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"దేశమంటే

మటటి కాదో య్ దేశమంటే మనుషులోయ్" అనన గురజాడ

వారి అక్షర సత్యాలు ఏ దేశానికన
ై య అతికినటల
ై ప్రేమ వలు కలిగే
ు సరిపో త్యయి. భౌతికమన
ఆనందం శాశవతం కాదు. ప్ేకాశం జిలలులోని ఒక మలరుమూల గాామం నుంచి వచిిన
నేను మల ఊరిలో చేసన
ి చినన చినన మంచి ప్నులు ప్రదవారి కళ్ళలోు ఎంతటట

ఆనందయనిన కలిగించయయో చూసినప్పుడు ఆ సతాం నయకు అవగతమయిాంది.

ఒక వాకిిగా నేను క ంత మలతేమే చేయగలను కానీ ఒక సంసథ గా చయలల చేయవచుి.
మన చుటట
ి ఉనన సమసాలను ప్రిషకరిసి ూ, మన త్ెలుగు రాష్టాిాలోుని మరినిన
గాామలలోు చయలల మంది జీవిత్యలోు వెలుగు నింపొ చుి అనే సుురణ వచిిందే తడవపగా
మేరీలలాండ్ లోని మితుేల ముందు అభిపాేయలనిన త్ెలిప్ినప్పుడు వచిిన సుందన
అమోఘం, అనిరవచనీయం. "నేను సైతం" అనన రీతిలో ప్ేతి ఒకకరు ముందుకు వచిి
సభ్ుాలుగాను, మరియూ కీలక భాగస్ావములుగాను నిలిచయరు.

విశేషమైన ఆదరణత్ో అనుకునన నెల రోజులు కూడయ తిరగకముందే TAM అవతరణ
ఘనంగా మేరీలలాండ్ లో జరిగడం ఒక అదుుతం. ఒక రాషిర స్ాథయి సంసథ ఇంత వేగంగా
రూప్ప చెందడం కేవలం అందులోని సభ్ుాల చెైతనయానికి నిలువెతి ు నిదరశనం.
ముఖ్ాంగా మేరీలలాండ్ లోని మహిళా సభ్ుాలు ఒక ఉప్ునలల ముందుకి వచిి
ఉత్యాహంగా TAM ఆవిరాువం ఇంత త్ ందరగా జరగడయనికి కారణభ్ూతమయలారు.

మేరీలలాండ్ నుండి ఎందరో ఉదధ ండులు TAM కి గౌరవ సభ్ుాలుగా ఉండటానికి
సంత్ోషంగా తమ అభిమత్యనిన త్ెలియజేయడం TAM విజయలలోు మొదటటది. ఈ
సందరుంగా శ్రా డయకిర్. యడు హేమ ప్ేస్ాద్ గారికి, శ్రా డయకిర్. నరిసటటి ఇననయా గారికి,
శ్రామతి పాకాల రాజశ్రా గారికి, శ్రా మీర్ అబ్ుులలు గారికి, శ్రా జకకంప్ూడి సుబ్ాారాయుడు
గారికి, మరందరో భ్ుజం తటటి పొే త్యాహం అందించిన వారందరికీ మనసూురిిగా
ధనావాదయలు త్ెలుప్పకుంటలనయనను.

"ప్ంచే క దదు ప్రిగేది ప్రేమ, చేసర క దదు తిరిగి పొ ందేది స్ాయం" అని నేను నముుత్యను. ఈ
చెైతనాం ఇలలగే అప్ేతిహతంగా క నస్ాగుతూ మేరీలలాండ్ త్ెలుగు ప్ేజల అవసరాలు
గమనించి సహాయప్డుతూ, త్ెలుగు వెలుగులు రాజేసి ూ, త్ెలుగు సంసకృతి
సంప్ేదయయలలు కాపాడుతూ, మనకు ఎంత్ో చేసన
ి మలతృభ్ూమి లోని గాామలలకు
చేతనయినంత సరవ చేసి ూ TAM ని ఉననత విలువలత్ో నడప్డయనికి ననున త్ లి
అధాక్షుడిగా ఏకగీావంగా ఎనునకునన మేరీలలాండ్ త్ెలుగు మితుేలందరికీ ధనావాదయలు
త్ెలియజేసి ునయనను. అందరి అంచనయలు అందుకునేలల కషిప్డత్యను అని వాగాునం
చేసి ునయనను.

మీ....



TAM President - మేరీలాండ్ తెలుగు సాంఘాం





బాల్యమంటే ఆటలు..పాటలు..ఉల్లాసం..ఉత్సాహం..ఈ పదాలు వినడానికి ఇంపుగా ఉన్నా..ఇది
దాదాపు చరిత్రగా మారుతంది. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో పిల్ాల్కు పగలూ..రాత్రి పుసతకాల్ జ్యయసులు త్సగంచి,
చదువు అనే గాలిని ఆక్షీజన్ రూపంలో ఇవ్వాలిా వసుతంది.
యవానంలో ఉద్యయగం, కెరీర్ గురించిన ఆలోచనల్త సతమతమవుతూ...త్సము పెట్టుకునా ఆశలు, తలిాదండ్రుల్ కల్లూ నెరవేర్చే

క్రమంలో....ఒక అయోమయ స్థితిలో ఏళ్ళకు ఏళ్ళళ గడిచిపోత్సయి.
ఉద్యయగం సాధంచాక..కొనిా రోజుల్కు...పెళ్ళళ...పిల్ాలు..బాధ్యతలు. ఈన్నటి ప్రపంచ పరిస్థతతులోా ఉద్యయగం రాగానే పండుగ కాదు.
నేటి ఉద్యయగ నితయ విదాయరిి. ఎపపటికపుపడు ఆయా రంగాలోా సమకాలీన విషయాల్పై అవగాహన పెంచుకుంటూ ఉంటేనే ఉద్యయగంలో
ఉంటాము. లేదంటే..మరొకరిని మన కురీేలో కూరోేపెటుడానికి మారగంచూపినటేా. దీనికి తడు మళ్ళళ వ్వరి పిల్ాల్ భవిషయతుత గురించిన
ఆలోచనలు...
ఇవన్నా వెరస్థ..వతితడి...వతితడి...వతితడి... !! దీనిని జయించాలి అంటే ప్రతి మనిషికీ..ఒక ఇషుమయిన వ్వయపకం కావ్వలి..
ఒకసారి తరచి చూస్తత బాల్యంలో, యవానంలో మనకి ఇషుమయిన అభిరుచులు (హాబీలు) ఏమీ అల్వరుేకునే సమయం చికకడం
లేదు. ఇది వ్వరు తెలుసుకునే లోపే పెదదవ్వరు అవుతుంటారు..మళ్ళళ వ్వరి పిల్ాల్ రూపంలో కాల్ చక్రం మొదల్వుతుంది.
సంతషంగా ఉండటం ఒక కళ్. అది మనం చెస్త ఉద్యయగం వలోా, సంపాదించే డబ్బు వలోా రాదు. మనకంటూ ఒక విషయం పైన
మనసులో ఇషుం ఏరపడాలి. అపుపడే మనకు జీవితంలో ఎదురయ్యయ వతితడిని జయించడానికి మారాగలుగా ఈ అభిరుచులు నిలుసాతయి. అది
ఆటలు కావొచుే, సంగీతం కావొచుే, స్థనిమాలు కావొచుే, సమాజస్తవ కావొచుే, నలుగురిత కలివిడిగా మాటాాడగల్ నేరుప

కావొచుే..ఏదయిన్న కావొచుే. నలుగురిత మాటాాడే అల్వ్వట్ట లేని వ్వరికి స్తాహితులు పెదదగా ఉండే అవకాశం ఉండదు. ఒక వేళ్
ఉన్నా..మనసులోని మాటలు చెపుపకోగలిగనంత దగగరితనం ఉండదు. చివరికి జీవిత భాగసాామిత కూడా కలివిడిగా ఉండలేకపోవచుే.
మాటకారితనం లేకపోయిన్న ఫర్చాదు..మాటాాడేతనం ఉండటం ముఖ్యం. ఈ అల్వ్వట్టా పెదదయయక రావు కాబటిు, పిల్ాల్కు చినాపపటి నంచే ఇవి
అల్వ్వట్ట చేయాలి...వ్వటికి సమయం వెచిేంచే వెసులుబాట్ట కలిపంచాలి...

