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 వసంతం ఒచ్చందని సంబరపడినంత సేపు పట్ట లేదు. 
“ఉహుహూయని వణకె లోక ముర్వీనాధా!” అననట్లు  
మెల్లుగా చల్ల ముదురుత ంది. ఉగాది సంబర్ాల ముచచ 
ట్లు  మరుపులో పడకముందే దీపావళి వచ్ేచసి, కార్వీక 
మాసం పాారంభమయిపో త ంది. ఈ సంవతసరంలో ఇంత 
వరకూ కధల గుర్ ంచ్, సకెచ్/చ్నన కధానికల గుర్ ంచ్, 
తెలుగుకవితీం గుర్ ంచ్ పచాుర్ ంచడం జర్ గ ంది. ఈ సం 
చ్క వివిధ విషయాల సమాహారంగా వుంట్లంది. మొదట్ ి
గా చ్ెపుుకోదగగది “చలు గా చూడవే బతుకమాా” వాాసం. 
సరసీతీపుత ాశీ్ర పుట్ట పర్ ీ నార్ాయణాచ్ారుాలవార్  కుమా 
రీె్ శీ్రమతి పుట్ట పర్ ీ నాగపదిానిగారు బతుకమాపండుగ 
దాని వెనుక గల కధలు, విశేషాలు, పాట్లు సో దాహర 
ణంగా మనకి వివర్ ంచ్ారు. అలాగే ఎం.ఎస్.సుబుులకి్ష్ా 
సమకాల్లకుర్ాలు, పమాుఖ గాయని శీ్రమతి పట్ట మాాళ్ 
గార్  జీవిత విశేషాలత  కూర్ చన వాాసం శీ్ర సాయి బహాాా 
నందం గార్  రచన. చకెట్ి భారత స్ీ  ీఆహారాంత  – కంచ్ 
పట్లట చీరకే బాాండ్-అంబాసిడర్ాు  ఉండ ే శీ్రమతి పట్ట మాాళ్ 
కచ్ేర్వ కి కట్ిట న పట్లట చీర అనడం అతిశయోకీి కాబో దు. ఈ 
రచన ఇంతకుముందు ఈమాట్లో పచాుర్ ంచబడింద.ి 
తృప్ిీ , మాండూకాం అనన కధలు ఒక కోవకి చ్ెందినవి. 
ఇతరులకి తినిప్ించ్ తను తిననంత తృప్ిీ  ప ందే వాని 
కధ ఒకట్ ైతే, తన జయాతిషాశాసీ ీపర్ జఞా నానిన మంచ్న లౌ 
కిక జఞా నానిన పదార్ శంచ్న పలలు ట్ూర్  ప్ిలు ని తన భారాగా 
చ్ేసుకుని సనాానించ్న ర్ాజ గురువు కధ ఇంకొకట్ి. ఈ 
రె్ండూ ఔదార్ాానిన నిలువెతుీ ననిలబెట్ిట  పట్ట ంకడతాయి. 
“ఇపుడు ట్ ైం ఎంత?”,”మా వార్  ర్ ట్ రెై్ాంట్” కధలు అమె 
ర్ కాలో స్నియర్ సిట్ిజను  పర్ సిి తుల్లన కళ్ళకు కడతాయి. 
“జీవితానిన చ్ెల్లుంచ్ే ఖాళీ చ్ెకుె” ఒక యదారధ గాధ. మన   
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Dear TFAS Family Members and Supporters, 

On behalf of TFAS Executive Committee, I wish you and your family 

very Happy Vijaya Dasami and Happy Deepavali. 

On the auspicious day of Vijaya Dasami, October the 11th 2016, we 

successfully adopted the new TFAS by-laws. Thanks to by-laws committee Sri 

Murthy Bhavaraju, Smt Janani Krishna, Sri Anand Paluri, and Smt Girija Kolluri 

for their five years of hard work.   We are able address concerns raised by some 

members with in the time period.  Also thanks to TFAS 2014-2016 Executive 

committee and current Executive committee for spending their valuable time on 

extensive reviews, discussions and final approvals. Special thanks to our TFAS Secretary Sreedevi for chasing 

the People getting approvals and making final version.  Now it is time to implement all by-law clauses and we 

have lot of work ahead of us to keep working on… 

We just completed TFAS annual Sports Tournaments (Tennis, Cricket, and Volleyball).  Thanks to our 

Sports coordinator Sri Rama Krishna Seethala, Sai Nanduri, Madhu Rachakulla, Raj Virupakshi, volunteers, 

and Sponsors for their timely help and support.  

Planning is in full swing for our upcoming TFAS Deepavali Celebrations for October 29th.  I would like 

to invite you all for TFAS Deepavali Celebrations on October 29th 2016 at Piscataway high school. TFAS 

Executive committee is working hard to put together a quality program.  Please come with your family and 

friends to enjoy the program and a delicious dinner. 

Once again Thanks to my Executive Committee for actively working and supporting me in all TFAS activities. 

                    Guru Alampalli 

                            President TFAS 

                                             president@tfas.net  
From the desk of the Secretary … 

Respected Members: 

I am pleased to announce that the proposed amendments to the By-laws were accepted by TFAS Exec-

utive committee 2016-18 and will be effective from October 11th, 2016, on the auspicious day of Vijayadasami. 

This is an important milestone for the TFAS community. The TFAS executive committee here by assures you 

all that we will strictly adhere to and implement the rules and regulations as per the accepted By-Laws. 

The new By-Laws are the result of countless hours of hard work by the TFAS By-law committee. The 

TFAS Executive Committee sincerely thanks them for completing this long lasting task.  

We would like to extend our heartfelt thanks to the past executive committees, and all the members who 

participated in this work. For details please visit tfas.net/TFAS New by-Laws 2016 

If you have any questions related to the By-laws, please contact me at secretary@tfas.net 

 

Sreedevi Jagarlamudi 

Secretary-TFAS

 secretary@tfas.net 
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మ్ెంచి మ్ాట  

పో యిన సార్  మనం మాట్ాు డుకుననపుుడు చ్ెపుుకు 
నానం కదా భరీృహర్  అనే ఒక సంసెృత కవి – “లోకంలో మంచ్ 
మాట్ విన ేవాడు లేడు కనుక అసలు చ్ెపును” అంట్ూనే మూడు 
వందల మంచ్మాట్లు చ్ెపాుడు అని. కింది శలు కం అతగాడు 
చ్ెప్ుిన మర్ో మంచ్మాట్. దాని తరవాత ఉననది మన తలెుగు 
వాడెైన ఏనుగు లక్ష్ాణకవి మనబో ట్ ి వార్ కోసం అందించ్న అను 
వాదం. అసలు పదామ  అరధం కాని మట్ిట  గోడెతైే, శలు కం ఇనుప గోడ 
కాదూ? మనకెందుకీ గొడవంతా అనుకుని ప్జేీ తిప్ిు ముందుకు 
వెళిపో కండి మర్ . కాసీ ఇబుందిగా అనిప్ిసేీ  ఆ ర్ెండూ వదిలేస ి
అరధంలోకి వళెిపో ండి తిననగా. ఎందుకంట్ే చ్వర్ కంట్ా చదివిన 
తరవాత ఈ పదాం గురుీ కు వచ్ేచసి, మళిళ వెనకిె వచ్చ మీర్ే ఈ 
పదాం, ఇంకా ఆసకిీ వుంట్ ే శలు కం కూడా చదువుతారు అనన 
ధెైరాం నాకుంది. 

శలు . ఆరమభగుర్వీ క్ష్యిణ ీకీమ ణ లఘ్వీ  పుర్ా వృదిధ ముప్కతైి పశాచత్  
 దినసా పూర్ాీరధ పర్ారధ భినాన ఛాయిేవ మెైతీ ాఖలసజానానామ్  

 (భరీృహర్  సుభాషతిం)  
తే. మొదలఁ జూచ్న కడుగొపు ప్ిదపఁ గుుుచ  
 యాద ికొంచము తర్ాీత నధకి మగుచుఁ 
 దనరు, దనిపూరీపరభాగ జనితమెనై  
 ఛాయ పో ల్లక కుజన సజానుల మెైతిా.   

    (ఏనుగు లక్ష్ాణకవి అనువాదం.) 

