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తిరుమల ప్ర భాత సేవంజలి
ప్ర ణ వ్ మేళ్ళచెరువు

అదిగో శ్రీవార్త సేవకి సమయం ఆసన్నమంది! శ్రీ జీయం గారు, మర్తయు గొల్ల వాడు తాళాల్తో వసతిన్ానరు. అదిగో
వేదపండితుల్ు! జీయంగారు వారు, ఏకాంగత వారు, మర్తయు గొల్ల వాడు మల్ల మల్ల గా స్ాామి వార్త ఆల్య బంగారు వాకిలి కి
చేరుకొన్ానరు. ఈ బంగారు దాారము పై దశావతార్ాల్ు ఎంతో దేదీపయమాన్ంగా వెల్ుగుతున్ానయి. భల్ే, భల్ే! కౌసల్ాయ
సతపరజా ర్ామ, పూర్ాా సంధ్ాయ పరవరి తే! ఉత్తి ష్ట న్రసశారుుల్ా, కరి వయం దవ
ై మాహ్ననకం! వేదపండితుల్ు సతపరభాతం, స్తి తరం,
పరవత్తి , మంగళాశాసన్ాన్నన చదతవుతూ శ్రీవార్తన్న మేల్ు కొల్ుపుతారు. ల్ోపల్, శయన్మండపం ల్ో శ్రీ భోగ శ్రీన్నవాస మూర్తిన్న
మేల్ుకొలిపి, పరధ్ాన్ారచకుడు ఆ మూర్తిన్న శ్రీవార్త మూల్విగీహాన్నకి ఎడమ వెప
ై ు ఆ ముందత ర్ోజు ర్ాత్తర జర్తగన్
త ఏకాంత సేవల్ో
భాగంగా, బరహ్మ తీర్ాాన్నన ఒక వెండి గతన్ెన ల్ోకి పత సతకొంటారు. ఈ బరహ్మ తీర్ాాన్నకి కూడా ఎంతో పారధ్ాన్యత ఉంది. తర
తర్ాల్ుగా, పరత్త ర్ాత్తర వెంగమాంబ వార్త ముతాయల్ హారత్త అన్ంతరం, బరహ్మ దేవుడు సాయం వకి మ శ్రీ వార్తకి ఆర్ాధన్
న్నరాహ్నస్ి ారన్న ఒక న్మమకం. అందతవల్ల , ఈ తీర్ాాన్నన పరత్త న్నతయం భకుిల్కు పంచతతారు. పచచకరపూరం, కుంకుమ పువుా,
ఇల్ాచి, ల్వంగాల్ు తో తయారుచేసన్
ి ఈ మిశీమాన్నన ఎవర్న్
ై ా సవాకర్తస,ేి వార్తకి వెైకుంఠ పారపిి కల్ుగుతుంది అన్న పదద ల్ు
చపుతారు. అదిగో, తర తొలిగతంచారు! రండి, మన్ము గూడ శ్రీ వార్త విశారపప సతందరశన్ాన్నన ప ందతదాము.

!!! ఓం న్మో వేంకటేశాయ !!!
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అసిమంచని సఫరుయడు – అభినవ పోతన

ప్ర ణ వ్ మేళ్ళచెరువు
దే వరా జు స్వం బమఫరిి , చెనఫూర్, అది లాబాద్ జిలాా

అతడొ క అచచమన్ తల్ుగు జాత్తరతనం. పరత్తభ గల్ కవి.

ఈ మహాకవికి 8వ యిేట ఉపన్యన్ంతో పాట శ్రీ

మసక బారన్న తల్ుగు వెల్ుగు. ఉతి మ కవిత అతన్న అంతరంగం.

ర్ామతారక మంతోరపదేశం పద మూడవ యిేట శ్రీ వాగేశార్ీ

పరబంధ కవుల్ందరప అతన్న ఆదరశం. వృత్తి ల్ోన్త, పరవృత్తి ల్ోన్త ఈ మహామంతోరపదేశం సమకూర్ాయి. అపూటీన్తండి ఆయన్
మహాకవి పత తన్నన్త బో లిన్ అభిన్వ పత తన్. కల్ం ఎత్తి రచించిన్ా మడికొండ సమీపాన్ గల్ మటట గుటట పై గల్ గుళళల్ో గుండాల్ల్ో
గళం విపిూ కవితా గాన్ం చేసన్
ి ా, తన్దన్
ై పల్ుకు పసందతతో,

కొంత కాల్ం న్నయమ న్నష్ట ల్తో, తాన్త సవాకర్తంచిన్ వాగీశార్ీ

తన్దన్
ై శైలి విన్ాయసంతో న్ేటి యువతరం వార్తన్న అల్ముకొన్న

మహామంతారన్నన జపించి సిదు ప
ి ందారు. పర్తణామంగా అతన్నల్ో

మరపు తర్తపించే స్ాహ్నతయ జారుష్ం వాన్మామల్ ై వరదాచారుయల్

విదాయ విజాాన్జిజాాసల్ు పల్ులచిలికాయి. కీమంగా అతన్నల్ో

వార్తది. ఖండకావయం, మహాకావయం, హ్ర్తకథ, బురీకథ, ఇతాయది

కవితాధ్ార వెలిల విర్తసింది. మల్మల్ల గా అతన్న హ్ృదయాల్యంల్ో

బహ్ువిధ రచన్ల్ గావించిన్ కళాతపసిా ఆయన్. సంసకృత

ఒదిగత యున్న కవితా విహ్ంగం ర్కకల్ు విపిూ విశాల్

భాషా సగంధతడై సంస్ాకరం సంతకించతకొన్న

వియుతి ల్ంల్ోకి ఎగతసిపత యింది. వింతగతుల్ విహ్ర్తంచి కమమన్న

స్ాధతయశుడాయన్. ఆయన్ సంస్ాకరం వచన్ంతోన్ే కాదత;

కవితా సతధల్న్త కుర్తపించింది.

వరి న్ంల్ోన్ూ వయకి మౌతుంది. కోకిల్కు గాన్ం వల్ ఈ కవికి

ల్బు పత్త
ర ష్ు
ు ల్ ైన్ వరదాచారుయల్ు రచించిన్ కావాయల్ల్ో

కవితాం సహ్జంగా అబ్బిన్ కళ. ఒక స్ారసాతసరష్టగా ఆయన్

పత తన్ చర్తతమ
ర ు అతన్నన్న అభిన్వపత తన్గా పరపంచాన్నకి పర్తచయం

పర్ాకీమించిన్ ఆన్ాటి స్ాహ్నతయ పరపంచం ఎటిటదో తలిసికోన్డం

చేసన్
ి మహాకావయం. మహాకావయంల్ో ఆచారుయల్ వారు శబద ంతో

ఎంతో అవసరం. ఆ మహా కవితో పర్తచయం పన్ననటి జల్ుల.

పఠతతల్ చవుల్ు బటిట ఆడిస్ి ాడు. అరు ంతో హ్ృదయాన్నన బటిట

ఆయన్తో చలికారం మేలిమి బంగారం.

ఊగతస్ి ాడు. శబద సంగీతం వీర్త కవితకు ల్ాసయ న్ేర్తూంది. అరు గౌరవం

ఆంధర కవి పండితాళికి ఆంధ్ారవళికి చిరపర్తచితుల్ ైన్

వీర్త కవితకు అభిన్యం న్ేర్తూంది. ఇటిట గుణ సంపద వల్ల న్ే వీర్త

వరదాచారుయల్ు వరంగల్ జిల్ాల ల్ోన్న మడికొండల్ోన్న ఒక

కవిత వేదంల్ా విన్నపిసి తంది. వీర్త కవితల్ో అడుగడుగున్ా కన్నపించే

విదాతుకట ంబంల్ో జన్నమంచారు. వివాహాన్ంతరం, తమ

గుణం స్ారాకాతీన్ సతయ భోధ.

పూరాజుల్ జన్మసా ల్మన్ చన్ూనరు ల్ో సిారపడాారు. తండిగ
ర ార్త

(continued next page)

బహ్ుముఖపాండిత్త, అగీజుల్ స్ాహ్చరయం అతన్నన్న సంసకృతాంధర
భాషాదయయాన్ాన్నకి పుర్తగొల్ాూయి.
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ఈ మహాకవి పదయం వారసిన్ా పాట వారసిన్ా, అది మొదల్ు

అల్ంకార్ాన్నన ర్ామణీయకతన్త జోడించి గణబదు ం చేసి ూ

శీవణాన్ందమోన్ర్తచ పిదప తేన్ే స్త న్టల రుచి చూపి తరువాత

అందత సంగీతతాాన్నన చొపూి ంచడం ఆయన్ రచన్ల్ో గల్

హ్ృదయ కుహ్రంల్ో పరవేశంచి అవయకి మన్ ఆన్ందాన్నన

పరతయే కత. సమకాలీన్ స్ాహ్నతయ పరకీయ
ి ల్ల్ో వీర్త పదయం అతయంత

అందిసి తంది.

హ్ృదయంగా ఉంట ంది. మావిగున్నన్త వర్తణంచిన్ా, వారు

సతధ్ాతరంగతతాల్ ైన్ సంసకృత పదన్నరఘరుల్న్త, కపురపు
పల్ుకుల్వంటి కల్కాండ చిల్ుకల్న్త బో లిన్ జాన్త

మాల్వల్ేలన్త చిత్తరంచిన్ా, శాంత్తగీత్తన్న బో ధ్ించిన్ా, వసంత శోభన్త
కీర్ి ంత చిన్ా వార్త వరణన్ అపూరాంగా ఉంట ంది.

తన్తగున్తడుల్న్త, చితి దీపకముల్ న్
ై శబాదల్ంకారముల్న్త
గుతి కాగోన్ానర్ా, ఈ మహాకవి అన్న అన్నపిసి తంది. ఆ మహాకవి
తాన్త ఏ స్ాహ్నతయ పరకీయ
ి న్త చేపటిటన్ా, వసతివరణన్తో

తల్ుగు భాష్ పరపంచంల్ో ఉన్నంత కాల్ం
వరదాచారుయల్ కవిత సజీవంగా న్నలిచి యుండగల్దన్తటల్ో ఎటిట
సందేహ్ం ల్ేదత.

TIARA, The Boutique
Web - fb.com/TiaraTheBoutique
Phone #: (206) 883-6876
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ై అబండ్ (పాటల్ు)
జనయ- లఫ్
వి శ్వామతర (viswamitra@gmail.com)

ఒంట రిగా
ఊహ్ల్ోల చేర్త న్న్తన ఊర్తంచకే
కళళల్ో కదల్ాడి మన్సత కదిలించకే
ఒంటర్తగా ఉన్ానన్త, జంట కోరుతున్ానన్త
న్ాకదతరు పడక న్న్తన విసిగతంచకే
న్ాతో వస్ాివన్న న్ే కోరుతున్ానన్త
న్ాతో ఉంటావన్న న్ేన్ాశపడాాన్త
ఒంటర్తగా ఉన్ానన్త, జంట కోరుతున్ానన్త
న్న అడుగుల్ో అడుగున్ెై న్ే స్ాగుతున్ానన్త
మన్ కోసం ఈ పాట ర్ాసతకున్ానన్త
న్నతో పాడాల్న్న న్ే వేచియున్ానన్త
ఒంటర్తగా ఉన్ానన్త, జంట కోరుతున్ానన్త
మన్యిదద ర్త సంగీతం న్ే పాడుకుంటాన్త

దోబఫచులాట
దో బూచతల్ాట ఆడకే దేవి

కొంగు న్నతో ముడి వేసి

వచాచన్త న్న వెంట న్నన్త కోర్త

మన్సతల్ు ర్ండు జత చేసి

పకకకు తోసి, మన్సతన్త దో చి

చేత్తల్ో చయియ మలిల గా వేసి

ఇబింది పటట కే చకోర్త

తోడు ర్ావే న్డిచస
ే ి

కళళతో వెంటన్ే కటేటసి
చూపుల్తో గటిటగా చతటేటసి

దో బూచతల్ాట ...

న్వుాల్ పరువున్త పర్తచస
ే ి
ఊహాల్తో న్న్తన వాటేసి
దో బూచతల్ాట ...

