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వసింతపు కోకిల పాట సిగ్ ముడుచుకొని, 

చైత్ర మాసపు సరి కొతత సొగ్సు చీర కట్టటకొని, 

పుడమిన బుట్టటన కొింగొతత మట్టట పారాణి పెట్టటకొని, 

నుదుట సిింధూరమై దిదుుకునన రింగ్వలుుల సాక్షిగా... 

చేదు లేని తీపికి విలువెకకడిదని... కష్టిం లేని సుఖమేపాట్ట అని... 

వాడిన చెట్టట విరియక మానదని... ఓడిన మనిషకి గుర్తత చేయాలని .... 

విరిసే మొగ్గలో అిందిం ఉిందని... గెలిచిన జీవితింలో ఆనిందపు పాలు 

అధికమని ... 

అన్నన ర్తచులు కలిసిన పిండగ్ ఉగాది అని... మనమిందర్త కలిసి 

ఉిండటమే ఏ పిండగ్కైనా పరమారథమని  

నడచి వచేే నా ఉగాది వెన్ననల!  

సింతసిింపజేయ సియాటెల్ తెలుగు  జనుల.... 

అిందరికీ శ్రీ జయ నామ సింవతసర శుభాకింక్షలు... మీ ఆశలు ఆకింక్షలు ఈ 

యేడు న్నరవేరాలని కోర్తకుింటూ...  

- మీ వాషింగ్టన్ తెలుగు సమితి 
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TeluguVani  are those of  the authors  

and  not  of  WATS.  
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Shakeb Baig ,  ( 2 0 6 ) 7 6 9 - 6 6 6 6   

* 

WATS tr ied to be as  objec t ive as  

poss ib le  while  publ ishing this  

magazine,  however please note that  

any omiss ions/faults  were pure ly 

coinc identa l  and humane error but  

not  intent ional.  
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అధ్యక్షుడయి నూతన సంవతసరమున్  

అడుగిడ ,   

ఇనుమడ ంప  జేయ మన తెలుగు  సమితి 

పర తిష్ట ,  

ఎగురవేయ తెలుగు  బావుటా  ది గంతాల  

నడుమ,  

అనిల వే గమున  సేవా  కారయ క్రమముల  

అందించన ంచ ,  

ఆహారహము  శ్రమించ  అం కిత  భావమున  

సియాటెల్  తెలుగుల  ఒక్కటి గా  జే రచ . . .  

జయము జయమని జయనామ 

సంవతసరం  జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

Ω     

అనిల్ రెడిి 
(గౌరవ అధ్ుక్షులు) 

ప్రియమైన తెలుగు బింధువులకు,   

ఉగాది పచ్చడి త్డి ఆర్క మునుపే, WATS కార్యవర్గ ిం త్ర్పున 
మీకిందరికక జయ నామ సింవత్సర్ ఉగాది శుభాకాింక్షలు. మీ అిందర ి
సేవకు నాకు WATS అధయక్షుడగిా అవకాశమిచిచన మీకు నా 
కృత్జఞత్లు. 2013 మనకు బాగా గ్ుర్ుత ించ్ుకోదగిన సింవత్సర్ిం. 
WATS దాిరా జరిగని అన్నీ కార్యకరమాలు విజయవింత్ిం అవిటిం 
ఒకటే కాక వాటి విజయానికక కార్ణమయిన మన తలెుగ్ు బింధువుల 
సహాయ సహకారాలు ఎనీటికీ మర్వలేనివి. మేము మీ అిందర ి
విలువయిన అభిప్ాాయాలను గౌర్విించి పతాి కార్యకరమానిీ సర నై 
సమయానికక ప్ాార్ింభిించ్టిం, ఇలా ఇింకా ఎనోీ చయేగ్లిగాము. 
అిందరికీ నచచేలా, అత్యయత్త మ విలువలతో కూడని సింసథ ను మాకు 
అిందిించిన పూర్ిపు బో ర్ుు  అిందరికీ పేర్ు పేర్ున ధనయవాదాలు 
తెలుుత్ూ అద ే ప్ాామాణీకముగా మమేు మా పయాాణిం ఈ 
సింవత్సర్ము సింకార ింతి సింబరాల ర్ూపింలో చాలా గొపుగా 
ప్ాార్ింభిించాము.    ఎనీడూ చ్ూడని సింఖ్యలో అతిథులు విచచేస  
మన సింసథ  మీద ఉనీ నమమకానిీ మరిింత్ బలపరచిార్ు.  
 ఇపుుడు  మన  సిరాష్ట రింలో జర్ుగ్ుత్యనీ సింఘటనలు 
అిందరిన్న  ఎింతో క ింత్ కలవర్ప్ాటుకు గ్ురి చేసాయనటిం వాసత విం. 
ఏది ఏమ ైనపుటకిక పవాాసులమయిన తెలుగ్ు వార్ిందర్ము కలిస  
ఉిండటమ ే అన్నీ విధములుగా అిందరిక ీ ఉపయోగ్ము. ఇింత్ దూర్ిం 
బింధు మిత్యాలను వదలిి ఉదయ యగ్ వాయప్ార్ రతీాయ వచిచ మన త్ర్ువాతి 
త్రానికక మనిం అిందిించ్వలస న వార్సత్ిిం వయకుత ల కింట ే
ఉనీత్మ నైది.  మన తలెుగ్ు జాతి ఎదుగ్ుదల మన ముిందు ఎనోీ 
సవాళ్ల ను ఉించిింది. మనిం నడుపుత్యనీ తలెుగ్ుబడ ి మరయిు 
సింకరీ్తనింతో ప్ాటుగా సేవ మరియు పరవిర్తనిం అను క త్త  
కార్యకరమాలను ప్ాార్ింభిించాము. వయకకతగ్త్ింగా వీటి విజయనికక దయ హద 
పడుత్యనీ పతాి ఒకి వాలింటరీ్ుకు నా హృదయపూర్ిక 
నమసాిరాలు. నిబదద త్తో వార్ వార్ిం తలెుగ్ు బడ ిమరియు సింకీర్తనిం 
కు సేవ చసేుత నీ వాలింటీర్లకు కార్యవర్గ పు త్ర్ుపున మళ్ళీ ఇింకోసార ి
ధనయవాదాలు తలెియచసేుకుింటునాీను. ఈ విజయిం వెనక ఉనీ పతాి 
ఒకిరిన్న అభినిందసిుత  మీ సహాయ సహకారాలు ఎలల పుుడు మాకు 
ఉిండాలని కోర్ుకుింటూ, మిముమలను అిందరిన్న ఈ సింసథ లో 
భాగ్సాిములు కమమని ఆహాినానిీ తెలుగ్ు వాణి ముఖ్ింగా  మీకు 
తెలియపరుసుు నాాను. మరి ఒక్క సారి మీక్ు అందరికీ ఉగాద ి
శుభాకాంక్షలు మరియు సీత హనుమతసమేత శ్రర రామ అనుగరహ 
ప్రా ప్ిు రసుు ! 

మీ అనిల్ రెడ ి    
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తెలుగు  సమితికిన్  యువ  నాయక్ుడవ ై  

నిలచి ,  

ఉప్ాధ్యక్ష  పదవి కిన్  పర శ్సిు న్  దెచిచ ,  

తెలుగు  సమితిన్ సరుులక్ు  సమీపమున  

గొని  తెచ్చచడ ,  

మధ్ుర  వంశ్ర గానమున్  పలికింప  

యశ్సిువ ై  వరిి లల వలెనంచు  జనులెలల  

అభిలషించ !   

జయము జయమని జయనామ 

సంవతసరం  జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

 

Ω  

వింశీ కృష్ణ కించరకుింటు 
గౌరవ ఉపాధ్ుక్షులు 

“ఏ దశేమగేిన ఎిందు కాలిడని ప్ొ గ్డరా న్న త్లిల తెలుగ్ు వలెుగ్ుని”  అనడె ి
సూురితతో ఆహార్హిం నడచి ేనడిప ించ ేతలెుగ్ు సమితి సభ్ుయలిందరికక ఇవ ే
మా నమసుసమాింజలులు. తలెుగ్ు వాణి దాిరా ఈ సిందర్భింగా 
మిమమలిీ ఇలా కలవటిం నా అదృష్ట ింగా భావిసుత నాీను.  ముిందుగా 
మీకిందరికక జయ నామ సింవత్సర్ ఉగాది పర్ి దని శుభాకాింక్షలు. ఈ 
వత్సర్ిం మీకు అిందరిక ీ ఆ సాయినాధుని ఆశీసుసలు లభిించాలని 
ప్ాారిథసుత నాీను.    
 

ఈ సింధర్భింగా మీకిందరికక మన WATS సింసథ  ఇటీవల సాధిించిన 
విజయాలను ఒక సారి గ్ుర్ుత  చదేాద ిం అని అనుక ింటునాీను. మన 
తెలుగ్ు సమితి దాదాపు 600 మింది సభ్ుయలను కలిగి ఉిండి పవాాస 
తెలుగ్ు సమిష ట  త్తాినికక పతాీకగా వసె్టట  యునెైటడె్ సేటట్లో వలెుగ్ుతోింది. 
ఇద ేవిధముగా సాట ితలెుగ్ు వారకిక చేయూత్ అిందిించ్టింలో కూడా మన 
సింసథ  ముిందుింటుిందనీ విష్యానికక మారిచలో జరగిిన లిటలి్ 
మూయజిష యన్స అకాడమీ ఫిండ్ ర జైిింగ్ ఒక చినీ నిదర్శనిం. దాదాపు 
10000$ తోడాుటును మనిం రామాచారి గారకిక చినీ ప లల లకు ఉచిత్ింగా 
సింగతీ్ిం నరే్ుిందుకు అిందిించ్గ్లిగాిం. ఎనీడూ లేని విధముగా సింకార ింతి 
సింబరాలకు త్ర్లి వచిచన తలెుగ్ు జన వాహిని స యాటెలోల  ఇపుటివర్కు 
ఎవిర్ూ చ్ూడనిది. వీటనిీింటికక కార్ణమయిన వాలింటరీ్లకు మరియు 
మీకు పేర్ు పేర్ున తెలుగ్ు సమితి త్ర్పున ధనయవాదములు.    
 

చివర్గా గతీ్లో కృష్ణ  భ్గ్వానుడి ఉపదేశానుసార్ిం మనిందర ిపయనిం న్న 
నా లను వదలిి మన అన ే వసుధెైక కుటుింబపు మూలాల వెైపుగా 
ఉిండాలనీది జయ నామ సింవత్సర్పు WATS పధాాన సింకలుిం. ఇద ే
విధముగా మనము అిందర్మూ కలిస  ప్ాార్ింభిించ్ుకునీ సేవ, 
పరవిర్తనిం, తలెుగ్ు బడి, మరియు సింకీర్తనిం లాింటి కార్యకరమాలను 
మీకు మరిింత్ చరే్ువగా మరియు ఉపయోగ్కారగిా మార్చటమే నా 
పధాాన విధిగా నెించి ఈ నూత్న సింవత్సర్ింలోకక అడుగ డుత్ూ అిందుకు 
మీ సహాయ సహకారాలు ఎపుటలిా ఎలల పుడూ నాకు, మా కార్యవరాగ నికక 
ఉింటుిందని ఆశీసుత ...  

మీ వంశ్ర  క్ృష్ణ  

ప్రియాతి ప్రియమయిన తెలుగు సదస్యులకు,  
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సర్ి మోదమున సమితిన్ నడిప , సర్ి సభ్ుయలన్ జ్రిచ 

చ్ర్చలన్ జరిప , సమసత  కార్యములన్ చ్కిబెటిట ... సమితి 

సభ్ుయల సింత్సమున సదా క లువిడ... జయము  జయమని 

జయనామ సంవతసరం  జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

రాజ్ మిందాడి గౌరవ కరుదర్శి 

తెలుగు సమితి కరువరగము - సిందేశము 
(ఈ సింవత్సర్పు మీ WATS కార్యవర్గపు పరిచ్య వాకాయలు) 

తెలుగ్ు త్నమున్ ఉటిట  పడునటిట  కార్యకరమములన్ జ్స , 

లెసస పలికకతివనిన్ జనులెలల  కర్తాళ్ములకున్ పని చెపు, 

  జయము జయమని జయనామ సంవతసరం  

జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

రామ్ కొట్టట గౌరవ సింసకృతిక కరుదర్శి 
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సరి క త్త  సభ్ుయలన్ జ్రిచ సమితి సమమత్మున, లెకిలన్ చ్కిగా 
కూడి, తీస వేత్లన్ తీర్ుగా చేస , తీర్ుబడిగా సమితి ఖ్జాన 

కనిపెటుట కోగా...జయము  జయమని జయనామ  సంవతసరం  
జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

భాసకర్ గ్ింగిపాముల  కోశాధికర్శ 

తెలుగు సమితి కరువరగము - సిందేశము 
(ఈ సింవత్సర్పు మీ WATS కార్యవర్గపు పరిచ్య వాకాయలు) 

అింత్రాా లపు చిర్ునామాపెై సమితి మది ఆవిష్ిరిింపగ్, ముదముగా 
విశేష్ములు మన మ యిల్ బాక్సస చేర్చగా,  ముఖ్ పుసత కమున్ 

సమితి విశేష్ముల్ పచా్ురిింపగ్... జయము  జయమని 
జయనామ సంవతసరం  జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

వెింకట నాగ్రాజ్  వెబ్ మాసటర్ 

తెలుగ్ు వాణిన్ కూరిచ, తెలుగ్ు బడిన్ తీరిచ, మన భాష్ను మన 
ప లల ల జ్రిచ, ర్పటి తెలుగ్ుల వెలుగ్ు త్రానిీ తార్ల నడుమ 

నిలుపగ్... జయము  జయమని జయనామ సంవతసరం  
జరగవలే  అందరి  ఇంట !  

రఘు ప్రసాద్    సహిత్ు కరుదర్శి 
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గ్ణేశ ప్రారథన 
పురాణ పకాార్ముగా గ్ణనాథుని పూజ అనిీ కార్యములకు ఆదయము. ఆ ప్ార్ితి త్నయుని ఒకసారి సమరిించ్ుకుిందాిం...  

This is a good place to briefly, but effectively, describe your 

product or services.  

శుకాల ింబర్ధర్ిం విష్యణ ిం - శశివర్ణిం చ్త్యర్ుభజిం...  

పాసనీ వదనిం ధాయయితే్ - సర్ి విఘ్నీపశాింత్యి ే

*** 

గ్జాననాయ గాింగ్య సహజాయ సదాత్మనే... గౌరీప ాయ త్నూజాయ గ్ణేశాయాసుత  మింగ్ళ్మ్ 

నాగ్యజఞఞ పవీతాయ నత్ విఘీవినాశినే... నిందాయద ిగ్ణనాథాయ నాయకాయాసుత  మింగ్ళ్మ్ 

ఇభ్వకాత యా చ్ ఇిందాా ద ివిందితాయ చిదాత్మనే... ఈశాన పేామ ప్ాతాా య చేష్ట దాయాసుత  మింగ్ళ్మ్ 

సుముఖ్ాయ సుశుిండా గరర త్ కి్షప్ాత మృత్ ఘటాయ చ్,.. సుర్బృింద నిషేవాయయ సుఖ్దాయాసుత  మింగ్ళ్మ్  

చ్త్యర్ుభజాయ చ్ిందాార్థ విలాసనమసత కాయచ్,... చ్ర్ణావనతానింత్ తార్ణాయాసుత  మింగ్ళ్మ్ 

వకరత్యిండాయ వటవే వనాయయ వర్దాయ చ్,... విర్ూప్ాక్ష సుతాయాసుత  విఘీనాశాయ మింగ్ళ్మ్ 

పామోదామోదర్ూప్ాయ స దిి  విజాఞ న ర్ూప ణే... పాకృష్ట  ప్ాపనాశాయ ఫలదాయాసుత  మింగ్ళ్మ్ 

మింగ్ళ్ిం గ్ణనాథాయ మింగ్ళ్ిం హర్సూనవే...  మింగ్ళ్ిం విఘీరాజాయ విఘీహర్రేసుత  మింగ్ళ్మ్ 

శలల కాష్ట మిదిం పుణయిం మింగ్ళ్ పాదిం మాదరాత్...  పఠిత్వయిం పయాతేీన సర్ివిఘీ నివృత్త యిే 
 ఇతి గ్ణేశ మింగ్ళాష్ట కమ్ 

*** 
వకరత్యిండ మహాకాయ సూర్యకోట ిసమపాభా...  

నిరిిఘీిం కుర్ుమేదేవ సర్ికార్యష్య సర్ిదా.... 

ఓం శ్రర గణాధపి్ాయ నమః! 
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ఉగాది - చార్శత్రక విశిష్టత్ 
వెింకట్ నాగ్రాజు గౌరసిెటిట  (gvnag@live.com) 

ఉగాదిని తెలుగ్ు వార్ిందర్ు క త్త  సింవత్సరానికక ఆదయ దినింగా 

జర్ుపుకుింటార్ు. ఉగాది వసింత్ ఋత్యవులో వసుత ింది. ఈ పిండుగ్ 

పచ్చని వాతావర్ణానిీ, ఆనిందానిీ ఆవిష్ిరిసుత ింది. అపుుడే పూసుత నీ 

చెటుల , మొగ్గ  తొడిగ్ పూలు, కోయిల ప్ాటలు, చెటుట  నిిండా కాచిన 

మామిడి ప ిందెలు, మలెల  పూల మాలలు  ఉగాది పిండుగ్కు మాత్మేా 

సొ ింత్మ ైన విశేషాలు. పురాణ పకాార్ింగా కూడా ఈ పిండుగ్ చాలా 

పశాసత మయినది. చాిందామాన పకాార్ముగా ఈ పిండుగ్ను చైెత్ ామాసింలో 

శుకల పక్షింలో జర్ుపుతార్ు.  బహామ ఈ చైెత్ ా శుది ప్ాడయమి నాడే సృష ట  

ఆర్ింభిించాడని పతాీతి. భార్త్ దేశపు పసా దద  గ్ణిత్ శాసత రవేత్త  

భాసిరాచార్ుయడి లెకిల పకాార్ిం ఇదే రరజున నూత్న సింవత్సర్ ప్ాార్ింభ్ిం 

అవుత్యిందని చెప్ాత యి. పతాి ఉగాది కక చ్ింద ా కక్షయలో వచిచన మార్ుుల 

వలల  అిందర్ూ వారి వారి యధాశకకతన ప్ాాత్ః కాలముననే మేలకిని మింగ్ళ్ 

సాీనాలు చేస  ఇింటి ముిందు మామిడి తోర్ణాలు కడతార్ు. 

ర్ింగ్వలుల లతో ఇింటి ముింగిళ్ీను అలింకరిసాత ర్ు. ఇష్ట  దైెవానిీ కలశింతో 

పతాిష ట ించ్ుక ని క త్త  సింవత్సర్ిం మింగ్ళ్కర్ింగా ఉిండవలెనని ప్ాారిథసాత ర్ు. 

ఉగాది పచ్చడి ఈ పిండుగ్ మరర విశేష్ిం. మామిడి, బెలల ిం, మిర్ప, 

ఉపుు, చిింత్ పిండు, వేప పూలు కలిప  చేసే ఈ పచ్చడి పాతి ఒకిరి 

జీవిత్ింలోని మించి, చెడు, బాధ మరియు సింతోషానికక చిహాీలుగా కలిప  

నైెవేదయింగా దేవుడికక సమరిుించి అిందరికీ పించ్ుతార్ు. సింవత్సర్ిం 

పొ్ డుగ్ునా ఎదుర్యేియ మించి చెడులను, కష్ట  సుఖ్ాలను సింయమనింతో 

సవికరిించాలనీ సిందేశానిీ ఉగాది పచ్చడి ఇసుత ింది. ఋత్య మార్ుు 

కార్ణింగా వచేచ వాత్, కఫ, ప త్త  దయ షాలను హరిించే ఔష్ధింగా ఉగాది 

పచ్చడి తినే ఆచార్ిం ఆర్ింభ్మ ైింది అింటార్ు. ఈ పచ్చడిని శీరరామ 

నవమి వర్కు తినాలని శాసాత ర లు చెబుత్యనాీయి. 

