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సంక్రంతి సంబర్లు (16)
ప్లవెల్లి పుడమిపైన బుట్టుట్ - ర్ుకమిణీ (కుల ంతర్) వివ్హము (20)

  
    
  
  
   
   
  
      

Disclaimer: We tried to be as objective as possible, while collecting articles from all
Telugu community people; any omissions/incorrect details are entirely unintentional.
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Sakkhi Style
Redmond, WA-98053
https://www.facebook.com/sakkhistyle
Phone: 425-698-9400
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మా తాతగారి ఊరు - పిల్ల్
ల ఇండియా విహార్ యాత్త
అనుభవాలు

      

        

     
        
       
        
            
            
         
             
            
          
            
       

 

           

          
          
         
           
          
            
               
              
                 
                 
                 
                

Gold n Looks, Ph: 425-922-4712
2560, Suite F, 152nd Ave,
Redmond, WA 98052
http://facebook.com/goldnlooks
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Aloka Dugar,
New York Life Insurance Agent
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Savitha Karuhatty,
Herbal Products Distributor
8704, 236th Ave NE, Redmond WA 98053
Tel# 425 968 2768
https://www.facebook.com/savitha.sampath.7
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Susan Labounty & Jennifer Tung DDS,
15613 Bel-Red Road, Building B,
Suite C, Bellevue, WA 98008
http://www.labountydds.com/
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త్ెలుగు బడ్డ కారయకరే లు
త్ెలుగు బడ్డ కారయకరే లకు ఇదత మా అభినిందనలు
అనుష ఆకెళ్ళ
అరుణ రెడ్డి
అశోక్ కడవకొలుి
దతవకీ త్ాడ్తపల్లి

లక్ష్డి వింట్ేరు
మాధవి గురజాల

మనోహర్ వింట్ేరు

సౌమయ మాఘిం
శీీ వాస్ింత్ర విననకోట్
శీీలక్ష్డి పరవతనేని

మూరతే గొరతే

శీీనివాస్ పో తుకుచి

హను పననింరాజు

నిహారతక పాట్టబిండ

శీీనివాస్ రెడ్ి డ ఎరీగోవుల

ఇిందు వింట్ేరు

పిత్రభ కుిండవరిం

శీీరామ్ చితిపు

కళ్యయణి కిందిమళ్ళ

శైలజ పపపలి

కుమార్ శిస్ే

స్ునీల్ మారడ

శివ చిందిమౌళి

వింకట్ రెడ్డి పురిం

గాయత్రి వింశీ

త్ెలుగు బడ్డ వివరాల కొరకు స్ింపిదిించిండ్డ :-

HTCC Bothell: శివ చంద్రమౌళి (telugubadibothell@watsweb.org);

ఆదివ్ర్ం ఉద్యం 10 గంట్ల న ంచి మధ్యానం 12 గంట్ల వర్కు
Snoqualmie Fire Station: అశోక్ కడవకొలు
ి (telugubadisnoqualmie@watsweb.org)

ఆదివ్ర్ం స్్యంతరం 6:30 గంట్ల న ంచి 8:00 గంట్ల వర్కు
Redmond Veda Temple: మూరతత గొరతత (telugubadi@watsweb.org)

ఆదివ్ర్ం ఉద్యం 9 గంట్ల న ంచి మధ్యానం 12 గంట్ల వర్కు
Iskon Temple: మనోహర్ వంట్ేర్ు(telugubadisammamish@watsweb.org)

ఆదివ్ర్ం ఉద్యం 10 గంట్ల న ంచి మధ్యానం 12 గంట్ల వర్కు

Positive Ally, After School Care
22330 NE Marketplace Drive, Suite 121, Redmond, WA-98053
22641 NE Inglewood Hill Road, Suite 665, Sammamish, WA
http://www.positiveally.org/
13 13
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కవిత్ావలిరత
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స్ింకాీింత్ర స్ింబరాలు
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పాలవల్లి పుడమిపైన బుట్టిట్ - రుకమిణీ (కులాింతర) వివాహము
డ్ా . జగనానథసావమి ఇరగవరపు విరచితము


  
  
    
    


    
    
    
  

(Ocean of milk accousted matrilocal Vishnu and blamed Him for ignoring the importance of Father in law)