 దీనికి అరధం ఏమట్ంట్ే ... చ్ెడావాడిత  చ్సేే చ్ెల్లమప దుు ట్ ి
పూట్ కనబడ ే నీడలాగ మొదట్ చ్ాలా గొపుగా ఉననట్లట  కనబడ ి
కీమ కీమంగా క్ష్ణీణంచ్పో తుంది, మర్  మంచ్వాడతి  సనేహం సా 
యంకాలపు నీడలాగ ముందు చ్ననగా(కొదిు గా) పాారంభమెై కీమ 
కీమంగా వృదిు ప ందుతూ వసుీ ంది.  
 ప దుు ట్ ిఎండకు మననీడ గాని, మర్ో వసుీ వు నీడగాని, 
అతి ప డవుగా కనబడుతుంది. ప దుు  ఎకుెతుననకొదీు  నమెాదిగా 
తగుగ తూ వళె్ళతుంది. మధాాహాననికి మననీడ మనకు ఇంచు 
మంచుగా కనబడకపో వడం మనక ిఅనుభవంలో ఉననవిషయమ . 

అలాగ ే మధాాహనపువళే్ చ్ననదగిా కనబడేనీడ కీమ ణా ప్కరుగు 
తూ, సాయంకాలానికి ప డవుగా కనబడుతుంది. ఈ విషయానిన 
పసాాీ వన చ్ేసూీ , కవి చ్డాెవాడిత  చ్సే ే సనేహానిన ప దుు ట్ ండలో 
కనబడే నీడత నూ, సాయంకాలపు నీడను మంచ్వాడతి  చ్సే ే
సేనహంత ను పో లుసుీ నాడు. అంట్ే చ్డాెవాడి సనేహం గొపుగా 
పాారంభమయి – కొంతకాలం తరవాత సమసిపో తుంది. అద ే
మంచ్వానిత  సేనహం మొదట్ చ్ననగా పాారంభమయి, కీమ  ణా 
గాఢసేనహంగా మారుతుంది. లోగడ చ్పెుుకుననట్లట గానే దీనిక ి
కూడా చ్ాలా ఉదాహరణలు ఉనానయి. మహాభారతంలో ధరా 
ర్ాజు, దరాపదతి ను, తముాళ్ళత ను కల్లసి అజఞా తవాసం చ్యెాడా 
నికి విర్ాట్లని కొలువులో చ్రేుతాడు. విర్ాట్ మహార్ాజు కొలువు 
లో పవాేశించ్, అతని ఆదర్ాభిమానాలు ప ంద ి పాండవులు, వార్  
వలన ఉపకార్ాలు ప ందిన విర్ాట్లడు, పరసురం సనినహి 
తులయాారు. అలా మొదలలైన వార్  పర్ చయం సేనహం ప్కర్ గ  
చ్వరకు ఉతీర్ాభిమనుాల వివాహంత  బంధుతీంగా మార్  మర్ ం 
త సనినహితులని చ్సేింది. ఇది సజానుల సేనహానిక ిఉదాహరణ.  

భారత ర్ామాయణాలోు నే కాదు మర్నెనన కధలలో ఇలాం 
ట్ి ఉదాహరణలు కోకొలు లు. ఇపుుడు పంచతంతంాలో ఉనన కధని 
చ్ెపుుకుందాం. ఈ కధలు ఎపుుడో  ఒకపుుడు అందరూ విననవీ, 
చదవిినవీ. “పంచతంతంా” కీీసుీ  పూరీం మూడో  శతాబిు నాట్దిని, 
విషుి శరా వాాశాడనీ పతాీతి. జంతువులని పాతలాుగా చ్ేసుకుని 
వాాసే పకాిీయలో వాాయబడా ఈ గీంధం గొపు నీతి సంకలనం. ఇద ి
పాశాచతా దేశాలోు  పాచురాంలో వునాన fable (fābəl)/ ఫబేుల్ 
అనే రచనా పకాిీయకి దగగరగా వుంట్లంది. చర్ తలాో ఎననెననన 
ఇతర విషయాలలాగాన ే ఇద ి కూడా భారతదేశంలో అతిపాాచీన 
కాలంలో పుట్ిట ంది. ఎననన భాషలలోక ి అనువదించబడింది. చ్నన 
చ్నన కధల రూపంలో ర్ాజకయీతంతాాలని, వదేాంతానిన, మానవ 
పవారీనని, మానవుడకి ి నితాజీవితంలో ఉపయోగపడే మంచ్ 
చ్ెడాలని, అరట్పిండు ఒల్లచ్ చ్ేత ప్కట్ిట నట్లట  చ్పెుడం ఇందులో 
కనబడుతుంది.  ఏది ఏవెనైా పంచతత ాకధ ఇలా సాగుతుంది.  

కధ ప్ేరు లేడి, కాకి, నకె కధ. ఇద ిపంచతంత ాకధలలో 
ఒకట్ నై ‘మతలాాభం’ లోనిది. ఒకనాడు తన పర్ వారంత  కల్లస ి
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అడవిలో ఎగురుతునన చ్తగావీవుడన ేపావుర్ాలర్ాజు, తన వాళ్ళత  
కలస ి ఒక వలలో చ్కుెకోవడంత  ఈ కధ మొదలవుతుంది. 
లఘుపతనకుడు అనన కాకి ఈ పావుర్ాలని, వాట్నిి పట్లట కోవ 
డానికి వలపనినన వటే్గాడిని గమనిసూీ  ఉంట్లంది. పావుర్ాల 
ర్ాజెనై చ్తగావీవుడకి ి హిరణాకుడు అనే ఒక ఎలుక, చ్రకాలంగా 
సేనహంగా వుంట్లంది. ఆ ఎలుక వలల్లన కొర్ కి, వలలో చ్కుెకు 
నన చ్తగావీవుణణి , అతని పర్ వార్ానినవిడిప్సిుీ ంది. వార్ దు ర్  సనేహా 
నిన చూసని కాకి, పావుర్ాలు వెళిళ పో యాక ఎలుకను ప్ిల్లచ్ 
తనత  సనేహం చ్ెయామని కోరుతుంది. నువుీ, నేను శతుాజఞతు 
లలో పుట్ాట ం. నీత  సేనహం కుదరదు అని చ్పెుతూ ఆ 
సందరభంగా హరిణాకుడు(ఎలుక) లఘుపతనుని(కాకి)కి ఒకలేడ ి
ఇలాగే నమా సేనహం చ్సేి, ఎలా చ్డెిందో  చ్పెుతుంది. ఎలుక, 
కాకకిి చ్పె్ిున కధ ఈ విధంగా వుంట్లంది. ఈ కధలో లేడిత  

సేనహం కల్లప్ని నకె, లేడిత నూ, అతని సేనహతిుడెైన కాకిత  
నూ, మొదట్ి ర్ోజు నుంచ్ ేగొపు సనేహభావంత  ఏంత  అననానాంగా 
తిరుగుతుంది. నిజఞనికి ఈ నకె సేనహం చ్సేనిద ిలేడిని ఎలాగెైనా 
వేట్గాడ ి ఉచుచలో పడటే్ట్లు  చ్ేసి, లేడిని చంప్ ి తినాలని. తన 
సేనహంత  లేడనిి నమాంచ్, బాగా గడిా  ప్కర్ గ న పాాంతమని చ్ెప్ుి 
లేడిని వటే్గాడ ిఉచుచలో పడేట్ట్లు  చ్సేుీ ంది. అయితే కాకి సలహా 
పకాారం లేడి చచ్చపో యినట్లు  నట్సిుీ ంది. చచ్చన లేడ ిపార్ పో దన ే
నమాకంత  వేట్గాడు ఉచుచలు సడల్లంచగానేగానే, ముందుగా 
అనుకునన పధకం పకాారం కాకి అరుసుీ ంది. ఆ అరుపు వినన 
లేడి ఒకె గెంతులో పార్ పో తుంది. పాారంభంలోన ేగొపుగా మొదలలై 
న నకెత ట్ ి సనేహం మూడునాళ్ళ ముచచట్ౌతుంది. ఇద ి
దుషుట డతి  సనేహానికి ఉదాహరణ.  

ఇద ీఈ సంచ్కలో మ ము చ్ెప్ుే మంచ్ మాట్ ! 

అయితే ఇప్పుడు అసలు ట మై్ ఎెంత? 

