
సం�ాద��యం 
 

అంద����  సం�ా� ం�  ����ాం�ల� !! 

సూర��డ�  మకర�ా�ల��� ప����ం�ే/సంక��ం�ే సమయమ� �ాబట��  మకర సంక�మణం ల��� మకర 
సం�ా� ం��ా ������ మ�డ����ల� వర�స�ా ����, సం�ా� ం�, కనుమ పండ�గను ��ద�  ఎత�� న మన 
��రత�ేశంల�నూ మ��య� ��ర�య�ల� �వ�ిసు� న� ��ధ �ే�ాల��  క��� కల�ికట�� �ా ఒక��ట 
�ే�� ఈ మ�చ�ట�ౖన అచ��ెల�గ� సం�ా� ం� సంబ�ాల� జర�ప���వడం గమ��ర�ం.   ఇ�ే సమయంల� 
ప�సు� త య�జమ�న�ం నుం�� నూతన �ార�వర�ం మన �ెల�గ� సంఘం బ�థ�త ప�ా� ల� 
�ేపడ�త�ం��.  

"ల�� �ా వ���� , ల�ట���   �ా  వ�ా�  " అన�ట�� �ా  మన  ప�సు� త  ట� .ఏ .� .�  అధ��  బృందం   తమ 
ఆధ�ర�ంల�  ఈ  “దుర���  ��మ  సంవత�ర  ఉ�ా��”  �ార�క�మ�లను  చక��  �ాంప���య  బద����న 
�ా�గత  అలంకరణల��  మ��య�  ఉ�ా��  పచ�����  ��ా రం�ం��ర� . �ార�క�మ����  �జ���న  �ా����  ఇ�� 
ఒక  చక��  అనుభ���  క���ం�ం�� . ఎ���  చక��  �ాంస�ృ�క  �ార�క�మ�ల��  �ాట�  ఈ  ఉ�ా���� 
ఔ�����క�లను,  �ా��ల�  వ�న�  ప��భలను   �������� ప�యత�ంల� ��గం�ా  �� ట�గ��ి  �� ట�ల� 
మ��య�  క���  �ె����ష�  �� ట�ల�  క���   �ర���ం� �జ�తలను య�����న సత���ంచటం జ����ం��. 

బ� స��  ప��సర  ��ా ం��ల  �ెల�గ�  �ార�  ఎం��  ఆస����ా  �ాల�� నట����  ఎదుర�  చూ��  ఆటల  �� ట�లల� 
ఒకట�  మన  ట� .ఏ .� .�  అధ��తన   �ర���ంచబ�ే  ������  ట�ర���ం� . ఈ  �ా��  ఆగ��  14 న  "IV 
Invitational Cricket Tournament:Telugu Premier Leauge(TPL…. ఇ��  ��ల�  ��  గ�ర� ) 
2016" �ర���ంచటం  జ����ం�� . ఈ  �ా��  క���  �ాల�� న�  ������ార�ల�  ఎం��  ఉత�హం��  ఆ�� 
చూపర�లను  తమ  �����  ��ౖప�ణ�ం��   ఆశ��ా�నంద  చ��త�ల�   �ే�ార� . ఇక  మన  ట� .ఏ .� .� 
�ర���ం�ే  ట����  ట�ర���ం�  ��  వ�ే� స�ందన  గ���ం�  ప��ే�కం�ా  �ెప�నక�రల�దు . ఆగ��  27 న 
జ����న  ఈ  �� ట�లల�  �న�  �ిల� ల� ,��ద��ాళ��  క���  ఎం��  ఉ���హం�ా  �ాల�� ���ర� .  ఈ  ��ండ� 
ట�ర���ంట�   ల��   �జ�తలక�  బహ�మత�ల�  ఇవ�టం  జ����ం�� .  

అం�ే�ాక�ం�� , మన  ట� .ఏ .� .�  ఏర���  30 వసం��ల�  ప�����ేసుక�న�  తర�ణంల�  అ��� బ� 8 న 
మన ప�సు� త అధ�� బృందం �ా�����త�వం ��డ�కలను �� �ీ���ామకల��ణం �� ��ా రం�ం� 
�ార�క�మ�ల� అ�� ఎం�� ఘనం�ా  �ర���ం��ర�.  ఈ  సందర�ం  �ా  ఏ�ా�ట� �ే�ిన అ�� 
�ార�క�మ�ల�  క���  ఆ���త�లంద���  ఎం��  అల��ం��� . 

ఈ ��ట� సం�ా� ం� సంబ�ాల� క��� ��ల� సందం���ా జనరంజకం�ా �ా�ా�. మన  సం�ా� ం� 
సంబ�ాలల��  ��గం�ా,  సం��త  �ామ�� �  ��  మంగళంప��  బ�లమ�ర�కృష�   �ా��  సంస�రణ�ర�ం  ఘన 
��ాళ�ల�  అ���సు�   ��మ�  పద�జ  బ�ల�  �ా��  బృందం  చక��  సం��త  �ా��మృతమ�ల��  ����క�ల� 
మంత�  మ�గ�� ల�  �ే�ార� .ఇక  ��మ�  ���లజ�  �ౌద��  �ా��  �ష�  బృందం  �ే�ిన  "చం����ా " నృత� 
ర�పకం  సం�ా� ం�  ��డ�కలక�  మ��ంత  వ���  �ె��ం�� . ����క�ల�  ఈ  �ార�క�మ�లల��  ��ౖ������ 
చూ�ి  సం���ిం��ర� .  



ఈ  సంవత�రమం��  �ర�  మ�  ఈప��క  ��  చూ�ిం�న  ఆదరణ  ��  కృతజ�తల� . �����  వ�ే�  “�� 
��వళం�  ��మ  సంవత�ర  ఉ�ా��”  �ార�క�మ�ల  మ�చ�ట���  � మ�ందుక� వ�ా� మ�.  

మ�తృ  ��ష  అ�న  �ెల�గ�  ల�  �ర�  మ�ట�� డం��  �  �ిల�ల  �ేత  క���  మ�ట���ంచం��  , �ర�  �ెల�గ�  
చదవం��  �  �ిల�ల  �ేత  క���  చ���ంచం�� . 

నమ���  ! 

�  ఎ��ట�  ఇ�  ����  , 

��రణ�� చత����దుల 

అధ��� సం�ేశం 

 
 

�ాలమంట� ప�మ�ణ�లక� ల�ంగ��� అ��� ఒక క�మంల� ల�ంగ ��ి కల��ల��ా, య��ాల��ా, 
సహ��ా బ�� ల��ా, శ��బ�� ల��ా, వత��ాల��ా �ర��ం��� మనం ���� మ�త�ం జ�ంచల�మ� క��. ఒక 
సంవత�రం ఇం�ా �న� �న�ల��ా ర��ాంతరం �ెం�� ��� వసంతం క�హ� క�హ�ల క����లను 
ప���నట��  ఉం��, ఇంతల��� చ� పంజ�లను ��ి�� మంచు జడ�లను ��ట�సూ� , సం�ా� ం� సంబ�ాలనూ 
�ేసు���ాల�� మ��క� �జయ ���తనం ఎగర��సూ�  , �జయ�ల �ార��ల� మ��క� ��ట�� ను కల�ప�త� ��� త�  
సంవత�రంల��� ప����ట��సు� ���మ�. 
 
మ�ను�ందు�ా ఈ అవ�ాశం క��ం�న ��ట� �ెల�గ� �ారంద���� �� నమసు�మ�ంజల�ల�. ఎ��� 
�ెయ��లన� తపన��, ��ట� �ెల�గ� �ారంద��� స���ఖ� పర�, మ��ంత�ా ఎం�� ��ప� చ��త� క���న ఈ 
బ� స�� నగరంల� �ెల�గ� ��ల�గ� రవ�లను ప�జ��ంప�ెయ��లన� తపన�� ���ందట�డ� �ారథ� బ�ధ�తల 
ప�ా� లను క�ట� �ార� అం��ం�నప�ట�నుం� క�ట�ను, ఇం�ా అ��క మం�� ఔ�����క�లను, ���ాతత�రత 
క���న అ���తమ��ళ�ను, అ�ా��ెల�� ళ�ను ��డ��ా �సుక�� �ా��న ఈ పయనంల� �ెప����దగ� ���ల� 
�ా�ల����, ��ర��క�న� �ా�ాల����.... ఈ ��� అంద���� క��ి మ��క� మ�ర� �ిం�వల�కనం 
�ేసు���ాల� ఉం��. 
 
చ� ప�పంచంల� బ���� మనక� ��స��క ఆట�ాటల ����ే క��, ���� స�����గం �ేసుక�� మన ���డల 
క�ట� �ార� బ����ంట� ట�ర���ం��, ������ ట�ర���ం�� �దల�ౖన ఆటలను.... మ����� �న మన 
�న���ట� సర��లను నవ��ల ప�ల గ�త�� ల�� ప��ం�, ఆటలను ��స� ఒడ�� ల �ా�� అంద���న  
�ాయంత�ప� నడకలను �ే�ి అంద���� పం��ర�. ఇక  ఉ�ాదుల సంబ�ాలను, ��సవ�ల �ి���క��లను మల�� , 
కన�ాంబ�ాల కదంబంల� అం����� , మన ౩౦ సంవత��ాల సభను ����టంల� క���త��ా� �ేసుక����మ� 



క�� స��ి�  కృ�ి��... ఎం��మం�� క��ి �ే� �ే� �ా క��ి �ా��న ఈ స��ి�  కృ�ి మన హ��బ�బ� �ార�, 
�హ� నన�ప��� �ార�, ప��ా� �����  �ా�� వంట� ప�రప�మ�ఖుల �ాయం�� మ��ంత �ే��ప�మ�నం�ా 
�����ం��.  
 