(You enraged me. I offer no more milk to terrestrials. Get your milk from yourself in
further incarnations)


    
    
    
    


 
  
 
  

(You churned out the deadly poison from my stomach and sent it to Shiva. Eternally
boon sanctioning Tree and Cow also collected from me is gifted to others without
even my knowledge or consent. I feel insulted)

(Vishnu serenely took incarnation as a pious cow boy the KRISHNA. Red bovine dust
betrayed his anger)


  
  
  
   
   
  
   
  
(The noble white elephant was presented to Indra who has goat testicles – he got as a
curse from Sage Goutham for his deceiving Lady Ahalya of great chastity. Becoming a
Tortoise of immense size you supported the Mandara mountain on my back. This


 
  
 
  
(Countless milch cows the pets of KRISHNA made a terrestrial ocean of milk)


  
   
  
   

Grace Lazarus
( John L. Scott, Real Estate Agent)
New & Luxury Homes Marketing Specialist,
11040 Main Street, Suite 200,
Bellevue, WA 98004

www.GraceLazarus.com
20 20
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Kiddie Academy of Redmond,
Childcare Learning Center
23445 NE Novelty Hill Road, Redmond, WA 98053
http://kiddieacademy191.reachlocal.net/
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పద వినోదిం

స ధ చద్లవ్డ
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Joe Banach, DPT, CSCS,
Redmond Ridge Physical Therapy,
22500 NE Marketplace Drive,
Suite 204 Redmond, WA 98053
http://www.irgpt.com/physical-therapy-in-redmond.htm
23 23
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ఆరోజుల్లల....
కీ.శే. కొతే పల్లి స్ుబిహిణయిం
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Nityananda Vedic Temple Seattle
2877, 152nd Ave NE, Bldg #13,
Redmond, WA 98052
Tel# 425-749-7073
http://vedictempleseattle.org/
25 25
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ఆంధరభోజుడు శ్రరకృష్ణ దేవర్యులు
మనోహర్ రెడ్డి వింట్ేరు
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Ruchi Indian Restaurant, 1360 156th Ave NE
Bellevue, WA 98007. www.ruchiindianrestaurant.com
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మా ఊరత వింట్
    
 
                 
   
               
              
             

              
               
               
          
   
               
                
                
  

         
                   
                    
                 
   
                
                
            
                 
               
             

Jaya Foods (Phone:425-898-8289)
Homemade Fresh Authentic Food
Veg and Non-veg delicacies
Weekly or Party Catering orders, Fresh Sweets and Snacks,
Biryani and Chinese dishes Email jayakulkarni@live.com
:

28 28
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 రాశిఫలాలు
దెైవజఞ శీీ తింగతరాల పిభాకర పూరణ యయ సదాధింత్ర (91-8819-237064)
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శిరస్ు వుిండగా మోకాల్ల పూజ
స్రళ్
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3పిశ్న: మీ నయననగ్రత పేర్ు ఎన్నన అక్షర్లు? పవి
ై ధంగ్ నెంబర్ుి అడుగుతూ జవ్బు ర్బట్్ు ంది 6 అననపుుడు ‘ఊ’ అన్న. మొద్ట్్
అక్షర్ం శ, శ్, క, క్,ప, ప్, అల గ 10 క్ంబినేష్న్స్ చెప్ుక, ‘నయ’ అననపుుడు ఆగతంది. అల గే మిగతయ 5 అక్షర్లు. ఇదేపద్ద తి
అమిపేర్ు, కమలపేర్ు, భర్త పేర్ు, పిలిలపేర్ి ు. వీట్్కే 20 న్న.లు అయంది. మీర్ు సాంతఇలుి, అదెదఇలుి, భవనం,అప్రటుమంట్ అన్న
‘ఊ’ కొట్ు డంతో సాంత ఇలుి అన్న వ్రస కుననది. పిలిల ద్గగ ర్ునయనర్? భర్త వునయనడయ? పో యేడయ? సపరేట్ అయపో యేర్? ఇల గ
అన్నన దయదయపు అర్గంట్ సేపు స్్గతంది. ఇద్ద ర్ూ లోపల్లకమ వెళళేర్ు. మరో ఇద్ద ర్ు వచిి, సంధా కటరీర్ గురతంచి అడగడయన్నకమ వచిింద్న్న
తెల్లసి, తయము వ్రసిన ప్త క్గతతం తీస కున్న వెళిే, మళ్ళే 10 న్న. లలో వచిి సంధా భర్త కమ గండం వుంద్న్న,మరో నెలలోగ్
పిరన్న్ప్ల్ అవుత ంద్న్న లేకపో తే 6 నెలల వర్కు పరమ దయలు, జబుులు, విపరీతమైన ఖర్ుి, మనోవ్ాధ్ి తపు స ఖం వుండద్న్న
చెప్ుర్ు. పరతహార్మడిగన
త సంధాకు 4వేల ర్ు.ఇసేత కేర్ళలో వునన వ్ళే ఆశరమంలో సంధా భర్త పేర్ున ఆయుష్ాహో మం, 40
రోజులు మిగతయ శ్ంత లు జరతపిస్త ్మన్న,41వ రోజున పరస్్ద్ం, కుంకుమ ఇస్్తమన్న చెప్ుర్ు. సంధా తనవద్ద వునన కేష్ 2వేలు,
మిగతయదయన్నకమ చెక్ వ్రసి వ్రతకచి
మ ింది.