(continued next page)
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చీర్
న్డుమున్త చతటట కోన్ా, మన్సతన్న హ్తు
ి కోన్ా
అల్ల ర్త మాన్తకోన్ా, పిన్తనల్ు గుచతచకోన్ా
గంజిన్న పుచతచకోన్ా, వాన్కి గొడుగు కాన్ా
ఎండకు న్నడన్నన్ా, ర్ాత్తర్త విడిచిపత న్ా
గతన్న
ె ల్ు వేడి కాన్, వాటిన్న దించి పత న్ా
కన్ననళళళ కారుతున్న, వెంటన్ే తుడవ ల్ేన్ా
వాన్ల్ు వరదల్ ైన్, పప
ై ైకి కదల్ల్ేన్ా
కూరల్ సంచి ల్ేన్, ముడేసేి మూట కాన్ా
అందాల్ు చూపల్ేన్ా బంధ్ాల్ు కల్పల్ేన్ా
పంఖాల్ు ల్ేకపత యిన్, బదతల్ుగ గాలిన్నన్ా
పిల్లల్ు భోంచేస,ేి మూతుల్ు తుడిచి పత న్ా
కాలికి దబిల్ ైన్, కటల న్నన కటిట పత న్ా
అలిగతతే భారయకైన్, కంచి పటట చీర కాన్ా?
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తెలుగుబడి 2010-2011 వత్సర ాంతోత్సవము
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తెలుగు బడి 2011-2012 ఉప ధ్యాయులు
ఎడమ న్తంచి కుడి:మాధవి గురజాల్, దేవకి తాడేపలిల , అరుణ ర్డిా, కుమార్ శష్ట , మూర్తి గొర్తి, ల్క్ష్ిమ వంటేరు, మన్ోహ్ర్ వంటేరు, హ్న్త పి న్నంర్ాజు

కదలి రండి భాష్ న్రయగా!
పదాములు — మూరిి గొరిి
కాం|| కొలువుల జెరబడి నలుగుచు

బలు యాశల వెన్యాడుచు మరచిరి తెలు ున్
బలువురకట కరువ యెను
తెలుగు పలుకు మరుగ యెను తెలుగు విభవముల్
కాం|| తెలుగును మన బాలలు కడు