�ా��త�, �ాంస�ృ�క  �ాంప���యలక� ��ద�  �ీట ��యట���� ఎ��� మం� ర�ప�ాల�, ��ట�కల�, గ��కల� 
� మ�ందు ప�ద���ంచట�� �ాక, ఈ-ప��కను �����జయం�ా అ�� సం�కలల�నూ �ల�వలను, సర��లను, 
ఉత��కతలనూ తగ�క�ం�� న���ి మ�ందు �ాబ� �� క�ట� �ా���� కర���ికను అం��సు� ���మ�. 
 
ఇక ఈ సం�ా� ం� ��డ�కలను జ�నపదుల �ా��ల��, పల��  ��భల ��ర�ప�ల�� ఇక��ే మన మ�ే� మన ఊ��� 
తల�ిం�ే ఆ�ా�యతల, మమతల �ిర�లను క����ిసూ� , ఆ��ట� వంటల ర�చులను మ���ిసూ�  
�ేసుక�ంట���� సమ�యత�మ��� త����మ�. అం�ే �ాదు.... మన ట�ఏ�� క�ట� �ార� ఈ సంవత�రప� 
�ానుక�ా మన సంస�  ��సం మనకంట� సమక�ర��క�న� �ి��ాసు� ల, చ�ాసు� లను మన వ�ే� సంవత�రప� 
క�ట��� �జయ ��తనప� దర��ాల�� క��ి ఇ�ె�య�ట���� క���.....  
 
 
���ా���ట� అ�� తత���త� ,  ‘అ�ే న��ల� నువ�� ��ండ� �ార��  అడ�గ���ట�ల�వ�.. ��� త�  జల�ల�ప��డూ � �ం� 
ప�వ��ం��� త�ంట�� కనుక’  అన�ట�� , �ా�� �ాలం�� �ాట� క����� త�, ��� త�  సంవత�రం ��� త�  క�ట��� 
����నందనల� �ెల�ప�త�, � మ�ం��ట మ����� �జయ�ల ��� �� ప��ల� ��ర�త�, ఈ అవ�ాశం 
ఇ��న అంద���� నమసు�ల�� 
 
� 
చంద� ��ళ����. 
 
 
                                              హ�� బ�బ� �ా�� సం�ేశం 
 
��తం ������� �ా�ాల� �ె���టప��డ� ���� ��ను ఎం�� అస���ంచుక����ను. అప��డప��డ� ���� 
దం��ం��ను క���.... ��ంత��రక� ������ అనుభ�ాల ప��గణల��� �సుక����క, ఇతర���  ��క� 
అర�మ��ం�ే�టంట� �ార���క �ారణం (universal cause) అ���� ఒక చ� త��ాను ల�ంట���. ����� ప�� ఒక� 
���� ఎగ��సుక� �� త�ం��. మ��ీ... � ప�వృ��  �� ఏ�� అవసర� అ�� �ే�. ����� �ేతనవ��� అ�� �దల�ట�� . 
ప�క��ాళ�� ఎవ����� చూసు� ����ా ల��� అన��� పట��ంచు��క�. �వ���� ��� ట� ��ప�� � ను క��� పట��ంచు��క�.  ఒక 
�న� ప��ౖ�� సక�మం�ా జ����ం�� తృ�ి�  �ెందు.  అల� జరగట��� �న� �షయం �ాద� గ����ంచు..... మ�ర�� 
అ���య� -- తత� �ాస� ���త�   
 
ఈ ��ౖ మ�టల� ఇంత ఘ�డత�� �ాక�� ��� మన ����లల� ఏ�ో  ఒక సమయంల� ఈ అర�ం ��చ��ం�ేటట��  మనక� 
త��న���ల� అంట��� ఉంట�మ�, �ంట��� ఉంట�మ�... ఆల�����  ఈమ�టలల� ఎంత సత�ం సు���సు� ం�� కదూ... 
���నంత వరక� మం� �ేసుక�ంట� ��ట� �ా��� కల�ప�క�ంట� �ామ���కం�ా �ామ��కం�ా క��ి నడవట�� క�� 
��తం.... కల�ి �ామ��కం�ా నడవటంల� అందుల� వలస ప�ల���న మనం మనకంట� ఒక ఉమ��� సంఘ��� 
అ�ి������ ఏర�ర�చు��వటంల� ��గ�� క�� ఇక��� మన ట�.ఏ.�.� క���.  
 
మన��ం�� ఇ��న మన సమ�జ���� ఎం����ంత ����� ఇ�ే� ��గంల� నను� క��� ��గ�ా�మ��లను �ే�ినందుక� 
అంద���� ధన��ా��ల�. గత ఏ�����ా క�ట� �ైర�� �ా  క�ట� ప� �ర�లను, బ���గ�లను చూసుక��� ప�యత�ంల� 
అందర� �ే�� కృ�ి చూ�ాక మన ట�.ఏ.�.�క� స�ర� య�గం �ానున�దన� ఆల�చన ��క� ���ం��. అందుల� 
��గం�ా�� �న�ట� ౩౦ సంవత��ాల సంబ�ాలను ప���ా� త�కం�ా మన ����ి�ెం� చంద� ��ళ����  �ా�� �ారథ�ంల� 
�ీ���ం� క�ట� సభ��ల� ఇతర ��ా�హక సభ��ల� కల�ి �ర���ం�న �ర� �ేట�ెల� ం �ే�ిం��. ఒక �ార�క�మం 



సక�మం�ా నడ�ాలంట� �ారథ� బ�ధ�తల�, �����ట�ల� అంద�� సమన�యం ఉం���, అ�� మన మధ�న ప���� 
�ా� �ల� ఉన�ందుక� ��క� ఎం�� గర�ం�ాను, సం��షం�ానూ ఉం��.  ఈ-ప��కల� మన ట�.ఏ.�.� ఆ��ా�వం, ��� 
��ా భవ, �భ�ాల� ������న �ర�ల� ��డ���న �ాళ�ంద�� గ���ం� ��ా యటం ఎం�ై�� మ���వహం.  
 
ఎంద�� మ�ను��వ�ల� అంద���� వంద��ల�. మన నన�ప��� �హ�, ప��ా� ����� , ��స�� అమ��ణ� �ార� ఎంద�� 
ప�ర ప�మ�ఖుల� ఈ సంస�  ఎదుగ�దలల� �ా�� స�యసహ�ా�ాలను అం��ం��రనటంల� ఏ� సం�ేహం ల�దు. 
అల��� ఎంద�� ��ర��  �ాసూ�  �� �ే, ఎ�� �ా����ల��ౖ�� �ంపగలంత మం�� ఈ సంస�  ��సం �ా�� �ాల���, శ����, 
ఇ����కం�ా ధ���� అం����రనటంల� మన ��సం మనమందరం అ�� ఒక ఉమ��� ఉన�త �ారణం ����� ం��.  
 
ఈ �����ట� ఎప�ట��� ఇల��� �ా�� మన ట�.ఏ.�.� ఎ������ ప�మ�ఖ సంస�ల ప�క�న �లవగ��� ఇక��� మన 
�ాళ�క�, మన మ�ల�ల� ���న మన �ే�ా���, మన �ా�ా� � లక� క��� సూ����మంత��� �ల�ాల� ఆ�సూ�  అంద���� 
����నందనల�. 
 
 

తన ���ా వ���  

                                                        —— ��జ�  

సుబ���ావ��� ��ల� ��ాక��ా వ�ం�� ఈ��ళ.  �న� �ా�� ��ర�, ల����� ��ాదం జ����ం��. �����త�డ�, 
సత����ాయణ వ�తం �ేసుక�ంట����ర� ��డ��మ� అంట� �ాన� �ె�ి�ం��, అత� ��ర�.  ���ం� వ��ం�� 
సర���ా ��డ��మ� తను �ె��ే �ావ����� తనక� ��ా బ�� ఏ�ట�? తను ��� దు� న� ������ ఆడ�క�� 
వ�ా� డ�. ఈ ల�ప� పనుల� ప���� �ేసుక�� ���� అ� ఉండవచు� క��. ఎక����� ��డ��మ� అ��� 
ఎప��డ� ఏ�ో  ఒక �ాక� �ెప�త�ం��. ఒక� సర�� ల�దు. ఎప��డూ ఏ�ో  ప� ఉం�� అంట�ం��. ��ద�  
ఈ�డ�ార� ఒక��ే ప� �ేసు� న�ట��  ఈ ప�పంచంల�.  ల��� మ�లం�ా తన ��తంల� ఎల�ంట� సుఖం 
ల�క�ం�� �� �ం��.    తనక� ఎంత��ప� ప� �ద ���స త�ి��ే ��ం�ెం సర���ా గడ�ప���మ� 
అ��ించదు; తన ఆ��గ�ం �ద క��� ���స ల�దు.  ��ను ల�వ��ా ఉంట�ం��. �ా� బర�వ� తగ������ ఏ� 
ఎక�ర��ౖ� �ెయ�దు.  ��ను ఆమ�ట� �ె�ి��ే అక��� నుం� ల�� ���� �� త�ం��.  ��ను అ���, తన మ�ట 
అ��� ల��ం ల�క�ం�� �� ��ం��. 