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క
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TAM 
శారీరక మరియు మానస్థక ఉల్లాసానిాచేే అతయదుుతమైన సాధ్నం క్రీడలు. మండు వేసవిలో మనసుకి
ఉత్సాహం కలిగంచే విధ్ంగా TAM బాడిమంటన్ పోటీల్కు పంపిన ఆహాాన్ననికి అతి తకుకవ సమయంలోనే విశేష
సపందన ల్భించింది. జులై 16న "టిాన్ బ్రూక్ రీక్రియ్యషన్ సంటర్" లో జరిగన ఈ ఆటల్ పోటీలోా మొతతం 14

పురుషుల్ జట్టా, 8 మహిళ్ల్ జట్టా పోటీపడగా... పోటీల్న తిల్కించడానికి వచిేన వ్వరి కరత్సళ్ధ్ానల్ మధ్య
ఆటలు జయప్రదంగా సాగాయి.
పురుషుల్ జటాలో సుర్చష్ రాజగోపాల్న్, స్థబి మాథ్యయల్ జట్టు సుధీర్ గంగవరపు, అభితేజ్ ల్ జట్టు పై గెలిచి
మొదటి సాినంలో నిలిచింది. అల్లగే హోరాహోరీగా జరిగన మహిళ్ల్ ఫైనల్ పోటీలో అషిత, రాజేశారిల్ జట్టు
కవిత, హరితల్ జట్టుపై జయకేతనం ఎగురవేస్థ మొదటి సాినం సాధంచింది.
విజేతల్కు బహుమతుల్న సాపనారుా "NRI Desi Charms" మరియు సోమ బరమనా అందజేసారు.
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చివరగా TAM అధ్యక్షులు కూకటా శ్రీనివ్వస్ మాటాాడుతూ క్రీడాస్ఫూరిత పెంచే ఇట్టవంటి పోటీలు
జరగడం ఎంత ఆనందానిా కలిగసుతందని చెపాపరు. ఈ సందరుంగా బాడిమంటన్ పోటీల్న ఇంత గొపపగా
నిరాహించడానికి కారణమైన TAM సోపర్ు్ విభాగ సభ్యయలు కోటా తిపాపరెడిి, యర్రం వెంకట రెడిి,
తుళ్ళళరి రామారావు ల్న అభినందించారు. అల్లగే ఈ కారయక్రమం ఆదయంతం ఎంత క్రమశిక్షణత
నిరాహించడానికి కారణమైన TAM సభ్యయలు రామకృషణ గంగవరపు, మురళ్ళ బచుే, అపాపరావు పాతూరి,
ప్రమోద్, రామకృషణ కనగంటి, రావు కనకమేడల్, గణెష్ సబువరపు, షేక్ కరీం, సుమ దంగ, హరష
పేరమినేని, శ్రీన్నధ్ కాండ్రు, సామినేని శ్రీనివ్వసరావు,సుర్చష్ గెడ ల్కు ప్రతేయక అభినందనలు తెలిపారు.
ఇల్లగే ప్రతి య్యటా వివిధ్ క్రీడలోా పోటీలు నిరాహించుకోవ్వల్ని తమ అభిప్రాయానిా వయకతపరిచారు.
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కథ

“న్యయ


- రాజశేఖర్ చెరుకూరి
యార్క ఎయిర్ పోర్ు నండి ర్చపు ప్రొదుదన ఫ్లట్
ా కి అయితే ఇందులో సగం ప్రైస్ కే వసుతంది సార్"... ఫోన్ లో

అవతలి నండి మాటాాడుతుంది ఆపర్చటర్. చాల్ల కోపం వచిేన్న తమాయించుకున్నాన. అల్ల చెపపడం ఆమె ఉద్యయగ ధ్రమం అని కోపానిా
మనసులోనే దాచుకుని సరిగాగ ఇంకొక న్నలుగు గంటలోా ఇండియా వెళ్ళళ ఫ్లాట్ కి టికెకట్ బ్బక్ చేసాన. ఆఫీసు నండి ఫోన్ మాటాాడి అట్ట
నంచి అటే కార్ లో ఇంటికి బయలుదేరాన. మధ్యలో ఆఫీసుకి ఫోన్ చేస్థ కొలీగ్ విసు త "ఒక రెండు వ్వరాలు ఎమెరెెన్నా పని మీద
ఇండియా వెళ్ళతన్నాన.. మేనేజర్ కి విషయం చెపుప.." అన్నాన. "దిగంబర్, ఒక చినా హెల్ప రా" అన్నాడు విసు. అవతలి సైడ్ నంచి చెపేప
మాటలు వినే మూడ్ లో లేకపోయిన్న విసుగు ప్రదరిశంచకుండా "ఏమిటి?" అన్నాన. న్న ల్గేజ్లా ఖాళ్ళ ఉంటే కొంచెం మా తముమడికి ల్లప్
టాప్ ఒకటి తీసుకెళ్ళగల్వేమో అని.." అంటూ నస్థగాడు విసు. మామూలు సమయంలో అయితే "తపపకుండా" అని నవుాతూ సమాధానం
చెపేపవ్వడు తన. ఇపుపడు అతన అడిగన ప్రశాకి ఏమి చెపాపలో తెలియలేదు. "అంత టం లేదు రా.. ఇండియాలో కుదిరితే నేనే కొనేస్థ
ఇసాతన...న్న ఈమెయిల్ కి ఆ అడ్రెస్ పంపు అని సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా కాల్ కట్ చేసాన. వెంటనే ఇంటికి ఫోన్
చేసాడు. "హలో…." .. అవతలి నంచి చిత్ర గొంతు. "చిత్రా.. నేన స్ఫకల్ కి వెళ్ళళ పిల్ాల్న తీసుకొసాతన. నవుా మనందరి పాస్ పోర్ు్,
ఒక రెండు జతల్ బటులు చినా స్ఫటేకస్ లో సర్చదస్థ రెడీగా ఉండు..ఒక గంటలో మనం ఇండియా ఫ్లాట్ కాచ్ చెయయడానికి సాుర్ు అవ్వాలి"
అన్నాన. చిత్ర కి ఏమీ అరిం కాక అయోమయంగా అడిగంది...ఏమయియందండి అని...". నేన చెపిపన సమాధానం విని ఇంకేమీ
మాటాాడకుండా "సర్చ" అని ఫోన్ పెటేుస్థంది.
కారు వేగానికి పోటీ పడుతూ పరిగెడుతున్నాయి న్న ఆలోచనలు... ఫ్లాట్టకి ఇంకా రెండు గంటలే సమయం ఉంది. ఇండియా వెళ్ళళ
విమానం కాబటిు మూడు గంటల్ ముందే ఎయిర్ పోర్ు లో ఉండాలి. కాన్న అంత టం తనకెకకడిది? విషయం తెలిస్థందే రెండు గంటల్
క్రితం. తెలిస్థందే తడవుగా టికెకట్టు బ్బక్ చేసాడు. ఈ ఫ్లాట్ మిసాయితే మళ్ళళ ర్చపు పొదుదనా దాకా ఫ్లాట్ా లేవు. ల్కీకగా ట్రాఫిక్ లేకపోవడం,
ల్గేజీ తకుకవగా ఉండటం వల్ా టం స్తవ్ అయియ మొత్సతనికి ఫ్లట్
ా కాచ్ చేస్థ అందరం సీటాలో సటిల్యాయం. పిల్ాలు భూమిక, సంఘమిత్ర
ఇదదరూ న్నత ఏద్య మాటాాడాల్ని చాల్ల ట్రై చేసుతన్నారు. ఇంత సడన్ గా ప్రయాణం ఏమిటో వ్వరికి అరిం కావడం లేదు. కాన్న ఇండియా
అనేసరికి వ్వళ్ళలోా ఉత్సాహం. వ్వళ్ళ త్సతయయని చూడొచేని. చిత్ర పిల్ాల్న న్న దగగర నండి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంచటానికి
ప్రయతిాస్ఫత ననా ఇబుంది పెటుకుండా ఉంచటానికి ట్రై చేసుతంది. న్న మనసులోని బాధ్ తనకంటే ఎవరు బాగా అరిం చేసుకోగల్రు?
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కథ
ఈ రోజు మధాయహాం మూడు గంటల్కు ఇండియా నండి మావయయ కాల్ చేసాడు. అపపటికి ఇండియాలో అరిరాత్రి కాబటిు
మనసులో య్యద్య కీడు శంకిస్ఫతనే ఫోన్ ఎతతగానే "న్ననా ఇక లేడు రా...వెంటనే రా" అన్నాడు మామయయ. అపపటి నండి విమానం ఎకేక
దాకా న్న మనసు మనసులో లేదు. విండో సీట్ లో నండి చీకటి మేఘాల్న చూసుతనా న్న మనసులోకి చినాన్నటి ఆలోచనలు అన్నా ఒకక
సారి మెదల్సాగాయి. ఒకటా రెండా...ఎన్నా జ్ఞాపకాల్న ఆసుతలుగా ఇచాేడు న్ననా. అవి డబ్బుత కొనలేనివి...చదువుత నేరాలేనివి...ఒక
మనిషి జీవిత కాల్మంత ఖ్రీదైనవి. న్నకు బాగా గురుత...ఆ రోజు న్న పుటిున రోజు. బహుశా ఎనిమిది సంవతారాలు నిండాయి

అనకుంటా.. "న్నన్నా, ఈ రోజు న్న పుటిున రోజు. మా ఫ్రండ్ా కి చాకెాట్టా కొనివ్వాలి...డబ్బులు ఇవుా" అన్నాన. అపుపడు న్ననా
"ఒర్చయ్...పుటిున రోజు అంటే ఏమిటో తెలుసా" అన్నాడు. న్నకు ఒకక సారిగా ఏమి చెపాపలో అరిం కాలేదు. ఏద్య ఒకటి చెపాపలి కదా అని
"పెదద వ్వడిని అవుతున్నాన అని అరిం న్నన్నా" అన్నాన. కాదురా..."తిరిగ రాని బాల్లయనికి దూరం అవుతున్నావని...తిరిగ రాని లోకాల్కి
వెళ్ళడానికి దగగరగా వెళ్ళతన్నావని అరిం" అన్నాడు. ఆ రోజులోా న్ననా అనా మాటల్కు పూరితగా అరిం తెలిస్తది కాదు. న్నకు ఏమి
సమాధానం చెపాపలో తెలియక..న్నకు అదేమీ తెలియదు న్నన్నా...న్నకు డబ్బులు కావ్వలిాందే అని మొండికేసాన. అపుపడు న్ననా ఇందాకటి
మాటలే మళ్ళళ చెపిప.."పుటిున రోజు మాత్రమే కాదురా..నవుా ఎపుపడూ సంతషంగా ఉండాలి.." అని నవుాతూ చేతిలో డబ్బులు పెటాుడు.

