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సం�ద�యం
 
అంద�� నమ�� రం!
 
ఉ�� - ���మ నవ� పం�గ పరంపరల� �తన
�ర� వర �ం � � �ం�� మ��� ��� � వ�� ం�
� �నస ���క ఇ-ప��క.
అంద� ���� ష���ల� స�� �త� ��� ,
మన �ప��ం��ల �����  ఈ ���  �ం�ం
ఎ�� �� అ����ం�. సం��ం��, �ప� ���
����  ��� , ఉ�� సంబ���  ���� ��ష�-
��� ��ల� ���� ��� , ఒక ��
సం�ప����  ���� - మ� �� ����
�ప�� �� అ��వ�నం ����� ం అం� అ�శ�� �
���!
��� కథ�, క�త�, స���, �ల�ల ��గం
�ద�న అం�ల�, మన ��వ��  ������
స�వం� �ం�-పం� �పయత� � ఇ-ప��క �ఖ�
ఉ��శ� ం.
ఈ �పయత� ం� � �గ�� మ� ం �� ఎం�
అవసరం, �� � �ల�� చ�� ��
అ����� �చన� అం�ంచవ�� , �
రచన� పంపవ�� , �ల���  చక� � రచన�
�య��� ��త� �ంచవ�� . ఏ స�య� �న� �
��- ఏ �పయత� � అ�భ���
�గల� �ం���.
ఇం� �వ�ల �సం �� epatrika@tagb.org �
��� ��ఖ పంపవ��  �� ఉ�� సంబ���  ఏ���
14 న ఇ-ప��క ��� దగ �ర క���ం�ం.
 
���ం�ల�,
 
��� �ర
ఎ�ట�- ఇ� - ���
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అధ� ��� సం�శం
 
అంద�� ఉ�� ���ం��!
 
��� �తృ���. �స�� ప�సర ��ం�ల ��� సం��� అ�వం� ఒక
�తృ��� �ద� అధ� ��లవటం మనమం� గ�� ంచ తగ � �షయం.
�ండవ అధ� ��� �� మ�� అవటం ��వహం. ఇం��ం�
��క సంవత� �ల త�� త ఇ�� � �� అధ��� అవటం ఉ��జ
భ�తం� ఉం�. అం��క ఇ�� � �ర� వర � ��� హక బృందం�
మ�ళల� ���� అవటం గమ�ర�ం. ���ల శ� � �మ�� � ల� ��, ���ల
పట� ���ల దృక� థం �� ��ం�. �క�� ��� ���ల మధ�
���� �� అ���� ��  ��� వట� �క అసందర� ం �� అ�� �. ఇ�� � అ��
రం�ల� మ�ళ� ��ంచటం ����� ం. ఇ�వల ���రంగం� తన అ��రణ
�ప�భ� �� ప��� ���న �.�. �ం� అం�� ఒక �న�  ఉ�హరణ.
 
�ప� ఏ� మన �స�� ప�సర ��ం�ల ��� సంఘం సం��ం�, ఉ�� ఇం� ��వ�
వం� పం�గ�, ఎ�� �ంస� ృ�క �ర� �క�ల� ఘనం� జ���ం��� మన�  �షయం
అంద�� ���ం�. �ర� �క�ల �� �� �ం� కృ�� ��, మన TAGB � ఈ సంవత� రం
���  �త� అం�ల� �� ప�చయం ����� ం. �ంస� ృ�క ��� �క�ల� �� ��
�ర� �క�ల� �� మన ��� సంఘం �ప��� ��ం�ందన�  ప��� �చనల
�ర� �ద� ��� ఒక �� బృం���  ఏ�� � �యటం జ��ం�. ఇక �ం� మన
�� బృందం స�� ల� క�� అ�క �� �ర�క�ల� �ర� � ���ంద�, అం��
�రంద� ��త ��� ర� ఆ����� �. మ�క �త� అంశం ఏంటం� ప�� వరణ
ప�రర�ణ పట� అవ�హన �ంచటం� �గం� ఇక �ం� మన ఉత� �ల� �� ���
వ���ల ఉప����  త� �ం� �పయ�� � మన ��� �ం ��ద� లం� �ద� ��� �.
��� �రంద� ఆ���� ర� ఆ����� �.

  
అ��, �ళం� �మ సంవత� ర ఉ�� ఉత� �� ఈ వసంత �ళ అత� ంత సం�షం�
జ���ం��� �. �మంత ���ల �ం� �� �స� �చ� దనం, �పకృ� పచ� దనం�
ఆనం�ం� సమయం వ�� ం�. మన TAGB �ద� �� �స� ��రం �ర� ��� ం�. ఇ�,
అంద�న ���  �� �పకృ� ఒ�� ఆట�టల�, మనందరం మ�ంత ��వ �వ��� ��
�పయత� ం. ��రం� మనం�� సంద�, ��� �రంద� ప�చ�� �ం���,
మ�ంత దగ �ర �వ���, ఒక��క� ����వ��� మం� అవ�శం. అం�� క��� ం
అందరం �� �ం� ��� �ం� ����. అంద� వ�� ర�, �త� ఉత� హం � �ంట
��� ర� ఆ�ం���  ..

  
ఇ��,

  
మ��ల చ���
అధ� ��� 2018-19
�స�� ప�సర ��ం�ల ��� సంఘం (TAGB)

  

�.ఓ.� �� సం�శం
 

 
నమ�� రం!
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అంద�� �ళం� �మ సంవత� ర ఉ�� ���ం��!
 
ఋ��� ���ం��. ����� అ� మన� పం� అ����
���ం��. �త� ����  ��� �. �త� ఆ�చనల� ���రం
�డ��. �త�దనం అం�� ఉ�� హం. ��� సంవత� రం ఉ�� ��
�ద� అ��ం�. ఈ �త� సంవత� రం� అంద�� మం� జర�ల�
���ం�ం.
 