************** 

��ా�ా� �� ఆ�ిసుల� ప� ప���� �ేసుక�� �ాయంత�ం ఇంట��� వ���డ�. ఇంట�� , ��� త� �ా ���� అ� భర����ాట� 
�ె��ౖ�ల� ఉంట�న� క�త�ర�, �ావ�, �� �ాల� క�ర��� వ�ం��. మ�ఖం బ��ా ఏ���నట��  �ెల���� ం��. ప�క��� 
ల��� క�ర��� వ�ం��.  క�త�ర� � అల� చూడ�ా�� మనసు�ల� భయం క���ం�� ఏ��� వ�ంట�ం�� అ�. 
కం�ార��ా "ఏమ��! �ావ�! ఇ�ే�� �ావటం?  �ె��ౖ�ల� అల�� డ�, �ా��, క�ల��ా��? అం�� ఓ����?" అ� 
అ���ాడ�. 

"����!" అంట� ఒక��ా���ా సుబ���ావ�� పట�� క�� ఏ�ే��ిం�� �ావ�. "�ావ�! ఏ���ందమ��! ఎందుక� 
ఏడ�సు� ���వ�? �ా��, నువ�� ఏ����� ��డవ ప��� �ా? అల�� డ� �ార� �ను� ఏ����� అ����ా?" అ� 
సుబ���ావ� ఆం�ోళన�ా అ���ాడ�. ఏ� ��చక ల��� ���ి చూ�ాడ�. ల����� క��� ఏ� అర�ం �ావడం ల�దు. 
"మ���హ�ం 4 గంటల�� వ��నప�ట�నుం� �ావ� ఏ� �ెప�టం ల�దు.  �����ౖ�� ఏ����� 
�ెప�త�ం�ే�న� అనుక����ను" అం��. 

ఏ� �ెయ��ల� �ె�య� ప���ి��.  ఎం�� �ెల����ా ఉం�ే �ిల� , చదువ�క�న���, ఉ�ో�గం �ేసు� న���, ��� త� �ా 
���� అ�న �ిల�  ఆల� మ�నం�ా ఏడ�సు� ంట� ఏ త��దండ�� ల����� ఏ� అ��ిసు� ం��.  �ా���ా�� ల��� ల�� ట� 



�ె�� సుబ���ావ���, �ావ��� ఇ��ం��. �ావ� ఏ� మ�ట�� డక�ం�� ట� ��� ��ం��.  సుబ���ావ�, ల��� క��� 
మ�నం�ా�� ట� ��� గటం మ���ం��ర�.  ఆ తర��ాత "�ావ�! �ాస�  ���ా ం� �సు�� త��! ప�య�ణం బడ�క 
�ర�త�ం��. ��ప� శ��ారం క��. ���క�ా మ�ట�� డ�క�ం��ం" అంట� సుబ���ావ� బట�ల� మ�ర����వ����� 
బ�� ర�� ల��� �����డ�. 

�ా�� ��జ��లల��� �ావ��� ఇష�ం క�� అ� ల��� ��బ���, మ���� �ాయ పచ���, ఆల�గడ�  ��పడం, టమ�ట� 
��ర� ��ట��ం��. మ�మ�ల��ా అ��ే ఎం�� హ��ార��ా మ�ట�� డ�త� తన ��ష����న ప���ా� ల� ��� �ావ�, 
ఈ ��� ఎం�� మ���వం�ా ��ల�గ� ��త�క�ల� �� ల�� తన ర�� ల��� ���� �� �ం��. సుబ���ావ�, 
ల��� క��� ��జనం అ�ం�� అ��ిం��ర�.  ల��� �ై�ం� ట�బ�� �భ�ం �ే�ి, వంట�ంట��  తన ప� 
మ���ంచుక��, ల�ౖట��  ఆ��� బ�� ర�� ల��� వ��ం��.  అప�ట� వరక� ��ప� చదువ�త�న� సుబ���ావ�, అ�� 
ప�క�న ��ట��  ల����� “�ావ�� ఇప���ే� అడక��. ����� ట�ౖం ఇవ��.  ��ండ� ���ల� చూ��� మ�. అప��డ� 
క��� అ�� ఏ� �ెప�క�� �ే ��ను మ�ట�� డ��ను.” అ���డ�. ల��� ఏ�ో  �ెప�బ� � ఆ���� �ం��. 

********** 

�ెల� �ా��ం��.  శ��ారం, ఆ�ీసు�� ��లవ�. సుబ���ావ� ఆర� గంటల�� ల�� ������ ఆడ���వ����� 
������ య�డ�. వ�ే�స���� మ���హ�ం ప���ండ� అ�ం��. �ా�నం �ే�ి వ�ే�స���� బ��ా ఆక� ���ిం��. 
లం� �� ల��� �ాలక�ర పప��, వం�ాయ క�ర �ే�ిం��. ��జనం �ే�ి �ా��ప� ���ా ం� �సుక�� �ాయంత�ం 
�ా� ��  ఒంట���ా ����  వ���డ�  సుబ���ావ�.  మనసు� ఏ� బ���ల�దు �ావ�� అల� ���ాల��ా 
చూసూ� ంట�.  �����త��� ఇంట��� క��� �����ల� అ��ించల�దు సత����ాయణ వ������. ఆ �ాయంత�ం 
ఎవర� మ�ట�� డల�దు.  ��న�� �ే�ి ఒక గంట ��ప� ట�� చూ�ి పడ�క����డ� సుబ���ావ�. ఇల��� ఆ���ారం 
క��� గ���ం��. అల�� డ�, �ా��, క��� �� � �ెయ�ల�దు. �ావ� క��� మ�ట�� డటం ల�దు. 

సుబ���ావ��� ఆం�ోళన�ా ఉం��. ఏ��� ఉంట�ం��. బం�ారం ల�ంట� �ిల� , నవ��త�, త�ళ��త� ఉం�ే తన 
క�త�ర� ఎందు�� ��గ�ల��ా ఉం��. ఏ� �ెప�దు.  ���ాల��ా ఏడ�సూ�  తన ర�ం ల� క�ర��� ఉంట�ం�� 
��ండ� ���ల��ా.  త���� క��� ఏ� �ెప�దు.  అ�� �షయ�ల� తన�� చ���ం�ే �ిల�  తన�� క��� ఏ� 
�ెప�ట�� దు.  ఇక అల�� ���� అడ�ా� ��ప� అ� �ర��ంచుక����డ�. "���క��ా, అందం�ా ఉం�ే �ావ� 
ఎందు�� బ��ా ఒళ�� �ే�ిం��. ఇం�ా �ిల�ల� కలగక�ం���� �ా���ళ��� ఇల� ఉంట� డయ��ట�� �దల�ౖన 
���ాల� �ావ�? ఆశ�ర�ం�ా  ఉం��.  తన శ��ర ఆ��గ�ం గ���ం� ఎం�� జ�గ�త�  �సుక��� తన క�త�ర�, త��� 
ల�వ��ా ఉంద� ���� క��ి ఆట పట��ం�ే �ిల�  ఇప�డ� త�� ల������ం��. ఏ�ట� �ారణం �ె�దు, అడ�ా�" 
అనుక����డ� సుబ���ావ�. 

��ర� ల��� �ద ��పం వ��� ం��. ఆ మ�త�ం క�త����� మ�ట�� �� �షయం �ెల�సు��ల�క �� �ం��.  అ�� 
���� చూసు���ా�.  తన�� ఆ��గ�ం �ద శ�ద�  ల�దు.  ల������ �� �ం��.  తను �ేత��ౖనంత వరక� ప�ల� 
�ాయం �ే�ా� డ�.  ఇంట� పనుల� �ేసు��వడం అంత కష�మ�? తను బయట��� ���� ఉ�ో�గం �ెయ�డం ల���? 
అ��� ఇంట��� వ�� మ�� ������ ��, �ా��ం� �� ��డ�త����డ� క��? తను క��� చదువ�క�న��ే.  బ�ంక� 
ల� క�ర���ా �ే��� ం��. ఇంట��� వ��న తర��ాత క��� ప�ల� పడ�త�ం�ే �ా� �ా��ం� �ెయ�దు. ఆ��� 
తను �ాబట��  భ��సు� ���డ�. ఇం��కర� అ��ే�� ఏ� �ే���ా��.  

�� మ�ారం ��� దు� న� ఎ���� గంటల�� సుబ���ావ� అల�� డ�, �ా�� �� �� � �ే�ాడ�.  "హల�! బ�బ� �ా��! 
��ను �ావ� ��న��.  నువ�� క�ల��ా��?".  అవత� ప�క� నుం� "ఆ క�ల��ా.  �ర�, అత�య��ార� ఎల� 
ఉ���ర�?" అ���డ� �ా��.  "బ��ా�� ఉ���మ� బ�బ�.  �ావ� �న� �క��ారం ఇక����� వ��ం��. 
ఏడ�సూ�  క�ర��� ఉం��.  �ర� ఇద�ర� ఏ����� ��డవ ప��� �ా?" అ���ాడ� సుబ���ావ�. 