మరో 10 న్న. లో మొద్ట్వెళిేన జంట్వచిి తమిళంలోవునన తయళపతరం పట్టుకువచిి కమలకమ చద్వమన్నచయిర్ు. ఆమ
తనక్భాష్ ర్ద్నట్ంతో, ఫర్వ్లేద్న్న, ఆవిష్య లునన కేసట్ ఇస్్తమన్న చెపుి , కేసట్ ఆన్స చేసర్
ే ు వ్ళళే. అమన ండి ర్బట్్ు నోట్
చేస కునన వివర్లంట్ే తల్లద్ండురల, ఆమ, భర్త , కొడుకుల పేర్ి ు, పళి పుట్్ ఆమవయస , సాంత ఇంట్లి వుంట్టననట్ట
ి మొతత ం
అన్నన చెప్ుర్ు. ఇక వ్ళళే సాంతంగ్ చెపుి నవి - కమల పుట్్ున తేది(ఆమ ఇచిింది మొద్ట్), సంవత్ర్ం, మ సం, తిధ్ి,
నక్షతరం (డేట్ ఆఫ్ బర్త , ట్మ
ై ు వుంట్ే, ఇంట్రటనట్లి చూసి కంపయాట్ర్ తెల్లసిన కమలవంట్్ వ్ర్ు యెవర్యనయ చెపువచ ి)
చెప్ుర్ు. ఆర్ుగుర్ు తోబుట్టువులకమ ఒకక అకక మ తరం బరతికుననద్న్న, అయద్ గుర్ు పో యేర్న్న (కొట్్ువత
ే కరటకుు ప్పం) చెప్ుర్ు.
మీర్ు భర్త న ండి విడిపో య, పిలిల వద్ద అన్నన వునయన మనశ్శంతి, తిండి, న్నద్రలేక బాధపడుత నయనర్ు. ఈ మనోవ్ాధ్ితో
రటండేళేలో కద్లలేన్న సిితి వసత ంది. మంచంమీద్ 4ఏళళే వునయనక అపుుడొ క స్్ామీజీ వచిి, మీకు శ్ంతిన్నస్్తర్ు. మీకు, మీ
కుట్టంబాన్నకమ ర్బో యే రటండేళళే చెడడక్లం. అన కోన్న ఆపద్లు ర్బో త నయనయ. నవగరహశ్ంతి, మీ కుట్టంబసభుాల పేర్
నక్షతరజప్లు, హో మ లు చేయంచయల్ల. న్నజాన్నకమ అద్ంతయ 10 వేల ర్ు.ల పన
ై ే అవుత ంది. పరసత తం సగండబిుసేత , ఇవ్ళళ మ కేర్ళ
ఆశరమ న్నకమ ఫో న్స చేసేత రేపే మొద్లెడతయర్ు. పయర్త వట్ాన్నకమ రటండు నెలలవుత ంది. మీర్ు వచయి నెల మిగతయ 5 వేలు ఇవ్ాల్ల' కేసట్
ఆగతపో యంది. ఆ స్త ీ 'మీరేమయనయ సందేహాలుంట్ే అడగ వచ ినన్న' చెపుగ్నే కమల, 'మ పిలిలతో ఇండియ లేక అమరతక్ లేక
సింగపయర్ి లో నేనక
ె కడునయనన ? మ పిలిలు నన న బాగ్ చూస్్తర్ లేదయ? మ పిలిలు మంచిజాబ్స్ లో వునయనర్, లేదయ? అన్న
అడిగతంది. 'మీ జాతకం చూసి జయాతిష్ ాలు అవన్నన చెపత ్ర్ు.' అననది స్త .ీ 'ఓ అల గ్, జర్గబో యేది చెపిున మీకు నేనడిగతన
