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మన అధయక్షుడి నగంచి మ ంద్గ మాట ప్ రయమ నై వాష ింగ్టన్ తలెుగ్ు కుట ింబసభ్ుేలకు, 
అిందరికీ దుర్ముఖినామ ఉగాది శుభాకాింక్షలు. ఈ ఉగాద ిమీకు సకల 
శుభాలు కలుగ్జేయాలని మనసారా కోర్మకుింట నాాను.  2016 వాట్స్ 

కార్ేవర్గ  సభ్ుేలుగా మా అిందరికీ అవకాశిం ఇచిి ,మన వాష ింగ్టన్ 

తెలుగ్ు వారికి సేవ చయస ెభాగ్ేిం కల్పించినిందుకు మీ అిందరికీ   మా 
నమసు్లు. స యాటిల్ లో ప్ెర్మగ్ుతునా తెలుగ్ువారి సింఖ్ే దృష ట  లో 
ఉించుకుని వాట్స్ ఎననా కార్ేకరమాలు చయప్డుతుింది.    

కనుాలప్ిండుగ్గా ,మునుప్ెనాడూ చూడని   విధింగా జరిగిన సింకార ింతి 

సింబరాలతో   2016 సింవత్రానిా ప్ రా ర్ింభించటిం ఎింతో ఆనిందదాయకిం.    1300 మిందికి ప్ెైగా 
విచయిస న ఈ వేడుకలు దిగిిజయింగా జర్మగ్టానికి సహకరిించిన ప్రతి ఒకక వాలింటీర్మకు ప్ేర్మ ప్ేర్మనా 
నా కృతఙ్ాతలు.   ఇకకడ ప్ుటిట  ప్ెరిగిన ప్ లల లకు తెలుగ్ు భాషని ప్రిచయిం చయస  ,మకుకవ 
ప్ెించి ,  నేరిపించయ లక్షేింతో ఏర్పడిన   వాట్స్ తలెుగ్ు బడ ివిజయవింతింగా ముిందుకు సాగ్టానికి కృష  
చయసుు నా ప్రతి   వాలింటీర్మకు మరియు తల్ల తిండుర లకు నా నమసు్లు. అలాగే ప్ లల లకు కళల ప్టల  
మకుకవ ప్ెించయ   ఉదయే శేింతో సింకీర్ు నిం అన ేకార్ేకరమానిా సపె్ెట ింబర్ నుిండి తలెుగ్ుబడతిో ప్ాట  

మొదలప్ెటట దల్చాము. వాలింటీర్మ చయస ేఉదయే శేిం ఉనావార్మ మముల్ా సింప్రదిించగ్లర్మ. తెలుగ్ు వార్మ 
అిందర్ూ ఒకకచ ోటికి    చయర ి,అర్మరికలు మర్చి   సర్దాగా గ్డప్టానికి వాట్స్ ప్రతి ఏడు ఏరాపట  చయసె 
కాేింప్ ింగ్ ఈసారి ఆగ్షుట  నెలలో జర్గ్బో తుింది. మీ అిందర్ూ వసాు ర్ని ఆశిసుు నాాను.   అలాగ ేతలెుగ్ు 