                                                                     డా: ఉమార్ామానుజం ఇయుాణణి  

 "బామాా, ప్్ు జ్ నా హో మ్ వర్ె బుక్ కనపడడం లేదు 
డు యు నన వరే్ ఇట్ ఈజ్ ?" 
 ఇంకా చీకట్ ి తరెలు విడకుండానే, కపుుకునన దుపుట్ ి
లాగసేి, తనని కుదిప్సేుీ నన మనవడి కసేి నిద ా కళ్ళత  చూసింద ి
జఞనకి. ఎపుుడూ సూెల్ క ి వళె్ళడానిక ి ఇంట్లు  అందర్వన తల 
కిీందులు చ్ేససేే ఏడళే్ళ అభయ్, ఇంత ప దుు నేన లేచ్ ఏమట్ీ గోల 
అనుకుంది. చల్లక ి వణణకి పో తునాననని ర్ాతిా ర్ెండు రజఞయిలు 
కప్ుి వళెాళడు కొడుకు అనిల్. వెచచగా రూమ్ హవట్ర్ కూడా ప్కట్లట  
కుని, కమాట్కిలలుకంట్ూ నిదాపో త ంది తను. ఎంత ముదు యి 
నా, అభయ్ మంచ్నిద ాచ్డెగొట్ేట సర్ క ివొళ్ళళమండింది జఞనక ికి. 
 అసలే ఇకెడ ఎనిన నలెలు ఉనాన, అమరె్ కా ఎనినసారుు  
వచ్చనా, తనకి చల్ల మాతంా అలవాట్ల అవలేదు, వయసు మీరు 
తునన కొదీు  ఇంకా అయిే అవకాశం కూడా లేదు. 
 ఈసార్  తపులేదు చల్లకాలానిన ఎదుర్ోెవడం. ప్కదు 
కొడుకు దగగర అనుకోకుండా ర్ంెడు నెలలు ఎకుెవ ఉండిపో వాల్లస 
వచ్చంది, కోడల్లకి కొంచ్ెం నలతగా ఉంట్ేను. పో నీ దేశంలోన ే

ఉనానం కదా, కొంత సహాయంగా ఉంట్లంది అని తనే అకెడ 
ఉండిపో యింది, లేకపో తే ఈపాట్ిక ి ర్ెండో  కొడుకు దగగర విజిట్ 
కూడా ముగ ంచ్, చల్లకాలం వచ్ేచసర్ క ి ఫ్ాు ర్ డాలో ఉనన కూతుర్  
దగగరక ి వళెాళలనన పాు ను కాకుండా, ముందు కూతుర్  దగగ రక ి
వెళిళపో యింది. మార్చ లో ర్ెండో  కొడుకు దగగ రకి వర్వానియా వచ్చే 
సర్ కి, తమ ఆలోచన పకాారం పకాృతి మారలేదు సర్ కదా ఈ సంవ 
తసరం వింట్ర్ ఇంకో ఆరు వార్ాలు ఉంట్లందని చ్పె్ిు, ఫబివార్ లో 
తన నీడ చూసుకునన "గ్ీ ండ్-హాగ్" చ్ెప్ుిందట్! అయినా ఇంత 
సాంకేతిక నెైపుణాం ఉనన అమెర్ కాలో ఒక జంతువు నీడ చూస ి
వాతావరణం చ్ెపుడం ఏమట్ల, వింతగా అనిప్సిుీ ంద ిజఞనకి క.ి  
 ఏది ఏమయినా, వచ్ెచనమాా వసంతము అనుకుంట్ూ, 
వర్వానియా వచ్చంది ఫబివార్  చ్వర్ లోనే. కాని భగవంతుడా, ఈ 
చల్లకి అసలు అంతం ఉందా అని సందేహం కలుగుత ంది మర్ . 
"అసలు ఏమట్ాా నీగోల? ఇట్ ఈజ్ ట్ూ ఎర్వు ఫర్ సూెల్" అంట్ూ 
లేచ్న జఞనకి, కొడుకూ, కోడలు కూడా తయారయిపో యి బయ 
ట్క ివళెిళపో తునన హడావిడ ిచూసి, " ఏమట్ి, తన గడియారం  
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తపాు?" అనుకుంది. అపుుడు జఞా పకం వచ్చంద ి ర్ాతి ా పడుకున ే
ముందు కొడుకు గడియార్ాలనీన గంట్ ముందుకు దదిిు  "అమాా 
ర్ేపట్లనంచీ, ట్ ైమ్ ఒక గంట్ ముందుక ి వళె్ళీ ంది. దీనినే "spring 
forward" అంట్ారు ఇకెడ అని. ట్ ైమ్ ముందిక ివనెకిె వళె్ళడం 
ఏమట్?ి మన చ్తేులోు  ఉందా ఏమట్ ి అని తను విసుీ పో తుంట్ ే
మనవడు తన తెల్లవితకుెవ పశానకు నవేీసర్ కి తనకు ఉకోీ షం 
వచ్చంద ి కూడా. అపుుడు కోడలు అభయ్ నతీెిమీద ఒక జెలు కా 
య వసేి, this is done in the U.S. అందుకని బామాక ితలె్లయ 
దు అని చ్ెప్ుింది. వాడు అపుుడు గెంతుతూ బామాా "you 
spring forward and fall backward" అని చూప్ించ్ాడు. ఇదం 
తా సినిమా ర్వలు లాగ తలలో తిర్ గ ంద ిజఞనక ికి.  
 అయినా, కాలమానపకాారం పపాంచం నడుసుీ ంట్ే, అమ ె
ర్ కా పదధ తి పకాారం కాలం కూడా నడుచుకుంట్లంది అనన మాట్. 
అయితే ఇది అమెర్ కాలోన ే కాదు, ఇంగుండులో కూడా పాట్ిసాీ  
రుట్. పాశాచతా దేశాలోు  సూరారశిా కోసం పడే తపన అననమాట్. 
మన భారతదేశంలో పుట్ిట  ప్కరగ బట్ిట , ముఖాంగా దక్ష్ణి పాాంతాలోు  
మనకీ ఎండలకీ ఉనన అవినాభావ సంబంధం బట్ీట , మనకసలు 
ఎండలనుంచ్ దాకోెవడమ  కానీ ఎండని దాచుకోవాలని తలె్లయ 
దు కదా. 
 అయితే, మాములుగానే, సంవతసరం ప డుగునా కూడా, 
అమెర్ కాలో పసఫిిక్ ట్ ైమ్, ఈసట ర్న ట్ మై్ అనీ, సకంట్లా్ ట్ ైమ్ అనీ 
ఒక పాాంతానికి ఇంకో పాాంతానికి ట్ మై్ తేడాలు ఉండనే ఉనానయి. 
అందుకని, కాల్లఫో ర్ నయాలో వునన కొడుకు దగగ రునంచ్ ఫ్ాు ర్  
డాలో వునన కూతురు దగగ ర్ కి వచ్ేచసర్ కి, కొనిన ర్ోజులు శర్వర 
ము, మదెడూ కూడా సహకర్ ంచలేదు. మూడు నలెలు ప్కదు  
కొడుకు దగగర, ర్ాతిా ఎనిమదగింట్లకు భోజనాలు చ్సేేీ , ఇకెడ 