మన సంస� �� �ం� �� ద��� � ��న �షయం అంద�� ���న �షయ�. ��ద
నమ� కం ఉం� �� ఈ పద� �ధ� త� అప� �ం�న ��� స�� ల�, �ర� వర � స�� ల� �
కృతఙ�త�.
 
మన �ష, మన సంస� ృ� మ�� మన సం�ప�యం ��� �వటం� �� అ� మన
��త��� అం�ంచటం మన అంద� �ధ� త. మన సంస� గత �� ద��� �� ���
��� �ం� వ�� ం�. ��� ప�ర���  అ�� మ���  �ప��త ���ర� �క��
�య��� కృ���� �.
 
మ��� � అంద�� ఉ�� ���ం��.
 
ఇ�� �,
 
శ� �ం� వ��ప��

 �ర� � 2018 -19
�స�� ప�సర ��ం�ల ��� సంఘం (TAGB)

  

ఆ�చన - ఆచరణ
 

పద� జ �ల
 
అంత�� �య మ�� ��త� వ ��కల సందర� ం�, � ప��క �ప�� క ఎ�ష� ఒక�
���ం�ల� ఉ��శ� ం�, ఊ��  ఉన�  ���  ���  క�లంద� దగ �ర �� అ�����
�క�ం�ల� ��, మ�� బయ����. మ�� ఈ మ��  � ప��క� ��య� ఎ�ట�
� ���. అత��� � దగ �ర �ద� �ద� �� అ�� �ం�. �� ఉ�� హం� ఉ�� �.
న��  �ంట� � (���) �నక ఉండమ� అ�� �. �లం ����ం� క�, ��� � �
��� త�� ��, ఫ�� సమ��� వ��  క��� మ� అ�మ� ���� �ళ�  ఇళ� �
��� ���� �. అస� ��� � �� �ళ�  క�త� అం�ంచమం� ���  ఒ�� ���,
�� ఈ ���ంబడప� ��� ప� �� త�� � ��. అ�క� � ��, ఏ� ��� ప�
��ం�, �ళ�  �ందర ఒక ��ర �� �����, ���  ����న� � చ���� �. �� అ�
���  ���ం��� �. ఇప� � �� ��ం�ద�� ��, ��బహ� ణ� ం ��, ��యణ ���
�ర � దగ ��� ం� �� �� �� ����� �. అంద� మ�ళల ��ం� ఎం� చక� �,
మ�రం� వ� �ం� క�త� అం�ం��. ప��క అ�� తం� అ�� ���ంద�
ఆనందం� మ�� ������ �. 
 
"�� ��, ఒ�� క� � ఎంత అ�� తం� వ� �ం� ��� రం� ఆడ�ళ�  ��ం�. మన ప��క
��� � �ప� �� అ���ందం� , �� ��. ��మం��? ��ం�ద ��
ఏమ�� �? 'ఆడ� ఆ� శ� �! అమ� � ఆ�� ��ం�, �ర� � ఆ�� ���ం�, �ద��
ఆ�� ఆద�ం�, ���� ఆ�� ��ం�. మ�ళ� అ��  ���� అ��  ��ల�

�
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�ర�ం�. ��� ఎక� �� �ర�ంపబ��ం� అక� డ �వత� ��స�ం��. అమ�  అమ�
���, అమ� ��, అమ�  ��మ అం��� ��� �, అ� ఏ��� తరగ� �గ� �� �'
అ�� �. ఎంత చక� � ��� � �డం�" అ� ఉ�� హం� ప��� మ��. "�జ�" అ�
త���. ��� � ఆయన క�త ఎం� న�� ం�. 
 
"��బహ� ణ� ం �ర�� '��� � ��, కర�� మం��, ��� � �త ఇ��  ర��� మన�
దర� న���ం� ���. ఒక�� ఇ�� ����, భర � �డ�ల�, అత� �మల�, ఆడప��
���డళ� � ���� �రంతరం �� ప�� ���. �� ఎంచ��  చ���� వృ��
��� రం�ల� �� �ందంజ ��, అ�� ఇం� ��ంబ �ధ� త� �� ఎం�
�కచక� ం� �ర��� ��, �� �య� ప� ఏ� ��, మగ��� ఏ రంగ��� ఏ
�ధం�� ���ద� ���ం��న�  అ�నవ అపర ప�శ��� ఆడ��� .' అ�� �.
ఆ���� �జ� క�, అ�ర ల�� ప�� �ట��" అ�� � మ��. 

  
"��యణ ��� �� అ�� � 'మ�ళ� �క�� మన జననం, గమనం, �వన� ��.
స�జ ��� ణం� మ�ళల ��త ఎం� �లక�న�. అ�ం� మ�ళల ఆ� �క అ�వృ���
ఇం� �ప�త� ం స�యం ��� �. మ�� సం�ల �న�� �ంట� ���. మ�ళల
గృహ ప��శమల� ����� , �� ర�ణ� �త� చ�� ల� అమ� పర��. త���, ����,
�ర� �, ���� మన ఇ��  ���  ���, మన �సం ఎ��  �� �� ��, మన �వ
సంర�ణ� తన� త� మ�� ���� మనం మ�వ��. �ప� మగ�� �జయం ��� ఒక ���
ఉన� � అ� �ష���  మన�� �� �ం��� తన �జ��� �� మన ��ద� లం
అంద��� ', అ�. ��� � ఈ ����  �� �� అ���. ఏమం��?" అ�� �
మ��. 
 
"ఇం� ఒక�  ��� హ� �� �ట �� ���� మన అ���య ��క� ����, ఒక
�ం� ��, ���  ఆడ �ట��  � కధ�, ���  ��� �రల �మ� �, పర� న�
సంగ�� ���� ప��క ��ం�ం� � ��. మగ�ళ�  �ద ��� �� ����  ����,
అ�� డ�� � �ళ�  �ద �� ఉం�� క�), హ! హ! హ! అ�� � ప��క సం�ర�ం
అ��ం�!" అ� న�� �. అత� ఉ�� హం �� �� �� అ�నం�ం��. 
 