����� అవతల ప�క�నుం� �ా�� ��ంట�� సమ���నం�ా, "��ను తన� ��ం�ిసు� ���న� �ె�ి�ం�� � 
అమ��� �క�?  అం�ే ల�ం�� ఎం�ై�� �ర� � అమ��� మ�టల� నమ����ర�.  అ��� ఇం�� �ే�ి 
��ను ఏ� అ���న�. ఇం�ా �ిల�ల� ల�క�ం���� �ా���ళ��� ఇల� ల����ా�వ�, ఇక ��ప� ఇద�ర� �ిల�ల� ప���� ే
ఇం��ంత ల���క������.  �ాస�  �ం�� త���ం� ఎక�ర��ౖ� �ెయ�వచు� క��.    ������ మ�ందు చక��ా 
���క��ా ఉం�ే����. ఈ ఆ���ల�ల��� ��� ��ల� ల� తయ�ర� అయ��వ� అ� ఉన� మ�ట��ా �ె�ా�ను. 
తన ఆ��గ�ం గ���ం�ే�ా �ె�ా�ను." అ���డ�.  ఆ మ�టల� సుబ���ావ� �ెంప �ద �����ట��నట�� �ా 
అ��ిం�ం��. ఈ మ�టల� తను తన ��ర�, ల���, � గ���ం� �ె�ి�న��.  తన �ా� నంల� తన అల�� డ� 
�ల��� ఉ���డ�.  తన క�త�ర�, అల�� డ� అన� మ�టల�� అంత ఏడ���� ం�� అంట� మ�� తన మ�టల�� ల��� 
క��� బ�ధ ప�� ఉంట�ం��? తను ఏ��డూ ల��� మనసు� �ాయపడ�త�ం�ే�న� ఆల��ంచల��ే.  తన 
మ�టల� ���ించు��ల�ద�, ల���క����ంద�  ��ప��ంచుక�����ే  �ా�,  ఆ�� ��క� గర� ���ధక మ�త�ల� 
పడటం ల�ద�, ల���క��త����న� ఎంత �ె�ి��� పట��ంచు��ల�దు.  ఎంత ��ప� తన� �������ంచడం, మ�ట� 
మ�ట��� తను ల�వ� అ� గ�ర��  �ే�ాడ�.  సన��ా ఉన� �ాళ��� �� �� చూ�ాడ�. అల�ంట� సంద�ా�లల� 
ల��� మ�నం�ా అక��� నుం� ������ వ���� �� గర� అ� అ���డ�.  తన�� ఎవ�����ను కలవడం ఇష�ం 
ఉండద� నల�గ�����ను �ె����ాడ�.  �ాను �ాను తను తన ఆ�ీసు ప�, ఇంట� ప�, �ావ� ��ంపకంల� �� 
అ�ం��. తను ఉ�ో�గం, ������, తన �����త�ల� కలవడం�� �� అయ��డ�.   తన�� ఏ����� ఇ�ా� ల�, 
అఇ�ా� ల�   ఉంట�య� అ� ఆల��ంచల�దు.  తను ������ మ�� � ట��ల�, కంప��ట���  చూసూ� , తను ఏ�ై�� 
�ెల�గ� �ి�మ� చూ���  "�ెత� " అ� ఎ�� �ార��  అ����ో .  తను ������ ఆడటం ఈర���� చూడల�క �� ��ంద� 
అనుక����డ�.  ఎంత��ప� �ాట��� ల� ������ గ���ం�, �� ���  ������ గ���ం� మ�ట�� డ�త� ఉంట�డ�.  అ�� 
తన�� ఇష�ం ల���?  తను �ెప������ క��� ప�యత�ం �ే�ిం��.  ఈర�� �� అల� అంట�ంద�  అనుక����డ�. 
అ���డ� క���ను ఆ����.    �క� నల������� కలవడం, మ�ట�� డటం �ె�యదు అ���డ�.  ఎంత��ప� ప� 
అంట� క�ర��ంట�వ�.  �ెత�  �ి�మ�ల� చూసూ� , ఏడ�సూ�  ఉంట�వ�.  � ఏడ�ప� మ�ఖం చూ���� వ���  
���ం� �� క��� ఇంట��  ఉం��ల� అ��ించదు అ� ప�ే ప�ే అ���డ�.  ఆ��� తన మ�టల� ఏ����� బ�ధ 
��ట�� య� అ� ఆల��ంచల�దు.  ఆల�చనల� పడ�  సుబ���ావ� అవతల ప�క� అల�� డ� సమ���నం ల�క �� � 
క� �ేయడం క��� గ����ంచల�దు.  ఎం�� ��ప� అల� క�ర��ం�� �� య�డ�. 

ఈ ��� �ావ�� చూ�����ా తనక� అర�ం �ాల�దు తను ల��� � ఎంత బ�ధ ��ట�� �ో . అల� ��ల���ప� 
క�ర��� ఆల��ం�న  తర��ాత సుబ���ావ� ఒక �ర�య���� వ���డ�.  �ావ��� మ�ట�� ���ే అత� 
అనుమ�నం �జం అ�ం��. �ావ� గర� ���ధక మ�త�ల� ��సు��వడం �దల� ��ట��న తర��ా�ే ల���క�డం 
�దల� అ�ం��.  �ా�� మ�టల� ఆ���� బ�ధ క�ం��ం���.  �ెబ�ల�ట ��ట�� క�� అక��� నుం� 
వ�ే��ిం��.  �షయం �ె��ిన తర��ాత తన క�త��� �ాప�రం �ల�ాలంట� ఏ� �ెయ��ల� అర�ం అ��ం�� 
సుబ���ావ���.  సుబ���ావ� �ావ��� �ా�� గ���ం� నచ� �ె�ి� ����� �ె��ౖ� �సుక�� వ���డ�. �ా�� �� 
మ�ట�� �� నచ� �ె�ా�డ�. �ావ�� ��క�� �� చూ�ిం� మందుల� మ����ం��డ�.  Gym ల� జ��� 
�ే�ం��డ�.  

************** 

����� ������ బ�� వ��న సుబ���ావ� ఇప�డ� ప�� ��� �ాయంత�ం ��ర��ా ఇంట��� వ�� ల��� �� ప�ల� 
�ాయం �ే�ి ఆ తర��ాత �ా��ం� �� �సుక���డ�త����డ�.    ������ ��ం�ెం త���ం� తన�� �ాట� �ి�మ� 
చూసు� ���డ�.  శ�, ఆ���ా�ాల� ల��� �� గడ�ప�త����డ�. �ావ� ��� �� � ల� మట�� డ�త��� ఉం��. 
�ె�యక�ం���� మ�డ� ��లల� గ�����.  ��ల� �ా �ావ�ల� మ�నపట� చల���తనం వ��� ం��.  ల��� క��� 
హ��ార��ా ఉంట�ం��.  నల�గ���ల��� ��ళ������, మట�� డట���� ఉ���హం చూ�ి��� ం��.  

ఒక ��� సుబ���ావ�, ల��� క�ర��� ట��ల� వసు� న� �ి�మ� చూసు� ండ�ా �ావ� దగ�ర నుం�� �ాట��� ����� 



వ��ం��.  మ�నుపట�ల��ా�� నవ��త�, ఎం�� సం��షం�ా  �ావ�, �ా�� అప��ే �సుక�న� �� ట�.  అ�ే 
సమయంల�, సుబ���ావ� కళ��� ఎదుర��ా ���� ��ట� ల��� నవ��త� క��ిం�ం�� . 
 

���లం  
                                                                                                      ��కరణ: ���ి�  ���ా  సరసమ� 

�రస���న��ళ: 

ఆర�ద� �ా��క�ా�� �ా�� ఊ��నుం�� వ���ాచ��ండ �శ���థ�ా�ి� �� చూడట���� �ా��ంట������రట. ఇద�ర� 

పక�పక��� క����� కబ�ర��  �ెప��క�ంట����ర�. అప��డక�డక� ఆర�ద�క� బ��ా �ె��ిన ఆయన బంధువ� 

ఒ�ాయ�����డట. ఆయన ఆర�ద�ను చూడ�ా�� "ఏమం�� ఆర�ద��ార�! �ర� మ��� సుల� అ�ే ఇంట��  

ఉంట�����ా?" అ� అ���ాడట. అందుక� ఆర�ద� చమ���రం�ా "అ�ే ఇల�� . అ�ే ఇల�� ల�" అ� టక��న 

సమ���నం �ె�ా�డట. తమ��ా మ�టల�ౖ�� �ా.�.�ా�ి� � �ీలయ��డట. ఎందుకంట� �ా.�.�ా�ి� � �ా���� ��ం��ండ�� , 

ఇద�ర� ��ర�ల� అట. �ా.�.�ా�ి� � �ార� ��ల� ��చు�క����రట ఆర�ద��� మ�ట�� డటం మ����ాడట! 

మ�టల� ��టల� ��ట��� ప�మ�ద��-మనసు� ���ి�ం��� ప�మ�ద�� సుమ�!! 