అదే ట్ ైము కి కూతురు బలు  సర్ేుసుీ ంట్ే తనకి ఆకల్ల వసేదేే కాదు. 
అలాగని, కాల్లఫో ర్ నయా ట్ ైము ఎనిమదింట్కిి తిందామంట్ే, ఇకె 
డ వీళ్ళందరూ నిదకా ి ఉపకీమంచ్వేాళ్ళళ. ఇంకా చ్ెపాులంట్ే, 
హుాసటన్ లో ఉనన సనేహతిుర్ాల్లకి ఫో న్ చ్దేాు మంట్ే వాళ్ళళ మన 
కనాన గంట్ వనెక అమాా అని హెచచర్ సుీ ంది కూతురు. అయిత ే
పశిచమ దశేాలోు  ఎందుక ీ మారుులు చ్ేరుులూ అని ఆలోచ్సేీ , 
దినచరాలకి, ఆఫస్ులకి, ప్ిలు ల సూెళ్ళకి కూడా అనుగుణంగా 
వీలయినంతగా "Day Time" వాడుకోవట్ానికనన మాట్. అసలు 
ఈ పకాిీయ నే "Day light savings time"  అనడం సబబు గాన ే
అనిప్సిుీ ంది మర్ . 
 ఇలాట్ివి తెల్లయక, ట్ీవీ లో చ్పె్ిునా మర్ చపో యి ఆఫస్ు 
లక ి లేట్లగా వళెిళన జనాలు ఉనానరు. అనిల్ సనేహతిుడొ కడు 
పాపం వచ్చన కొతీలోు  ఉదో ాగం ఇంట్రుాక ిగంట్ లేట్లగా వళెిళ అవ 
కాశం పో గోట్లట కునానడట్. ఇలా రకరకాల అనుభవాలత  కొనిన 
సంఘట్నలు హాసాాసుదంగా అనిప్ించ్నా, మొతాీ నిక ి ఒక సంవ 
తసరం అమెర్ కాలో ఉండి, తరువాత మనదశేం వళెతీ , అకెడ 
మనకి ట్ ైమ్ మారుుల ఇబుంది లేకపో యినా, అసలు ట్ మై్ క ి
వెళతళ అలవాట్ే లేకపో త ేఅది తట్లట కోవడం కూడా కషట మ  మర్ !. 
 ఆ అలవాట్ే అమెర్ కా వలస వచ్చన భారతీయులు వదు 
లుకోలేక మన సాంసెృతిక కారాకీమాలు, "Get together" 
అనబడే ఆహాీనాలు, కాల్లఫో ర్ నయాలో ఉంట్లనాన, నారీ్ ఈస్ట  లో 
ఉంట్లనాన, అమెర్ కాలో ఎకెడ ఉంట్లనాన సర్ే తమ సీంత 
ట్ ైముల లోనే నిరీహసిుీ నానరు, అదే మన పతాేాకత. కాని దానిన 
గుర్ ంచ్ చర్ చంచ్ాలంట్ే, అది ఇంకొక ఉద్రంధమవుతుంది కదూ!!!! 

(ఆంద ాభూమ సౌజనాంత ) 

జీవితాన్ని చెల్లెంచే ఖాళీ చెకుు 

శ్ర ీసౌమ ంద ాబందో పాధాాయ్  

 విమానంలో నా సట్్-లో కూరుచనానను. ఢలి్లు ఆర్డేు 
గంట్ల పయాాణం. మంచ్ పుసీకం చదువుకోవడం, ఒక గంట్ నిద ా
పో వడం ఇవీ నా పయాాణంలో ననేు చ్యేాాలనుకుననవి. సర్ గాగ  

ట్ేకాఫ్ కి ముందు నా చుట్ూట  ఉనన సట్్ు లో పదిమంది సకైనికులు 
వచ్చ కూరుచనానరు. అనీన నిండ ి పో యాయి. కాలక్ష్పేంగా 
ఉంట్లందని పకెన కూరుచనన సకైనికుడిని అడగిాను. “ఎకెడక ి
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వెడుతునానరు?”అని. "ఆగాీ  సర్! అకెడ ర్ెండు వార్ాలు శిక్ష్ణ. 
తర్ాీత ఆపర్షేన్ క ిపంప్ిసాీ రు “అనానడు అతను. 
 ఒక గంట్ గడచి్ంది. అనౌనసమెంట్ వినబడింది. కావలసి 
న వారు డబుులు చ్ెల్లుంచ్ లంచ్ చ్ేయవచుచ అని. సర్ే ఇంకా 
చ్ాలా ట్ ైం గడపాల్ల కదా అని లంచ్ చ్ేసేీ  ఓ పని అయిపో తుం 
దనిప్ించ్ంది. ననేు పరుస తీసుకుని లంచ్ బుక్ చ్దేాు మను 
కుంట్ూడగా మాట్లు వినిప్ించ్ాయి. 

 “మనం కూడా లంచ్ చ్దేాు మా” అడిగాడు ఆ సకనైికులలో 
ఒకరు. “వదుు . వీళ్ళ లంచ్ ఖర్వదు ఎకుెవ. విమానం దిగాక 
సాధారణ హో ట్లోు  తిందాం లే.”అని త ట్ి సకైనికుడు జవాబిచ్ాచడు. 
“సర్ే “అని వాళ్ళలో వాళ్ళళ అనుకునానరు. ననేు ఫకలు ట్ అట్ ండెంట్ 
దగగరకి వళెాళను. ఆమెత  “వాళ్ళందర్ కీ కూడా లంచ్ ఇవీండి.“ 
అని మొతీం అందర్  లంచ్ లక ిడబుులు ఇచ్ాచను. 

“ఆమె కళ్ళలోు  నీరు “నా తముాడు కార్ గల్ లో ఉనానడు 
సర్. వాడికి మీరు భోజనం ప్కట్ిట నట్లట  అనిప్ిసోీ ంది సర్.“ అంట్ూ 
దణిం ప్కట్ిట ంద.ి నాకదేో  గా అనిప్ించ్ంది క్ష్ణ కాలం ... ననేు నా 
స్ట్ లోక ివచ్చ కూరుచనానను. అరగంట్లో అందర్ కీ లంచ్ బాక్స 
లు వచ్ేచసాయి... 

నేను భోజనం ముగ ంచ్ విమానం వాష్-రూమ్ క ి
వెళ్ళతునానను. వనెుకసట్్ లో నుండి ఒక ముసలాయన వచ్ాచ 
డు. “నేను అంతా గమనించ్ాను. మీకు అభినందనలు.  ఆ మంచ్ 
పనిలో నాకూ భాగసాీమాం ఇవీం” అంట్ూ చ్ేతిలో చ్ేయి 
కల్లపారు. ఆ చ్తేిలో 500 రూపాయలు ననట్ల నా చ్ేతికి తగ ల్లంది. 
... “మీ ఆనందం లో నా వంతు” అనానర్ాయన. ననేు వనెుకకు 
వచ్చేశాను. నా సట్్ లో కూరుచనానను. ఒక అరగంట్ గడచి్ంద.ి 
విమానం ప్కలైట్ సట్్ నెంబరుు  వెతుకుెంట్ూ నా దగగరకి వచ్ాచడు. 

నా వెైపు చూస ి చ్రునవుీ నవాీడు. “మీకు షకే్-హాాండ్ 
ఇదాు మనుకుంట్లనానను అనానడు” ననేు స్ట్ బెల్ట  విప్ిు లేచ్ 
నిలబడాా ను.  అతడు షేక్-హ ండ్ ఇసూీ  “నేను గతంలో యుధ్ధ  
విమాన ఫకలైట్ గా పనిచ్శేాను. అపుడు ఎవర్ో ఒకాయన మీలాగ ే
నాకు భోజనం కొనిప్కట్ాట రు. అది మీలోని ప్ేామకు చ్హనం. నేను 
దానిని మరువలేను” అనానడు.  విమానం లోని పాసింజరుు  
చపుట్లు  కొట్ాట రు. నాకు కొంచ్ెం సిగుగ గా అనిప్ించ్ంద.ి నేను చ్సేిన 
ది ఒక మంచ్ పని అని చ్ేశానంతే. ప గడీల కోసం చ్యెాలేదు. 

నేను లేచ్ కొంచ్ెం ముందు సట్్ు  వెైపు వెళాు ను. ఒక 18 
సంవతసర్ాల కుర్ాీ డు నా ముందు షేక్-హ ండ్ ఇసూీ  ఒక ననట్ల 
ప్కట్ాట డు. పయాాణం ముగ సింద.ి ననేు దగిడంకోసం డో ర్ దగగ ర నిల 
బడాా ను. ఒకాయన మాట్ాు డకుండా నా జేబులో ఏదో  ప్కట్ిట  వళెిు 
పో యాడు. ఇంకో ననట్ల. 