తాుమష్ఠ  శోక్ నరాభీష్ట, మధ్ుమాస సముదభవ 
నిబామి శోక్ సంతప్ాు ం, మమ శోక్ం సదా క్ురు|| 

ఈ మింత్ాిం చ్దువుత్ూ ఉగాది పచ్చడి తినాలని శాసాత ర లు చెపుత నాీయి. 

ఉగాది పచ్చడి ఆహార్ింలో ఉిండే ఔష్ధ గ్ుణానిీ, వృక్షసింర్క్షణ 

అవసరానిీ, ఆయుర్ిదానికక ఆహారానికక గ్ల సింబింధానిీ చెపుడమే 

కాక పిండుగ్లకు, ఆచారాలకు, సముచిత్ ఆహారానికక గ్ల సింబింధానిీ 

చాటిచెపుత ింది. ఈ పిండుగ్ను ఒకి తెలుగ్ు వార్ కాక మహారాష్ట ర కరాీటక 

మరియు మిగితా క నిీ రాషాట ర లోల  కూడా జర్ుపుకుింటార్ు. మహారాష్ట రలో 

ఈ పిండుగ్ను గ్ుడిపడాి అని ప లుచ్ుకుింటార్ు. ఇహ పూజ 

పునసాిరాలు అయాయక పులిహో ర్, బొ బబటుల , మామిడి కాయలతో చేసే 

పిండగ్ ప ిండి వింటలు పాతి తెలుగిింట్ల  సర్ి సాధార్ణిం. మహారాష్ట రలో 

పూర్న్ పో్ లి అనే వింట ఈ పిండుగ్ సెుష్ల్. పించాింగ్ శరవణిం ఇింక క 

ఉగాది విశిష్ట త్. సింవత్సర్పు మొదటి రరజున పిండిత్యలు పాతి ఒకిరి 

సింవత్సర్ిం ఎలా ఉిండబో త్యిందయ  శాసత రయుకతిం గా వినిప సాత ర్ు. అిందర్ూ 

వారి వారి రాశులను, వాటి ఫలితాలను తెలుసుకోవటిం ఉగాది నాడు 

చ్ూసూత నే ఉింటాిం. ఈ మధయ కాలింలో పతాి టి వి చానల్ వీటినే ఉగాది 

పగ్లింతా పసాార్ిం చేసూత  ఉింటునాీర్ు. ఈ ఉగాది నాడు కవి 

సమేమళ్నాలు కూడా ఇింక క విశిష్ట త్. సింవత్సర్మింతా ఈ రరజు కోసిం 

కవులు ఎదుర్ు చ్ూసూత  ఉింటార్ింటే అతిశయోకకత కాదేమో! ప్ాలకగ నే వారికక 

ఇదొ క విిందు భోజనిం ఇక వీటిని చ్ూసే వారికక ఇది ఒక సాహితి 

సింర్ింభ్ిం. క త్త గా ఏర్ుడిన ప్ారీటల నుించి మొదలుక ని, ఇింట్ల  భార్య 

విండి పెటిట న ఉగాది బొ బబటుట  దాకా కాదేదీ కవిత్కనర్హిం అని అనిీటి 

మీద తెలుగ్ు బాష్ మీద త్మకునీ పటుట ను పదార్శనకు పెటేట సాత ర్ు. ఇక 

అపుుడపుుడే తెలుగ్ు సాహిత్యింలో అడుగ్ు పెడుత్యనీ కవులకు ఈ 

ఉగాది కవి సమేమళ్నాలు మించి పయాోగ్ శాలలు మరియు గ్ురితింపు 

తెచిచ పెటేట  సర్యిన వేదికలు. ఆకశవాణి లో ఇపుటికీ పించాింగ్ శరవణిం, 

కవి సమేమళ్నిం సూపర్ హిట్ కార్యకరమాలు!  

ఈ ఉగాది మీక్ు అందరికీ శుభానిా, ఆరోగాయనిా మరియు ఐశ్ురాయనిా 

అందివాులని ఆ సరేుశ్ురునిా ప్రా రిిసూు ... సరేు జనా సుఖినోభవంతు... 

సమసాు  సనమంగళానిభవంతు! 
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WATS తెలుగు బడి - విశేష్ వీచిక  
మన తలెుగ్ును త్ర్ త్రాలకు అిందదిాద ిం! తలెుగ్ు వలెుగ్ులు దశ దశిలా చాటుదాిం...  

నిసాారథపూరితింగా , నిబదుత తో విధిగా వారిం వారిం తమ విలువయిన సమయానిన కేటాయిస్తత తెలుగు భాషా 

సేవలో నిమగ్నమయిన వాలింటీరుకు ఇవే తెలుగు వారిందరి తరపున శుభాభినిందనలు.  

మనోజ్ చిింతిర డిు  

బాల ప  యస్ట 

అనూరాధ కుింత్ిం 

ర్ఘు పాసాద్ బి ఆర్    

HTCC టెింపుల్ - BOTHELL 

రామ్ క టిట 

అను గరప్ాళ్ిం 

కలాయణ్ కాకక 

వర్లక్షిమ ఆక ళ్ీ  

వేద టెింపుల్ - REDMOND 

తెలుగు బడి అనిన కేింద్రాలలోను శని వారిం ఉదయిం 10 గ్ింటల నుిండి 11 గ్ింటల వరకు నడపబడుచుననవి. 

మరినిన వివరములకు సింప్రదిించిండి - literary@watsweb.org 

తెలుగుబడి 2014-2015కు మీ పిలులను  పింపదలుేకుింటే నేడే నమోదు చెయయిండి. దీని కొరకు మా 

వాలింటీరును కని పైన తెలిపిన మెయిల్ ను కని సింప్రదిించగ్లర్త . 

తెలుగు భాష్ సేవకు సాాగ్తిం! మీకు వాలింటీరిింగ్ పై  ఆసకిత ఉింటే మమమలిన సింప్రదిించిండి. సింకీరతనిం మరియు 

తెలుగుబడి కేవలిం వాలింటీరు దాారా నడపబడుతునన WATS కరయక్రమాలు. 

దీప్ావళి నాడు గణ నాథుడ కి ఆదయ వందనం సమరిిసుు నా తెలుగు 
బడ  చినాారులు. 

తెలుగు బడ  పి్లల ల తలిల తండుర లతో వాలంటీరల ముఖాముఖీ 
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WATS సింకీరతనిం - విశేష్ వీచిక  
WATS వార్ు తలెుగ్ు వార్ిందరికక సగ్ర్ిింగా అిందసిుత నీ కార్యకరమిం - సింకీర్తనిం. 

సింకీరతనిం  Redmond - వేద ఆలయ ప్రింగ్ణింలో శని వారిం ఉదయిం 11 గ్ింటల నుిండి 11:30 గ్ింటల 

వరకు నడపబడుచుననవి. మరినిన వివరములకు సింప్రదిించిండి - sankeertanam@watsweb.org 

సింకీరతనిం  2014-2015కు మీ పిలులను  పింపదలుేకుింటే నేడే నమోదు చెయయిండి. దీని కొరకు మా బోర్ి ను  

కని పైన తెలిపిన మెయిల్ ను కని సింప్రదిించగ్లర్త. WATS తెలుగు వారిందరి తరపున వారిం వారిం ఎింతో 

నిసాారథపూరితింగా సింగీత, సమాజ సేవలో నిమగ్నమయిన వాలింటీరుకు అిందరికీ శుభాభినిందనలు. 

సింకీరతనిం వాలింటీర్స: వరలక్ష్మి ఆకెళ్ళ, లాసయ రెడిి. 

సియాటెల్ సింగీతాభిమానులకుకు సాాగ్తిం! మీకు చినానర్తలకు సింగీతిం నేరాాలనే అభిలాష్ ఉింటే లేదా 

వాలింటీరిింగ్ పై  ఆసకిత ఉింటే మమమలిన సింప్రదిించిండి. సింకీరతనిం మరియు తెలుగుబడి కేవలిం వాలింటీరు దాారా 

నడపబడుతునన WATS కరయక్రమాలు. 

Ω 

సింకీర్తనింలో ప లల లతో వాలింటీర్ుల ..... 
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దసరా బులోల డుగా చిిందులేస నా, బుదిిమింత్యడుగా మురిప ించినా, దేవదాసుగా 
అలరిించినా అకకినేని నటన అననయసామానయిం. కకరషాట ాజిలాల  వెింకటరాఘవాపుర్ింలో 
1924, సెపెట ింబర్ు 20న వెింకటర్త్ీిం, పునీమమ దింపత్యలకు జనిమించార్ు. 
చినీనాటినుిండే నాటకర్ింగ్ింవైెపు ఆకరిిత్యడైె అనేక నాటకాలలో సవత ర ప్ాత్ాలను 
ధరిించార్ు. పాముఖ్ చిత్నాిరామత్ ఘింటసాల బలరామయయ దాిరా విజయవాడ ర ైలేి 
సేట ష్నోల  విధివశాత్యత  గ్ురితించ్బడాు ర్ు. 17 ఏళ్ీ వయసులో తొలిసారి 'ధర్మపతిీ' (1941)
లో తెర్పైె కనిప ించార్ు. అయితే పూరిత సాథ యి కథా నాయకుడిగా నటిించిన మొదటి 
చిత్ిాం "శీర సవతారామ జననిం" (1944). అపుటినుిండి ర్కర్కాల తెలుగ్ు, త్మి ళ్ 
స నిమాలలో 75 సింవత్సరాల పైెగా 256 చితాాలోల  నటిించిన అకకినేని త్న పుత్యాడు 
అకకినేని నాగార్ుా న మరియు మనవడు నాగ్చైెత్నయ తో కలిస  నటిించిన "మనం" 
ఆయన  చివరి స నిమా. 
 

గార మీణ ప్ాాింతాలకు అదద ింపటేట  స నిమాలెైన బాలరాజు, రరజులు మారాయి, మరియు 
నమిమనబింటు లో నటిించి, తెలుగ్ు నటసామాాట్ గా పేర్ుపొ్ ిందార్ు. మిససమమ, 
చ్కరప్ాణి మరియు పాేమిించ్ుచ్ూడు లాింటి హాసయర్సపధాాన చితాాలలో అిందరి 
మనీనలిందుకునాీర్ు. 'దసరాబులోల డు' ఏయనాీర్ క రీర్ లో తొలి గరలెు న్ జూబ్లల  హిట్ 
గా నిలచిింది. ఈ చిత్ిాం 1971లో సాధిించిన సించ్లనిం అింతా ఇింతా కాదు. 
'దసరాబులోల డు'గా అకకినేని అభినయిం సాగిన తీర్ు కూడా అదర్హో  అనిప ించిింది. 
అసలు తెలుగ్ునాట సదర్ు సెట ప్సస కు ఓ ఊపు తీసుకు వచిచన ఘనత్ అకకినేనిదే. 
లెైలామజుీ, అనార్ిలి,బాటసారి, పాేమనగ్ర్, పాేమాభిషేకిం మరియు మేఘసిందేశిం లో 
నటన దాిరా తెలుగ్ుచిత్రా్ింగానికక విషాదరారాజుగా పేర్ుప్ొ ిందార్ు. దాసరి నారాయణ 
రావు దర్శకత్ిిం వహిించిన పాేమాభిషేకిం హ ైదాాబాదు లో 533 రరజులు పదారిశించ్బడి 
తెలుగ్ు స నిమాలో రికార్ుు  నమోదు చేస ింది.ఇది అింత్రాయిం లేకుిండా 365 రరజులు 
నడచిన స నిమాలోల  ఒక్ ఒకి తెలుగ్ు స నిమాగా నమోదైెింది.  

 

మన తెలుగు విశిష్ట నటులు-అక్కకనేని వారు! 
అనురాధ గరప్ాళ్o(agopalam@hotmail.com) 

ఒక భగ్నప్రేమికుడు, ఒక త్యుగ్మూర్శత, ఒక అభిమన్యుడు...  

స్ననహిం కోసిం ప్రేమికురాలిని  ప్రేమ కోసిం జీవిత్యనేన వీడినా, ఆయనకే చెలుు...  

మనస్యన్య గాయపరచుకునే ప్రేమైకమూర్శత, గాయాలు మాపే ఆత్మ బింధువు... 

తెలుగు సినిమా ప్రపించపు తిరుగు లేని బాటసర్శ... 

ఆజాన్యబాహులయిన ఎన్ టి ఆర్,ఎస్ వీ ఆరు నడుమ నెగ్గగన బాలరాజు! 

సింఘీకమైన,జనపదమయిన త్న లోతు పాతులన్య ఎర్శగ్గన మనీష! 

రీల్ లైఫ్ హీరొ న్యించి ర్శయల్ లైఫ్ దాక ఒకకడై ఎదిగ్గన నికకచిి తెలుగు హీరొ! 

సింపూరణ జీవిత్పు సర్శ కొత్త నిరవచనమై మన న్యించి నిష్కకరమిించిన స్యుర ధ్రూపి! 

అక్కకనేని వార్శ జీవిత్ిం ప్రతి తెలుగు వాడిక్క గ్ర్శవించదగ్గ పాఠిం, నడవదగ్గ పథిం... 

మన సమృతులోు వారు వేసిన గురుతులు పచిబొటుటలు... 

(తెలుగు వారిందర్శ త్రపున ఆ మహా నటుడిక్క, అింత్ కింటే గొపప వుక్కతకీ ఇదే 

WATS నమస్యసమాింజలి) నమస్యసమాింజలి) 
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తెలుగ్ు స నిమాలలో దిిప్ాతాాభినయనానికక నాిందిపలికకన అకకినేని 
నవరాతాి స నిమాలో తొమిమది ప్ాత్ాలలో నటిించాడు. పాేమలో 
 ఓడిపో్ యి మిందుకు బానిసైెన పాేమికుడిగా దేవదాసు చిత్ిాంలోని 
నటన శర్త్ చ్ింద ా నవలలోని కథానాయకుడికక జీవింపో్ స ింది. ఈ 
ప్ాత్కాు ఆ త్రాిత్ మర ింతోమింది మరినిీ భాష్లలో నటిించినా, 
పమాుఖ్ హిిందీ స నిమా నటుడు దిలీప్స కుమార్ అకకినేని 
నటిించినదే "ఒకే ఒక్ దచవదాసు" అని అనాీడు. అకకినేని నటిించిన 
ఏక ైక హిిందీ చిత్ిాం 'సువర్ణసుిందరి'(1958). పాేమకథా చితాాలోల  
అకకినేనిదే అిందరికింటే పైెచేయి, అలాగ్ పునరా్నమ, జనమజనమల 
బింధింతో ర్ూప్ొ ిందిన స నిమాలోల నూ ఏయనాీర్ చితాాలే జనానిీ 
ఆకటుట కునాీయి. బాలరాజు, మూగ్మనసులు, బింగార్ుబొ మమలు 
అలా విజయిం సాధిించిన చితాాలే. వాటిలో మూగ్మనసులు 
అనిీటికనాీ మినీగా నిలచిింది. 

అకకినేని అఖ్ిండ విజయాలు అకుిన చేరినపుుడు ప్ొ ింగిపో్ లేదు. 
పరాజయాలు పలకరిించినపుుడు కుింగిపో్ లేదు. జానపద చితాాలోల  
నటిించేవాడికక 'దేవదాసు' లాింటి సైెకలాజికల్ రరల్ సరిపో్ త్యిందా అని 
గ్లి చేస న వారికక త్న అభినయింతోనే సమాధానిం చెప్ాురాయన. 
దేవుడింటే ఓ పవిత్ ా భావిం అింటారాయన. అింతేకాన్న రాళ్ళీ 
ర్పులకు మొకినింటార్ు. అిందుక్ 'విపానారాయణ'గా అకకినేని 
నటిించేటపుుడు కూడా పలువుర్ు పెదవి విరిచార్ు. మళ్ళల ఆ పెదవి 
విర్ుపులకు త్న నటనతోనే సమాధానిం చెప్ాుర్ు. అకకినేని పని 
అయిపో్ యిిందని పలుమార్ుల  అనుకునీపుుడలాల  అదుభత్ 
విజయాలతో అిందరిన్న ఆశచర్యపరిచారాయన. 1991 లో ఆయన 
నటజీవిత్ిం సిరరణ త్సవిం సిందరాభన విడుదలెైన "సవతారామయయ గారి 
మనమరాలు", క త్త  మరియు యువనటుల చితాాలతో ప్ో టీపడి 
బాకాసఫవసు హిట్ గా నిలిచిింది. 
తెలుగ్ునాట అత్యధిక అవార్ుు లు అిందుకునీ ఏక ైక నటుడు 
అకకినేని. మూడు ఫ ల్మ ఫేర్ తెలుగ్ు అత్యయత్త మ నటుడు 
పుర్సాిరాలు,చ్లన చిత్ా ర్ింగానికక సింబింధిించి క్ింద ా పభా్ుత్ిిం 
ఇచేచ అత్యయనీత్ పుర్సాిర్ిం దాదా సాహ బ్ ఫాలేితో ప్ాటుగా 
'పదమశీర, పదమభ్ూష్ణ్, పదమవిభ్ూష్ణ్' అిందుకునీ ఏక ైక నటుడు 
కూడా ఏయనాీర్. 'మేఘసిందేశిం, బింగార్ుకుటుింబిం' చితాాలతో 

ఉత్త మనటునిగా నింది అవార్ుు  అిందుకునాీర్ు. వీటితో ప్ాటుగా ఇింకా 
లెకిలేననిీ పుర్సాిరాలు అిందుకునీ మహానటుడు. నటునిగా అర్ుదైెన 
చ్రిత్ాను సొ ింత్ిం చేసుకునీ ఏయనాీర్ వయకకతగానూ అదే రీతిన నిలిచార్ు. 
హార్ట ఆపర్ష్న్ జరిగి నలభైె ఏళ్ల యినా చెకుిచెదర్ని ఆరరగ్యిం ఆయన 
సొ ింత్మయిింది. అిందుకు అకకినేని ఆత్మసెథథ ర్యమే కార్ణమింటార్ు 
చాలామింది, కాదు త్నను అభిమానిించేవారి ఆశీసుసలే అసలు 
కార్ణమనేవార్ు అకకినేని నాగ్శిరావు. 
అకకినేనితో అనీపూర్ణ వివాహిం 1949 ఫ బవారి 18న జరిగిింది. ఆమ  పేర్ుతో 
అనీపూర్ణ సూట డియోస్ట నిరిమించార్ు. వీరికక సింతానిం 5 గ్ుర్ు, అకకినేని 
వెింకట్, అకకినేని నాగార్ుా న, సత్యవతి అకకినేని, నాగ్సుశీల, సరరజ 
అకకినేని. మనిష గా, సింఘజీవిగా కూడా అకకినేని త్నవింత్య కృష  చేశాడు. 
గ్ుడివాడలోని కళాశాలకు భ్ూరి విరాళ్మిచిచనిందుకు ఆ కళాశాలకు శీర 
అకకినేని నాగ్శిర్రావు పేరిట ఎఎన్ఆర్ కళాశాల (ANR College) అని 
నామకర్ణిం చేశార్ు. తాను చ్దువుకోలేనిందుక్ పేదరికింలో ఉనీ 
పతాిభావింత్యలెైన విదాయర్ుి లకు ఉపకార్వేత్నాలు, విరాళాలు ఏరాుటు 
చేశార్ు. అ ఆలు'-గా 'అకకినేని ఆలోచ్నలు' ర్చ్న ఎింతో పసా దిి.2005లో 
ఏయనాీర్ నేష్నల్ అవార్ుు  నెలక లాుర్ు. 
పుటట డానికక గాయర ింటీ లేదు. చావడానికక మాత్ాిం గాయర ింటీ ఉింది. చ్నిపో్ వాలని 
కోరిక లేదు. కాని చ్నిపో్ యేి వర్కు ఆరరగ్యింగా ఉిండాలని ఉింది,పాేక్షకులు 
దీవిసేత  నిిండు నూర్ళ్ళీ జీవిించ్గ్లనని ఆత్మవిశాిసింతో చెప ున 
ధీరరధాత్యత డైెన ఈ హీరర త్న 90 వ యేిట జనవరి 22వ తేది 2.45 
నిముషాలకు త్యది శాయస విడిచార్ు. ఆయన భౌతికింగా మన మధయ 
లేకపొ్ యినా,తెలుగ్ు వారి మనసులో కలకాలిం "నటసామాాట్" గ్ ఎపుటికీ 
నిలిచిప్ో తార్ు. 
 