కాం|| శనవ రము వేదయలయ

సులువుగ న్ేరవగ బలుకుల జిరుత్లు చెలువౌ

మున, హాందు ముకుాందదేవ మాందిరములు రెాం

చిలుకల త్లపాంపగ పలు

టను రవి వ రము, నడచును

న్ెలవుల మన సమితి బెటటె నాంపున బడులన్

మన బడులిక కదలి రాండి భాష నరయగ !
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బాబోయ్ పికిూక్
సఫ నృత
ర్ేఖా” వీధ్ిల్ోన్తండే భారయన్న పదద గా పిల్ుసూ
ి హ్డావిడిగా వచేచడు గతర్త. అతన్నన తలిసిన్ సేనహ్నతుల్ంతా గతర్తన్న ‘హ్డావిడి గతర్త’
అన్న పిల్ుసతింటారు సరదాగా. ‘ఏమిటండీ అంత హ్డావిడి’ వంటింట్లంచి భార్ాయమణి చేతుల్ు తుడుచత కుంటూ అంటూ వచిచంది. ‘ర్ేపు
వచేచ ఆదివారం మన్ం గేీట్ పికినక్ స్ాూట్ కల్
ై ాసగతర్క
త ి వెళళబో తున్ానమోయ్. చాల్ా బాగుంట ందట. మావాళళళ ఈమధయ వెళళళచేచరు.
ఇవాళ ఆఫవసతల్ో మా రవికి వచిచంది ఈ ఐడియా. ఈ మధయ మేము ఆఫవసత పికినక్ ‘స్ాగరగతర్త’ కి వెళిళన్పూట నంచి ‘భారయల్ు
మమమల్ న కకడికీ తీసతకళళటం ల్ేదన్న స్ాధ్ిసి తన్ానరట’ అంటూ భారయన్న కొంటెగా చూసూ
ి , ’అందరప న్ావంటి అదృష్ట వంతుల్ుంటార్ా
మర్త’ అన్ానడు భారయ కళల ల్ోకి చూసూ
ి . ‘ఇదేమిటి బాబో య్, ముల్గ చటెటకికంచేసి తన్ానరు. దిగల్ేక న్ా కాళళళ విరుగుతాయి కాన్న అసల్ు
సంగత్త చపూండి’ అంది ర్ేఖ ఎంతో ఉతాాహ్ంగా. ‘ఆగవోయ్ పాయింట కి వచేచసతిన్ాన. ఇవాళ ల్ంచ్ ల్ో రవి వాడి భారయ సంగత్త
చపూగాన్ే, ఒకర్ొకర్ే తమకీ అదే గొడవ ఇంట్ల అయిందన్న చపేూరు. ఫన్
ై ల్ గా న్ేన్ొకకడేన ఇంట్ల గోల్ ల్ేన్నవాణిణ. మొదట పదిమందిమి
కలిసి వెళద ామన్న అన్తకున్ానం కాన్న ఎవర్తకారణాల్ు వాళళకుండి డారప్ అయిపత యిేరంతా. ఫన్
ై ల్ గా రవి, న్ేన్త పికినక్ కి ఫేమిలీస్ తో
వెళద ామన్తకున్ానము. అందతకన్న న్నవు, న్ేన్త, హ్ర్త (గతర్త తముమడు 18సం. వీళళవదద వుండి చదతవుకుంట న్ానడు) మన్ 14న్ెల్ల్
ముదతదల్మూట ధృత్తతో, ఆదివారం ఉదయం 7గంటల్కల్ాల బయల్ేదర్త మన్కి వాళళకి మిడ్ పాయింట్ గా వుంట ందన్న, దాారకాన్గర్
జంక్షన్ వదద కల్ుదాదమన్తకున్ానం. ఇది ఒక పాట్ ల్క్ వంటిద.ి కన్తక సతల్ువుగా వుండేది ఏమయిన్ా చేసి తీసతకళతి సర్త. ’అన్ానడు.
వెంటన్ే ర్ేఖ అందతకున్న,’సర్ే కాన్న రవి, గౌర్త, మన్ం ముగుురం, వాళళ ఏడాది పాప శృత్త, మన్ ధృత్త, ఏమి సందడిగా వుంట ంది? ’
అంది. ‘అయితే పికన
ి క్ వదాద?’ అన్ానడు గతర్త. ‘కిీతం స్ార్త మదారస్ మా వాళిళంటికి వెళిళన్పుూడు ఎంత చకకగా మా ఇదద రకకల్ు, వాళళ
ఫరండ్, మా అన్నయయమొతి ం న్ాల్ుగు ఫామిలీస్ తో కలిసి వెళతళం కదా. తల్ో ఐటమ్ చొపుూన్ బరక్
ర ఫాస్ట కి ఉపామ ఒకరు, ఒకరు
చకీప ంగలి సవాట్, మిగతావారు పులిహార, దదోు ోజన్ం చేసి తచేచరు. స్ాయంతరం వెళతళటపుూడు మిగతలిన్వి త్తన్న, ఖాళీ బాకుాల్తో
స్ాయంతరం 5గం. ల్కు వెన్కిక వచేచము, గురుి ల్ేదూ?’ అంది ర్ేఖ. ‘ఎల్ా మర్తచిపత గల్న్త చపుూ, ఆ మామిడిచటల తోపుల్ో భోజన్ాల్ు,
రకరకాల్ ఆటల్ు, అన్ాిోక్షర్త, ఓహ్, సరదాగా గడపడం మీవాళళకి తలిసి న్టల చాల్మందికి తలియదో య్ ’ అన్ానడు విపాూర్తన్ ముఖంతో
పాత జాణపకాల్ు న్ెమరుకు ర్ాగా. ‘యిపుూడూ అల్ాగే ఎంజాయ్ చేదద ామండీ. తేడా అల్ాల అపుూడు మావాళళ
ల , యిపుూడు మన్వాళళళ,
అంతే. మీ బావగార్తల దద ర్క
త ీ ఫత న్ చేసి, మన్ పికినక్ సంగత్త చపిూ, కుట ంబాల్తో రమమన్ండి. ఉమకక, బావ, న్ల్ుగురు పిల్లల్ు, రమకక,
బావ, ఇదద రు పిల్లల్ు, మన్ం ముగుురు, రవి, గౌర్త కలిసి 15మంది, మన్ ధృత్త, శృత్త, మొతి ం అన్నన వయసతల్ పిల్లల్తో చాల్ా సరదాగా
వుంట ంది.’ అంది రమ ఉతాాహ్ంతో. ‘ఓకే, హ్ర్ీ, ఫత న్ోల బావలింట్ల వున్ానర్ేమో కన్తకోక’ అన్న వెంటన్ే కారయరంగం ల్ోకి దిగడ
ే ు గతర్త.
పరుగత్తి వెళిల ఫత న్ డయల్ చేసి అన్నకిచేచడు హ్ర్త ర్టిటంచిన్ ఉతాాహ్ంతో. అవతల్న్తండి ‘హ్ల్ో’అన్న విన్గాన్ే హ్ుషారుగా
’బావా, ఎల్ావున్ానరు మీరంతా’ అన్న యోగక్ష్ేమాల్ు అయిేక పికన
ి క్ సంగత్త చపేూడు గతర్త. ఉమ భరి ర్ాజేష్ సంతోష్ంగా విజిల్ వేసడ
ే ు.
‘అల్ ర్ట్
ై బామమర్తదీ, న్న లిస్ట కి మమమలిన కలిపేయి. ఏమేమి చేయాల్ో మీ అకకకు చపుూ, ర్ేఖన్న మాతరం ఇబింది పటట కు. పికినక్ పేరు
విన్గాన్ే పరుగున్ వచిచందిదిగో న్ా సతీత్తల్కం’ అంటూ భారయ చేత్తకిచేచడు ఫత న్. ‘అకాక ‘ అన్న ఏదో చపూబో యిన్ తముమడితో’ న్ేన్నకకడే
వుండి అంతా విన్ానన్తర్ా గతర్త. ఇవాళ శుకీవారం. ఎల్ులండి పికినక్ అన్న మాట. ఉదయం 8గం. కి మీరు మా ఇంటికి రండి.
రమ,ఆన్ంద్, పిల్లలిన ఆ టెమ
ై ుకి రమమంటాన్త. యికకడ అందరం టిఫన్
ి చేసి 9గం.కి బయల్ేదర్తపత తే స్ాయంతరం దాకా అన్నన త్తర్తగత బీచ్
కూడా చూసి వెన్కిక వచేచదాదము. ఈ మధయ మన్ ‘విశాఖ’ ఎంత గేీట్ గా తయారయిందన్న. మన్ం మాతరం ఎకకడికి వెళలడం ల్ేదత.
ధన్తర్ామసం కదా అందతకన్న న్ేన్త ప ంగలి, పులిహార, పరుగన్నం, సవాట్ తస్ాిన్త. రమ ఉపామవో, ఇడీల వో ప దతదన్న టిఫన్
ి కి చేసి
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తమమంటాన్త. ర్ేఖన్న మాతరం ఏమి శీమ పడొ దదన్త చంటిపల్
ి ల , మళీళ గరభవత్త కూడాన్త. తాన్త తచిచన్ా మేము ఒపుూకోమన్న చపుూ.’
అంది. సర్ే అన్న ఫత న్ పటేటసేడు గతర్త. ఇంతల్ో ఆన్ంద్ క్ష్ేమసమాచార్ాల్ు విచార్తంచడాన్నకి ఫత న్ చేసడ
ే ు గతర్తకి. తాన్ే చేదద ామన్త
కుంట న్ానన్న్న చపిూ పికినక్ పరస్ి ావన్ తచేచడు గతర్త. ‘ష్ూర్. మేము న్ల్ుగురం గాయరంటీ అన్న, అకకడే ఆతృతగా తముమడి తో
మాటాలడడాన్నకి వేచి వున్న భారయ రమకి ఫత న్ ఇచేచడు. ఆమ కూడా ఉమ ల్ాగే తమిదద రం ర్ేఖ కన్న పదద వాళళమన్న, చంటి పిల్లల్
బాధయత ల్ేదత కన్తక ఆ ర్ోజు మొతి ం మూడు పూటల్కి కావల్సిన్ భోజన్పదార్ాదల్న్నన 15 మందికి వండి తస్ాిమన్న చపిూంది. ఉమ
ఇంట్ల తామంతా 7-40 కల్ాల వుంటామన్న చపిూంది. చాల్ా సంతోష్ంగా గతర్త ఫవల్యిేడు. ర్ేఖ అకకల్ు వసేి తపూ సరదా ల్ేదన్న
రమమన్నందతకు, అకకల్ు ర్ేఖ పటల చూపించిన్ అభిమాన్ం, కన్ార్న కి తగ ముర్తసి పత యిేడు. బావల్ు ర్ేఖన్న శీమ పటట వదద న్న సంగత్త,
అకకల్ు చేయవదద న్న, తామేమి తస్ాిమన్ానర్ో ర్ేఖకి, హ్ర్తకి వివర్తంచి, వుటిట చేతుల్తో వెళళకుండా ఫ్ూ
ూ ట్ా తీసతకళాదమన్న భారయకి
న్చచచపేూడు గతర్త. అందరప ఉమకక ఇంట్ల కల్వడాన్నకి పాలన్ వేసిన్ సంగత్త చపిూ, ఆదివారం ఉదయం 7-30 బస్ ల్ోబయల్ేదర్తతే
కొతి ర్ోడోల వున్నఉమకక ఇంటికి 8గం. ల్ోపే చేరతామన్న చపేూడు గతర్త భారయకి.
అకకడే వుండి అంతా వింట న్న హ్ర్త, ‘అన్నయాయ, అసల్ు బస్ ల్ో ఎందతకు వెళళటం? వదిన్కు పాపతో బస్ ల్ో వెళళడం శీమ
కన్తక మీరు పాపతో న్న సూకటర్ మీద డర్
ై క్ట గా ‘కైల్ాసగతర్త’ కి వెళిళప ండి. న్ేన్త బస్ మీద ఉమకక ఇంటికి వెళిళ వాళల ందర్తతో కలిసి
వస్ాిన్త’ అన్ానడు. ‘అల్ాగందతకు ల్ేర్ా, మీ వదిన్ వొపుూకోదత.’ అన్న గతర్త
త ో, ‘ఇంకా న్యం. అందరం కలిసి వెళద ామన్తకున్న మళీళ
సూకటర్ ఏమిటి హ్ర్ీ. సరదాగా ముగుురం బస్ ల్ో వెళద ాం’ అంది ర్ేఖ. తమ పాలన్ంతా రవికి ఫత న్ ల్ో చపిూ, తాము అకకల్తో, వాళళ
కుట ంబాల్తో కలిసి కల్
ై ాసగతర్త 9-30 కంతా చేరతామన్న, ఆ టెైముకి రవిన్న, భారయ, వాళళ పాపతో డర్
ై క్ట గా అకకడకు సూకటర్ మీద
వచేచయమన్న చపేూడు గతర్త. పర్ెక్ట పాలన్ అన్న మచతచకున్ానడు రవి. ఉమ ,రమల్ మాటల్ు న్మిమన్ గతర్త తన్న్ేమీ చేయవదద న్నచపిూన్ా,
ఒకే వూళళళ వుండడం వల్న్, పళళయిన్ ఆ ర్ండేళలల్ో వాళళన్న బాగా ఎర్తగన్
త ర్ేఖ తల్కి 6 చొపుూన్ ల్ కక వేసి, ముందత ర్ోజే భరి ఇంట్ల
ల్ేన్న టెైముల్ో 100 పూర్ీల్ు, వాటికి తగు కూర, జామ్ అన్ననచేసి, జాగీతిగా విడివిడిగా బాకుాల్ల్ో పాయక్ చేసింది. ర్ాత్తర తాన్త తచిచన్
ఫ్ూ
ూ ట్ా పికినక్ స్ామాన్త వదద పడుతూ ఆ బాకుాల్న్నన చూసిన్ గతర్త అన్వసర శీమ పడిందన్న, అకకల్ు తాము వదద న్ాన చేసిన్ందతకు
న్ొచతచకుంటారన్న చపిూ, భారయన్న కోపూడాాడు. హ్ర్త మాతరం వదిన్న్న సపత ర్ట చేసి ూ వాళళళ తచిచన్పుూడు మాట చూదాదం ల్ే అన్ానడు.
గతర్త, ‘న్ోరుమయియ, వాళళళ మన్ అకకల్ు జోక్ చేయటాన్నకి’ అన్ానడు మంద లిసూ
ి తముమడిన. ర్ేఖ న్విా వూరుకుంది.
అందరప సరదాగా ఎదతరుచూసతిన్న ఆదివారం ర్ాన్ే వచిచంది. వుదయం 5గం. కి ల్ేచి ర్ేఖ ఇడీల , చటీన చేసింది. ముగుురు
కడుపు న్నండా టిఫిన్ త్తన్న కాఫవల్ు తారగత, పాలన్ పరకారం ఉమ ఇంటికి ఆట్ ల్ో 7-50 కి చేర్ేరు. భరి కి అర్జ ంట్ గా అతన్న ఫరండ్ తో అరకు
వెళాళలిావచిచందన్న, తన్త, పిల్లల్ు ఒకక అరగంటల్ో ర్డీ అన్న, వాళళన్న కూర్ోచమన్న, ర్ేఖన్న కూతుర్తకి జడ అల్ల మన్న పురమాయించి
స్ానన్ాన్నకి వెళిలంది ఉమ. ఇంతల్ో పరకక వీధ్ిల్ో వున్న రమ, పిల్లల్ు ఉమ ఇంటికి చేర్ేరు. బావ ఏడీ అన్న అడిగన్
త తముమళళకి, భరి
ఆఫవసతకి అన్తకోకుండా వెళాళలిావచిచందన్న, మాన్ేదద ామంటే పిల్లల్ు తగ గొడవ చేయటం వల్న్ వచేచన్న్న చపిూంది రమ. ఉమ పిల్లల్ు,
రమ పిల్లల్ు అంతా 16-12 మధయ వయసత వాళళ
ల . ఏమి తసతిన్ానవన్న అడిగన్
త అకకకు తన్ ఆబకు అంతు ల్ేదన్న, పిల్లల్కి పపుూ
అన్నం, ఇడీల , ర్ొటెటల్ు చపిూన్ రమ మాటల్ు విన్న గతుకుకమంది, ఒకక మన్నషి టిఫిన్ గా
త్తన్డాన్నకి సర్తపడే పులిహారతో బయల్ేదర్తన్ ఉమ. ఈ సంభాష్ణ విన్న గతర్త భారయ వంక గరాంగా
చూసేడు ’చూసేవా, న్నవు చేసన్
ి దంతా మన్ం త్తర్తగత తీసతకళాళలిాందే’ అన్నటల . ఇంకా 9గం.
కూడా అవల్ేదన్న, పది గజాల్ల్ో వున్న బస్ స్ాటప్ కి కబురుల చపుూకుంటూ న్డుదాదమన్న
తముమళళకి, ముందే అల్సిపత తే అకకడ సరదా వుండదంటూ ఉమ, రమ తమ పిల్లల్తో
బరరమయిన్ా అడకుండా ఆట్ల్ల్ో ఎకిక కూరుచన్ానరు. 9-30 కి కల్
ై ాసగతర్త చేర్ేరు. ‘అయోయ, న్ా
పర్ేాదీ, న్ా మత్తమండ, ఇంట్ల మర్తచిపత యిేన్త.’ అన్న ఉమ, ‘అయోయ న్ా పర్ా. మా ఇంటిన్తండి
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మీ ఇంటికి వసతిన్న తోరవల్ో పడిపత యి న్టల ంది. న్నన్నర్ాతేర ఇవాళ ర్ాన్తపత న్త ఆట్ల్ు, ఇతర ఖరుచల్కన్న వెయియ రపపాయల్ు పటేటన్త.
న్ాకంత సిగు ో తముమడిన అడగాల్న్ాన. అంతకంత అయింది’ అన్న సాగతం ల్ా అందర్తకీ విన్నపించేల్ా అంది రమ. ఆట్ వాళళళ
తొందరచేయడంతో గతర్త మూడు ఆట్ల్కి మీటర్ చూసి 450 ఇచేచడు. వీళళళ వెళిళన్ 10న్నముషాల్కి రవి, భారయ వచేచరు ఫ్ాలస్క, పదద
కార్తయర్ తో. చతటూ
ట వున్న సవన్ర్ీల్ు చూదాదమన్న హ్ర్తకి, ముందత టిఫన్
ి చేదద ామన్న గతర్త తమన్న ల్ేట్ చేసేి త్తడతాడన్న, ఏమి త్తన్కుండా
బయల్ేదర్ేమన్న చపేూరు. ‘సర్ే కాన్నండి’ అన్నహ్ర్తన్న, చికాగాు చూసి, వంట, టిఫిన్ ర్ండు వండడాన్నకి టెైము ల్ేక, భోజన్ాల్కి తచేచమన్న
చపేూరు. ‘మా మరదల్ు మమమలిన ఎపుూడు పసతి వుంచదతల్ే అంటూ ర్ేఖ తచిచన్ పాకట్ా చన్తవుగా విపిూ, ‘అబో ి పూర్ీల్ే’ అంటూ
పిల్లల్న్న పిలిచి ర్ేఖ తచిచన్ అర్తటాకుల్ల్ో తల్ా 8 పూర్ీల్ు చొపుూన్ పటిటచిచ, తాము తీసతకున్ానరు. ఎల్ాగూ పది గంటల్ంటే తమ
భోజన్ం వేళత అన్న చపూ
ి త్తన్న వచేచమన్ానరన్న,
ి , మర్ాయదకు రవి, భారయకు, గతర్త, హ్ర్తక,ి ర్ేఖకు 2 పూర్ీల్ు చొపుూన్ పటిట,’మీరంతా టిఫన్
పంకిి భరదం ల్ేకుండా తల్కి ర్ండే ఇసతిన్ానమన్న’ చపిూ ఇచేచరు. రవి, భారయ గౌర్త మొహ్మాట పడుతుంటే అపూటికే ఒళళళ మండుతున్న
హ్ర్త’ ఫ్రవాల్ేదండీ, వదిన్ ఒకకరప న్నన్నటిన్తండి చేసన్
ి వివన్నన. కన్నసం మీకు రుచి తలియాలికదా’ అంటూ బల్వంతం చేసి ఇచేచడు.
ర్ేఖ కిచిచన్ ర్ండు పూర్ీల్ల్ో కూడా రమ పిల్లలింకా కావాల్ంటే ‘అతి న్న అడుగు. తన్కపుూడు ఆకలి వుండదత’ అన్న ‘ఏమమోమయ్,
మరదల్ా, న్న కాబో యిే అల్ులడికి అతి గారు చేసిన్ పూర్ీ ఇంకా కావాల్ంట’ అన్న జోక్ ల్ా అంటూ జవాబు కదతరు చూడకుండాన్ే తీసి
పిల్లల్కి ఇచేచసింది. అది చూసిన్ గౌర్త స్ాన్తభూత్తగా ర్ేఖన్న చూసూ
ి , ’పవల జ్, ర్ేఖా, న్నవు వటిట మన్నషివి కూడా కావన్న ఓవలిటన్ తచేచన్త’
అంటూ బల్వంతాన్ కపుూల్ో పత సి ర్ేఖచేత పేరమతో తారగతంచింది. చూసతిండగాన్ే 5 న్నముషాల్ల్ో ర్ేఖ గంటన్నర చేసి తచిచన్ పూర్ీల్ు,
కూర, జామ్ మొతి ం ఎగతర్తపత యిేయి. త్తన్డాన్నకి ఆసకిి వున్ాన, చేసే ఓపిక ల్ేక ఈ అకకచల్ల ళిళదద రు ఏన్ాడూ పూర్ీల్ వంటివి చేయరు.
పదాదమకి ల్ోభం, చిన్ానమకి సతకుమారం. ఖాళీ ఆకుల్ు పార్ేసి, ‘థాంక్ా అతాి, ఎన్ానళళయిందో పూర్ీల్ు త్తన్న’ అన్న తృపిి గా ల్ేచేరు.
ర్ేఖతో,’మీ అన్నగార్తకి పూర్ీల్ంటే ఎంతో ఇష్ట ం. చేసి పటాటల్ే కాన్న అవలీల్గా 12 ల్ాగతంచేస్ి ారు. అయితే న్ూన్ె ఒంటికి మంచిది కాదన్న
తల్పటట న్ెపుూడు. న్ాల్ాగా ఒకట్ ర్ండో త్తంటే ఫ్ర్ాాల్ేదత.’ అంది ఉమ. వెంటన్ే రమ, ‘ న్తవుా ర్ండు
త్తంటే మిగతావన్నన ఎవరు త్తన్ానరు? మీ పిల్లల్ా? అంది కోపంగా. ‘అబరి, మా పిల్లల్ు న్నల్ువెతి ు బంగారం
పత సిన్ా ర్ండు కన్ాన త్తన్ల్ేరు, ఒటట .’ అంది ఉమ న్నపుూల్ు కుర్తపిసి ూ. ‘మరయితే వాళల యిదతగుర్తకి 10,
న్న పిల్లల్కి, న్నకు న్ల్ుగుర్తకి 10 అయితే న్ేన్త, న్ా ఇదద రు పిల్లల్ు 80 త్తన్ానమన్ా న్న వుదేదశయం?’ అన్న
గర్తజంచింది రమ. పర్ాయివారు, పదద గా పర్తచయం ల్ేన్న రవి, గౌర్త తల్ల బో యి చూసతిన్ానరన్న
ఇంగతతమయిన్ ల్ేకుండా. పర్తసా త్త
ి ముదతరు తోందన్న గీహ్నంచిన్ తముమళిళదద రప ‘ఏమిటర్ాీ పరచికాల్ల్ో
పడాారు. అవి ఎకకడయిన్ వుంటాయి కాన్న పదండి, బో ల్ డు చూడవలిాన్వి వున్ానయి. పరకృత్త
స్ ందర్ాయల్న్నన చూసి ఆన్ందిదద ాం ర్ేఖా, పదర్ా రవీ’ అంటూ గతర్త ముందత దార్త తీయడంతో అంతా అతన్నన అన్తసర్తంచేరు.
కైల్ాసగతర్త న్నజంగా పేరుకి తగు టేల ఆర్తటఫష
వ ియల్ మంచతమీద కూరుచన్న గౌర్ీశంకరుల్తో మన్ోహ్రంగా వుంది. దటట మయిన్,
ఆకుపచచన్న ప దల్న్నన రకరకాల్ మన్ోహ్రమయిన్ ఆకార్ాల్తో మలిచివున్ానయి. న్ెమళళ
ల , హ్ంసల్ు, చిల్కల్ు మొదల్యిన్ రకరకాల్
పక్షుల్ ఆకార్ాల్ల్ో విశాల్మయిన్, ఆకుపచచన్న ప దర్తళళళ, వాన్నల్ో కూరుచందతకు సిమంట్ బంచీల్ు, రకరకాల్ షేప్ా ల్ో ఫ ంటెన్ా తో
దేవల్ోకంల్ోన్న న్ందన్వన్ాన్ననతల్దన్తనతుంది. కార్ీిసకమాసం ల్ోన్న ఆఖరు ఆదివారం కావటంతో గతర్త వాళళల్ాగే చాల్ామంది పికినక్ కి
వచేచరు. ఒకచోట సతమారు 80 మంది పైగా వచిచ వంటవాళళ చేత వంటల్ు చేయించతకుంట న్ానరు. కమమన్నవాసన్ల్తో న్ోరపర్త, మన్
స్త దర్ీదాయం వార్తవదద కు చేర్ర
ే ు. వంటకాల్ేమిట్ తల్ుసతకున్న, వాళళ భోజన్ాల్యిేక మిగతలిన్ వసతివుల్ు తాము కొన్తకుకంటా మన్న,
ఫ్ల్ాన్ా చోట తాము పికినక్ కి వచేచమన్న చపేూరు. ఆ యజమాన్న తమకి ఈ పికన
ి క్ా సరదా అన్న , తామంతా ఒకే కుట ంబమన్న, పవ
ై ార్త
కి అమమటాన్నకి హ్ో టల్ వాయపారం కాదన్న చికాగాు చపిూ, వార్తదదర్తన్న వింతగా చూసూ
ి ముఖంత్తపుూకున్న వెళిలపత యిేడు. ఇంత ల్ో వీర్తదదరు
ఎవర్తతోన్ో మాటాలడడం చూసిన్ గతర్త మళీళ అకకలిదద రప ఏంపరువు తీసతిన్ానర్ోన్న్న పరుగున్ చేర్డ
ే ు. అది చూసిన్ అకకలిదద రప ఏమి
13