కళల ైన కూచిప్ూడ ివింటి నృతేరీతులని ప్ర ర త్హ ించటానికి కళ ింజల్ అన ేకార్ేకరమిం ,

సింవత్రాింతింలో దీప్ావళి వడేుకలు జర్మగ్బో తునాాయి ,అిందరికీ వాట్స్ కార్ేవర్గ ిం తర్ప్ున 
ముిందసుు  ఆహ్వినిం. అలాగే సవే అన ేకార్ేకరమిం దాిరా ఎననాసార్మల  మమేునాామింటూ ఎింతో 
మిందికి సాయమిందిించిన  2015 కార్ేవరాగ నికి మా కృతఙ్ాతలు . ఇక ముిందు కూడా ఇలాింట ి
సహకార్ిం అిందిించటానికి మా నూతన కార్ేవర్గ ిం ఎలల ప్ుపడూ మీకు అిందుబాట లో ఉింట ింది. అలాగ ే
మా కార్ేకరమాలు నిరాటింకింగా జర్మగ్టానికి సహకరిించిన మా ప్ర షకులిందరికీ ధనేవాదలు. మీ 
అిందరి సహకార్ింతో  2016 సింవత్ర్ింలో మరినిా జనర్ింజకమ ైన కార్ేకరమాలు చయప్టట టానికి ఎింతో 
ఉతా్హింతో ఎదుర్మ చూసుు నాాము. 

మీ భాసకర్ గంగిపామ ల 
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మన ఉపాధయక్షుడు నగంచి..  
        

          

      

    

        

       

        

           

                

                   

              

            

                 

             

               

                   

                

                   

              

               

            

            

               

                  

             

           

          

 

  

 

 



7                                   www.watsweb.org 

                                                                                                 వాష ింగ్ట న్ తెలుగ్ు సమితి వారి తెలుగ్ు వాణి ప్రతయేక సించిక 

శ్రరధర్ దిండప్ింతుల, కార్ేదరిి 

అనగరాధ గోపాళం, సాంసకృతిక కారయద్రిి    

షకీల్ భాషా, కోశాధికారి  

అనిల్ పనాాల, సాహిత్య కారయద్రిి  

దేవ ంద్ర్ రెడిి  నరహరి, వెబ్ మాసటర్  

అంద్రికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. న నగ వాష ంగటన్ తెలుగ  సమితి లో 2011 నగంచి వాలంటీర్ గా 
చేసగు నాానగ. స యాటిల్ తెలుగ  వారికి సేవ చేసే భాగయం కలగటం నా అద్ృషటం గా భావిసగు నాానగ. 2016 లో 
నాకు వాట్స్ కారయవరుం లో కోశాధికారి గా అవకాశం లభంచటం పటల  గరవ పడుత్ునాానగ. WATS తో 
పాటు CRY అన  సంసథ  లో కూడా న నగ కారయకరు గా చేసగు ంటానగ. మన తెలుగ  వారి అంద్రికీ WATS 
దావరా మంచి తెలుగ  కారయకమీాలు అందించటానికి అవకాశం కలగటం ఆనంద్ం గా ఉంది.  

న నగ 2016 వాష ంగటన్ తెలుగ  సమితి కారయవరుంలో సభ్ యడుగా, వెబ్ స టైు మారుులు చేరుులు మరియ    
ఈ మేల్ పరసారాలు చేస ేఅవకాశం కలుగజేస ంది. గత్ంలో కూడ న నగ వాట్స్ లొ సభ్ యడిగా మరియ  
వాలంటీరుగా కూడా  పని చేయడం నా అద్ృషటంగా భావిసగు నాానగ. స యాటిల్ లోని తెలుగ  వారి కోసం వాట్స్ 
ఇక మ ంద్గ కూడా  ఎననా కార్ేకరమాలు చయప్డుతుిందని ఆశిసూు . వాట్స్ కుట ింబ సభ్ుేలకు            
ఈ దుర్ముఖి నామ సింవత్ర్  శుభాకాింక్షలు తెల్యచయసుు నాాను. 