మూడుపరశనల జవ్బులు తెల్లయవు ఎంద్ కంట్ే మీర్వి నననడగలేద్ ’ అన్న న్నలబడి, అకకన , సంధాన లేవమన్న కమల
వెళిబో త ంట్ే, ఆ స్త ీ తెలిబో తూ, 'పయజలకమ డబుు' అన్న నసిగతంది. వెంట్నే కమల,' మీకమచిిన 300ద్ండగే. మీర్ు సాయంగ్
చెపుి ంద్లి జబుులల్లస్టు . నేన భగవంత డిమీద్ నమికం వుననదయన్నన. నేనే సాయంగ్ భగవంత డి పయజ, ప్రర్ధన
చేస కుంట్టనయనన . నయ పిలిలు వచిి, 'అమ ి, నయకు ఫల నయది క్వ్లంట్ే ఎంత కష్ు మయనయ, ఏవేళయనయ చేసితీర్తయన .
మరొకరతచేత అడిగతసేత మ వ్డికమవాన . ఎంద్ కంట్ే వ్డికమ అడిగే హకుక, చన వు అమినయన నయవద్ద వుంది. దేముడూ అంతే.
నయకు ట్మ
ై ులేద్ దేముడయ, డబిుచిి మరొకరతచత
ే పయజ చేయస్్తన . నయ కోరతకతీర్ుి అంట్ే దేముడుకూడయ నయకు ట్ైము లేద్
న్నగొడవ వినడయన్నకమ పొ మింట్ాడు.శిర్స వుండగ్ మోక్ల్ల పయజకమ అర్ధ ముందయ? అయన మనంచేసన
ి ఖర్ి మనంక్క
ఎవర్న భవిస్్తర్ు? డబుుతో చేయంచే పయజలతో ప్పం పో త ందయ? అమ యకుల మనస లో లేన్నపో న్న భయ ందో ళనలు రేపి
డబుు చేస కొవ్లన్న చూడకండి' అన్న వ్ళే ముఖ లోి నెతత ర్ుచ కక లేకుండయ కడిగస
ే ి వీధ్ిలోకమ వెళిేపో యంది. కమకుకర్ుమనకుండయ
విమల, సంధా అన సరతంచేర్ు. యలుి
చేరస
ే రతకమ అంతకుముందే వచిిన శుభ ఆతరంగ్ ఎద్ ర్ువచిింది, 'పిన్నన,
ఏమయంది?'అంట్ూ. కమలన్న గ్ంబీర్ంగ్ 'చూడండి పిలిలూ! స్్ార్ధ పర్ుడయన మన్నషికమ, దేముడుకమ పో ల్లక్? అసలు మీర్ు
దేముడిన నమినపుుడు, ఇట్టవంట్్ తల తోక లేన్న శ్స్్తాలు ఎల నముిత నయనర్ు? కళళే, చెవులు, ముకుక, నోర్ువంట్్
పరధ్యనేందియ
ర
లునన తలకమ చేయన్న పయజ, ఇవాన్న గౌర్వం, మోక్లుకమ దేన్నకమ? తోట్్వ్రతకమ మన శకమత మేర్కు సహాయం చేయట్మే
దెైవ్ర్ధన. దేముడిన కూడయ విగరహంలో క్క మన ష్ ల లో చూడగల్లగతనవ్ర్ు ధన ాలు.' అంట్ూ చిర్ునవుాతో లేచింది అక్క,
పద్ వ్క్ కమ వెళద ్ం' అంట్ూ కమల.

Desi Big Bazaar,
Indian Grocery Stores
2789 152nd Ave NE,
Redmond, WA 98052
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