www.watsweb.org

ఎరగన్నవార్తల్ా వచేచసేరు. మొతి ం మీద ఆ పరదేశమంతా త్తర్తగ,త చూడవల్సిన్వన్నన చూసి, 2గం.ల్ వరకు త్తర్తగత, ఆకలి కావడంతో మొదట
తాము వచిచన్ పరదేశాన్నకి చేర్ర
ే ంతా. గౌర్త తాన్త తచిచన్ 3 కపుూల్ బ్బయయంతో చేసన్
ి పులిహార అకకడ పటిటంది. ఉమ తాన్త
తచిచన్ అర కపుూ బ్బయయం పులిహార అకకడ పటిట, తాన్త చకీప ంగలి, ప ంగలి, దదోు జన్ం చేసి తదాదమన్తకున్ానన్న్న, కాన్న భరి
ర్ాన్న్డంతో తన్మూడ్ పాడయి, తన్త కూడా మాన్ేదద ామన్తకున్ానన్న్న, కాన్న ఆదివారం వుదయం పిల్లల్ు చిన్నపత యిన్ ముఖాల్తో
వుంటే, వచేచన్న్న చపిూంది. కిీతం ర్ోజు మిగతలిన్ పులిహార ఇంట్ల ఎందతకు వదిల్ేయడమన్న తచేచన్ంది. అన్నదముమలిదద రప ఒకర్త
ముఖం ఒకరు చూసతకున్ానరు. ‘రమా, న్నవు తచిచన్వి త్తయియ’ అంది ఉమ. అంతవరకు సంచిల్ో పటిటన్ మూడుగతన్న
ె ల్ చిన్న కేర్తయర్
తీసి, తన్ పసిపిల్లడికి చాల్ే పపుూ అన్నం ఒక గతన్ెనల్ో, మర్ో గతన్న
ె ల్ో 4 పల్చన్న ఇడీల , మూడవ గతన్ెనల్ో పంచదార చలిల న్ పూర్ీల్ంత
సైజ్ ర్ండు ర్ొటెటల్ు తీసింది. బయట కింకా త్తయయకమున్తపే ఆకలితో వున్న రమ పిల్లలిదద రప మూడు గతన్ెనల్ు ల్ాకుకన్న ఖాళీ చేసి,
ఆకల్ేస్ి త ందన్న ఏమయిన్ా ఇమమన్న అడగ స్ాగేరు. ఇక గౌర్త తచిచన్ పులిహార, ఉమ తచిచన్ పిడక
ి డు పులిహార మిగతల్ేయి. గతర్త తచిచన్
పదద ఆరటిపళళళ 12 బయట పటేటడు. ఏమి చేయాల్ో తోచన్న ర్ేఖ కిమమన్కుండా వుండిపత యింది. ఆ వున్నదాన్నల్ో చొరవగా చొరపడి,
తన్ న్ల్ుగుర్త పిల్లల్కి గబగబా త్తన్నపించేసింది ఉమ, ఆ చేతి ోన్ే తాన్త ఆబగా త్తన్ేసింది. తాన్ేమీ అకకకు తీసిపత న్న్న రమ త్తన్ేసింది.
ఫైన్ల్ గా అకకడ ఉమ ర్ాత్తర చేసిన్ పటెటడు పులిహార మిగతలింది. గతర్త, హ్ర్త, ర్ేఖ, రవి, గౌర్త ఏమి త్తన్కుండా మిగతల్ేరు. ర్ేఖ తన్కే మాతరం
ఆకలి ల్ేదన్న అరటిపండు మాతరం తీసతకుంది. గతర్త కూతురు, రవి కొడుకు చంటి పిల్లల్వటంతో వాళళ బరబీఫ్ుడ్ వాళళకి వేళ పరకారం
త్తన్నపించేరు ర్ేఖ, గౌర్త. గతర్త, హ్ర్త కూడా తాము త్తన్నదే అరగల్ేదన్న ససేమిర్ా వదద న్ానరు. ఆఖరుకు అందరప తల్ో అరటిపండు త్తన్న,
బీచ్ పత ర గాీం కాన్ెాల్ చేసి బయల్ేదర్ాల్న్తకున్ానరు గతర్త, రవి. గతర్త రవికి గౌర్తకి బో ల్ డు స్ారుల ‘స్ార్ీ ‘ చపిూ న్ొచతచకున్ానడు. ఉమ, రమ
మాతరం ‘న్నన్నహ్ర్తగాడు వచిచ వదిన్ బో ల్ డు పూర్ీల్ు వగైర్ా చేసి ూందన్న చపూడంతో మళీళ అన్నన చల్ల వన్న, తాము చేదద ామన్తకున్నవి
మాన్ేసేమన్న, ఈ అభాసత కావటాన్నకి ర్ేఖ బదద కం, ల్ోభమే కారణమన్న, ఆ చేసే పూర్ీల్ే మర్త కాసి చేసేి అవే ల్ంచ్ కి సర్తపత న్న్న ’ సన్న
సన్నగా ర్ేఖన్న స్ాధ్ించస్ాగారు. ఇది విన్న గౌర్తకి వొళళళ మండిపత యింది. వెంటన్ే ఉండబటట ల్ేక ర్ేఖన్న వుదేదశంచిన్టల గా కాన్న అందరప
విన్ేల్ా, ‘అంతా బయల్ేదర్ేముందత కడుపున్నండా టిఫిన్ త్తన్న బయల్ేదర్తతే, అకకలిదద రప వటిటచేతుల్తో వచిచన్ా, న్నవు తచిచన్ వంద
పూర్ీల్ు, న్ేన్త తచిచన్ కేజి బ్బయయం పులిహార మన్ందర్తకీ ల్ంచ్ కి శుభరం గా
సర్తపత యిేవి. కాన్న ర్ేఖా, మీరు ముగుురు, మేమిదద రం తపూ మిగతావార్వరు
ఇకకడకు చేర్వ
ే రకు ఆకలితోవుండి ర్ావడంచేత ఈ విధంగా అయింది.’ అన్న
రమ, ఉమల్తో, ‘ర్ోజు మీ ఇంట్ల ప దతదన్న 10 వరకు ఏమి త్తన్ర్ేమిటండీ?
అర్ర్, మీరసల్ు ఈ విధంగా మొతి ం ఇకకడే త్తన్డాన్నకి వస్ాిరంటే, న్ేన్త, ర్ేఖ
చకీప ంగలి, ప ంగలి, దదోు జన్ం కూడా చేసి తదతదము. మా ఇదద ర్తకీ దేముడి
దయవల్ల చేయడం, న్ల్ుగుర్తకి కడుపున్నండా పటట డం చాల్ా సరదా. అసల్ు
న్ేన్త, ర్ేఖ తదాదమన్ే అన్తకున్ానము కాన్న మీర్తదదరప మరదల్ు ఒటిట మన్నషి
కాదత కన్తక ఏమి చేసి తేవదద న్న, అంతా మీర్తదదర్ే తస్ాిమన్న గతర్గ
త ార్తతో
చపేూరన్న, ఆయన్ మావార్తతో కూడా చపేూరు.’ అన్న ర్ేఖ భయం భయంగా చూపుల్తోన్ే వార్తసి తన్ాన, చల్ల గాన్ే చతరకల్ు బాగా వేసింది.
అకాకచల్ల ళిళదద రు న్ోరు మూసతకున్ానరు. అపూటికే 3గంటల్ు దాటడంతో అందరప ల్ేచేరు. మర్ొకస్ార్త రవి చేతుల్ు పటట కున్న గతర్త
క్షమాపణ చపూబో యిేడు. కాన్న రవి, గౌర్త తాము బాగా ఎంజాయ్ చేసమ
ే న్న, ఇదే మొదటిస్ార్త కల్
ై ాసగతర్క
త ి ర్ావటమన్న, తమకి అది
చూపించిన్ గతర్క
త ీ ధన్యవాదాల్ు చపేూరు. అకకడకు దగు రల్ోన్ే వున్న బంధతవుల్న్న చూసి ఇంటికి వెళిలపత తామన్న అందర్త దగు ర సల్వు
తీసతకున్న రవి, గౌర్త వెళిలపత యిేరు.
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గతర్త ర్ేఖతో, ’స్ార్ీ ర్ేఖా, మా అకకల్ మాటల్ు న్మిమ, న్నన్న న్నవు అంత శీమపడా ందతకు చాల్ా కేకల్ేసన్
ే త. కాన్న న్నవు కన్తక
తేకపత తే అంత పసతిల్ుండి ఏన్ాడో ఇళల ముఖం పటేటవారం.న్ాకన్ాన హ్ర్త కూడా న్యమే. న్నన్తన వెన్కేసతకువచేచడు. వీళిళల్ా పరువు
తీస్ాిరన్ే మాబావల్ు తపిూంచత కున్ానరు. అసలి దంతా న్నవల్ల న్ే అయింది. మన్ం, రవి మాతరమే కుట ంబాల్తో వెళద ామంటే, న్నవే మీ
వాళళతో అపుూడు వెళతళమన్న, యిపుూడు వీళల తో వెళద ామన్ానవు. వదిలిందా ముచచట. పద మన్ము వెళద ాం. ఆకలి దంచేస్ి త ంది. న్నవు
న్నన్న గంటల్కొదీద కూరుచన్న చేసిన్ా వంద పూర్ీల్ల్ో మన్ం త్తన్నవి న్ాల్ుగంటే న్ాల్ుగు. హ్ర్ీ పద. బసతాకి వేళయింది ’అన్ానడు
అకకల్ వెైపు చూడన్యిన్ా చూడకుండా. ‘ఇకకడన్తండి డర్
ై క్ట బస్ ల్ేదతర్ా గతర్ీ. ర్ేఖ అసల్ే ఒటిట మన్నషి కాదత. అల్సట తటట కోల్ేదత
కాన్న ఆట్ల్ ల్ో మా ఇంటికి వెళిళ కాఫవల్ు తారగత వెళద ళరుగాన్న’ అంది ఉమ. గతర్త అసహ్యంగా చూసూ
ి ,’వదతదల్ే. తన్కంత సతకుమారం
ల్ేదతగాన్న
మా మాన్ాన్నన మమమలిన పత న్న. మీతో బావల్ ందతకు ర్ాల్ేదో బాగా అరదమయింది. ర్ేఖే చపుిన్ాన విన్కుండా, ’6 న్ెల్ల్ కిీతం మా
వాళళతో వెళతళము. ఈస్ార్త మన్వాళళతో వెళి త సరదాగా వుంట ందంటూ న్ావెంట పడింది. అల్ాగే రవి దాార్ా మన్ పికినక్ ముచచట
విన్న న్ా ఫరండ్ా, న్ేన్త పిలిచిన్ా ర్ారు. మా రవిగాడు వెళతళముందత ఏమన్ానడో హ్ర్తన్న అడగండి,”ఈతపండిచిచ తాటిపండు త్తన్ేవారన్న
విన్టమే కాన్న ఇవాళ పరతయక్షంగా చూసేంర్ా న్ాయన్ా. ఇవాళ ’అయయ బాబో య్, పికన
ి క్’ అంటూ భయాన్నన అభిన్యిం చి ఆట
పటిటంచివెళతళడు. మీరు ర్ేఖన్న స్ాధ్ిస్ి త ంటే, గౌర్త చపిూన్దాన్నకి న్ేన్యితే భూమిల్ోకి కుీంగతపత దతన్త’ అన్న ముందతకు న్డిచేడు గతర్త
భారయ, తముమడు వెంట ర్ాగా. వెన్కన్తంచి ఉమ, రమ,’హ్ర్ీ, న్తవుా మాతో ర్ార్ా. మా ఆట్ల్కి అయిన్ 300 పటట కళిల గతర్క
త ి
యిదతదవుగాన్న, శాంత్తస్ాిడు’ అన్న పిలిచేరు. ‘తీసిన్ పరువు చాల్ుగాన్న, ఆడబుిఇవాకకర ల్ేదతల్ే. అన్నటల మీ పరుాల్ు ల్ేవుకాదూ.
హ్ర్ీ, వాళళకిచిచర్ా, బస్ టికకట్ా కి’ అన్న తముమడి చేత్తల్ో 40 రపపాయల్ు పటిట పంపేడు. ఆ 20 రపపాయల్ు అందతకున్న, ‘గతర్గ
త ాడి
మన్సత అమృతమే మాటే పళళసత గాన్న.’ అన్తకుంటూ న్నష్్రమించేరు పిల్లల్తో సహా ఉమ, రమల్ు. ఇల్ుల చేరగాన్ే గతర్త భారయన్న
ర్ాత్తరకేమి వండవదద న్న, ఫరష్ ఆవగాన్ే హ్ో టల్ కి వెళిళ డిన్నర్ ఇవాళ కాసి తొందరగా చేదద ామన్న హ్ెచచర్తంచేడు. భారయ మీద అంతుల్ేన్న
పేరమ ప ంగత ప రులకుర్ాగా, ఇట వంటి అమాయకుర్ాల్ు, పేరమమూర్తి అయిన్ భారయన్న పరస్ాదించిన్ దేముడికి మన్సతల్ోన్ే
న్మోవాకకల్ు అర్తూంచతకున్ానడు.
——————————————————
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WATS HISTORY
Contributions from past board members & WATS Volunteers

