ఒక బిడాని ఇదురాడవాళ్ళల ఎల conceive చ్చసాూరబాా? ఒకవేళ్ ఇదురు పలలల్ఫే చెరొకరూ conceive  చ్చసారేమో! 
 
 ఇెంక నేను దాని గురిెంచ్చమీ అడగలేదు. అెందరితో మాటాలడినటేల యధాలపెంగా కబ్దరలలో దిగపోయ్యను. ఆవిడ తన 
పలలల గురిెంచ, తన కుటెంబెం గురిెంచ చెపుసాగెంది. ఆమె చెప్పూనేదానిే బటీు అెందరు కుటెంబాలలనే వీరు కూడా సాధారణమైన, 
స్ెంతోష్కరమైన జీవితానేే గడుప్పతునాేరు. ఎవరూ వీరిని వలి వేయలేదు. అెందరూ వీరిని అరిెం చ్చసుకునాేరు. వీరి బెంధానిే 
ఒప్పుకునాేరు. ఇకకడి చ్ట్ుెం వీరి వివాహానిే అెంగ్లకరిెంచెంది. అెందరిలో ఒకరిగానే వారు తమ జీవితానిే గడుప్పతునాేరు. 
భినేతవెంలో ఏకతవమెంటే ఇదేనేమో! 
 
          (తరువాయి భాగెం వచ్చే స్ెంచకలో)  
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 త్మ రిక లేని జీవన య్యనెంలో మనసుకి హుషారునిచ్చేవి క్రీడలు. మనసుకి ఉలలస్మే కాకుెండా 
తనువుకి సతెం ఆట్లు ఎెంతో ఉపయోగెం. ఈ ప్రయోజనెం గమనిెంచ్చ TAM బాడిీెంట్న్ క్రీడను 

గత కొెంత కాలెంగా ప్రోతసహిస్తూ 2018 ఆగసుు 11న ఎలిలకాట్ సటీ లోని మెడోబ్రూక్ అథ్లలటిక్ కాెంపలక్స లో 
నిరవహిెంచ్డెం జరిగెంది. దాదాప్ప 100 మెంది వీక్షకులు ప్రోతసహిస్తూ ఉెండగా 20 కి పైగా జటల పోటీ పడాాయి. 
ఇెందులో ప్పరుషుల డబ్దల్స, మహిళ్ల డబ్దల్స, మిక్స డ్ డబ్దల్స జటల ఉనాేయి. పోటాపోటిగా జరిగన ఈ హోరా 
హోరీ పోరులో ఆరు జటల విజయక్కతనెం ఎగురవేశాయి. ఈ కారయక్రమ స్తురిూ తో ప్రతి ఏడాది ఈ పోటీలు 
నిరవహిెంచ్చలని పాల్గగనే వారెందరూ TAM ని కోరారు. ఈ స్ెందరభెంగా విజేతలకు బహుమతులు అెందజేస్తూ ఈ 
కారయక్రమెం విజయవెంతెంగా నిరవహిెంచ్డానికి తోడుడిన TAM క్రీడా విభాగానిే మరియు వాలెంటీరులగా 
వయవహరిెంచన ఇతర స్భ్యయలను ప్రెసడెెంట్ సురేష్ గెడా అభినెందిెంచ్చరు. 
 
 ఈ కారయక్రమానికి సాునసరులగా రియ్యలుర్ వెంకట్ గుర్రెం మరియు Y2 అకాడెమీ వయవహరిెంచ్చరు. పస్ెందైన 
బిరాయని వెంట్కాలతో పారడైస్ బిరాయనీ పాయిెంట్ వారు క్రీడాకారులకు, వాలెంటీరలకు భోజన స్దుపాయెం 
అెందజేశారు. 