అకకడ న్ననా ఉదేదశం న్నకు ఏద్య చెపాపల్నే తపప డబ్బులు ఇవాకూడదు అని కాదు. ఇల్ల అవకాశం వచిేనపుపడల్లా న్ననా ఎన్నా చెపాపల్ని
ప్రయతిాంచేవ్వడు. అవి అపపటి న్న ఆలోచన్న సాియికి కొంచెం పెదదవి అవడం వల్ా పూరితగా అరిం అయ్యయవి కావు.
న్ననావి చాల్ల భినామైన ఆలోచనలు. న్ననా వూళ్ళళ ఏ శుభకారాయల్కి వెళ్ళళ వ్వడు కాదు. అయిన్న అమమ ఎపుపడూ పోరు పెటేుది
కాదు. ఒకొకకక సారి తపపదు అనకునాపుపడు తన ఒకకతే వెళ్ళళది. అందుకే అమమ కూడా న్నకు చాల్ల గొపపగా అనిపించేది. వూళ్ళళ చాల్ల
మంది భారయ భరతలు రోడుి మీదే గొడవ పడటం చూసాడు...కాన్న అమమ, న్ననా మాత్రం ఎపుపడూ ఒకరి నొకరు పల్లాతుత మాట అనకోవడం
నేన చూడలేదు. న్ననా కి ఈ ఆడంబరాలు ఇషుం ఉండేవి కావు. పెళ్ళళళ్ళ పేరిట ఇలుా గుల్ా చేసుకుని అపుపల్ పాల్య్యయ వ్వళ్ళన నేన

సమరిించనరా..పైకి కనిపించే సంతషం లోపల్ ఉండదు. కూతురికి పెళ్ళళ చేస్త ప్రతి తండ్రి మనసులో ఏమి అల్జడి ర్చగుతూ ఉంట్టంద్య
న్నకు తెలుసు. పెళ్ళళ అనేది రెండు కుట్టంబాలు కలిస్థ పయనించే ప్రసాిన్ననికి న్నంది. దానికి అందరి హడావిడి ఆరాుటం అవసరం లేదు. ఆ
మాట కొస్తత ఏ శుభకారయం అయిన్న అంతే. అవి కుట్టంబాల్ మధ్య బంధానిా పెంచాలే కాన్న...తీరేలేని బాకీగా మారకూడదు అనేవ్వడు.
ఊరిలో ఎవరికి కషుం వచిేన్న తనకి తచిన సాయం చేస్తవ్వడు న్ననా. క్షణం తీరిక లేకుండా తిరుగుతూ ఇంటోా చాల్ల తకుకవ సమయం
ఉండేవ్వడు. ఆ విధ్ంగా త్సత మిగలిేన కొదిదపాటి పొల్ం కూడా మెల్ాగా కరిగపోయింది.

12

అకోుబరు 2016

కథ
ఇనిా గొపప భావ్వలునా న్ననా చదువుకునాది రెండో తరగతే అంటే న్నకు ఎపుపడూ ఆశేరయంగా ఉండేది. ఊరిలో ఎవరన్నా మంచి
మనషులు చనిపొయాయరని తెలిస్తత చాలు.. వ్వరి ఇంటికి వెళ్ళళ నలుగురి ముందు ఆ చనిపోయిన వయకిత గురించి చాల్ల గొపపగా
మాటాాడేవ్వడు. ఇదే విషయం గురించి చాల్ల సారుా న్నకు విడమరిచి చెపేపవ్వడు… జీవితంలో ఏమి సాధంచావు అనేది
ముఖ్యమేరా...కాదనన. కాన్న...నవుా న్న జీవిత్సనిా ఎల్ల సాగంచావు అనేది ఇంకా గొపప విషయం. కాటికి సమీపిసుతన్నాన అని
తెలిస్థనపుపడు మనిషికి కలిగే ఆలోచనలు ఏమిటో తెలుసా "నేన ఎంత మందికి అన్నయయం చేశాన?"... "ఎంత మందికి సహాయం

చెయయగలిగ కూడా మొహం చాటేశాన?" అని. అపుపడు ఆ మనిషి మనసులోకి ఎనిా తకుకవ విషయాలు జ్ఞాపకానికి వస్తత అంత
సంతృపితగా మరణిసాతడు. మనిషి సంతృపితగా మరణించలేదు అంటే...అతన జీవితంలో నిజమయిన సంతషం అనభవించలేదు అనే అరిం.
"మనం బ్రతికి ఉనాపుపడు ఎవరు ఏమి చెపిపన్న అందులో వంద శాతం నిజ్ఞయితీ ఉండదు. మనిషి చనిపోయినపుపడే అందరూ
నిజ్ఞలు మాటాాడత్సరు. ఒక మంచి మనిషి చనిపోయిన సందరుంలో వ్వరి గురించి గొపపగా చెపపడం...వ్వరు చేస్థన మంచి పనలు
సమరించుకోవడం చాల్ల అవసరం. పుట్టుడు దుఖ్ంలో ఉండే వ్వరి కుట్టంబానికి అది ఎంత ఓదారుప నిసుతంది. నలుగురిలో వ్వరు
సాధంచుకునా పేరు ఎంత గొపపద్య తెలియజేస్ఫత.. ఇన్నాళ్ళళ త్సము ఎల్లంటి మనిషిత సహవ్వసం చేసామో తెలుసుకునే సందరుం చావు.
వ్వరి మంచి పనల్ సమరణ మరెంత మందికి జీవిత్సంతం స్ఫూరిత కావ్వలి. అందుకే ఊరిలో మంచి వ్వరు ఎవరు
చనిపోయిన్న..తపపకుండా వెళ్ళళ ఇంటి ముందు శవం లేవక ముందే వ్వరు చేస్థన మంచి పనలు గురించి మాటాాడి వసాతన" అనేవ్వడు
న్ననా.
అసలు న్నకు ఈ ఆలోచనలు ఎల్ల వసాతయి అని న్ననా ని అడిగతే.... "అంత్స మీ త్సతయయ గొపపదనం రా...అని త్సన బాగా
చినాపుపడే చనిపోయిన త్సతయయ గురించి చెపాపడు." ఆ రోజులోా ఎవరు చనిపోయిన్న మీ త్సతయయ వచిే మాటాాడే వరకూ శరీరానిా
కాటికి తీసుకెళ్ళళ వ్వళ్ళళ కాదు. కాన్న కొంతమంది చనిపోయినపుపడు మీ త్సతయయ మాటాాడేవ్వడు కాదు. ఎవరికీ చెపపకుండా వేర్చ వూరు
వెళ్ళళపొయ్యయ వ్వడు. అంటే ఆ చనిపోయిన వ్వళ్ళళ ఎపుపడూ ఊరికి మంచి చేస్థన పాపాన పోలేదు అని అరిం. వ్వరి గురించి గొపపగా
చెపపలేక అల్ల చేస్తవ్వడు. అల్ల కొంత మందికి మీ త్సతయయ అంటే కోపం కూడా... వ్వళ్ళ ఇంటోా వ్వళ్ళ గురించి మాటాాడలేదు అని.
అయిన్న మీ త్సతయయ అల్లంటివి పటిుంచుకునేవ్వడు కాదు. అందరికీ వీల్యినంత సాయం చేయడానికి ప్రయతిాంచే వ్వడు. వృధా ఖ్రుేలు
పెటుకుండా ...పిండి కొదీద రొట్టు చేసుకోమని సల్హా ఇచేేవ్వడు.
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కథ
ఇంతకీ త్సతయయ చనిపోయినపుపడు ఏం జరిగంది న్నన్నా? ఆయన గురించి ఎవరు మాటాాడారు? అని ధ్రమ సందేహం
వెలిబ్బచాేన ఒకసారి. మీ త్సతయయ ఆ విషయం ముందు గానే వీలున్నమా రాసుకున్నాడు రా... “త్సన చనిపొయాయక తన గురించి
మంగలి మసాతనయయ మాటాాడాల్ని అందులో రాసుకున్నాడు” అన్నాడు. ఇంతలో నేన మళ్ళళ కల్గజేసుకుని "వీలున్నమా అంటే ఆస్థత
గురించి కదా న్నన్నా రాస్తది...ఇల్లంటివి కూడా రాసాతరా? " అని అడిగాన అమాయకంగా.. అది విని న్ననా పెదదగా నవాడం న్నకు
ఇంకా బాగా గురుత. పాపం మీ త్సత దగగర ఏముంది రా..ఇవాడానికి....అందరికీ ఇవాగా ఆయనకునా నల్భై ఎకరాలోా చివరగా న్నలుగు

ఎకరాలు మిగలింది. నేన ఒకకడినే కొడుకుని కాబటిు ప్రతేయకంగా ఆ విషయం గురించి వీలున్నమా ఏమీ రాయలేదు" అన్నాడు. "ఇంతకీ
మసాతనయయ ఎవరు న్నన్నా..." అని మళ్ళళ అడిగాన. మసాతనయయ అంటే అపపటోా ఊరిలో అందరికీ క్షవరం చేస్త మంగలి. ఎవరు పిలిచిన్న
వెళ్ళళ వ్వలిపోయ్య వ్వడు. అతనికి పేద..గొపప త్సరతమయం తెలియదు. వ్వరు ఏదన్నా ఇస్తత తీసుకునే వ్వడు..లేదంటే లేదు. తన జీవిత్సంతం
పెళ్ళళ కూడా చేసుకోకుండా ఊరికి వేర్చ మంగలి అవసరం లేకుండా చూసుకున్నాడు. అంతకన్నా నిసాారిపరుడు వేరొకరు ఊరిలోనే లేరు
అని మీ త్సతయయ నమమకం. చివరికి మీ త్సతయయ, మసాతనయాయ ఇదదరూ కొదిద రోజుల్ తేడాత చనిపోయారు. మసాతనయయ
చనిపోయినపుపడు నేనే మాటాాడాన. అపపటి నండి మీ త్సతయయ వ్వరసతాం గా న్నకు ఇచిేన ఈ "మాటాాడే గౌరవ్వనిా" నిలుపుకుంటూ

వసుతన్నాన... అన్నాడు.