వాష ంగటన్ రాషట రంలోని అతిప ద్ద  తెలుగ  సంసథ  అయిన వాష ంగటన్ తెలుగ  సమితి కారయవరుంలో 
సభ్ యరాలినెైనంద్గకు చాలా గరవపడుత్ునాానగ. తెలుగ  బడి లో వాలంటీరుగా మొద్ల ైన నా ఈ 
పరయాణం సాహితీ కారయద్రిిగా స యాటిల్ తెలుగ వారికి సాహితీ సేవ చేసగకున  భాగయం కలిుంచి, ఇపపుడు 
సాంసకృతిక కారయద్రిిగా జనరంజకమ ైన కారయకమీాలు నిరవహించే అవకాశం కలుగజేస ంది. మాత్ృ 
భాషనగ మ ంద్గత్రాలకి అందించాలన  లక్షయంతో యేిరాుటు చేస న తెలుగ  బడి లో వాలంటీరుగా చేయడం 
నా అద్ృషటంగా భావిసగు నాానగ. వాట్స్ కుటుంబ సభ్ యలంద్రికీ ఈ ద్గరుుఖి నామ సంవత్్రం సకల 
శుభాలు కలుగజేయాలని కోరుకుంటునాానగ.  

మ ంద్గగా వాష ంగటన్ తెలుగ  బంధగవపలకు అంద్రికీ ద్గరుుఖి నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. గత్ 
సంవత్్రం సమితిలో వెబ్ మాసటర గా నా వంత్ు సహకారానిా అందించానగ. ఆ అనగభ్వం తో ఈ ఏడాది 
తెలుగ  వారికి మరింత్ ద్గుర అవటానికి కారయద్రిిగా వచిినంద్గకు ఆనందిసగు నాానగ. వ రేవరు సంసథల 
వాలంటీరుగా మన సాథ నిక పరజలకే కాకుండ భారత్ దేశంలో కనీస సౌకరాయలు కూడ లేని పేద్ విదాయరుథ లకు 
చేయూత్నిచేి వివిధ సేవా కారయకమీాలలో భాగసగథ డిగా ఉనాానగ. మనం అమ రికాలో గౌరవనీయమ ైన 
వపు త్ుు లనగ నిరవహిసగు నాా మన మూలాలనగ మరిిపో కుండా సామాజిక బాధయత్నగ వహించి భారత్ దేశ 
అభవృదిిలో పాలుపంచగకోవాలని నా ఆకాంక్ష.  

తెలుగ  బంధగమిత్ుర లందిరికి నూత్న సంవత్్ర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మన దేశానికి మనం చాలా 
ద్ూరంలో ఉనాా ,మన సంసకృతి సాంపరదాయాలు ,పండుగలనగ సీయాటి లో అత్యంత్ వెైభోగంగా 
జరుపపత్ునా అతి ప ద్ద  తెలుగ  సంసథ  వాష ంగటన్ తెలుగ  సమితి. న నగ వాట్స్ కి కొనిా సంవత్్రాలు 
సవచింద్ సేవ చేస  ,రెండు సంవత్్రాల నగండి బో ర్ద మ ంబరె్ గా ఉండడం   అద్ృషటనీయం. గత్ సంవత్్రం 
కలిరల్ స కెటీరీగా వివిధ పరతిభ్లు గల వాట్స్ సభ్ యలతో కలిస  పనిచయేడం ఆనంద్దాయకం . ఈ 
సంవత్్రం లిటెరరి స కెటీరీ సభ్ యడగిా మన తెలుగ  భాష తియయద్నానిా   దాని పరా మ ఖ్యత్నగ ,మన 
సంసకృతిని    మ ంద్గ త్రం ప లలలతో పంచగకోవడం ఒక అద్గుత్మ ైన అనగభ్ూతి. 
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తెలుగ  బడి చిటిట  చినాారులు  
మన సంసకృతీ సాంపరదాయాలకు ద్ూరంగా ఎకకడో  పరాయి దశేంలొ ఉంటూ, ఆ దేశ భాషలని అనగకరిసూు   వారితో 
మమేకమ ైపో యి కూడా త్మ భాష గొపుత్నానిా, ఆ పలుకులోని తీయద్నానిా గ రిుంచి త్మ మాత్ృభాష న రుికొనగటకు ఎంతో 
ఉత్ు్కత్తో తెలుగ  బడికి పరతి వారాంత్ంలో విచేి సగు నా బాలబాలికల మనోగత్ం వారి మాటలోల న . పరాయి దేశంలో 
ఉంటునాపపుడు మన భాష న రుికుంటే ఏమి పరయోజనం అని అనగకోకుండా,  పటుట ద్లతో తెలుగ  న రుికోవటానిక ి వసగు నా 
ప లలలకు, మరియ  త్మ మ ంద్గ త్రాలు మాత్ృభాషని మరచిపో కూడద్ని ఎంతో సమయం వెచిించి తెలుగ  బడికి త్మ సహాయ 
సహకారాలు అందసిగు నా ప ద్దలకు వాట్స్ సంసథ  త్రపపన అభనంద్నలు. 
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తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వ ర స్వవ మి ఆలయెం - నిర్ంజన్ వై. సూదినాని                                