[Abridged version]

Disclaimer: We tried to be as objective as possible, without attributing names while depicting history of Telugu people; any
omissions/incorrect details are entirely unintentional.

WATS న్న మొదల్ు పటిట 10 సంవతార్ాల్ు అయిన్ సందరభంల్ో మన్ తల్ుగు వార్త జాాపకాల్న్త, మధతర సమృతుల్న్త
వెతుకొకంటూ చేసి తన్న ఒక చిన్న పరయాణం....
వాషింగటన్ తల్ుగు సమిత్త అన్ే సంసా పారరంభించటాన్నకి చాల్ా సంవతార్ాల్ ముందత తల్ుగు వారు సియాటల్ున తమ న్నవాస
సా ల్ంగా ఎంచతకున్ానరు. ఆ కాల్ంల్ో కొన్నన కొన్నన కుట ంబాల్ు సేనహ్నతుల్ ఇళళల్ో కలిసి మన్ పండుగుల్న్త జరుపుకొన్ేవారు. అల్ా
జరుపుకొన్న సంబర్ాల్ల్ో మొటట మొదటి ఉగాది పండుగ 1982 సంవతారంల్ో న్నరాహ్నంచారు. ఆల్ా 10-15 కుట ంబాల్ు సంకాీంత్త,
ఉగాది, దసర్ా, మర్తయు దీపావళి పండుగల్ు పరత్త సంవతారము జరుపుకొంటూ, 1986 వ సంవతారంల్ో పరతేయకంగా చిన్న పిల్లల్
పత ర గాీముల్ు పరవశ
ే పటాటరు. 1993 సంవతారముల్ో జర్తగతన్ ఉగాది పండుగకు 200 మండి విచేచసి విజయవంతం చేశారు. అపూటి
న్తండి తల్ుగు వార్త సమకయత పరత్త సంవతారము పరుగుతూ వచిచంది. 1994 ల్ో తల్ుగు, కన్నడ వాళళళ కలిసి చేసతకొన్న ఉగాది
పండుగల్ో దాదాపుగా 600 మంది విచేచసి భార్ీ ఎతు
ి న్ జయపరదం చేశారు. అల్ా ఇంకొన్నన సంవతార్ాల్ు గడిచిన్ తర్ాాత 2002
సంవతారంల్ో WATS అన్ే సంసా న్త ఏర్ాూట చేసి తల్ుగు వార్తకి ఒక గుర్తింపున్త తీసతకొచాచరు. ఈ ర్ండు దశాబాదల్ కాల్ంల్ో శీమ
పడిన్ తల్ుగు వార్త ఆదరణ, పత ర తాాహ్ం మూల్ంగాన్ే ఈన్ాడు మన్ం WATS అన్ే మన్ సంసా దాార్ా ఈన్ాటి యువతీ యువకుల్కు
తల్ుగు వార్త సంసకృత్తన్న పంచి పడుతున్ానము. అపూటిన్తండి కృషి చేసి తల్ుగు వార్త గుర్తింపు కోసం శీమ పడా పదద ల్ందర్తకీ ఇవే మా
న్మసతాల్ు.
ఏ పండుగ అయిన్ా WATS న్నర్ాాహ్ణల్ో జరపాలి అంటే దాన్నకి, న్నర్ాాహ్క వరు ముతో పాట దాదాపుగా 10-20 మంది
సాచఛంధంగా పన్న చేసి విజయవంతం చేయాలి. గత పది సంవతార్ాల్ుగా మన్కు సహ్కర్తంచిన్ సాచఛంధ సేవకుల్ందర్తకి ఇవే మా
కృతజా తల్ు.
న్నర్ాాహ్క వరు కారయకరి ల్ు, వార్త జాాపకాల్ు ... (తరువాత పేజీల్ో)

18

www.watsweb.org

2002
అధ్ాక్షులు (President)

శేష్ మాండలిక

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

మూర్తి గొర్తి

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

న్వీన్ గోలి

క రాదరిి (General Secretary)

చందర శేఖర్ ర్ంటచింతల్

సహ క రాదరిి (Joint Secretary)

న్ర్తా న్ాగంపలిల

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

శైల్జ తల్ల ంర్ాజు

From: Sesh Mandalika

Date: 03-31-2012

Subject: Message on the occasion of 10 years of completing WATS formation
I moved from Bay area to Bellevue in 1999. The first thing I did was to find Telugu association here. I did not
find the name of any association. However, I attended an Ugadi function in 1999. There was a fantastic orchestra and several quality singers. At the end of the function, I found out that it was being organized without
any association. I met several dedicated volunteers such as Murty Gorti, Lavanya Reddy garu, and others. The
fact that they have been taking such financial and other risks in organizing these functions bothered me. I
talked to Murty Gorti about forming an association. Finally in 2002, I invited some of our friends here and arranged a conference call with Durvasula Sastry garu, in San Francisco Bay area, who started several Indian associations and temples in the Bay area. He gave us good tips on how to go about forming a non-profit organization. All the friends here asked me to lead the organization. I was glad to lead WATS as the first president
with the support of friends in driving the paperwork for forming non-profit, starting a web site, organizing the
cultural programs, etc.
I also brought a lot of good ideas from the vibrant Telugu associations in the Bay area. I introduced the concepts of mythological dramas, using technology to get over the audio problems (recording our own voices
ahead of time). We strived hard to publish the first quality directory. We also tried to rope in participation
and contributions from several local Indian businesses.
I am very glad to see WATS progress to its current state. I would like to see one day have our own community
hall with complete facilities to perform not only WATS related functions but also lend it to Telugu and other
Indian families to celebrate their family functions.
Congratulations to the entire Telugu community on this occasion. I wish the entire Telugu community every
happiness, good health and prosperity in 2012 and always. Happy Ugadi.
Namaste,
-Sesh Mandalika
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2003
అధ్ాక్షులు (President)

శ్రీధ్ర్ అనాపాంత్ుల

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

విశాన్ాథ్ వడల మణి

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

దతర్ాుపరస్ాద్ గొర్తి

క రాదరిి (General Secretary)

విజయశ్రీ న్ోర్త

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

పదమ తంగతర్ాల్

సహ క రాదరిి (Joint Secretary)

న్ర్తా న్ాగంపలిల

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

వసంత్ ర్ావుల్

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

మూర్తి గొర్తి

Few things to remember the year 2003 by ….


We started Telugu Badi for the first time during our tenure on AP formation day (Nov 1st) and we had Murty garu
fill-in as the GURU



We invited outside talent for the first time from AP. Our first invitee was Asthavadhani Sri Garikapati Narasimha
Rao garu and we conducted Ashtavadhanam in Bellevue Regional Library. That was a fantastic show though just 75
– 100 people attended it



That’s the year (2003) where WATS represented TANA for the first time. Most of the board went there along with
the participants and we had a lot of fun



As it’s only the 2ndyear for WATS formation, we created the WATS Logo, the way it looks now

2004
అధ్ాక్షులు (President)

విజయశ్రీ న్ోరి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

పరస్ాద్ కొండవీటి

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

షవల్ మండలిక

క రాదరిి (General Secretary)

ర్ాధ్ాకృష్ణ హ్ర్త

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

గౌర్త పబాిటి

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

విన్నల్ గటట

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

భాన్త పరస్ాద్

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)


WATS began celebrating Sankranti in a big way, like Ugadi and Dasara/Deepavali programs.
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2005
అధ్ాక్షులు (President)

మూరిి గొరిి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

పరస్ాద్ కొండవీటి

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

ల్లిత ఉపూల్

క రాదరిి (General Secretary)

వీణ గోలి

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

గౌర్త పబాిటి

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

ల్క్ష్ీమ గౌర్ / న్ర్తా న్ాగంపలిల

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

హ్ర్త తకకళళ / మూర్తి గొర్తి

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

మూర్తి గొర్తి

Few things to remember the year 2005 by ….


Record (number and amount) of sponsorships obtained since the start of WATS



More than 100 children performed in Ugadi 2005—Thanks to our cultural secretary!



First donation ever specifically for Telugu Badi ($1000). Started new Telugu Badi branch at Sammamish.



Revised and filed simplified, streamlined by-laws (the current version we are using now)

అధ్ాక్షులు (President)

నవీన్ గోలి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

గతర్త దేవర్ాజు

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

రమణ మండవ

క రాదరిి (General Secretary)

2006

ఎస్. మురళి కృష్ణ

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

ల్ావణయ ర్డిా

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

శైల్జ తల్ల ంర్ాజు

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

హ్న్తకుమార్ పిన్నంర్ాజు

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

మూర్తి గొర్తి

Few things to remember the year 2006 by ….


This year board did an outstanding job of fundraising for WATS



About 17-20 Life memberships obtained



At the end of the year, WATS had a very healthy cash balance which enabled us to conduct bigger events, and be
confident in our ability to run our organization
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2007
అధ్ాక్షులు (President)

లావణ్ా రెడి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

శ్రీకాంత్ సతయ

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

అజయ్ కాస్ాన్న

క రాదరిి (General Secretary)

హ్న్తకుమార్ పిన్నంర్ాజు

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

కృష్ణ మోహ్న్ గోవిందాయపలిల

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

రవి దశక

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

చందర చివుకుల్

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

అన్ంతర్ామ్ చదల్వాడ

Few things to remember the year 2007 by ….


WATS conducted camping for the first time.