*

*

*

ఊరిలో దిగ ఇంటికి వచేేసరికి ఊరు ఊరంత్స ఇంటి బయట ఉన్నారు. న్ననా శరీరం తెల్ాటి వసాాల్త కపిప ఉంది. ఎంత
ప్రశాంతంగా ఉండే న్ననా వదనం ఎందుకో అల్జడిగా అనిపించింది. మామయయ వచిే భ్యజం మీద ఆపాయయంగా చేయి వేస్థ "మీ న్ననా
రాస్థన వీలున్నమా రా" అని చేతిలో ఒక కవర్ పెటాుడు. మళ్ళళ పాత జ్ఞాపకాలు కళ్ళ ముందు మెదల్గా మెల్ాగా ల్లటర్ ఓపెన్ చేస్థ
చదవసాగాన... "దిగంబరా...నవుా వచిేనందుకు చాల్ల సంతషం. వీలున్నమా మాట విని నవుా ఆశేరయపడి ఉండొచుే... మా న్ననా
దగగర న్నకు ఇవాడానికి ఏముందా... అని. నిజమే... న్న దగగర న్నకు ఇవాడానికి ఏమీ లేదురా...కాన్న న్నది ఒక చినా కోరిక. న్న శరీరానిా
కాటికి తీసుకెళ్ళళ లోపు న్న గురించి న్న మనసులో ఏముంద్య మాటాాడు. నవుా ఏది చెపితే అదే నిజం. ఇన్నాళ్ళళ న్నకు చెపపని ఒక విషయం
ఉంది. అది నేన...మీ అమమ ఎల్ల పెళ్ళళ చేసుకున్నాం అనే విషయం... మన ఊరి పూజ్ఞరి కూతురయిన మీ అమమకు అపపటోా వేరొకరిత
వివ్వహం కుదిరింది. ఊరంత్స చూసుతండగా...కటాం లో కొంత డబ్బు తగగందని...మగ పెళ్ళళ వ్వరు కోపంగా వెళ్ళళపోయారు. అల్ల మీ
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కథ
అమమ పెళ్ళళ ఆగపోవడంత మంచాన పడి పూజ్ఞరి గారి గురించి చెపిప మీ త్సత ననా మీ అమమని పెళ్ళళ చేసుకోమన్నారు. అపుపడు నేన
ఒకక షరతు మీద ఆ పెళ్ళళకి అంగీకరించాన. అదేంటంటే "న్న జీవన శైలి కూడా మీ త్సతయయ ల్లగే ఉంట్టంది...అది జీవిత్సంతం మీకు
అభయంతరం లేకపోతే పెళ్ళా చేసుకుంటానని". దానికి మీ అమమ అంగీకరించడంత మా వివ్వహం జరిగంది. కాన్న నినా ఈ భూమి మీదకి
తేవడానికి నేన ఎవరి అనమతీ తీసుకోలేదు. కాబటిు ఈ జీవితంలో నేన ఎవరికన్నా సమాధానం చెపుపకోవ్వలీ అంటే...అది న్నకే. అందరి
తండ్రులు ఇవానంత స్తాచే న్నకు ఇచిేన్న..అందరూ కేటాయించినంత సమయం న్నకు ఇవాలేదేమో...న్నకు పెదదగా ఆసుతలు

సమకూరేలేకపోయానేమో అని న్న బాధ్...అయిన్న నవుా సాశకితత పైకి వచాేవు. అందుకే ఈ రోజు నవుా మాటాాడాలి. నేన
జీవితంలో గెలిచాన్న ఓడిపోయాన్న చెపపగలిగన వ్వడివి నవేా.."
ఉతతరం చదవడం ముగంచి ఉబికి వసుతనా కన్నాటిని తుడుచుకుంటూ మాటాాడటం మొదలు పెటాున.....

కొందరు న్ననాలు పిల్ాల్కు డబ్బు ఇచిే ఉండవచుే....కాన్న నవుా డబ్బుత కొనలేని ఆనందానిా రుచి చూపించావు.
కొందరు పిల్ాల్న అతి ప్రేమత పెంచి ఉండవచుే...నవుా ప్రేమన పంచడం ఎల్లన్న నేరాపవు.
కొందరు పిల్ాల్కు వ్వరిల్ల ఉండాలి ...వీరిల్ల ఉండాలి అని చెపిప ఉండొచుే...న్న విషయంలో ఆ "వ్వరు వీరు" నవేా అయాయవు.
నవుా న్నకు ఏమీ చేయలేదనకుంట్టన్నావు...కాన్న న్న వల్ా సాయం పొందిన వ్వరెందరో న్న జీవిత గమనంలో అడుగులై నిలిచారు..

చెపపడం ముగంచి మరోసారి న్ననా వైపు చూశాన. ఎందుకో ఈ సారి న్ననా వదనం ప్రశాంతంగా అనిపించింది. ఆనందంగా
నిటూురాేన...
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TAM ..



మేరీల్లండ్ తెలుగు సంఘం (TAM) ఆవిరువించి నేటికి సరిగాగ సంవతారం. ఆగసుు 15, 2015 న
మేరీల్లండ్ పరిసర ప్రాంత తెలుగు ప్రజల్కు తచినంతలో చేయూత నివాడానికి చేయి చేయి కలిపి 100 మంది
సభ్యయల్త తొలి అడుగులు పడి అపుపడే సంవతారం గడిచిందంటే ఆశేరయంగా ఉంది. చిటిు అడుగుల్త
ప్రారంభమయిన్న...చితతశుధిత చేస్థన ఎన్నా పనలు TAM ని మేరీల్లండ్ తెలుగు ప్రజల్ హ్రుదయంలో
నిలిపాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా చెపుపకోదగగవి మచుేకు కొనిా:

1) ఇసాకన్ ట్టంపుల్ వ్వరి సహకారంత పిల్ాల్ కొరకు వేద పాఠశాల్ నిరాహణ
2) పిల్ా పాపల్త "మీ చేతుల్త మీ గణేషుడు" కారయక్రమం
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3) తెలుగు వెలుగులు రాజేస్ఫత, సాినిక తెలుగు రచయితల్న ప్రోతాహిస్ఫత త్రైమాస్థకంగా వెలువడే "TAM
పత్రిక" సాిపన
4) త్సన్న వ్వరి అనబంధ్ంత పేద విదాయరుిల్కు స్ఫకలుకు సంబంధంచిన వసుతవుల్ సహాయం
5) అమిరినేని ఫండేషన్ వ్వరి సహకారంత భారతదేశంలోని తెలుగు ప్రాంత్సలోా ఉచిత కేనార్ చెకప్
6) దసరా దీపావళ్ళ సంబరాలు
7) చెనెలా తుఫాన బాధతుల్కు సుబంధ్ సంసిత కలిస్థ సహాయ కారయక్రమాలు
8) భారీ వరాషల్ వల్ా నషుపోయిన నెలూారు వ్వసుల్కు నిత్సయవసర వసుతవుల్త చేయూత
9) త్సన్న సంసి సహకారంత "బోన్ మారో డ్రైవ్" నిరాహణ
10) సంక్రంతి సంబరాలు
11) IONHOCO సౌజనయంత హోలీ వేడుకల్ నిరాహణ
12) థమన్ సంగీత విభావరి
13) యువతీ యువకుల్కు బాడిమంటన్ పోటీలు
14) చిన్నారుల్కు వేసవి పాఠశాల్
TAM తొలి ప్రెస్థడంట్ శ్రీనివ్వస్ కూకటా గారి ఆధ్ారయంలో, బోర్ి ఆఫ్ డైరెకుర్ా సహకారంత, కోర్ కమిటీ
నిరంతర శ్రమత ఆకాశమే హదుదగా.. స్తవే ధ్యయయంగా సాగపోతునా TAM సంసి, మీ అందరి

ఆదరాభిమానలు ఇల్లనే ఉండాల్ని మనస్ఫూరితగా కోరుకుంట్టంది. ఈ విజయాల్నిాంటిలోన్య 500 మంది
జీవితకాల్ TAM సభ్యయల్ందరి సహాయ సహకారాలు, వెనాంటి నిలిచే సాపనారా సహకారం మరువలేనివి.
ఇట్టా,
TAM కుట్టంబం.
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- అంతరాాహిని