ఈ కలియుగంలో భక్తుల కంగు బంగార్మై కోరికలు తీర్చే  ఆపదమొక్తు ల వాడు శ్ర   
వంకటేశ్ే ర్ యే మి. ఆయన నామం ఒకు యరి ద్గమ రిస్ను చాలు చేసిన పాపాలనిా  
పటాపంచలవుతాి. యే మి నామం ఒకాు యరి పట్టస్ను చాలు ద్గర్ే  శుభాలు సిదియిుి. 
శ్ర  నివానని మహిమలను అనా మయయ , తాయ గయయ , వంగమాంబ వంట్ట వా  తమ కీర్ ునలతొ 
లోకానికి చాట్ట చెపాా  .  

         అంతట్ట పర్మ పావనమైన యే మివారి గురించి ఒకయరి తెలునక్తందం. శ్ర   
వంకటేశ్ే ర్ యే మి ఆలయం ఆంప్ధ్ప్పదేష్ లోని చిత్తు   జిలాా లోని  తి మల (తి పతి) లో కలువై ఉంది. 
యే మివారిని ప్పతిరోజు లక్షల మంది భక్తులు దరిశ ంచుక్తంటునాా  . ప్పపంచంలోన్వ ఆటు ఆదయంలోను ఇటు 
భక్తులు ద్గందరిశ ంచడంలోను రండవ శ్రయునంలో ఉంది. 

          శ్రద్గలి పురాణం  కలియుగంలో ధ్రామ నిా  నాలుగు పాదల నడిపంచటానికి గోవింుడు ద్గే యంభ్యవుగా వలియడు. 
యే మివారి స్నవలు తరించడానికి దేవతలు ఏడు కండలుగా మారా . అవే శేషాప్ది, నీలాప్ది, గ డాప్ది, అంజనాప్ది, 
నారాయనాప్ది, వృషబాప్ది మరియు వంకటాప్ది. ఆదిశేషుడికి వర్ం ఇచేి న కార్ణంచే శ్ర  నివానడు శేషునిా  కండగా 
మారిే  ఆ కండమీదే కలువై ఉండి భక్తులను కాపాడుతునాా డు. అదే శేషాప్ది శాశ్నాల ప్పకార్ం యే మివారి ఆలయానిా  
ప్కీ.శ్||300 లో నిరిమ ంచార్ని తెలునుంది. ఆత వాత పలవాులు, చోళులు, విజయనగర్ రాజులు ఇలా ఎంతో మంది 
రాజవంశాలవా  అభివృది ి చేసూు  వచాా . 1517 లొ శ్ర  కృషణ దేవరాయలు యే మివారిని దరి షంచి ఎనాో  విలువైన 
కానుకలు అందజేయ .  
 