నేను దిగ  బయట్కు వళెతు లోగా నాత  పాట్ల దగి న 
సకైనికులు అందరూ ఒక చ్ోట్ కలుసుకుంట్లనానరు. నేను గబగబా 
వాళ్ళ దగగరక ి వళెిు, నాకు విమానం లోపల త ట్ి పాసంిజరుు  
ఇచ్చన ననట్లు  జేబులో నుండ ి తీసి వాళ్ళకు ఇసూీ  “మీరు మీ 
ట్ ైనీింగ్ చ్ోట్లక ి వళెతళ లోపులో ఈ డబుు మీకు ఏదనాన తినడా 
నిక ిపనిక ివసాీ యి. మీరు మాకిచ్ేచ రక్ష్ణత  పో ల్లసేీ  మ ము ఏమ 
ఇచ్చనా తకుెవే. మీరు ఈ దశేానికి చ్ేసుీ నన పనికి మీకు ధనా 
వాదాలు. భగవంతుడు మమాల్లన, మీ కుట్లంబాలను ప్ేమా త  
చూడాల్ల“ అనానను. నా కళ్ళలో చ్రు తడ ి 

*** 
         ఆ పది మంద ి సకైనికులు విమానంలోని అందరు పయాాణణ 
కుల ప్ేామను వాళ్ళత  తీసుకు వెళ్ళతునానరు. ననేు నా కారు 
ఎకుెతూ తమ జీవితాలను ఈ దశేం కోసం ఇచ్చేయాబో తునన 
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వార్ ని దరీ్ా్ యువులుగా చూడు సాీమీ! అని దవేుడిని మన 
సూుర్ ీ గా కోరుకునానను. ఒక సకైనికుడు అంట్ే తన జీవితానిన 
ఇండయిాకు చ్ెల్లుంచబడ ేబాు ంక్ చ్ెకుె లాంట్ి వాడు.  

అతన్న జీవితెం ... 

“బరతిక్ినెంత క్ాలమ్ూ, జీవితాన్ని చెల్లెంచే ఖాళీ చెకుు” 
ఇంకా వార్  గొపుతనానిన తెల్లయని వార్ెందర్ో ఉనానరు. (సో షల్ 
మీడయిాలో సరుెయలేట్ అవుతునన సౌమ ంద ా బందో పాధాాయ్ 
గార్  పో సుట  అనువాదం)  

'చలల గ చూడవె బతుకమ్ామ' 

శీ్రమతి పుట్టపర్ ీ నాగపదిా ని 

హ మంతఋతువులో రంగురంగుల పూలను జడలో తురు 
ముకుని, వయారంగా కాళ్ళ పట్ీటలసవీడులత , చ్ేతి గాజుల గల 
గలలత , అడుగుప్కడుతుంది బంగారు బతుకమా. 'మీ బతుకు 
బండు ను కూడా, ఇలాగ,ే పూల బాట్లోు  సౌభాగా సంపదల జయడెడు  
బండపి్క ై నడపి్ిసాీ 'నని మనకందర్ కీ మాట్ ఇసుీ ంది బతుకమా. 
తెలంగాణా ర్ాషట ర పండుగగా,అంతర్ాా తీయ ఖాాతిని ప ందింద ి
బతుకమా పండగ. 

ఆ ప్ేరు మనసులో మదెలి్లత ేచ్ాలు, పతాి మనసూ, నిండు 
గా పూచ్న తంగడేు చ్టె్ లట పో తుంది. అల్లకి పూసని అరుగుల మీద 
రంగులముగెగగ  పో తుంది. పతాి మనసూ సంత షపుహర్ విలలలు  పో తుం 
ది. ఆ ఇంద ా ధనుసుసలోని యిేడు రంగులోు నూ పతాి ఇంట్ ి
ముంగ ల్ల,కాంతుల్లనుతుంది. 

భాదపాద బహుళ్ అమావాసాను 'ప్కతాామాస' అంట్ారు. 
తెలంగాణలో ఈర్ోజున ప్తిరుల/ ప్ితృ అమావాసాగా జరుపు 
కుంట్ారు. చనిపో యిన తమ ఇంట్ి ప్కదు లకు ఆతాశాంతి కలగా 
లని బాాహాణులకు బియాం ఇసాీ రు. ఉదయమ  తలసాననం చ్ేస ి
ప డిదుసుీ లు కట్లట కుని పళ్ళంలో బియాం పో సి మోదుగాకు విసీరు 
లో పపుు, చ్ంతపండు, ఉపుు, కారం, అందుబాట్లలో ఉండే కూర 
గాయలు, వనగాయ, చ్ెమాకాయ, బెండకాయ, బుడమకాయ, 
అనపకాయ, రూపాయి, కుంకుమడబిు పళ్ళంలో ప్కట్లట కుని వసాీ  
రు. బాాహాణుడఇింట్కిి వళెిు అతడతి  బొ ట్లట  ప్కట్ిట ంచుకుని తిర్ గ  
ఇంట్కి ి వచ్ాచక భోజనాలు చ్సేాీ రు.ఈ ర్ోజున వీలులేని పర్ సిి తి 
ఉననవారు దసర్ార్ోజు బియాం ఇవీడం సంపదాాయం. 
  ఈ ర్ోజు ప్రే్ేచ బతుకమాను ఎంగ ల్ల పూల బతుకమాగా ప్ిలు 
సాీ రు. ఈ ర్ోజు గాీ మంలోని శివాలయం, ఆంజనయేసాీమ దేవాల 

యం, తదతిర చ్ోట్ు  బతుకమాను అడుకుంట్ారు. తర్ాీత ర్ెండో  
ర్ోజు నుంచ్ ఒకోెకె చ్ోట్ బతుకమాలను ఉంచ్ ఆడుతారు. ఆర్ో 
ర్ోజు అర్ెీంగా భావించ్ బతుకమా ను ఆడరు. తొమాదో  ర్ోజు సదుు  
ల బతుకమాగా జరుపుకుంట్ారు. ఎంగ ల్లపూల బతుకమా, అట్ల 
కుల బతుకమా, ముదు పపుు బతుకమా, నానబియాం బతుక 
మా, అట్ు  బతుకమా, అల్లగ న బతుకమా, వపే కాయల బతుక 
మా, వనెన ముదు లబతుకమా, సదుు ల బతుకమా- ఇలా వివిధ 
ప్ేరుత , నెైవదేాాలత , బతుకమాను ఆర్ాధసిూీ , తమ పసుపు 
కుంకుమలను చలు గా కాపాడమని, పండుగనీవిధంగా వెభైవంగా 
జరుపుకునేందుకు సహకర్ సుీ నన కుట్లంబసభుాలూ, ర్ెైతులూ, 
పకాృతీ అందర్ క,ీ అనినట్కిీ ధనావాదాలుచ్ెబుతూ, ఆడుతూ, పా 
డుతూ, పసాాదాలను ఊరంతా పంచ్ తృప్ిీ  ప ందుతారు తలెంగా 
ణా ఆడపడుచులు. 

పతాి మనిషకిీ మెతుకునిచ్చ, చలు ని బతాుకు నివీమని, ఆ 
చలు ని సర్ేీశీర్ ని పాార్ ించ్పేండుగ ఇది. దేశమ దెనైా, పజాలందర్ ద ీ
ఇద ేభావన కదా! అందులోనూ, తెలుగు వారు, అట్ల తెల్లవి తేట్లోు  
నూ, సంసెృతి పర్ రక్ష్ణలోనూ, ఆర్ తరే్ నవారు కావట్ం వలేు , అట్ల 
పుట్ిటన గడామీదా, ఇట్ల మతెుకునిసుీ నన అమెర్ కాగట్లట  మీదా 
కూడా బతుకమాను పూజించుకుంట్ూ, 'ఇదగిో, మాకునన యిా 
భకిీ పపాతుీ లే, అంకిత భావలే, మా రక్ష్ణ కవచ్ాల'ని అందర్ కీ 
తెల్లసలేాఇకెడ కూడా, యిా బతుకమా సంబర్ాలు ఇంత ఘనంగా 
చ్ేసుీ నానరు. అసలు బతుకమాఅంట్ేన,ే కోట్ ి పలలు  కోయిలలు 
గొంతతీెి,  

'యిేమమె పూవొపుున ేగ్రమా  
  యిమే మ కాయొపుునే గ్రమాా 
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చ్తూీ  చ్తూీ ల బొ మా  
  శివునీ ముదుు ల గుమా,  
బంగారు బొ మా దొ ర్ కనెమాా  
  యిా వాడలోనా' 

శీ్రమహాలక్ష్ేా  లక్ష్ీాపారీతీ దవేతల తిమాూర్ాీ యతాక సీరూప బతాు 
కమా అనీ తలెంగాణలోబహుళ్ పచా్ారంలో ఉననఈ కిీంది పాట్ 
దాీర్ా తలెుసుీ ననది. 

