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రకాతి అందాలు ురులువిి తరులలో గిరులలో ఝరులలో క్రొతత ందాలు
షంతరించ఼క్రతు,
ఴషంతక్ోయల కుసృ-కుసౄ రహగహలతో రకాతి ులకరింగ తెలుగింట ఇంటంటా
నఽతనోతాాహాలతో, ఆచరించే ఆనందమయ రవదినము అదే
మనమధ నామ షంఴతారోదయం!
శ్రొరహమ ఴషంతనఴరహతరరల వుభతృహరరంభోదయం శ్రొవతారహమకఱయాణోతాఴ ఆగమన
సాదాానందం
నాటా గహన రఴచనల భక్తతతృహరఴవాం!
తీ-ఴగరుల మియతవేఴనం,ష఼ీరింజేసత ్ ంది జీఴన ష఼ఖ-ద఼ుఃఖాల షమనవయం.
ఆవలెగిరిడుతరనాాయ తీయతు రషవేఴనాతుక్త,
ఇంతలోనే దిగులు ుడుతోంది వీయన఼నా ఴడగహడుిల రభాలహతుక్త.
ఇదేనేమో రకాతిలైరీతాం - జీఴన సౌరభం.
ఆ వతారహముల కరుణాకటాక్ష వీక్షణములతో క్హలహయ్ ఉగహది
షరవమానఴ ళరయ
ొ ష఼ాక్త నాంది
షరవజన సౌహార్ర తావతుక్త లలుగుబాట
తెలుగులహరి షంషకాతి షంరదాయాలక్త ెటటతుక్ోట
ఈ మనమధ నామ షంఴతారోదయ వుభలేళ.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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యఙభతల షాింత అతేతృహరమాలు. రహట్స్ చే ఎటుఴింటి
ఫాధమత తీష఼కొనఫడద఼.
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చేళనది. ఉదేధవమయయాఔభుగహ ఏదిమున఼ తీళరేముట
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రమబెైన రహలింఖటన్ తెలుఖు ఔుటుింఫ షబుమలఔు,భుింద఼గహ, శీీ భనభధ నాభ షింఴత్య
యఫాకహింక్షలు!
తెలుఖు ఛఞతి భనది, తుిండెఖ రలుఖు ఛఞతి భనది అన఼ఔుింటృ ఏ దేవబేగినా, ఎతున కిండాలు
దాటినా,

భనిందమితూ

ఔయౌ

ఉించే

తయౌా

తేట

తెలుఖు

ఫాశుహభతయౌా . ఆ తయౌా తడడ లబెైన భనిందమితూ భన రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి తన తెలుఖు ఫిం
ధ఼ఴులగహనేఫాయష఼తింది. అదే ఫింధ఼తాాతున తులఫెటట ుఔుింటృ, భనిం అన఼బయించిన శూొ ింతిింటి
షింషకాతి శూహింరదామాలన఼, ఆ ఫాశలోతు భభకహమహతున, భాధ఼మహమతున భన తయురహభ
తమహలఔు అిందిింఙటబే రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి రధాన లక్షమిం.
కొతున భేళా ైగహ నా భుింద఼ అధమక్షులు, ఉతృహధమక్షులు, కహయమదయుులు భమిము ఎింతో భిండి
ెదదలు

ఇదే

ఆవమింతో

ఈ

షింషథ న఼

ఎింతో

ఉననతింగహ

తీమిిదిదద ాయు.

భాయుతేనన

అతేయుఙ఼లఔన఼ఖుణింగహ ఉింటృ, షింషకాతి షింరదామాలన఼ తృహటిషత ఽ ఎటిఔుడె మీ

ఴంశీ కంచరకంట్ల
(గౌరఴ అధ్యక
ు లు)

అింఙనాలు అింద఼ఔుింటృ భన ఈ షింషథ దిన దిన రఴయథ భానిం చెిందిింది. భన ఙ఼టృ
ట ఎింతో
భింది తెలుఖు ఫాశుహతేభాన఼లు రహమికి తోచిన మీతిలో భన షింషకాతి ెై అఴగహసనన఼
గౌయరహతున ెించే ఎననన కహయమఔీభాలు చేడెతేనానయు. దేవిం కహతు దేవింలో భన ఉతుకితు
కహతృహడెఔుింటృ య షింషకాతిలో భబేఔభఴుతే భనిం శూహధిషత ఼నన ఈ రఖతి కచిితింగహ
అతేనిందతూమిం.

దరహాష చందిరకల్ దండిగహ ండించి

రతి భేడెలానే ఈ శూహమి తెలుఖు షమితి కహయమఴయగ ిం ెైన ేమకకనన ఆవమింతో

ఎననన

ఆలోఙనలతో భుిందడెఖు రేఱహభు. కొతున అింఱహలన఼ తృహరధాభామలుగహ ఖుమితింఙటిం ఛమిగిింది.

మనష఼లు దో చెడి మానాఴరుడు.

భుకమభుగహ మీఔు చెఴయౌళనది ‚ళేఴ‛ ఖుమిించి. ళేఴ - రహలింఖటన్ తెలుఖు షమితి యొఔక

బాబ మందిరమున భఴామౌ వేఴలన్

భమియొఔ యఫాఖభు. ఎింతో భింది భన రహయు నామమ, తృౌయ, అధికహయ, అనధికహయ భమిము

తురతమందించెడి తురమలుండు.
తెలుగు తేజంబున఼ దివలు దాటంచగహ
షంకలిమున఼ బూన఼ షన఼ాతరండు
ఴంశ్రకాశర
ు డిుడు రమ షంతాత తో
చేదో డుగహ తుయౌచి చెలుఴుమీర.
అధాక్ష దవిక్త అందమున్ చేకూరెె,
నడుము బిగించ఼చ఼ తుండుసాదితు.

ఇింకహ ఎననన యశమభులలో ఇఫఫింద఼లు ఇఔకడ ఎద఼మకకఴటిం భనఔు తెయౌళిందే! ‚ళేఴ‛ లో
ఫాఖభుగహ ఈ శూహమి ఎింతో భింది భన తెలుఖు రహమికి అిండగహ తులఫడి ఆమిథఔభుగహనే కహఔ భాట
షశృమభు ఔడా చేమటిం ఛమిగిింది. మీయు ‚ళేఴ‛లో ఫాఖశూహాభులు కహరహలింటే భభభయౌన
షింరదిింఙిండి. అదే యధభుగహ మీఔు ఏ యధభుగహ నైనా బేభు షశృమ డఖయౌగితే భాఔు
తెయౌమ యఙిండి.
మిగితా యఴమహలోాకి ఴళేత భన లాలఔు ఈ శూహమి భన ిండఖ షింఫమహలోా ెదద ట
రేమటిం,

కహయమఔీభభులన఼

అిందయౄ

బెఙ఼ికొనే

యధభుగహ

తుయామితింఙటిం,

తెలుఖు

ఫడి, షింకీయతనింలన఼ భమకఔ బెటట ు ఎకికింఙటిం తకికన తృహరధానామలు. ఇఴతూన మీ అిందమి
షసకహమహలు లేతురే శూహధామలు కహఴు. మీమై భా ెటట ుఫడి. షాఙిిందింగహ భుింద఼కొచిి రతి
కహయమఔీభభున఼ యఛమఴింతిం చేమటబే కహఔ, యలుననతున యధాలుగహ తోడాటున఼ మీయు
అిందిింఙటబే భా యఛమ యసషమిం. ఇింకహ ఎననన షింతోశ దామఔ క్షణాలు మీతో తృహటు
రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి ఛయుుకోరహలతు ఆశిషఽ
త ....
మీ
ఴింశీ ఔింఙయఔుింటా
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ళమాటెల్ తెలుఖు ఫింధ఼ఴులిందమికి నా సాదమయయాఔ భనభధ నాభ షింఴత్య
యఫాకహింక్షలు. ఈ తెలుఖు షింఴత్మహది నాడె మీక్లాయఔు ఆ షమైావాయుడె షఔల ఆశీష఼్లు
అిందిరహాలతు భా రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి కహయమఴయగ ిం తయున కోయుకొింటునానన఼. ఈ
షిందయబభుగహ రహట్స్ ఉతృహధమక్షుడిగహ మీఔు ళేఴ చేష఼కొనే అఴకహఱహతున నాఔు అిందిించినింద఼ఔు
మీ అిందమికీ నా ధనమరహదాలు. భా కహయమఴయగ ిం తయున బేభు ఈ కొతత షింఴత్యిం అన఼కొనన
(కొింటునన) కొతున యశమాలు మీ భుింద఼ఔు తీష఼ఔు ఴదాదభతు ఫాయష఼తనానన఼.
ఖడచిన మ్ిండె షింఴత్యభులలో బేభు ఖుమితషత ఼నన అతి ెదద యశమిం - భన తెలుఖు రహమి
షింకమ ఖణతూమభుగహ ఴాధ్ిధ చెిందటిం. ఇది ఎింతో ఆనిందిింఙదగిన యశమభు. అింద఼ఔు తగిన
మీతిలో

భన

షింషథ న఼

తీమిిదిదదటబే

భా

రధాన

లక్షమిం.

ఇింద఼ఔు

ఉదాసయణలుగహ

ఈ షింఴత్యు షకహీింతితు మీఔు ఉదసమిశూత హన఼. ఇటిఴయఔు భన షమితి రహయు తుయాఴిించిన

భాస్కర్ గంగిపాముల

ఏ కహయమఔీభభు ఙఽడనటు
ా గహ ష఼భాయు 1000 భింది తెలుఖు యక్షఔులు, ేరక్షఔులు భమిము

(గౌరఴ ఉపాధ్యక
ు లు)

భిందికి షమిడా ఏమహటు
ా చేమటాతుకి షభమభు అన఼ఔయౌింఙనటికీ భన రహలింటీయా ు

అతేభాన఼లు ఔలష఼కొతు కహయమఔీభాతున ఎఴయు ఊఴిింఙతు యఛమ తీమహలఔు చేమహియు. ఇింత
అిందయౄ భుింద఼కొచిి అతున యశమభులన఼ ఙఔకఫెటట ాయు. అటిఔుడె అింత భిందికి
ఫోఛనాది శూౌఔమహమలు ఔయౌింఙటిం లాింటి ఔశట తయభభన న఼లన఼ కహయమఴయగ ిం, రహలింటీయా ు,

న఼లు సహగునుడు
రిూరు తన఼గూరిె,

భమిము భా షమితి రచాయ, తృో శఔ ఔయత లు భమిము దాతల షశృమ షసకహయభుల ఴలా నే
శూహధమడిింది. రహయిందమికి ఈ షిందయబభుగహ భమియొఔక శూహమి ధనమరహదాలు. మీఔు ఎఴమిక్ైనన఼
ఎటుఴింటి అశూౌఔయమభు ఔయౌగి ఉింటే భభుభల క్షింతఴుమల ఛైమఖలయతు భనయ.

ఆటంకమే లేక యలరయు .

ఈ భేడె రణాయకహఫదద భుగహ కహయమఔీభ తుయాసణ ఖుమిించి ఎటుఴింటి ఇఫఫింది ఔలఖఔుిండా

సహయయవు మదితుయౌి సహగగహ జన఼లెలల,

చేమటాతుకి ఎననన అింఱహలు మిశీయౌించి - అింతమహాలభులో రరేఱహతుకి యుష఼భున఼ తగిగించి

అన఼చ఼ మదితు తలచ఼ ఆరుాడెైన
భాషకరుడీనాడు భఴామౌ రీతిగహ
తెలుగు షమితిలోన తేజమలర,

అభభకహతుకి ెటటటిం, భుక ుషత ఔభులో టతృహలు యమియగహ రఙ఼మిింఙటిం, షబుమల షింకమన఼
నమోద఼ చేష఼కొనన ఔయా యౄతృహల దాామహ ఔ అింఙనాఔు మహఴటిం, యలుననింత భింది ఴచేి
యధభుగహ భన దఖగ మి షఫా భిందిమహలోానే అతూన కహయమఔీభభులు చేటట టిం లాింటి తుయణ మాలు
అభలు యుష఼తనానిం.

తతువితీర తుయౌచె తాన఼తృహధాక్షుడెై

ఇఔ తృో తే భన తెలుఖు షమితి ఇలా భన ిండఖలతో షస భమితున కహయమఔీభాలన఼ మీ

షభాబాందంబెలల షంష఼తతించ!

భుింద఼ఔు తీష఼కొతు ఴషఽ
త ఉింది. భా ఇింటి చినానయులతో ళెైతిం తెలుఖులో నానాన! అతు
యౌింఙ఼కొనడి అదాశుహటతున తీష఼కొచిిన "తెలుఖు ఫడి", ఱహళత మ
శూహింషకాతిఔ ఔయా రైబరహతున
ీ
ఇింటిింటి చినానయులఔు మిఙమిం చేమటాతుకి భుశూహతఫఴుతేనన "షింకీయతనభు", భన రహమికి
బేభుననభనే తునాదాతున చేతలోా ఙఽెడెతేనన "ళేఴ"... ఇలా ఎననన! యటతునటి రనఔ
తుమిామహభభుగహ ఔాల షలుతేనన షాఙఛింద ళేఴఔ (రహలింటీయు) దేఴుళళఔు మీ భమిము భా
షమితి కహయమఴయగ భు తయున నా ఔాతఛా తా యయాఔ నభష఼్భాింఛలులు!

మీ
ఫాషకర్ ఖింగితృహభుల
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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సహయబాబ తాళళూరి - క్హరాదరిి
షింఫయముగహ వింఔయ నేతారల మభుభన షబుమడెై శృభగహన఼, తనఴింతే ఔాల చేళ
తాదాతమముిందెడి, శూహభఫాఫ తెలుఖు షమితి మింద఼, కహయమదమిుఖన఼ిండి గనతభభుభఖ తన
వకితముఔుతలతుచిి షకిత ఙఽ, రేడకతో తాన఼ిండి యభలచితత భుభతో, అిందమి సాదమాల
దిలభభె

అన఼రహధ గోతృహళం - సహశితీ క్హరాదరిి

శూహభాయ ళేఴలో షతతభానిందభున్ భనశూహయ తృొ ిందెడి భఴిళ భెైన షద఼
గ ణభుల మహశి
శూౌఛనమ రహమహశి అన఼మహధ, ఈనాడె భనష఼ తుయౌ తెలుఖుఫడితు తాన఼ తీమిిదిదద ఼ఙ఼న఼ిండె
ఛన఼లు బెఙ఼ినటుల ఛమఔయభుఖ. షమితి కొయఔు తాన఼ ఙఔకగహ శూహఴితీ కహయమదమిుగహన఼
ఔయభు రేడక , ళేఴలిందఛైమ ఱరయో
ీ
తేలాలభెై ఴత్యభుభ శూహఖు రైబఴభుగహ.

రఘురసహద్ బి ఆర్ -సహంషకాతిక క్హరాదరిి

ఛనయింఛఔభుగహ షలుగహ శూహింషకాతీ కహయమఔీభభులన఼ గనభుగహన఼. షమితి శూహఖున఼ గహఔ
షయుాలు బెఙిగహ, షింఫమహలుతృొ ింఖ షింష఼తతభుఖ. ఆ చియింజీయకి అన఼ఖు శిశేమతు మీతి,
నాతామలు షలుఙ఼ ఉతే్ఔతన శూహఖు యగురశూహద్ షింతషభుతృహయ, తుయౌచె ళేఴలు చేమ
తుశఠ ఫూతు .

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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లంకట నాగరహజు - క్ోళహధిక్హరి
షమితి తుధ఼ల నలా షదిారేఔభుతో, ఔింటికి మ్గహ కహఙ఼ఙ఼ిండె.
తుధ఼ల రహడెఔమింద఼ అతిఛఞఖయౄఔుడెై, ఔయత ఴమభు షలు కహింతిముతేడె,
నాఖమహఛైరేళ ఛఖదీయ ఔయుణతో, కోఱహధికహమిగహ ఔమిభ తులుు.

శ్రొధర్ దండాంతరల - లబ్ మాషట ర్

యుఖుల మహాన రభదభుతృొ ింఖఖ, తృహలుింఙ఼కొనడి బఴమభూమిత.
శీీధయుడీనాడె శూహధన చేముఙ఼, శూహింకైతిఔ ఘాన షిందిచిి
భన షమితికి తాన఼ భానమత ఖూయిగహ, తసతసలాడెఙ఼ తనయుఙ఼ిండె.