ఇండియా నంచి అమెరికాకు మొదటిసారి ఫ్లాట్టకాకన. ఫ్లాట్లో అదే పనిగా తిని
పడుకున్నాన. టికెకట్ ఖ్రీదు ఎకుకవ కదా, ఫుడలిన్న స్తల్ చెయాయలి మరి!
భ్యకాతయాసంత ఫ్లాట్ దిగేసరికి కిరణ్ న్న కోసం వెయిట్ చేసుతన్నాడు. కిరణ్ది BMW కారు. అబు, న్న
అదృషుం, జీవితంలో మొదటిసారి BMW కారెకిక అమెరికాలో తిరుగుతున్నా! వీధుల్లంత విశాల్ంగా, ననాగా,
న్నట్గా ఉన్నాయో! అసలు శబాదలే లేవు. ఇంటికి వచేేసాము. టివీ చపుపళ్ళళ, పిల్ాల్ ఏడుపలూ, కుకక అరుపులూ,
ఏమీ లేవు. అమెరికా ఎల్లగబాు ఇంత నిశబదంగా ఉంది? మనకేమో హైదరాబాద్లోని గోల్ అల్వ్వట్ట. ఇకకడ
ఇంత ప్రశాంతతన తట్టుకోవ్వల్ంటే కొంచెం కషుమే!
మా ఇలుా బాగుంది. కిరణ్ కావల్స్థనవన్నా కొని తీసుకొచిే ఇంటోా ఎకకడంటే అకకడే పడేసుంచాడు. ఇక
అవన్నా సరుదకోవడం న్న వంతు! వంటగది చినాగా ఉంది గాన్న, ఫర్చాదులే, అమెరికా గదా, ఎడెసువుదాం! బాత్రం
ఎల్ల ఉంద్య ఏమో, నేనసలే బాత్రంలోనే ఎకుకవ స్తపుంటాన! అబు, బాత్రం బెడ్రంల్ల ఉంది గురూ!
ఎంతైన్న అమెరికా అమెరికానే! అదేంటీ, మగ్గగ, బకెటూు ఏమీ ఉనాట్టులేవు!
"బాత్రంలో మగేగది?" అడిగానేాన.
"మగ్ దేనికి న్నకు?" చిరాగాగ అడిగాడు. ఇదేమిటి, ఇదేమడగడం, మగుగ కూడా ఉండదా, బాత్రంలో?
"వ్వాట్?", అరిచాడు, "ఇకకడ కడుకోకడాలూ, తముకోడాలూ లేవు. Paper Towel త
తుడుచుకోవడమే."
హారి దేవుడా! ఇంక ఈ కంపుతనే బ్రతకాలి, ఛ!
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బాతటబ్ చూస్తసరికి న్నకు మళ్ళళ హుషారొచిేంది! వేణ్ణణళ్ళలో హాయిగా ఎంత స్తపైన్న సాానం చెయ్యయచుే.
తనివితీరా సాానం చేస్థ బయటకొచిే తయారవుతున్నాన.
"కవిత్స!" ... న్న చెవులోా resound వచిేంది. "బాత్రం నిండా న్నళ్ళళ!" అంట్టన్నాడు కిరణ్
బాత్రంలో న్నళ్ళళ గాక ఇంకేముంటాయి?
"అదంత్స ఇండియాలో! ఇకకడ బాత్రంలో న్నటిబొట్టు కూడా ఉండకూడదు. Bacteria develop
అవుతుంది!"
ఇంతకీ ఇనిా న్నళ్ళళ నేల్మీదకెల్ల వచాేయబాు!
"Curtain బాతటబ్ లోపల్ వేస్థ సాానం చెయాయలి. నవుా బయటకు వేస్థ చేసావు!"

అబాు! తల్కాయ పట్టుకున్నా! ఇక తపపదు కదా! మొతతం న్నళ్ళళ ఎతిత తుడిచేసరికి నడుం పటేుస్థంది.
ఇక, కిరణ్కి మొదటిసారి వేడి వేడిగా వండి వడిించాలి. కూరలు వండి, చపాతీలు చెయయడం మొదలు
పెటాున. "కీవ్ కీవ్ కీవ్" సడన్గా శబదం మొదలైంది... ఆగదేం!
"Exhaust fan ఆన్ చెయియ" కిరణ్ అరిచాడు. టవల్ చేతత పట్టుకుని సీలింగ్ వైపు ఎగరడం మొదల్లటాుడు.
"ఏమైంది?"
"Fire Alarm మోగుతంది."
"మనింటికి నిపపంట్టకుందా?!" ప్రాణం పోయింది న్నకు.
"న్న మొహం! న్న చపాతి పొగకు ఇది మోగడం మొదల్లటిుంది!"
అయోయ రామా... చపాతి చెయాయల్ంటే ఇనిా సమసయల్ల! కిరణ్ కషుపడి ఎల్లగైతేనే దానిా ఆపాడు.
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"ఇది ఇల్ల మోగుతూనే ఉందంటే Cops Fire Truck వేసుకుని వచేేసాతరు."
వస్తత వచాేరులే. కాఫీ ఇచిే పంపిసాతం, అంతే కదా!
నేన వండినవన్నా కిరణ్ ఆవురావురుమంటూ తిన్నాడు. పాపం! అమెరికాలో బాయచ్ల్ర్గా వుండి మొహం

వ్వచిపోయున్నాడు! కడుపు నిండా తిని ఆనందంగా ననా బయటకి "వ్వక్"కి తీసుకెళ్ళళడు. మేం నడుసుతంటే దారిలో
ఒకావిడ ననా చూస్థ కలుపుగోలుగా నవిాంది. నేన కూడా నవ్వాన. కాన్న ఆవిడవరో న్నకు తెలీదు. నేన తెలుస్తమో
ఆవిడకి? ఛాన్ా లేదు, ఆవిడ ఇకకడావిడ కదా! ఇంతలోనే ఇంకొకావిడ ననా చూస్థ నవిాంది. ఈసారి ఈవిణిణ
దగగరకు వెళ్ళళ అడుగుదామనకున్నా, "నేన మీకు ముందే తెలుసా?" అని. కిరణ్ పోనివాలేదు. అమెరికాలో ఎవరు
ఎవరిా చూస్థన్న పల్కరింపుగా నవాడం ఆనవ్వయితీ అని చెపాపడు. ఇంకా నయం! ఇండియాలో కూడా ఇల్లగే
ఎవడిని పడితే వ్వడిని చూస్థ నవ్వానంటే, అమోమ గొడవలైపోత్సయ్! ఈ అల్వ్వట్ట ఇకకడ వరకే ఉంచుకోవ్వలి!
ఆరోజు సాయంత్రం కిరణ్ IHOP రెసాురెంట్ కి తీసుకెళ్ళళడు. అకకడ Pancakes తింటే syrup ఫ్రీ అట.
ఇదేద్య బానే ఉంది, తియయగా! కిరణ్ ఫ్రండ్ా కూడా వచాేరు అకకడికి. వ్వళ్ళళ తెలుగు సగం, ఇంగీాషు సగం
మాటాాడుతున్నారు. నేన కూడా మధ్య మధ్యలో ఇంగీాషు మాటాాడాినికి try చేసా కాన్న కుదర్చాదు. మనం
మనల్లగా ఉండడమే బెటర్. అల్వ్వట్ట లేని పనలు మనకెందుకు? కాన్న వ్వళ్ళంత్స "కూల్" అనే పదం అదే పనిగా
వ్వడుతున్నారు. ఎందుకు వీళ్ళళ "కూల్ కూల్" అంట్టన్నారు? ACలో చల్ాగానే ఉంది కదా, వీళ్ళకి కూలింగ్
సరిపోలేదా?
"కూల్" అంటే "చాల్ల బావుంది" అని అరిం అని చెపాపడు కిరణ్. ఓ.. అయితే ఇక నంచి మనం కూడా ఈ
పదం విరివిగా వ్వడుతూ ఉండాలి, కూల్!
ఆ విధ్ంగా నేన కూల్ కూల్ గా అమెరికాకు అల్వ్వట్ట పడేసరికి, కిరణ్కి ఉనా న్నలుగు వెంట్రుకలూ
ఊడిపోయాయ్!
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- ఈకవి