జీవితపు చివరిదాకా సినిమా నటుడ గానే ఉండ  సంగీతం వింటూనే 
శాశ్ుతనిదరక్ు ఉపక్రమించిన ఆ మహొనాత వయకిుకి, నటుడ కి ధ్ృవతారకి 
తెలుగు జాతి తరపున యిదచ మా నివాళి.  

-Ω- 

నేను 1998 లో అమ రికా కక వచిచ స థ ర్పడాు ను.ఖ్ాళ్ళ సమయిం లో స నిమా ప్ాటలు వినడిం,క త్త  క త్త  వింటలు ఎక్సస పెరిమ ింట్ 
చెయయడిం నాకు ఇష్ట ిం.అలాగ్ మా  ప లల ల సూిల్ లో వాలింటీర్ చెయయడిం, ప లల లతో సమయిం గ్డపటమింటే  ఇింకా ఇష్ట ిం. 
నవుి నాలుగ్ు విధాలా చేటు కాదు,నలభెై విధాల ర ైటు ,అిందుక్ నవుిత్ూ బతా్యకు అని మనసూూరితగా నముమతాను.  
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తెలుగు పద బింధ్ిం 
సింగరాజు నటరాజ శర్మ  

అడిం: 
1. ఇిండియా 
4. ఇవి ఎవరివి? మొదట దీర్ఘిం.  
7. త్పసుస చేసేత  దేవుడిచేచది – 

అటునుించి  
8. [5] నిలువుకు వయతిర్కిం  
9. త్యర్క మింతిా తోక తెగిింది  
11. Next 
13. హదుద   
14. ఒక త్ింతీా వాదయిం  
16. దుష్ట  చ్త్యష్ట యిం లో ఒకడు  
17. దయ  
18. Kerchief  
20. Mix 
22. పపలు 
23. వర్ణము  
25. మించి బుదిి  గ్లవాడు  
27. How much? 
29. టకుి, _______ 
31. అటునుించి ఆలసయిం  
32. భాగ్వత్ిం లో పదయిం, 

__________ చిడిముడి 
త్డబడ  

34. క పుు  
35. వెళ్ీనని చెపుు  
36. 11 కర్ణాలలో ర ిండవది  
38. వచ్ుచట, వెళ్ళీట  
39. కీ్షర్ సముదిాం  
 

నిలువు: 
1. ప్ో త్న పలికకనది  
2. Generation 
3. సవత ర దెైవిం 
4. ర ైళ్ళల  పూర్ిిం దీనితో నడిచేవి   
5. ఆటింకిం  
6. తాయగ్ గ్ుణిం  
8.  ప్ార్ితి  
10. దటట మ ైన  
12. త్ల తెగిన ప్ాదుక  
13. పురాణాలోల  పర్ిత్ిం  
15. అనీవర్ిం దేవుడు  
17. ప్ొ ిందుట   
19. కకిందనుించి ఎనోీ! 
20. హసత ిం  
21. సింభోధనా పధాామా విభ్కకత లో 

సుగ్ుణను ర్మమనిండ ి
24. శీరర్ింగ్ నాధుడు , కుముదవలిల – 

1,2,3,10,11 
26. జలాస  
27. పగ్లు కాచేద ి
28. చెింత్ రావె బాలా – 2,4,6 
30. మబుబ కముమట 
32. ముిందు కాదు  
33. పూర్ి కాలిం ప లల లకు ప్ాలు 

పటట డానికక వాడినది – కకింద 
నుించి 

35. వెళ్ళీ, వెళ్ళీ  
37. చేపలు పటుట టకు విస ర్ది  

ఉగాది  
ఆశలు పలల విించెను చిగ్ురిించిన ఆకులవలె మనసులు వికస ించెను విరియబూస న 
మలెల లవలెర్ుచ్ులు ఆర్ు విధముల కలిసె వచ్ుచ ష్డ్ ఋత్యవులవలెక త్త  రాగాలు 

ప్ాడెనెదలు ఆమని కోయిలవలెచెైత్నయము ఉర్కలెతెత  విచేచస న చెైత్మాు వలె 
త్ప ుప్ో యెిను బాధలు  పగ్లు కానని తార్లవలెఉదభవిించెను నవ యుగ్ము 

దినేశుని ఉదయమువలె తొలి పిండుగ్ పలకరిించెను వేసవి తొలకరివలె 
ఉగాది క్ందం   

అర్ువది వత్సర్ములలోఇర్ువద ిఎనిమిదవ ఏడు, ఇటు త్ర్లకచెచనిసరి కలుగ న్, జ
యమగ్ుననివిర్జాజుల నెదలలోన విరియగ్ జ్సెన్ 

ఉగాది శారది లం (మ స జ స త త గ)  
రావమామ! జయనామ బాల కుసుమా! రావమమ మమేమలగ్న్నరీవిదాయ, స రి, ప్ార్ితీ
 వర్ములన్ శీఘాింబుగ్ిందిింపగ్నేద వీ రా! మముగావ, బోా వ దిగిరా దేశింబు నిన్ కోర్

గ్నాసవేరీ కర్ుణాింత్ర్ింగ్ గ్నుమా సిప్ాీలు సాధిించ్గ్న్ 
- మారుతి తెనేారు 

గబ గబా అనండ ! 

One-One was a race horse. Two-two was one too. 

Ann and Andy’s Anniversary is in April. 
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వస్యధైకకుటుింబిం (కథ) 
సర్ళ్ బులుసు (sarala@hotmail.com)     బాల గ్ు: http://jivithagati.blogspot.in/ 

 “అమామ, ప నిీ ఇిండియాకక వచేచసుత నీది. మధు మ యిల్ 
పింపేడు.” అని ఆనిందింగా వచిచ త్లిలతో చెపేుడు హరి. ఇింత్లో 
రావుగార్ు  ‘అవును. మధు నాకూ పింపేడు, వాళ్ీమమ అమ రికాలో 
విసుగ తిత , క నేీళ్ళీ ఇిండియాలో ఉింటానని వసోత ిందని, మనకక దగ్గ ర్లో 
ఇలుల  చ్ూడమని” పేపరరల నుించి త్లెతిత  అనాీర్ు. వెింటనే సింతోష్ింతో 
కమల అిందుకుని, ‘ప లల ల పెళ్ళీళ్ీయాయయి. విమలకు నిశిచింత్. మళ్ళీ 
త్నకక ఇలేల మిటి? మధుకక హాయిగా మనతోప్ాటే వుింటుిందని గ్టిట గా 
రాయిండి” అింది భ్ర్తతో. కమలపెళ్ళీ నాటికక విమల 5సిం.ల. ప్ాప. కనుక 
కమల, రావులిదద రికీ విమలింటే కనీకూత్యర్ింత్ పాేమ. అిందర్ూ వేచి 
చ్ూసుత నీ ఆదివార్ిం వచిచింది. హరి, జఞయతి ఎయిర్ పో్ ర్ట కక వెళ్ళీ 
విమలను అత్యింత్ పాేమగా ఇింటికక తెచేచర్ు. విమల త్నవాళ్ీ 
మనసులు కష్ట పెటట కుిండా వేర్ఇింట్ల కక ఎలామార్డమా ఆలోచిించ్సాగిింది. 
ఇలుల  చ్ూసుకోవటానికక ముిందే అకివాళ్ీకక చెప ు ఒప ుించాలి.  

మరాీడు మధాయహీిం హరి, జఞయతి ఆఫవసులకక వెళ్ళీపో్ యేిర్ు. విమల, 
అకి, బావలతో కూర్ుచని టి.వి. చ్ూసోత ింది. విమల నెమమదిగా  “అకాి, 
బావా, మీతో క ించెిం మాటాల డాలి.”అింటూ నస గిింది. ’’ఏమిటమామ!  
చెపుు.” అనాీరిదద ర్ూ. “ఏిం లేదు, మధు, ఆనింద్ స టిజన్స అయేివర్కు 
నేను ఇిండియాలోనే వుిండదలుచ్ుకునాీను. నాలుగ్ళ్ళీ పటట వచ్ుచ. 
ప లల లిదద ర్ూ వాళ్ీ కుటుింబాలతో వచిచ వెళ్ళత ింటార్ు. మధు, ఆనిందు 
మాటక్ిం కాని కోడళ్ీకక 2,3 వారాలు వుిండాలింటే యికిడ ఫవాగా 
వుిండదు. కనుక నేను దగ్గ ర్లో వేర్ అప్ార్ట మ ింట్ 
తీసుకుిందామనుకుింటునాీను”. అింది విమల. “మాతో ప్ాటు 
వుింటావని సర్దా పడాు ము కాని న్నవు చెప ున ప్ాయిింట్ నిజిం త్లీల. 
దగ్గ ర్గా ఏదయినా యిలుల  దొ ర్ుకుత్యిందేమో పాయతిీదాద ిం.” అనీ 
రావుని విసుగాగ  చ్ూస న అకిను “ఎకిడునాీ రరజూ మిమమలిీ కలిసేింత్ 
దూర్ింలో వుింటాను. సర్నా?” అని విమల అకికు సముదాయిించిింది.  

 మహానగ్రాలోల  అనిీవిధాల నచిచన ఫ్ాల ట్ కుదర్డమింటే 
మాటలు కాదు. ర ిండు పో్ రి్నుల గా మేడ, కకరింద అదెద వాళ్ళీ, ఇింటివాళలల  
వుిండేవి రావుగారి వీధిలోనే వునాీయి కాని విమలకు నచ్చలేదు. ఫ్ాల ట్ 
గ్ురిించి వాకబు చేసుత నీ విమలను, అదే బిలిుింగ్ లో 2వ ఫో్ల ర్ బాలిన్న 
నుిండి ఒక యువతి ప లిచి, ‘4వ ఫో్ల ర్ లో ర ిండుగ్దుల ఫ్ాల ట్ 

అదెద కునీదని’ చెప ుింది. సింతోష్ింగా ముిందు గ్టు నుించి విమల 
వెళలీసరికక ఆఅమామయి ఆహాినిించి, సొ సైెటీ పాెస డెింట్ వదద  ఫ్ాల ట్ తాళ్ిం 
తెమమని వాచ్ మన్ కక చెప ుింది. అత్డు విధిలేక తెచిచ త్లుపు తెరిచి 
చ్ూపేడు. త్నకి వాళ్ళీింటికక పకాివీధిలోనే ఈ ఫ్ాల ట్, ఇింట్ల  ఫ ాజ్, గాయస్ట 
సటట  వునాీయి. జ నర్టర్, లిఫ్టట , గౌర ిండ్ ఫో్ల రరల  వాచ్ మన్ రాజు కుటుింబిం 
వునాీర్ు. త్నకక ఏ అవసర్మయినా మగ్, ఆడ దికుి వుింటుింది. అదెద  
కూడా రీజనబుల్ గా అనిప ించిింది. విమల యిలుల  నచిచిందని, రాజుని 
ఓనర్ ఫో ను నెింబర్ అడగ్గా అత్ను నసుగ్ుత్ూ, ‘మేడమ్, ఈ ఇింట్ల  
దెయయిం వుింది. అిందుక్ గ్త్ మూడేళ్ళీగా యిాయిలుల  ఖ్ాళ్ళగా వుింది. 
చీకటి పడాు క నేనే ఈ ఫ్ాల ట్ లోకక పో్ ను” అనాీడు. ఆ బిలిుింగ్ లో 
నాలుగ్ుఫో్ల ర్స, ఫో్ల ర్ కక మూడుఫ్ాల ట్స. ఫ్ాల ట్ ఓపెన్ చేస  వుిండడిం చ్ూస , 
ఇత్ర్ ఫ్ాల ట్స లో సవత రలు బయట వేచివునాీర్ు విమలకోసిం. త్ను 
అలాింటివి నమమనని, పాెస డెింట్ నడిగి ఓనర్అడాస్ట, ఫో న్ నెింబర్ తెమమని 
అత్నిీ పింప , విమల వర్ిండాలోకక రాగానే  బయటకు వేచినవార్ు 
గ్బగ్బా వచిచ, ఆమ  వివరాలడిగి, “మీర్ు ఒింటరిగా 
వుింటామింటునాీర్ు. ఈ ఫ్ాల ట్ లో మూడేళ్ీ కకరత్ిం ఓనర్ 
చినీవయసులో హటాత్యత గా గ్ుిండెపో్ టు వచిచ బాత్ూామ్ లో పో్ యేిడు. 
అత్ని భార్య, 5సిం.ల. క డుకుతో మరరచరట అదెద  ఇింటికక వెళ్ళీప్ో యిింది. 
ఆ ఫ్ాల ట్ లో రరజూ దెయయిం రాతాిపూట తిర్ుగ్ుత్యనీ చ్పుుళ్ళీ 
వినిప సుత ింటాయి” అని చెపేుర్ు. జీవిత్మింతా విధికక ఎదురీది రాటుదేలిన 
విమల యిటువింటివన్నీ నమమనిస థ తికక చేర్ుకుింది. 

 రాజు ఫో న్ నెింబర్ యివిగానే వెింటనే సెల్ నుిండి చేస ింది. 
”హలో మార్గ ర ట్ హియర్” అని వినిప ించ్గానే విమల త్నిీ తాను 
పరిచ్యిం చేసుకుని, త్నిపుుడు వాళ్ీఫ్ాల ట్ వదద  వునాీనని, త్నకక 
ఇలుల నచిచిందని, ఎకిడ కలవాలో చెపేత , తాను వసాత నని లేకపో్ తే పాసుత త్ిం 
త్నుింటునీ యిింటికక వసాత ననాీ ఓక్ అని చెప ుింది. మార్గ ర ట్ 
సింతోష్ింగా త్న బదార్ ని తీసుకుని విమలని ఒక గ్ింటలో కలుసాత నని, 
అడాస్ట తీసుకుింది. అమమలకిలు విింత్గాచ్ూస  వెళ్ళీపో్ యేిర్ు. విమల 
యిింటికక వెళ్ళీ, అకాి బావలకు త్నకక పకాి వీధిలోనే ఫ్ాల ట్ కుదిరిిందని, 
అగిరమ ింట్ వాాసుకుిందుకు వాళ్ళీ వసుత నాీర్ని చెప ుింది. కకరస ట యన్స 
యిలుల  అనేసరికక కమలక్ కాక జఞయతికక కూడా నచ్చలేదు. కాని విమల 
వాళ్ళీ చెప ునా వినేర్కిం కాదని వూర్ుకునాీర్ు. 
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 అనీపకాార్ిం మార్గ ర ట్ త్న త్ముమడితో సహా వచిచింది. 
విమలకు త్నభ్ర్త బిజినెస్ట లో నష్ట ిం వచిచ, హఠాత్యత గా గ్ుిండె పో్ టుతో 
పో్ యేిడని, త్ను ఒకితేత  ఆ యిింట్ల  వుిండలేక క డుకుతో వేర్ ఇింటికక 
వెళ్ళలపో్ యేినని, త్న ఫ్ాల ట్ లో దెయాయలునీటుల  మిగ్తా వాళ్ీింటు నాీర్ని 
దాచ్కుిండా చెప ుింది. విమల దేముడిీత్పు యిలాింటివేమీ త్ను 
నమమనని చెప ుింది. నెలకు 5000ర్ు.లు అదెద , 10 నెలల అదెద  అడాిన్స 
యివాిలని, 10 నెలల త్రాిత్ 5% అదెద  పెించి మళ్ళీ ర నూయ 
చేసుకోవాలని చెప ు, నచిచతే సాయింత్ిాం సాట ింప్సు  అగిరమ ింట్ పేపర్స తో 
వసాత నింది. విమల సింతోష్ింగా అనిీటికీ వొపుుకునీది. వచేచవార్ిం 
ఫ్ాల ట్ లోకక మార్తానని, యిలుల  శుభ్ిాం చేయిించ్మనీ విమలతో, ‘ఓహ్ 
ష్ూయర్,నేను మీరొచేచ లోగా పెయిింటిింగ్ చేయిసాత ను’.అనీది. ఆ 
సాయింత్ామే అగిరమ ింట్ సింత్కాలు పూర్తయాయయి. ‘డూప ల క్ట్ కీ సొ సైెటీ 
వదద  తీసుకోమని విమలకు త్న తాళ్ింయిచిచ వెళ్ళీ పో్ యిింది. త్రాిత్ 3, 
4 రరజులలో విమల వెళ్ళీ, సో ఫాసెట్, డైెనిింగ్ టేబుల్, టి.వి., కింపూయటర్ 
వగ ైరా సామానింత్కక అడాినుసలిచిచ, 1వ తేదీ సాయింత్ిాం ఫ్ాల ట్ లో 
డెలివర్ చేసేలా నిర్ణయిించిింది. 

 మొదటితేదీని ఫ్ాల ట్ కక వచిచ ప్ాలు ప్ొ ింగిించి, వునీవి 
సర్ుద కునేలోగా ఒక ికిటిగా సామానింతా డెలివర్ చేసేర్ు. ఆ రరజు మాత్ిాం 
అకి ఇింట్ల  భోజనిం చేస , వచిచ త్న ఫ్ాల ట్ లో పడుకుింది. విమల 
దెయాయల మధయ ఎలా వుిందయ  అని పొ్ దుద నేీ ఫో న్ చేస న అకికు హాయిగా 
నిదపోా్ యేినని, లేనిపో్ ని బెింగ్పడొ దద ని చెప ుింది విమల . పొ్ దుద నేీ 
ప్ాలప్ాక ట్స తో రాజు వచేచడు. అపుటిక్ సాీనించేస  త్లుపుతీస న 
విమలను కుశలమడిగి, ప్ాలు యిచిచ వెళ్ళలపో్ యేిర్ు. మరరగ్ింటకక 
కూర్లబిండి వసేత , రాజు వచిచ ప లిచేడు. కావలస న కూర్లన్నీ తీసుకుని, 
రాజు భార్య, ప లల లిీ పలకరిించి, లిఫ్టట  లో మీదకు వెళ్ళలపో్ యిింది. 
వింటయేిక, రాజుని ప లిచి సామానింతా సర్ుద కుింది. అత్ను వెళలీటపుుడు 
20 ర్ూ.లు ఇచిచ ప లల లకక బిసెిట్స క నిమమింది. అత్ను సింతోష ించి, 
ఎపుుడు ఎలాింటి అవసర్మయినా, ఎింత్ రాత్ాయినా త్నిీ కాన్న, భార్య 
న్నలని కాని విమల త్న హాలులో కకటికీ వదద నుిండి ప లుసేత  క్షణింలో 
వసాత మని చెప ువెళ్ళలపో్ యేిడు.   