2015 క్హరాఴరగ ఆశ్రరవచనం
--రహంయౌల నరశంహారహఴు
కహయమఴయగ మీమీతిగహ యఴఱహన, ఐఔమతామహఖఫధ఼్ధల ై అద఼బతభుగహ
షమితికిడెఙ఼ిండ ళేఴలన్ శూహటిలేఔ, నఽతనఴత్యబే శూహఖు న఼ఛా వలభుగహ.
జీఴనాఔషభున జిలుఖురలుగల మోద, ఛయమత్న రయౌా యమిమ అతివమాన
షబమఫాిందబెలా షమైాయ ఔయుణతో షఔల యబభులభయ శూహఖుగహఔ.

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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మీ లాలఔు భన భాతాఫాశ నేమిించాలన఼ఔుింటునానమహ? అభభభభ లు,తాతమమలు, నానభభలతో ఙఔకగహ తెలుఖు లో
షింఫాలళేత యనాలన఼ఔుింటునానమహ? అభతే ఇింఔ ఎింద఼ఔు ఆలషమిం? భన అిందమి తెలుఖు ఫడి భూడె లొకైశన్్ లో
నడఫడెతేింది

రేద టెింుల్ - REDMOND

HTCC టెింుల్ - BOTHELL

ఇశూహకన్ టెింుల్ - SAMMAMISH
తేనలొయౌక్ే భాశ

షంషకాతంబులోతు

తెలుగు

చక్ెకర తృహకంబు

అమమదనం తుండిన

అరఴ భాశలోతు

కమమనైన భాశ

అమాత రహశ

తెలుగు

కనాడ భాశలోతు

యాబది ఆరక్షరహల

కషఽ
త ర లహషన

రతామాల

కయౌవతృ్ యె

తెలుగు

తేట తెలుగు నంద఼

యే దేవమేగినా తూ
ఆతమబంధ఼ఴు
తెలుగు

మీ షిందేశృలు, రవనలు రింటనే భాఔుliterary@watsweb.org కి ింిండి. మీఔు తెలుఖు ఫాశ నేమిించాలనే ఆషకిత ఉింటే భభభయౌన
షింరదిింఙిండి.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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మీరు లేదా మీ లలలు భారతదేవం యొకక సహంరదాయ కళలు నేరుెక్ోలహలన఼కుంటునాారహ?
అయతే ఆ అద఼ుతమైన అఴక్హళహతుా ఇుిడు మీరు షదివతుయోగం చేష఼క్ోండి . WATS
షంక్ీరతనం తురవశిషత ఼నా కఱయ రూతృహలన఼ నేరుెక్ోండి.
మీరు కూడా షంక్ీరతనంలో భాగసహవముాలెై లహలెంటీరు చేయదలచ఼కుంటే
sankeerthanam@watsweb.org లేదా board@watsweb.org తు షంరదించండి.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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సోదర మానవుల సేఴలో వరీరాలు శిధిలమై నశించేవారు ధ్న్యయలు
- స్వామి వివేకానంద.
తెలుఖు రహయిందమితూ కై రేదిఔెైకి చేమిి భన షింషకాతి శూహింరదామాలన఼ భుింద఼ తమహల రహమికి అిందిింఙటాతుకి రహట్స్
ఔాల చేషత ఼నన యశమిం అిందమికీ యదితబే. అలాగై, ఔశట కహలింలో దేవిం కహతు దేవింలో, బేభునానభింటృ రహట్స్ భన
ళమాటిల్ తెలుఖురహమికి ఆమిధఔ భమిము భాట శూహమిం చేముటఔు ళేఴ అనే ఫాసతత య కహయమఔీభిం చేటిటింది. ఇటి దాఔ
కొదిద నలల ఴమఴధిలోనే ఎింతోభిందికి శూహమిం అిందిింఙటిం ఛమిగిింది.రహటి యఴయభులు:



తృహస్ తృో ర్ట ునయుధ్ధ యణ చేభింఙ఼ఔునన ఔమికి తృొ యతృహటున రేమకఔమి తృహస్ తృో ర్ట ింటిం ఛయుఖగహ, రహయు శూహన్
తౄహరతు్శూొ కలోతు ఫాయతీమ కహన఼్లేట్స తు షింరదిింఙ మతినించిమి. రహయు అింద఼ఫాటులోకి మహఔ, రహట్స్ తు షింరదిింఙగహ,
భనిం కహన఼్లేట్స రహమితో భాటాాడి రహమి తృహస్ తృో ర్ట తామితభుఖ ఴచేిలా ఙయమలు తీష఼కొన఼ట ఛమిగిింది.



అలాగై అక్షోబమ అనే చినానమికి కహలేమ భామిడి అఴషయబెై, ఆ కయుి బమిించెడి శూోథ భత లేఔ అిందమితో తృహటుగహ రహట్స్
తు షింరదిింఙగహ, బేభు అక్షోబమ అనడి ఔ తుధితు భేయమిచి, యమహయాలు ళేఔమిించాభు .



అలాగై ఈ భధమన శిఴ అనే ముఴఔుడె భయణిింఙగహ, అిందమితో తృహటు రహట్స్ ఔడా అతతు తృహమిథఴ దేశృతున
షాషథ లాతుకి ింుటఔు తగినింత శూహమిం అిందిించిింది.

మీయు ఔడా భా ళేరహ టీింలో రహల ింటీర్ చేమదలుఙ఼ఔుింటే, Board@watsweb.org తు షింరదిింఙఖలయు

ఎఴయభనా దాతలు యమహయాలు ఇఴాదలఙ఼ఔుింటే భభభయౌన షింరదిింఙఖలయు.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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-రహంయౌల

నరశంహారహఴు

రహచాలతము ఴెచెి రహషత ఴభుఖ
గహనభుభళేమగహ ఖింధయుాడన఼ గహన఼.

అఴలక్షణభులతున అఖుింఙ఼ నామిందె

గహనభాధ఼మి చాటు ఖళభులేద఼.
దమభుభరహరమగహ ిండితేిండన఼ గహన఼.
ఔఴనింు టిభభే గహనమహద఼.
చితరభుభ గీమగహ చితరకహయుడగహన఼ ,
ేేతి నైుణము చేఴలేద఼
భింజుఫాశణభున భాధరహ తున఼గకలా.
దభులు దొ యలఴు ెదయన఼ిండి.
తుయభలచితాతన తున఼న ళేయింఙగహ,
అింతయింఖ వతేరఴులడెడకొతుమి.
షఖటుభతులనమమ షచిిదానింద఼డా !
ఔయుణ ఔుమిముమోభ ఔభలనేతర!
ఱహింతచితత ముషగి షదబకితధాయల
జీయతభున఼ ఖడెు చేఴ తుడెభు.
తృహరయధ నల్ చేళెద యభాతేభ తుతమభుభ.
భది భెఙిటెఙిటో భషలుఙ఼ిండ,
లుఔుఙ఼ిండె ెదయ యబేయనాభభుభ.
తృహడెచితత భయమ యుఖుదీళె,
తాయాలు చేఫూతు దయురేముఙ఼ింటితు.
తలులో శీీసమిన్ తులునైతి.
అక్షదామభు జూఙ఼ సమిసయు చితరభున్
ఆలోఙనల్ జూడ అషలురేయు,
ఛలతయింఖభటుల ఙలచితత ింఫభె,
భనభునింద఼ ఱహింతి భామభాభె
చితత భింద఼ తున఼న చితిరింఙ఼ ఫాఖమభున్
ేేఖయొషఖుభమమ రేణుధయుడ!
ఆతభయఱహాషబే అడెఖింటేననదేఴ,
ఆరేవబెననగహ అధిఔభభె,
కోీధభుభ ఴెచాిభె శీీధమహ యన఼భమమ.
మికిింఙ ెమిగ్న఼ మికితనభు

భెద఼టిభతుల తుల ింఙ఼ఙ఼ింటి
దామితు నన఼న దమిఛైయుిమోభావ,
ఔయుణఔుమిమఖఛైళ ఔభలనాబ.
అనమబెయుఖనమమ ఆమహధమదెైఴభా,
దిఔుక తూర నాఔు దీనఫింధ఼.
డితృో భనయ దేఴ ిండెటాఔుల కహద఼,
షత్ింరదామాలషద఼రభాలు.
భామబెైతృో భెన఼ భలా తీఖల కహద఼.
ష఼ళనఖధ చితాతల ష఼భభులయమ.
మోడెరహమినయ ఆ మోద఼ఖులేకహద఼.
షాఙఛ తుశకట శృషభులుఔడా.
ఙిదనభు నేడె భయుఖునడెఙ఼ిండె,
ఛఞయౌఖుిండెలులేతు ఛన఼లమీతి.
దేాశతెఛఞలుతుిండ భే దిఔుకలేఔ
తోటభేకహద఼ ఫరతేఔులఫాట ఔడ తాయుభామ్ైనదో భ భాధఴ నయన ,
జీఴనభుఔయిఴల తూఴు చితత గిింఙ఼.
భానఴతామిుడె భమిభమి యఔళించి,
ులఔమిించి ఛన఼లు ుడమిమింద఼.
యయణ తాత న ింది మోసనభుభఖ శూహఖు,
ఴయభున షఖుభమమ రహష఼దేఴ !
భనభధ మడెగిడెడి భఴితభ్తయుణాన
భాధఴుతు కొయౌచెద భయలభయల.
యవాభానరహయ యభలచితాతలతో ఴయలు కొయఔు నఽతనఴత్మహన
ఫాయజీఴనమాతరలో ఫాష఼యభుఖ,
షింతతానిందషిందో స షింఫయభుల
తుతమతాత తుఫడముఙ఼ తుఖిలఛఖతి
ఴిందఴత్మహల్ ఛన఼ల లా ఴయలుగహఔ!

ఏకహఖీతము లేద఼ ఏ తుమిందెైన,
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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- వంగరహజు నటరహజ వరమ
1

2

7

11

3
8

12

4
9

23

13

14

15

17
19

24

6

10

16
18

5

20

21

25

26

28

22

27

29

తులుఴు

14. ఙిందనభు (3)

1. బాఖు రహయిం (4)

15. య్నభఖు (3)

3. ఔ భతిం రకహయిం 'కహమి'

18. కిింది న఼ించి ఙఔకఖనే (4)

కిింది న఼ించి (2)
4. ____ లాక్షుడె (శిఴుడె) (2)
5. ఫయణి (2)

22. ెైకి ెటట న
ి తేనటుట (4)
24. జిింఔ ెైక్గిమిింది (2)
25. కోళన ెైయున చిఖుయు ములఔ

9. లోతెైనది (3)

(2)

12. _____ ుతేరడె (యింఠ)

26. Story యఔాతి (2)

(3)
13. ఫాణభు (3)

27. భక్షిఔభు (2)
షభాధానాలు 18 ఴ ేజీలో

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

17. అఫదధ భు (3)

1. భింఖళభఖుగహఔ (4)

18. నామఔుడె (2)

4. దటట బెైన (4)

19. ఔుతే
త ఔ (3)

7. కొన఼ (2)

21. యసషమిం (2)

8. ఔింటి కొసఙఽు (3)

23. దేరహలమిం (2)

10. అటు న఼ించి ష఼ఫఫభభ (2)

25. గకటట భు (3)

11. ఔలన఼ కోమునది (2)

27. ఆఔు యొఔక నయభు (2)

13. జిింఔ, ఏన఼ఖు (3)

28. గహడిద లా (4)

15. ఊట కహలుఴ (2)

29. తయభున఼ తెయౌెడె ఫాఖబే

16. నడ ఫాయ (3)

20. ఔటభు (3)

6. ఔుింబ ఴాలటలో (4)

అడడ ం
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శ్రొక్హకుళం

రతిశుహఠతభఔబెైనయ భమిము రింఙ రళదధ ి గహించినయ.

సలో పెరిండ్స్, నా ేయు కీయతన. నేన఼ 6ఴ తయఖతి

భా అభభభభ యటికి షింఫింధిించిన భించి ఔథలు ఎననన

ఙద఼ఴుతేనానన఼. నా చెయౌా ేయు మకలణి. తన఼ మ్ిండఴ

చెింది. అలాగై యఔయకహల ిండిఴింటలు చేళెటట ింి ది. అయ

తయఖతి ఙద఼ఴుతేింది. భా ఇదద మికీ ఫాగహ నచిిన రదేవిం

భన ఛా ఞలు, ఫయగ యా ు ఔనాన చాలా యుచిగహ ఉనానభ. భా

ఆింధరద
ర ేశ్ లో ఉనన శీీకహఔుళిం. బేభు 2013 లో రేషయ

అభభ

ళెలఴులఔు భా అభభభభ గహమి ఊమ్ైన శీీకహఔుళిం

ఫాఖునానభ. రతిమకజు శూహమింతరిం భా ఔజిన్్ తో చాలా

రయాళభు. మీఔు ఇింకొఔ యశమిం తెలుశూహ? ఆ ఊమికి

ఆటలు ఆడెఔునేరహళళిం. మహతిర ఫోఛనాలు అిందయిం ఔయౌళ

ఇింకో ేయు ఔడా ఉిందిండి, అదే యర్ భాన్్ ఊటి.

తినేరహళళిం. ఎుడె అఔకడికి రయళనా బేభు ఫాగహ

అఔకడ భా తాతగహయు నన఼న ఎననన ఖుళళకి తీష఼ఔుతు

షయదాగహ ఖడెుతాభు. ఉగహది యఫాకహింక్షలతో

రయాళయు. రహటిలో అయషఴయౌా ( షఽయమదేఴుడి ఆలమిం),

—-మీ కీయతన, మకలణి

శీీఔయభిం

ఔయభనాధ఼తు

ఆలమిం

నాఔు

మికిణీలు,నఖలు

కొననది.అయ

చాలా

చాలా

గోలొకండ

కిిందకి యతుశూత హభ. ళెఔమమిటీ కోషిం అలా ఔటాటయు. గ్స్ట

మీ అిందమికి ఉగహది

యతుషత ఼ింది. అింత ెదద కోటకి రహటెర్ కోషిం 2 ెదద

యౄిం లో గ్స్ట లు భాటాాడెఔుింటే రేమై కహయనర్ లో

యఫాకహింక్షలు.ఇిండిమాలో
నాఔు ఇశట బెైన రదేవిం గకలొకిండ
కోట.

నేన఼

అఔకడికి

2014

డిళెింఫయులో రయాళన఼. గకలొకిండ కోట ఴెైదమహఫాద఼లో
ఉింది. అది చాలా ెదద కోట. ఈ తౄో ర్ట ఔుతేఫాాఴి మహజులఔు
కహటల్. మహభదాష఼ అనే టాక్స్ ఔల ఔటర్ తు అఔకడ
ఛ్ైలులో ెటట ాయు. ఎింద఼ఔు అింటే అతన఼ టాక్స్ డఫుఫలతో
బదారఙలిం ఖుడి ఔటాటడె. అుడే ఆ తౄో ర్ట లో చాలా
టెకహనలజీ రహడాయు. గకలొకిండ తౄో ర్ట ెైన కహాప్స్ కొడితే

చెయుఴులు ఔటాటయు. 2 ెదద ెైప్స్ ఆ తూళైళ ెైకి ింప్స
చేళేయ. ెైన ఔ ఖుడి ఉింది. అది చాల తృహులర్. అలాగై
చాల భళద఼లు ఉనానభ. మకజూ మహతిర ల ైట్స శుో
ఉింటుింది. కోట అింతా యింఖుయింఖుల ల ైట్స్ రేశూత హయు.
ఔథలు చెుతాయు. గకలొకిండ తౄో ర్ట కి కొింఙిం దఽయింలో
ఔుతేఫాాఴి మహజుల టృింబ్స్ ఉనానభ. అఔకడ చాలా
ళతుభాలు

తీశూహతయు.

మీయిందయౄ

ఴెైదమహఫాద఼ రయతత ఈ తౄో ర్ట కి రళళిండి.
—-మీ యరేక్స భమిము యతూత్

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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ఴిిందీలో ‘మీనార్’. నాలుఖురైులా నాలుఖు షత ింఫాలుఖలది

నా ఇండియా రయాణంలో ‘చారిమనార్' ముచెటు
ల
సలో, నా ేయు భధ఼ రవింష, భుింద఼గహ అిందమికీ ఉగహది
యఫాకహింక్షలు.
డాడీ

భా

తభుభడె

షఽయమ

రతీక్స,

అభభ,

అిందయభూ ఔయౌళ తృో భనశూహమి శృయ్డేస్ లో

ఇిండిమా

రయళ,

తాతమమలు,

అఔకడ

3

నలలు

నాననభభ, అభభభభ,

ఴునానభు.

ఫాఫాభలు,

అిందయభూ షయదాగహ తిమిగి చాలా రదఱ
ే హలు

తున

ఙఽళేభు.