జంట క�త�ం తంట�ల� 

ఒ�ా��క�ా�� ���ాల �ిచ�య� �ా�ి� �, గ�ఱ�ం జ�ష��ా క��ి జంటక�త�ం �ా��� మనుక����ర�. �ాల� �ే��ల�           

క��� ��ర���సం ప�య�స పడ�ా�ారట. ఒక మం� ��ర� ��ట�� క�ం��మనుక����ర�- “���ాల జ�ష��ా”,          

“గ�ఱ�ం �ిచ�య�”, “�ిచ�య� జ�ష��ా”, “గ�ఱ�ం ���ాల”, “గ�ఱ�ం �ా�ి� �” .. ఇల� అ�� ర�ాల��ా చూ��� స���న              

���� క�దరల�దు. అప��డ� "మనక� ���� క�దరటంల�దు- ఇక జంటక�త�ం ఎందుక�ల�" అను���          

మ����ార�ట!  �������ా�� ఆణ�మ����ల� అం��ం��ర�.  

���హం ఒకవరం, ఒక సరళ���న సు��త���న ��వం. �ర�ప� ��ంకట కవ�ల�� �ా, బ�ప� రమణల�� గ           

మ���క���, �ాగ�ే��ాల��, అసూయ అబ��� ల�� అ�త��� ఒక�� ప��భ ����కర� ����� �ేయ����� ��ల�           

ఉన�త���న వ����త�ం �ా�ా�. 

 
�ెల�గ��� జ�జ� 
మం� గంధప� �ెక� 
మధువ�ల� మ�ం� 
పంచ��ర �లక 
�ా�గ మ���� 

క�ం�ె ���ినట��  
క�డ� ���� ల� 
క�ంద��ల �ెల�గ� 
అ��ాల� 
 

 



 
 

�ెల�గ� ���ా ప��మ��ల� 
- రమణ  దుగ��ా� 

���ందట� సం�కల� ����న ��ష��గం….. 
 
మనక�  �ె��ినంత  వరక�  �ెల�గ�  �ా�ా�ల��   �త�క�త�ం  ����ా���ా  క��ం�ే��  న�����డ�� 
“క�మ�రసంభవం ” ల� .  ఇతను  క�డ  నన�య  �ాల����  ��ల�  దగ���  �ాడ� . ఇతను  ��గభ�షణ��ైన  �వ�ణ��  
ఒక  ��గబంధ  పద�ంల�  సు� ��ా� డ� ; అంట� , ����  చుట�ల�  చుట�� క�న�  ఒక  �ామ�  బ� మ�  ���ి  ఆ  �ామ�  శ��రం 
�ద  అడ�గళ��  ��ట��   ఒ���  గ���  ఒ��  అ�రం  �ా�ా� ర� ; ఆ  �ామ�  తల  నుం�  ��క  వరక�  వరస�ా  చదువ�క�ంట� 
�����   పద�ం  వసు� ం�� .  అల���  చక�ధర��ైన  �ష�� వ��  ఒక  చక�బంధ  పద�ం��  సు� ��ా� డ�  న�����డ�డ� .  ఈ 
��గబంధ , ఛు���ా  బంధ , ఖడ� బంధ , చక�బంధ  ప���లను , ��ా �న  �ా�ా�లల�  చ���ాను . మ�ఖ�ం�ా , �ా�ళ� 
�ా��  ప�చురణలల� , ప�స�కం  �వ��  ���ల��   బ� మ�ల��  ఇ�ే��ార� .  
 
న�����డ��ే  మ��   పద�ంల� , “భక�� ��  శ��రంల�  భగవంత�డ�  ఉంట�డ� ” అ�  �ెప��   �����  ఒక  కందగర� 
చంపకమ�ల�  �ా��డ�  (అంట�  చంపకమ�ల  పద�ంల�  ఓ  కందం  క���  ఇ���  ఉంట�ందన�  మ�ట !). ఆ  పద�ం 
ఇ��;  చంపకమ�ల ; 
హర�  మనమ�ర  ��ల�� ; డర���త�  ��ల�య�  ����  బ� డ�ా 
బ� ��య���  భ���  ��గ  ప�ర  భ��  �భ�త�మ�  �� ం��  �������� 
పరజన  ��ర�ణ�గ�  శర�ాత  �య�క�  పదంబ�  నందు  �� 
బ� రయడ�  �ార�����  �� ��  భ�తగణ�శ�ర�  �� ందు  ��త�ల�� 
 
�����   ఉన�  కంద  పద�ం  ఇ�� ; 
మనమ�ర  ��ల��  డర��� 
త�  ��ల�య�  ����  బ� డ�ా  బ� ��య���  భ� 
జన  ��ర�ణ�గ�  శర�ా 
త�య�క�  పదంబ�  నందు  ��  బ� రయడ��ా ! 
 
��గవతంల�  �� తన  �ార�  ����  సర�లఘ�  కం����  �ా�ార� . �ాట�ల�  గజ�ంద���ణ  ఘట�ంల�  �ష�� వ� 
ఏనుగ��  ర��ంచట����  �����ప��డ�  అత�  ��న��  ��ళ�� న�  ల����ే�  మ�న�ిక  �ి���  వ���ం�ే  “అ����ద  న� 
కడ�వ��  జను ..” అ��  పద�ం  ఆ  సంద�ా����  అదు�తం�ా  అ���ం�� . ఆ  పద�ం  ఇదు�� ; 
 
కందం : 
అ����దన�  కడ�వ��  జను 
న����న  దను  మగ�డ  నుడ�గడ�  ��డనుడ�గ�� 
��డ��డ  �డ�మ���  తడబడ   
నడ���డ�  నడ���డదు  జ��మనడ���డ���డల� 
  
�� తన  �ా��  �ా�ిన  మ��  సర�లఘ�  కందం ; 
హ��  హ�� ! �ి��  య�రమ�నగల 
హ��  హ��హయ�  ��రక�  దను�  నడ�గగ  జ���� 
పర��త  రతమ�  య�త�లగ� 
�ొరలక�  నడ�గ�తల�  ��డల  ��డవ�ల�  ప�డ�� 
 



ఇం�ే�ాదు , అష���గ�జ  కవ�ల��  , ప�బం��ల�  �ా�ిన  �ా��ల� , �ింగ�  సూరన , భట�� మ�����ా  �ి��ే 
�ామ�ాజభ�షణ�డ� , మ�క��  �మ�న�ా  ����ం��న  నం��  �మ�న   ��షల�   ��ల���  ప���ాల�  �ే�ార� . 
ఉ��హరణ�� , మ�క���ద  పద�ం  �ా�ి  నం��  �మ�న  మ�క��  �మ�న  అయ��డ� . ఆ  పద�ం  ఇ�� ; 
�ార�� లం  ; 
����సూన���న  �ాసనల  ��నం��ంచు  �ారంగ  �� 
ల�  న���ల�దటంచు , గంధఫ�  బల��కం  తపంబం��  � 
�ా���ాకృ�  బ��  సర�సుమన���రభ�సం�ాస  ��� 
ప���ం  బ���ణమ���ామధుక��  ప�ంజంబ��ర�ంకల� 
 
నం��  �మ�న  �ా��  అనుల�మ , �ల�మ  కంద  ప���ల�  �ా�ాడ� ; 
 
��యశరగ�ార�రయ 
��యనజయ�ారసుభగధర���యమ� 
మ�య���రధగభసుర 
�ాయజనయ��యర�ర�ాగరశయ��  ! |అనుల�మ  �ల�మ  కందం | 
 
మన  అ��  ��ండ�  అ��ాల��  �మ�న  �ార�  �ా�ిం�ే  : 
కందం ;  
మనమ�న  ననుమ�నమ�  నూ 
నను  ���మ  మను  మనుమననమ�ను  ��మ 
మ��న  మ�న  నను�  మన�న 
మను  మను  ����మ��నమ���నూ��  ! |ద�����  కందమ� |  
 
�ట��  �ెప�త��� , �ెల�గ�ల�  వ��న  మ��  ���ా  ప���ాల�  �ె�ా�� . అ� , �ర�చన  �ా�ా�ల� , అచ�  �ెల�గ� 
�ా�ా�ల�ను . అం�ే  �ాదు , ����ష� �  ప���ల� , (అంట�  ప , ఫ , బ , భ , మ  అ��  అ��ాల�  ల�క�ం�� ) �ా�ా�ల� 
వ���� .  �క�న  (13 వ  శ��బ�ంల�  �ర�చ��త�ర  �ామ�యణం  �ా�ాడ� ,( ఆంధ�  మ���రతం  13 ప�ా�ల� 
�ెల�గ�ల�  �ాయక  మ�ం�ే ). �క�న  �ాలంల���  ��ం�న   ఆయన  �ష��ల�  ; ��తన  ; �ెల�గ�ల�  �దట�  క�� 
�ావ�ం  �ా�ాడ�  ; దశ  క�మ�ర  చ��త� . అ��  సంస�ృతంల�  దం��  మ�క�  రచన��  అను�ాదం . దం��నః 
పదల��త�ం  అ�  ��ర� . ��మ�ంట��  �� ��� . �క�న  మ��  �ష��డ�  మ�రన  �ెల�గ�ల�  �దట�  మ�ప��ాణం 
�ా�ాడ� , అ��  మ�ర�ం�ేయ  ప��ాణం . ఇందుల��  కథల�� ం�ే  16 వ  శ��బ�ంల�  ��ద�న  మను  చ��త�  కథ� 
�సు�����డ� . 
 