కీరతన  కాళ్ళ  , రోషిణి కాళ్ళ  

నా పే  కీర్ ున కాళ్ళ  న్వను రొసెహిల్ల ా మిడిల్ల సూు ల్ల లొ 7వ తర్గతి 
చువుతునాా ను. న్వను 2015 ద్గంవతస ర్ంలొ మా క్తటుంబంతో ప్సిా ంగ్ 
సెలవులుశ్ర శాన్ డియాగొ వళా్ం. అకు డ చినా  అమమ మమ  ఉంటా  మేమ 
అందర్మ కలసి సీవోర్డ్కి వళా్ంశ్రఅకు డ చాలా ప్పసిది ిషోస్ చూయమ. వాట్టలొ 
డొలిి న్, ఒట్టరి్, సీలైన్స  షోస్ చాలా బాగునాా ి. పలలాు ఎంతొ ఇషిాపడే 
షామ షోస్ చాలా ఎంజొయీ చేయమ. రండవ రోజు లేగో లాండ్ కి వళా్ంశ్ర
అకు డ ఒక ఆక్త ఆకర్ం గల పడవ లొకి ఎకు మ అది మమమ లిని ఒక ద్గర్నస  మార్రుమలొ తీనకోనిశ్ర వళ్ంాదిశ్ర అ 
మార్రుమలొ చాలా ఫైరీ టేల్లస  కథలక్త ద్గంబందించిన బొమమ లు వునాా ిశ్ర శ్ర ప్పపంచంలోనిశ్రఅుు తమైనశ్ర కటడిాలుశ్ర
లెగోలతోశ్రకటబిడిశ్రవునాా ి.శ్రఆకు డశ్రమనశ్రతాజ్శ్రమహల్లశ్రక్తడాశ్రచుయం.శ్రఅకు డశ్ర చాలా ఫొటొన తినక్తనాా మ. మూడవ 
రోజు లాస్శ్ర ఏంజిల్లశ్రలోనిశ్ర డిసిా లేండు కి వళా్ం. అకు డ చాలా రైడ్స  ఎకాు మ వాట్టలొ  సా్న న మంటేను, యా ల్లష 
మంటేను,రైడ్స  చాలా ప్ిలింాగ వునాా ి. త వాత నాక్త, నా చెలికాి (రోషిణి కాళ్ళ ) ఇషటిమైన డిసిా  ప్పన్సస నస  ని 
కలిశామ వాలందరీతొ చాలా ఫొటొన తినక్తనాా మ. నాలుగవ రోజు యునివర్స ల్ల శ్రసిూడి శ్రకి వళా్ంశ్రఅకు డ చాలా 
అనిమేట్టడ్శ్ర బొమమ లు చూయమ వాట్టలొ ద్గా ంజీ బొబ్బు , డోరా,ను బిడూ  ఉనా యీ అనిా ట్ట కనా  జూర్స్ు  పా ు  
సెట్ంిగు  చాలా బాగుంది.అలా అనిా  చూసి అమమ మమ  వాళ్కాి టాటా చెపా  ఫైట్ ఎకిు  సీయాటాల్ల తిరిగి వచేా మ. 
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వాట్స్ సింబరాలు  
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వాట్స్ తెలుగ్ు బడ ి 
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ఇకు డిశ్రనిశ్శ బాానికిశ్రమెలక్తవశ్రరాు... 
ఈశ్రప్బతుక్తశ్రఅంధ్కారానికిశ్రచికితస శ్రలేు.శ్ర 
వేశారినశ్రఎదశ్రలోయలుశ్రవైతరిణీకాయర్ం!! 
 
మిప్తమా... 
అంుకేన్వమోశ్రనీశ్రకోద్గం...శ్రనీశ్రప్పేమశ్రకోద్గం...శ్ర 
ఆరాటపడుతునాా ను!! 
 
ఎకు డో...శ్రదిక్శ్రఅంతాలాోశ్రనిశ్శ బంాశ్రశ్బిిినుంది... 

నీశ్రపదశ్రద్గవే డేమోనని,శ్రనాశ్రపాదలశ్రవడిశ్రపె గుతుంది.శ్ర 

నిీధిలోశ్రసైతం...శ్రశ్ర 
నిశాచరిలాశ్రయగిపోత్తంటాను!! 
 