TAM 
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TAM 2018 బాడిీెంట్న్ పోటీల విజేతలు: 
 
 
 

సురేష్ / సబి (ప్పరుషుల డబ్దల్స - మొదటి బహుమతి) 
ప్రస్నే / రాహుల్ (ప్పరుషుల డబ్దల్స - రెండవ బహుమతి) 

 
సునయన / మమత (మహిళ్ల డబ్దల్స - మొదటి బహుమతి) 
కళాయణి / విజయ (మహిళ్ల డబ్దల్స - రెండవ బహుమతి) 

 
రాజేష్ / సునయన (మిక్స డ్ డబ్దల్స - మొదటి బహుమతి) 
కళాయణి / భగత్  (మిక్స డ్ డబ్దల్స - రెండవ బహుమతి) 
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ప లలలు, పదులు అెందరూ కలిస ఒక్క రీతిన ఉతాసహెంగా జరుప్పకోవడెం వినాయక చ్వితి ఆనవాయిత్మ. భారత దేశెంలో 
కులమతాలకు అత్మతెంగా జరుప్పకునే ఏకైక ఉతసవెం వినాయక మహోతసవెం. ఎన్నే మతాలకు ఆలవాలమైన దేశెం 
లో అెందరినీ ఏక తాటిపైకి తెచ్చే స్నిేవేశెం వినాయక చ్వితిక్క సాధయెం. లెంబోదరుడని, వినాయకుడని, లోక 
నాయకుడని, విఘ్నేశవరుడని .. ఇల ఏ ప్తరుతో పలిచనా పలిక్క దైవెం వినాయకుడు. మూషిక వాహనుడై ఇెంటిెంటా 

ఆశీసుసలనెందిెంచ్చ వినాయకుడు అెందరికీ ఎెంతో ప్రీతి పాత్రెం. విఘ్నేశవరుడిని తలుచుకుని చ్చస్న ఏ పని అయినా విఘేెం లేకుెండా 
జరగాలిసెందే అని అెందరూ విశవససాూరు. ఇెంతటి శకిూవెంతుడైన వినాయకుని గూరిే మెందు తరాల వారికి తెలియజప్తు 
స్తసెంప్రదాయ్యనిే కొనసాగస్తూ ఈసారి తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ వారు మూడు రోజుల పాట మేరీలెండ్ లోని 
నాలుగు వివిధ ప్రెంతాలోల మటిు వినాయకుని తయ్యరు చ్చస్న మహతూర కారయక్రమానిే చ్చపటాురు. ఈ కారయక్రమానికి దాదాప్ప 200 
మెంది చనాేరులు హాజరై తమ చటిు చ్చతులతో మటిు వినాయకుని తయ్యరు చ్చస 'ఈ దేవుడు నా సెంతెం' అనే భావనలో 
మరిసపోయ్యరు.  
 
 ఓవిెంగ్స మిల్స, కొలెంబియ్య, గైతర్స బర్గ, మరియు ఫ్రడెరిక్ ప్రెంతాలోల సెపుెంబరు 8 నుెండి సెపుెంబరు 10 మధయన జరిగన 
ఈ కారయక్రమాలకి స్హకరిెంచన TAM స్భ్యయలెందరికీ ప్తరు ప్తరున అధయక్షుడు సురేష్ గెడా కృతజఞతలు తెలియజేశారు. 
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స్తరోయదయ స్మయ్యన ప్రకృతి సోయగెం 



 ఈ చత్రాలను చూడగానే జీవెం ఉటిుపడుతునాేయి కదూ..ఇవి ఇెంట్రేట్ లో నుెండి డౌన్ లోడ్ చ్చసనవి కాదు సుమా...ఇవి 
స్వయ్యనా మన TAM స్భ్యయరాలు వైదయ వరద గారు తన స్వహసాూలతో గ్లచన (జీవెం పోసన) చత్రాలు. ఇెంకెెందుకు ఆలశయెం...ఈ 
కళాకారిణి ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మెందు మెందు మరన్నే మెంచ చత్రరాజాలు గ్లయ్యలని TAM మనస్తురిూగా 
కోరుకుెంటెంది. 
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TAM Helpline ప్ర 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 రాషాేల 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 మేరీలెండ్ లో ఏదనాే అవస్రెం లేదా ఇబాెంది ఉనే తెలుగు వారు ఈ క్రిెంది 
నెంబరుకు ఫోన్ చ్చసన ఎడల స్మచత స్హాయెం చ్చయడానికి లేదా స్మాచ్చరెం ఇవవడానికి ప్రయతేెం 
జరుగుతుెంది. 
 