2008
అధ్ాక్షులు (President)

లావణ్ా రెడి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

అజయ్ కాస్ాన్న

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

రమణ కోదటి

క రాదరిి (General Secretary)

శ్రీకృష్ణ చావలి

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

మధతశ్రీ మొవా

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

వంశ్ర కంచరల

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

ఝాన్నా ర్డిా

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

అన్ంతర్ామ్ చదల్వాడ

Few things to remember the year 2008 by ….


Due to popularity of camping, we held for the second time at Leavenworth.



WATS initiated classic music & dance program by artists and Guru visiting from India. Local artists got an opportunity train with Guru in a fast paced training and performance during Diwali program.
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2009
అధ్ాక్షులు (President)

రవి దశిక

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

గతర్త దేవర్ాజు

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

ఉషా ర్డిా

క రాదరిి (General Secretary)

విశా పరస్ాద్

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

మధతశ్రీ మొవా

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

స్ాయిర్ాం చిల్పూగార్త

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

శ్రీధర్ పణతుల్

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

అన్ంతర్ామ్ చదల్వాడ



ఈ సంవతారపు కారయవరు ం, వాళళళ చేసన్
ి సేవ WATS చర్తతర ల్ో ఒక కలికితుర్ాయి గా న్నలిచింది



We expanded the classical music and dance program as a special event of its own. We gave it a name Kalanjali, and
conducted workshops for local talent , who gave a performance at the culmination of the training.

2010
అధ్ాక్షులు (President)

విశవ పరస ద్

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

స్ాయిర్ాం చిల్పూగార్త

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

పరదీప్ కన్ేనగంటి

క రాదరిి (General Secretary)

హ్రన్ాథ్ యకకలి

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

మాధతర్త గొర్తి

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)
వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)
తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

హ్న్తకుమార్ పిన్నంర్ాజు
వెంకట బతల్
అన్ంతర్ామ్ చదల్వాడ

Few things to remember the year 2010 by ….


Hosted delegation representing Andhra Pradesh Government and Industry. This delegation held wide ranging interactions with local business organizations and WA State Government. They have established an active communication link in the hopes of creating sister-state partnership between AP and WA.



Apart from regular events such as Sankranti, Ugadi, and Deepavali, this team has organized a free movie event to
the community at a drive-in theater. (Don Seenu)



Supported a fundraising activity for an orphanage catering to disabled people. The event raised about $25K from
Pacific NW region.
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2011
అధ్ాక్షులు (President)

పరదీప్ కన్ేనగంటి

ఉప ధ్ాక్షులు (Vice President)

హ్రన్ాథ్ యకకలి

కోశ ధ్ిక రి (Treasurer)

జయపరస్ాద్ తాత్తన్ేన్న

క రాదరిి (General Secretary)

మధత కవికొండల్

స ాంసకృతిక క రాదరిి (Cultural Secretary)

వందన్ పరస్ాద్

స హత్ా క రాదరిి (Literary Secretary)

ల్ావణయ ర్డిా

వెబ్ మాసె ర్ (Web Master)

ఉదయ్ బండారు

తెలుగు బడి (Telugu Badi Coordinator)

మూర్తి గొర్తి



Ugadi 2011 was the biggest event in WATS history with 900 attendees and 200+ participants



Partnered with TANA and TV9 for a national level talent competition and WATS winners got an opportunity to perform at the TANA convention 2011



Enrolled in Expedia, SAP volunteer matching program to gather more support from corporations



Introduced online transactions using WATS website and streamlined ticket sales; Large professional grade banners
for all programs (imported from India)



Participated in 5K run to raise funds for King County parks. WATS was the second biggest contributor!!!



Third location for Telugu Badi initiated at Bothell temple in addition to Redmond and Sammamish
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నందన నామ సంవతసర్ రాశి ఫలాలు
గం టల ప్ం చం గం
ర శి పేరు

ఆదయయాం

వాయాం

ర జా పూజాాం

అవమానాం

మేషాం

2

8

1

7

వృషభాం

11

14

4

7

మిధ్ునాం

14

11

7

7

కర కటకాం

8

11

3

3

సాంహాం

11

5

6

3

కనా

14

11

2

6

త్ుల

11

14

9

6

వృశిికాం

2

8

1

2

ధ్నసుస

5

14

4

2

మకరాం

8

8

7

2

కుాంభాం

8

8

3

5

మీనాం

5

14

6

5

ఆదాయ వయయ సంఖయల్న్త ఉపయోగతంచత విధ్ాన్ము:
ఆదాయ వయయ సంఖయల్న్త ర్ండిటన్న
ి కూడి, వచిచన్ సంఖయ న్తండి ఒకటిన్న తీసి వేసి, ఆ మొతి మున్త ఎన్నమిదిచే భాగతంచగా వచతచ
శేష్మున్త (reminder) బటిట ఫ్లితముండున్త.
శేషాం