��చన  �� మ��థుడ�  (13 వ  శ����  ) తన  హ��వంశం  �ావ�ంల�  ����ష�   �ా�ాడ� ; ఆ  పద�ం  ���ంద  ఇసు� ���ను ; 
 
చ�  చ�  �ాం�ె  నంత   ఋ�ి  సంహ�  �ారస��స�ాంత�ా 
సన  సర�ా�  సంగ  దట  చందన  �ా�  చలత�రంగ , �ాం 
చన  సర�ీజల�ర��  య�సం�త  ��ౖకత�ంగ , గంగ , నం 
జన  ����  �ాఢ  గంధ  గజ  సంగత  శృంగ  ర��ంగ  నత�ఱ�� . 
 
��చన  �� మన  �క�న  ��ర�  తన  �ావ�ం  ఆ�ా��ాల��   �ె�ి�  �క�న�  ��ర�ం��డ� . 
 
16 నుం�� 18వ శ��బ�� లల� �ెల�గ�ల� ��ల� ప���ాల� వ����. �� ట��ెర�వ� అంట� ��ట� పట����ర�వ� 
�ాడ�న �� న�గంట� �ెలగన��ెల�గ�ల� �దట� అచ� �ెనుగ� �ావ�ం యయ�� చ��త� �ా�ి , అప�ట� 
��ల��ండ న�ాబ� ఇబ���ం క�త�� �ా �ామంత�డ�, పట����ర�వ� మ��ి� ం ప�భ�వ��� అం��తం �ే�ాడ�. 
ఇందుల� సంస�ృత ప��ల� ఏ� ల�వ�. 



ఇక  �ా�ా�లల�  ప���ాల� ; ప��  ప������   ��ండ�ా� ల�  వ�ే�  ద�����  �ా�ా�ల� , మ�డ�ా� ల�  వ�ే�  త�����  �ా�ా�ల� 
వ���� . �ింగ�  సూరన  “�ాఘవ�ాండ�యం ” అ��  ద�����  �ావ�ం  �ా�ాడ� . అంట�  ప��  పద�ంల�నూ 
�ామ�యణ����  సంబం��ం�న  అర�ం  ఒకట� , ��ర�����  సంబం��ం�న  అర�ం  మ��ట�  ఉంట�యన� 
మ�ట .  భట�� మ�����ా ప��ి���  �����న �ామ�ాజభ�షణ�డ� వసుచ��త��� �ాట��ా, హ��శ�ంద� నల��ాఖ��నం అ�� ద���� 
�ావ�ం �ా�ాడ�.  �ారంగధ��యమ� అ��  త�����  �ా�ా��� �� క��� �ా�ప� అవ��� గ���ల సం�ా� నంల�  
20వ శ��బ�ం �����ళ�ల� �ా�ాడ�. ���� �ెల�గ��శ�����లయం �ార� 1990ల� ప�చు��ం��ర�. ఇందుల� �ార��  
కల��ణం,  ���ాశ�ాకం, �ారంగధర కథ క�� ిఉంట��.       
 
అ��ే   �ింగ�  సూరన  ” క��ప���� దయం ” ల�  �ే�ిన  ప���ాల�  సంద�ా�నుక�లం�ా  ఉం��  ��ంతవరక� 
ఉల�� �ా��  క���ంచగలవ� .  నల�గ�ర�  కవ�ల�  ఓ  �ా��  చూట�� ���  �����   ఒక  మం��  �ాళ���  అడ��  
తగ�ల�� ంట�డ� .  ఇల�  �ాద�  �ాళ��  పల�� ట���  �ాళ�  ���ాల��   ఆ  �ా�  దగ�������  ఓ  పద�ం  �ె�ా� ర�. 
మ�యమ��న  సు  ��� 
�ాయల��ౖ  �ావ  �ేవ�ా  జ�జ�జ� 
మ�య�త�మ  ల��న  య�� 
�ాయక  సం��సమ�న�  ఫల  �ల�ా� 
 
చదు���  �ా�  �ాళ�  మ�టల��   అ��ిం�ే  ఈ  పద�ం  �జ����  �ెల�గ�  పద�ం  �ానూ , సంస�ృత  ��� కం  �ానూ 
క���  చదువ���వచు� . మ�ందు�ా , �ెల�గ�  ప������  అన�యం  ఇ�� ; 
�ేవ�ా , జ�జ�జ� ,  
ఇల�ా�  (భ���  �ా�ం�ే  �ా�� ), 
���  �ాయల��ౖ  �ావ , సం��సమ� ,  
�ాయక  (�డవక�ం�� ),  
మ�య�త�మల�  (మ�  ఆత�ల� ),  
ఆ�నయ��  (����ం�� ),ఉన�ఫలమ� , మ�యమ� , ఆన , సు ! 
ఇ�ే  పద�ం  సంస�ృతంల�  అ��ే  �� , సు���  (�భప�ద���న  మ�లధనమ�  కల�ా�� ), ఆయ�  (�ాబ��� ), 
మ�మ�న  (ల�క���ట�� ��  వదు�  ), అల�ా  (మ�క�ల�  �ా� ), �ాః  (ధనమ� ), ఏ���వ  (ఒక�ట� ), అవ�  (క�ా� ల��  
ర��ం�ే�� );  అజ�జ�  (యజ�ం  �ే�� ), �ాజ�  (�ా�  ��సం ), మ�  (ల��� ), ఆయ�త�  (వసు� ం�� ), మల��  న  (�ా�ాల� 
అంటవ� ); �ాయక  (ఓ  ర�క��� ), సః  (మం��ాళ�� ), య��  (దర���������  ), అసమ��  (సం��షం  ల�క�ం�� ), 
నఫల  (�ాళ��  చూడక�ం��  ఉం�ొదు�  ), �ల  (�ాళ���  కల�వ� ), అ�  (వ��న  ��మ� ), �ా  (ఆ  ల���  �ే�� 
అను�� ) ఇంత  వ�వ�రం  ఉం��  ఆ  ���  కందంల� ! 
అ�ే  సందర�ంల�  మ��  �ం�ైన  పద�ం 
��  �ను�ా����  సర�గ 
��వన��  ��నున�  ���  వసు�ేజ� 
�ేవర  ��రవ  మ��మన 
మ�  వల�ిన  క�త  మ����  మ�క�  న���ా 
����  �ర�����   ఓ  సంస�ృత  ��� కం  ఔత�ం�� ! 
�ా��నక�  మ�  ����  మత 
�కన�ి  లవమ�న  మ��మ  వర  ��రవ  � ే
జ��ే  సువ  ���  �నను 
����  నవ��గ  �రస  �����ాను��� 
 
“ఉ�ాప��ణయం ” ల�  ����రల  అంకన�  ఒక  కందపద�ంల�  108 కం����  బం��ం��డ� . అంట� , ఏ  అ�రం  దగ�ర 
�దల�ౖ  మ�ందుక�  ������ , ��న���  ������  ఓ  కందం  వసు� ందన�  మ�ట . అల��� , గణపవరప�  ��ంకటక� 
“ప�బంధ�ాజ  ��ంకట�శ�ర  �జయ�ల�సం ” అ��  �ావ�ం  �ా�ాడ� . �����   ఇతను  �ెయ��  �త�క���  ప�దర�నం 
ల�దు . ����  ��ౖ�ా  ప�����  ఇమ�డ��క�న�  ఓ  �ీసం  క���  ఉన���ందుల� ! 



 
ఆ  త�ా�త  ఇం�ా  ఎ���  �త�క���  ����ాల��   �ా�ా�ల����� . ఉ��హరణ��  �ా��ాట�  ల������ాయణ 
“��రతగర�  �ామ�యణం ” ల�  ప���ల�  �ామ�యణ�ర�ంల�  ఉంట�  ప��  పద�ంల�ను  ఇ���  ఉన�  మ��  పద�ం 
��ర���ా� ��సు� ం�� ! 
 
ఇల�  ఎ���  ర�ాల  �త�  ��త�  �ాం��త�  �����ాల�  �ా���  మన  �త�క�త�ం  ల� . వందల  �����   ���� ల� 
��సుక��  �ాట�ల�  పట��   ప�����  తయ�ర�  �ే�ార�  అసల�  �జ���న  �త�క�త  ఇ�ేనంట�ర�  ��ందర� . ఈ 
ప����యల�  క�  కంట  బడ�   ఏ  వసు� ��ౖ��  �త�క�త��  అర��� ! గ�ళ�� , ��ప��ాల� , ర��ల� , చ�ా� ల� , ఖ��� ల� , 
ఛు��కల� , �ెట��  , స�ా�ల� , ��వ�ల�  (��మ�త�ం  క��� ), ��త�ల� , ఇం�ా  ఎ������  ఆ�ా�ాల�  �త�క������� 
ప�������� . 
గర�క�త�ంల�  �ీసపద�ంల�  రకర�ాల  �తర  ఛం����  బం��ంచటం , చంపకమ�ల , ఉత�లమ�లల��   కం���� 
������  ఇ����ంచటం , ఇల�  ఎ������  ప���ాల�  జ����� . "ప��పద�మ��న  చమత�ృ�  �ెప�  ��ర��  "  అ� 
శపథం  పట��   �ేమక�ర  ��ంకట  క� , తన  �జయ  �ల�స  �ావ�ంల�  ��ల�  ���ా  ప���ాల�  �ే�ాడ� .   అ� 
చ����ే  వ�ే�  ఆనందం  అం��  ఇం��  �ాదు .  
 