ఇంత� ��� హ� �� ఇ�� �� వ�� ం�. ఆయన� తన తర�న ఏద�� �ం� మం�
�ట� మ�� ��త� వ సందర� �� �ప� మ� అ���. ఆయన �స� ���ం�
"�ప�� కం� �ప� వల�న� ఏ�ందం�, అ�� �జం�� �ప� మం��?" అ�� �.
మ�� � ఆయన �పవర �న నచ� �ద� �ద� ���� �����ం�. ����
మన��� ���� "తప� �ం� �ప� ం�. ఇప� �� �� క�లంద� ఆడ �ళ�  �� గ�,
��ంబం�సం ���  �� ప� పద��, కృ�, ఇం� బయ� �� �శమ, అ��
ఆ�మం��ం� భర ��, అత��మల�, �డ�ల� �� �� �వ, ఎ��  అడ�ం�� ఎ��� �
�� అ�వృ�� పధం�� ����న�  ���ల పం� ��ం� ఎ��  మం� �ట� ��� �.
� మం� �ట �� �ప� ం�, ����ం��. � ఇం�� � � త����� , ��మ�� ��
ఉం�� క� �� ��ం� ��� యం�, స���ం�" అ�� �. 

  
ఆయన ఒక�  ��షం ఆ��ం� ఇ� అ�� �. "మమ� ��  �ం�న పద�� �� అం�.
ఆడ�ళ�  �ప� తనం ��ం� �ట� ���  బ�� �త��  �ళ�  �ద �రవం ��ంచం�
అ��� � �న� ��. �����  �� అ�� , ���  �� �� ��� ఇ�� - అ�� , ��� ఎంత
ఆలస� ం � ప���� , �����  అంద�కం� �ంద� ��� ��, ��� �� ���ంద�
�ప� � �ప� ��. అస� ఆ� ఎ�� � �� ఇ�� ల� ఆ�ంచ�ం�, ఎవ� �ం� ���
���  ��� ల� ��� ��. ��� ఆడ ఏ��? మగ ఏ��? �బ�� అ�ం� �ష�ల� ��
ఆ�� �గడ��. తన ��� � చం��� తన ��ంబం ��� � �ర����ం� అ� ����
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�� గ����, ఒక �వత� ���� � అంద�. �జ�. ��, మన�సం తన ఇ�� � చం���
�� �� �� ప���� ఆ�� క��ంచ�� అ� ��� �� � �న� ��. అం�క� �
ఇం��  స��� �ర ��� అంద� ఇ�� ఇ�� � క��� � ���ళ� ం. అవసర��, అందరం
�ం�ం �ం�ం స���� �ళ� ం. �బ�� అ�ం� �ష�ల� �� ఆ�� �గడ��. �ప�
మగ�� �జ��� �న�ల ఒక ఆడ� ఉం�ం� అ� చంక� ����� ఎ�� బ��, ఆడ
�ళ�  �జ���  అ�నం��� �, సహక��� �. ��ంబం� అంద� అ�వృ��� అంద�
�రణం, �వలం ఒక� � �� గం వల� �� అ���. ఆడ�ళ� � �వలం ఒక త�� ��, �����,
�ర� �� �క ఒక వ� � � � �ర�ంచం�. మగ�ళ� � �ళ�  వ� � �గత �జ�ల�
అ�నం�ం�న��, ���ల� �� అ�నం�ంచం�. ఎంత అందం� ఉ�� � అ� ���
బ��, అందం �� �ఖ� ం, �పవర �న, నడవ�క, ��క ��వ�, మం�మ�� ద, చ��
సం��  ఇ�ం�� �ఖ� ం అ� ��� ��. అ�� � అంద�, క����  �యల �ద
�ం� దృ��� సడ�ం�, ఆడ���  ఇతర �ష�ల� ���న� త ఇ��  �ం�����.
మన స�జం� �� ఈ �షయం� ���  ���� న అవసరం ఎం� ఉంద� ��
���ం� క�! అం�క� �� అందచం�ల ��ం� �� �� �గడ��. అ�వృ��
�షయం ��� ఆడ��, మగ�� అ�వృ�� అ�వృ��! �ప�� కం� ఒక�� �గడ��ం��?
ప� ప�� ���ం� పద�ం� ప� �య��� �న�డ� ���. మ�� ��� ం� � మం�
�ర� � అ� �� �����. �ళ� � ఆ ప����� �ట���. ప� ప��ం� పద�ం�
ప��ప� డ�ం��. ఆ ప�� �� పం��ం�. పద�ం�� �� �య� ం�. క�� ప��
���ం� ��� క�� సమయం గ��న తృ�� �� ఉం�ం�. ఊ�� �ళ� � �వత��
�ట��  ��� బ�� మ���� ఉండ�వ� ం�. Treat them the way you want to be treated.
అందరం స�నం అ��� స�జం ఉం�, అంత�� �య మ�� ��త� ��,
అంత�� �య ��ష ��త� �� జ���నక� � ��. అంత�� �య �నవ ��త� వం
జ���వ�� . �� మం�� ���. Mother's day, మ�� ��త� �� వ��  �ం�
�� ��, �� తర�త �� �ం� ��� �, �� �� �ం� �ష� ��� ల�
ఆడ�ళ�  �ద ��� ���, ��� �ట� పం���ం��. అ� అం� సర� అ����. ఆ
ఒక�  �� ��తం ఎం� ఉ�త�ం� �ప�  �ప� గ �� ��� �. �� �� �� ఒక� ��. ఇ�
��ం�, � ప��క� ���ం�. ఏమం��?" అ�� �.