1

2

3

4

5

6

7

8/0

ఫలాం

ల్ాభం

స్ ఖయం

కేలశం

ర్ోగం

ల్ోకోపవాదం

సన్ామన్ం

విజయం

హాన్న

మేష ర శి : (ఆదయయాం -2; వాయాం - 8, ర జాపూజాాం - 1, అవమానాం - 7)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తకి అంత అన్తకూల్ంగా ఉండదత. వాయపార, ఉదో యగ, ర్ాజకీయాల్ల్ో సమసయల్ు ఏరూడున్త. సిన్నమా
రంగంల్ో వార్తక మంచిది కాదత. విదాయరుాల్కు మాతరము విదాయ కొన్స్ాగున్త. ఫాయకటర్ల్
ీ ల ో ఉతూత్తి న్నరాహ్నంచే వార్తక ధన్
సమసయల్ు, కష్ట న్ష్ట ముల్ు ఏరూడు సూచన్. దూర పారంతంల్ో ఉదో యగ అవకాశముల్ు పరయత్తనంచేడి వార్తక మాతరం దూర పారంత చల్న్ం
ఏరూడున్త. జీవిత భాగస్ాయమి విష్యంల్ో సమసయల్ు ఏరూడున్త. అవివాహ్నతుల్ వివాహ్ పరయతానల్ు అత్త కష్ట ంపై న్ెరవేరున్త. వెవ
ై ాహ్నక
జీవన్ంల్ో సమసయల్ు, విషాదాల్ు ఏరూడ సూచన్. కోరుట వివాదాల్ు, అకారణంగా అవమాన్ం ప ందతట జరుగున్త. పదద వయసతా వార్తక
వెైదయ అవసర్ాల్ు ఏరూడున్త. న్ూతన్ వాయపార్ాల్ు పారరంభించతట కష్ట మగున్త. పరతీ వయవహారం సతల్భంగా జరగదత. న్నరుదో యగుల్కు,
ఉదో యగ పరయతానల్ు అత్త కష్ట ంతో విజయమగున్త. సంతాన్ ల్ేమి దంపతుల్కు కోర్క తీరుట కష్ట ం. సంతాన్ం యొకక జీవన్ శలి
ై బాధన్త
కలిగతంచతన్త. బంధతవుల్ సహ్కారం, సేనహ్నతుల్ తోడాూట తో జీవన్ం కొన్స్ాగున్త. ఈ సంవతారముల్ో ముఖయంగా వాయపార జీవన్ం,
జీవిత భాగస్ాామి విష్యాల్ు పరత్తకూల్ంగా కొన్స్ాగున్త.
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వృషభ ర శి: (ఆదయయాం-11; వాయాం-14; ర జాపూజాాం-4; అవమానాం-7)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తక అసిారత, ధన్ వయయము, స్ాాన్ మారుూడుల్ు ఏరూడున్త. పటట దల్తో వాయపార, వయవహార్ాదతల్ు
కొన్స్ాగతంచతదతరు. ఈ సంవతారం పారరంభ మాసముల్ల్ో విఘ్నముల్ు, అధ్ిక ధన్ వయయము, న్ూతన్ పన్తల్ు వాయిదా పడుట,
ధన్ వయవహార్ాదతల్ల్ో న్నర్ాశ, ధన్ న్ష్ట ం జరుగున్త. విదాయరుాల్కు ఆశంచిన్ విదయల్ో స్ాాన్ం పారపిి ంచతన్త. న్నరుదో యగుల్ ఉదో యగ
పరయతానల్ు అత్త కష్ట ంపై విజయం ప ందతన్త. చేసి తన్న ఉదో యగ జీవన్ంల్ో ఆశంచన్న మారుూల్ు. ఈ సంవతారం దిాతీయ భాగంల్ో
బంధతవుల్ు సేనహ్నతుల్వల్న్ వాయపార వయవహార్ాదతల్ల్ో విజయం ప ందతదతరు. ఆశంచిన్ ల్ాభాల్ు ఏరూడున్త. స్ాాన్ మారుూ, ధన్
వయయం తగుున్త. తృతీయ భాగంల్ో సమసయల్ు తగుున్త. కుట ంబంల్ో సంతోష్ కారయముల్ు, బంధతవుల్ కల్యిక, తల్పటిటన్ వాయపార,
వయవహార్ాదతల్ు జయాలిన కలిగతంచతన్త. ఈ సంవతారం చివర్త భాగంల్ో సంతోష్ ఘ్టన్ల్ు, సంతాన్ కోర్తక సిధు ంి చతన్త. దవ
ై ాన్తగీహ్ం
ప ందతదతరు. వివాహ్ పరయతానల్ల్ో విజయం ప ందతదతరు. ర్ావాలిాన్ ధన్ం చేత్తకి వచతచన్త.
మిధ్ున ర శి: (ఆదయయాం-14; వాయాం-11;ర జాపూజాాం-7; అవమానాం-7)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తక అన్నన విధముల్ా అన్తకూల్ కాల్ం ఏరూడున్త. ముఖయంగా ఆశంచిన్ జీవన్దారుల్ు ఏరూడున్త.
ఈ జీవన్దారుల్ల్ో ఆశంచిన్ ధన్ాదాయం, న్ూతన్ వసతివుల్ పారపిి , గృహ్ జీవన్ సంతోషాల్ు పారపిి ంచతన్త. కొదిదపాటి శతృతాాల్ు, బంధత
విర్ోధ్ాల్ు ఏరూడున్త. కిీమి కీటకముల్ు, సరూముల్ వల్న్ కొదిదపాటి సమసయల్ు. ఈ సంవతారం పారరంభంల్ో అత్త చకకటి జీవన్
సంతోషాల్ు, ధన్ వృదిద కల్ుగున్త. ర్ండవ భాగంల్ో పరయాణాల్ు, దూర పారంత సందరశన్, ఆశంచిన్ పన్తల్ల్ో జయం. మూడవ న్ాల్ు వ
భాగముల్ల్ో కొదిదపాటి సమసయల్ు ఏరూడి పర్తషాకరమగున్త. ధన్ ఋణముల్ు తగుున్త. న్ూతన్ ఆసతిల్ు పారపిి ంచతన్త. సంతాన్ కోర్క
సిదు ంి చతన్త. మొతి ం మీద ఈ సంవతారపు పారరంభంల్ో ఉన్న సంతోష్ అన్తకూల్ కాల్ం సంవతార మధయ భాగం తదతపర్త కొదిదగా
తగుుముఖం పటట న్త.
కర కటక ర శి: (ఆదయయాం-8; వాయాం-11; ర జాపూజాాం-3; అవమానాం-3)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తక కొదిదగా న్నర్ాశ పర్తసత్త
ిి మధయ మధయ ఏరూడిన్పూటికీ అన్తకున్న ఫ్లితాల్ు ఏరూడున్త. అంతగా
భయపడన్వసరము ల్ేదత. ఉదో యగ, వాయపార, వృత్తి జీవన్ం వార్తకి ఈ సంవతారం మొతి ం మీద బాగాన్ే ఉండున్త. తలిల , తండిర
న్తండి ల్ాభం ప ందతట, ధన్ాదాయంల్ో మంచి మారుూల్ు, న్ూతన్ ఆల్ోచన్ల్ు కారయ రపపం ధర్తంచతట, ఉన్నతాధ్ికారుల్వల్న్
మన్నన్ల్ు, న్నరుదో యగుల్కు చకకటి ఉదో యగ పారపిి . ఉదో యగంల్ో కొన్స్ాగుచతన్న వార్తక ఆశంచిన్ ఉన్నత పారపిి . అవివాహ్నతుల్కు వివాహ్
పరయతానల్ు సిధద ంి చతట. గృహ్ంల్ో మారుూల్ు, ర్ావల్సిన్ ధన్ం చేత్తకి వచతచట, దవ
ై కారయం న్నమితి మ ధన్ం ఖరుచ చేయుట, కోరుట
ల్ావాదేవీల్ల్ో ఆశాభంగం. న్ూతన్ దారుల్ు, పర్తచయాల్ు, వయకిిగత సతఖసంతోషాల్ు తగుుట జరుగున్త. ధన్ాదాయం మాతరం
కొన్స్ాగున్త. మధయ మధయల్ో ఆకసిమక ధన్ వయయం ఏరూడిన్పూటికీ మొతి ం మీద ఆర్తుకంగా న్నల్దొర కుక కొందతరు.
సాంహ ర శి: (ఆదయయాం-11; వాయాం-5; ర జాపూజాాం-6; అవమానాం-3)
ఈ ర్ాశ వార్తక ఈ సంవతారం అత్త చకకటి శుభయోగాల్ు పారపిి ంచతన్త. గత సంవతారముల్ో జర్తగతన్ కష్ట న్ష్ట ముల్ు, బాధల్ు,
విఘ్నముల్ు, ఈ సంవతారముల్ో జరగవు. ఈ సంవతారం ఆల్ోచన్ల్ు చకకటి కారయరపపం దాల్ుచన్త. దూర పారంత ల్ేదా
విదేశ్ర సంబంధమన్ ఉదో యగం ల్ేదా ఉన్నత విదాయ పరయతనముల్ు విజయం ప ందతన్త. వృత్తి , వాయపార, కళా రంగముల్ల్ో ఆశంచిన్
శుభ ఫ్లితాల్ు, దంపతుల్ సంతాన్ కోర్తక సిధు ంి చతన్త. కోరుట వివాదముల్ు వీర్తకి అన్తకూల్ముగా పర్తషాకరమగున్త. వాయపార్ాదతల్ు,
ఫాయకటర్ీ న్నరాహ్ణల్ోన్త అతయంత అధ్ికమన్ ల్ాభముల్ు, కారయ విజయముల్ు పారపిి ంచతన్త. గత కాల్ంల్ో ఆగత పత యిన్ ఉదో యగ ఉన్నత్త
ఈ సంవతారము పారపిి ంచతన్త. అవివాహ్నతుల్ పరయతానల్ు సిదు ంి చతన్త. న్ూతన్ వసతివుల్ు, సిార్ాసిి పారపిి ంచతన్త. సంతోష్కరమన్
వివాహ్ కుట ంబ జీవన్ం ఏరూడున్త.
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కన్యా ర శి: (ఆదయయాం-14; వాయాం-11; ర జాపూజాాం-2; అవమానాం-6)
ఈ ర్ాశ వార్తక ఈ సంవతారము మే న్ెల్ 19 వరకూ స్ామాన్య ఫ్లితాల్ు, కష్ట న్ష్ట ముల్ు ఏరూడున్త. వయవహారముల్ల్ో
చికుకల్ు, వాయపార్ాదతల్ల్ో పత ర తాాహ్ం ల్ోపించతట, ధన్ల్ోపం, కోరుట వయవహార్ాదతల్ల్ో అపజయం, మాట న్నందపడుట జరుగున్త. జూన్
న్ెల్ తదతపర్త వయవహార్ాదతల్ల్ో జయం, ధన్ సమసయ తగుుట. న్నరుదో యగుల్ ఉదో యగ పరయతానల్ు జయమగున్త. విదేశ్ర ఉదో యగ, విదాయ
పరయతానల్ు జయమగున్త. వెవ
ై ాహ్నక జీవన్ సమసయల్ు తగుుట, సంతాన్ం మంచి సిాత్తన్న ప ందతట, సంతాన్ం వల్న్ సంతోష్ం, న్ూతన్
పన్తల్ు కారయరపపం దాల్ుచట, దూర పారంత సందరశన్. మధయ భాగంల్ో అధ్ిక ధన్దాయం. సిార్ాసిి సంపాదన్. వృత్తి వాయపార్ాదతల్ల్ో
విజయం. చేసి తన్న ఉదో యగంల్ో పరమోష్న్త
ల , న్నరుదో యగుల్కు చకకటి ఉదో యగ పారపిి . అవివాహ్నతుల్ వివాహ్ పరయతానల్ు విజయమగుట,
న్ూతన్ గృహ్న్నర్ామణ సంకల్ూం సిధు ంి చతట జరుగున్త. ఆర్ోగయ సమసయల్ు ఏరూడిన్పూటికీ ఎల్ాంటి పారణ పరమాదం జరగదత. మొతి ం
మీద ఈ సంవతారం అన్నన విధముల్ా పత ర తాాహ్కరంగా ఉండున్త.
త్ులా ర శి: (ఆదయయాం-11; వాయాం-14; ర జాపూజాాం-9; అవమానాం-6)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తకి మిశీమ ఫ్లితాల్ు ఏరూడున్త. వాయపార్ాదతల్ల్ో మారుూల్ు, చేరుూల్ు జరుగున్త. విధ్ాయరుాల్కు
విదయల్ో సమసయల్ు, ఒంటర్త పత ర్ాటం ఏరూడున్త. న్నరుదో యగుల్కు అధ్ిక శీమ తదతపర్త ఉదో యగ పారపిి , వాయపార. ఉదో యగ
వయవహార్ాదతల్ల్ో న్నర్ాశ మాట పడుట, న్నందల్ు ఏరూడున్త. కాన్న అత్త పటట దల్, శీమల్తో కారయ సిధు ,ి ధన్ సిధు ,ి ఉదో యగ సిధు ,ి వివాహ్
సిధు ,ి సంతాన్ సిధు ల్
ి న్త తపూకుండా ప ందతడురు. జీవిత యాతరల్ో అన్తభవాల్ సంఖయ పరుగున్త. కోరుట తగువుల్ు, ధన్వయయం
ఏరూడున్త. జీవిత భాగస్ాామి విష్యాల్ు కొన్ననర్ోజుల్ల్ో పరత్తకూల్ముగా ఉండున్త. మొతి ం మీద ఈ సంవతారం మర్ీ
భయంకరమన్ది కాదత. దవ
ై పారరా న్, తరచూ త్తరుమల్ వెంకటేశారుణిణ దర్తశంచతట, న్నతయం ఉదయస్ానన్ం అన్ంతరం సూరయ
న్మస్ాకరముల్ు చేయుట చేసిన్ యిెడల్ గీహ్ దో ష్ముల్ు తగుున్త.
వృశిిక ర శి: (ఆదయయాం-2; వాయాం-8; ర జాపూజాాం-1; అవమానాం-2)
ఈ ర్ాశ వార్తక ఈ సంవతారం మర్ీ చడా సంవతారం కాదత. కేవల్ం "శన్న" గీహ్ం వల్న్ కొదిదగా విఘ్నముల్ు, సమసయల్ు
ఏరూడున్త. అయిన్న్ూ జీవన్ మారు ంల్ో ఆదాయం కొన్స్ాగున్త. ఆశంచిన్ ధన్ం చేత్తకి వచతచన్త. ఉదో యగ, వాయపార, వృత్తి జీవన్ము
వార్తక పత ర తాాహ్ం, విజయం పారపిి ంచతన్త. అవివాహ్నతుల్ వివాహ్ పరయతానల్ు సిధు ంి చతచన్త. న్నరుదో యగుల్ ఉదో యగ పరయతానల్ు విజయం
ప ందతన్త. కొదిదగా ఆర్ోగయ సమసయల్ు ఏరూడిన్పూటికీ తగుున్త. పదద వయసతా వార్తకి సరజ ర్ీ జరుగు సూచన్. సంతాన్ల్ేమీ దంపతుల్కు
కోర్తక సిధు ంి చతన్త. ధన్ం విష్యముల్ో మోసం, కుటరల్కు గుర్త అగుదతరు. కొన్నన విష్యాల్ల్ో స్ాారుపరుల్ వల్న్ తపుూదార్త
పటట దతరు. న్మమకదోర హ్ం ప ందతదతరు. వివిధ దేశాల్ు ల్ేదా వివిధ పారంతాల్న్త దర్తశంచతదతరు. సిార్ాసిి సంపాదన్ కష్ట ంతోన్త,
ఆటంకముతోన్ూ జరుగున్త. సంతాన్ం యొకక విష్యాల్ల్ో ధన్ వయయము సమసయల్ు ప ందతదతరు. జీవన్శలి
ై ల్ో మారుూల్ు
ఏరూడున్త. ఈ సంవతారం వాద పరత్తవాదన్ల్ు, మాటపడుట, అవమాన్ం ప ందతట, విమరశల్కు గుర్త అగుట జరుగున్త.
ధ్నుర్ ర శి: (ఆదయయాం-5; వాయాం-14; ర జాపూజాాం-4; అవమానాం-2)
ఈ ర్ాశ వార్తక ఈ సంవతారం మిశీమ ఫ్లితాల్ు ఏరూడున్త. వాయపార వయవహార్ాదతల్ల్ో కొదిదపాటి విఘ్నముల్ు
ఏరూడిన్పూటికీ చివర్త క్షణంల్ో విజయమున్త ప ందతదతరు. న్ూతన్ పన్తల్ు పారరంభించబడున్త. విధ్ాయరుాల్ు ఆశంచిన్ విదాయ
ల్భించతన్త. ఉదో యగం చేయుచతన్న వారల కు పత ర తాాహ్ం అభివృదిు ఏరూడున్త. ధన్సిాత్తల్ో మంచి మారుూల్ు ప ందతదతరు. కుట ంబంల్ో
మంచి మారుూల్ు ఏరూడున్త. అవివాహ్నతుల్ వివాహ్ పరయతానల్ు కష్ట ంతో జయం ప ందతన్త. మాన్వతా విల్ువల్న్త ప ంది పాటి
ఉపయోగాల్ు చేయుదతరు. గృహ్న్నర్ామణంల్ో ఆశంచిన్ ఫ్లితాల్ు ప ందతదతరు. జన్జీవన్ సరవంత్తల్ో మంచి పేరు ప ందతదతరు. ఉన్నత
వయకుిల్తో పర్తచయముల్ు ఏరూడున్త. దూరపారంత సందరశన్, పుణయక్ష్ేతర సందరశన్న్త ప ందతదతరు. ఈ సంవతారం ధన్ సంబంధమన్
ఆపదల్ు, వాహ్న్ సంబంధమన్ ఆపదల్ు వెన్నంటి వచతచన్త. మితరల్ాభం కంటే మితరభరదం అధ్ికం. సూకుల్ేష్న్, వాయపార ర్తసతకల్ు ల్ాభించవు.
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మకర ర శి: (ఆదయయాం-8; వాయాం-8; ర జాపూజాాం -7; అవమానాం-2)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తక పారరంభంల్ో కొదిదగా సమసయల్ు కొన్స్ాగున్త. వయకిిగత విష్యాల్ల్ో బాధ పారపిి ంచతన్త. ధన్
విష్యాల్ల్ో అన్తకూల్త ఏరూడున్త. 5/19/2012 తదతపర్త బాధల్ు తొల్గున్త. వయకిిగత జీవన్ం సంతోష్ంగా కొన్స్ాగున్త. గత
సంవతారంల్ోన్న సమసయల్ు, బాధల్ు ఈ సంవతారంల్ో ఏరూడవు. జీవన్ విధ్ాన్ంల్ో మారుూల్ు, వాయపార వయవహార్ాదతల్ు బాగుండున్త.
ర్ావల్సిన్ ధన్ం చేత్తకి వచతచన్త. ధన్ వయవహార్ాదతల్ు ల్ాభం చేకూరుచన్త. బంధతవుల్తో సఖయత ఏరూడున్త. సంతాన్ం ల్ేన్న దంపతుల్
సంతాన్ కోర్తక సిధు ంి చతచన్త. గృహ్ంల్ో సంతోష్ ఘ్టన్ల్ు ఏరూడున్త. ఆర్ోగయ సమసయల్ు తగుున్త. సేనహ్నతుల్ అభిమాన్ం ప ందతదతరు.
కుాంభ ర శి: (ఆదయయాం-8; వాయాం-8; ర జాపూజాాం-3; అవమానాం-5)
ఈ సంవతారం గత సంవతారపు సమసయల్ు, బాధల్ు, కొంత వరకు తగుు ముఖం పటట న్త. ఉదో యగ, వాయపార, వయవహార్ాదతల్ల్ో
మంచి మారుూల్ు కల్ుగున్త. కొదిదపాటి విఘ్నముల్ు ఏరూడిన్పూటికీ వాయపార వయవహార్ాదతల్ల్ోన్ూ, వృత్తి జీవన్ంల్ోన్త,
ఆదాయం న్ెమమదిగా వృదిద చందతన్త, పన్తల్ు కొన్స్ాగున్త. మే న్ెల్ న్తండి వాతావరణం వరత్తర్ేకంగా మారుసూచన్. వయకిిగత
జీవన్ంల్ో మాన్సిక బాధల్ు, దతుఃఖం పారపిి ంచతన్త. ధన్వయయం అధ్ికం. ఈ సంవతారం శీమ అధ్ికం. శీమకు తగతన్ ఫ్లితం
ల్ోపించతన్త. ధన్ ఋణముల్ు ఏరూడున్త. వాయపార్ాదతల్ల్ోన్త, ఫాయకటర్ీ న్నరాహ్ణల్ోన్త సమసయల్ు ఏరూడున్త. స్ాాన్ మారుూల్ు,
స్ాాన్ంల్ో న్ష్ట ం, గృహ్సంబంధమన్ వయవహార్ాల్ు అన్తకూల్ం. న్నరుదో యగుల్ ఉదో యగ పరయతానల్ు విజయం ప ందతన్త. ఆర్ోగయ సమసయల్ు,
వెైదయ ఖరుచల్ు అధ్ికం, మాటపడుట, అవమాన్ పడుట, గౌరవ హాన్న జరుగున్త. విదాయరుాల్కు ఆశంచిన్ ఫ్లితం కష్ట ంతో వచతచన్త.
జీవన్ శలి
ై ల్ో మారుూల్ు, న్ూతన్ పదు తుల్ు, న్ూతన్ ఆల్ోచన్ల్ు, ధన్ాదాయంల్ో తరచూ మారుూల్ు, చేరుూల్ు.
మీన ర శి: (ఆదయయాం-5; వాయాం-14; ర జాపూజాాం-6; అవమానాం-5)
ఈ సంవతారం ఈ ర్ాశ వార్తక అన్తకూల్ వాతావరణం ల్ోపించతన్త. ఆర్తుక సమసయల్ు, కుట ంబంల్ో సమసయల్ు, వాయపార,
వయవహార్ాదతల్ల్ో న్నర్ాశ, ఉదో యగ వాయపార్ాదతల్ల్ో న్నర్ాశ, గృహ్ న్నర్ామణంల్ో సమసయల్ు. కోరుట వయవహార్ాదతల్ల్ో పరత్తకూల్ం.
జీవన్, ఉదో యగ, వాయపార, వృత్తి జీవన్మార్ాుల్ల్ో సమసయల్ు, అడా ంకుల్ు. విదాయరుాల్కు ఆశంచిన్ విదయల్ో అవకాశాల్ు
ల్ోపించతట. ఆర్ోగయ సమసయల్ు. వెద
ై య వయయం అధ్ికం. సమసయల్ు ఏరూడిన్ా సేనహ్నతుల్ు, బంధతవుల్ సహాయంతో కొంత ఉపశాంత్త
ప ందతదతరు. మర్ీ భయంకరమన్ న్ష్ట ముల్ు ఏరూడవు. పరతీ సమసయ చివర్త క్షణంల్ో పర్తషాకరమగున్త. జీవన్దారుల్ల్ో మిశీమ
ఫ్లితాల్ు ఏరూడున్త.