అింద఼లో నాఔు ఫాగహ నచిినది ‘చామిభనార్’.అది ఴెద
ై యఫాద్ లో
ఴుననది. ‘చామిభనార్’ చాలా భుకమబెైన, ఙఽడతగిన షథ లభు.
అింద఼కై నాఔు ‘చామిభనార్’ ఖుమిించి తెలుష఼కోరహలతుించి, భా
తాతమమన఼ అడిగన
ై ఼. అుడె ఆమన ఈయధింగహ చెే యు.
మీయు

ఔడా

‘చామిభనార్’

యొఔక

గకతనాతున

నా

భాటలోా తెలుష఼కోిండి.
ఴెైదయఫాద్

అనగహనే

భుింద఼గహ

ఖుయుతఔు

ఔన఼ఔ

దీతుతు

‘చార్

మీనార్’అింటాయు.

దీతులో

మ్ిండె అింతష఼థలుననయ. అయ భెఔకడాతుకి 149 బెటా ు ఔడా
ఔలఴు. దీతుకి నాలుఖురైుల 4 ెదద ఖడిమామహలు ఔడా
ఴుననయ. దీతుతు దమిుింఙడాతుకి చాలాభింది యదేశీములు ఔడా
ఴష఼తనానయు. అలాగై భఔకడ చాలా యకహల ైన శుహులు ఔడా
ఴుననయ.

అింద఼లో

భఔకడ

భుకమింగహ

చీయలు, గహజులు, భుతామలఔు భించి ేయుింది. ‘చామిభనార్’ ఔు
దఖగ యలోనే భుళా ింలఔు యతరబెైన ుమహతన ఔటట డిం ‘భకహక
భళద఼’ ఔడా ఔలద఼. నేన఼ భయళ ఇిండిమా రయళన రతిశూహమి
ఔడా ‘చార్ మీనార్’ ఙఽడడాతుకి రయాతన఼. మీయిందయు ఔడా
ఇిండిమా

రయా నుడె

తఔ

‘చార్

మీనార్’ ఙఽడాయౌ్నదే. ఇఔ ఴుింటాన఼. ఫెై ఫెై.
—మీ భధ఼ రవింష

ఴచేిది ‘చామిభనార్’. దీతుతు ‘ఔుయ్ ఔుతేబ్స శుహ’ కీీ. వ. 1591-92
షింఴత్యభులో

తుమిభించేయు.

దీతుకి

నాలుఖుర
ై ులా

నాలుఖు (ఴిిందీలో చార్) షత ింఫాలు ఔలఴు.‘షత ింబిం’ అనగహ

నాకు నచిెన నా శద
ై రహబాద఼

అింటాయు. అఔకడే నక్షతారలన఼ ఙఽించే తృహాతుటోమిఉిం ఔడా
ఙఽశూహభు. అలాగై ఔకనేఉనన సుళే్న్ శూహఖర్ లో ఉనన

సలో, అిందమికీ నభశూహకయిం. నా ేయు అమోఘ్. నేన఼ ఈ భధమ

ఫుద఼దడి

భా అభభ, చెయౌా అతుాతతో ఔయౌళ అభభభభ రహళళ ఊమ్న
ై

ఫాగహ

నచిిింది.

అలాగై

గకలుకొిండ కోట ఙఽశూహభు. ఇతున భించి భించి రదేఱహలునన

నేన఼ తాతమామ, అభభభభ, చెయౌా, అభభతో ఔయౌళ జూ కి

ఴెైదమహఫాద఼ నాఔు చాలా ఫాగహ నచిిింది. భయాళ ఎుడె

రయాళన఼. జూ లో తెలా ుయౌతు ఙ఼శూహన఼. యఔయకహల క్షులు,

ళెలఴులు ఴశూహతమా ఎుడె అఔకడికి రళదాభా అతు ఎద఼యు

ఏన఼ఖులు, కోతేలు,తృహభులు ఉిండి జూ చాలా ఫాగహ నచిిింది.

ఙఽష఼తనానన఼.

ఔ ఖుసలో చీఔటిలో ఖుడా ఖూఫతు ఙఽశూహన఼. బమిం రేళింది

- మీ అమోఘ్

కహతూ షయదాగహ అతుించిింది. చెయౌా, నేన఼ ింటె ఔడా ఎకహకభు.
ఴెైదమహఫాద఼లో చాలా టెింుల్్ ఉనానభ. ఔ కొిండ మీద
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యఖీసిం

భిందిర్
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ఴరంగల్

ఴయింఖల్ ఔు తారఖు తూయు అిందిింఙఫడెఙ఼ననది

భా ఴయింఖల్

నా ేయు తుుణ్ శిఴశూహభ గౌమిఱెటట .ి భా నాననగహయు శీీ

జిలాాన఼ తిరనఖమి అతు ఔడా అింటాయు

రింఔటనాఖమహజు.

ఏయడిన

సనభకొిండ,ఴయింఖల్ టట ణభులు ఔయౌళ ఏయడిన అతి ెదద

ధయభశూహఖర్

నఖయిం. ఉదమభ యింగహ భా ఒయుఖలుా జిలాాన఼ తృో యుఖలుా అతు

తెలింగహణా

భా

షాగహీభిం

మహశట ింర లోతు

ఴయింఖల్

నఽతనింగహ
జిలాా

అనగహ కహజిేట్స,

భిండలింలోతు రేలేయు అింటే నాఔు చాలా ఇశట ిం. యయాిం భా

లుశూహతయు. భా జిలాాన఼ తృహయౌించిన

కహఔతీమ మహజుల ఙమితర

జిలాాన఼ తృహయౌించిన కహఔతీమ మహజుల కహలింలో తుమిభించిన

షభఖీ యౄిం తాయలో మహఫో భే "మహణి యుదరభ దేయ" ళతుభా

రభుక చామితఔ
ర షథ లాలు రేభ షత ింఫాల ఖుడి ,మహభ ఖుడి,

లో మీయు ఙఽశూహతయు ఇింకహ ఎననన రతేమఔతలు ఖల భా ఴయింఖల్

బదరకహయఖుడి, ఴయింఖల్ కోటలు ఔలఴు. ఖత రేషయ ళెలఴులలో

జిలాా లో నేన఼ ఛతుభింఙడిం చాలా ఖయాింగహ ఫాయష఼తనానన఼.

నేన఼ ఇయ ఙఽళ చాలా ఆనిందిం చెిందినాన఼. కహఔతీమ మహజులు

----తుుణ్

తుమిభించిన మహభచెయుఴు, ధయభశూహఖయిం చెయుఴులు అతి ెదద
చెయుఴులు. భా ధయభశూహఖర్

చెయుఴు న఼ిండి అతి ెదద నఖయిం

అిందమికీ నభశూహకయిం. నా ేయు అింకిత్. నేన఼, అభభ, నానన,

ఎింద఼ఔింటే

చెయౌా తుఖిత తో ఇిండిమా రయాళన఼. ఇిండిమాలో నాకిశటబెైన

మకజూ భాింగక జూస్ చేళర
ే హళళిం. అలాగై చాలా ఖుళళకి రయాళభు.

రదఱ
ే హలు చాలా ఉనానభ. భుింద఼గహ నాఔు ఴెద
ై మహఫాద్ ఇశట ిం,

ఙ఼టాటలు అిందమితో ఖడితృహభు. భయళ ఎుడె రయాదభా అతు

ఎింద఼ఔింటే అఔకడ నాఔు ఔజిన్్ ఉనానయు. అిందయిం తృహయుకలకి

ఎద఼యు ఙఽష఼తనానన఼. అిందమికీ ఉగహది యఫాకహింక్షలతో-- మీ

రయాళభు,

—అంక్తత్

శిలామహభిం

రయాళభు.

అఔకడ

ఖింగిమ్దద ఼లు

ఙఽశూహన఼. భెడాఫిండి ఎకహకభు. చాలా శుహింగ్ చేశూహభు.

భాింగక

చెటులు,

కొకొనట్స

చెటులు

ఉనానభ.

రహటెర్ తౄౌింటెన్ లో ఆడాభు. తమహాత మ్ైలులో భా అభభభభ,
నానభభ రహళళ ఇింటికి రయాళభు. నాఔు అఔకడ చాలా ఇశట ిం
ఙఽళనా చినన చినన శుహులు ఉింటాభ. గహయౌటాలు, ఐస్

మరీనాబీచ్
సలో అిందమికీ నభశూహకయిం. బేభు తృో భన షింఴత్యిం ఎిండా
కహలిం ళెలఴులలో ఇిండిమాలోతు చెనన
ై కి రయాళభు. అఔకడ
బెమన
ీ ా

తెచ్

నడెష఼తింటే

భాఔు

ఫాగహ

నచిిింది.

తెచ్

రింట

తౄో ర్ట భూమజిమిం, గహింధి తాత యఖీసిం, భదారస్

మూతుఴమి్టి లాింటి ఎననన ఆషకితఔయ రదఱ
ే హలు ఔతుించాభ.
ఈ తెచ్ ఇిండిమాలోనే

అతి తృొ డరన
ై నఖయు తెచ్ అతు,

రింఙింలోనే మ్ిండో అతి ెదద తెచ్ అతు భా ఫాఫాభ చెతృహయు.

కీీభులు, తిన఼ఫిండామహలు అభుభతాయు. అలాగై భాలాింటి లాల
కోషిం తృో తూ మ్డ్స
ై ్, ఛ్ైింట్స యల్ లాింటి ఇింక్ననన షయదాలుింటాభ.
తృో తు మ్ైడ్స్ ఎింత ళేు చేశూత హభింటే భా డాడి యు్ కాయ్
అభేమదాకహ. ఈ తెచ్ భాఔు ఎింద఼ఔు ఎఔుకఴ ఇశట ిం అింటే,
చెననభ లాింటి రేడి రదవ
ే ింలో తెచ్ డెడన ఙలా గహ శృభ గహ
ఉింటుింది. భమి మీయు ఔడా ఈ శూహమి చెననభ రయళ తెచ్ లో
ఆడెకోిండి షమైనా.. ఉగహది యఫాకహింక్షలతో

ఈ తెచ్ ఎుడె ఙఽళనా మాతిరఔులతో కిటకిటలాడెతేింది. - రిఴత మరియు రేయాన్్
రహమహింతింలో అభతే ఇష఼ఔ రేళేత మహలనింత ఛనిం. తెచకా ఎఔకడ
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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శైదరహబాద్ జందాబాద్

భాభా ఇింకహ అభభభభలతో రయాళన఼. టామింక్స ఫిండ్స ెన
ై

ఴెైదమహఫాద్ అింటె నాఔు చాల ఇశట ిం.
అది

తెలింగహణ

చామిభనార్,

మహఛధాతు.

గకలొకిండ

చాలా యఖీసలు ఉింటాభ.ఴెద
ై మహఫాదొా భా ఆభభభభ, తాత,
ఆఔకడ

ుమహతనబెైన

రళధ్
 ధ బన
ెై య.

చామిభనార్

ెైకి

ఎకిక ఙఽళేత చాలా ఫాఖుింటుింది. ఱహలాయా ింగ్ భూమజిమిం
లో

ఖింట

కొటెట

ఖడిమాయిం

నాఔు

చాలా

నచిిింది. తమహా భిందిర్ ఎతత భన కొిండ మీద ఉింటుింది.

నాననభభ,
ఇింకహ ఇశట ిం.
-సహశిత్

సుళేన్ శూహఖర్ చెయుఴులు ఉనానభ. సుళేన్ శూహఖర్ చెయుఴు
భధమలొ ఫుదధ యఖీసిం ఉింది. అఔకడికి నేన఼ భా అతత ,

తెలుగుదనాల ఉగహది
ఴష఼తింది ఴష఼తింది భనభధ నాభ షింఴత్యిం
తెలా రహళైళ, తెలుఖు భాధ఼యమిం తెలుష఼కొతు
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షమోసహ న్ వీల్ చాట్ - ఴందన రసహద్
ండిక్త క్హఴయౌాన దారహాలు :
1. బెైదా ిండి – 2 ఔులు
2. షనన యఴా – 1 ఔు
3. ఉు - తగినింత
4. నఽన – 1 షఽన్
5. తూళైళ - తగినింత
ెైన ఉనన దామహథలతున ఙతృహతి ిండిలాఖ ఔయౌ , ఔ గిననలో ెటట ,ి దాతు మీద
తడి ఫటట న఼ ెటట ాయౌ. ిండి కొదిద ళేు నానే లోల, భశూహలాకి మ్డీ చేష఼కొరహయౌ.

తెలుఖు రహణి

మసహలాక్త క్హఴయౌాన దారహాలు :
1. ఉడఔెటట ి బెదిన ఆలుఖడడ – 4 మీడిమిం ళెైజు
2. ఉడఔెటట న
ి ఫఠహణి – 1 ఔు
3. షననఖ తమిగిన చిి మియకహమలు – 1 టేఫుల్ షఽన్
4. షననగహ తమిగిన కొతిత మీయ – 2 టేఫుల్ షఽన్్
5. ధతుమాల తృొ డి – 1 షఽన్
6. జీలఔయీ – 1 షఽన్
7. కహయిం – 1 షఽన్
8. ఉు – తగినింత
9. చాట్స భశూహల – 1 షఽన్
ెైన ఉనన దామహథలతూన ఔయౌ ెటట ుకోరహయౌ. ఔ గిననలో 1 షఽన్ కహర్న

ఫ్ోా ర్ కి 1 ఔప్స తూళైళ రేళ ఛఞయుగహ ఔయౌ ఉించాయౌ. షట వ్ మీద ఫాణాయౌ
లో రేభింఙడాతుకి తగినింత నఽన తృో ళ రేడి చెమామయౌ.
ఇుడె ఔలుుఔునన ిండితు మీడిమిం ళెైజు ఉిండలు చేష఼ఔుతు ెదద
ఙతృహతి లాగహ చేష఼ఔుతు దాతు మీద భశూహలా యళ మకల్ చెమామయౌ. మకల్ చెశూహఔ

న్ వీల్ చాట్ : క్హఴయౌాన దారహాలు:
1. ుదీన ఙటీన – 2 షఽన్్
2. ళాట్స ఙటీన – 2 షఽన్్

అింఙ఼లరింట ½ ఇించ్ ఔట్స చేళెమామయౌ. భయళ 1 అింఖుళిం ఙకహీలాాఖ ఔట్స చేళ,
ఆ ఙకహీలతు ఔలుుఔునన కహర్న ఫ్ోా ర్ లో డిప్స చేళ, రేడి నఽనలో ఎయీగహ
రేభించాయౌ. ఇుడె షమోశూహ న్ యల్్ మ్డీ.

3. షనన ళెవ్ – 1 ఔప్స
4. షననగహ తమిగిన ఉయౌా తృహమలు – 1 ఔప్స
5. షననగహ తమిగిన టొభాటొ – 1 ఔప్స
6. ఉడఔెటట న
ి నలా ఱెనఖలు – 2 ఔప్స్
7. చియౌకిన ెయుఖు ( తూళైళ లేఔుిండా) – 1 ఔప్స
8. ఉు – తగినింత
9. కహయిం – తగినింత
10. షననగహ తమిగిన కొతిత మీయ – 1 షఽన్

తయారు చేయు విధానం :
షమోష న్ యల్్ తు ఔ య్ళింలో యుఙ఼కోరహయౌ. ఇుడె ఔ ఴయుష ఉడఔెటట ిన నలా ఱెనఖలు యచాయౌ. దాతు మీద తమిగిన ఉయౌా తృహమలు,
టొభాటొ ఛలాాయౌ. భయళ ుదీన ఙటిన, ళాట్స ఙటిన రమామయౌ. దాతు మీద చియౌకిన ెయుఖు రమమయౌ, భయళ ఉు, కహయిం చిటిక్డె ఛలాాయౌ. దాతు మీద
ళెవ్ రేళ కొతిత మీయ తో గహమినష్ చెమామయౌ. ఇుడె షమోష న్ యల్ చాట్స మ్డీ. ఇది 6 ఖుమికి షమితృొ తేింది.
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మంతికూర చెడి

తయారు చేయు విధానం :

కహఴలళన దామహధలు :

భుింద఼గహ బెింతిఔయ ఆఔులన఼ యబరింఖ

బెింతి ఔయ - 1 ఔటట

ఔడిగి ఆయఫెటట ాయౌ. తమహాత భూఔుడెలొ 2 షఽన్్ నఽన రేళ

చిి మియకహమలు - 4, 5

బెింతి ఆఔులన఼ రేభించాయౌ. ఆయ కొదిదగహ రేగహఔ చిి మిమిి,

చిింతిండె చినన

జీలఔయీ రేమాయౌ. అయ ఔడా రేగహఔ ఔకన ెటట ి ,ఇింకొఔ

తుభభకహమ అింత

భూఔుడెలో న఼ఴుాలు రేభించాయౌ. చిింతిండెతు తూళళలో

జీలఔయీ - శృఫ్ షఽన్

నానెటట ుకోరహయౌ లేదా యషిం తీష఼కోరహయౌ యుఫఫటాతుకి యలుగహ

న఼ఴుాలు - షఖిం ఔు

ఴుింటుింది. తమహాత గ్ైరిండమకా

ఉు - తగినింత

ముదట న఼ఴుాలు రేళ గ్ైరిండ్స

చేశూహఔ, బెింతి ఆఔుల మివీభిం రేళ, చిింతిండె యషిం రేషత ఽ

చిటిక్డె ింఙదాయ లేఔ చినన ఫెలాిం భుఔక

గ్ైరిండ్స చెమామయౌ. ఔ గిననలోకి తీళ ఉు షమిడ, తీ

నఽన 4 షఽన్్
తాయౌంు క్రషం :

ఇశట డేరహళైళ ఇశుహటతుకి షమిడ

నఽన 2 షఽన్్

భూఔుడె ెటట ,ి అతున తృో ు దిన఼ష఼లు రేళ తాయౌింు

ఆరహలు,జీలఔయీ,మిను,ఎిండెమిమిి,ఔమిరేతృహఔు,ఇింఖుఴ,

రేష఼కోరహయౌ.