రంగడు అరిరాత్రి పూట ఇంటికి వచిే తలుపు దబదబా బాదుతున్నాడు. రంగడి భారయ మైసమమ హడావిడిగా వచిే తలుపు
తీస్థంది. "ఎంత స్తపు కొటాులే తలుపు? యదవ మొహమా..." అని తిటాుడు. మైసమమ ముఖ్ంలో య్య భావమూ లేదు. ఎన్నా
య్యళ్ళళగా నడుసుతనా తంతే ఇది. రోజ్య తపప త్సగ రావడం...గొడవ చెయయడం ! లోపలికి రావడంతటే నవ్వరు మంచం మీద పడి
మైకం లో మైసమమని య్యద్య తిడుతూనే పడుకున్నాడు. అదక చినా రెండు గదుల్ పెంకుటిలుా. ఒక గదిలో రంగడి తండ్రి
సాంబయయ, తొమిమదేళ్ళ కొడుకు బ్బజ్జె పడుకున్నారు. ఇంకొక గదిలో రంగడు, మైసమమ ఉంటారు. పాత్రలు సర్చదస్థ, లైట్ ఆర్చపస్థ
కింద చాప మీద ఆలోచిస్ఫత పడుకుంది మైసమమ. ఎపుపడూ ఒకటే ఆలోచన..."ఈ జీవితం మార్చ రోజు ఎపుపడు వసుతందా" అని.
కాస్తపటికి ఏద్య అలికిడి అయినట్టా ఉంటే లేచింది మైసమమ. చీకటోా ఏద్య ఆకారం లీల్గా కనిపిసుతంది..పకకన మంచం
మీద భరత పడుకునే ఉన్నాడు. "ఎవరు?" అని కొంచెం గటిుగా అరిచింది. వెంటనే లైట్ వెలిగంది. ఎవరో దంగ ల్లగా ఉన్నాడు..
ముఖానికి నల్ాటి గుడి కట్టుకుని ఉన్నాడు. అరిస్తత పొడిచేసాత అని పడుకునా రంగడి గుండల్కి కతిత ఆనించాడు. మైసమమ దెబుకి

భయపడి వణికిపోయింది. రంగడు ఇంకా నిద్రపోతుండటం చూస్థ కాలిత ఒకక తనా తన్నాడు దంగ. ఆ దెబుకి రంగడికి మంచం
పై నండి కింద పడి నిద్ర మతుత కొంచెం వదిలింది. "అమోమ భూకంపం వచిేంది" అని భయపడుతూ లేచి నిల్బడాిడు రంగడు.
ఎదురుగా ఉనా నల్ాటి ఆకారానిా, చేతిలో ఉనా కతిత ని చూస్థ అరవబోయిన రంగడిత "అరిచావంటే చంపేసాత..న్నరుముయియ" అని
మెడ మీద కతిత పెటిు చినాగా గదిదంచాడు దంగ. ఆ దెబుకి న్నరుమూస్థన రంగడిత.."న్నకు టం లేదు. అరెెంట్ గా ఇంటోా ఉనా
డబ్బు, బంగారం..అంత్స తీసుకురండి” అని గటిుగా చెపాపడు దంగ.
ఇంతలో లోపల్ నంచి అలికిడి అవుతుంది. లోపల్ గది లోంచి సాంబయయ, బ్బజ్జె తలుపు తీసుకుని వచాేరు. అకకడ
నల్ాటి ముసుగులో ఉనా దంగన చూస్థ బ్బజ్జె భయపడత్సడు. "ఏయ్ మీరిదదరూ ఇకకడకి వచిే నిల్బడండి" అని సాంబయయని,
బ్బజ్జెని చినాగా హంకరించాడు దంగ. వ్వరు కూడా భయపడుతూ వచిే మైసమమ పకకన నిల్బడాిరు. "ఎవరన్నా
అరిచిన్న...శబదం చేస్థన్న...ఎకకడ పొడుసాతన్న న్నకే తెలియదు" అని భయపెటుడానికి ప్రయతిాసుతన్నాడు దంగ.
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అందరూ బిగుసుకుని ఉండటం చూస్థ మళ్ళళ రంగడి మెడ మీద కతిత పెటిు "చెపిపంది అరిం కాలేదా" అని అరిచాడు

దంగ. త్సగన మతుత ఇంకా దిగక తంటాలు పడుతునా రంగడు "న్న దెగగర ఏమీ లేదు బాబ్బ...ననా నముమ" అని తడబడుతూ
మాటాాడుతున్నాడు. దానిత కోపం వచిేన దంగ కతిత ఇంకొంచెం గటిుగా ఆనించాడు. ఆ దెబుకి అరవబోయిన రంగడికి దంగ
చెపిపంది గురుత వచిే న్నరు మూసుకుని బాధ్త విల్విల్ల్లడ సాగాడు. అది చూస్థన మైసమమ.. "బాబ్బ...న్న దగగర పసుపు
త్సడే తపప...బంగారం లేదు బాబ్బ..ఆ పోపుల్ డబాులో రెండు వేలు ఉన్నాయి. అవి తీసుకుని ఆయనిా వదిల్లయయండి బాబ్బ.."
అంది. అది వినా రంగడు "ఒస్తయ్...అంత డబ్బు న్నకు ఎకకడిదే...నేన పొదుదనా అడిగతే లేవన్నావు...తపుపడు మొహమా..." అని
తిటాుడు. దానికి మైసమమ "లేదయాయ...అవి నేన అందరి ఇళ్ళలోా పాచి పని చేస్థ...చాల్ల రోజుల్ నండి దాచుకునా
డబ్బుల్యాయ..నవుా ఇంటోా ఏమీ ఇవాకుండా త్సగేస్థ వస్తత .. ఇంటోా అందరికీ ముదద ఎల్ల దిగుతుంది అనకుంట్టన్నావు? "
అంది. ఏమి మాటాాడాలో అరిం కాక న్నరు మూసుకున్నాడు రంగడు.
దంగ అందరిన్న ఒక కంట గమనిస్ఫత పోపుల్ డబాులో ఉనా డబ్బు జేబ్బలో ద్యపుకుని మైసమమ దగగరికి వచాేడు.
మైసమమ వీపు మీద కతిత ఆనించి..."ఇంకా ఎకకడకకడ దాచావో తియియ డబ్బు" అని అరిచాడు. అది చూస్థ భయపడిన బ్బజ్జె

"అమమ ని ఏమీ చెయ్యయదదండి...లోపల్ పుసతకాల్ కింద ఒక ఏడు వందలు దాకా డబ్బులు ఉన్నాయి తీసుకోండి" అన్నాడు. వెళ్ళళ
తొందరగా తీసుకురా అని కళ్ళతనే సైగ చేసాడు దంగ. లోపలి నంచి డబ్బు తీసుకుని వచిే ఇచాేడు బ్బజ్జె. అంత డబ్బు న్నకు
ఎకకడిదిరా? అని అడిగంది మైసమమ కొడుకుని. "అమామ..ఆదివ్వరం స్ఫకలు కి సల్వు కదా...నవుా పనికి వెళ్ళగానే నేన
సంటరోా ఉనా టీ కొట్టులో న్నలుగు నెల్లుగా పని చేసుతన్నాన. పోయిన సంవతారం ల్లగా న్ననా ఫీజు కటుకపోతే పనికొసుతంది
అని న్నకు కూడా చెపపలేదు అమామ" అని అమాయకంగా అన్నాడు. మైసమమకి ఏమన్నలో పాలుపోక రంగడి వైపు చూస్థంది.
రంగడు తల్ దించుకుని నేల్ వైపు చూసాడు.
బ్బజ్జె ఇచిేన డబ్బులు కూడా తీసుకుని ఈసారి బ్బజ్జెని బెదిరించాడు దంగ. “మరాయదగా ఇంకా ఎకకడకకడ డబ్బు దా
చావో చెపుప” అని గొంతు గటిుగా పట్టుకున్నాడు. ఆదెబుకి ఊపిరాడక దగాగడు బ్బజ్జె. అది చూస్థ చలించిన మైసమమ
"అయాయ...చినా పిలోాడిని దయచేస్థ ఏమీ చెయ్యయదుద...మా దగగర ఇంత కన్నా ఏమీలేదు..కావ్వల్ంటే ర్చపు రా...ఎకకడో అకకడ
అపుప చేస్థ న్నకు ముటుజెపుత్సం.." అని దీనంగా వేడుకుంది. అయిన్న కనికరం చూపని దంగ చివరి అస్త్రంగా బ్బజ్జె మీద కతిత
పైకి ఎత్సతడు. అది చూస్థ సాంబయయ దంగ కాళ్ళ మీద పడి “బాబ్బ...న్న మంచం కింద ఒక 100 రూపాయలు ఉంది
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తీసుకొసాతన.." అన్నాడు. ఎందుకాల్శయం?..తొందరగా తీసుకురా..అనాట్టా చూశాడు దంగ. లోపలి నండి కొంత డబ్బు, చిల్ార
తెచిే దంగ కి ఇచాేడు సాంబయయ. అది చూస్థన రంగడు "న్నకెకకడివి న్నన్నాడబ్బులు? నేన చూడకుండా న్న జేబ్బలో నంచి ఏ
మన్నా తీసావ్వ " అని అడిగాడు. దానికి సాంబయయ "లేదు రా..న్న కడుపులో పుండు పడిందని పకక వీధలో ఆర్.ఎం.పీ డాకుర్
చెపాపడు. ఒకటే నొపిప...ఎవరికీ చెపుపకోలేన...కోడలిని అడుగుదాము అంటే...తనే కషుపడి అందరికీ ఇంత తిండి
పెడుతుంది...అందుకే ఇంక గతయంతరం లేక..." అని చినాగా ఆగ..."మందుల్ కోసం రైలేా స్తుషన్నా బిచేమెతుతకుంట్టన్నాన రా"
అని ముఖానికి చేతులు అడిం పెట్టుకుని ఏడవ సాగాడు. అది వినా రంగడికి మతిపోయింది. ఒకకసారిగా మతుత
వదిలిపోయింది...మైసమమ, బ్బజ్జె ఇదదరూ సాంబయయ వైపు బాధ్గా చూసారు.
ఇంతలో బయటి నంచి ఏవో అరుపులు వినిపించాయి. అది చూస్థ దంగ ఒకక అంగలో తలుపు తసుకుని
ఉడాయించాడు. రంగడు మెల్ాగా బయటకి వచిే చూశాడు. పకికంటి మలేాశం, శంకరయయ..ఇంకా చాల్ల మంది గుమిగ్గడి
ఉన్నారు. వ్వళ్ళ ఇళ్ళలోా దంగలు పడి ఏవేవో వసుతవులు పోయాయని ..ఇపుపడే పోలీసుల్కి ఫోన్ చేసామన్న చెపుపకుంట్టన్నారు.
రంగడి వెనకే వచిేన మైసమమ కూడా ఏద్య చెపపబోయింది. అంతలో రంగడు ఆమెని వ్వరించి ఇంటోాకి తీసుకెళ్ళళ తలుపులేశాడు.