  
మ�� � ఒక�  ��షం ఆయ�� ఏ� స��నం ��� � ��య��. �హం� ఏ�
బ��  ���న�� అ��ం�ం�. త��త, �మ� �� �� ఆయన� నమ�� రం �� "��
మం� �ట� ��� � ��� హ� ��. � అ�మ� ఉం�, � �ట� �� అ���య
��క� �క, �ం� ��� సం�ద�యం �ంద ���� �. �వలం మన �ట� ��, మన
�పవర �న� ���  ��ల�� ఎంత �ఖ� � ��� �" అ�� �. 

 మ�� ఆ�చ� సర� ��ం�. ప��క �పకల� న� ఖ�� తం� ��� ��� య�
�����ం�. ��� హ� �� దగ ��� ����వడం మం�ద�� ం� అ���� �.
మ�� అ�� � "�� ��, ��� �రల �మ� �, �ళ�  ��ం� ��� క��� ���
బ��, �ప�ఖ ����, �ళ�  అ�వృ�� ��ం� ఏదన�  ��� ణం �� �ష��, ���
రంగం�, �లట��, ���  అం� ��� ల� ఇ� ఎ�� ��  రం�ల� �ళ�  �పగ�, ��
��ం� ���� మం�" అ�. "�ప� ప��క�� �స ��న�� ఒక� రకం సం�శ�,
స��ర� ��ం�, ��� హ� �� ��� న�ం� సం�శం అం��� �. �వలం ఈ ఒక�
�� �క, ���� ప��క� �� ఒక �� ఇ�ం� �ర�ల� ���ం� మన ప��క తర�న
���� హం అం��� �" అ�� �. మం� ఆ�చన, ఉ�� ��� �త� �డ��, ��త� �న
పం�� ఆ����న� ం�� మన�� � �� అ�నం�ం��.
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�స�క స�� �.య�.ఎ. అంత�� �య అధ� �� చలం. -�.�శ� ం.
  

�కరణ, ఉమ ���
'ఎం�కం� ఆ �� �� ��� � అ��  ���  �పటం?' అ� �న�  ����  � �ం�
క�� ��యన. ఆయ�వరం� ఒక �ద� ఉ�� �, పం��� ��. ఆయన అ����ల�,
అ���ల� ���న �� నం �ం�. �� �� ��� అ� ఆయన అన� �వ��  అం�
���  చ��� అ���  ��న ��� . ఏ� ఒక �ట ��తం � �బ�  �న� ��� , �ల�,
సంవత� �� చలం దగ �� �ం� తమ� �� ��� � ���ం�న�  ��� . ���న�
���  చలం, ��� ��! �� ��న�  సంస� � ��� గం �ం� స�� �� ప�� వ��  ��
�� కనప� క��న�� � �� �� హం � ��� � ��. ఆయన చలం అ���,
అ���ం? చలం ���  ��న ���  ప����న �ళ� �� కనప�� �.
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�ప�జ���  చలం ఎం�� ప��ం��ం��? అ�వం� �ళ� � చలం అండ ఎం��?
అవసర�న నమ� ���  ధ�ం�, ఎగ��� �� న ���� ఎగ��, ప���� � ��� మ�
న�� ం�, �వర� ��� �� ప�, � ���  � ��� �� �� ��? చలం ఎం��?
చలం రచనల �� క� �జృంభణ � ���� ��  �� ���� �� సం��ం��� క�!
ఆయన చలం రచన�� � ��� ��వ��  �� మం� కం� �� �ప� గల�. అ���ం?
ఆ �స���� � మ��� � కనపడ��� � �త�ం � �క ��� ���  ��కల� అంత�
చలం అ��� � అమ� మ�  �� ��� ��.
 
ఆయ� �� �� మం� అం�. ఆ అ���యం చలం �డన ���ం� ���ం�న�  �ళ�
�� ��. �స� ప�� �స��ం�, ��� �ట� ��� ��, రం� రం�ల ఆద�� �
��� �� చ���, చలం ��కల�� � వ� �ంప��� �.
 
�� ఛ�  �సం ���� చలం అం�� అ� ప��� రం �� అం��. ఎంత �ప�  రచన
అం�� 'అ�� �వ��మ�ం� ఆ�� ఎ��  క�� �! చలం అస� ��� �క� �దం�.'
అ� వ�స. '��� � ��ం��? ఓ����, �����, �లబడ�క���.' అ�
��� .
 
ఇ��  ��� �న ���  తమ రచన�� , ఉప�� ���  స�జం అస�వ� స�వ� ం � �ం�, స�లం
� ���  ��ల� అం��. అంత చం�ల� స�జం � చల�, చలం ��క�
��ంచ�క ��ర�, అ� ఓట� అ� ���  ���న� �� �, ఆ స�జ� ��వల��,
కళ� �� చ���  ����� మ� మ�� ��� ఆ అస�వ� స� స�జం � ��ంచ�క
��ర� అం��.
 
ఈ సంఘం � ��ంచడమం� ఈ �మర� �ల దృ�� � ఆ ��త� ఎ��  �ం�ల�
���ం��� � ఊ�ంచటం కష�ం ��. ఒక �మర� �� అన� అ�� �... " 'క�సం ఆ
��శ� � మ� ఆ జ��  బం�, �ర� �య� � ��ం� ��న�  �స�� � � ����
���  ���� �ఖం � ��రం ��న�� ��� చలం ��� ం ��ం�"అ�. ����
అంద� దృ�� � �� యం అ�.
 