 సాయింత్ిాం మొదటిరరజు దెయాయలగ్ురిించి చెప ునవాళ్ల లో 
శేష్మమ వచేచర్ు. 65-70 ఏళ్ల  వయసుిండొ చ్ుచ. 3వ ఫో్ల ర్ లో విమల 
కకరిందనునీ ఫ్ాల ట్ లో వుింటునాీమని, క డుకు, కోడలు వుదయ యగాలకక, 
ప లల లు హ ైసూిల్ కక వెళ్ళలపో్ తే ఒకిదానేీ వుింటానని, ఏిం కావలస నా 
ప లవమని చెప ుింది. ర ిండురరజులలో శరా వణశుకరవార్ిం వచిచింది. 
పూజయేిక విమల పళ్ల ింలో పళ్ళీ, తాింబూలాలు తీసుకుని ఒక ికి 

ఫ్ాల ట్ కక వెళ్ళీ, త్నిీతాను పరిచ్యించేసుకుని మాటాల డి, పళ్ళీయిచిచ 
వచిచింది. త్నునీది కాక మిగ్తా 11ఫ్ాల ట్స లో 9 ఫ్ాల ట్స లో 
కుటుింబాలునాీయి. అింతా గౌర్వింగా మాటాల డేర్ు. వుదయమేలేచి 
ఎకసర ైసజ్ అవుత్యిందని ఇలల ింతా వూడిచ, త్డిబటట తో త్యడిచి, సాీనిం, 
పూజ, దైెవసింకీర్తన, భోజనిం, త్రాిత్ వీణ సాధన పేర్ుతో దైెవసింకీర్తన, 
సాయింత్ిాం అకి ఇింటికక వెళ్ళీ గ్ింట గ్డిప , అటువైెపే వునీ కోవెలకక 
వెళ్ళీ, బయటపనులు చ్ూసుకుని సాయింత్ిాం 6గ్ిం. కక ఇలుల  చేర్డిం ఇదీ 
విమల దినచ్ర్య. మార్గ ర ట్ కాజువల్ గా ఒకసారి వచిచింది. విమల పో్ స్టట  
డేటెడ్ చెక్సస రాబో యేి 9 నెలలకు రాస చిచ, మార్గ ర ట్ కక వివరిించిింది 
విమల, “పతాినెల ర ింట్ ఇవిటానికక మీఇింటికక రాలేను. అలాగ్ మిమమలిీ 
ర్మమనటిం భావయిం కాదు. కనుక రాబో యేి 9 నెలలకక, ఏ నెలకా నెల 1వ 
తేదీని నేనిచిచన చెక్స ని బాయింక్స లో సబిమట్ చేసేత  చాలు. ర ింట్ మీ అకౌింట్ 
లో జమ అవుత్యింది. మీకు, నాకు హాయి.” అనీ విమలకు కళ్ీన్నళ్ల తో 
మార్గ ర ట్ నమసిరిించి, ”ఆింటీ, గ్త్ 3 ఏళ్ళీగా నేను వేర్ యిింటికక ర ింట్ 
కడుత్యనాీను, ఈ ఇింటిమీద ఆదాయిం లేదు. మీ పుణయమా ని 
బెింగ్తీరిింది” అని అనీది. “న్నవు, న్నక డుకుతో వచిచ, యిాఇింట్ల  
వార్ింవుింటే భ్యిం ప్ో త్యింది. తినీదర్గ్క పుటిట ించే పుకార్లని నమమకు. 
బతాికునీ మనుష్యలిీ చ్ూస  భ్యపడాలి కాన్న పో్ యినవాళ్ీకక 
కాదమామ” అని ఓదారిచింది విమల.      

 రరజులిటేట  గ్డిచిపో్ త్యనాీయి. మ లిలగా 5,6 కుటుింబాలు బాగా 
సనిీహిత్మయాయయి. పెదద వాళ్ళీ మధాయహీిం వేళ్ టి.వి.లో చ్ూస న 
రామాయణింలోనో, భార్త్ింలోనో వాళ్ీకక కలిగిన సిందేహాలు విమలని 
అడుగ్ుత్ూ కాలక్ష్ప్ానికక వచేచవార్ు. విమలకక చినీపుటి నుించి 
పురాణాలింటే సర్దా. అలాగ్ విమలవదద  సింగీత్ిం నేర్ుచకుిందుకు 
క ిందర్ు వచేచవార్ు. వాళ్ళీ ఫవజ్ ఇసాత మింటే, ఆ డబుబతో ఏమయినా 
మించిపని చేయమని విమల వాళ్ీక్ ఇచేచసేది. విమల ఫ్ాల ట్ లో చేరిన 
ర ిండు నెలలోల  అమ రికా నుిండి క డుకు మధు, కోడలు సుధ, ర ిండేళ్ీ 
చ్ింటిబాబుని తీసుకుని వచేచర్ు. వాళ్ళీనీ టైెములో బింధువులిందరిని 
కలవడిం, ఊటీ, క డైెకనాల్ వింటి సైెట్ సవయిింగ్ లతో టైెము క్షణాలమీద 
గ్డిచిపో్ యిింది. మధు కుటుింబిం అమ రికా తిరిగి వెళ్ళీప్ో యేిర్ు. 

 మరాీటినుిండి త్నే ప లిచి ఫ్ాల ట్స అమామయిలకక సింగీత్ిం 
చెపూత , కావలస నవాళ్ీకక కింపూయటర్ నేరిు, సహాయిం చేసూత  విమల బిజీ 
అయిపో్ యిింది. ఆ ఫ్ాల ట్స లో వునీవాళ్ీిందరికక త్నవలల  వాళ్ీక్ 
సహాయిం కావలస నా త్పుక అడగ్మని విమల చెపుడింతో, ప లల లు 
త్మకనీ ముిందుగా వసేత , తాళ్ిం ఇవిమనే ఉదయ యగాలు చేసే గ్ృహిణులు, 
పని మీద బయటకు వెళ్ళత  ప్ాలు వసేత   తీసుకోమనే వార్ు, యిలా 
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మొత్త ిం అింతా విమల కుటుింబమయిప్ో యార్ు. అలాగ్ పతాి పిండుగ్కక 
వాళ్ీింతా ప ిండివింటలు తెచిచవిటిం, విమల తాను చేస నవి తిరిగి ఆ 
పేల టల తో నిింప విటిం, ఈవిధింగా విమలకక తాను వొింటరిగా వునాీననీ 
భావమే పో్ యిింది. 

 ఒకనాడు మధాయహీిం విమల ‘ప్ాడుతా తీయగా’ టి.వి.లో 
చ్ూసుత ింటే శేష్మమగార్ు వచిచింది. టి.వి. లో పో్ా గార ిం అయిపో్ యి ఆఫ్ 
చేస ింది విమల. కాసేపు ప చాచప్ాటీ మాటాల డి,“మీర్మనుకోనింటే 
ఒకటడగొచాచ మిమమలిీ” అని విమల జవాబిచేచలోపే శేష్మమ మళ్ళీ 
“మీర్ు సిచ్చమ ైన బాాహమలు, అన్నీ తెలిస నవార్ు, పూజవిందే కాఫవ 
కూడా తాగ్ర్ు. మరి మీ కోడలు బాాహమలేనింటారా? మీ అబాబయి 
పాేమిించి చేసుకునాీడా? మావాడు చేసుకోలేదూ? నోర్ుమూసుకుని 
వూర్ుకునాీ. ప లల లిీ వదులుకోలేము కదా? వుిండబటట లేక 
అడిగినిందుకు మరరలా అనుకోకిండి”అని ఆగిింది.  

 విమలకక వొళ్ళీ మిండినా, పైెకక మామూలుగానే, “అవునిండి 
మధు తానే వెత్యకుినాీడు, పెళ్ళీకకముిందే సుధ  బాాహమణ ప లల  కాదని 
తెలుసు. పెళ్ళీకక ముిందు సుధ, నేను కలిస  ర ిండురరజులు గ్డిపేక నేనే 
మధుతో సుధని చేసుకుింటే వాళ్ళీదద ర్ూ ‘మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్’ లా వుిండి 
నాక్ బెింగ్వుిండదని చెప్ాును. వాళ్ీ పెళ్ళీన ఈ అయిదేళ్ీలో ఏనాడూ 
మా సుధ కులిం మాక వరికక గ్ుర్ుత  రాలేదు. తాను కూడా మాసట ర్స చ్దివి 
ఇింజన్నర్ గా చేస ింది. క డుకు పుటేట క, యిింట్ల  గ్ృహిణిగా, త్లిల గా త్న 
బాధయత్ నిర్ిహిసూత  , ఆఫవస్ట లో ఉదయ యగ్ బాధయత్ నిర్ిరితసూత , దేనిక ీ
నాయయిం చేయలేనని ఆలోచిించి జాబ్ రిజ ైన్ చేస ింది. తాను జాబ్ కక 
వెళ్ళీనా నేను ఇింటిబాధయత్ నిర్ిహిసాత ననే నమమకిం త్నకునాీ, 
పెదద వయసులో నాకు విశరా ింతినివిటానికక త్న క రీర్ గ్ురిించి 
ఆలోచిించ్లేదు. గ్ుణిం, శుభ్తా్, సభ్యత్, సింసాిర్ిం దేనికీ 
లోటులేదామ కు. పకాి శాకాహారి, పనిమింత్యరాలు, కులింకనీ 
గ్ుణింమినీ అని భ్గ్వదీగ త్లో కృష్యణ డే చెపేుడు. బాాహమలింటే బాహమజాఞ నిం 
కలవార్ని, పతాిమనిష లో పర్బాహమ సిర్ూప్ానిీ చ్ూసేవార్ని అరి్ిం. 
రామాయణింలో 6కాిండలు పల స్ట ఉత్త ర్కాిండ, భార్త్ింలో 18 పరాిలని, 
భాగ్వత్ింలో 12 సిింధాలని, మా కోడలు జ నర్ష్న్ బాాహమలలో 10% 

మిందయినా చెపుగ్లరా? ఇత్ర్ులవదద  వెజిటేరియన్స అని డింబాలు 
క డుత్ూ, ఏకాింత్ింలో నాన్ -వెజ్ తినేవారిని నాక ింత్మిందినో తెలుసు. 
కులింవలల  కాని, ధనింతో కాని, హో దాతో కాని మనుష్యలు గొపువార్ు 
కాలేర్ు. మనిష ని మనిష గా చేసేది వారిపవార్తన, సభ్యత్, సింసాిర్ిం, 
ఆలోచిించే విధానిం. 

 ఇింక నా దేముడు మీద భ్కకత అింటారా? దేముళ్ల  లో 
బాాహమణదేముడు లేడే? శీరరాముడు క్షతాియుడు, శివుడు శమశానవాస , 
ప్ాములు మ ళళీ వేసుకుని, పుర రతో భిక్షాటన చేసాత డు.  
నాయిష్ట దైెవిం శీరకృష్యణ డు క్షతాియుల కడుపునపుటిట , 
గొలల ల ఇింట్ల  పెరిగిన వర్ణసింకర్ుడు. కాని హిిందువుల 

మత్గ్రింధమ ైన భ్గ్వదీగ త్ బో ధిించి అర్ుా నునిక్ కాక సర్ి జగానికక 
కర్తవయబో ధ చేస న మహన్నయుడు. బాహమదేముడు బాాహమణుడయినా 
త్పుు సాక్షయిం చెప ున నేరానికక ఆయనకు లోకింలో కోవెలకాని, పూజార్హత్ 
కాని లేదు. రాయబారానికక వచిచనపుుడు కృష్యణ డు సాటిరాజులెిందర్ు 
ఆహాినిించినా, శూదుాడయినా మహామన్నష  అయిన విదుర్ుడిింట్ల  
భోజనిం చేసేడు. వార్ణాశిలో కాలకౌశికముని త్న త్ప్ో బలింతో 
మదమ కకి త్నమీద ర టట  వేస న కాకకని భ్సమిం చేస  గ్రిిసాత డు. 
కాశీఅనీపూరాణ దేవి ఆయనకు భిక్షవేస , జాఞ నోపదేశిం పొ్ ిందటానికక కసాయి 
కులింలోపుటిట న ధర్మవాయధుడి వదద కు పింపుత్యింది. దేవిమాట కాదనలేక 
అమిత్గ్ర్ిింతో వెళ్ళీన ముని ధర్మవాయధుడి ఆచ్ర్ణ చ్ూస  సతాయనిీ 
గ్రహిసాత డు. కనుక మనుష్యలలో ర ిండే కులాలు-మించివార్ు, చెడు వార్ు. 
మీ భ్వానిని యినాీళ్ళల గా చ్ూసుత నాీను. తాను బుదిిమింత్యరాలు. 
ఒక ికిసారి మనకక తెలియకుిండానే కులగ్ర్ిిం మనని ఆవహిసుత ింది. 

మోక్షం ప్ ందచందుక్ు పూజలు, జప్ాలు, సతు తర ప్ారాయణలు అవసరమా? అది ప్ొ ర్ప్ాటు.  ఇవన్నీ భ్కీత యొకి అింగాలు.  ప్ాలను ప్ో సే ముిందు 
ప్ాత్ాను ఎలా శుదిి  చేసాత మో అలానే పర్మపవిత్ామ ైన జాఞ నానిీ ప్ొ ిందాలనుకున ే సాధకుడి హృదయ క్షత్్ాము కూడా శుదిి  ప్ొ ిందాలి.   అిందుక్ 
'మోక్షసాధ్న సామగార యం భకిు రేవగరీయసీ' మోక్షసాధనకు అింత్ఃకర్ణ శుదిి  అవసర్ము.  అటిట  అింత్ఃకర్ణ శుదిి కక భ్కకత అనే మారాగ నిీ 
సూచిించార్ు.  కాబటిట  భ్కుత డు కానిదే జాఞ ని కాలేడు.  జాఞ నారా్నకు భ్కకత మొదట ి మ టుట .  ఈ మ టుట న ే ఎకిలేని వాడు మోక్షపదానికక అర్ుహ డు 
కాలేడు.  కాబటిట  సాధకుడు పూజ, జపము, సొత త్ాప్ారాయణల వింట ిసత్ిర్మలను ఆచ్రిించి భకిు అనే సో ప్ానింతో అింత్ఃకర్ణ శుదిి ని ప్ొ ిందగ్లడు.  
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మీ తోబుటుట వు వింటిదానిీ. మిమమలిీ నొప ుసేత  ననుీ క్షమిించ్ిండి” 
అని చేత్యలుజఞడిించిింది విమల. “విమలమామ, నా త్పుుని వివరిించి 
తెలియచెపేువు” అని సెలవు తీసుకుింది. 

 ‘ర్ింజాన్‘పిండగ్నాడు కకరిందఫ్ాల ట్ లో వునీ ముస ల ింయువతి, 
ష్బానా కనపడగానే ‘ర్ింజాన్ ముబార్క్స’ అని విష్ చేస న విమలను 
లోపలికక ర్మమని ప లిచిింది. కూరరచమని సో ఫా చ్ూప , ఏలకులు వేస న టీ 

తెచిచ, “ఎకిడికక 
వెళ్ళత నాీర్ు 
ఆింటీ?” అని 
అడిగిింది. 
“రరజూలాగ్ 
కోవెలకక 
వెళ్ళత నాీనమామ” 
అింది విమల. 

“ఇవాళ్ మాపిండగ్ పాసాదింయిసేత  త్పుులేదా మీకు” అింది. “ష్బానా, 
మీదేముడు, నాదేముడు వేర్ిరా? అలా ఆలోచిసేత  దేముడిీ మనిం 
కకించ్పరిచినటుల , కులమతాలతో ఆయనకు పక్షప్ాత్ిం అింటకటిట నటుల  
అవుత్యిందమామ, తీసుకురా” అింది విమల చిర్ునవుితో. ష్బానా 
యిచిచన పాసాదిం భ్కకతగా కళ్ీ కదుద కుని నోట్ల వేసుకుింది విమల. ఫూా ట్ 
కసట ర్ు లా కోవార్ుచితో ర్కర్కాల ఫూా ట్స, ఏలకుల పరిమళ్ింతో చాలా 
బాగ్ుింది. “మించి పాసాదిం, ఎలా చేసేవో చెపేత  నేను మా దేముడుకక 
క త్త ర్ుచి చ్ూప సాత ననీ” విమలని ఆశచర్యింగా చ్ూస ింది వీధిలో 
నుించ్ునీ పకాి ఫ్ాల ట్ శార్దమమ.   

 మరాీడు మధాయహీిం “విమలమామ, భోజనిం అయిిందా” 
అింటూ విమల ఇింటికక వచిచింది మరర ఫ్ాల ట్ లో వుిండే శార్దమమ. 
“ర్ిండి, ప నిీగార్ూ, ఇవాళ్ శనివార్ిం ఉపవాసిం. ర్వి పసాాదిం, పిండు, 
ప్ానకిం నైెవేదయిం పెడతాను. పిండు రాతాికక వుించి, పాసాదిం, ప్ానకింతో 
నా పొ్ టట  పూజచేసేను”  అింటూ నవుిత్ూ చెప ు, సో ఫాలో కూరరచపెటిట , 
త్నూ కూర్ుచింది విమల. “విమలమామ, త్ల పగ్ల క టుట కునాీ న్న 
సింగ్తి అరి్ిం కావటేల దు. నినీ ఆ త్యర్కల క ింపలో దూరి, దాని చేతి టీ, 
త్యర్కపసాాదిం తిని మ చ్ుచకోవడమేమిటి? ఇింట్ల  చ్ూసేత  ఈ పూజలు, 
ఉపవాసాలు, పాసాదాలేమిటి? నాకు ఒళ్ీింతా కార్ిం 
రాసుకునీటుల ిందమమ. మీ పుటిట లుల , అతిత లుల  ర ిండు శుది వైెదీక వెలనాటి 

బాాహమణకుటుింబాలే. అసలు మొదలే న్నవీ కకర్సాత న్న దెయాయలక ింపలో 
దిగినపుుడే నాకు ఇష్ఠ ిం లేదనుకో.” అని ఆగిింది నిటూట ర్ుుసూత . విమలకక 
శార్దమమ దూర్పుబింధువు.  

 నిశిత్ింగా శార్దమమవింక చ్ూసూత , “ప న్నీ, మన వీధిచివర్ 
కోవెలకు మనిం తినీగా వెళ్ళత నీపుుడు, మనముిందు వీధివాళ్ళల  
మలుపు ఎిందుకు తిర్గాలి? ఇింకా దూర్ింవాళ్ళీ చాలావీధులు, చాలా 
మలుపులు తిరిగివసాత ర్ు.  మనమింతా బయలేద రినది ఒక్ కోవెలలో, ఒక ్
దేముడిీ చ్ూడాు నికకకదా? మరి దార్ులెిందుకు వేర్వుత్యనాీయి? 
పర్మాత్యమడు ఒకడే అయినపుుడు, రాముడు, కృష్యణ డు, 
వెింకటేశిర్ుడు, శివుడు, విష్యణ వు యిింత్మింది దేముళ్ళీగా, 
యెిపుుడు, ఎలా చీలిపో్ యేిర్ు? ఒక్ పూజామిందిర్ింలో, ఒక్ కోవెలలో 
ర్కర్కాల పేర్ల తో అనిీ దేముళలీమిటి? మనకనీ వాళ్ళీ నయిం. 
కకరష ట యన్స కక కీరసుత , ముస ల ింస్ట అలాల  మాత్ామే. మరి వాళ్ళీ నినుీ 
నిలదీసేత  ఏమని జవాబు చెప్ాత వు? మనకనిీ దేముళ్ళీనాీ అవన్నీ ఒక్ 
ఒక పర్బహామసిర్ూపిం. ఎవరికక నచిచన ర్ూప్ానిీ వార్ు ఆరాధిసాత ర్ు. 
అిందర్ిం చేర్ గ్మయిం వొకటే. మరిిందులో ఎకుివ త్కుివలెిందుకు? 
మన దేముళ్ీ సహసనాామాలలాగ్ అలాల , కీరసుత  ఇవన్నీ దేమునివే 
వేర్ిర్ు ర్ూప్ాలు, నామాలు. ఎవరికక నచిచన ర్ూప్ానిీ వార్ు 
ఆరాధిసాత ిం కాని అిందర్ూ ఆయన ప లల లే కదా. తెలివైెనవార్యినా, 
బడుదాద యిలెైనా, ధనవింత్యలెైనా, పేదలయినా ప లల లమీద త్లిల  త్ిండి ా
పాేమ సమమే. పెింకకప లల లిీ దిదద టానికక త్లిలదిండుాలు పాయతిీసాత ర్ త్పు 
వాళ్ీని దూర్ించేసుకోర్ు. న్నవు, న్న ప లల లు నాయిింటికక వసేత  నావదద  
వునీది న్న ప లల లకకచిచ, న్నకు న్నళ్ీచిచనా సింతోష సాత వు కాని న్నకు 
ప ిండివింటలతో భోజనింపెటిట , న్న ప లల లిీ పసుత ించితే న్నకు కోపిం రాదా 
ప న్నీ. రాగ్దేిషాలతో నిిండిన మనమే యిలా ఆలోచిసేత , పర్మాత్యమడు 
ఆయన ప లల లిీ అింటే మన సాటిప్ాాణులిీ నిర్స సేత , మనలిీ 
మనిీసాత డా? అిందుక్ పెదద లు వసుధైెకకుటుింబిం అనాీర్ు ప న్నీ, 
అిందర్ిం ఒక్ కుటుింబిం” అని లేచిింది విమల.  