నాశ్రకంట్టశ్రద్గమాంతర్శ్రర్చఖలో... 
నీశ్రప్పేమశ్రలేఖలకైశ్రవుక్తత్తంటాను!! 
నింగిశ్రనుంచిశ్రరాలేశ్రనీశ్రకాలిశ్రఅందెలశ్రమె పులలోశ్ర 
తార్కలకై...శ్రఅనే్వ షిసూు ంటాను!! 
 
ఈశ్రఅనంతశ్రపరిఛ్చే యలోశ్రసైతం... 
నీశ్రప్పేమశ్రప్పచాా యలకోద్గం...శ్రనాశ్రనిర్ంతర్శ్రశోధ్న!! 
లభించనిశ్రనీశ్రప్పేమామృతానికి... 
నాశ్రమననస కిశ్రమిగిలేశ్రఅనంతశ్రపరివేధ్న!! 
 

ప్పతీశ్రఅర్రాాప్తీ,శ్రనాశ్రమదిలో,శ్రనీశ్రఆలోచనలు... 

బాధాదా్గ పతశ్రగేయంలాశ్రఆశేషాించినపాు డు... 
అర్మావుతుంది...శ్ర 

జీవితంశ్రకనాా శ్రమర్ణమెంతశ్రగొపా దో!?! 
 

న్వనన్వశ్రన్వనుశ్రఎపా ట్టకీశ్రనీవేశ్రఅనుక్తని... 
ఇపుా డు నీవుశ్రలేనిశ్రన్వను... 
న్వన్వమిటోశ్రతెలీక 

ఇకు డశ్రయుగాలుగాశ్రతపా పోినశ్రఒంటరిశ్రమనిషినయాయ ను!! 
 
అినా...శ్ర 
ఆశ్రఒంటరితనంశ్రమాటలాోంచి... 

మిప్తమా...శ్రనీశ్రకోద్గం, 

నీశ్రప్పేమశ్రకోద్గం...శ్రప్పక్షాళ్నశ్రపంది,   

న్వను...శ్రనిర్ంతర్ం...శ్ర 
అక్షరీకరిసూు న్వశ్రఉంటాను!! 

 

అన్వవ షణ - అశోక్ కడవకొల్లు 

      

    

     

  

  

   

     

     

    

      

     

     

    

   

    

   

 



19                                   www.watsweb.org 

                                                                                                 వాష ింగ్ట న్ తెలుగ్ు సమితి వారి తెలుగ్ు వాణి ప్రతయేక సించిక 

    

   

   

   

  Good Morning 

     

      

  

     

  

     

     

     

   

 

   

  

   

      

  

   

     

  

    

     

  

 

పద్ వినోద్ం -   
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తెల్యని సింభాషణలు వాేస ించయ   

     

      

      

      

      

     

        

    

   

  

  

  

    

    

 

    

    

     

     

 

    

  

   

   

  

  

    

   

  కడప్ ప్దు 
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న్వను ...... అమమ ని  -  పారవ తి సుమన్  

 

నీశ్రగుండెశ్రచపుా డుకిశ్రనాశ్రగుండెశ్రచపుా డుశ్రజతశ్రపరిచిశ్రఆనందించేశ్రఅందమినశ్రఅనుభూతిశ్రతోశ్ర 

నీశ్రచినిా శ్రరూపంశ్రఅమమ నిశ్రపలునోశ్రలేకశ్రనానా నిశ్రపలునోశ్రఅనా శ్రక్తత్తహలంశ్రతో 

న్వను అమమ  అవుతునా  అని తెలిసినపా ట్టా ంచీ నా చినా  నట్ట మచే టాు తెలునకోవాలన్వ 
ఆలోచనతో   

నీశ్రబుజి ిప్ాదలతో మన ఇంట్ట నిండా కృషణ పాదలు వేయువనా  ఆతృత తో  

నువుే  ఈ అందమిన లోకం లోకి అడుగుపెటిాక నీ తో ఎలా ఆడుకోవాలో అనా  తపనతో  
నీ రాక తో అమమ  నానా  అవుతామనా ఆలోచన తో  