స� - �ద� ����  వ��యటం �ప�వ� ��! ఆ ��ర �ధవ � ��మ���? అ� మ�
�మర� ... ఆ �ద� ��� �ధ� �ట�క ��� (��� ఏ�� �ట���)
వ��యటం� వ�� న �ప�వం �� ���� �బ�  �ం�ం�... ఇ��  ఎ��  ��� �
�దల��  �� ఛ�  ఎ��  ��� దగ �ర ఆ���ం� అ��క� �. �ర� ం ���ల� �ద�
ఎంత వర� అవసర�, ర�క ��� ఎంత ����  �క ఎంత ���� �ం� సం�ప�య�
�క�  ��న�� ఇంత గందర �ళం ఎం�� వ��ందం� ఏ ��� ం�� ��� �� ��� ��ష
సంబం�ల� �� చ� అన��, ఇ��� ��ల� �ం� మన �తయ�  � అమ� మ� �
��� డ��. ��తం �ద అ�����  ��� దగ �ర �ం� ��� � �ప�త� ం ��� ���,
��ర�� ��  ��ం� �డ� � ����ం� బతక��� ఒ�� �ం��.
�� �����  తన ��ల�� ����, ఆ �ధ� �� త� ��� న� ఇం�వ��  ����ం�
బతకటం ఇష�ం �ద� ఎవ�� అం�, అ�వం� �� �ద అ� ��� భ���, ఇ�
గవర� �ం � భ��� క��� ��� �!
�ర� ం �� �వటమం� ���� ప�� ��ం� �వటం...ఇ�� �� గవర� �ం� ప��
� �క �వటం... చలం ����, చల� �జం � ఓ���, �లబడ�క, ����,
ప����న ��� �? ��� �...
 
రత� మ� :
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బం�రమ� , �.�ందరమ� , రమణ � ఏ� ��� ��య� �� మన చ���
ఆ�ష� �ం�ం� రత� మ� . ���న క�ల� కలల�, క�� ళ� �, క��� �� ��రణ� ఇ�� �
చ��� ��తం రత� మ�  శ���� , హృద���  �� సంబం���  ప�చయం ��ం�. ��
ఆ� ��తం � చలం �ప�వం �ం� ఆ�� రం త�� వ. త�� త ���  ���ం�,
చ�� ��ం�!వ�� న ప� అ���న��.
 
�. ��� , రంగ�యకమ�  ���
చలం ��క� ���  ఇద���. �. ���  చ��� వ�న ��, �ర�  రంగ�యకమ�  ���
అక� . ���  ఇద�� చలం �ప�వం � ��� � �����న ��� . �న�  త�� �� ,
�����  �� �రగక ��� అ� �లవ�క ���  అ� ����ం� ఆ �� ఆ�� �యం
అ�� ం�. ఆ� �ల�  �తం��. ���� రంగ�యకమ�  � చలం � ���  అ�� క
�దల�న ప�చయం ఆయన �హచర� ం ఆ ��ం��� , సం�ప����  �క� �ం�
చ���� �క �ర�� ం�. "అంత �ప�  ���� ��క� డ �డ�� " అం�� చలం. చలం
����  ఏ ఘర�ణ ��ం� అ� �లభం� ఆచ�ంచ గ��ం�. సంఘం �సం ఏ మ�� ద,
���� ఆ� �����. సంఘ� తన అవస��� ఆ� దగ �ర� వ��  �ధ�� ం�
త�� ంచమ� అ��ం�. �� ���  ఎవ� � �� ఆ�ర పడ��. "ర�ణ మం�రం" ఆ�చన
చ���. �� ఆయ�క� �క� �ఉ�� �� ���  ���  ���ం� ర�ణ మం����
న��ం� ��� , రంగ�యకమ�  �� �. ���� ఎ�వం� ర�ణ ��ల�� , ఏ స�యం
��ల��  �ంట� రంగం �� �� ��� . ఎంత� �హ��� అ�నత� � ���  ��. ఏ
అ����� భయపడ��. అ��  న��� ఆ ర�� మం���� . ���  �ం� ���ల�
�ం�ం�న ���  తమ ��ంబ ���� హృద���ల వల� ఏ ��� ల� ప��, ర�ంచమ�
ఆ ���  దగ �ర� �� ��. �ళ� � ��� స�యం ��, �ర� ం ��� , మ��  ���
మ��� ల� �� ��� సంఘం �� పం� �� �. ��� . చలం అంత� సం� �ష��న
వ� � �త� ం �న�  �డ� అర �ం ���న�  ��� ఆ�. �వర� చలం భగ�� �ద ��� ���
�ం��ం�ం� " ఆ ����� �క �ం� �� ఈగల� ���ం�ం� �� � �ద ��
ఈగల� ఎం�� ���ం� " అనగ��న వ� � �త� ం ఆ��.
 
రంగ�యకమ�  ��:
చలం �ర� . �ళ� �� క చలం ��ధ� లం �ద చ����� �. ��ల�� � చ���
ఒ�� ��� శ� �! అ� ��� �ప��� న�� � ఓ� ద���� అ� సం��ంచగ��న ���.
చలం �లం � వ�� న క�� ��  ఎ�� వ� భ�ం�ం� ఈ�నం�� ��� ��.
రంగ�యకమ�  ��� త���న� �� డ��  హ�మయ�  �� �తం ��� వ��ం�.
"ప��పల� �ల� రసల��ల� �న���  ఇ��  ��తం, ��క�� �ం� ��� �ష
��త� ఇ��  ��ం� ���ంద�". చలం అ� �ష ��త� రంగ�యకమ�  ��� ఇ��
��తం ��ం� ��ం�. ఆ స���  ఆ� ����� �. �య�క అ�� � అ�� �
���� ��  చలం �� ��ల �ర� ��  వ�� ��� �����. "ఆ ��� ��� �న�
��� �! ��� ��  �ధ� ప�� �... � ఇం� పక�  గ��� �ం���... �� ���
అస� సంగ�" అ�� �క �� య���, � �� ��� �మ ��, చలం అ���. �జ�!
చలం ��తం �� ���� �� రచన�� � ��క� ��� మ��� లకం� ఎ�� �
�ధ� ప�� �. �� అ�� �ళ� � �యం �య� ��, వంక�� �ప� ��. రహస� ం�
��� ��� �య� ��. ����ల� వ���� సంఘసంస� ర ��� �� �ం�న ��
���� �ట��  ఎంత ��శ �ం� ��� �� �వర�. ��త చ��తల� �వ� ���
�ండ�. ఉ��  �జం �య�. ఆ రచనలంత� ��� �క ��త� ం ఇం�� �ండ�. �వ�
��ల� ����  � ���� �� ���� ఎంద� క��  ���!
 