శీ్రలక్ష్ిా నీ మహిమలూ గ్రమా  
  చ్తమాె ైత చునమాా 
భారతీ సతివయుా బహాాకిలాు ల్లవెై  
  పారీతీ దవేివె ైపరమ శు ర్ాణణవె ై
పరగ శీ్రలక్ష్ిావయూా గ్రమా  
  భారావెతైివి హర్ కినీ… 

శీ్రలక్ష్ీా పారీతులే కాక సరసీతి కూడా బతుకమ ా అనే విశాీసం 
ప్కంచ్ంది ఈ పాట్నే. ఆజగనాాతే బతుకమా. ముగురమాల 
మూలపుట్మా అనే భావన ఏరుడింది. 

శీ్రలక్ష్ీాదేవి యు చందమామ –  
  సృషిట  బతాుకమాయిేా చందమామ 
పుట్ిటన ర్వతి జెప్ుే చందమామ –  
  భట్లట  నరసింహకవి చందమామ 
ధర చ్ోళ్ దేశమున చందమామ –  
 ధర్ాాంగుడను ర్ాజు చందమామ 
ఆ ర్ాజు భారాయు చందమామ –  
 అతి సతావతి యందుా చందమామ 
నూరుననములు ననచ్ చందమామ –  
 నూరు మందిని గాంచ్ె చందమామ 
వారు శూరులయుా చందమామ –  
 వెరైులచ్ే హతమెరై్  చందమామ 
తల్లుదండుాలపుడు చందమామ –  
 తరగనీ శలకమున చందమామ 
ధనర్ాజామును బాస ిచందమామ –  
 దాయాదులను బాస ిచందమామ 
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వనితత  ఆ ర్ాజు చందమామ –  
 వనమందు నివసించ్ ేచందమామ" 

అని తీయగా పాడుకుంట్ూ వూరు వాడలనంతా, ర్ాగమయం చ్సే ే
చ్ెవుల కింప్కనై పండుగ కూడా. బతుకమా పుట్లట చర్ తనాు తలె్లయ 
జేస ే పాట్ను మొదట్ పాడని తర్ాీతనే మహళి్లు ఇతర పాట్ల 
ను పాడుతారు. 200 ఏళ్ు కు పూరీం నుంచ్ే ఈ పాట్ పచా్ారంలో 
ఉందని సమాచ్ారం. పూరీంనుంచ్ మహళి్లు పాడు కుంట్లనన 
ఈ పాట్ను మొగ ల్లచరులోని భట్లట  సరసింహ కవి ర్ాసి ప్కట్లట కునాన 
డు. 50 ఏళ్ు  కిీతం తలెుగు జఞనపద పర్ శలధనలోఆధుాడెనై 
జఞనపద బహాా ఆచ్ారా బిరుదుర్ాజు ర్ామర్ాజు మొగ ల్లచరు 
గాీ మంలోని భట్లట  నరసింహకవి వారసుల నుంచ్ ఈ పాట్ను 
సేకర్ ంచ్ తనజఞనపద గేయ సాహితా గీంథంలో ప ందుపర్ చ్ారు. 
ఆ కథ ఇలా ఉంది ... 'చ్ోళ్ ర్ాజెనై ధర్ాాంగుడు, అతడి భారా 
సతావతి అనేక ననములు ననచ్న ఫల్లతంగా నూరుమంది సంతానం 
కలుగుతారు. అయితవేారు శతుార్ాజులోు  జర్ గ న యుదాధ లోు  హత 
మవుతారు. కుమారులు చనిపో యిన దుుఃఖంత  దంపతులు శివు 
డి కోసం తపసుస చ్ేసాీ రు. శివుడు మచె్చ పతాాక్ష్మె ైవరం కోరుకొ 
మాని అడుగుతాడు. అపుుడు వారు శివుడి ఇలాు లు అయిన 
పారీతీదవేీని తమ పుతిాకగా పసాాదించమని కోరుతారు. ఆ విధం 
గా పారీతీదేవివరంత  సాక్ష్ాతుీ  శీ్రలక్ష్ీా దవేి, సతావతి ధర్ాాంగ 
దుల పుతికాగా జనిాసుీ ంది. కశాపుడు, అంగవరసుడు, కప్లిుడు 
మొదలలైన మునులు ఆపాపకు ‘బతుకమా’ అని ప్రేు ప్కడుతారు. 
శీ్రమహావిషుి వు చకాీ ంకుడనే ప్ేర జనిాంచ్ాడు. ఆ ర్ాజు ఇంట్ిక ి
ఇలు ర్ కం వచ్ాచడు. బతుకమాను ప్కళిళచ్సేుకునానడు. వార్ క ి
ఆరువలేమంద ి సుందర్ాంగులు జనిాంచ్ారు. సతావతీ ధర్ాాం 
గులు సంతసించ్ారు. 'బతుకమాను పతాేాకించ్ పూవులత న ే
తయారు చ్యేట్ంలోని అంతర్ారిం యిమేట్ి?  

పుషు మూలే వసేద్రహా ,పుషు మధేాచ కశేవుః 
పుషాుగేీచ మహా దవేుః సరీ దవేాుః సిి తా దలే 

పువుీలకే యిా పండుగలో యిెకుెవ పాాతినిధాం ఉంది. పువుీ 
లలోనే పరమాతా ఉంట్ాడట్. పువుీ మూలం అంట్ే మొదట్లు , 
బహాా, పువుీ మధాలో కేశవుడు అంట్ే శీ్రమనానర్ాయణుడూ, 

పువుీ చ్వర్ోు  శివుడూ కొలువెై వుంట్ారట్. పువుీలలో కొలువె ై
వునన దవేతలు, పువుీలత  పూజిసేీ  పసానునలవుతారు కదా. 
పతాిర్ోజూ రంగు రంగులలో వికసించ్ే పువుీలలో, ఒకోె రకమెనై 
పతాేా కమెైన సుగంధంవుంట్లంది కదా. మంచ్ సువాసన లేకునాన, 
చకెని రంగుత , అమర్ కత  ఆకర్ షంచ్ే పువుీలూ ఉనానయి. ఇలా 
రంగులత , సువాసనలత  మన మనసులకు హయినిచ్ేచ పువుీ 
లలో ఒక చ్ెతైనా శకిీ వెల్లు విరుసూీ  ఉంట్లంది యిపెుుడూ. 
పతాేా కించ్ బతుకమా పండుగ, స్ీ  ీ శకిీని జగతుీ కంతా చ్ాట్ ి చ్ెప్ుే 
పండుగ. 

నిజఞనికి బతుకమా పండుగ కు వనెుక చ్ాలా పౌర్ాణణక 
గాధలూ, చ్ార్ తిాక కథలూ, పజాఞజీవన కథనాలూ, యిెననన పచా్ారం 
లో ఉనానయి. రకీ బీజుడూ, మహిషాసురుడూ వంట్ ిర్ాక్ష్సులను 
తొమాద ిర్ాతుాలు యిేకధాట్ిగా యుదధ ం చ్సేి, వధించ్, జయానిన 
ప ందినపుుడు, పదవర్ోజు, ఆ జగనాాత, ఆ దానవుల బార్ నుండ ీ
తమను కాపాడేందుక ేఇల ప్క ైఅవతర్ ంచ్, తమ కషాట లను తొలగ ం 
పజసెిందంతూ, ఆనందంగా, ఆమెకు కృతజాతలు చ్బెుతూ, విజ 
యోతసవానిన చ్సేుకునానరట్. 

భారత దేశ సంసెృతి వికాసం, ర్ామాయణ, భారతములప్కనై ే
ఆధారపడ ి ఉందనీాట్ికీ. ర్ామాయణం, భారతానిక ి సంబంధంిచ్న 
యిెననన కథలు, మననితా జీవితంలో యినెనన రకలుగా అలుు కు 
పో యి ఉనానయి, సామతెల రూపంగా కూడా! 'తింట్ే గార్లెే తినా 
ల్ల, వింట్ ే భారతం వినాల్ల, కంట్ ే కూతుర్ న ే కనాల్ల' ... అని 
యిానాట్ికీ ప్కదు లంట్లంట్ారంట్ే, దాని అరిం, యిా మూడూ, 
జీవితానికి అరిం, పరమారిం ఇచ్ేచవనేగా! 