 

TAM Helpline దావరా చ్చయగల స్హాయ్యలోల కొనిే: 
 
 మేరీలెండ్ ప్రెంతానికి కొతూగా వచ్చే వారికి ప్తయిెంగ్ గెస్ు మరియు రెంట్ల్ అపార్ు మెెంట్ కి 

స్ెంబెంధ్ధెంచన వివరాలు. 
 
 అమెరికా స్ెందరశనకు వచేన తలిలదెండ్రులకు ఆరోగయ స్మస్య వచేన ఎడల స్రైన డాకురల స్మాచ్చరెం 

అెందజేయడెం. వారికి తొెందరగా అపాయిెంట్ మెెంట్ దొరిక్క విధెంగా కృషి చ్చయడెం. 
 
 అమెరికాలో మరణిెంచన 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 Helpline Number:  +1 443 914 3332 
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 తె లుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ (TAM) కుటెంబ స్భ్యయలెందరూ ప్రతి ఏటా ఆహాలదకరమైన 
వాతావరణెంలో కలిస ఆనెందానిే పెంచుకునే వేస్వి స్ెందడి (పకిేక్) ఈసారి సెపుెంబర్ 29, 2018 న అలు 

రిడ్జ పార్క లో జరిగెంది. చనాేరుల ఆట్లతో, స్భ్యయల మచ్ేట్లతో, పస్ెందైన కారయక్రమెం పెండివెంట్లతో ఆనెందెంగా జరిగెంది. 
TAM తన ఆనవాయిత్మని కొనసాగస్తూ ఎపుటిలగే నూతన అదయక్షుడిని ఎనుేకునే సాెంప్రదాయెం ప్రకారెం ఎనిేకలు నిరవహిెంచెంది. 
అధయక్ష పదవికి నిరవహిెంచన ఎనిేకలోల TAM మహిళా విభాగ కారయదరిశ అనిత మతోూజు గారు మరియు బోర్ ా ఆఫ్ డైరకుర్ గా 
కొనసాగుతునే సామినేని శ్రీనివాస్ గారు పోటి పడాారు. ఈ ఎనిేకలోల సామినేని శ్రీనివాస్ గారు విజయెం సాధ్ధెంచ 2018-19 
కాలనికి గాను అధయక్షునిగా ఎనిేకయ్యయరు.  
 2018-19 కాలనికి గాను వైస్ ప్రెసడెెంట్ గా వెంకట్ నరహరిసెటిు గారు మరియు జనరల్ సెక్రెట్రీ గా కూకట్ల వెంకట్ గారు 
ఎనిేకవగా, బోర్ ాఆఫ్ డైరకురులగా అనూరాధ ఓరుగెంటి గారు, అపాురావు పాతూరి గారు, విన్నద్ శేఖ్ర్ గారు, సాయినాథ్ భెండారి 
గారు ఎనిేకయ్యయరు. ఎనిేకలు స్హృదాభవ వాతావరణెంలో జరగడెం ఎెంతో ఆనెందకరమని ప్రసుూత అధయక్షుడు సురేష్ గెడా ఆనెందెం 
వయకూెం చ్చశారు. ఈ కారయక్రమానికి పస్ెందైన భోజనానిే అెందిెంచన చోపాతి (హాన్నవర్) వారికి, ఐస్ క్రీెం అెందిెంచన కోల్ా సోున్ క్రీమరీ 
(కొలెంబియ్య) వారికి, మిమిక్రీతో అలరిెంచన ప్రవీన్ పొనూేరి గారికి ప్రతేయక ధనయవాదాలు తెలియజేశారు. 