గ�ఢక�త�ం  అ�  మ��  �ాఖ  ఉం�� . ప���ాదం  �దట�  అ��ా��  క��ి�ే  ఏ�ో   ���ష���న  పదం  �ావటం 
ఇల�ట���  (ప�బంధ�ాజ  ��ంకట�శ�ర  �జయ�ల�సం  ల�  ఓ  �ీస  పద�ం  �దట�  అ��ాల�  “��ంకట�శ�ర  �ల�సం ” 
అ��ే , అ�ే  పద�ంల�  �ా��ల  �వ��  అ��ాల�  “��ంకటక� ” ఇ�ా� � ). ఇం��ంద��  ప���ల��   �దట�  మ�డ� 
�ా��ల��   అక�డక�డ  ఉన�  ప����  క��ి�ే  ��ల���  �ాదం  వసు� ం�� . స��  అ��ా��  ఓ  ��ట  �����ే  ఓ  �ాదం 
(ల���  �ాద��గం ), బ��ి  అ��ాల��   మ��  �ాదం  (ల�క  ��గం ) ర�ి�ంచటం  మ��  పద�� . ఇల�  ఎ���  ర�ాల�ౖన 
గ�ఢక���  చమ����ాల����� . 
అం���ా  ఎందుక�  మ�  ��త�ార�  క���  ��ంత  �త� /గ�ఢ   క�త�ం  �ా�ార� . ఆయన , ��ప�రప�  �� దరకవ�ల� 
అ�� , అవ��నుల��  �ష��డ� , �త�� డ� . ��ట���  ప���కర�ా�ి� �  �ార�  ఆ���ల��   ��ప�  పం��త�డ� ; ఆయన�� 
కల�ి  �����ళ��  ప��ే�ార� . ��క�  �ొ����న  మ�  ��త  �ా��  ప�స��ాల��  , ఒక  శతకంల� , �దట�  10 ప���ల��  
�దట�  అ��ాల�  క��ి�ే , అందుల� , శతక  మక�టం , రచ�త  ��ర�ల�  ����  అ��ాల�  వ�ా� � .  
 
ఇల�  �ెప����ంట�  �� �ే  ఇం�ా  ��ల�  ఉ���� . ఆర�ద� , ��  �� , పట�� � , ల�ంట�  కవ�ల�  ఆధు�క  �ాలంల� 
ప���ాల�  �ే�ార� . ��ట���  సుందర�ామమ����  �ార�  �ి�మ�  �ాటల�� ��  ప���ాల�  �ే�ార� . అదం��  మ�� 
ఉద� �ంధం  అవ�త�ం�� .  
 
అ�����ాల�  య��వ���ట�  అ�  �ా��� ���య�  �ెల�గ�  ���గంల�  �ెల�గ�  ��షను  బ� ��సు� ���ర� . అల��� 
ఇట�వల  ఎ���  య��వ���ట�ల�  క���  �ెల�గ�  బ� ధన  ��ా రం�ం��ర� . �ర���  య��వ���ట�ల�  ఇం�ా 
మ�ం�  హ� ���  �ాల��  సంస�ృత  ��షను  బ� ��సు� ���ర� . �ెల�గ�  ��ష  ��ణల�  �����ామం�ా  కృ� ి
�ేసు� న�����ర�  మ��య�  మన  బ��  సంస�ల  పట�� దల  ప�శంశ�యం . 
 
ఈమ�ట  ఆ� ల�ౖ�  �ం�  �ా�సంల�ం�  క���  ��ల�  సమ����ా��  ఇందుల�  �ాడ�క����ను . �ా����  కృతఙ�తల� .   
 
Online resources: 
 
http://www.madhuravani.com/ 
http://kinige.com/kbrowse.php?via=categories&cid=5 
http://www.avkf.org/BookLink/book_link_index.php 
http://pusthakalu.info/telugu-novels 
http://www.koumudi.net/ 
http://www.koumudi.net/books/koumudi_antarangalu.pdf 

http://www.madhuravani.com/
http://www.madhuravani.com/
http://kinige.com/kbrowse.php?via=categories&cid=5
http://kinige.com/kbrowse.php?via=categories&cid=5
http://www.avkf.org/BookLink/book_link_index.php
http://www.avkf.org/BookLink/book_link_index.php


http://www.telugushortfilmz.com/swathi-weekly-17th-june-2016/ 
https://www.facebook.com/telugushortfilmzcom/ 
http://www.andhrabharati.com/bhAshha/index.html 
https://sarasabharati-vuyyuru.com/ 
http://sailajachandu.blogspot.com/2012/02/blog-post_20.html 
http://koodali.org/blogs/select 
http://chellayi.blogspot.com/2010/07/blog-post.html 
http://deeptidhaara.blogspot.com/ 
https://veeven.wordpress.com/2007/08/17/top10-telugu-blogs/ 
http://eemaata.com/em/ (this site has very good interesting info ) 
http://www.telugusahityam.com/ (this has interesting anecdotes from famous Telugu 
litterateurs)  
http://www.teluguone.com/sahityam/ (this has very good classic and modern Telugu poetry 
and novels) 
 
 
 
 

Green Team Introduction 

ప�ా�వరణం ల���ే మ��ి ల�డ�. మన �వ����ర���న ప�ా�వరణ��� మనం ���� వందల ఏళ���ా ��క�� 
�ాక�ం�� �����న �ా��ా� ��� ���� సంద�ా�లల� ��వలం మన ��ల������ �శృంఖలం�ాను 
అక�మం�ాను దు�����గ పర�సు� ���మ�, కల��ితం �ేసు� ���మ�. ��ా�ా�� ��త�క�త� ప���గ�ం�న 
పథంల� �ా��ం�న అదు�త���న అ�వృ���ల� మనక� అడ�గ� అడ�గ��� దను��ా వ�న� పర�వరణ���� 
మనం చూ�ిం�� �ం���ె���నన��� �ాదల�� సత�ం. ఆ బ�ధ����ా��త� ప�వర�నక� �ాను పర�వ�ా��లను 
ప�పంచమంతట� చూసు� ���మ� అనుభ�సు� ���మ� క���! ఇ�� ఇల��� �ా���ే మ�ందుత�ాలక� స�చ����న 
�ా�, �ర�, ��ల, సమం�ా �ా�� ఋత�వ�ల� ల�క�ం�� �ే�ిన తరమన� ఖ�� మన ఖ���ల� పడ�త�ం��! 
ప�ా�వరణ ప��ర�ణ ��సం 'ఎవ�� వ�ా� ర�, ఏ�ో  �ే�ా� ర� ' �ాక�ం�� ఎవ�����ార� మ�ందు 
క�ట�ంబ�ా� �ల�ను తర��ాత సమ�జ�ా� �ల�ను అత�ంత ఆవశ�క���న ఆ బ�ధ�త� భ�జ�ల�� 
ఎత�� ���ాల� హ��త బృందం సంక��ంచుక�ం��.  ఆ ఆశయ���� సహృదయం�� ఊత ���న TAGB��, 
���ై�ల��ా� మంట� నడ�ంకట��  వ��న �త�� ల��, స�చ�ంద��వ �ేసూ�  �ేయ�తనం��సు� న� ����ర�ల�� 
శత��ట� వంద��ల�!! 

��ర�: ప��మ ��నుమ��� 

ఊర�: ఈస��, MA 

అ�ర�చుల�:ఇంజ���ంగ� పట��  ప�చు�క�న�ప�ట��� బ� ధన��ౖ ఉన� మక��వ�� ����రంగంల� 
ఉన�త�ద�� అభ��ిం��ను. ప�సు� తం �� ంతం�ా Ho Math & Chess-Easton ����సంస�� 
�జయవంతం�ా నడ�ప�త����ను. ��వలం చదువ� �ెప�ట�� �ాక�ం�� ������� �ా�ా��న �ా�ాల� 
�ెప�టం �� ఆశయం. ఈస�� మ�నవ హక��ల ప��ర�ణ సంఘం మ��య� Lions Club ల� ��లకమ�న 
బ�ధ�తలను �ర���సు� ���ను. ఖ�� �ొ����నప��డ� ప�స��ాల� చదవటం, �ి�మ�ల� చూడటం, �����త�ల� 
కలవడం, మ���యంల�� ��ళ�డం ఇష�ం. అల��� Einstein, మ� golden retriever �� ఆడ���వటం క���! 