ర్ామాయణం పకాారం, శీ్రర్ామచందుాడు, ర్ావణునిప్కై విజ 
యం సాధించ్, సితమావార్ ని తిర్ గ  చ్పేట్ిట నందుకూ, మునులను 
కాపాడినందుకూ కూడా యిా దసర్ా పండుగ ఒక సంకతేమట్! 
మహాభారతంలో, పాండవులు అజఞా త వాసంలో తమ ఆయుధా 
లను జమా చ్టె్లట ప్కనై దాచ్ ఉంచ్, చ్వర్  ర్ోజు, విజయ దశమ 
ర్ోజు, వాట్ిని తిర్ గ ప ంది, క్రవులప్క,ై విజయం సాధించ్న కథ 
కూడా సుపసాదిధ ం కదా! అందుక,ే కృతజాతా పూరీకంగా, అపుట్ ి
నుంచ్ ేజమా చ్టె్లట కు పూజ చ్సేుకుంట్ూవసుీ నానం మనమంతా! 
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ఈ బతుకమా పండుగ వెనుక చ్ాల జఞనపద గాథలు 
ఉనానయి. బాగా పాాచురాంలో ఉననది : ఒక బాల్లక భూసాీముల 
ఆకృతాాలను భర్ ంచలేక ఆతాహతా చ్సేుకుంట్,ే ఆమనెు ఆ ఊర్  
పజాలు చ్రకాలం "బతుకమాా!" అని దవీించ్ారంట్ అందుకనే ఈ 
పండుగ స్ీ లీకు సంబంధించ్న, బతుకమాను కీర్ ీసూీ  జరుపుకున ే
పండుగ. స్ీ లీందరూ ఈ సందరభంగా వారు ఎట్లవంట్ి ఆపదలపా 
లుకార్ాదనీ, పతులు మర్ యు కుట్లంబం చలు గాఉండాలనీ గ్ర 
మాను పాార్ ధసాీ రు. ఓ ముదుు ల చ్లె్లు, ఆమకెు ఏడుగురు అనన 
దముాలు. అంతా వీర్ాధవిీరులే. అందర్ కీ ప్కళిుళ్ళు  అయాాయి. 
అననలకు చ్లెలు లంట్ే పంచపాాణాలు. కానీ వదనిలకు మాతంా 
అసూయ. ఆ బంగారుబొ మాని బాధప్కట్ేట వారు. ఓర్ోజు వటే్కెళిున 
అననలు, ఎంతకాలమెైనా తిర్ గ ర్ాలేదు. అదే అదను అనుకుని 
వదనిలు సూట్ిపో ట్ి మాట్లత  వధేించ్ారు. యాతన తట్లట కోలేక 
ఆ చ్లె్లు ఇలలు దలి్ల వెళిుపో యింది. ఆతర్ాీత అననలలచ్ాచరు. 
ముదుు ల చ్లె్లు ఎకెడని భారాల్లన నిలదశీారు. విషయం అరిమెంైది. 
తిండతీిపులేు వు, నిదాాహార్ాలేు వు. చ్లె్లు కోసం వదెకని పలలు లేదు, 
ఎకెని గుట్టలేదు. ఓ వూర్  ప ల్లమ ర దగగ ర బావిలో దాహం తీరుచ 
కుంట్ూ ఉండగా, ప్కదు  తామరపూవొకట్ ి కనబడింది. వాళ్ు ను 
చూడగాన ేనీళ్ు లో తలేుతూ వచ్ేచసింది. ఆతర్ాీత కొంతసపేట్ికి ఆ 
ర్ాజఞాననేలే ర్ాజు వచ్ాచడు. ఆ పూవును తీసుకెళిు తన త ట్లోని 
కొలనులో వేశాడు.కొలనుచుట్ూట  దట్ట ంగా తంగడేుమొకెలు మొల్ల 

చ్ాయి. కొంతకాలానిక ి విషుి మూర్ ీ దిగొచ్చ తామరను మనిషిగా 
చ్ేశాడు. ఆమె శీ్రలక్ష్ిా అవతారమని పకాట్ించ్ాడు. పువుీలకు 
బతుకుతరెువు చూప్ింద ికాబట్ిట  బతుకమా అయిాంది! ఇదో  జఞన 
పద గాథ.  

ఆతాతాాగంత  తెలంగాణలోని ఓ పలలు ను వరద బార్ నుంచ్ 
కాపాడిన తాాగమూర్ేీ బతుకమా అనవేారూ ఉనానరు. 

ఇక చ్ార్ తకాాధారల విషయంగా ఇపుట్కిీ, బతుకమా 
పాట్లోు  చ్ోళ్ ర్ాజుల పసాకిీ ఉండట్ం ఆశచరాజనకం. ఈ దిశగా 
సాగ న పర్ శలధనల ఫల్లతమ మట్ంట్,ే ర్ాజేంద ా చ్ోళ్ళడు వమేుల 
వాడ దేవాలయానిన ధీంసం చ్సేని అనంతరం వమేులవాడ 
ర్ాజశేీరుడి (బృహదశీీరుడి) మాహాతాయం తెలుసుకుని ల్లంగ 
రూపంలో ఉనన ర్ాజశేీరుణణన కంచ్ నగర్ానికి తీసుకళెాు డు. తన 
విజయానికి గురుీ గా తండి ాఅయిన ర్ాజర్ాజచ్ోళ్ళనిక ిఈ ల్లంగానిన 
బహూకర్ ంచ్ాడని తలెుసోీ ంది. 1006లో ఈ ల్లంగానికి (బృహద ీ
శీరుడకిి) తంజఞవూరులో దవేాలయ నిర్ాాణం పాారంభించ్ాడు. 
1010లో ల్లంగ పతాిషాా పనచ్సేి, గోపుర కలశాభిషకేాలు నిరీ 
హించ్నట్లు  శాసనాల దాీర్ా సుషట మవుత ంది. ర్ాజర్ాజచ్ోళ్ళడు 
బృహదీశీరుడకిి కృతజాతా పూరీకంగా బంగారుకమలాలను సమ 
ర్ ుంచ్ాడు. ఈ బృహదశీీర్ాలయానిన వమేులవాడ చ్ాళ్ళకా 
దేశంప్కై జర్ గ న దండయాతలాో దో చుకునన ధనంత  నిర్ ాంచ్ా 
మనితమళ్ శాసనాలోు  చ్ోళ్ర్ాజులు పకాట్ించుకునానరు. వమేుల  
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వాడ భీమనన గుడలిోని శివల్లంగం, బృహదశీీర్ాలయంలోని 
శివల్లంగం ఒకేలాఉంట్ాయి. వేములవాడ నుంచ్ శివల్లంగానిన 
దరరానాంగా తంజఞవూరుకు తరల్లంచ్, అకెడ గొపు దవేాలయం 
నిర్ ాంచడం చ్ోళ్ళలకు గరీకారణమెైనవిషయమ  కావొచుచ. కానీ 
అద ి తలెంగాణ పజాలకు బాధను కల్లగ ంచ్ంది. చ్ోళ్ళలు బృహదే 
శీరుడిని తీసుకళెిునందుకు నిరసనగా సృషిట కకిారణభూతమెనై 
శకిీసీరూపానిన బృహతమా (బతుకమా)గా పూజించ్ారు. అద ే
‘బృహత్’ బృహతమా లేదా బతుకమాగా పాాచురాం ప ందింది. 
బతుకమాను బృహతమా రూపాంతరంగా భావిసూీ  తంజఞవూరు 
దేవాలయానికి బృహత్ అనే పదం వినియోగ ంచ్ారు. బృహత్ అన ే
పదానిన బృహతమా(గొపు అమా) అనే ప్రేుత  ఉపయోగ ంచ్ారు. 
 'బృహత్ కథ’ అనే సంసెృత గీంథం భారతీయ పాాచీన గాథలకు, 
అనకే కథలు, కావాాలు, నాట్కాలకు మూలమెైంది. దీనిన 
రచ్ంచ్న గుణాఢుాడు (కొండాపుర, మదెక్ జిలాు )నివాసి. బృహత్ 
కథను ప్కైశాచీ భాషలో రచ్ంచ్ాడు. ర్ెండో  శతాబు ంలో ‘ప్రింగదెై’ 
ప్ేరుత  తమళ్ంలోక ి కూడా ఈ గీంథానిన అనువదించ్ారు. 
ర్ామాయణం, మహాభారతంత  సమాన పతాిపతీి ఉనన గొపు 
గీంథం ఇది. అనేక మంది కవులకు ‘బృహతెథ’ కావా వసుీ వుగా 
ఉండదేి. పాాచీనమెనై బృహతాధ రణఉపనిషత్ లేదా బృహదారణా 
ఉపనిషత్ ప్రేులో కూడా 'బృహత్' అనే పద వినియోగం కనిప్ ి
సుీ ంది. 'బృహత్' పదానేన బృహతమా లేదా బతుకమాగా పజాలు 
ఉపయోగ ంచ్ారని భావించ్ాల్ల. ర్ాజేందచా్ోళ్ళడు వమేులవాడ బృహ 
త్ శివల్లంగానిన తంజఞవూరుకు తరల్లంచ్ాక తలెంగాణ పజాలు 
తమ ఆకోీ శానిన ఒక ఉదామంగామార్ చ చ్ోళ్ ర్ాజులకు తమ నిర 
సనను తెల్లప్ ే పయాతనమ  ‘బతుకమా’ సృషిట క ి దార్ తీసింది. 
తెలంగాణనుంచ్ ల్లంగాకారమెనై శివుడు వెళిుపో యిన తర్ాీత ఇకె 
డునన పారీతిని ఊరడించ్ే పయాతనంలో భాగంగా పూలత (సృషిట ) 
మ రు పరీతంలా బతుకమాను ప్రే్ాచరు. దానిప్క ై పసుపు 
గ్రమాను రూప ందించ్, దసర్ాసందరభంలో తొమాది ర్ోజులు 
ఆట్పాట్లత  పదేపద ేతలుసూీ .. 