 అింతా విని సాలోచ్నగా త్ల వూపుత్ూ, చినీదానివయినా 
నా బుర్ర బూజు దులిపేవే త్లీల, ఇింత్వర్కు ఇలా బో ధపరిచినవార్ు 
దొ ర్కలేదమామ. వసాత ” అింటూ 
నిష్్ీమిించిింది శార్దమమ పాసనీింగా.            

నేను 1997లో, నా 54వ ఏట మా అబాబయిలవదద కు అమ రికా వచిచ, యికిడ స థ ర్పడాు ను. మూయజిక్స, పుసత కాలు చ్దవటిం నా 
హాబ్లలు. ఇటీవల ‘బాల గ్ు’ లో వాాయటిం మొదలుపెటేట ను. దేముడిమీద విశాిసిం, ఆయనేది అనుగ్రహిసేత , దానికక మనసూూరితగా 

త్లవించి, నా పింధాలో నేను జీవిించ్టిం నా పయాత్ీిం.  
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బాల వినోదిని 
మోహన్ కృష్ణ  మరయిు మోన్నష్ కృష్ణ .  (ప లల ల సకేర్ణ)  

అనువుగాని చరట.... (న్నతి కథ) 
ఒకసారి దురరయధనుడు త్న త్ముమళ్ల యిన దుశాశసనుడు, దుససహుడు, దురిిగాముడు 

దర్శదుడుతో హిడిింబి వనానికక విహారార్థిం వెళాీడు. రాక రాక ఇనాీళ్ీకు మర్ుదులు 

త్నిింటికక వచిచనిందుకు హిడిింబి సింతోష ించి విిందు భోజనానికక ఏరాుటుల  చేస ింది. విిందుకు 

ముిందు దురరయధనుడు హిడిింబితో త్న పరాకరమిం గ్ురిించి, త్న త్ముమళ్ీ పరాకరమిం గ్ురిించి 

చాలా సేపు చెప్ాుడు. భీముడు మరియు ప్ాిండవులింతా త్మ కాళ్ళ గరటికక సరిప్ో ర్ని 

చెపుుకునాీడు. హిడిింబి అింతా ఓప కగా ఉింది.  

చివరికక మర్ుదులు నలుగ్ురికక విిందు వడిు ించిింది హిడిింబి. అిందులో త్లా క నిీ నువుిలు కూడా అిందరికీ పెటిట ింది. అిందర్ూ అన్నీ కలుపుక ని 

“నెయియ ఏది?” అనాీర్ు. మేము నెయియ వాడిం, నువుిల నూనె వాడుతాము అని చెప ుింది. నువుిలను చ్ూప ించి దురరయధనునిీ ప ిండుకోమని 

చెప ుింది. దురరయధనుడు త్న కుడి చేతోత  నువుిలు పటుట క ని గ్టిట గా ప ిండాడు. కాన్న నూనె రాలేదు. దురరయధనుడు ఎింతో పాయతిీించినా చ్ుకి నూనె 

కూడా రాలేదు. అనాీ త్ముమలిందర్ు ఎింత్ పాయతిీించినా ఫలిత్ిం శూనయిం. హిడిింబి నవుిక ని త్న చేతోత  దురరయధనుడి ప డికకలి ఒడిస  పటిట  గ్టిట గా 

ప ిండిింది. నువుిల నూనె తో సహా అర్ చెయియ చితికక ర్కతిం కూడా కారి అనీింలో పడిింది.  

ఆశచర్యింగా చ్ూసుత నీ వారిని చ్ూసూత  హిడిింబి ఇలా అనీది—” చ్ూసారా మరిది గార్ు! మీ పరాకరమిం నువుిల నూనె తియయటానికక కూడా పనికక 

రాలేదు. మరీ నా బలిం చ్ూశావ్ కదా! భీముని భార్యను నేను. ఇక భీముని బలిం గ్ురిించి నేను న్నకు వేర్ చెప్ాులా? భీముని ముిందు మీర ింత్? 

భీముడు ఎపుుడు ఇకిడిక చిచన నువుిల నూనె ప ిండుక నే భోజనిం చేసాత డు. నా దగ్గ ర్ చెప తే చెప్ాువు కాన్న మీ సో దర్ుల దగ్గ ర్ పతాాపిం 

చ్ూప ించ్కు! ఆయన అసలే కోప ష ట . ఇక విిందుని ఆర్గిించ్ిండి” అని దురరయధనుడి పళ్ీిం మారిచ వారికక నెయియ అిందిించిింది. దురరయధనుడు అనువు 

గాని చరట అధికులమనరాదని తెలుసుక నాీడు. 

సామ త్ (సాయి కృష్ణ   వీర్వలెిల)  
ప్ ైతయ రోగికి పంచదార చ్చదు. 

 
పించ్దార్ తియయగా ఉింటుింది, కాన్న పెైత్యిం ఉనీ వాడికక అది చేదు గానే 
ఉింటుింది. ఆ చేదు పైెత్య పాభావిం వలల  వచిచిందే! అదే విధముగా క ింత్ 

మిందికక మించి కూడా చెడు గా అనిప సుత ింది. అది వారి ఆలోచ్న లో 
ఉనీ లోపమే కాన్న అవత్ల వారి లోపిం ఎింత్ మాత్ిాం కాదు. 

ఈ పపాించ్ింలో (మనస ి పతాికింటమ్) 
    

. 

అతి సులువ ైనవి  అతి క్ష్టమ ైనవి  
సేీహిం చెయయటిం  సేీహిం నిలబెటుట కోవటిం 

పాేమిించ్టిం  పాేమిించ్బడటిం 

మోసిం చెయయటిం  నమమకిం పుటిట ించ్టిం  

అబదాద లు చెపుటిం  నిజిం భ్రిించ్టిం 

ఏడిప ించ్టిం  నవిిించ్గ్లగ్టిం  
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'మాయ'- నారద మహర్శి కథ 
శీరనివాస్ట మరియు లావణయ బిందార్పు (bandarapu@gmail.com) 

మన అిందర్కీ నార్దుడు లోక సించారి గాను, కలహ ప ాయుడి గాను 

సుపరిచిత్యడే. లోక కళాయణమే 

పర్మార్థింగా నార్దుల వార్ు 

ఎకిని గ్డప లేదు, పెటట ని 

త్గ్వు లేదు. ఆయనకు 

కూడా కర్మ పభాావమున 

కలిగిన క నిీ అనుభ్వాలు 

పురాణములలో చెపుబడి 

ఉనీవి. బహామ మానస 

పుత్యాడని కూడా నార్దుల 

వారికక పేర్ు ఉనీదని మనిందర్కీ తెలిసన విష్యమే!  

ఒక సిందర్భమున బహామ భ్గ్వానుడు త్న కుమార్ుడిని సింసారిగా, 

మోక్షగామిగా అవిమని అడుగ్గా, మాయా పభాావిత్యడయిన 

నార్దుడు నారాయణుని సేవను మిించిన సిర్గ మేమిటని, సింసార్మనీ 

విష్పుటాలోచ్న ఎిందుకని త్ిండినాి నిలదీసెను. పుత్యాడి 

సమాధానమునకు కోపో్ దికాుత డైెన బహామ, త్ిండితాో మాటలాడు తీర్ు ఇది 

కాదని మిందలిించి నార్దుడి సో దర్ులయిన శనక, సనిందన, సనాత్న 

మరియు సనత్ కుమార్ులే విధముగా మరాయదాపూర్ికముగా త్న 

గ్ృహసుథ  కోరికను తిర్సిరిించిరర తెలిప , త్ిండిానే ఛీత్ిరిించిన నార్దుడిని 

ఒక మహరిి వలె మారి సింగీత్ విభావరి చేయుచ్ూ ములోల కములు 

చ్ుటట మని, దాస  కుమార్ుడిగా జనిమించి, ప్ాప పరిహార్ము గావిించ్ుక ని 

త్నను బహామలోకము నిందు మహాజాఞ నిగా కలుసుక నమని శప ించెను. 

త్ిండి ా శాపమునకు పతాిగా ములోల కములిందు బహామను మూడు 

కలుముల ప్ాటు పూజిించ్రాదని శప ించి, శాింతిించిన ప మమట త్ిండినాి 

పసానీిం చేసుక ని త్నకు ముిందు జనమలు జాఞ పకముిండే విధముగా 

మరియు నారాయణుని నామము ఉఛ్ఛావాస నిశాిసాలుగా వర్ము 

పొ్ ిందెను. 

శాప వశమున నార్దుడు ఉపబర్హనుడనె గ్ింధర్ి రాజుగా జనిమించెను. 

అత్నికక 6౦ మింది గ్ింధర్ి కాింత్లు భార్యలుగా నుిండిరి. మాళావతి 

అను పతివాతా శిరరమణి పటట పు రాణిగా ఉిండెడిది. ఒకానొక 

సిందర్భమున దేవలోక నర్తకక అయిన ర్ింభ్ను చ్ూస  మనసు పడి 

చ్ించ్లుడైెన కార్ణమున, బాహమశాప వశమున యోగ్ మార్గ మున 

(మూలాధార్, సిధిసత న, మణిపుర్, అనహత్, విష్యది మరియు ఆజఞ 

చ్కరింలను ఛే్ఛదిించి, ఇదా, సుష్యింన, మేధా, ప ింగ్ళ్, ప్ాాణహారిణి, సర్ి 

జఞనపదా, మానః సింయమని, విష్యది, నిర్ుది, వాయసించారీని, జాఞ న 

జర్ుింభ్ర్ణ కారిణి, సర్ి ప్ాాణహర్ మరియు పునరీావనకారిణి నదులను 

దాటి) మర్ణిించెను. త్న భ్ర్త మర్ణ వార్త వినీ మాళావతి 

ఆగ్రహో దుగ్ుర రాలెై హో మాగిీలో త్నను తాను అరిుించ్ త్లపెటెట ను. శీర 

మహా విష్యణ వు ఆ మహా ఇలాల లి కోపము అింత్ మించిది కాదని త్లచి 

త్న పతిని బతాికకించి ఇచెచను. 

నార్దుడి జీవిత్ములో ఇలాింటి ఘటనలు కోక లల లు. దక్ష పజాాపతి శాప 

వశమున ఒక సారి భ్ూలోకమునకు పయనమయిన నార్ద మహరిి, 

పర్ిత్ దేవర్ుి లిర్ువురికక సింజయ మహారాజు ఆతిథయ మొసింగ ను. 

సింజయ మహారాజు పుతాిక దమయింతి దేవి సియముగా ఈ మహా 

మునుల అతిథి మరాయదలు చ్ూసుక నుచ్ుిండెను. సింగీత్ము నిందుిండే 

ఇష్ట ము వలన నార్ద, దమయింత్యలిర్ువుర్ు ఒకరినొకర్ు ఇష్ట  పడిరి. 

ఇది గ్మనిించిన పర్ిత్యడు కోపగిించి కోతి ముఖ్మును శప ించి 

రాజయమును వీడెను. దమయింతి గ్ుర్రమును పో్ లిన కకనెీర్ల వలె 

నార్దుడు కూడా సింగీత్ నిషాణ త్యడని త్ిండినాి ఒప ుించి వివాహము 

గావిించ్ుక ని సింతోష్ింగా నుిండిరి. ప మమట క దిద  కాలమునకు పర్ిత్ 

మహరిి నార్దుడిని కలిస  వారి సింతోషార్థము శాపమును వెనుకకక 

తీసుక నెను.  

కర్మ ఫలిం గ్ురిించి నార్దుడిక్ మరొక అనుభ్వము కూడా ఉనీది. 

ఒకనాడు శీర కృష్ణ  సమేత్యడయి నార్ద మహరిి విహారానికక బయలు 
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దేర ను. సిందరరభచిత్ముగా మాటాల డుత్ూ కర్మ ఫలము నింత్టిని 

అనుభ్విించి ఉనాీనని నార్దుడు నవుిత్ూ చెపుగా ఆ నలల ని వాడు 

త్నలో త్నే నవుిత్ూ - ఏ విధముగా న్న రాకను, న్న చేత్లలోని 

మర్మమును మేము గ్ురితింపజాలమో, అదే విధముగా కర్మ ఫలమును, 

దాని మహా మాయను న్నవే కాదు మర విర్ూ అర్థిం చేసుక నజాలర్ు 

అని చెప ు గ్ర్ుడుని పైెక కకి బయలుదేర ను. మార్గ  మధయమున ఒక 

సర్సుసలో సాీనమాచ్రిించ్ అిందులో నార్దుడు వివసుత ర డైె మునుగ్గా, 

ఆ మహా విష్యణ వు 

నార్దుడి బటట లు, 

కమిండలము మరియు 

మిగ్తా వసుత వులతో 

అింత్రాథ నమయెియను. న్నట 

మునిగిన నార్దుడు అతి 

లోక సటిందర్య రాశి వలె 

మారి పైెకక వచెచను. 

అింత్యెి కాక అత్ని పూర్ి జాఞ పకములనిీయు మర్చి పో్ యెిను. 

అింత్లో అటుగా వచిచన  మహారాజు ఆమ ను చ్ూచి ఇష్ట పడి తాను 

ఎవరర చెపులేక పో్ వటిం తో సటభాగ్య సుిందరి అని నామకర్ణిం చేస  త్న 

పటట పు రాణి గా 

చేసుక నెను. వారిర్ువురికక 

కాలకరమమున 

పనెీిండుగ్ుర్ు సింతానిం 

కలిగ ను. ఒక యుధి్ములో 

అిందర్ు కుమార్ులనూ 

కోలోుయిన సటభాగ్య 

సుిందరి అదే సర్సుసన 

పతి సమేత్మున చేరి మునుగ్గా మళ్ళల మునుపటి వలె 

నార్దుడాయెిను. అంతటి శ్కిువంతమయిన క్రమ ఫలముననుభవింపక్ ఆ 

నారదుడ కే తపిలేదు, ఇక్ మానవమాతుర లమ ైన మనక్ు ఆ మహా 

మాయ ప్ాఠములు నేరిించటం సరు సాధారణము. ఇది గరహ ంచి 

ప్ాఠక్ులెలల  క్రమ ఫలమును తపి్ించుకొనుట బదులు భగవంతుని 

సహాయము తీసుకొని ఆ మహా మాయను అధిగమించవలెనను నీతి 

నారదుడ  రదపే్ణా ఇక్కడ చె్పిబడ నది.    
 Ω 

 



 రాశి ఫలాలు (జయ నామ సింవత్సరిం) 
(ఉదయ భాసిర్ దకీ్షిత్యలు) 

ఈ సంవత్సరం గత్ సంవత్సరం  కంటే ఆదాయం బాగంటంది.వయవహారముల యందు జాప్యం వలన కంత్ మానసిక 

ఆందోళన.వృత్తి  వ్యయపారముల యందు  నమ్మక దోోహం కాకండా జాగోత్ి  ప్డటం చాలా అవసరం. నవంబరు నెల 

నండి శని అష్ట మ్ సంచారం వలన కాసి  ఆరోగయ భంగం వ్యటిల్లే  అవకాశం ఉంది.ఉదోయగలు పై  అధికారులతో 

అపో్మ్త్ి త్తో ఉండటం మేలు.విదాయరుు లు శోద్ు  చూప్ని యెడల ఫలిత్ం ఆశంచినంత్గా ఉండదు.అవివ్యహితులక 

అనవయిన కాలం.శని,రాహు,కేతు సి్తతో్ం మ్ంచిది.    

ఆదాయిం 14  వయయిం 2   రాజ పూజయిం 4   అవమానిం 5  

మేష్ 

ఈ సంవత్సరం మిశోమ్ ఫలితాలు ఉంటాయి.ఋణావసరం రావొచ్చు.అధికారుల మ్నననలు పందుతారు.జాయింట 

వ్యయపారాలలో జాగోత్ి  అవసరం.ఉదోయగసి్తలు పై  అధికారులతో, యాజమానయంతో వినయంగాన, గౌరవంతోనూ 

వయవహరంచడం వలన బాగంటంది. విదాయరుు లక కంత్ శోమిస్తి  ఫలిత్ం బాగంటంది.స్త్రీ లు ఆరోగయ విష్యంలో 

అపో్మ్త్ి త్ అవసరం. మానసిక,హృద్య,ఉద్ర సంబంధిత్ సమ్సయలు రావొచ్చు.కావున ఆహార విహారాల యందు 

ముందు చూపు అవసరం. గరు,శని,రాహు, కేతు,దురాా సి్తతో్ం, జప్ం ఉప్శమ్నానినస్తి యి.                     

ఆదాయిం 8 వయయిం 11  రాజ పూజయిం 7  అవమానిం 5  

వృష్భ్  

ఈ రాశ వ్యరకి జులై  నండి గరు బలం వలే  ఆరు కంగాన,ఆరోగయప్రంగానూ బాగంటంది. గౌరవ మ్రాయద్లు 

బాగంటాయి.రాజకీయంగా ప్లుకబడిని సంపాదిస్తి రు.వ్యయపార,పారశో్రమిక రంగాల వ్యరకి మ్ంచి 

కాలము.ఉదోయగలక పో్మోష్నే ,ఆశంచిన బదిలీలు ఉంటాయి.అధికారుల పో్శంసలు లభిస్తి యి.శోమ్క మించిన 

పో్త్తఫలం.విదాయరుు లక మ్ంచి ఫలితాలు వస్తి యి.స్త్రీ లక వివ్యహయోగయమై న సమ్యం.   

ఆదాయిం 11 వయయిం 8   రాజ పూజయిం 3  అవమానిం 1  

మిథున  

ఈ రాశ వ్యరకి ఆదాయానికి మించిన ఖరుు. గౌరవ మ్రాయద్లు బాగానే ఉంటాయి.వృత్తి  వ్యయపారాలు స్తమానయంగా 

ఉంటాయి.ప్ని వత్తి డి వలే  ఉదోయగలక మ్నశ్రశంత్త లోపిసి్తంది.విదాయరుు లు జాగోత్ి గా ఉండటం అవసరం.కోరుట  

వయవహారాలందు పో్త్తకూలత్ ఉండే అవకాశం.స్త్రీ లు ఆరోగయం ప్టే ,కటంబ సంబంధాల ప్టే  జాగోత్ి గా ఉండటం 

అవసరం.అవివ్యహితులక ఆలసయమై నా అనకూల  సమ్యం.   