-అన఼ కుంట

ష఼ు.

10 మ్టా ు ఎఔుకఴ ెటట ు
ెయళటుట

చీయ

ఔడదాభింటే,

ఔించి

టుట

ఔించికి

రయళింది, ఇుడె భలాభ టుట ఔటుట అనానయు. భలాభ
టుట కొిందాభింటే, టుట తీళ ఖటుట మీద ెటట ి ఔటుట నటుట
అనానయు.
చెటట క
ె ికింది,

రేష఼కొరహయౌ. ఆ తమహాత

తృో తు
జూమట్స

ఆ

నటెట

ఔడదాభింటే

నట్స

తౄహమశన్

ఫెస్ట ఫెట్స అనానయు.జూమట్స ఔడదాభింటే

అనే కొతత తౄహమశింతో తల తిమిగైటట ు.

కహరహయౌ భాకొఔ యింఖులు భమైి చీయ, తృహమఙ఼లు భాయుి చీయ,
మా

పతిదేవుల

పరుులు

జర

బధ్రంగా

ఉండేలా.

పాటూరు, పేటేరు, మంగళగ్గరి, వంక్టగ్గరి ఊరిపేరలనుకొనేరు
తెలియని వారు..కాదు సామి, మా చీరల పేరు
ల అనగానే తెలలముఖం
వేసేరు. మాధురి, ద్రరపది, వాణిశ్రర.. అమాాయిలేమో అనుకునేరు..
కాదు చీరల వరైటీలు అనగానే మరి ఫకుున నవేేరు, కాదేది

భయాళ ఫెనాయస్ టుట లేటెస్ట ఔటుట అనానయు. తృో తు అదభనా

చీరక్నరహం అంటూ. యే దేవమేగ్గన, ఎనిి ఖండాలు దాటినా,

కొతు

చీరే

ఙఽదాదభింటే

ఇరహళ

ఇఔకత్

యతునింగ్

తౄహమశన్

భళార

అంటూ,

ఫ్యూజను
ల

చేస్త
ూ

అనానయు.రింటనే ఴచిిింది ఉతృహడ టుట నేన఼నాననింటృ

క్ంఫ్యూజనల

ఎఔకడికితృో నింటృ.

చీరకు జై కొడుతూ, డిసైడ్ అయ్యూము "సాటి రాదు ఏదీ ఆరు

ఙిందేమి,

ఔలింకహమి,ఫఖలుమి,

శూహటిన్,

పరపంచంలో

రల ాట్స, ధఽమాన్, శూహింరదామ, ఖదాాల, భటక, తృొ లక,

గజాల చీరకు”! అంటూ.

గకటా ఔటా మ్ిండా ? దేఴుడా.. ఇతున ఆా న్్ ఎింద఼కిచాిఴు

-అన్యరాధ్

భనఃఱహింతి లేఔుిండా?చీయఔు రేల యౄతృహమలు ెటట ు, ఫలాస్ కి

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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ఎఖళ డే క్యటాలు, ద఼భుఔుతేనన ఛలతృహతాలు, ఖలఖల తృహమ్ నద఼లు.. ఇఴతునఖుయుతఔుతెచేి దిం ఔటే.. ముఴత !! తృహమీటలు, ిండెఖలే
కహద఼; ఙద఼ఴులు, చియౌతనాలే కహద఼; రహలింటీమిింగ్ లోన఼, శూహమభిందిింఙటింలోనఽ అతునింటిలోన఼ ఎుడఽ భుింద఼ింటాభింటృ, ెదదరహమి
ఆలోఙనలఔు, అన఼బరహలఔు యలుఴ ఇషఽ
త నే తభ షాింత ింధాలో ఉననతశికమహలు అధిమకఴిశూత హభింటునన భన ముఴ తేఛఞల ఆలోఙనలు రహమి
భాటలోానే.............
Hi, I'm Mahathi and I'm a freshman at Skyline

astounding to see the progress that was reached,

High School. My favorite classes are biology

the student had transformed from someone who

and social studies. I'm also involved with Club

hardly spoke in class to an outgoing, funny and

Med

the

dynamic person. This experience really showed

WCTSMA competition in April. Outside of

me that someone like me, an ordinary teenager

school, I volunteer at my dance school, assisting

could actually change something for the better.

a class for younger kids. I was a VOICE mentor

Now, I'm not exactly planning to go into the

as well, and helped kids who struggled with con-

teaching profession when I'm older, but it

cepts in academics. I also volunteer at Science

showed me that no matter the size of your ac-

Infinity, an organization that fosters the love of

tion, it can make an impact on the community

science among kids up to middle school and

and is a lesson that I will carry forward with

sends teams to the science bowl, often reaching

me into the future.

at

my

school

and

am

entering

nationals. I volunteered for VOICE in middle
school before school once a week. I was assigned

—Mahathi

to a second grader who recently moved to the
United States from Germany. She spoke little
English, and was shy, so it was a challenge helping her assimilate with her class and what was
being taught. Over the course of the year, it was
Bridge: Assimilation of two cultures

live a life that may seem foreign to them.
For me, I find pride in the way people from our
Telugu community can come together and live

Sai Reddy

our cultural life here just as we would if were
living in India. We have created a second home
for our selves, we have created another family

Bridging a life between two cultures is difficult
to navigate. The important thing is to keep a
balance, it is important to make sure you know
who you are and what is important to you.
Many people get forced into the dual life and

for ourselves.

It is a blessing to have such a

large group of people that share the same cultural values as us, this close to us. We can appreciate India and our region, though we are
thousands of miles away.

that causes them to have negative feelings

As I said earlier the most important part of be-

about the way in which they feel “forced”, to

ing a part of two cultures is knowing that we

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

22

రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి - watsweb.org

తెలుఖు రహణి

cannot have one without the other.

. I have

friends. I have found that balance and I have

been a part of the community for some time

learned how to make it work for me. I have

now and I know how things work. I know that

learned that it is not a problem but a gift to

as a teenager it is even harder to find that equi-

have both aspects of my life. Ultimately I want

librium between the two lives and that both

to share that in the end, it is simply important

lives are equally important. I can speak Telugu

to know who you are as a person and what

and I can speak English, I can tell American

your priorities and values are.

jokes and I can throw punch lines in Telugu, I
have American friends and I have Indian
Andhariki Namaskaram,

-Sai Ashrith Reddy

groups. However, out of all of the things that I
did, school and music were always most important. On my own accord, I was able to open
doors for myself, and potentially make a future
out of classical singing. As much as I loved to

SriLasya Reddy

sing, my true passion was elsewhere. Though
my

choice

to

go

into

Medicine

complies

with what is approved of by society, I made
this decision by myself. My passion is to
My name is SriLasya Reddy, and I am currently

a

Junior

at

Skyline

High

School. While I am finishing up my last couple
years in high school, I am pursuing the IB Diploma and I also plan on endeavoring into PreMedicine as my major in college. Many people
aren’t surprised by my choice of career, in fact,
they commended me on “making the right
choice”. Growing up in this country, it was instilled into me that there are only a limited
number of career paths that could lead to success. Either you became an Engineer or you became a Doctor.
I faced the struggle of constantly being reminded that I had to work hard and get a 4.0
GPA in order to get into top universities and
programs. Interestingly enough, my parents
weren’t the ones being too forceful. Outside of
school, I have an affinity towards music. I have
been trained in Carnatic singing, Carnatic violin, Kuchupudi dance, and Bollywood dance. As
most high schoolers do, I volunteer (A LOT) and
I am a part of many clubs and leadership
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi

help. This may sound cliché, but I promise, I am
being completely genuine. Whenever there is a
moment where help might be needed, I am always the first one to volunteer. This is a quality that I inherited from my parents. My parents never said no when it came to helping people. Whether it was a community event or if it
was a family in trouble. My belief is that, doing well is always the best reward, especially
when you can share the experience with others.
My involvement with WATS has also
played a large role in who I am today. It was
never just about volunteering or being in the
spotlight

on

stage.

Volunteering

definitely

helped me make a name for myself as a hard
worker, but it was mostly about putting myself
out there with my ideas and actions. WATS is a
community of over 1000 people, who in a way,
have all played a role in my appreciation for
my culture. By being a part of these events, I
learned that there is a time and place for everything.
Those times that I was criticized for either being too Indian or too American ended. Through
23

రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి - watsweb.org

తెలుఖు రహణి

this organization, I have learned how to carry

others who want to be the next Bill Gates or

myself and portray myself in a respectful man-

Steve Jobs. My advice to all of the kids out

ner.

balance

there: Aspire to be what you WANT to be.

and appreciate the smaller things about my

Don’t settle for doing something solely to make

heritage. I always feel extremely uncomforta-

others happy. If society won’t approve of our

ble writing essays like this, because all I do is

hopes or dreams, follow them anyway. Just by

talk about myself. I do believe there is some-

fulfilling your aspirations, society will have to

thing to be learned from me and my experienc-

learn to accept that what you are doing is

es. I grew up in this country. I know what

okay. Most importantly, re-evaluate what YOU

its like to feel like you don’t belong. I have been

think success is. Don’t devalue yourself by mak-

in situations where I have been criticized for

ing your end goal “success” (what society thinks

either acting “too Indian” or “too American”.

is success). Make your end goal something that

Finding that balance is what has helped me to

gives you happiness and contentment. To me,

build my confidence as an Indian-American

success isn’t just about making a ton of money,

teenager in this country. It’s not all about the

it’s about making myself happy and helping

GPA or the extracurricular activities. I never

others. Even if your dreams aren’t approved of

started anything for the sake of putting it on

by society, do what makes you happy. In the

my college application. Everything I did, I

end, your power will shine through as you

started based on interest and intrigue. In this

make your mark on the world as strong indi-

country, especially, there is a possibility for an-

viduals.

I

have

learned

to

have

a

yone to prosper while pursuing their dreams.
In Malcolm Gladwell’s novel, Outliers, there

As Albert Einstein once said, “Strive not to be a
success, but rather to be of value.”

are examples of individuals who have made it
in the world through sheer hard work and determination (regardless of their chosen profession). I have friends that are going to become

భుకమ ఖభతుఔ: అడఖగహనే తభ అలోఙనలు, ఆకహింక్షలు భనతో తభకి
మిఙమభునన ఫాశలో ింఙ఼ఔునన ఈ లాలన఼ తృో ర త్ఴిింఙడాతుకి రహమి యఙనలన఼
మధాయధిగహ రఙ఼మిషత ఼నానభు .

professional dancers post-graduation. I know
అన఼మహఖ ఆతృహమమతలన఼ అలింఔమిింఙ఼కొతు

ఉగహది లేళ

ఔుల భత ఴయగ అషభానతలన఼ తొలగిింఙ఼కొతు

జీయతిం అనే ుషత ఔిం లో ఖతభనే తుననటి ేజితు

ళేనస ఫారహతున ెింతృొ ిందిింఙ఼కొతు

ఊసఔభన అిందతు మైటి ేజితు

భనశూహమహ ఆశూహాదిదద ాిం ఈ ఉగహదితు

దిలింగహ దాచిెడెత ఴచెిన఼ భనభధ నాభ షింఴత్యిం

చియు నఴుాలతో రయౌగై చియు దిరాఖ!

కహింతిఴింతింగహ
కొతత ఆవలన఼ చిఖుమిిం చేషత ఽ

ఇటు
ల

కొతత ఊసలఔు ఊమి తుింుతే

మనవవ రతికంటం

కొతత షింఴత్యిం ఴచెిన఼ తుతమ నఽతనింగహ

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

24

రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి - watsweb.org

తెలుఖు రహణి

- షాజన బాబు
‘ఏభిండీ! ఏభిండీ!’

భయళ ఫామహమభణి కహామిటీ ఴింఔతో ఇింకైిం కహాష఼ ఔుతేిందేమోనతు

ష఼భ ఖటిటగహ లుష఼తననది. బయత ఎింతకీ లఔడిం లేద఼. ‘ఏభిండీ!’

ఛింఔుత.

ఫాయమ భయళ గకభుగహ లఔమిింు. ‘ఏింటి ష఼భా! ఈ రేళ ఇింత

ఇింతలో తౄో న఼ మోత.. అదే తుగహ! ’అఫఫఫఫ.. ఈ రేయ్ుడెఴయు

ేరభగహ లఔమిింులు ష఼భా! కొిందీళ నా యు్ఔు టెిండర్ ెటటడిం

చెతృహభ?’ తౄో నింద఼ఔుింది ష఼భ. ‘సలో !’

లేద఼ ఔదా! కికింటి తునగహయు నక్ాష఼ కొనానమహ? ఎద఼మిింటి ఆింటీజీ
టుటచీయ ఙఽెటట ిిందా?’ అనడిగహడె మహజు బమబమింగహ.
‘అరేమీ

కహద఼లేిండి.

ఆ

భాతరిం

ఫాగహమతుకి

మిమిభయౌనింత

అడెకోకరహలా! కహరహలతుళేత నేనే కొన఼కొకనా?’ అతు భూతి భూడె
ఴింఔయుా తిుఔుింది ష఼భ.
ష఼భకి రతి తులో కహామిటీ కహరహయౌ. ఆ కహామిటీ చాలు మహజు ఫుయీ

‘సలో.. మహజు గహయునానమహిండీ?’ తౄో న఼లో రవన.
‘ఏ మహజు గహయిండీ?’ ష఼భ యచాయణ.
‘మహభమహజు గహయిండీ. రహమితో కహషత భాటాాడాయౌ’
‘ఎింత ళేు భాటాాడతాయిండీ? ఐద఼ తుమిశుహలా? ది తుమిశుహలా?
తృహఴు ఖింటా? అయఖింటా?’

ఫూజు ఴదలడాతుకి. ‘షమైలే! భుింద఼ కహళతు కహప తూళైళ నా ముశృన

‘మీమ్ఴయు? ఆమనతో య్నలాగ భాటాాడాలిండీ’

తఖలేయ్! ‘ అతు యష఼ఔుకనానడె మహజు.

‘య్నలా? అమ్ాింటా? ఔ ఖింట తమహాతెైనా భాటాాడ ఴచాి?’

‘కహప శూహటరింఖుగహ ఉిండాలా? ల ైట్స గహనా?’ ష఼భ కహామిటీ కోషిం అడిగిింది.

‘తయ్ా ! తభమ్ఴమక కహతూ.. నా తల తియుఖుతోింది ఇఔకడి మీ రవనలకి

‘శూహటరింఖుగహనే తఖలడె. ఫుయీ ఫదద లభతృో తేననదిఔకడ’ మహజు చిమహఔు.

షభాధానాలు చెలేఔ.