Telugu speaking parents seeking suitable alliance
for their Daughter, Doctor (M.D.)
Beautiful, smart girl, 30 years of age, 4th year residency in
Radiology, U.S Citizen
Seeking smart, handsome man, U.S educated, Doctor / Computer Professional /Ph.D., From Telugu/Kannada/Tamil families, With Good moral character, wants to live in U.S
Permanently

Contact: Mr. Arani (425) 232 - 9769
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సాగతం
సురే ష్ చుండూ రు

సినిమాలు
మఫరిి గొ రిి

కవితంటే కవుల్ంటే న్ాకంతో అభిమాన్ం

ఇవి మన్ సిన్నమాల్ు దిగజార్తన్ విధం చూసి బాధతో వారసిన్

న్ేన్ూ ఒక కవిన్ేన్న్న న్ాల్ో ఒక అన్తమాన్ం

కొన్నన తేటగీత్త పదాయల్ు. ఈ విధంగా మీరు ఒక శతకం
వారయచతచన్న్న కొంతమంది సేనహ్నతుల్ు న్ాకు సల్హా ఇచాచరు

పారసల్తో ప దగటమే కాదత కదా పాండితయం

కూడా. అంత శకిి, పారవీణయత, న్ాకు వున్ానయో ల్ేవో తలీదత

పరమారా ం పలికిందే పన్నకొచేచ స్ాహ్నతయం

గాన్న, పరసి తతాన్నకి ఈ ఐదత మీ ముందతంచతతున్ానన్త.

అది దృశయం, ఇది చితరం, అది శబద ం, ఇది న్ాదం
అది శకల్ం, ఇది శల్ూం, అది పాదం, ఇది న్ాటయం
మదడు చేసే మాయాజాల్ం ఈ చమతాకరం
మన్సత తర్తచి చూశావా మారుూల్ేదత ఏమాతరం
కాల్ంతో పరుగడుతూ, కారయ దక్షుడిగా
కరి న్త, కరమన్త, న్ేన్ెై, కిీయా ఫ్ల్ం కోరగా
అదైాతం స్ాక్ష్ిగా అహ్ం బరహామసిమగా
అన్ంతాల్ు న్నండిన్ ఆ విశారపపి న్ేన్గ
ే ా
పరజల్ గుండే గొంతుల్ోల పలికాన్ా ఒకక క్షణం
పరపంచాన్నన మేలికొలిపి న్డిపిస్ి ా న్నర్ాాణం
అది మధతరం, అది అమరం, అది చర్తతం, అదన్ంతం
ఆది కవుల్ు అందర్తల్ా న్ేన్వన్ా శాశాతం

తే|| కలుు కలుు యన బలుకు కళ్ళ న్ొకడు

బాధ్ను మరి బాద యనుచు బాదున్ొకడు
భాష ర న నటఖరముల్ భర షె ు జేయ
చెత్ిభూమి యయెా తెలుగు చిత్ర భూమి
తే|| వలువ త్గుుచుాండ మగువ విలువ పెరిగె

విలువ త్రిగి రచనలాందు బూత్ు పెరిగె
నీతి లేన కోతి జనము నాండి యుాండి
చెత్ిభూమి యయెా తెలుగు చిత్ర భూమి
తే|| అరహత్కకరలేదు న్యయకునకి నపుడు

న్యయకుల నాంట బుటటె డి న్ెవవరెైన,
నటరహత్ుల న
ై , తెరకెకిక న్యడవచుి
చెత్ిభూమి యయెా తెలుగు చిత్ర భూమి
తే|| తెలుగు ర క గొాంత్ు న్ెరువు దెచుి న్ొకతె

తెలుగు ర న రీతి బలుకు త్రుణ్ి యొకతె
మేలు మూగ నటన వకీ మాట కనా
చెత్ిభూమి యయెా తెలుగు చిత్ర భూమి
తే|| పసడి గదెెన్క
ె ిక మురియు పశువు రీతి

భకిి కథల జూప దలచె బూత్ు దరి
కుడొ కడు, జనుల ఖరమ గ కేమి నదిె
చెత్ిభూమి యయెా తెలుగు చిత్ర భూమి
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కనక మహాలక్ష్మీ
డా. జగనాూ థ స్వామ ఇర్ గవర్పు

ఆటవెలది
బురుజు పేట ల్ోన్త్తరముగ వెల్సిన్
సిరుల్ు కలిమి న్నచతచ శ్రీకర్ాంగత
కరుణ కలిగత తీరుచ కన్కమాల్క్షమమమ
కోర్కల్న్ననమావి కోమల్ాంగత
దివపద
చంటి పిల్లల్ తలిల చల్ల న్న తలిల
మంటి గోడల్ గుడి మన్న్నన్న తలిల
కాందము
గుడియన్గ ధాజసి ంభము
గుడియాన్గా మందిరముల్ గూళతల యన్తచతన్
గుడియిెందతల్కున్తన్ాకన్న
ఖండితముగ చపిూతీవు కన్కపుల్క్ష్ీమ
ఆటవెలది

ఆటవెలది

మేన్త సేాద సికి మేన్తగా గుడికళళ

ఎన్ననమటల న్ెకిక న్ెంతగాన్ల్సిన్

వేయి మటల ఎకక వెన్తన న్ొపూి

కాన్ ర్ాదత దవ
ై కరుణ ఎచట

అన్య దవ
ై తారచ న్దిమీకు కష్ట ంబు

తలిల కన్క ల్క్ష్ిమ తన్తవుకు శీమన్నక

కన్క ల్క్ష్ిమ గొల్వ కల్దత సతఖము

కొంగు బంగ ర్ౌన్త కొల్ువ రండు

కాందము

ఆటవెలది

దేవతవిశాఖ పుర్తకన్
ి

పసిడి ల్క్ష్ిమ కీయ పసతపుకుంకుమచాల్ు

ఎవర్న్
ై న్ొూందవచతచన్ెంతాయొ ల్బ్బు న్

న్ార్త కేళ మందత న్నరు చాల్ు

పావన్ము పాపన్ాశము

కపుూరంబుచాల్ు కదళీఫ్ల్ముచాల్ు

ఎవాార్తకి కన్కల్క్ష్ిమ మేటగ
ి జూడన్

దందమొకటిచాల్ు తల్ులల్ార
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మత్ి కోకిలము

కాందము

క్ష్ీరస్ాగరమందత బుటిటన్ సవి య
ీ న్తంగు కోమర్తిర్ో

అన్తదిన్ము పరుగుచతండిన్

వార్తజాక్ష్ిమహాధ్ిదేవతవన్ెన సేమములిచతచచతన్

జన్స్ాందరము భకి కోటి జన్ముల్ పూజల్

వార్తజాక్షుల్ు పుణయసవి ల్
ీ న్తవార్తసంతుకువాసిగా

అన్తరకిి తోడ న్ందతచత

కరమపాపము తీయగలిు న్కన్కల్క్ష్ిమవి న్నవెగా

అన్వరతముపేమ
ర జూపు కన్కపుల్క్ష్ీమ
దివపద

కాందము
అలివేల్ుమంగరపపము
ఇల్వేల్ుపు వెత్త
ై మాకు న్నంతటిఘ్న్తన్
కొల్ువెత్త
ై వా విశాఖన్త
కల్వార్తగమముమ జేసక
ి న్కపుల్క్ష్ీమ

పందిర్ే గుడి న్నకు పసిడి మా ల్క్ష్ిమ
అందరు న్నపిల్ల ల్ాశ్రసతాలిముమ
దివపద
సారణపుషాూరచన్ సాయముగజేయ
తరుణంబున్నయుము తలిల మాల్క్ష్ిమ

YOUTH
గాయతిి చివుకుల
అది ఒక classroom
సూ
ట డంట్ా కి అది ఒక happy Dream
ముందత బంచి ల్ో Speaker ల్ు
వెన్క బంచి ల్ో Joker ల్ు
మధయ మధయ విన్నపిస్ి ాయి Songs
ఓ మూల్గా కాళళళ చేసస
ే ి తంటాయి Break Dance
కాలస్ కి అవుతారు Absent
సిన్నమా హాల్ు ల్ో Present
బైకుల్ ఫై వేస్ి ారు Trip ల్ు
విసతరుతారు హాట్ హాట్ Look ల్ు
మధయల్ో వస్ాియి Elections
ఒకర్త ఫై ఒకర్తకి Dominations
న్ెగు న్
త వార్తకీ చేస్ి ారు Coronation
ఆఖరుగా వస్ాియి Examinations
ఇపుూడు బురీంత Empty Saucer
పేపర్ ఫై ఎకికస్ాిరు Some Matter
కాన్న ఇచిచ వస్ాిరు Blank Paper
ఇదే ఇదే YOUTH
న్ే ర్ాసిందంతా TRUTH
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ప్ద వినోదం
సుధ చ దల వడ
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
12

11

13

15

14

16

17

18
20

అడా ం:

19
21

22

న్నల్ువు:

1. ఆవకాయ ల్ోన్న కాయ

2. ఉగాది పచచడిల్ో కారం

4. వికటకవి ర్ామకృష్ు
ణ న్న ఇంటి పేరు

3. తల్ుగు న్ూతన్ సంవతారం

6. వడల్కు మారు పేరు

4. ఆంధర ర్ాష్ట ర భాష్

7. ఉగాదిన్న ఇల్ాకూడా అన్వచతచ

5. తల్కిీందతల్ ైన్ హ్ల్ం

10. న్మస్ాకరం

7. ఉగాది పత ళీల్కు తల్ుగు పేరు

13. అడవి

8. తల్ుగు యూత్

14. అది, స్త మ, మంగళ, ...

9. ఈ సంవతారం పేరు

15. ఉగాది పచచడి ల్ో తీపి

10. “_____ వంటి కూరయు, పంకజముఖి

16. కల్ూన్

సవత వంటి భామయు కల్దే” అన్న ఓ కవి ఉవాచ

18. పడవ

11. మొదల్ు

19. న్యన్ం

12. పళాళం బల్ల ం మర్తయు తలిల _____

20. అంధకారం

16. ఏన్తగు టెన్
ైీ ర్

21. న్నల్ువు (2) రుచి

17. మొసలి, ఒక ర్ాశ కూడా

22. శోలకం మొదల్ు పటట

18. సారు ము
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