TAM 
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Our Proud Sponsors 
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TAM Patrika CROSSWORD    

 Who ever sends the correct answers earlier 
to the above mentioned email address will 
be considered as winners. 

 If no one answers all the questions correctly, 
winners will be decided based on most num-
ber of correct answers. 

 TAM Patrika reserves the right to select the 
winners. 

 Any questions related to this can be sent to 

tampatrika@tamaryland.org. 

P l e a s e  s e n d  y o u r  a n s w e r s  t o                                               
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days 
after the release date of TAM Patrika. 
 
 Answers received after 30-days of TAM 

Patrika release will not be considered. 
 Participants must be of Telugu origin resid-

ing in Maryland, USA. 
 Please encourage your kids to work on this. 
 First 3 winners will be given a 10-dollar gift 

card each. 
 Answers, Winners names, and names of all 

people who have correctly answered will be 
announced in the next edition of TAM 
Patrika. 
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EXECUTIVE 

COMMITTEE - CHAIRS 

Rajasekhar Cherukuri 

TAM Patrika 

Archana Kathi 

Cultural 

Bhagath Yarlagadda 

Food Committee 

Sombabu Mullapudi 

Membership  

Sainath Bandari 

Event Management  

Kishore Korrapati 

Sports 

Kiran Talluri 

Election 

Swathi Ranga 

Social Media 
Anitha Muthoju 

Womens Forum 

Madhavi Kaipa 

Financial Audit 

Shyamala Tirunagari 

Hospitality 

Sujatha Srinivas 

Decoration 
Srinivas Potu 

Spiritual 

Apparao Pathuri 

Telugu Literature 

Smitha Bodepudi 

Kids Activities 

Vamshi Gandham 

Photography 

Harish Kukatla 

By-laws 

Harsha Peramaneni 

Volunteer Services 

Srinadh Kandru 

Facility Services 

Vamshi Ingu 

Transportation  

Vijay Aluru 

Awards Committee 
Haritha Chintapally 

Womens Sports 

Srini Dama 

TAM Creative IT 

Kondal Nookala 

Community Services 



EXECUTIVE COMMITTEE  
C0-Chairs 

Ravi Kopparapu 

TAM Patrika 

Srini Pigilam 

Cultural 

Bharath Reddy Vatti 

Food Committee 

Kiran Kumar Chandra 

Event Management 

Ramarao Tulluri 

Sports 

Hari Kothurthi 

Election 

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 

Mrudula Mallina 

Womens Sports 

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 
ప్తరొకనే 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 పెంప్త ఆరిుకల్స మీ సెంతెం అని హామీ పత్రెం జతపరచ్చలి. ఇతరుల నుెంచ స్తురిూ పొెంది వ్రాస్న వాటికి refer-
ences ఇవావలి. 
 
4) మీరు వ్రాస్నవి తెలుగులో ఉెంటే మెంచది. తెలుగు టపెంగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మరేదైనా online టప్ రైట్ర్ 
స్దుపాయెం ఉపయోగెంచుకోెండి. చ్చతి వ్రాతతో పెంప్త వారు చ్కకటి దస్తూరితో వ్రాస సాకన్ చ్చస పెంపగలరని మనవి. 
 
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మొదటి తారీఖున వలువడుతుెంది. మీ అమూలయమయిన ఆరిుకల్స/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల మెందుగా అెందేటల చూడెండి. 
 
6) మీ ఆరిుకల్స ప్రచురణకు సీవకరిెంచ్బడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుెంది. 
 
7) ప్రచురణ తుది నిరణయెం స్ెంపాదకులదే. ఏ కారణెం చ్చతనయినా మీరు పెంపన ఆరిుకల్స/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకునే 
స్ెంచకలో మేమ ప్రచురిెంచ్లేకపోయిన ఎడల, తదుపరి స్ెంచకలో ప్రచురిెంచ్చ ప్రయతేెం చ్చసాూమ. 
 
ఈ మెయిల్:  tampatrika@tamaryland.org  
TAM పత్రిక వలువడు నెలలు (January, April, July, October) 
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