"అదేంటండీ...మన ఇంటోా కూడా దంగలు పడాిరు అని పోలీసుల్కి చెపాపలి కదా..." అంది. రంగడు భోరున
విల్పిస్ఫత...సాంబయయ కాళ్ళ మీద పడాిడు. "ననా క్షమించు న్నన్నా...చినాపుపడు..మనకి ఉనా దాన్నానే ఎంత మంచిగా
చూసుకున్నావు...చివరికి నేన నినా ఈ స్థితి కి దిగజ్ఞరాేన.. ననా ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు..." అని భోరున
విల్పించాడు. సాంబయయ కొడుకుని పైకి లేపి కన్నాళ్ళళ తుడిచాడు. రంగడు మైసమమ భ్యజం మీద చేయి వేస్థ .. బ్బజ్జె ని దగగరకి
హతుతకుని ఇల్ల అన్నాడు.."మన ఇంటికి వచిేంది దంగ కాదు మైసమమ..ఈ ఇంటి దంగ ని పట్టుకోవడానికి వచిేన దేవుడు.
ఇన్నాళ్ళళగా అందరికీ బాధ్యతగా నేన సమకూరాేలిానవి ఇవాకుండా అన్నా న్న త్సగుడికే వ్వడుకునా నిజమైన దంగని నేనే.

వీల్యితే ననా క్షమించండి. ఇంక ఎపుపడూ ఇల్ల జరగకుండా మిమమలిా ప్రేమగా చూసుకుంటాన...అని మాట ఇసుతన్నాన"
అన్నాడు.
ఎన్నా రాత్రులు బాధ్త నిద్ర కోలోపయిన ఆ కుట్టంబం ఆ రాత్రి కూడా సరిగా నిద్ర పోలేదు.. కాన్న ఈసారి బాధ్త
కాదు. ఆనందం నిండిన మనసుల్త.. ఇది కల్ కాకూడదనా కోరికత..
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TAM 
తేదీ: సపెుంబర్ 10, 2016. సిల్ం: సంట్టనిాయల్ పార్క. ఉష్ణణగ్రత: 100 ఫారెన్ హీట్ కి కొంచెం అటూ..ఇటూ..
అది వేసవిలోకెల్లా వెచేటి రోజు....మరొక చోట అయితే కడుపులో చల్ా కదల్కుండా ఇంటోా కూరుేనే వ్వరు. కాన్న
TAM సభ్యయల్కు, TAM మిత్రుల్కు అదేమీ పెదద సమసయగా కనిపించలేదు. మేరీల్లండ్ లోని తెలుగు మిత్రుల్ందరిన్న
ఆహాానించిన ఈ కారయక్రమంలో పచేని స్తాహానికి వెచేని గాలులు అడింకి కాదంటూ TAM “సమమర్ పికిాక్” ఆదయంతం ఎంత
ఉల్లాసంగా గడిచింది. పురుషుల్కు వ్వలీబాల్ మరియు మహిళ్ల్కు హాండ్ బాల్, ట్టనిాకాయిట్ పోటీలు నిరహహించడం
జరిగంది. మధాయహాం “పారడైజ్ ఇండియన్ కుజీన్” వ్వరి సౌజనయంత కమమటి భోజనం అందరిన్న అల్రించింది. కారయక్రమం
ఆదయంతం చల్ాని న్నటిని, పాన్నయాల్న అందుబాట్టలో ఉంచి TAM సభ్యయలు అందరి మనానల్న పొందారు. ఈ కారయక్రమానికి
మరో ప్రధాన ఆకరషణ బోర్ి ఆఫ్ డైరెకురా ఎనిాకలు. అతయంత స్తాహపూరాక వ్వత్సవరణంలో జరిగన ఎనిాకలోా గణపతినేడి
జగదీష్, దంగ సుమ, కోమకుల్ రామ కృషణ మరియు వెంకట్ నరహరిసటిు విజయం సాధంచారు. వీరు రెండు సంవతారాల్
పాట్ట 'బోర్ద ఆఫ్ డైరెకుర్ ' పదవిలో TAM కు తమ స్తవల్ందిసాతరు. కారయక్రమం ఆసాంతం క్రీడలోా, భోజన కారయక్రమాలోా, ఇతర
కారయక్రమాలోా ఎంత సాయం చేస్థన TAM సభ్యయలు, ఇతర మిత్రుల్ందరికీ TAM ప్రెస్థడంట్ కూకటా శ్రీనివ్వస్ మరియు బోర్ి
ఆఫ్ డైరెకురుా పేరు పేరున్న ధ్నయవ్వదాలు తెలిపారు. చివరగా ఆటలోా విజేతల్కు బహుమతి ప్రధానం జరుగగా...చినారుల్ందరూ
జణగణమన పాడి కారయక్రమానిా విజయవంతంగా ముగంచారు.
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ఆటలోా విజయం సాధంచిన జట్టా:
మహిళ్లు:
త్రో బాల్ మొదటి బహుమతి: మేరీల్లండ్ మంచికన్ా
త్రో బాల్ రెండో బహుమతి: లైటిాంగ్ సలైకర్ా
ట్టనిాకాయిట్ మొదటి బహుమతి: విజయ, ఉమ
ట్టనిాకాయిట్ రెండో బహుమతి: వ్వసవి, జయశ్రీ
అతయంత విలువైన క్రీడాకారిణులు: కళ్ళయణి, ఉదయ
పురుషులు:
వ్వలీబాల్ మొదటి బహుమతి: బాలిుమోర్ కోబ్రాస్
వ్వలీబాల్ రెండో బహుమతి: కాపిాటీ ల్లజెండ్ా
అతయంత విలువైన క్రీడాకారుడు: బెనాన్ మారిున్ (సాపనార్ా: శ్రీన్నధ్ కాండ్రు, ఫణి జ్ఞలువంచ, సుధీర్ చంద్రగరి)
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విల్లస మూరిత, నితయ సంతష స్ఫూరిత అయిన బొజె గణపయయ అంటే చిన్నారుల్కు ఎంత ఇసుమో ప్రతేయకంగా
చెపపకకర్చాదు. కొట్టు నండి కొనకొకచేే గణపయయ కంటే తమ చిటిు చిటిు చేతుల్త చేసుకునే గణపయయ మన ఇంట
కొలువుదీరితే వచేే ఆనందం అనంతం, అనిరాచన్నయం. దేవుడి రూపానిా తమ చేతుల్త రూపకల్పన చేశామనా
సంతృపిత పిల్ాల్ మనసులో కలుగజేస్త సదుదేదశంత TAM వ్వరు తల్పెటిున "బిల్ి యువర్ ఓన్ గణేషా"
కారయక్రమానికి పెదద ఎతుతన పిల్ాలు పాల్గగనగా..వ్వరి తలిాదండ్రుల్ సాయంత చిన్నారులు ఎంత ఉత్సాహంగా తమ
స్తాహ గణేషుని మూరితని తయారు చేసుకుని తమ ఇంటికి ఆనందంగా తీసుకెళ్ళళరు. సపెుంబర్ 3, 2016 న ఆదయంతం
ఎంత ఉత్సాహంగా జరిగన ఈ కారయక్రమానికి ఎలిాకాట్ స్థటీలోని "యువ డాన్ా అకాడమీ" మరియు గైతర్ా బర్గ
లోని బ్రైటన్ విలేజ్జలు వేదిక అయాయయి. రెండు చోటాా ఏక కాల్ంలో జరిగన ఈ కారయక్రమంలో చిన్నారుల్కు TAM
మహిళ్ళ సభ్యయలు ముందుండి సాయమందించారు. రెండు చోటాా కలిపి దాదాపు 500 మంది పాల్గగనా ఈ
కారయక్రమం అందరికీ సంతషానిా కలిగస్ఫత విజయవంతమయియంది.