ఆదాయిం 5 వయయిం 8  రాజ పూజయిం 6 అవమానిం 1  

కరాిటక 



 రాశి ఫలాలు (జయ నామ సింవత్సరిం) 
(ఉదయ భాసిర్ దకీ్షిత్యలు) 

ఈ సంవత్సరం పో్గత్త ప్ధంలో ఉండి,ఆరు కంగా బాగంటంది.నూత్న పో్యతానలక అనవై న కాలం.ఉదోయగలక 

ఇంకోిమంటే ,ఐటీ ఉదోయగలక పో్మోష్నే ,విదేశీయానాలు ఉంటాయి.విదాయరుు లు ఉత్ి మ్శో్రణిలో ఉత్తి రణ త్ పందే 

అవకాశం ఉంది.గృహ నిరామణంలోన,వివ్యహాది వయవహారాలోే న కృత్కృతుయలయే అవకాశం ఉంది.   

ఆదాయిం 8  వయయిం 2  రాజ పూజయిం 2  అవమానిం 4 

స ింహా  

వ్యయపార,పారశో్రమిక రంగాలవ్యరకి పటట బడికి త్గా రాబడి ఉంటంది.నూత్న వయవహారములక శుభ 

సమ్యం.నవంబరు నండి  ఏలినాటి శని తొలుగతుంది.గౌరవ మ్రాయద్లు వృదిు   చందుతాయి.జనమ రాశలో  రాహు 

సంచారం వలే  కంత్ ఆరోగయ భంగం కలగవచ్చు. పో్భుత్వ,పై ైవేట ఉదోయగలక అభివృదిు ,సా్తనచలనం.నిరుదోయగలక 

జులై  నండి ఆశ్రజనకంగా ఉంటంది. విదాయరుు లక ఆశ్రజనకం.వివ్యహానికి అనకూల సమ్యం.రాహు,కేతు,కజ 

గోహ శ్రంత్త,సి్తతో్ం శుభకరం.   

ఆదాయిం 11 వయయిం 8    రాజ పూజయిం 5  అవమానిం 4 

కనాయ 

ఏలినాటి శని వలే  ఆరు కంగాన,రాజకీయంగాన కంత్ పో్త్తకూలత్ ఉంటంది కావున అపో్మ్త్ి త్ అవసరం. 

కటంబంలో సపరు లు,మానసిక అశ్రంత్త.మ్నస్త విపిప మాటాే డుకోవటం చాల అవసరం. వ్యయపార, పారశో్రమిక 

రంగాలోే   యజమానలక ఉదోయగల వలే  ఇబబందులు. రాజకీయ నాయకలక పో్జలోే  వయత్తరేకత్.ఉదోయగలక 

ఇంకోిమంటే ,పో్మోష్నే  విష్యంలో ఆలసయం, విదాయరుు లు శోమించటం అవసరం. ఏలినాటి శని మ్రయు పో్త్తకూల 

రాహు గోహం వలే  శని,రాహు జప్ం,శ్రంత్త,సి్తతో్ం మ్ంచిది. స్తంద్రకాండ పారాయణం మ్ంచిది. 

ఆదాయిం 8 వయయిం 11   రాజ పూజయిం 1  అవమానిం 7 

త్యల 

ఈ రాశ వ్యరకి జూన్ 19 త్రువ్యత్ గరుబలం వలే  ఏలినాటి శని పో్భావం త్కువగా ఉంటంది. గత్ సంవత్సరం కంటే 

మేలుగా ఉంటంది.ఆదాయం బాగంటంది.వ్యయపార,పారశో్రమిక రంగాలోే  బాగంటంది.మానసిక ధై రయం 

చేకూరుతుంది.ఉదోయగలక సరవతో్ బాగంటంది.నిరుదోయగలక ఆశ్రజనకం.విదాయరుు లు మ్ంచి మారుులు 

సంపాదిస్తి రు.స్త్రీ లక యోగదాయకంగా ఉంటంది.శుభకారాయలక అనకూలమై న సమ్యం.శని,కజ గోహ శ్రంత్త 

ల్లదా సి్తతో్ం మ్ంచిది. 

ఆదాయిం 14 వయయిం 2  రాజ పూజయిం 4 అవమానిం 7 

వృశిచక 



 రాశి ఫలాలు (జయ నామ సింవత్సరిం) 
(ఉదయ భాసిర్ దకీ్షిత్యలు) 

వీరకి ఈ సంవత్సరం మిశోమ్ ఫలితాలు గోచరసి్తనానయి. సంవత్సరాది నంచి అకోట బరు వరక 

బాగంటంది.కారయసిదిు ,ఆదాయం ఉంటాయి కాని,ఆదాయం కంటె ఖరుు ఎకువగా ఉంటంది.వృత్తి  వ్యయపారముల 

యందు జాగరూకత్ చాలా అవసరం.ఉదోయగలు పై  అధికారుల నంచి గరి ంపు పంద్టం కష్ట ంగా 

ఉంటంది.విదాయరుు లక శోమ్క త్గా ఫలిత్ం కనిపించదు.కావున బాగా కష్ట ప్డటం అవసరం.వీరకి నవంబరు నండి 

ఏలినాటి శని పోారంభం.శోీ వంకటేశవర స్తవమి  ద్రశనం,ఆరాధన యోగదాయకం.  

ఆదాయిం 2  వయయిం 11  రాజ పూజయిం 7  అవమానిం 7 

ధనుసుస 

వీరకి గోహసాిత్త  అనకూలంగా ఉండటం వలే  త్లచిన మ్రయు పోారంభించిన ప్నలు నెరవేరతాయి. రాబడికి త్గా 

ఖరుు ఉంటంది. బంధు మితుు లతో స్తనినహిత్యం పరుగతుంది. కటంబ స్తనినహిత్యం పరుగతుంది. పో్త్త రంగం 

లోన విజయం చేకూరుతుంది. నూత్న గృహములు మ్రయు వ్యహనములు కనగోలు చేస్తి రు. అవివ్యహితులక 

వివ్యహ యోగయకాలం. సిి రాసా్తలన పంచ్చతారు.విదాయరాులక అనకూల కాలం.  

ఆదాయిం 5 వయయిం 5    రాజ పూజయిం 3  అవమానిం 3 

మకర్ 

ఈ రాశ వ్యరకి గోహ సాిత్త పో్త్తకూలంగా ఉండటం వలన పో్త్త ప్ని యందు కాలయాప్న సంభవిసి్తంది.సవలప 

లాభాలు.ఋణం చేయవలసి రావొచ్చు.సంఘంలో ప్రప్త్త బాగానే ఉంటంది.ఉదోయగసా్తలక అనకూలత్ 

త్కువ.విదాయరుు లు ఉత్తి రణ త్క ఆధిక శోమ్ ప్డవలసి ఉంటంది.స్త్రీ లక జూన్ త్రావత్ ఊహించని ఇబబందులు 

ఎదుర్కునవలసిరావచ్చు.ఈ రాశ వ్యరకి గోహసాిత్త పో్త్తకూలంగా ఉండటం వలన గరు,కజ,శని,రాహు,కేతు జప్ దాన 

హోమాలు ఉప్శమ్నం కలిగిస్తి యి.   

ఆదాయిం 5 వయయిం 5   రాజ పూజయిం 6  అవమానిం 3  

కుింభ్ 

వీరకి ఈ ఏడాది అనిన రంగాలోే నూ అనేక పో్త్తబంధకాలు ఉంటాయి.గరుబలం జులై  నంచి ఉననప్పటికీ, 

రాహు,కేతు,శని గోహముల పో్త్తకూలత్ బాగా ఉంటంది. ఆరు కంగా ఇబబందిగా ఉంటంది. కటంబంలో సపరు లు 

రాకండా చూస్తకోవడం మ్ంచిది. ఉదోయగలక ఆరు క ఇబబందులు మ్నస్తస నిలకడ ల్లకండా చేస్తి యి.స్త్రీ లక 

ఆరోగయం విష్యం లో అపో్మ్త్ి త్ అవసరం.అవివ్యహితులక గరుబలం వలన వివ్యహం జరుగన.నిరుదోయగలక 

ఉదోయగ పోాపిి .కజ,శని,రాహు కేతు జప్ం,విష్ణణ  సహసోనామ్ పారాయణం శుభం కలిగిస్తి యి.  

ఆదాయిం 2 వయయిం 11  రాజ పూజయిం 2 అవమానిం 6 

మీన 
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కవిత్య వలుర్శ 
ఉగాద ిక త్త  కవులకు, కోకకల కుహు కుహులకు ఆర్ింభ్ కాలిం. కవి సమేమళ్నాలు తలెుగ్ు సాహితి ఔతాసహకిులకు మించి వదేికలు .   

విశి విజ్త్లింట! 
 

పస లేని ఆటను పడి పడి చ్ూసేర్ు 
రాతాి పగ్లనక ఈ ర్ింగ్ుటదద ము లోన 

ఒకి నాడైెనను గ లిచి చావర్ు గ్దా 
విశి విజ్త్లింట మన ప చిచ గాని 

 

గొర ర మింద లాగ్ వెను తిరిగ  వొచేచర్ు 
బాత్య గ్ుడుు లెనోీ ప్ో గ్ు బెటేట ర్ు 

గ్ింపెడు ఆశలన్నీ గ్ింగ్లో కలిపేర్ు 
విశి విజ్త్లింట మన ప చిచ గాని 

 

ఒకి ఇనిీింగ్ుస గొపుగా ఆడితే 
నిింగి క గ్స  భ్లే విిందు చేసేర్ు 

మర్ునాడు డకుి తో క ింప ముించేర్ు 
విశి విజ్త్లింట మన ప చిచ గాని 

 

బింతి విసర్ లేక పర్ువు దీసేర్ు 
ఇింట గ లిచిన వీర్ు ర్చ్చ గ లువలేర్ు 

పదమ ర్త్ీ అవార్ుు  దయ చ్ుక ని ప్ో యేిర్ు 
విశి జ్త్లింట మన ప చిచ గాని... 

 
- మురళి మోహన్ డ ంగరి  

ఉగాది  
వచిచింది వచిచింది ఉగాది  

భినీ ర్ుచ్ుల సమేమళ్నిం ఉగాది  
కవుల కవిత్ల సమేమళ్నిం ఉగాది  

పించాింగ్ిం ఫలితాల సమేమళ్నిం ఉగాది  
మావిచిగ్ుర్ు మధుమాసిం సమేమళ్నిం ఉగాది  

వసింత్ిం కోకకల సమేమళ్నిం ఉగాది  
పచ్చడి బొ బబటల  సమేమళ్నిం ఉగాది  
నూత్న సింవత్సర్ శుభాకాింక్షలు !  

- జయయతసన రెడ ి   

నా త్ర్ిిం... 

పించ్ భ్ూతాలు పాపించానిీ శాస సాత యని  చెప ున  దేవుళ్ళీ  డబుబను  
మరిచార ిందుకో ! 

వింద మింది అనాయయానిీ ఓడిించిన అయిదుగ్ురి మించికీ దేవుడి 
అవసర్ిం త్పులేదేిందుకో... 

రావణ సింహార్ిం చేస న రాముడిని కనీ దశర్థుడికక పుత్ ావియోగ్ిం, 
సవత్కు పతి వియోగ్మ ిందుకో! 

ప్ార్ితికక సగ్ భాగ్మిచిచన పర్మేశిర్ుడు తెలిస నింత్గా గ్ింగ్ను త్ల 
మీద పెటుట కునీ గ్ింగాధర్ుడు తెలియడెిందుకో!   
మన తరాకనికి అందితచ అది పురాణమ ందుక్ు  

వందచళ్ల  జీవితముంది పద ముందుక్ు ! 
- యోగితా భాను బురం. 

దేవుడు రాస ింది జరిగిత ేనేను, నువుి అిందర్ూ ఏదయ  ఒక రరజు చ్ని పో్ వాలిసింద!ే కాన్న క ింత్ మింద ి

ఆ త్రాిత్ కూడా జీవిసాత ర్ు, ఆ పర్మాత్యమడు ఎకిడ రాయటిం ఆప్ాడయ  అకిడ మొదలు పెటిట  

జీవితానిీ రాసుక ని...                - వేద వెైరాగి.   
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మన పిలుల పిండగ్ ముచిటుు  
చినీ చినీ ప లల లు మనకు చపెుత్యనీ పిండగ్ విశేషాలు వారి మాటలోల నే ! 

 నాకు దీప్ావళ్ళ అనిీటికనాీ ఇష్ట మయిన పిండుగ్. దీప్ావళ్ళ ఎిందుకు 
సెలెబరటా్ చసేుకుింటాము అింటే, పూర్ిిం నర్కాసుర్ుడు అన ే
రాక్షసుడు అిందరిన్న బాధలు పెటేట వాడు. అపుుడు శీరకృష్యణ డు, అత్ని 
భార్య సత్యభామ నర్కాసుర్ుడుతో యుదిిం చేసార్ు. సత్యభామ 
నర్కాసుర్ుడుని చ్ింపేస ింది. ఆ రరజు అమావాసయ, చీకటిగా ఉింటుింది. 
పాజలు అిందర్ూ దీప్ాలు వెలిగిించి వాళ్ీకక సాిగ్త్ిం పలికార్ు. 
టప్ాకాయలు కాలాచర్ు. అపుట ి నుిండి పతాి సింవత్సర్మూ ఈ 
పిండుగ్ ర ిండు రరజులు సెలెబరాట్ చేసుకుింటాము, మొదట ి రరజు 
నర్కచ్త్యరి్శి, ర ిండవ రరజు దీప్ావళ్ళ. నాకు దపీ్ావళ్ళ ఇిండియాలో, 
హ ైదరాబాదులో జర్ుపుకోవటిం ఇష్ట ము. నేను ఇపుటివర్కు 
ఇిండియాలో నాలుగ్ు సార్ుల  దీప్ావళ్ళ జర్ుపుకునాీను. నేనూ, నా 
తాత్గార్ూ, నా కజిన్స అిందర్మూ వెళ్ళీ టప్ాకాయలు క ింటాము. 
అమమమమ యమీమ వింటలు చసేుత ింది. క త్త  బటట లు వేసుకుింటాము. 

సాయింత్ాము పూజ చేసాత ము. రాతిా తాత్గార ి
ఫాయకటరకిక వెళ్ళీ, టప్ాకాయలు కాలుసాత ము. నాకు 
అనిీటికనాీ రాక ట్ బాింబులు, ప్ాము బిళ్ీలు 
కాలచటిం ఇష్ట ము. యు.ఎస్ట.ఏ లో దీప్ావళ్ళకక ఇింటికక 
లెైట్స పెటిట సాత ము, దీప్ాలు వెలిగిసాత ము. మా ఫెాిండ్స 
ని డినీర్ కు ప లుసాత ము. అిందర్మూ టప్ాకాయలు 
కాలుసాత ము. బిింగర లాింట ిఎనోీ ఆటలు ఆడుతాము.  
 
అిందుక్ నాకు దీప్ావళ్ళ అింటే ఇష్ట ము. నాకు ఈ అవకాశిం ఇచిచన 
WATS కక చాలా థాింక్సస .  

- మీ వివేక్  
 

 

వివేక్ 

 సింకార ింతి నాకు ఇష్ట మ ైన పిండగ్. సింకార ింతి పిందుగ్ 
మనకు చాలా ముఖ్యమ ైన పిండగ్. ఆ రరజు క త్త  
బియయిం తో ప ిండి వింటలు చేసుకుింటార్ు. అరసిెలు 
మరియు సకకనాలు విండుకుింటార్ు. ఇింటి ముిందు 
ర్ింగ్ు ర్ింగ్ుల ముగ్ుగ లు వేసుకుింటార్ు. మా అమమ 

మాత్ాిం ర్థిం ముగ్ుగ  వేసుత ింది. 
లక్షిమ దేవి ఇింట్ల కక ఆ ర్థిం మీదనే వసుత ిందని అింటార్ు. వేస న 
ముగ్ుగ ల మీద గరబెబమమలు పెడతార్ు. గొబ్లబయాలో అని ప్ాటలు 
ప్ాడుతార్ు. ఆ రరజు మొత్త ిం అలా ఆట ప్ాటలతో గ్డిచి ప్ో త్యింద.ి ఈ 
పిండగ్ మూడు రరజులు జర్ుపుకుింటార్ు.  
మొదటి రరజును భోగి అింటార్ు. ఆ రరజు ఉదయిం భోగి మింటలు చాలా 
మా ఊరరల  వేసాత ర్ు. పిండగ్ ప ిండి వింటలు విండ ితిని సాయింత్ాిం చినీ 
ప లల లిందరిని కలిప  ఒక చరట భోగి పళ్ళీ  ప్ో సాత ర్ు. అది చాలా 

బాగ్ుింటుింది. ప్ో సే పళ్ల నిీ పెదద లు ప లల లకు దీవనెలిసాత ర్నీమాట!   
ఇక మర్ుసటి రరజు అసలెనై సింకార ింతి పిండగ్. ఉదయమే లేచి త్ల 
సాీనిం చేస  క త్త  బటట లు వేస  దవేుడి పూజ చేసుకుింటాిం. పూజ 
అవిగానే పాసాదిం తిని ఆడుకుింటాిం. బుర్ర కథ లాింట ి ఎనోీ 
విష్యాలు ఆ రరజు తలెుసకునాీము. 
మర్సటి రరజును కనుమ పిండగ్ అింటార్ు. ఈ పిండగ్లను మేము ఈ 
సింవత్సర్ిం స యాటలె్ లోన ే జర్ుపుకునాీిం. ననేు WATS సింకార ింతి 
ముగ్ుగ ల ప్ో టీలో ప్ాలకగ నాీను కూడా! అిందర్ిం కాసేపు అలా 
సింపాదాయపు వసాత ర లతో ఆడుకుింటూ ఉింటే నాకు చాలా బాగా 
అనిప సుత ింది. 

- మీ నవయ 

నవయ  
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మన పిలుల పిండగ్ ముచిటుు  
చినీ చినీ ప లల లు మనకు చపెుత్యనీ పిండగ్ విశేషాలు వారి మాటలోల నే ! 

 నా పేర్ు మేఘన గ్ింగిప్ాముల. నాకు మరియు నా త్ముమడు రిఖిల్ 
కక ఉగాది పిండగ్ అింటే చాల చాల ఇష్ట ిం . మన తెలుగ్ు వారి అిందరికక 
క త్త  సవత్సర్ిం ప్ాార్ింభ్ిం అయేియద ి ఉగాద ి పిండగ్తోనే . మా నానీ 
గార్ు చెప్ాుర్ు , తెలుగ్ువారి నమమకిం పాకార్ిం ఉగాది రరజునే బాహమ 
సృష ట ని ప్ాార్ింబిించాడు అింట.  

మనకు ఒక సింవత్సర్ిం గ్డిసేత , బహామకు ఒక రరజు గ్డిచినటుట  అింట. 
అింటే మన పాతి ఉగాదతిో , బాహమకు క త్త  రరజు ప్ాార్ింభ్ిం అనీ మాట. 
ఉగాద ి రరజున మా ఇింటిలో అిందర్ిం ఉదయమే నిదా లేచి అిందర్ిం 
త్యాయర్ు అవుతాిం. మా నానీ గార్ు పూజకక కావాలిసని అనిీ ర డ ీ
చేసాత ేర్ు . మా అమమ ఉగాద ిపచ్చడ ితాయార్ు చేసుింది. మాకు ఉగాద ి
పచ్చడి అింటే చాల ఇష్ట ిం. త్ముమడు పూజ అవిక ముిందే పచ్చడ ి
తిింటాను అని అలల రి చేసాత డు, ఎిందుకింటే అది వాడికక చాల ఇష్ట ిం. 
అపుుడు అమమ వాడిని వొప ుించి , పూజ ఐన త్ర్ువాత్ ఇసాత ను అని 
చెపుత్యింది. పూజ ఐన త్ర్ువాత్, మేము ఉగాది పచ్చడి మరియు 

ప ిండివింటలు పసాాదింగా తిింటాము.  ఆ త్ర్ువాత్, 
నేను మరియు త్మమడు కలిస  మా సేీహిత్యల 
ఇింటికక వెళ్ళల, ఉగాది పచ్చడి మరయిు ప ిండివింటలు 
ఇచిచ, తెలుగ్ు నూత్న సింవత్సర్ శుభాకాింక్షలు 
చెప ు వసాత ిం. ఆ రరజు సాయింత్ాిం మేము అింతా 
కలిస  త్పుకుిండ దేవాలయింకక వెళ్ళల , దేవుడుని 
మొకుి క ని వసాత ిం. ననేు పాతి ఉగాద ి కక WATS వార్ు ఉగాద ి
సింర్ింభ్ింలో, డాయన్స గాని, ప్ాట గాని నేర్ుచక ని నా ఫెాిండ్స తో కలిస  
చేసాత ను.  