**�గ� �గం వ��  సం�క�**
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పదబంధం
�� అయ� ��, �ర��  చ��� �ల

 

� స���� �� �ం� �� � 3 �� పంపం�. � ��, ��, ఊ� జత
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బం�రం,
ఏ� ����� �? ఈ ��ం�� �� �� �ట� ��� ల� �ం�... ఎ�� � ���
�ట�� �త�� ఏ�� �ం� �ప� ం� అ� �� ���� � �, �త�� ���.... ��... ��
��� �ం� వ�... ఈ ��వణ �సం �� మనం �ద� �� క���, � అన�  �సం �
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ఇం�� వ��, ప�� ��న �ళ� � గలగల�� �వ� ల�, �మం� �లదండ ��
��జడ� ���� �న��  ��, త�� సం��ం� క��  �ప �ప ���� , ��ల
���ల� ���  ��ం� �ం�� �ం���� �� � ప���� �?
 
మన �వన �హచర� ం �� �లమంత�� ��� ట � ��� ���, ��మ సం�షణ�
��� ���� కం�, అలక ���� �ప �ర�� ఎ�� వ కనప���� �... ఎ�� �
��ం� ��� "�కస� �నం� ��మ �� ��మ � ఒక�  ��� ఐ ల� � ��� �,
ఒక� ��� � �సమ�, �వలం ��సమ� వ�� �" అ�. ���  �� ��సం �క, ఏ�
ఒక�� �ప� �� ఎక� � � ���ల అన� య�  � కం�� స��� �� � � ఇం��ం��
వ��  ��� అ��ం��� �? ���  ప�ల �ష � అ� ఇ� ���� ��� ��
��ల� భ�దం� �ం� ��� ���� ��� ��� ��!!!!! �� ��తం ��య� �
��� � ��ల� � ��� �� �ర�� � క�� ���ే, ��� భ�దం � ����
��ల ���� ఇ��  ��� ��? మ��  �� కనపడ�� ఏ� ��యన�� ఎం� ���
� తల ��� ����� ���. ఆ �� �� �� ఎం� కష�ప� �� �� � ���కం
�� ��ల�, � అన� య� �, ఇం� �� �క �� ���� క�� ���� ���� ���,
��ల� �� ఒక �వర� ��� ం�, ���  ఇం� �వర� ��� �,�క�� ఎ�రబ�న �
�హం �� � �� ��ల� ఏ� ���, వం� ���  �రగబ� నవ� ��?
 
� �సం ఎంత కష�ప� � �ళ� ంద�� ఒ�� ం� ���  ����, కలల ���రం�� అ��
���న �ద� ��� "ఆ ��� ���� � �ప�  ఘన �ర� ం,ఒక�  ��� ��సం
సం�ంగ����� ���, �� ��క ఇం��  � �న� � �� ఒ�� ంచక�� ఇం�� క ���
�ర ��� � �న�  ఇ�� �� " అ� �గ�� ఒక� �� � ఉ�� హమం� ���  ��� ��.
ఆ �న మ��  "ఎం�� ఆ �నం �� ������ బ���ల��" అ� �� �ర�
త���  మ���� �� బ���� �వర�.
 
ఈ 40 ఏళ�  �హచర� ం � ���  ��� ల� ����� ��న� �ప� �� �� ��
��నంత వర� � �త�నంత వర� ���  � ��ణం� స�నం� ����� . ఆ ఎవ��
���� �ధవ ��ణం అ� ���� �, �� �� �ప� ��� అంద�న �టల� �ట�టం
��; క�త��, �టల వ�� �� ���  � �ద �లక�ంచటం �� ��య�; ��
���ం� అ� �ప� టం, �ల�ల� ��� ��ప�� ���� �ళ� ��� �� � �సం, మన
�ల�ల �సం � �����  �� ��నంత వర� అం�తం �� తపన ప�� �, �� పడ��
అన�!ప�� �, �కం� ఎ�� � ప�� �.
 
మన ర� ��� ��� క�� ల� �ం� ��� �� ఒ�� �� అర ���� వ��  అన� ం �ం�ం�,
�ం� గ�� �లన � ��� ల� క� కనపడ� ����, � ��ల �ళ� � క��న �య
�� ఆ ��� న��  అ���� ��� ���  ఏ�� న � క�� ��  తల��ం� ఇప� �� ��ంత
గర� మ���� �. నన� ���న�  ��� � ��ల� త���, �చ� � క�� ళ� �
�ం��త���ం� మ� ����� �� చ�కవ� � �� ఆ గర� ం �ం�ంద��ం��� �?
��! ��� ఖ�� ల�, �రగ� ��ల మధ� న ���  ��న సర� � �� � ��
��య�?
 
���ల ��� ��� �� ల మధ�  మనం గమ�ం���� ��, మన మధ� న గ��న�
��త�� త�� వ ��మ �వ� �? �� ఈ ��మ �వ� ం � ��� ల ��� �� �, ప��
జల�� పర�ల �ర��, ఒక� ��మ� ఇం�క� ��� ��ల అ����  ��. ఉన� వ��
క��ప� ల మధ� న ���న�  ఉ�� ర� మధ� తరగ� ��� �� �, �ద� తల ��ల
��� కసర��ల మధ�  ప���ం� ఒక��కరం అం�ం��న�  ��త�, ��న�� �
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అం� క�, అ���తం త�� �?ఆ ��తల చల�దన� ��ం� ఒక� ళ� ��
మనగ���ళ� �?
 