‘శేఖర్ రేమాలా? ఴదాద?’- కహామిటీ కోషిం రవన,

ళతఐ రహళా ఔకడా ఇతున రవనలు తటాటఴు ఔదభాభ. తృొ ద఼దనేన
నన఼న తిింటునానయు‛

‘రమమరే!’ ‘
‘ఔుతోనా? గహాష఼తోనా?’
మహజు కోిం నశూహయాతుకి అింటిింది’ ఖింగహళింతో తీష఼ఔుమహ! అింద఼లో
డి ఈతకొడెత తాఖుతాన఼’ అతు కైఔలేమడిం ముదలు ెటట ాడె.
‘ఎింద఼ఔిండీ

అింతలా అయుశూహతయు. ఙ఼టుటఔకల రహళైళ ఙఽళేత

ఏభన఼ఔుింటాయు? మీఔు తెలుష఼ ఔదా నాఔు అతునింటిలో కహామిటీ
కహరహలతూ! భుిందే అతూన యఴయింగహ చెేళేత ఇుడఽ మకుల..
మకఛటాల ఉింటామా ఏమిటీ?’’షింతోలించాింలే అభభగహమి తెయౌయకి.
తూ కహామిటీ చిితో నాఔు బెింటల్ తెష఼తనానవ్. కహప యడీగహ ఉింఙ఼.
శూహననాతుకి రయళళశూహత!’అింటృ ఫాత్ యౄభులోకి దఽమితృో మాడె మహజు..
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi

‘’తిింటునాననా? పెైీ చేష఼కొనా? చిిగహనా? ఎలా తిింటునానన఼ శూహర్
మిభభయౌన?’
‘ఒమి నామననయ్! నేన఼ తౄో న఼ చేళింది భా మహింమహజుగహడి కొింకహ?
ఆ

మభధమహభమహజుగహమి

కహమింుకహ!

తౄో న఼

ెటట ేషత ఼నానన఼

తలోాయ్..ఫతిఔుింటే భళా ఎుడెైనా భా మహజుగహడితు ఔలఴఔతృో న఼’
తౄో న఼ ఔటట భింది.
‘ఏింటో లోఔిం! రతిదాతులో ఔచిితింగహ ఉిండాలతు అింటాయు. అలా
ఉిండటాతుకి టెైీ చేషత ఼ింటే ఇలా ెడఫొ ఫఫలు ెటట ష
ే త ఼ింటాయు! బయత ఫాత్
యౄింన఼ించి ఫెైటికి మహగహనే కహప అిందిషత ఽ ఔకన ఔయుితు తుింతృహదిగహ
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అింది’ ఏభిండీ! భనిం అయా ింటుగహ ఔ తులాన఼ ెటట ుకోరహలిండీ!

‘ఎటట కైలఔు కహయౌింఖు ఫెల్ మోగిింది. ష఼భ రయా తలుు తీళింది. చాలా

ఇిందాఔ ఆ భామటమై ఔదియౌింఙఫో తే మీమై టాఔుకతు ఎటెట ో డెైఴయుట

ళెట లగ ా ఉనన ఒ ఆడయఖీసిం. ఫాబ్సడ ఴెభర్.. తృొ టిట గౌన్.. ఔళళఔు

చేళతృహమైశూహయు’‘నభాభమా? తూ కహామిటీకి తటుటకోలేఔ ఎింతభింది ఴచిి

గహమఖులు్.. చేతిలో ఆల్ ఐ తౄో న్!’ఴెై గ్ైస్! సౌ డఽ మూ డఽ! మి..

తృో ముింటాయింటాఴు ఈ ఆయు నలలోానే. తూ కహామిటీచిి ఇిండిమాలో

అబెమిఔన్ నాతూ.. బెై నేమీజ్ మిస్ చిించిిం. సో మ్ కీర్ కహరహలతు

ఎింత దఽయిం తృహకితృో భిందో తూఔు తెయ్డిం లేద఼ ష఼భా!’

అా కైశన్ ెటట ుఔునన.. శేభా.. ఐ మీన్ మిళె్స్ శేభా మహజ్

‘తెలుషిండీ! అింద఼కై ఈ శూహమి ఒ అబెమిఔన్ నాతూతో ఎక్్ెమిబెింటు
చేమఫో తేనాన!

భా

దఖగ య

‘భెస్.. భెస్.. ా జ్..ఔమిన్’ అతు తఫుఫఫభతృో త తలుు యమితగహ

తుచేళిందట.అలాఖతు షమిటపకైటు ఔడా ఉిందట తన దఖగ య. మీయు

తెమిచి ఔకఔు తుఔుింది ష఼భ. మిస్ చిించి శూో తౄహలో ఔలఫడిన

దఖగ యుిండిండి. భమీ మూఎస్ టెైు ఇింగీాశింటే నాఔు కహామిటీ ఴష఼తిందో

తయురహత కహషత

మహదో . మీయు ఴెలు చేదద ఼యుగహతు’

ింించినాబె ేయు ఇింకహషత తృొ డెగహగ ఉిందే?’

‘అదీ షింఖతి! ఎననడఽ లేతుది ఇలుా ఇింత తూట్స గహ ఉిందేమిటి చెతృహభ అతు

‘ఒ అదా! అదీ నా ేమై. చిింతఔకల చిింయభభ. అబెమికహ రయా న

ఴచిినుడే అన఼భానిం ఴచిిింది. ఫాభాగహయు ఴచిినుడె

తయురహత ేయు భామిింది. చిించిిం. నాఔింతా కహాయౌటీ కహరహయౌ.’ అింది

మోదీ

చిించిిం.

ఖఴయనబెింటు

పెరిండె

ింషత ఼ననది.

చేళనదాతుఔనాన

ఫాభా

మీమైనా?’

ఎఔుకఴ

సింగహభానే

చేళనటు
ా నానరే!’

‘కహాయౌటీ అింటే ఏింటి చిించిిం గహయౄ?’ అడిగిింది ష఼భ.

‘ఆ రటకహమహలకైిం తఔుకఴ లేద఼.భుిందా అడడ ించె యేళ లోల భా
తభుభడె ింించిన షఽటు ెటట ాన఼.. రేష఼ఔు యిండి. దొ యశూహనభభతు
తులో

ెటట ుఔుింటుననుడె

భనభూ

దానభభ

ముఖుడెలా

ఉిండఔతృో తే తేయౌతృో తాిం.. దాతు భుింద఼.’అింటృ ఫలఴింతింగహ బయత న఼
ఖదిలోకి తోళేళింది.

డఔతృో తే

ఔళైళ

తిమిగి

డితృో భేటటు
ా నానన఼’అతు

ముతే
త ఔునానడె.
‘అఫఫఫఫ.. కహషత ఒఔ డెదయౄ! ఇుడె కిచెనా నకి తృో తే రభమ
యౄతృహమల

పేళమల్

ముతత ిం

నావనబెై

తృో తేింది.’

అతు

ఫరతిభాలుఔుింది ష఼భ.
నభాభభ

కోషిం

‘చెతృత హన఼. నేన఼ భామినింఖు ఫెడ్స కహప తాఖుతాన఼. ఴెమిటేజ్ మిల్క తో
భాతరబే తమాయు చేళన కహప. మీయు మీఔు ఏ మిలుక రహడెఔునాన
నాఔు భాతరిం ఔింల్మీగహ సమిటేజ్ ఫారిండె తేరహలు్ింటుింది. అింద఼లో
ఫూ
ర ఇన్టింట్స కహప తృౌడయు భాతరబే ఫెా ిండ్స చేమాయౌ. కహాయౌటీ యశమింలో
నన కహింరబెైఛైశనా దఖగ య.’

షఽటుఫూటులతో ఫెైటికి ఴచిిన మహజు ‘ఆఔయౌగహ ఉిందే! భుింద఼ కహషత
ఎింగియౌ

ధెైయమిం చేష఼ఔుతు అడిగిింది ష఼భ’ భా పెరిండె

రభమ

యౄతృహమలు

తఖలేళ

పేళమల్

చేభింఙ఼ఔునన ఫామహమభణినేభనాలో తెయ్ఔ.. ఏభింటే ఏభఴుతేిందో
అయథ ిం కహఔ చామీా చాా న పేళేష఼ఔుతు ళెైల ింటుగహ ఔయుిిండితృో మాడె
మహజు.

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

‘ఇింకహ ఏమిటి తయ్ా తభమి కోమిఔలు?’ ఴమింఖమింగహ అడిగహడెమహజు.
‘నన.. అమామ్ నాట్స తయ్ా ! అలా యౌళేత నాఔు ఇన్లుటగహ ఉింటుింది’అింది
కోింగహ మిస్ చిించిిం.
షమిద చెింది ష఼భ. కొదిదగహ ఱహింతిించి భయళ తన కోమిఔల చిటాట యడిం
ముదలు ెటట ిింది మిస్ చిించిిం.’మీ ఇింటోా ఏ టీయ ఉనాన .. నేన఼ భాతరిం
శూో తూ ఫారిండ్స.. లేటెషట ఼ ఴయుిఴల్.. తీర డి మోడలోా భాతరబే టెలుఖు
ళమిమలు్

ఙఽశూహతన఼.

శూహభర్ట

టీయలో

ఔిర్

కహాయౌటీ

ఫెైటి

టెింమైఙమినఫటిట భాయుతేింటుింది కహఫటి కహాయౌటీ ఙిగహ ఉింటుింది.
మకజుఔు ఆయు ఖింటలు తఖగ ఔుిండా నేన఼ టీయ ఙఽడాయౌ. లేఔతృో తే నాకహ
మకజు తుదర టట ద఼. టీయ చేళే టెైింలో నననఴయౄ డిషటర్ఫ చేమఔడద఼.’
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‘భమి

నుడె

చేశూత హయు

మిస్

తెలుఖు రహణి
చిించిిం

తభయు’

కోతృహతున

షమ్ాింట్స అింటే

ళెింటుకీ.. ెతూనకీ ఴశూహతమహ?’కహాయౌటీ అింటాయు. శూహలమీ

అణుఙ఼ఔుింటృ అడిగిింది ష఼భ.

యింటే ఔళైళ తేలేశూత హయు. ఇింకహ కహామిటీగహ చెతృహలింటే..’

‘నా? అదెింత ళేు! మీయు రహలింగ్ మిశననా ఫటట లు రేశూత హయు. నేన఼

‘తూ కహామిటీకీ తూఔ ఒ దిండిం భశృతయ్ా ! రింటనే ఇఔకణుణించీ ఔదలఔ

డరమమమకా రేశూత హన఼. మీయు డిష్ రహశమకా అింటు
ా డేశూత హయు. అయ తీళ

తృో మారో బెింటలాషటలుకి తౄో న్ చేమాలొ్ష఼తింది’ ఖభమభింది

ెడతాన఼. ఆనఔ మీఔు తీమిఔ ఉననుడె తేడిచి షయుదకోఴఙ఼ి.

ష఼భ.

అననటు
ా మీ ఇింటోా భాడెమలర్ కిచెన్ ఉింది ఔదా! అది లేఔతృో తే నాఔు
కహల చెభామ ఆడదభాభ! ళాఫ్టట కహమై ఔదా మీది.భామినింఖు రహఔుకి
దాననా

రయతేనే

నాఔు

మిలాఔ్భనటు
ా

ఉిండేది.

కహాయౌటీ..కహాయౌటీ

ఇింతృహయటింటు నాఔు. అింద఼లో కహింరబెైఛైశన఼ ఔుదయుద కహఔ ఔుదయుద .
తృహమికింఖు

శూహట్స

అదద ింలా

ఉిండాయౌ

నాఔు.’అింటృ

దయింగహ

చెుఔుతృో తోింది మిస్ చిింయభభ.
‘ఇయ చాలా ? ఇింకహ ఏభనాన డిభాిండెా మిగియౌ ఉనానమా భాడిం
చిింతఔకల చిింయభభ గహయౄ!’ ఎింత ఴదద న఼ఔునాన రటకహయిం దాఖ
లేద఼ ష఼భ షాయింలో.
‘నాఔు తొమిభది లోల డఽమటీ అింటే చెడడ చిమహఔు. నేన఼ ఴచేిషమికి
రజిటఫుల్తూన కై ళెైజులో తూటుగహ ఔట్స చేళ ెటట ుిండాయౌ.అననటు
ా
ఆయౌఴర్ ఆభలోతనే నేన఼ తాయింులు రేశూత హన఼. మీ ఴెల్త ఎలా ఉనాన
భుింద఼ నా ఴెల్త ఙఽష఼కోరహయౌ ఔదా! పజిక్స బెభింటనన఼్కి చాలా
ఇింతృహమ్టన఼్ ఇశూహతన఼ నేన఼. డెైయౌ జిమో
ా ఎఔ్ర్ ళెైజులు ఔింల్మీ. జీమక
ళెైజు కోషిం భా ఫాయ్ పెరిండె గకల ెడెతేనానడె. ఇింటోా టెడ్స
ర మిల్
లేఔతృో తే అయా ింటుగహ ఆయడ మిఴాిండి. మితుభమ్ న్ అఴర్ అనాన రహకిింగ్
చేమఔతృో తే ళా మ్ నస్ తగిగతృో తేింది.’‘ఇింతకీ తభయు శూహలమీ ఏ భాతరిం
ఎక్్ెఔుట చేషత ఼నానమక.. అది చెలేద఼ !’ అడిగిింది ష఼భ. మహజు
ఖుిండెలు దడ దడ కొటుటఔుింటునానభ. ‘ఎింతో లేద఼ లేిండి. మూఎస్
లో ఉననుడె యకీా పఫ్ట  క్ షింతృహదిించేదాతున. ఇఔకడ ఎింత లేదనాన
ఔతూషిం టాింటీ థౌఛిండనాన ఉిండాయౌ.’

‘ఒకై. ఴదద ింటే ఛఫయద ళత ఏిం లేద఼. నాలాింటి కహాయౌటీ సో మ్ అళళట ింె టా ఔు
ఎింతృహాభయు్

.మిం

షాఙఛ

ఫాయత్

అింటృ లేచి రయళతృో భింది రహల ట్స ఫామగ్ తిుఔుింటృ.
‘అభభమమ’ అతు ఖటిటగహ ఊమి లుిఔుింది తృహిం ష఼భ,
‘షింద఼ దొ మికిింది ఔదా అతు మహజు ఉనామషిం అింద఼ఔునానడె’
ఙఽశూహరహ? తూ కహామిటీ చిి ఎింత చేళిందో ! తూ కహామిటీకై ఔ ఴింఔ ఇఔకడ
ననయు ఔుతేింటే.. ఇలాింటి కహాయౌటీ చ కిళళతో ఇలుా ఖులా ఔడా
ఐతృో తేింది. యఴయింగహ చెడిం భించి అలరహటే గహతు.. భమీ యడభమిి
చెతే ఏదెైనా యనటాతుకి ఎఫెఫటుటగహ ఉింటుింది. కహాయౌటీ అింటే
ఉననింతలో

భించి

షయుఔున఼

ఎింఙ఼కోఴడాతుకి..

అతికి

తృో భ

ఉననదింతా ఊడగకటుటకోభతు కహద఼. ఇింకహ తూఔు కహామిటీగహ చెతృహలింటే..’
ఠఔుకభతు మహజు ననయు భూళేళింది ష఼భ’ ఇింకైిం చెద఼ద.

ఈ

మకజున఼ించి నాఔు ఏ కహామిటీ అఔకమైాద఼. ఇింటోా ఔకదానేన ఉింటునానన఼.
ఈ కహషత తు నేనే చేష఼ఔుింటే షమితృో తేింది. భమీ ఔశట భతుళేత తోడె
మీయు ఉిండనే ఉనానమహమ’‘. ఆ భాటనానఴయ ఫాఖుింది. ఆడెతే
తృహడెతే తు చేషత ఼ింటే అలుు శూొ లుు లేద఼గహ’ అతు మహజు
సుశుహయుగహ తృహటింద఼కోగహనే పకహలుభతు నఴాింద఼ఔుింది ష఼భ.

- సృజన బాబు
‘

ఖఛఞ ఴణుఔుతేనానడె తృహిం మహజు.

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

ఇిండిమా

అింటునానయు. ఫాభా షమిటపెైడ్స అింటే ఆమనే నతిత న ెటట ుఔింటాయు’

చిింయభభ కహతుపడెన఼్కి ననయు రళళఫెటటడిం ష఼భ ఴింతభింది. ఖఛ

‘కహాయౌటీ కహరహలింటే ఆ భాతరిం తటుటకోరహయౌ భమి. ఫాభా రైట్స సౌస్

దొ యఔకతృో యు.