                      నీ కోద్గమే ఎు  చూడలేక చూనునా  ........... న్వను ...... అమమ ని 

 

ఉ 
గా 
ది  
స 
ర 
దా 
లు  

శలల కాలురేణుక, శౌర్ే  
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తెనాలి తెలివి  - బెందు 

 

తెనాలి రామలింగడు శ్ర   కృషణదేవరాయులా కలువు లో అషదిిగ రుజాలలో 
ఒకు  .అతడు చాలా తెలివైనవాడు అ రోజులాో  విజయనగర్ంలో 

దంగల బాద ఎక్తు వగా ఉండెది. ఒక రోజు అ ఊరి ప్గామపెదలింతా 

ఒక చొటా చేరి తెనాలి తెలివిని పగడద్గగా  అటువైపు వళాుతునాా  దంగ వారి మాటలు విని ఎలగైన రామలింగడి 
ఇంట్టలో దంగతనం చేసి తను రామలింగడి కనాా  తెలివిగలవడిని అనిపంచుకవాలని అనుక్తనాా డు అంతట ఒక 
రాప్తి పుట ఎవ  లేని ద్గమాయం చూసి ఎలగోల రామలింగడి ఇంట్టలొ దూరి అంద  నిప్ద పతునా  ద్గమయం చూసి 
దంగతనం చెదంి అనుక్తని అటక పై దక్తు నాా డు ఇలా వుండగా గుడికి వలి ావచిే న తెనాలి దంపతులు బోజనానికి 
క్త ే నా  అపుా డు అకు డ వలుగుతునా  దీపం కాంతి వల ాఅటక పై వునా  దంగ నీడ గోడ పై పడింది. అంతట 

రామలింగడు దంగను ప్గహించి తన భార్య తో ఇలా చెపా యగడు ఎమొయ్ నీక్త కడుక్త పుట్ట ివాడీకి "శ్ంకరా" అని పే  

పెడితె వాడు మన ఇంట్ట బయట ఆడుతుంట్ట ఎమని పలుయువు అని అడిగడు అపుా డు తన భార్య  "శ్ంకర్" అని 

పలుయును అని చెపా ంది అపుా డు మళ్ళళ  రామలింగడు నీ కడుక్త వీధిలోకి వలి ాఆడుతుంటే ఎమని పలుయువు అని 
అడిగడు అపుా డు తన భార్య  "ఒర్చ శ్ంకరా" అని గట్ట ిగా మూడు య ా అరిచింది అదె ద్గమయంలో అటుగా వలాుతునా  

అ వీధి కాపాలాదరి రామలింగడి భార్య  అ పు విని ప గు ప గునా వచిే  తలుపు తటిాడు అంతట రామలింగడు 
తలుపు తెర్చి అటకపై ఉనా  దంగని అపా గించడు ఇది అంతచుసినా తెనాలి భార్య  తన భర్ ు తెలివికి నివే ర్పింది 
ఇది చూసిన దంగ తెనాలి తెలివికి వినుపి రామలింగడి తెలివి మెచుే కని కాపాలదరికి లొంగిపయాడు.అపుా డు 

తెనాలి తన భార్య తో కాపాలదరి పే  "శ్ంకరా" అని అంుకె కథలొ కడుక్తకి "శ్ంకర్" అని పే పెటిాను అని చెపా  



31                                   www.watsweb.org 

                                                                                                 వాష ింగ్ట న్ తెలుగ్ు సమితి వారి తెలుగ్ు వాణి ప్రతయేక సించిక 



32                                   www.watsweb.org 

                                                                                                 వాష ింగ్ట న్ తెలుగ్ు సమితి వారి తెలుగ్ు వాణి ప్రతయేక సించిక 