ఎ��  ��� �� ఒంట� � ��� �ల� ��� ��� � ఏ� ఒక �ట ���  ��
���ం�ల� అ��� ���, �� అ��� ఖర�  మనం ��� � ��� డటం
�ద�ట��� �ద� ఐ� ���ల�� ఏ� ఒక ��� ద�ం �దల�� �... బ��ల ���
ఒక� అంచ�ల� అ��ణం � ఇం�క� �య� టం �ద�, �ల�ల� �ంచటం �
�ం� � ఎవ� త��  ��� అ�, ఇం�� ఇం��, � అమ�  �ంద� �� ���  ఏ�
అం� �� ��� అన�ద�, � అన�  వ�న ���  వ�� �� �డన�� ��� న� ఏ�
ఒక�, ఎంత ���  �ళ� ం క�! మన� ఎ�� � �న� �ళ� �సం, ఎ�� � వ�� ���  ��
�ళ� �సం ���ంతం క�� �ండవల�న మనం మన ���ల ���� ��  త��ల
�� ల� �� ఆ���� �ళ� ం. ఇ�� � ���ం� �వన �వ � మన ఇద�ర� ��� �
�� �వ� క��న �ర �ప� �య� ��క ��� !
 
ఎం�� ఇదం� ఇ�� � అ� ���� ం��� �? ���� ���, �న�  అమ� �
వ�� ంద� సంబరం � �యసం �� మనవ�ళ� � ���ం�, ��ం�� �ట���� ��
�� �ప � ��� �. � �టల సంబ�� �� �ట క���ం�మ� �� ఆ �ట� ��
��� �� .. "అమ� ��  �తయ�  ���  �����" అ� �ల�� అ��న �పశ� � �
స��నం ఎం�� ఈ �స� �ం�� �� ��� ం� �! వ�!! ఏమ�� �? " ఆ � �త
�� �మ� న�ం� �గ ����ర�� ! ఒక �ట ఎ�� � �� �ం� �� అ� �ం��
��� వట�, �� ��� ����, ఎ�� �.
 
న��  ఆ �నం� ��ం� చ��బండ� �య� ట�, ఇ�� �వ�� ఈ �� �� ���ట
�ం� �� ����� ��� �� � �యసం �నమ��  �న�� ఈ అలక�
�ర� �� ఏ� ఒక �� � ��� ఆ���ం�" అ�. ఓ� ���  �హ� �ట� �ట
���� ఎప� � �� � కం�� �� �� �మ�ం�న � మన� ఓ�ర� గల� �� అ�,
అ� �క మన ���  �� �ద�ం�� అ� ఏమన��. ���ట �ం� ఎ��  ప��
���� ����� � ��, మన ���  �జ� ��� �� �� ��. మ���� ��� అ��
సంబడం, �ల�ల �సం �స� శనగ �ం� �మ� ం� ఈ ���� అ� స��.... ఆ �ల�, �
మన� � ��� �ద ���� ��� �.
 
ఎం�� �న� � �ం� �ం� ప��� ��న��, ఆ వ��  అ� �� �ట �� �గ��
ప��న��ం�, ��� వ�!�� � మన� ���, ఆ �టల ���తనం �ంద ��న ��మ
�టల ��ర� ం, ఈ �ప�త��� ��క �ల�� �రం� ఈ ��రం �సం ���  ప�
�శమ �� ���. ���  బం�రం ఈ ��� ఆ క��� క����� � దగ �ర వ��  ��� . మ��
�ప� గల� ��, ���ంతం ��� ల��న�  �ప� �క ఆ���న � �ట, �ం�
సవ� ���� �శ� తం� ఆ��ం�� �న� అమ� � � �వన ���� �� ��� న�,
�� �క ��ంచ�� ��తం � క��  �ం� ����ల� �ప�తయ ప��ం�. ఇ� �
వ��  ఒక�� � చల����� �ం� �ద �� మ� జన� � �� వ�� న� �స �య� �
���  బం�� త��.
 

�ల�ల పం��
 

 
 

ఉ��
��� �ల��ట 
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ఉ��...మన ��� �� జ���� �ట��ద� పండగ,
ఎం���ష��న�. అ��,ఉ�� అం� ఏ��? 'ఉగ' అం� న���ల
గమన�. 'ఆ�' అం� �ద��. ఉ�� అం� న���ల గమ���
�ద� �� అ� అర �ం. ఉ�� వసంతఋ��, ��త�సం, �వ��ం�.
 
ఉ�� వ��  ప���ల�ం��ం�, మన� ఇ��� ��భం �యడం
�ద��డ��. ఉ���� మన� ����� �� మంగళ�� న�
�� �తన వ��� � ధ��� �. ��� ��ం� ���� �� �బ� ��,
���, ���ర వం��� ర�ల �ం�వంట� త����� �.
బం����ల � క�� �ం� �జ�� ��� �. ఈ �� మన� ఖ�� తం� ���
��తం - ఉ�� పచ� �. 

  
ఉ�� పచ� �� ష����- అం� ఆ� ��� అన� �ట. ఆ ఆ� ��� ఏ�టం�
��, �రం, వగ�, ఉ�� , ��, మ�� ���. ��� �ర��క� � �� �ల��, ����
�రం�� ��� �. వగ�� �ంతపం�, ఉ�� � ఉ�� ��, �� �సం �ప��� , మ��
����సం ����య �క� � ��� �. ఈ పచ� � ఒక ��కర�న ఆ�ర ప�ర ��
��, ��తం� వ��  అ�క అ�భ�ల� �ప�క. �� ఆనం��� , �రం ����  వగ�
����, ఉ��  ఉ�� ��� , �� �ధ� , అ�� ��� ఆశ� �� ��  ���� �. ఉ��
పచ� � ��తం � వ��  �ఖ�ః�ల� స�నం � ��ల� ����ం�. అం� ��,
ఉ�� పచ� � శ���� �గ��ధక శ� � ఇ��ం� ��.