‘
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తెలుఖు రహణి

-వీణ గోయౌ
ఔ కహాష఼లో టీఙర్ ఇింగీాష్ తృహఠహలు చెుత రతి ఴష఼తఴుకీ యౌింఖిం ఉింటుిందతు ఉదాసయణలు చెఫుతేింది. ఇలుా ళత యౌ
ీ ింఖిం, ెతు్ల్
ుింయౌింఖిం అతు చెుతేిండగహ ఔ యదామమిధ లేచి ఔింయమటర్ ఏ యౌింఖిం అతు అడిగహడె. అుడె టీఙర్ ఆడలాయౌన, భఖలాయౌన మ్ిండె
ఖూ
ీ ులుగహ యబజిించి మీమై చెిండి దాతున ఏ యౌింఖింలో చేయుిదామో అింది. అింద఼ఔు నాలుఖు కహయణాలు ఔడా చెభింది.
భఖలాలు అది కచిితింగహ ళత యౌ
ీ ింగహతుకై చెింద఼తేింది అతు ఈ కహయణాలు చెతృహయు:
1. దాతు అింతయగ త తయకిం (Internal logic) దాతు షాలటఔయత ఔు త ఇింక్ఴామికీ అయధ ిం కహద఼.
2. ఇతయ ఔింయమటయా తో అది ఉయోగిించే ఫాశ ఔడా అింతే, ఎఴమికీ అయధ ిం కహద఼.
3. రతి చినన తృొ యతృహటున఼ ఔడా లాింగ్ టర్భ బెభమీలో శూోట ర్ చేళ ెటట ుఔుతు అఴషయభభనుడె ఫమటకి తీష఼తింది.
4. ఔ దాతుకి ఔమిట్స అభతే, దాతుకి షింఫింధిించిన ఉఔయణాల కోషిం జీతింలో షఖిం కయుి ెటట ష
ి త ఼ింది.
కహతు ఆడలాలు ుకోలేద఼. ఔింయమటెర్ కచిితింగహ ుింయౌింగహతుకై చెింద఼తేిందతు అనానయు. దాతుకి రహయు చె న కహయణాలు:
1. దాతుతో ఎ తు చేభించాలనాన చాలా ళాచ్ లు ఆన్ చేళ ఒఔగహ ఎద఼యుఙఽడాయౌ.
2. ఎింతో షభాచాయిం ఉింఙ఼ఔుతు ఔడా షాింతింగహ ఆలోచిింఙలేద఼.
3. అది షభషమల మిశుహకయిం కోషిం ఉనాన చాలాశూహయుా అదే షభషమగహ భాయుతేింది.

5. ఫాగహ ఛలుఫు చేళనుడె, ఔ షఽన఼ జీలఔయీ నేతిలో రేభించి,
దాతుకి ఔ టేఫుల్ షఽన఼ మిమిమాల తృొ డి, కొదిదగహ ష఼ు ఔయౌ ఔ
-షరళ

బులుష఼

1. ింటి న కి ఉు ఙఔకటి మిశుహకయభు.
2. రలుాయౌా , ఉళమికహమ,తుభభ యఔత తృో టు తగిగింఙడాతుకి
ఉయోఖడతాభ.

తుమిశిం రేభించాయౌ. ఆ తృొ డితు రేడి అననింలో ఔలుుఔుతు తినాయౌ.

నా ఫాాఖు http://gruhavaidyam.blogspot.com లొ ఇింఔ చాల
చిటాకలు ఉింటాభ.

3. ింటి న  తురహయణఔు ఉుతో గహమ్గల్ చెమామయౌ. అలాగై కొింఙిం
ఔయౄయిం దింతాల మీద ెటట ి ఉించినా న  తఖుగభుకిం డెతేింది.
4. అజీమిత తృో ఴటాతుకి ఉు, రహభు షభతృహళళలో ఔయౌ రతి మ్ిండె
ఖింటలఔు ఔశూహమి తినాయౌ.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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-వేకరణ మసతి రెడిడ
ఫాఖఴతభున బకిత

ఆయౌ కొననది కోఔ

చెయఔు యషభుల ఴయట

ఫాయతభున ముకిత

అింతమిక్షు నౌఔ

చినభమతాు తేట

మహభ ఔథ భే యకిత

అింతఔననన఼ చౌఔ

యోగి రేభన భాట

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

కొతత ెిండా భు ఴిండె

షయాఛన఼లఔు ఱహింతి,

కొింటె ఫొ భభల ఫాు

గకడెడ కహయభు బెిండె

షాళత ,షింద, ఱహీింతి

కొతున తయభుల ళేు

తీమన఼ సళెఫిండె

నే కోయు యకహీింతి

ఖుిండె ఴుభెమల నఽు

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

అతడె- ఆబెల పెైటు

ఆవ ెమిగిన రహడె

తృొ యుఖు దేవభు యౌఙ఼ి

ఆతిఴ చాన఼్లు ఫెట
ైీ ు

అసభు ెమిగిన రహడె

ులా - ఇఛభుల బెఙ఼ి

ఆడదెుడఽ మ్ైటు

తనఔు తానే కీడె

భూయఖ బెుడె ఙఙ఼ి

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

భనష఼ తెలుతు ఫాశ

ఫాయమ ుటిటనమకజు

తాన఼ బెచిిన కొభభ

భించి ెింఙతు ఫాశ

బయత భయచిన మకజు

తళైఔు ఫింఖయు ఫొ భభ

ఉతత షిందరు ఘ్నశ

తగ్గనన఼కో మోజు

ఴలు ఖుడిడ ఔదభభ

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

ఒ ఔనలభభ

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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-అయోధ్య కుమార్ క్రష్
ి ణ ంశెట్టి
చిననెటిన఼ించి నాఔు ళతుభాలింటే యమీతబెైన ఇశట ిం .

తృహటిించే రహళైళ . శూహధాయణింగహ ఔళైళనన రహళైళ ఔ దాఱహమతున ఏ

నేన఼ ుటిటింది ెమిగిింది యఱహక టట ణింలో. బెైమ్ైన్ ళెైన఼్ లో భాషట ర్్

యధింగహ

చితిరఔమిశూత హమక

ఆ

యధింగహనే

తీళేరహయు.

రహళైళ

రహడిన

డిగీ యయత మామఔ అబెమికహ రయాళన఼. అఔకడ శూహఫ్టట రేర్ యింఖింలో నా

బేళైఔుఴలనే ‚మిణుఖుయులు ‚ ళతుభాలో రహడాన఼ . అదే ఈ ఔధఔు

ఉదో మఖ జీయతిం ముదల ైింది. అది నా ఇశట యయాఔింగహ ఎన఼నఔునన

రధాన అింవిం.

ఴాతి కహద఼. అబెమిఔ ఴయల్డ టేరడ్స ళెింటర్ మిద దాడి, అఔకడి ఆమిదఔ
ఴమఴషథ తనబెైన షభమింలో నా ఉదో మఖిం తృో భింది. ఇింకో ఉదో మఖిం
కోషిం రతేఔుతేనన షభమింలోనే తృో ర్ట లామిండ్స లోతు నార్త రస్ట పల్భ
ళెింటర్ లో ఙద఼ఴుకొనే అఴకహవిం ఴచిిింది. O.P.B టెయౌయఛన్ లో ఔ
షింఴత్యిం తు చేఱహన఼ . నేన఼ తామాయు చేష఼ఔునన ఔధలతో కో
తృొ ర డఽమషర్ , డెైమ్ఔటర్ గహ తృో ర్ట లామిండ్స లో మ్ిండె లగు చితారలన఼
తీఱహన఼.
2010

లో

ఫాయతదేవిం

ఴచేిశూహన఼.

ెైర
ీ ేటిఔయణతో

అింధ఼ల తృహఠఱహలలు , అనాధ వయణాలమాల లాలతోనే

భధమతయఖతి ఴమహగతుకి ెన఼ఫాయింగహ భామిన యదామ ఴమఴషథ మిద

ళతుభా తీళేత , అఔకడి షభషమలన఼ తెయౌమఛైళే రతితుధ఼లు రహయతళ

ళతుభా తీదాద భన఼ఔునానన఼. ఈ యశమిం మీద చాలా మిఱోధన

అఴుతాయు ఔదా అతు నా ఉదేదవo. ఏ.  లో ఴునన అతున ఴషతి ఖాశృల

చేఱహన఼. దాదాు షఖిం ళరిప్సట ఔడా మహశూహన఼( ఇది ఎటిక్ైనా నేన఼

న఼ించి షసఛ రతిబ ఖయౌగిన 40 భింది లాయౌన ఎింఔ చేఱహన఼.

యమిత చెమమఴయౌళన తృహరఛ్క్సట ). ఆ షభమింలోనే అింధ యదామయుదల

అటికై ఈ ళతుభాలో భుకమ తృహతర లన఼ తృో లించే (ఙఽునన)

జీయతాతుకి షింఫింధిించిన ఔ ఔధ నా భుింద఼ఔు ఴచిిింది. ఈ ఔధ

నటీనటుల ఎింఔ అభతృో భింది . 2011 న఼ించి ఈ ళతుభా కి

నన఼న ఫాగహ ఔదియౌించిింది. ముతత భు ఆింధర ేరదేశ్ లోతు (అటికి

షింఫింధిించిన భుoదష఼త తుమహభణ న఼లు తృహరయింతేించాిం. అింతమహాతీమ

ఉభభడి మహశట ింర ) అింధ఼ల తృహఠఱహలలు , అనాధ వయణాలమాలన఼

రభాణాలఔు తగిన శూహింకైతిఔ తుుణులు ఈ ళతుభాఔు తు చేశూహయు.

అధమమనిం చేఱహన఼. రహమి మకజురహమీ జీయతింలో ఔతూష ఴషతేలు ఔడా

దాదాు 90 మకజులు ఈ ళతుభా తుమహభణ న఼లు శూహగహభ .

లేఔతృో ఴడిం నా భనష఼న఼ చాలా ఔలచిరేళింది. అది ఎటికి

మిణుఖుయులు ళతుభా తుమహభత దయుఔుడితు నేనే. రభుక

భయుుమహతు అన఼బఴిం. ఔ భాయుకోషిం రమతనిం ముదలరహాయౌ .

నటి నటులు ఆశిష్ యదామమిధ , యుగుయర్ మాదవ్ , ష఼శృళతు

అది ఎఴమితోనైనా ఎఔకడిన఼ించెైనా ఛయగహయౌ్ిందే . అింద఼కై నా రమాణిం

భణియతనిం రభుక తృహతరలు తృో లించాయు. ఔ ళతుభాలోనే 40 భింది

అటురైు శూహగిించాన఼.

అింధ ఫాల ఫాయౌఔలు నటిింఙడిం ఫాయతదేవ ళతూ ఙమితర లోనే

నేన఼ ఇింతఔుభుిందే ఫో షట న్ లోతు ెమికైన్్ షఽకల్ తు ఙఽళ

ముటట ముదటి శూహమి. ళతుభా తుమహభనింతయ తు యయత మామఔ ధిభేటర్ కి

ఴునానన఼ . అఔకడి షఽ
ట డెింట్స్, తృొ ర పెషర్్ తో నాఔు చాలా షతునఴిత

తీష఼క్ళళడాతుకి నాఔు షింఴత్యిం టిటింది. చిఴమికి దాషమి నామహమణ

షింఫింధభుింది. క్బెమహ రహడఔిం లో చాలా లోతెైన బెళైఔుఴలు

Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi
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ఛనిం భుింద఼ఔు తీష఼క్యతళ రమతానతున నేనే చేశూత హనతు

‚ళమి

దాటిన బెైలుమహళైళ. (ఈ రమాణిం ఇింకహ శూహఖుతనే ఴుింది).

మీడిమా‚ దాాయ ళతుభా యడెదల చేశూహయు. అతున షభషమలన఼
అధిఖమిించి దాషమిగహమి అిండతో ఛనఴమి 24.1 .2014 లో ళతుభాతు
యడెదల చేమఖయౌగహన఼. ళతుభాకి చాలా భించి రషింషలు ఴచాిభ.
ఛఞతీమ తిరఔ ఴిిందఽ, టెైమ్్ అఫ్ ఇిండిమా ఴెై మైటిింగ్్ తు ఇచాిభ.
మిణుఖుయులు ఔచిితింగహ ఙఽడదగిన ళతుభా అతు ఴిిందఽ
తిరఔ అింటే ,తెలుఖులో భించి నైుణమిం ఔయౌగిన అయుదెైన ళతుభా అతు
టెైమ్్
గహమ్ైతే

అఫ్

87 ఴ ఆశూహకర్ అరహర్డ ్ లో ఉతత భ చితరిం తో తృహటుగహ మిఖత
అతున

మిణుఖుయులు ళతుభా 9 ఴ ఫెింఖుళొయు ఇింటమైనశనల్ చిలడ న్
ర ్ పయౌిం
పెళట ఴల్ లో ‚ఫెస్ట ఇిండిమన్ ళతుభా‚ అరహయుడ న఼ గ్లుఙ఼ఔుింది. 18ఴ
ఇింటమైనశనల్ చిలద రన్ పయౌిం పెళట ఴల్ లో ఇటిఴయఔు తృో టిలో ఴునన
కై ఔ తెలుఖు ళతుభా మిణుఖుయులు.

ఇిండిమా తిరఔ అననది. తృొ ర పెషర్ సయగకతృహల్
ఉతత మహకాిండ్స లో

ఉనన

ఐఏఎస్ టెతు
ైీ ింగ్

ఇతు్టటృమట్స భుశూో ్మీ లో తృహఠహమింవిం గహ ఈ ళతుభాతు ెటట ాయౌ అనానయు.
ఇది నాఔు చాలా ెదద రవింష.
రభుక నటుడె చియింజీయ గహయు భా ‚మిణుఖుయులు‛ ళతుభా
ఙఽళ రవింషల ఛలుా ఔుమిించాయు. యడియో రతితుధ఼ లతో 20

రహర్డ ్ కి మిణుఖుయులు ళతుభా మిఖణలోకి తీష఼కొనఫడిింది.

2013 చెనైన లో ఛమిగిన ఇింటమైనశనల్ ఎతయౌటీ పయౌిం పెళట ఴ
 ల్
తో టు ఔలఔతాత లో ఛమిగిన ఇింటమైనశనల్ పయౌిం పెళట ఴల్ తో తృహటు
భమక ఆయు ఇింటమైనశనల్ పయౌిం పెళట ఴ
 ల్్ లో అధికహమిఔింగహ ఎింఔ
అభింది . ఇింటమైనశనల్ చిలడ న్
ర ్ పయౌిం పెళట ఴల్ అఫ్ ఇిండిమా (గకలడ న్
ఎయౌపెింట్స)తో తృహటు ఈ ళతుభా ఏడె ఇింటమైనశనల్ పయౌిం పెళట ఴల్్ లో
ఎింఔ అభింది.

తుమిశుహల తృహటు ళతుభా ఖుయుించి భాటాాడాయు. ఔధలోతు ష఼తునతతాిం

ఈ ళతుభా షభాఛఞతుకి ఔ నఽతన దివ తుమైదవిం చేమాలతు

తనన఼ ఎలా ఔదియౌించిిందో చెఫుత , ఈ ళతుభా ఔునన ఫలాఫలాలన఼

నా కోమిఔ. శూహన఼ఔల ధో యణి లో రహమి షభషమలన఼ మిశకమిించాయౌ.

యఴమిించాయు. ఱరకర్ ఔభుభల గహమికి ఈ ళతుభా చాలా నచిిింది. దీతుకి

షభాఛింలో తోటి భన఼శేల ళథతి ఖతేలన఼ తెలుష఼కోఴడిం ఔడా రతి

భించి రమోశన్ ఔడా చేశూహయు. రతి షఽకలోా, కహలేజిలోా తఔ

ఔకమి ఫాధమత, అుడే రహమి టా

ఙఽింఙ దగిన ళతుభా అతు అనానయు. యబేష్ రశూహద్ గహయు,

చేముతన఼ అిందిింఙఖలిం.

Dr.డి.మహభానాముడె గహయు, ఇింకహ అనేఔభింది ళతూ రభుక఼లు ఈ

—మీ అయోధా కుమార్ క్తశ
ొ ు ంళెటట

ళతుభా ఙఽళ రవింళించాయు. యమితో తృహటు శూహభాజిఔ, మహఛకీమ
రభుక఼ల ైన p.o.w షింధమ, తృొ ర || సయగకతృహల్, C.P.I నామహమణ ,
కైిందర భింతిర Dr. ుయిందేవామి గహయుా ఈ ళతుభాతు ఙఽశూహయు.
మిణుఖుయులు ళతుభా యడెదలఔు భుింద఼ ఆ తయురహత

pf Prasanti Fashions
1gram Fashion Jewelry
Prasantifashions@gmail.com
503-954-4957 or 626-771-3972
www.facebook.com/prasantifashions
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi

శూహన఼బూతి తు ఙఽఖలిం,

31

రహలింఖట న్ తెలుఖు షమితి - watsweb.org

తెలుఖు రహణి

- ఊటుకూరి విజఞానేవవర కుమార్
భుిందష఼తగహ

ఔ

చినన

డొింఔ

తియుఖుడె.