33

అకోుబరు 2016

34

అకోుబరు 2016

35

అకోుబరు 2016

36

అకోుబరు 2016

37

అకోుబరు 2016

TAM




కావల్స్థన పదారాిలు:



ఒక కపుప ఓట్ా (ఒక కపుప = 100 గ్రాములు)
అర టీ స్ఫపన్ న్యనె
1/4 కపుప సనాగా తరిగన ఉలిాపాయలు
1/4 కపుప సనాగా తరిగన కాయరెట్ా
1/4 కపుప సనాగా తరిగన ఫ్రంచ్ బీన్ా
1/4 కపుప గ్రీన్ పీస్ (మటర్)
8 రెబులు కరివేపాకు
1 టీ స్ఫపన్ ఆవ్వలు (Mustard Seeds)
1 టీ స్ఫపన్ జీల్కర్ర (Cumin Seeds)
1 టీ స్ఫపన్ సనగ పపుప (Chana Dal)
1 టీ స్ఫపన్ మినప పపుప (Urad Dal)
10 జీడిపపుప (Cashew) లేదా వేరుశెనగ పపుప (Peanuts)
1/2 కపుప తరిగన అల్ాం (Chopped Ginger)
1 లేదా 2 తరిగన పచిే మిరపకాయలు (Green Chillies)
కొదిదగా తరిగన కొతితమీర (Coriandar)
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1. ఒక 1/2 టీ స్ఫపన్ న్యనె పాన్ లో వేస్థ వేడి చెయయండి. అందులో ఒక కపుప ఓట్ా వెయయండి
2. తకుకవ మంటలో ఓట్ా ని వేయించండి. ఓట్ా మాడిపోకుండా కలియ తిపుపతూ ఉండండి. ఇల్ల ఒక 3-4
నిముషాలు వేయించండి. ఓట్ా బాగా బ్రౌన్ రంగులోకి రానివాకండి.
3. ఇల్ల వేయించిన ఓట్ా ని తీస్థ ఒక పేాటోా పెట్టుకోండి.
4. ఇందాకటి పాన్ లోనే 1 లేదా 1.5 టీ స్ఫపనా న్యనె వేస్థ వేడి చేయండి. అందులో ఒక టీ స్ఫపన్ ఆవ్వలు వేస్థ అవి
చిటపటల్లడే వరకూ వేయించండి.

5. అందులో ఒక టీ స్ఫపన్ జీల్కర్ర, ఒక టీ స్ఫపన్ సనగ పపుప, ఒక టీ స్ఫపన్ మినప పపుప (optional), ఒక 10 జీడి
పపుపలు లేదా వేరు సనగ పపుప వెయయండి.
6. అల్ల సనగ పపుప బ్రౌన్ రంగులోకి వచేే వరకూ వేయించండి.
7. ఒక 1/4 కపుప ద్యరగా వేయించిన ఉలిాపాయలు కల్పండి.
8. అల్ల ఉలిాపాయలు బాగా వేగే వరకూ వేయించండి
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9. తరువ్వత ఒక 1/2 టీ స్ఫపన్ తరిగన అల్ాం ముకకలు, ముకకలుగా చేస్థన 1 లేదా 2 పచిే (లేదా ఎండు) మిరిే, 8
రెబులు కరివేపాకు వేస్థ ఒక 1/2 నిముషం వేయించండి.
10. ఇపుపడు 1/4 కపుప సనాగా తరిగన కారెట్టా, 1/4 కపుప తరిగన బీన్ా, 1/4 కపుప గ్రీన్ పీస్ కల్పండి
11. ఒక రెండు నిముషాల్ వరకు వేయించండి
12. ఒక 1.25 కపుపలు న్నరు కల్పండి
13. పాన్ మీద మూత పెటుండి
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14. మీడియం వేడి మీద ఉంచి కూరగాయలు బాగా ఉడికే వరకూ ఉంచండి. ఇది ఒక 8-10 నిముషాలు పడుతుంది.
15. ఇపుపడు మొదట వేయించిన ఓట్ా కల్పండి
16. కొదిదగా వేగనివాండి
17. కొదిదగా సాల్ు కల్పండి
18. బాగా తిపుపతూ ఉండండి

19. మళ్ళళ మూత పెటేుస్థ తకుకవ మంటలో ఉంచండి. అల్ల ఒక 7-8 నిముషాలు ఉడకనివాండి.

20. ఇదుగో మీ ఓట్ా ఉపామ తయార్ !! ఇపుపడు ఇంకా కొంచెం పొడిగా అనిపిస్తత, కొంచెం న్నరు చలిా ఇంకొంచెం స్తపు
తిపపండి.
21. ఇపుపడు కొంచెం కొతితమీర చలిా, ఒక చినా నిమమ బదద పిండి మీ ఇంటోా వ్వరికి, మీ ప్రియమైన వ్వరికి ఆనందంగా
వడిించండి.
వచేే సారి మరో వంటకంత మళ్ళళ కలుదాదం...అంత వరకూ సల్వ్వ మరి....మీ కొండల్..
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స్తాహమంటే కలిస్థన చేతులే కాదు



పెనవేస్థన మనసుాలు
స్తాహమంటే తీరుేకునా ఆకలే కాదు
పంచుకునా మెతుకులు !

స్తాహమంటే కలిస్థ ఎగస్థన నవుాలే కాదు
తుడిచిన కన్నాటి బిందువులు
స్తాహమంటే ఆడిన ఆటలే కాదు
భ్యజం తటిున నమమకాలు !
స్తాహమంటే జ్లల్పాటలే కాదు
తటిులేపిన మేల్గకలుపులు
స్తాహమంటే కలిస్థ చదివిన పాఠాలే కాదు
కలిస్థ ఎదిగన సాయాలు !
స్తాహమంటే చరిచిన చపపటేా కాదు
తపుపల్లనిాక దరపణాలు
స్తాహమంటే సాగన దూరాలే కాదు
చెదరని జ్ఞాపకాలు !
స్తాహమంటే న్న సంతషమే కాదు
భ్యజం భ్యజం కలిస్థన మన సంతషాలు
స్తాహమంటే మన చుటూు ఉనా గుంపు కాదు
మనసుా య్యకక ఉచావాస నిశాాసాలు !
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TAM Patrika CROSSWORD
October 2016
Please
send
your
answers
to
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days
after the release date of TAM Patrika.



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



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



Answers received after 30-days of TAM
Patrika release will not be considered.



Participants must be of Telugu origin residing in Maryland, USA.



TAM Patrika reserves the rights to select the
winners.



Please encourage your kids to work on this.



Any questions related to this can be sent to



First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
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TAM పత్రిక గత సంచిక మీరు చదివి ఆనందించారు అని ఆశిసుతన్నాము
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).

ఇక నంచి TAM పత్రికన ప్రతి మూడు నెల్ల్కు ఒకసారి మీ ముందుకు తీసుకు రావ్వల్ని నిశేయించాము. దీనికి మీ అందరి
సహకారం మేము కోరుకుంట్టన్నాము. ఔత్సాహిక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కల్ం కదిపి మీ ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి
TAM పత్రికన వేదిక చేసుకుంటారని మేము ఆశిసుతన్నాము.
మీకు వ్రాస్త అల్వ్వట్ట వున్నా..వ్రాయాల్ని మనసులో కోరిక వున్నా..TAM పత్రిక మిముమ వెనాంటి ప్రొతాహిసుతంది. కింద
పేరొకనా నియమాలు పాటిస్ఫత, మీ ఆల్గచనలు మాకు ఈ మెయిల్ దాారా tampatrika@tamaryland.org కు
పంపించండి....తెలుగు భాష ఉనాతికి తడపడండి.
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల్ రోజు వ్వరీ జీవితంలో ప్రతిబింబించే సమసయల్న సపృశిస్ఫత, వ్వటికి మీకు తచిన పరిషాకరాలు
స్ఫచిస్ఫత ఉండేవీ, చకకటి తెలుగు హాసయంత కూడినవి, తెలుగు మహన్నయుల్ జీవిత చరిత్రల్ గురించినవి, తెలుగు భాష
ఉనాతిని కోరుతూ తెలుగు సంసకృతీ సంప్రదాయాల్కు ప్రొత్సాహం అందించేల్ల ఉండే వ్వటికి ప్రాధానయత ఇవాబడున.
2) మీరు వ్రాస్త విషయాలు ఎవరికీ ఇబుంది కలిగంచకూడదు. అందరి మన్నభావ్వల్న గౌరవించేల్ల వుండాలి. ఏ కుల్లల్న,
మత్సల్న కించపరిచేల్ల ఉండకూడదు.
3) మీరు మాకు పంపే ఆరిుకల్ా మీ సంతం అని హామీ పత్రం జతపరచాలి. ఇతరుల్ నంచి స్ఫూరిత పొంది వ్రాస్త వ్వటికి references ఇవ్వాలి.
4) మీరు వ్రాస్తవి తెలుగులో ఉంటే మంచిది. తెలుగు టపింగ్ కొరకు www.lekhini.org లేదా మర్చ ఇతర online టప్ రైటర్
సదుపాయం ఉపయోగంచుకోండి. చేతి వ్రాతత పంపే వ్వరు చకకటి దస్ఫతరిత వ్రాస్థ సాకన్ చేస్థ పంపగల్రని మనవి.
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెల్ల్కు ఒకసారి మొదటి త్సరీఖున వెలువడుతుంది. మీ అమూల్యమయిన ఆరిుకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల్ ముందుగా అందేట్టా చూడండి.
6) మీ ఆరిుకల్ా ప్రచురణకు సీాకరించబడితే మీకు ఈ మెయిల్ దాారా తెలియజేయబడుతుంది.
7) ప్రచురణ తుది నిరణయం సంపాదకుల్దే. ఏ కారణం చేతనయిన్న మీరు పంపిన ఆరిుకల్ా/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకునా
సంచికలో మేము ప్రచురించలేకపోయిన ఎడల్, తదుపరి సంచికలో ప్రచురించే ప్రయతాం చేసాతము.
ఈ మెయిల్: tampatrika@tamaryland.org

TAM పత్రిక వెలువడు నెల్లు (January, April, July, October)

   