  
ఉ�� ��మన� �� �ఖ� �న మ�కప� పం�ంగ �శవణ�. పం�ంగ� అన� ఐ�
�ణ�� �త ఏర� �న� అ� అర ��. అ� ��, �ర�, న��త�, �గ�, కరణ�.
��న�  ఏ��� మన ��తం� ఎ�ం� ��� �, ���� వ�� � �ం���
����ం��.
 
ఉ�� ��, మన� �తన ప�ల� ��రం��� �. �� �ర��� �త� �� ��ల�
ఉ�� �� ��రం��� సంవత� రం అం� ��� వ�� య� ���� �. ��� ���
ఉ���� ఎ��  �తన�ర� �క�ల� ���రం �డ��.

  
ఈ �తన సంవత� ర ఆరం���  మన ����� ��, �ం��� ��ల ����  ,
త��� �� తక� � ��� ం�� , పం��� ���� , మ������� �� ప�� �,
జ���ం��. ఉ�� �న��� ఎం� �ఖ� �న, మ�న� త�నపం�గ!!

  

రం�ల సంద�
 

 
��ష� మ���, �ద� తరగ�
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అ��  � బం�� �మ�  
 

 

అ�య �ర, ఆరవ తరగ�
  

అ��  � బం�� �మ�
 ��త అ��  ఏ� ���� ���� �ం�కమ�

  
��, ���  � �� � �

 � �క�� ���  � ���
 �� ఓ�న � మన� �ధపడ�

 మ��  �పయ�� ంచమ� �� బలం ఇ��ం�
 � ��ప�ల� ���  న�� న �ప���

 �� ���  ఏ��ల బలం వ��ం�
 అర �ం �క��న � �ట� ��ం�

 � ���ం� వ�� నం���
 � �సం సం����  �� �

 � పక� �ం�� �� ���
 అ��  � బం�� �మ�
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అం� మన మం��
 

�� అయ� ��
 
అన� అన� ఒక �జ� ం ఉం��. ఆ ��� �� ఒక ��, మం�� �ం���. మం�� ��
��కవం��. ఏ �ష��� అ�� అత� "అం� మన మం��" అ� అం� ఉం���.
 
ఒక �� �� తన ఆ��� ప�� ���ండ� అత� ���న ��� �� ��ం�.
�� �ధ ప��ం� ��న మం�� "అం� మన మం��" అ� అం��. అ� �న�  ��
�పం� మం��� �ర�ల � బం��� �. ఆ త��త �� �ట� �డ��. ఒక �ంక �
����, �� దట��న అడ� �� ���  తన �న� ం �ం� �����. ��
���� ం� �ం�� ���  అడ� �� ��� ��� ��. �� బ� ఇవ� ��� మ��
���డ� సం�షపడ��. �� ప���ం� ���, �� � ఒక �� �క�వడం వల�బ��
అన��� అ� ��� �ం� అత�� వ�� ��� �. అ� �గ�ం�న �� �� సం���� �.
 
�� �� ���� � తన ��� �� ���ం��. మం�� � �ర�ల �ం� ��దల ��,
జ��ం� ��� , ��ర� ణ ���ం��.   అ� �� మం�� "అం� మన మం��" అ�
అం��. ఆశ� ర� ��న ��, "� �షయం � �� అన� � అర �ం అ�� ం�. �� మ�
�� �ర�ల � �ండడం �� మం�� అం��?" అ� అ���.   ��� మం��
"తప� �ం�" అం� ఇ� �వ�ం��. "�ర�ల� �క�� �� �� �� �� �ట�
వ�� ���. ఆట��� న��  బ� ఇ�� ��. �ర�ల� �ండటం �లం� �� �బ��
���. అం�క� అం� మన మం�� జ��ం� క�." అ�� �. ��� ��
అం�క�ంచ�ం� �ండ�క���.
 
�� : �ప� సంఘటన� ఏ� ఒక �రణం ఉం�ం�. �ంట� ��యక ���, �లం గ��న
త��త అ� అర �ం అ��ం�.
 
ప��:
 
�జ� ం = kingdom; మం�� = minister; ��కవం�� = wise man; �షయం = subject/matter;
అం� మన మం�� = everything happens for our own good; ఆ��� =
weapons;ప�� = sharpen; ���న ��� = pinky; �ధ = pain; �పం = anger; �ర�ల =
prison; �ట = hunting; �ంక = deer; దట��న అడ� = thick forest; �న� ం = army;
����� = separated; అడ� �� �� = tribals; బ� = sacrifice; మ�� = human;
సం�ష పడ�� = felt happy; ప���ం� = after observing; అన��� = disqualified;
��� �ం� = decided; �గ�ం� = realized; ��ర� ణ = apology; ఆశ� ర� ��న = surprized;
అర �ం = understand; తప� �ం� = definitely; �వ�ం�� = explained; అం�క�ం� =
agreed; �� = moral; ప�� = words; �ప� = every; సంఘటన = incident; �రణం = reason;
�లం = time; త��త = after; అర �ం = understand
 
 

ఉ�� ప�ల గ���
 

 
శర� చం�ద మ���
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�ల��, ఈ ��ం� ప�ల గ� �ం� ఉ�� పండగ ప�ల� ��� �ట�ం�! �ంద ఇ�� న
�మ� ��  ఆ��� �ం��� �డం�! � స���� �� �ం� �� � 3 ��

పంపం�. � ��, ��, ఊ� జత �యడం మ�వకం�. epatrika@tagb.org
 
�ద��, �� �తకం�, ప� �� ��క అచ�  ��� ప�� ��
�������� �!!   
 

 
 

� స� ందన
 

TAGB స�� � తమ �ంత కథ�, �� ��, క�త�, ఛ����, ��ం�న �జ��
మ�� ���న�  �� �ర� �క�ల ����, � �� మ�� TAGB ID � ��ం� email �
పంపం�. �ప�రణ �� �ర �యం TAGB క�� ���.
epatrika@tagb.org

mailto:epatrika@tagb.org
mailto:communications@TAGB.org
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