మీ అిందరికక కూడా ఉగాది శుభాకాింక్షలు. మన తెలుగ్ు పిండగ్లు 
ఏవయిన నాకు మా త్ముమడికక చాలా ఆనింద క్షణాలు. 

- మీ మేఘన మరియు రిఖిల్ 

మేఘన 

నాకు ఇష్ట మయిన పిండుగ్ ‘వినాయక చ్వితి’. ఆ 
రరజు వినాయకుడి పుటిట న రరజు. శివుడు 
వినాయకుడిని అిందరి దవేత్ల కనాీ ముిందు 
పూజిించ్మని చెప ున రరజు ఈ ‘వినాయక చ్వితి’.   
 

ఈ పిండుగ్ మామూలుగా ఆగ్సుట  19 – సెపెట ింబర్ు 15 
మధయలక వసుత ింది. ఆ రరజు ఒక మటిట  వినాయకుడిని ఇింటకిక తెచిచ 21 
ర్కాలు ఆకులతో / పువుిలతో పూజ చేసాత ర్ు. వినాయకుడి కథ 
విింటార్ు. మనిం అనుకునీ పనులనిీ విఘాీలు లేకుిండ జర్గాలని 
కోర్ుకుింటార్ు. వినాయకుడికక ఇష్ట మయిన ప ిండి వింటలు చేస  
పాసాదిం పడెతార్ు. క త్త  బటట లు వసేుకుింటార్ు. వినాయకుడికక పూజ 
చేస న త్ర్ువత్ ఆ విగ్రహానిీ న్నటలిక నిమజానిం చేసాత ర్ు. ఈ పిండుగ్ని 
ఆింధాపాదేశ్, కరాీటక, మహారాష్ట రలలో బాగా జర్ుపుకుింటార్ు. మీకు 

తెలుసనో లేదయ  కాన్న మనిం అనిీటకినాీ ముిందు పూజిించే దెైవిం ఈ 
గ్ణ నాథుడ!ే శుకాల ింబర్ధర్ిం శలల కిం ఈ దేవ దేవుడిదే... 
 మా వీధిలో పెదద  వినాయకుడిని పడెతార్ు, అది చ్ూటాట నికక 
ర ిండు కళ్ళీ సరపి్ో వింటే నమమర్ు. మేము ఆ వినాయకుడి ముిందు 
పాసాదిం పటెట టిం, నమసాిరాలు పెటట టిం అన్నీ ప లల లమింతా కలిస  
చేసేవాళ్ీము. ఉిండాా ళ్ళీ తినాీవయయ వినాయక! ఊడిగ్ిం 
చేసాత మయయ వినాయక అని ప్ాటలు కూడా ప్ాడుకుింటాిం. అిందుక ్
బొ జా గ్ణపయయ నా ఫేవర ట్ దేవుడు. ఆయన పుటిట న రరజు 
నాకకష్ట మయిన పిండగ్ రరజు.  
 

- మీ తనమయి మరియు తనయ్ 

తనమయి 
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మన పిలుల పిండగ్ ముచిటుు  
చినీ చినీ ప లల లు మనకు చపెుత్యనీ పిండగ్ విశేషాలు వారి మాటలోల నే ! 

ఆిందరికక హాయ్, నేను మధు, మా నానీ శీరనివాస్ట గార్ు, మా అమమ 
లావణయ గార్ు, మా త్ముమడు సూర్య పాతీక్స ర డిు . నాకు మా త్ముమడు 
అింటే చాలా ఇష్ట ిం. అలాగ  నాకు మన పిండుగ్లు అింటే కూడా చాలా 
చాలా ఇష్ట ిం. అిందులక నాకు ముఖ్యింగా  సింకార ింతి, ఉగాది, దీప్ావళ్ళ, 
రాఖీ మరియు హో ళ్ళ పిండగ్లు మరీ ఇష్ట ిం. ఇపుుడు ననేు మీకు 
సింకార ింతి పిండగ్  గ్ురిించి క నిీ మించి ముఖ్యమయిన విష్యాలు 
చెప్ాులని అనుకుింటునాీను. సింకార ింతి పిండగ్ క త్త  సింవత్సర్ింలో 
వచేచ తొలి పిండుగ్ చాల పెదద  పిండుగ్. ఈ పిండుగ్ రరజున ననేు 
ఇిండియా లో ఉనీపుుడు, ఉధయము లేచేసరికక మా ఇింటి ముిందు 
ముగ్ుగ లు అమమ వేసూత  ఉింటే నాకు ర్ింగ్ులు నిింపటము చాలా 
ఇష్ట ము, అమమను ఆ పేర్ుతో విస గిించ్టిం ఒక సర్దా! అలా సర్దాగా 
ప్ాాింభ్మయిన పిండగ్ రరజుని త్లారా సాీనిం చసే  నానీ తెచిచన క త్త  
బటట లు వేసుక ని ఆటలు మొదలు పెడతాను. అనీటుట  

మర్చిప్ో యాను! అింత్కు ముిందే దవేుడ ి దగ్గ ర్ 
పూజ చేస  ఆశీరాిదిం తీసుక ింటాను కూడా . ఇింట్ల  
ఉనీ పనికక రాని కటెట లు అన్నీ తీస  వసేే భోగ ి
మింటలు చాలా ఫేమస్ట. మా చినీ ప లల లకింతా 
అమమ వాళ్ళీ ప్ో సే భోగి  పళ్ళీ, చిింత్ చెటల  కకింద 
వేసే ఉయాయల, డు డు బసవనీ, హరిదాసులు ఇనిీ 
విశేషాలు ఏ పిండగ్లో ఉనాీయో మీర్ చెపుిండ.ి  నేను స యాటలెకల  
ఉనాీ కూడా పాతి పిండగ్ని WATS వారితో ఇిండియాలో మాదరి ి
జర్ుపుకోవటిం చాలా హాయపవగా ఉింటుింది. నాకు ఈ అవకాశిం ఇచిచన 
WATS కక చాలా థాింక్సస .  

- బ ై మీ మధ్ు మరియు సూరయ   

మధు ప్రశింస 

 హొలి పిందుగ్ అింటె నాక ింతొ ఇష్ట ము. ఆ రరజు బాగా 
ర్ింగ్ులతొ ఆడుకోవచ్ుచ. నా సేీహిత్యలు అిందరిని 
ర్ింగ్ులతొ ముించి వెయొయచ్ుచ. మా అమమ ఆ రొజు 
ర్క ర్కాల కుకీస్ట, బిసెిట్స తొ మాల చెస  నాకు 
వేసుత ింది. ఈ సారి మా తాత్ కక విషెస్ట చెపుుదామని 
కాల్ చేసా.. అపుుదు తాత్ గార్ు చెప ున హో లీ 

విష్యాలు ఇదిగర మీ కోసిం...  హో లీ పిండగ్ 
హిిందువుల సింపదాాయాలకు చిహీిం. ఇది మన హిిందూ పురాణాలోల  
చెపుబడి వుింద.ి హో లీ శీతాకాలిం చివర్న, వసింత్ిం ముిందు 
జర్ుపుకునే పిండగ్. ఇది మన దేశింలో చాలా పదాేశాలలో 
జర్ుపుకుింటార్ు. హో లీ పిండుగ్ హో లీ మింటలతో ఆట ప్ాటల మధయన 
జరిగ ్పిండుగ్. పురాణ పాకార్ముగా హిర్ణయకశయపుడు చెలెల , పాహాల దుడ ి
అత్త  అయిన హో లిక అనే రాక్షస  వలల  ఈ పిండుగ్కు ఆ పేర్ు. ఈ రరజు 
హో లిక పాహాల దుడిని మింటలలోకక తీసుకువెళ్ళీ త్నకు మింటలు 

అింటకుిండా ఒక శాలువా కపుుక ని పాహాల దుడిని మాత్ాిం అలాగ ్
తీసుకువెళ్ళీింది. కాని గాలి వీచి పాహాల దుడిని కాప్ాడ ి హో లిక 
మింటలలో కాలిప్ో యేిలా చేస ింది. విష్యణ  మూరిత హిర్ణయకష్యపుడిని 
చ్ింప  త్న భ్కుత డు అయిన పాహాల దుడిని కాప్ాడాడు. అిందుకని ఆ 
రరజున చెడు మీద మించి గ లిచిన రరజు. అింత ే కాక హో లీ రరజున 
ఆనిందింగా చినీ పెదద  కుల మత్ తార్త్మయిం లేకుిండా ర్ింగ్ులు 
చ్లుల కుింటార్ు. ఆ త్ర్ువాత్ త్లింటు సాీనిం  చేస  క త్త  బటట లు 
వేసుక ని బింధువులతో సేీహిత్యలతో కలిస  ఆనిందింగా ఉింటార్ు. 
అలాగ్ క నిీ చరటల  ప లల లకు ఇష్ట ిం అయిన వాటితో మాలలు చేస  
ప లల లకు వేసాత ర్ు. ఇది ప లల ల మీద వునీ చెడు దుా ష ట ని 
తీస వేయడానికక గ్ుర్ుత గా వేసాత ర్ు. పాజలింతా సర్ి మానవ 
సమానాతాినికక చిహీింగా సింతోష్ింగా జర్ుపుకునే పిండుగ్. మీ 
హో లీని మీర్ు చాలా ఆనిందింగా జర్ుపుకుింటార్ుగా!   

- మీ నాలుగడుగుల బులెల టుట - - నిపుణ్ 

నిపుణ్ 
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మన పిలుల పిండగ్ ముచిటుు  
చినీ చినీ ప లల లు మనకు చపెుత్యనీ పిండగ్ విశేషాలు వారి మాటలోల నే ! 

దీప్ావళ్ళ దీప్ాల పిండుగ్. మేము దీప్ాలు మరియు టప్ాకాయలతో 
ఇళ్ళీ అలింకరిించ్ుకుింటాిం. అసలెనై దపీ్ావళ్ళ పిండగ్ ర ిండు రరజులు. 
మొదటి రరజు నర్క  చ్త్యర్దశి మరియు ర ిండవ రరజు దీప్ావళ్ళగా 
జర్ుపుకుింటార్ు. చాలా కాలిం కకరత్ిం నర్కాసుర్ుడు అనే చెడు 
రాక్షసుడు ఉిండే వాడు, అత్ను అిందరికింటే ఎకుివ శకకతవింత్మ ైన 
వాడని భావిించి త్నను ఓడిించ్డానికక ఎవిర్ూ సాటి రార్ని 
భావిించాడు. అత్ను చాలా అమాయక పాజలను, ముఖ్యింగా సవత రలను 
హిింస ించాడు. అపుుడు పజాలింతా శీర కృష్యణ డు దగ్గ రికక వెళ్ళల 
నర్కాసుర్ుడు పెడుత్యనీ బాధల గ్ురిించి చెప్ాుర్ు. అపుుడు 
కృష్యణ డు, ఆయన భార్య సత్యభామ నర్కాసుర్ుడి పెనై  యుదిము 
చేస రి. ఒక దీర్ఘ యుదిిం త్ర్ువాత్, శీర కృష్యణ డు మూర్చ ప్ో వటిం తో 
సత్యభామ నర్కాసుర్ుని చ్ింప వేస ింది. అపుట ి నుిండ ి పాజలు 
సింతోష్ింగా నర్కాసుర్ుడ ిమర్ణానిీ దీప్ాలతో ఇింటికక అలింకర్ణ చేస  

టప్ాకాయలు పేలిచ జర్ుపుకుింటార్ు. మేము కూడా 
ఇదే విధముగా పతాి సింవత్సర్ిం దీప్ావళ్ళ 
జర్ుపుకుింటాము.  
ప ిండి వింటలతో ఆ రరజు అమమ చేస న ప్ాయసిం 
పులిహో ర్ తిని  సెలెబరాట్ చసేాత ము. మా ఊరరల  HTCC 
ఆలయ ప్ాాింగ్ణింలో అిందర్ూ కలిస  టప్ాకాయలు 
కాలుసాత ర్ు. ఆ రరజు కనుీల పిండగ్గా ఉింటుింది.  కాన్న ఇిండియాలో 
అయితే పాతి ఇింటి ముిందు కాలుచకుింటార్ు.  ఏ పిండగ్ అయినా 
చెడు ఓడ ి మించి గ లిచినిందుకు గ్ుర్ుత గా జర్ుపుకుింటాిం. అిందుక ్
నాకు అన్నీ పిండగ్లు ఇష్ట ిం! 
 

- మీ సాయి సిరి  

సాయి సిరి   

దురాా ష్టమి - దురాగ దేవి 'లోహుడు' అనే రాక్షసుని వధిసేత  
లోహిం పుటిట ిందని, అిందువలల  లోహపరికరాలని పూజిించే 
ఆనవాయతి వచిచింది అని చెప్ాత ర్ు. ఇక దుర్గ అింటే? 
దుర్గమ ైనది దుర్గ. దుర్గత్యలను తొలగిించేది దుర్గ. ఈమ  
దుర్గయురాలు కనుక దుర్గ అయిింది. 'దుర్గలోని 'దుర్' 
అింటే దుఃఖ్ిం, దురిభక్షిం, దుర్ియసనిం, దారిదయాిం 

మొదలెైనవి. 'గ్' అింటే నశిింపచేసేది' అని దెైవజుఞ లు వివర్ణ చెపూత  
ఉింటార్ు. అిందువలల నే మొదటి మూడు రరజులు దురాగ ర్ూప్ానిీ ఆరాధిించి 
అరిష్డిరాగ లను, త్దుపరి మూడురరజులు లకీ్షమర్ూప్ానిీ ఆరాధిించి 
స రిసింపదలను, చివరి మూడురరజులు సర్సితిర్ూప్ానిీ ఆరాధిించి 
జాఞ నానిీ, ఇలా నవరాత్యాలు ఆ త్లిలని ఆరాధిించి ఫలితాలు ప్ొ ిందవచ్ుచనని 
పెదద లు చెపుత ింటార్ు. మహరావమి — మానవకోటిని పున్నత్యలను 
చేయుటకు భ్గీర్దుడు గ్ింగ్ను భ్ువినుిండి దివికక తెచిచనది ఈనాడే. ఇక 
ఈ నవరాతిా దీక్షలో అతి ముఖ్యమ ైనదిగా ఈ నవమి తిధిని గ్ూరిచ 

చెపుుటలో ఆింత్ర్యిం ఈ తొమిమదవ రరజు మింత్ ా స దిద  కలుగ్ును. కావున 
'స దిదా' అని నవమికక పేర్ు. ఇక క్షతిాయులు, కారిమకులు, వాహన 
యజమానులు, ఇత్ర్ కులవృత్యత లవార్ు అిందర్ూ ఆయుధపూజ 
నిర్ిహిసాత ర్ు. విజయదశ్మి — దేవదానవులు ప్ాలసముదమాును 
మధిించినపుుడు అమృత్ిం జనిించిన శుభ్ముహూర్తదినిం ఈ రరజ్. 
'శరవణా' నక్షత్ిాంతో కలస న ఆశీియుజ దశమికక 'విజయా' అనే 
సింక్త్మునీది. అిందుకనే దీనికక 'విజయదశమి' అని పేర్ు. 'శమీపూజ' 
చేసుకునే ఈరరజు మరిింత్ ముఖ్యమ ైనది. శమీవృక్షమింటే 'జమిమచెటుట '. 
అజాఞ త్వాసమిందునీ ప్ాిండవులు వారివారి ఆయుధములను, 
వసత రములను శమీవృక్షముపెై దాచి వుించార్ు. అజాఞ త్వాసము పూరిత 
అవగానే శమిని  పూజిించి, తిరిగి ఆయుధాలను వసత రములను పొ్ ింది, వృక్ష 
ర్ూపమున ఉనీ 'అపరాజితా' దేవి ఆశీసుసలు ప్ొ ింది, కౌర్వులపె ై
విజయము సాధిించినార్ు.  శీరరాముడు ఈ రరజున ఈమ ను పూజిించి, 
రావణుని సహరిించి, విజయము ప్ొ ిందినాడు.       - మీ అభి  

అభి 
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మన పిలుల పిండగ్ ముచిటుు  
చినీ చినీ ప లల లు మనకు చపెుత్యనీ పిండగ్ విశేషాలు వారి మాటలోల నే ! 

దీప్ాల పిండుగ్ దీప్ావళ్ళ మాకు అనిీటికనాీ ఇష్ట మయిన పిండుగ్. 
మా ఇలల ింతా మటిట  దీప్ాలతో, లెటై్స తో నిింపడిం మాకు సర్దా. అలాగ ్
ఇలల ింతా పువుిలతో, ముగ్ుగ లతో అలింకరిసాత ము. ఈ పిండుగ్ని 
మేము కుటుింబసభ్ుయలు, బింధుమిత్యా లతో కలిస  సెలబరటా్ 
చేసుకుింటాము. మా డాడ,ీ మేము కలిస  బయట లెటైుల  పెడతాము. 
అమమ ఇింటి లోపల ముగ్ుగ లు పెడుత్యింద.ి మేము ఆ ముగ్ుగ లకక 
ర్ింగ్ులు దదిిద ,దీప్ాలతో అలింకరిసాత ము. నర్కాసుర్ుడనే రాక్షసుడిని 
సింహరిించ్న మర్ుసట ి రరజు అత్డ ి పవడ వదిలిన ఆనిందింలో పాజలు 
దీప్ావళ్ళ చసేుకుింటార్ని పురాణాలు చెబుత్యనాీయి. అలాగ ్
లింకలోని రావణుడిని సింహరిించి శీరరాముడు సతీసమేత్ింగా 
అయోధయకు తిరిగి వచిచనపుడు కూడా పాజలు ఆనిందయ త్సవాల మధయ 
దీప్ావళ్ళని జర్ుపుకునాీర్ని రామాయణిం చెపుతోింది. చీకటిని 
తోా లుత్ూ వెలుగ్ులు తెచేచ పిండుగ్గా, విజయానికక పతాీకగా దీప్ావళ్ళ 
పిండుగ్ను జర్ుపుకుింటార్ు. దపీ మాళ్ళకల శలభ్తో వెలుగొింద ే

గ్ృహాింగ్ణాలు, ఆనింద కోలాహలింతో వెలిలవిరిస ే
ఆబాల గరప్ాలిం, నూత్న వసాత ర ల ర పర పలు, ప ిండ ి
వింటల ఘుమఘుమలు, బాణసించా చ్పుుళ్ళీ, ఈ 
దివయ దపీ్ావళ్ళ సో యగాలు. ఈ పిండుగ్ పాతియేిటా 
ఆశియుజ అమవాసయ రరజున వసుత ింది. ఈ పిండగ్ 
ముిందు రరజును నర్క చ్త్యర్థశిగా జర్ుపుకుింటార్ు. 
దీప్ావళ్ళ రరజు అనిీటికింటె సర్దా విష్యిం ఏమిటింటే సేీహిత్యలు, 
కుటుింబసభ్ుయలతో కలిస  టప్ాకాయలు కాలచటిం. అలాగ ్
అమమ,నానీ వాళ్ీ చినీపుుడు దీప్ావళ్ళ ఎలా జర్ుపుకునవేారర 
చెబుత్యింటే వినటిం మాకు చాలా ఇష్ట ిం. కాన్న దీప్ావళ్ళకక మేము 
బాగా  మిస్ట అయిేయది మా అమమమమ, నానమమ, తాత్యయలని. వచచే 
సింవత్సర్ిం ఇిండియాలో దపీ్ావళ్ళ వార్ిందరతిో కలిస  జర్ుపుక వాలని 
కోర్ుకుింటునాీము. మర్లా దపీ్ావళ్ళ ఎపుుడు వసుత ిందా అని ఎదుర్ు 
చ్ూసుత నాీము.   బెై ! - మీ రిషిత మరియు రేయాన్్         

రిషత, రేయాన్్ 

హలో ప లల లూ! నమసేత  పెదద లూ! మా నానీ ననుీ 
నచిచన పిండగ్ గ్ురిించి చెపుమనాీర్ు. నాకు పూలింటే 
చాలా చాలా ఇష్ట ిం. అిందుక్ బత్యకమమ పిండగ్ అింటే 
నాకు ఇష్ట ిం. ఎిందుకింటే ఆ రరజు అమమ అన్నీ ర్కాల 
పూలు క ని వాటితో బత్యకమమను త్యార్ు చేసుత ింది. 
కకిందటి సింవత్సర్ిం మా సేీహిత్యలతో ఈ పిండగ్ 

స యాటెల్ లో  ధూిం ధాిం గా జర్ుపుకునాీము. అిందర్ూ కలిస  రౌిండ్ 
తిర్ుగ్ుత్ూ బత్యకమమ బత్యకమమ ఉయాయలో అని ప్ాట ప్ాడాము.  
ఆ రరజు మా ఊరరల  ఇింటి ముిందు కళాీప  జలిల మించి మించి ముగ్ుగ లు 
వేసాత ర్ు. వాటికక ర్ింగ్ులు మేము పెడతాము. అమమ వారికక ఇింట్ల  
పెదద లింతా చేరి పూజలు చేసాత ర్ు. నానీ వాళ్ళీ వెళ్ళీ చాలా చాలా ర్కాల  
పూలు తీసుక ని వసాత ర్ు.   అింత్లో అమమ ప ిండి వింటలు అన్నీ 
విండేసుత ింది. అవి అన్నీ తినేస  మేము ప లల లమింత్ ఆడుకుింటాిం. 