ఔ

మకజు

‘ఏభుననది ఖయా కహయణిం’ అతుించిింది. రతి దాననానఽ రేయువనఖ తృొ డి

ఔయడిగహయు, ఔభామీశే అనన దిం ఎలా ుటిటిందీ ఏమిటి మీఔు

రేళేళేత షమి. దొ ిండ కహభెైనా తెయకహభెైనా ఔయ కొింఙిం తభాశుహగహ

తెలుశూహ అతు. అది తెయౌమలేద఼ గహతూ, భామా ఫఛఞర్ ళతుభా లో

ఉిండాలింటే భా ఆయడ దాననా వనఖ తృొ డి రేషత ఼ింది దిింే భుింద఼. దాతు

ింఖయ రహయతుించినటు
ా , ‘ఎఴయౄ ుటిటింఙఔతృో తే కొతత

భాటల లా

ఫద఼య్ రేయువనఖ తృొ డి రేళేళేత ‘దొ ిండ కహయ్’ ఫద఼లు ‘దొ ిండ థాయ్’ అతు

ుటాతమతు’ షఽల కి లమ ఔయౌళేటటుటగహ ఔభాభూల అతు దిం

తృో జు కొటేటమఙ఼ి. షమై భమకఔటి ‘ఎకహాటిక్స రేఖన్ ఔుకిింగ్’. రతీదీ

ుటిటింఙ఼ఔునానన఼. ఇఔ అషలు యశమాతుకొదాదిం.

ఉడఔఫెటట ృ భాడఫెటట ృనతు తళేత తాయౌింయ లేదఽ తలకహమా లేదఽ

అలుాడికి ఫుధ్ిధ మహరహలతు భా అతత గహయు తియఖతు తీయథ ిం లేదఽ

ఇదేమీ యుచీ చీ ఉిండే ఴమఴశృయింలా లేదతుించిింది.

ముఔకతు రేల లేడఽ. అింటే ఏమీ లేద఼ లేిండి, అలుాడికి ఫుధ్ొధ ళేత నే

షమై భమకఔటి తీఱహన఼, ‘ళింుల్ షఽల’ అట. భా అభాభభ

ఖదా ఔతేయు కహయిం ఫాఴుిండేది! ఇలా ఎతున ననభులు ననచినా

షఽల షఽల అతు ఒ తృహటలు తృహడేషత ఼ింటుింది, ఏమిటో దీతు తడాకా

ఆయడకి పయౌతిం దకికనటు
ా లేద఼ గహతూ అతున కొిండల ఎకీక దిగైటటికి

ఙఽదాదభతుించిింది. తీమహ ఙఽళేత అననిం భుదద లేనా అతుించిింది. కహద఼

ఆయడకి యు భాతరిం యఔటిించిింది. దాతుకి చికిత్ షింయయణ వమనిం.

దీనా న ఔయసాదమిం ఏదో ఉిండి తీయుతింది అతు ుషత ఔిం భుింద఼నన

అది రైద఼మల భాట. రైదో మ నామహమణో సమిఴి. కహతూ ఎింద఼క్ైనా

ఉతృో దాఘతిం ఙదఴడిం ముదలు ెటట ాన఼. షఽలకి రేల షింఴత్మహల ఙమితర

భించిదతు అదేయటమామ ఴయమీమఔుిండా ఇది రశూహదిించాఴతు నేయుగహ

ఉిందటా, ఆ ఱహషత ింీ ఔ షభుదరభటా దాతునయధ ిం చేష఼కోటాతుకి ఔ ఛనభ

నామహమణుణణ డిగితే,

డెఔున఼ింటానఽ

చాలదటా ఏమిటేమిటో చాలా తృొ డెఖున మహఱహయు. అషలు ఉతత అననిం

తూకైమిటెైిందింటాడామన ననఖ వమన఼డఽ, ఱరశ ఱహభా భమి. ఆయడ

భుదద లకిింత తృొ డెఖు ఙమహి? ళైళ భిండిింది కహతూ ఇింకహ ఏమిటి

భింఙబెకహకయతు ఆ వలరహ ఈ వలరహ ఔలుుఔుతు కొనానయాళయడకి

రహరఱహమక ఙదరహలతుించిింది. అషలు రహటికి ేయా ు ెటటడబే ఔ

షశృమింగహ రయళింది భా ఆయడ. అింటే ఆయడకి భాతా ళేరహ యోఖిం,

ఱహషత భ
ీ ట. భుదద ఖుిండరింగహ ఙ఼టేత ఔ ేయటా, ఙతేయషరింగహ ఙ఼టేత ఔ

బఴదీముడికి షామింతృహఔ యోఖభనభాట.

ేయట. చినన భుదెద టతే ఔ ేయట, ెదద భుదెద టతే ఔ ేయట. ేా టోా ఔ

నేనే

అషత భానఽ

Make lemonade when ‘wife’ throws a lemon at you
అననటు
ా , షమై ఇనానళైళ రయళతృో తోింది ఖదా ఈ షభమింలో ఴింట
నేయుిఔుతు కహలాతున షదిాతుయోఖిం చేదద ాభతు రణాయఔ రేష఼ఔునానన఼.
రేష఼ఔుతు, ‘మహక్టా ు, ఛ్టా ు’ ఎగిమై ఈ కహలింలో ఙిందఽమి భాలతీ దేయ గహమి
తృహత

చిింత

కహమ

ఴింటలు

కహఔుిండా

కొతత

కొతత

యదమలు

నేయుికోరహలననన షింఔలిం ఔడా చేళేష఼ఔునానన఼. అింతే కహఔ
ఆలశూహమదభాతిం యశిం అతు చెుఔుతు airport న఼ించి తిమిగకషఽ
త నే
Barnes & Noble కి రయళ కిలో కిలో ఫయుఴునన ఒ పపది ఴింటల
ుషత కహలు

టుటకొచాిన఼,

ఆతరభనిండీ

ఆఫనిండీ.

ుషత కహలు

ఫరశృభిండింగహ ఉనానయ్ ఴింట చేమనఔకయ లేద఼, ఆ యింఖు యింఖుల
ఫొ భభల

ేజీలు

చిింేష఼ఔుతు

తినేళేత

చాలునతుించాభ

రతి

భుదద ెటేత ఔ ేయట, ిండాల టిటనటు
ా భూడె భుదద ల డేత భమకటట,
ఴడడ నామనకి తు ేయు చెేత ఎింతో నాభమహదట. అింతే కహఔ యటిలో
కొతున చాలా అుయౄభట అతున చకటా ా దొ యఔఴట. ఔ యఔిం షఽల ఐతే
చాలా రభాదిం ఔడానట, ఆ చేతు షమిగగ హ కోమఔ తృో తే ఏఔింగహ ెైకి
టతృహ ఐతృో తేిందట. అఔకడెఔకడో ‘మభ షఽల’ అతు ఫో యుడ మీద ేయు
ఙఽఱహన఼, అఔకడిలాటి ఴమఴశృయబే ెటత ామైమోనతుించిింది. ఈ చేల
ఴమఴశృయిం భనక్ింద఼ఔ అతు ఔయల షింఖతి ఙఽళేత ఴింకహమ తో ఔడ
చేమ ఴఙ఼ినట. అింటే ఉయ కహయిం య తాయౌింయ ఏమీ లేఔుిండా
చిి ఴింకహమ చా ఙ఼టుట ఙ఼టేత దాతుకి భుదద భుదద కీ భూడె డాలయా
భుడెు చెయౌాించాలనభాట. ఫాగహనే ఉింది షింఫయిం. ఈ చిి చిి
‘దేశీ షఽల’ ఫద఼లు దేశీ ఔయలు చేష఼ఔుింటే తృో లా అతుించిింది.

ఔకటీనఽ. దేతుతో ముదలు ెడదాభా నా కహయమఔీభిం అతు రహటితు

అమితింగహ

ఆతభ

గౌయఴిం

ఉనన

షింషకాతీ,

ఆమిధఔింగహ

బెయౌాగహ తియగైమ శూహగహన఼. ముదటిది ‘రజిటేమిమన్ థాయ్ ఔుకిింగ్’.

ఓననతమిం ఖల దేవిం ఛతృహన్ భమి. అలాింటి రహళైళ ఎతున ఔఫుయుా

‘మహింఔథా’ గకగహ చెుఔునే యళళ ఴింట భనకి కొింఙిం దఖగ యగహ

చెనా ఒసో అలాఖనా అన఼ఔుింటాబే గహతూ, తృొ ద఼దయౄ ఫడాభా అతు

ఉింటుిందతు. తీమహ ఙఽళేత ‘డ్స థాయ్ గిడ్స థాయ్’ అతు ేమా ై త

కొటిట

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

చెతృహలింటే

భనభూ

చెతృొ ఙ఼ి

గకలు.
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తెలుఖు రహణి

ఉదాసయణకి ఔక ఆఴకహమ మీద ఎతున ఔయతలు చెతృొ ఙఽి ఎింత

ఔక ఆఴకహమ లోనే ఎింత రైయధమిం ఎింత రైశిశట యిం? అషలు

చాట ఫాయతిం రహరమఙఽి ఆలోచిింఙిండి. తృహన఼ఖింటి రహయనానయు ‘శూహక్షి’

రేషయ కహలిం ఴచిిిందింటే ఇలా ింతా ఆఴకహమ గాటే ఊయగహమల

రహమశూహలలో ఔ చకట, ‚కొతాతఴకహమ యుచితు ఴమిణిం ఛఞయౌన ఔయ ుటట

షింయింబబే. లాల, ఛ్లాల, తు భన఼శేల, ఴచేి తృో భే

లేదఽ ుటట ఫో డఽ ఇఔ ెై ుటట డఽ‛ అతు. ఎింత గక భాటో

అతిధ఼ల, తృొ లాయౌనించి ఴచేి తృహలేళొళ ఈ ఫిండెడె షింశూహమహతుకీ

ఙఽడిండి. యుచి షమై షమి అషలు యకహలే ఎతున యకహల ఆఴకహమలు

షమిడా అభభ ళేనాధితమింలో ెదద భయ చెింఫు ళెైజు న఼ించి

ెటటచ కి ఔక భాటు ఆలోచిఙిండి!

కియషనాభలు డఫాఫ ళెైజు దాకహ ఛఞడీలు ఛఞడీలు ఒ తృహతిఔ ఛఞడీలు

భాభూలు భుఔకలాఴకహమ, ఖుతాతఴకహమ. అింటే ఖుతిత
ఴింకహమ లాగహ ఆఴిండి ఔమి ఊయ ెటత ాయట. దీనా న భమక బెయౌఔ
తమహఴకహమ; దఫఫలిం తో భామిడి కహమ కి ఔననిం చేళ లోల

తుిండి తృో భేయ ఎననతున యకహల ఆఴకహమలతోనన. ఇది రతి ఇింటా ఛమిగై
కహయమఔీభిం. దాతు ఖుమిించి భనిం గకలు చెుకోభు, రతి ఏటా
చేష఼ఔుింటాభింతే భభూలుగహ.

జీడినింతా తోడేళ లోల ఆఴిండి ఔయడిం. భా (రేలు యడిచిన)
ెదనానన

గహమకకహమనకి

చినన

గహతూ ఆ ఫోఛనిం ఖుమిించి ఔయతల కహరహమల రహరష఼కోలేద఼, తృో జుల

ఫెలాభాఴకహమ.

కొటట లేద఼. అషలు భన శూహఴితమిం అింతా రదికి ఙఽళేత ఴింటలమీదా

ఖుింటృయు రహణిణ ఆ తీ బమిింఙ లేన఼ కహతూ అదీ ఔ యఔబే భమి.

ఫోఛనిం మీదా చెుఔుననయ ఏ మ్ిండె భూడె షిందమహబలు భాతరమో

వనఖలాఴకహమ, ెషమహఴకహమ. కొతున జిలాాలోా వనఖలు లేఔుిండా

ఔతుశూత హభ. భుఔుక తిభభనన గహయు తృహమిఛఞతాసయణిం లో ఔాశే
త ుడె

ఆఴకహమ ెటటనే ెటటయట. ఆ

వనఖలే కొింఙిం ఎఔుకఴ ఔమిరేతృహఔుతో

‘ఔలభాననిం’ (బెమిళే తెలాటి తమమననిం) తో ఫోించేఱహడనానయు.

ఔభభతు తాయౌింు ెటట ి రేళేత అది ఔమిరేతృహఴకహమ. తేయుమినాఴకహమ,

అలా శూహతు ెదదనన గహయు ‘భాశుహఠనన ఫోఛనిం, యభణీ రమ దఽతిఔ

ఉడఔెటట ినాఴకహమ. అింటే భుఔకలాా కహఔుిండా తేమిమి రేశూత హయన

ఇఙ఼ి ఔుయు యడెభూ’ (ఔయౄయ తాింఫూలిం) ఴగ్ైమహ ఴగ్ైమహ లేఔ

భాట. అదీ ఉతత గహ రేమఙఽి, ఉడఔ ెటట ీ రేమఙ఼ి. టిపనా న

తృో తే భించి ఔయతాిం మహదనానయు గహతూ ఏ ఏ బక్షయమల ఫోఛఞమల

నింజుకోడాతుకియ

లో

రేష఼ఔుతు ఆ భసతత య ఫోఛనిం చేళేరహమక వలయమలేద఼. ఆ ఙయిింతా

ఉడఔెటట ేటుడె ఇింఖురహ బెింతి తృొ డి అదీ ఔయౌ ఊయ ెటేత అది

భయళ భనకి భామాఫఛఞర్ ళతుభా దాకహ ఛయఖనే ఛయఖ లేద఼.

ఇింఖురహఴకహమ. అతునింటోానఽ రలుాయౌా తృహమ రేళేత ఔ ేయు ెటట ొఙ఼ి,

కహఔతృో తే ఖుతిత ఴింకహమ ఔమకభ ఫారహ అనన తృహటొఔటి. ల ఔక

రేమఔతృో తే ఔ ేయు ెటట ొఙ఼ి. రలుాయౌా తృహమింటే ఖుమకతచిిింది. భా

ెటట ాలన఼ఔుింటే శీీనాథ఼డి ఆరేదన ఔటి, మహజుల షయషనా భింతేరల

అభభ చెేది మహఛభిండిర లో భా అభుభభభ రలుాయౌా తృహమలు

ఫింతినా ఫింగహయు యాళలలో ఫరశృభిండింగహ ఫోించేళేరహణిణ కయభ కహయౌ ఈ

దిండలు దిండలు గహ ఖుచిి భమీ రేళేదట, ఆ దిండల కోషిం నా ఔింటే

మకజులోా 'తిలశఠభున్ ముషయతి యవాషథ

నాఔతు తృో టీలు డే రహయట తనఽ భా భాభమమలనఽ. ఇింకహ

రధరహయడ,

భశూహలా ఆఴకహమ. ఎతున యకహల భశూహలాలు రహడేత అతున యకహల ేయా ు

న఼ఴుాల తృొ డి తో ఫోఛనిం కహతుచాినఽ అతు). ఇింకొఔటుిందిండో య్,

ెటటఙ఼ి. తెళింగహణా లో ఫాగహ రేశూత హయట, ుయౌశృమహఴకహమ. దాననా మ్ిండె

రేదిం రింఔటమహమ ఱహళత ీ గహయు రతా యుదీరమిం నాటఔింలో 'అననబెైతే

యకహలు, తుభభకహమ ులశృమకఔ యఔిం, చిింతిండె ులశృయ భమక

నేమిమహ భమి ష఼ననబెైతే నేమిమహ, అింద఼చేతే తృహడె తృొ టట కి అననబే

యఔిం. న఼ఴుా ిండి రేళేత న఼ఴుాలాఴకహమ. భుఔకలు కొింఙిం మకటోా

రేతాభుమహ'

తొకిక రేళేత తొఔుకడె ఙిడీ, భుఔకలు చిననయగహ కోళ రేళేత భుఔకల

ముసభాటష఼థలమో ఏ యధబెైన గకల చెుకోఔుిండా ఎలా

ఙిడీ. కొిందయు కహయింఫద఼లు చిి మియ కహమలు ఔడా రేశూత హయట

ఉింటామో భన ఫోఛనిం ఖుమిించి!

ిందెలాఴకహమ,

ఇది

జీడాఴకహమ.

ఫాగహ

చాలా

చాలా

అలా భాఴకహమ,

తుకొశూహతభ.

ఇశట భట.

ఆింధ఼రలిం ఫోఛన రములిం అతు గకలు చెుఔుింటాభు

భుఔకలు

నఽన

భా అతత గహయు చెతృత హయు. ఇఔ భమి భుఔకలు యుఖు చేళ రేళేత
భాగహమ. నఽన తో కహఔుిండా తూళళతో రేళేత తూయాళఴకహమ. ఆ ధ్ధ తీ
ఉిందట ఇరహయత యనానన఼. ఇయ కహఔుిండా ఉళమహఴకహమ, దో శూహఴకహమ,
కొఫఫమహఴకహమ. ఇింకహ నాఔు తెయౌమతుయ ఎననతున యకహలునానయో
ఎతున ధ్ధ తేలునానయో.
Like us at https://www.facebook.com/WATeluguSamithi

అింటే

అతు

యటఔళళభభ

తృహట

ఴడిడింగహ' నతు (ఒ

అముమింటుింది,

తృహడిించాయు.