TAGB �� �� అనుబంధం: మనమం�� సంఘట�తం�ా వ�ంట� �ా��ంచల���� ఏ�వ�ండద� మనసూ�����ా 
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http://eemaata.com/em/
http://www.telugusahityam.com/
http://www.teluguone.com/sahityam/


నమ����ను. TAGB పల� �ాంస�ృ�క �ామ��క �ార�క�మ�ల�� �ెల�గ� �ాళ��� �ేసు� న� ��వల� ఆ 
నమ�కం �జం అవ�టం చూ�ి గత ��ండ� సంవత��ాల��ా స�చ�ందం�ా �ార�కర��ా ప� �ేసు� ���ను. ��� 
����ా సృజ��త�కత�� పదును ��ట�� క�� ఆత���ా��ా�� ��ంచుక��� అవ�ా�ాల� ��ల� వ����, ��ల� 
ఆనందం�ా వ�ం��.  TAGB ఇల��� అ�����ా�� ఇం��య��� మధ� �ార��ల� వ�ం�� �ెల�గ��ాళ� అ�వృ���ల� 
�ాల�పంచు���ాల� ��ర�క�ంట����ను. 

��ర�: అ�త బ��న 

ఊర�: �ార�, MA 

అ�ర�చుల�:క��త�క���న వసు� వ�ల� తయ�ర��ెయ�టం, Event Decoration and Planning, Bighelp 
and TAGB ����ా సంఘ��వ �ెయ�టం 

TAGB �� �� అనుబంధం: ��ాఖపట�ంల� ప�ట��  �������� ద�ాబ�ం��ౖ�ా బ� స�� ప��సర ��ా ం��లల� ��ాసం. 
మన ��ల�� మన ��ష�� దూరం�ా �ిల�ల� ��ంచుక�ంట�న� మ�ల�ంట� �ా���� ఎంద���� TAGB సంస�ృ� 
పరం�ా �ామ��కం�ా �ే�ిన స�యం మర�వల����. �ెల�గ� సంఘ�లల� ప��ే�కం�ా ���ే TAGB ల� 
సభ��ల���నందుక� గర�ం�ా వ�ంట�ం��. �త�� ల ���రణ�� హ��త బృందంల�ను �� ట�ల బృందంల�ను �ే�� �� 
వంత� స�యం �ేసు� ���ను. ఎప�ట�కప��డ� ప�ా�వరణ���� �ా� �ిల�ల�� �ా� ఇం�ా ఏ� �ెయ�వచు� ఏ 
�ధం�ా ��ర�గ�పరచవచు� అ� ఆల�చన �ేసు� ంట�ను.  �ెల�గ� �ాళ�� అందర� ��ష� సంస�ృ�� 
�ాంప���య��� �ా�ాడ�క�ంట� ఎప��డూ క��ి వ�ం��ల� ��ర�క�ంట����ను. 

��ర�: ఉమ ఏల��� 

ఊర�: ��ష��ా, NH 

అ�ర�చుల�: పచ�� �క�ల�, పండ� �����లల�, న��న ���ె�ల�ల�, ����న ప�స��ాల�, ��మ��ిం�ెమ� 
�ాడ� ఇల� �ాసుక�ంట��� �ే ��ల� వ�����!  

TAGB�� �� అనుబంధం: ప��ాస ��తంల� �������ల� �దలవ�ట����, ���హం అనుబంధం�ా 
ప��ణ�ంచట����, మన మ�ల ��ళ�ల�� �ెమ� ఎండక�ం�� సర��ల �ాంప���య�ల �ర�మల�� లను 
ప��ం�ే ప����యల� స�యప��న మన TAGB�� ��ాజ��ల�. హ��త బృందం ఆశయ�ల� న�� �ేత��ౖన 
స�యం �ే��� మ� �ే�ాను.  పచ�� �ెట��  ��డ��ా నడ���� మ� - పలక��ం�ే ప�కృ�� ������� మ� - సహజ 
వనర�లను �ా�ాడ�క�ం��మ�!! 

 

��ర�� : చంద� కమ� & మ�ధ� కమ� 

ఊర�: ��ర���, MA 

కల�ికట��  అ�ర�చుల�: సం��తం ఆ�ా���ంచటం, �ి�మ�ల� చూడటం, ��రయ�త�ల� �ేయటం 

TAGB�� మ� అనుబంధం: గత ప������ళ���ా సభ��లం, సంస�  �ర���ం�ే �ార�క�మ�లక� �త�� ల�� క�� ి
�ాధ����నంత వరక� క�మంతప�క�ం�� �జర� అవ���మ�.  అడపదడ�ా ������ౖ ��ట�ాల� క��� 
��సు� ంట�మ�. TAGB ఇక�డ వ�ం�ే ప�� ప��ాస �ెల�గ� క�ట�ంబ���� ఎ����ల� �ట��ెలమ ల�ంట�ద� మ� 
��వన. ప�ా�వరణ ప��ర�ణ ప��ఒక��� క�స బ�ధ�త అ� గ��������న��ట� నుం� ఇంట� బయట� �ెత�  
త���ం�ేందుక�, Recycling సజ�వ��ా జ����ందుక� కృ�ి �ేసు� ���మ�. స�త��ా ��ంత ఆ��కర�ణ�యం�ా 



�����ార��  �ాస�  �గ��ా�కరం�ానూ వ�ం�ే ఈ పనుల�� ��ౖతం �ాయం�ేసు� న� �త�� ల��, దను��ా 
�లబ��న TAGB�� మ� హృదయప�ర�క కృత�� తల�. ప�ా�వరణ ప��ర�ణ� మ��ా� ల� అంద���� 
�ె�య�ెప�టం మ�ఖ�ం�ా మన �ిల�ల�� �ాట� �ల�వ ����� �ా���� మ�ర�దర�కత�ం �ేయటం మ� 
ఆశయ�ల�.  ఈ భ�మండలం - మన ప����క�ల నుం�� �ారసత�ం �ాదు - మన మ�ందు త�ాలనుం� 
�ెచు�క�న� ఋణమ�! 

 
Competitions Committee Introduction 

 
��ర�: �లకమ��� సత� �ాజ�  
ఊర�: �ార�, MA 
అ�ర�చుల�: ప����వంత�ల �ాంగ������ అవ�ాశం వ�ే� ప� �ెయ�డం. ట�.ఏ.�.� నను� ఆద��ం�, 
అవ�ా�ా�� ఇ��,స����దు� త�న���. �ా��త�, �ాంస��క �ార�క�మ�లల� �ాల�� నడం, �ర���ంచడం. 
బ� స�� ప��సర ��ా ం��ల �ెల�గ� సంఘం �� �� అనుబంధం: 10సం. �ా ట�.ఏ.�.� నను� ఆద��ం�, 
అవ�ా�ా�� ఇ��,స����దు� త�న���. �ార�వర�ంల� ��రబ�� పదవ�ల సుఖం �� ందుత�,  ���ా��వం 
ఉన�మ��య�ల ����ా ��� త��షయ�ల� �ెల�సు��వడం  జర�గ�త�న���. 
 
 

��ర�: ���ి�  ���ా 
ఊర�: �ా� �� �, MA 
అ�ర�చుల�: మం� �ా��త�ం చదవడం, ఆ�ా���ంచడం- నల������� 
పంచు��వడం. రంగస�ల �ార�క�మ�ల� ��� త���ంచడం- �ాల�పంచు��వడం. 
�ాయడం. ������ మ��య� ఇతర ���డల� చూడడం స��ల� �ేయడం. 
బ� స�� ప��సర ��ా ం��ల �ెల�గ� సంఘం �� �� అనుబంధం :ఈ 
అనుబంధం సు��ర����న��. 2002 నుం�� సంస��� అనుబంధం వ�ం��. 
వ�న�వ����� �� ంత మనుష�ల�� దూరం�ా వ�న� �ా��� మనతనం�� 
�� ంతమనుష��� �ేసు��న��� మన TAGB. ఇక�డ క��� �ెల�గ� ��ష 
మ�ధుర�ం- �ెల�గ� తనమ�� ప��మళం �త�ం ���ిల�� ల� �ేయ����� 
మనంద��� ఒక ��ట� ����� �ె��ం��. 

 
 

��ర� :  ��ఖ  గ�ం����డ 
ఊర� : ��ా �  ����, MA.  
అ�ర�చుల� : వండ�ట , �ాడ�ట , ��టప��ేయ�ట  మ��య� 
చదువ�ట . 
బ� స��  ప��సర  ��ా ం��ల  �ెల�గ�  సంఘం��  ��  అనుబంధం : గత 
20 సంవత�రమ�ల��ా  బ� స��  ��ా ంతంల�  �వ�ిసూ�  , మన 
�ెల�గ�  సంఘం  సభ��ల��   ��గ���నందుక�  గర�ం�ా  ఉం�� .  ఇ�� 
ఒక  ��ద�   �ెల�గ�  క�ట�ంబం�ా  ��ర�గ�త� , ఒక����కర� 

సమయ�నుక�లం�ా  స�య  సహ�ా�ాల�  అం��ప�చు���వటం  చూ�ాను .  ��ండ� 
సంవత��ాల  ���తం  �� ట�ల�  �ర���ం�ే  �ార�వర�ంల�  �ే�ాను , శ���  వంచన  ల�క�ం��  �����  ��ద�  
సంఖ�  ల�  ప��  �ెల�గ�  �ార�  ల��   �� ం��ల� .   నను�  ట� .ఏ .� .� . ల�  �� ట�ల�  �ర���ం�ే 
�ార�వ�ా� ��� ప��చయమ�  �ే�ిన  ��  �ాజ�  �లకమ���  �ా����  ఈ  సందర�ం�ా  కృతజ�తల� 



�ె�య�ేసు� ���ను .  
 