క దిద  సేపటికక అమమ మరియు త్న సేీహిత్యలు ఒక చరట కూరొచని పూలు 
పెటుట క ని బత్యకమమ చేయటిం మొదలు పెడతార్ు. ఇకిడ అయిత ే
బత్యకమమను మేము WATS వాళ్ళీ ఏరాుటు చేస న హాలోల  చేసేసాము. 
బత్యకమమ ర డీ అయాయక గ్ుడికక వెళ్ళీ అన్నీ బత్యకమమలు ఒక చరట పెటిట  
చ్ుటూట  చేరి కాల ప్సస క డుత్ూ ప్ాటలు ప్ాడుత్ూ తిర్ుగ్ుతాము. అది చాలా 
బాగ్ుింటుింది. 
పూజలన్నీ అయాయక ఎవర వరి బత్యకమమను వాళ్ళీ న్నటిలో వదలిేసాత ర్ు. 
మా నానీ అమమ బాగా దిండిం పెటుట కోమని చెప్ాత ర్ు. మళ్ళీ ఇింటిక చిచ 
మేము బాగా ఆడుక ింటాము. అిందర్ూ పెదద లూ, ప లల లూ కలిస  ఆ రరజు 
బత్యకమమ ప్ాటలు ప్ాడటిం నాకు ఎపుటికీ గ్ుర్ుత  ఉింటుింది. 

- మీ చిటిట  ఆశ్రరత  

సాయి ఆశ్రిత 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B1%81
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నా తెన్యింగు తేట వెలుగుల తెలుగు...  
ర్ఘు పసాాద్ బి ఆర్  (raghu4sangeeth@gmail.com) 

‘ఆింధాత్ిమాింధా భాషాచ్ నాలుసయ త్పసః ఫలమ్'  అని పెదద లు ఊరిక్ 
అనలేదు. దీని అర్థిం -  “తెలుగ్ు వాడిగా పుటట టిం ఒక వర్ిం”. దాావిడ 
భాష్లోల  తెలుగ్ుకునీింత్ తీప  క ిండ తేనెక కిడిది అనాీర్ట. నా 
మటుట క ైతే తెలుగ్ు భాష్ను మాటాల డటిం ఎనోీ జనమల త్పఃఫలిం. ఒకి 
తెలుగ్ు నాటే కాదు నేల నాలుగ్ు చెర్గ్ుల మన తెలుగ్ుభాష్... 
వెలుగ్ుభాష్, తేటతెలుగ్ు-మేటితెలుగ్ు, తేనెలకలిక్ తెలుగ్ు జానుతెలుగ్ని 
కీరిత గ్డిించిింది. నేను, మీర్ు మనమిందర్ిం పలికకన తియయనైెన “అమమ” 
అనే మొదటిమాట అిందిించినభాష్ నా తెనుింగ్... 
సాక్షాత్యత  శివ సిర్ూపమయిన తాిలిింగ్ దేశపు కాళలశిర్ిం, శీరశ ైలిం,  
భీమేశిర్ింల పుణయ వర్చసుసను అదిమి పటుట క ని, ప్టర్ణమి చ్ిందుాడి  
తెర్ప  వెనెీలల ఆణిముతాయల సొ బగ్ు, పునుగ్ు, జవాిజి, ఆమని 
పూలవలపు, ముర్ళ్ళర్వళ్ళలు, కసూత రి పరిమళాలు కలిస  ఏర్ుడిన భాష్ 
మన తెలుగ్ు బాష్. అిందుక్ ఆ ఎనలేని మాధుర్యిం, ఎింత్ మాటాల డినా 
త్నివి తీర్ని సో యగ్ిం. ననీయ భార్త్పు తొలి సుధామయ సూకుత లలో 
ఓలలాడి.... తికిన ర్ణత్ింత్ాపు యుకుత లతో రాటుదేలి, ఎర్రన వర్ణనలతో 
సొ బగ్ులూని, శీరనాథుడి పాబింధ రాజసింతో హొయలు నేరిచ, పో్ త్న 
భ్కకతమాధురిలో ఒదిగిపో్ యి, పెదద న మను చ్రిత్ముతో పదనిసలు నేరిచ, 
రాయల ప్టాఢిలో దేశ బాష్లనిీింటిలో లెసస అనిప ించ్ుక ని... తాయగ్రాజు 
ప్ాటయి, చినీయ సూరి వాయకర్ణమ ై, కిందుకూరి వారి సాింఘీక  
విపల వమ ై, వేటూరి చిలిప  ప్ాట నుించి గ్దద ర్ గ్జ ా  కటిట  ఆడిన ఆట వర్కు, 
నాటికక, నేటికీ మన కవుల కలాలోల  మన తెలుగ్ు గ్ళాలోల  చైెత్నయిం నిింప న 
భాష్... మొత్త ిం భార్త్ జాతికక జాగ్ృతి నిందిించిన భాష్ నా తెలుగ్ు భాష్. 
 'విశిశేరయః కావయమ్' అని చాటి చెప ున భాష్ మన తెలుగ్ు భాష్. 
నిగ్గ దీస  అడగ్మనీ స రివెనెీల, ధైెర్యిం మాత్ామే ఉిందనీ చ్లిం , నేను 
సైెత్ిం అని తిర్ుగ్ుబాటు బావుటా ఎగిర్స న శీరశీర వారి ఆర్దరత్ నా తెలుగ్ు 
భాష్. వినుర్ వేమ అింటూ మానవత్ిపు మొదటి 4 మాటలు చెప ున 
వేమన, పపాించ్ గ్రింధాలెనోీ సురిశించ్లేననిీ న్నతి సుదుద లను అతి 
సులువుగా చెప ున బదెద నీ, వెింకనీనూ నేలకు దిించిన మన 
అనీమయయ ప్ాట మోస న సాహితి శిఖ్ర్ పతాక నా తెలుగ్ు భాష్. 
దొ ర్కునా ఇటువింటి సేవ అింటూ పాతి సారి మనిందరి నోట నానే 
తాయగ్యయ నాదాలు, పలిక డిది భాగ్వత్మట, పలికకించెడి వాడు 
రామభ్ధృిండట నే పలికకన భ్వహర్ మగ్ునట పలిక ద వేరొిండు గాథ 

పలుకగ్నేల అని సవియ కృతానిీ దైెవ నిర్ణయమని పకాటిించిన 
ననీయయ భాగ్వత్ిం  నా తెలుగ్ు నేల పుటిట న సాహితి వరి పైెర్ు. లేప్ాక్షి 
శిలు వైెభ్విం జకిన మన తెలుగ్ు వారి ఖ్ాయతి దిగ్ింతాల జ్రిచన 
అదుభత్మే! రాయల వారి ఆముకత మాలయద, దేవులపలిల వారి ర్స కత్, 
విశినాథుల రామాయణ కలువృక్షిం, స నార  విశిింభ్ర్, గ్ుర్జాడ 
కనాయశులిిం, రావూరి భ్ర్దాిజ గారి ప్ాకుడు రాళ్ళీ శిఖ్ర్ 
సమానమయిన ర్చ్నలింటే అసలు అతిశయోకకత కాదేమో! అలసాని, 
ధూరా్టి, తెనాలి రామనీ లాింటి తెలుగ్ు కవులు మాత్మేా కాగ్లిగార్ు 
రాయల వారికక దిగ్గ జాలు!   
బుడుగ్ు ర్చ్నల నుించి, శీరధర్ కార్ూట నల  దాకా తెలుగ్ు వారి హాసయ 
ప ాయత్ిిం పసాుూటిం. అింతెిందుకు గిన్నీస్ట బుక్స ఆఫ్ రికార్ుసలో అవలీల 
గా ఆనిందపు దసూత రి చేస న మన బాహమనిందిం – నవుిల పువుిలను 
పూయిించే నా భాష్కీ మాత్మేా పరిమిత్మయిన అదుభత్ిం. ఇటాలియన్ 
ఆఫ్ ద ఈస్టట  అని 16వ శతాబాి ము లోనే పేర్ుగొనీనూ, దాావిడుల 
భాష్లోల  త్లమానికమని పపాించ్ పరాయటకులింతా క నియాడిన తెలుగ్ు 
భాష్ అభిమానులు కాలానికక, ప్ాాింతానికక అపుుడు ఇపుుడు ఎపుుడు 
పరిమిత్ిం అవిలేదు. నృత్య  పాపించానికక కూచిపూడిని తెలుగ్ు జాతి 
సగ్ర్ిింగా అిందిించిింది. సర్ిపలిల  రాధాకృష్ణ , న్నలిం సింజీవ ర డిు , ప  వి 
నర్స ింహా రావు లాింటి జాతీయ సాథ యి రాజకీయ దిగ్గ జాలు తెలుగిింటి 
వార్. ఎన్.టి.ఆర్, ఏ.ఎన్.ఆర్, ఎస్ట.వీ.ఆర్ లాింటి జాతీయ సాథ యి 
గ్ురితింపు తెచ్ుచకునీ నట విరాటుట లు తెలుగ్ు భాష్ కు మాత్మేా సొ ింత్ిం.  
చెపుుకుింటూ ప్ో తే చెింతాడు, రాసుకుింటే పో్ తే రామాయణిం అనే  
సాహితి సింపద నా భాష్ సొ త్యత ... మనసు కవిగా ఆతేాయ పసాాథ నిం, 
జానపదుల వెింపటి చినసత్యిం లాింటివి నేను ఈ నాలుగ్ు మాటలోల  పూరిత 
చేయలేని నా తెలుగ్ు సాహితి సింర్ింభ్ిం. మనః పూరిత గా, సింపూరితగా నా 
భాష్ను శిఖ్రాగార న నిలబెటిట న పతాి మనిష ని, మన్నష ని గ్ుర్ుత  
చేసుకోవాలని నేను చేస న ఈ నా చినీ పాయత్ీిం ఖ్చిచత్ింగా 
క ింత్మింది మహానుభావులని మినహాయిించి ఉింటుిందని బలింగా 
విశిస సూత , నా తెలుగ్ు భాష్కు సేవ చేసుకునీ అదృష్ట ిం ఒక కలిం, ఒక 
పేజీలో పూరిత చేయలేనింత్ మింది మహానుభావులదని బలింగా 
విశిస సూత  ... స యాటెల్ వార్ిందరి త్ర్పున ఎిందరర మహానుభావులు! 
అిందరికీ విందనములు.    - రఘు భరదాుజ్  



  వాష ింగ్టన్ తెలుగ్ు సమితి - watsweb.org     తెలుగ్ు వాణి 

  Like us at  https://www.facebook.com/WATeluguSamithi    34 

వాుపార ప్రకటనలు 
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వాుపార ప్రకటనలు 
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శుభాభినిందనలతో... 
వాషింగటన్ తెలుగు సమితి సభుయలక్ు జయ నామ సంవతసర శుభాకాంక్షలు. 

www.pujamandir.com 

Your one-stop shop for wooden puja mandirs.  

Tel: 425 224 5786 

Eyelevel of Redmond East 
(www.eyelevelredmondeast.com)  

Mail: redmondeast@myeyelevel.com 

Tel: 424 999 4685 

Lake Hills Orthodontics 
(www.lakehillsortho.com)  

15446 Bel-Red Road Suite 310 Redmond 98052  

Tel: 425 747 9210 

Aly Easthouse  

(Sports Physical Therapy & Performance Centers) 

1601 116th Ave Ne Suite 101 Bellevue, WA 98004  

Tel: 425 628 2072 

Ravishing Fashions & Handicrafts  

16540 Redmond Way, Redmond WA 98052 

Facebook: Ravishing Marketplace  

Tel: 425-558-5400, 425-418-7181  
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మన పిండగ్ వింటలు 
తెలుగ్ు పిండగ్లోల  వింటలకు ఒక పమాుఖ్ సాథ నిం ఉింది. క నిీ పిండగ్ వింటలు మీ కోసిం మన స యాటెల్ గ్ృహీణుల నుిండి మీ కోసిం... 

రైస్ మంచూరియన్  

కావాలిసన పదారాా లు: 

ఉడికకించిన బింగాళాదుింప ఒకటి, కాయబరజి 
త్యర్ుము అర్ కపుు, బఠాన్నలు అర్ కపుు 

క తిత మీర్ త్యర్ుము టేబల్ సూును, అనీిం కపుు, 
ఉపుు సరిపడా, ఎిండు మిరిచ ఒకటి, మ ైదా అర్ కపుు, సో యా 
సాస్ట అర్ టీ సూును, ఉలిల ప్ాయ ఒకటి, అలల ిం వెలుల లిల 2 టీ 
సూునుల , పచిచ మిరిచ ముదద  టీ సూును, వెనిగ్ర్ అర్ టీ సూును, 
టొమాట  ్సాస్ట 2 టేబల్ సూునుల , చిలీల సాస్ట అర్ టీ సూును, నూనె. 

 తయారు చ్చయు విధానం: 

బటాన్నలు ఉడికకించి ఉించ్ుకోవాలి. ఉడికకించిన బింగాళాదుింప పొ్ టుట  

తీస  మ త్త గా మ దిప  ఉించ్ుకోవాలి. అిందులోనే కాయబరజి త్యర్ుము 
ఉడికకించిన బఠాన్న, అనీిం, ఉపుు మరియు ఎిండు మిరిచ వేస  
మ త్త గా కలప్ాలి. ఈ మిశరమానిీ ఉిండలుగా చేస  మ ైదా ప ిండిలో 
దొ రిలించాలి.  

కడాయిలో నూనె వేడి చేసుక ని చేసుకునీఉిండలిీ ఎర్రగా 
వేయిించ్ుక ని తీసుకోవాలి. ఇింక క బాణలిలో క దిద గా నూనె 
వేసుక ని ఉలిల వేయిించ్ుకోవాలి. వేగాక అలల ిం వెలుల లిల, పచిచ మిరిచ, 
క తిత మీర్ త్యర్ుము, వెనిగ్ర్, సో యా సాస్ట, టొమాట  ్ సాస్ట, ఉపుు 
వేస  ఒక సారి ర ైస్ట బాల్స వేస  తియయలి. పైెన క దిద గా వెలుల లిల, 
క తిత మీర్ గారిీష్ చేస  వడిు సేత  బాగా ఆవురావుర్ుమింటూ ప లల లు 
పెదద లు లాగిించేసాత ర్ు. 

- అనురాధ ప్రతికింటO 

క్యాబేజి కొబ్బరి చట్నీ   

కావాలిసన పదారాా లు: 
కాయబరజి- 1 కపుు, త్యరిమిన క బబరి -1/4 కపుు  
పచిచ మిరిచ -5 (ర్ుచిని బటిట ), జీలకర్ర -1 సూును  
చిింత్పిండు - 1 ర బబ(దీని బదులు పచిచ మామిడికాయ కూడా 
వెయొయచ్ుచ) , ఉపుు - ర్ుచిని బటిట   
నూనె  
వెలుల లిల ర బబలు- 2 
తాలిింపు కోసిం: కరివేప్ాకు ,ఎిండుమిరిచ,ఆవాలు,మినపపుు,పచిచ 
సెనగ్పపుు.  
తయారు చ్చయు విధానం: 

కడాయిలో నూనె వేడి చేస ,అిందులో జీలకర్ర, పచిచ మిరిచ, వెలుల లిల 

ర బబలు, చిింత్పిండు, ఉపుు వెయాయలి. మిరిచ 
వేగాక క బబరి వేస  పచిచ వాసన పొ్ యేిదాకా ఒ 
నిమిష్ిం ప్ాటు వేయిించాలి. ఇవి చ్లాల రాక 
మికీసలో వేస  తిప్ాులి. అదే కడాయిలో క ించెిం 
నూనె వేస , త్యరిమిన కాయబరజి వేస  పచిచ వాసన 
పొ్ యేిదాకా వేయిించాలి (మరీ మ త్త గా 
అవకూడదు). ఇపుుడు కాయబరజి కూడ మిగిలిన వాటితో ప్ాటు 
మికీసలో వేస , ఒకిసారి తిప్ాులి. కడాయిలో క ించెిం నూనె వేడి 
చేస  ఆవాలు, పచిచ సెనగ్పపుు, మినపపుు, కరివేప్ాకు, 
ఎిండుమిరిచ వేస , ఆవాలు చిటపటలాడాక చ్టీీలో కలప్ాలి. 
ఘుమ ఘుమ లాడే కాయబరజీ క బబరి చ్టీీ స దద ిం!  

                         - అనురాధ గోపాళ్ిం 
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 2013 పునర్శవమరి(చిత్ర మాలిక) 
తెలుగ్ు సమితి జరపి న కార్యకరమముల లోని క నిీ చితాాలు మన కోసిం... 

సంకార ంతి సంబరాలు—2014 

శాసీు ీయ సంగీత గానము 

చినా ప్ిలలల పరదరశన—సంకార ంతి 

రంగవలుల ల ప్త టీ 

సంగీత విభావర ి

సంకార ంతి ప్ాటలు 
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 2013 పునర్శవమరి(చిత్ర మాలిక) 
వాష ింగ్టన్ తెలుగ్ు సమితి జర్ుపుత్యనీ అన్నీ కార్యకరమములను విజయవింత్ిం చసేుత నీ తెలుగ్ు బింధులకు ధనయవాదాలు.  

శాసీు ీయ నృతయం 

శ్రర క్ృష్ణ  విలాసము—సంకార ంతి 

తెలుగు సమితి పూరు సభుయల సతాకరం  

శాసీు ీయ నృతయము 

భోగి పళ్ళు 

కోలాటం  
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