ఙఽఱహమహ

చేతిన఼ించి

భనబెింత

ఇలా యమహరేవింతో తయా న బయా నలు, నాలో నేనే నైనా,
చేష఼ఔునేటటికి ‘తృహరణభుల్ ఠహఴులద న’ మిళథ తెైింది చెతృొ దఽ
ద . ఇఔ
రయోగహలు భానేళ తృొ ద఼దనన తన఼డఔెటట ి రయళనననిం microwave
లో రేడి ఛైష఼ఔుతు ఆఴకహమా, నభామ (ఆయడెింటే ఇది తులధ్ధ దాయధ ిం
ష఼భా), ెయుఖూ ఔలుుఔుతు ష఼శే
ఠ గహ ఫోించేళ తుదరఔుఔీమిించాన఼.
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ఆదామిం- 14, మహఛయఛమిం- 03, ఴమమిం- 14, అఴభానిం- 06

మేశ

ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి ఆదామిం ఫాఖుిండెన఼. కహతు అశట భవతు దో శభు ఴలన ఴమమభు అధిఔింగహ
ఏయడెన఼. ఆశిించిన జీఴన అతేఴాధ్ిధ నభభదిగహ తృొ ింద఼ద఼యు. కొదిద తృహటి ఆటింఔభులు, ఴమతిమైఔ రహతాఴయణిం
ఏయడెన఼. యగనభులతో రహమతృహయ ఴమఴశృమహద఼లు కొనశూహఖున఼. అయరహఴితేల యరహస రమతానలు ఛమిం
తృొ ింద఼న఼. ఆశిించిన ఉదో మఖ లాబభులు యగనభులతో నయరేయున఼.

ఆదామిం-08, ఴమమిం-08, మహఛయఛమిం- 06, అఴభానిం-06

ఴాశభ

ఈ షింఴత్యిం ధనాదామిం ఫాఖుిండెన఼. ఖత కహలింలో ఏయడిన ధన షభషమలు ఈ షింఴత్యిం
తొలఖున఼. రహమతృహయ,ఴాతిత , ఉదో మఖ,జీఴనభు రహయా ఔు ధనఴాధ్ిధ ఛయుఖున఼. నఽతన ఴష఼తఴులు కొన఼ట
ఛయుఖున఼. ఫింగహయిం భుననఖు యలురైన రహటితు షింతృహదిింఙ఼కొింద఼యు. తుయుదో మఖులఔు ఙఔకటి ఉదో మఖ
జీఴనాలు ఏయడెన఼. నఽతన రహమతృహమహద఼లు పయౌింఙ఼న఼. అయరహఴితేల యరహస రమతానలు ఛమిం
తృొ ింద఼న఼. నఽతన ఖాసిం కోమిఔ నయరేయున఼. షింతానలేమి దింతేల షింతాన రమతానలు ళధ్ింఙ఼న఼.
ిధ
ఈ షింఴత్యింలో ఆశిించిన జీఴన అతేఴాధ్ిధ తు తృొ ింద఼ద఼యు.

మిథ఼న

ఆదామిం- 11, ఴమమిం-05, మహఛయఛమిం -02, అఴభానిం- 02
ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి అతమింత షింతోశ షింగటనలు ఏయడెన఼. భుకమింగహ ధనాదామ మిళతి
థ
ఖతింలో ఔింటే అధిఔ షింతోశింగహ ఏయడెన఼. నఽతన న఼లు లాబిం చేఔయుిన఼. నఽతన రహమతృహయ
ఴమఴశృమహద఼లు ఛమభఖున఼. యదేశీ యదమ, యదేశీ ఉదో మఖ రమతానలు యఛమిం తృొ ింద఼న఼. తుయుదో మఖుల
ఉదో మఖ రమతానలు ఛమభఖున఼. శూొ ింత ఖాసిం రమతానలు యఛమిం తృొ ింద఼న఼. షింతానిం భించి ళథ తి
లో ళథ యడతాయు. కోయుట ఴమఴశృమహద఼లు అన఼ఔలబెైన తీయున఼ ఔయౌగ ింఙ఼న఼. అతున యధభులా
షింతోశభులు ఈ షింఴత్యింలో ఏయడెన఼.

ఆదామిం-05 ఴమమిం-05 మహఛయఛమిం- 05, అఴభానిం-02

కరహకట

ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి అన఼ఔల పయౌతాలు ఏయడెన఼. రతీ ఆలోఙన, రతీ తు ఔయౌళఴఙ఼ిన఼. ఴమఔుతలు
ఔలళఴఙ఼ిద఼యు. ఉదో మఖ,రహమతృహయ, ఴాతిత రహయా ఔు తృో ర తా్సిం లతేింఙ఼న఼.ధన ఴాధ్ిధ ఛయుఖున఼. దఽయతృహరింతిం లేద
యదేశీ షింఫింధబెైన రమాణాలు, రహమతృహయ, ఴమఴశృమహద఼లు యమిత లాబిం చేఔయుిన఼. నఽతన ఖాసిం తృొ ింద఼ కోమిఔ
నయరేయున఼. తుయుదో మఖుల ఉదో మఖ రమతానలు షపలిం అఖున఼. నఽతన ఴష఼తఴులు, రహసనిం,ఫింగహయిం
షింతృహదిించాలనే కోమిఔ ళధ్ింఙ఼న఼.
ిధ
రైరహఴిఔ జీఴన షింతోశుహలు కొనశూహఖున఼. ఫింధ఼మితేరల అతేభానిం,ేభ
ర న఼
తృొ ింద఼ద఼యు.
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ఆదామిం-08, ఴమమిం- 14, మహఛయఛమిం -01, అఴభానిం -05
ఈ మహశి రహమికి ఈ షింఴత్యిం కొదిద గహ

ఴమతిమైఔింగహ

ఉిండెన఼. రతీ ఴమఴశృయిం, రతీ అడెఖు, షభషమలతో

కొనశూహఖున఼. ఆశిించిన యమిత పయౌతిం చేతికి మహద఼. ధనిం ఴాధ్ిధ నభభదిగహ ఛయుఖున఼. ధన ఴమమభు అధిఔిం.
యదామయుధలఔు ఆశిించిన యదమతో షభషమలు, శూహథన ఙలనిం. ధన ఋణభులు ఏయడె షఽఙన. ళథ మహళథ షభషమ.
ఴమకితఖత ష఼క, షింతోశుహలు తఖుగన఼. భానళఔ యచాయిం. అభనరహమి ఴలన షభషమలు. దెైఴక్షైతర షిందయున
చేశూత హయు.

కనాా

ఆదామిం-11, ఴమమిం-05, మహఛయఛమిం -04, అఴభానిం-05
ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి షింఴత్య తృహరయింబిం న఼ిండి అతమింత అన఼ఔలబెైన యబపయౌతాలు తృహరత ింఙ఼న఼.
ఉదో మఖ, రహమతృహయ, ఴాతిత జీఴనిం రహమికి ఈ షింఴత్యిం షఔల లాబభులు తృహరత ింఙ఼న఼. రతి ఔక తు,
రతి ఔక ఆలోఙన అతమింత లాబభున఼ ఔయౌగ ింఙ఼న఼. తుయుదో మఖుల ఉదో మఖ రమతానలు ఛమభఖున఼.
అయరహఴితేల యరహస రమతానలు షపలభఖున఼. నఽతన రహసన తృహరత . నఽతన మిఙమాలు ఏయడతాభ.
ళథ మహళథ షింతృహదన తృహరత ింఙ఼న఼. ముఴ దింతేల షింతాన కోమిఔ ళధ్ింఙ఼న఼.
ిధ

తరల

ఆదామిం-08, ఴమమిం-08, మహఛయఛమిం- 07, అఴభానిం-01
ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి యబఖీస అన఼ఔలత అధిఔిం. రతీ ఆలోఙన, రతీ తు, రతీ అడెఖు అతి
ఙఔకటి యబపయౌతాలు ఔయౌగిింఙ఼న఼. రహమతృహయ, ఉదో మఖ, ఴాతిత , యదామయుధలఔు ఆవలు నయరేయున఼. ఆశిించిన
దాతుఔింటే అధిఔబెైన ధనాదామిం ఏయడెన఼. తుయుదో మఖుల ఉదో మఖ రమతానలు ఛమభఖున఼. ముఴ
దింతేల షింతానిం కోమిఔ ళధ్ింఙ఼న఼.
ిధ
కోయుట ఴమఴశృమహద఼లు లో ఛమిం తృొ ింద఼ద఼యు. ఆమకఖమ షభషమలు
మిశుహకయభఖున఼.

ఴాశెక

ముతత ిం

మీద

ఈ

షింఴత్యిం

అనేఔ

యబ

పయౌతాలన఼

ఔయౌగిింఙ఼న఼.

ఆదామిం- 14, ఴమమిం-14, మహఛయఛమిం- 03, అఴభానిం-01
ఈ షింఴత్యిం ఈ మహశి రహమికి అతి ఙఔకటి లాఫాలు, షింతోశుహలు, యఛమాలు షింబయింఙ఼న఼. ఈ భాషిం తృహరయింబిం
న఼ిండి కహలిం అన఼ఔల గహ కొనశూహఖున఼. రహమతృహయ, ఉదో మఖ, ఴాతిత ఆశిించిన యఛమాలు తృహరత ింఙ఼న఼. ధనాదామిం
ఫాఖుిండెన఼. యదామయుధలఔు ఆశిించిన యదమ తృహరత ింఙ఼న఼. తుయుదో మఖుల ఉదో మఖ రమతానలు నయరేయున఼. ఉదో మఖ
జీఴనింలో ఉనన రహమికి ఆశిించిన అతేఴాధ్ిధ . ఖాసింలో షింతోశ కహయమభులు. నఽతన ఖాసిం కోమిఔ, నఽతన రహసనిం
కోమిఔ నయరేయున఼. ధన తులా ెయుఖున఼.
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ధన఼

ఆదామిం- 02, ఴమమిం-08, మహఛయఛమిం- 06, అఴభానిం-01
ఈ మహశి రహమికి ఈ షింఴత్యిం జుల ై నలాఔయు ఴయఔు కహలిం ఴమతిమైఔింగహ ఉిండె షఽఙన. ఆశిించిన తులో తుమహవ.
ఖాసింలో షభషమలు ఏయడెన఼. జుల ై నల తద఼మి కహలిం భాయున఼. షభషమలు ఙఔకఫడెన఼. ఉదో మఖ
రమతనభులు ఛమభఖున఼. భననరహించ నయరేయున఼.

ధనాదామింలో ఆశిించిన భాయులు. అయరహఴితేల

యరహస రమతనభులు ఛమభఖున఼.

ఆదామిం-05, ఴమమిం-02, మహఛయఛమిం- 02, అఴభానిం-04

మకర
ఈ

షింఴత్యిం

తృొ ింద఼న఼.

ఈ

మహశి

రహమికి

అన఼ఔల

పయౌతాలు

ఏయడెన఼.

ఉదో మఖ

రమతానలు

యఛమిం

షభషమలు తఖుగన఼. ధనాదామిం ఫాఖుిండెన఼. షింతానిం ఴలన షింతోశిం. నఽతన రహమతృహమహద఼లు

లాతేింఙ఼న఼. ఉదో మఖులఔు ఆశిించిన శూహథనిం, లాబిం తృొ ింద఼ద఼యు. అయరహఴితేల యరహస రమతానలు ఛమభఖున఼.
జుల ై 15 తద఼మి కహలిం కొదిద గహ రతిఔలిం అఖున఼. అటు తద఼మి కొదిద గహ షభషమలు,న఼లలో ఆటింఔభులు,
ధనఋణభులు ఏయడెన఼. ఆశిించిన శూహథభలో ధనాదామిం ఏయడద఼. నఽతన ఴష఼తఴులు కొన఼ట, నఽతన ఖాసిం
తృొ ింద఼ట

కుంభ

ఛయుఖున఼.

ముతత ిం

మీద

మివీభ

పయౌతాలు

జుల ై

15

తద఼మి

ఏయడెన఼.

ఆదామిం-05, ఴమమిం-02, మహఛయఛమిం-05, అఴభానిం-04
ఈ మహశి రహమికి ఈ షింఴత్యిం అన఼ఔలబెైన కహలిం ఏయడెన఼. రహమతృహయ యషత యణ, అతేఴాధ్ిధ , ఉదో మఖిం లో
ఆశిించిన శూహథనిం. ధనాదామిం ఫాఖుిండెన఼. అయరహఴితేల యరహస రమతానలు ళధ్ింఙ఼న఼.
ిధ
తుయుదో మఖుల
ఉదో మఖ రమతానలు యఛమిం తృొ ింద఼న఼. యదేశీ యదమ, రహమతృహమహద఼ల రమతానలు ఛమిం తృొ ింద఼న఼.
నఽతన ఖాసిం కోమిఔ ఈ షింఴత్యిం నయరేయున఼. ఖత కహలు ధన ఋణాలు, ఈ షింఴత్యిం తొలఖున఼.
నఽతన ళేనశృలు, ఫింధ఼తాాలు ఏయడెన఼. ముతత ిం మీద ఈ షింఴత్యిం అతున యధభులా ఔయౌళఴఙ఼ిన఼.

మీన

ఆదామిం-02, ఴమమిం-08, మహఛయఛమిం -01, అఴభానిం-07
ఈ మహశి రహమికి ఈ షింఴత్యిం మివీభ పయౌతాలు ఏయడెన఼. ఈ షింఴత్యిం తృహరయింబ భశూహల లో కహలిం అతమింత
అన఼ఔలిం గహ శూహఖున఼. జుల ై 2015 తద఼మి కహలింలో కొదిద గహ రతిఔల మిళతి
థ ఴఙ఼ిన఼. ధనాదామిం నల
కొఔ భాదిమిగహ ఉిండెన఼. ఆఔళభఔ అధిఔ ధనఴమమభులు షింబయింఙ఼న఼. జీఴన శూౌకామలలో తయఙఽ
భాయులు. నమిభన ఴమఔుతల ఴలన మోషిం. తయఙఽ ుణమక్షైతర షిందయునభు ఴలన ఖీసదో శభులు
తఖుగముసిం టుటన఼
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వేకరణ - వీణ గదె్
ఔ ఴమకిత కొతత గహ సో టలోాకి దిగహడె.యౄమ్
ఔింయమటర్

ఔతుించిింది.

ఫాయమకి

లోకి

మహగహనే

ఈ-బెభల్

రమబెైన ఫామహమభణీ!
యశమిం:నేన఼ చేయుఔునానన఼.

ింించాలన఼ఔునానడె. కహతూ తొిందమకా ఙఽష఼కోఔుిండా తుడె

నేన఼ ఇింత తొిందయగహ బెభల్ చేషత ఼ననింద఼ఔు తూఔు ఆవియమింగహ

ఈ-బెభల్ అడరష఼కి ింించేఱహడె.

ఉిండఙ఼ి.

ఔట్స చేళేత ఎఔకడో భమక చకట బయత కోలోభన ఔ ళత ీ షభఱహనిం
న఼ించి అుడే తిమిగి ఴచిిింది. కొదిద ళేు యఱహీింతి తీష఼ఔునన

భన

రమబెైన

రహళళఔు

ఈ-బెభళైళ

ింుఔునేింద఼ఔు యలుగహ ఇుడిఔకడ ఔింయమటయుా ఔడా
ెటట ామకయ్!

తమహాత తనఔు షింతా షిందేఱహలు ఴచిి ఉింటాభేమోనతు ఈ-

ఇుడే

బెభల్ కాతా తెమిచిింది. రహటిలో ఔ బెభల్ ఙఽడగహనే ఔళైళ

మైు న఼యాఔకడికి చేయుఔునేింద఼ఔు అతున ఏమహటృ
ా చేశూత హన఼. తూ

తిమిగి డితృో భింది.

కోషిం ఔళైళ కహమలు కహచేలా ఎద఼యు ఙఽష఼తింటాన఼. తూ

ఆ వఫద ిం యనగహనే ఆబె కొడెఔు ఔింయమటర్ దఖగ మక
ి ి ఴచిి
ఙఽఱహడె.
ఆ ఈ-మయల్ సహరహంవం.
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చేయుఔుతు

లోయౌకి

చెక్స-ఇన్

అమామన఼.

రమాణిం ఔడా నా రమాణిం లానే ష఼కింగహ ఛయగహలతు ఆ
దేఴుడితు తృహరమిథషత ఽ…
తూ ముద఼్ల రేడు - రవి
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