ఒకొెకె పూవేస ిసందమమా... 
ఒకె జఞమాయిే సందమామా... 
సివపూజఞ కళేాయి ేసందమమా... 

సివుదూ ర్ాకపాయిే సందమామా... 
ర్ెండసెి పూవేస ిసందమమా ... 
ర్ెందు జములయిె సందమమా... 
సివపూజఞకళేాయిే సందమమా... 

సివుడూ ర్ాకపాయి ే సందమమా... అని ఆమనెు ఓదారుసూీ , 
పాట్లు పాడ,ి చ్వర్ క,ి నిమజానవళే్ తిర్ గ  వచ్చే సంవతసరం, 
శివునిత  కల్లసి వసాీ వులలమాని ధెరైాం చ్ెపాురట్, సాట్ి ముతెతీ  
దువులుగా. ఇద,ే సంపదాాయంగా, ఒక ప్కదు  పరీంగా మార్ ందం 
ట్లనానరు, చ్ార్ తకా పర్ శలధకులు. ఈ వాదనలకు బలం చ్ేకూర్చే 
విషయం, యిా బతుకమా, సంకాీ ంతి, లేదా ఉగాద ి వలల తకిెన 
పాాంతాలలో లేకపో వట్ం! ఇది కూడా గమనారహమ గా! ఈ కథనానిక ి
తగ న ఆధర్ాలేవీ కనబడట్ం లేదననద ీ ఆలోచ్ంచవలసని విష 
యమ ! ఇట్వీలే తంజఞవూర్ కి బృహదీశీర్ాలయనికి 'పపాంచ 
వారసతీ సంపద' గా గుర్ ీంపు వచ్చననపేథాంలో దానిక ి సంబం 
ధించ్న చ్ార్ తకాాంశాలు వెలుగులోకి వచ్ేచ అవకాశముందమేో, 
వేచ్ చూడాల్ల మర్ . 

ఇంత ే కాకుండా, బతుకమాపండుగను తెలంగాణాలో 'చ్ెరు 
వుల పండగ' అనికూడా ప్లిుసాీ రు. కాకతీయుల కాలం నుంచీ 
చ్ెరువుల తవాీకం బాగాఉండదేని తెలుసూీ న ే ఉంద ి కదా! బతు 
కమాను పూజించ్న తరువాత, ఊర్ోు ని ఆడబడుచులంతా, తమ 
తమ బతుకమాలను, ఊళళళనిచ్ెరువులలోనూ, కుంట్లలోనూ 
నిమజానం చ్ేసాీ రు. ఆ పూలూ, పసుపు గ్రమాల ముదు లూ.. 
అనీన ఔషధ విలువలు కల్లగ నవ ే కదా! అవనీన, నీళ్ళఅడుగుకు 
చ్ేర్ , మట్ిట బాగా సారవంతమెైపో తుంది. అ మట్ిటనే మళీళ 
ప లాలకు మళిళంచ్, చకెట్ి పంట్లు పండసిాీ రు ర్ెైతులు. 

తెలంగాణా ఆదునిక పదా కవుల కలాలు బతుకమా 
పండుగను తలచుకుని ముర్ సపిో తునన వెనైమది. 

తంగడేు పూవులఁ దాంబాలమునఁ గుండ ా 
ముగ నందముగఁ బరే్ చ, మురువు సూపు 
వివిధముాలగు రంగు లవి గునుగులఁ జరే్ చ, 
మందార, కట్ు , చ్ే మంతుల నిడ,ి 
బంతిపూవులు పో ఁక బంతిపూవులు వింత . 
స బగుల నీనఁగాఁ జూపరులకుఁ 
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బకాృతి సో యగమంతఁ బండువు సయేంగ 
బతాుకమా నడుమ గ్ రమానుంచ్, 
గవ. ధగధగలత డి పట్లట ప్్ తాంబరములఁ 
గట్లట కొనియును మెుయుచు ఘనముగాను 
 కనకదురగకు లక్ష్ిాకిఁ గడు ముదమున 
 వందనము ససే,ి యర్ చంతుా పడతులంత!  
                     (గుండు మధుసూదన్)  

కనునల గునుగులు పడతుల  
వెననెల నవుీలను దెల్లప్ి వదేన దీరుచన్!  
మననగ తంగడెు మధుర్ మ  
వననెల కుంకుమ పసుపులు వాసిగ నిచుచన్!  
                         (తగ రంచ నర్ సంహా ర్డెిా ) 

'ఎగ ల్లవారంగన ేలేచ్ యిలెమ త డ  
‘నెనుగు' నకు బూచ్న విరులు గునుగు దెచ్చ  
గుమాడాకుల నింట్లిో గుమార్ ంచ్  
కట్ ు పూలను గునుగును కట్టగట్ిట   
వరుసగా బరే్ చ పూలను బళ్ళరమున  
నందముగ బతుకమాల ప ందుపరచ్  
పూజ జసేి ముంగ ట్నుంచ్ ముదముత డ  
నమాలకెలను గల్లసి యాడిపాడి  
కొలనులోన వేస ిబతుకమాలను తిర్ గ   
వతుీ  ర్ ంట్ిక ిపడతులు పాడుకొనుచు.  

                               (నాగర్ాజు రవీందర్) 

ఆధార్ాలు యిమేంట్లనాన, సమాజంలోని అనిన వర్ాగ లనూ, కలు 
పుకుని, సామూహికంగా ఉతాసహంత  చ్సేుకున ేపర్ాీలలో బతు 
కమా పండుగద ి ఒక పతాేాకసాి నమనే చ్ెపాుల్ల. సమాజంలో 
ఐకమతాానిన కాపాడే దిశగా పజాను ప్ేరా్ేప్ించ్, మెతుకునిచ్ేచ 
బతుకమాను తొమాద ి ర్ోజులపాట్ల తొమాది నెవైేదాాలత  
సంతృప్ిీ  పరచ్, మళీళ వచ్ేచ వతసరం, ఇద ే సూూర్ ీత  కలుసు 
కుందామంట్ూ సాగనంపట్ం యిెంతందంగా ఉంట్లందో ! తరతర్ాల 
బతుకమా పర్ాీనికి పాట్లే పతాేాకాకరషణలు. చ్వరగా మర్ో పాట్. 

అల్లకిపూసని తాన తాంబూలమూబటె్ిట , 
 ర్ాండమా అకెలూ, ర్ార్ె తలూు లర, 
 కోమట్లర్  కాంతలూ, కాపో లు  కాంతలూ, 
 గొలు వార్  సడేలెూ, గోప్కిలు ర్ాండమా, 
 అందరూ గూడరి్వ యిడేాద ికొకసార్ , 
 గ్ర్  పూజలత డ,ి బతుకమా పండగలు, 
 అనుమాను  గుడకిాడ ఆడ ెతలుు లాు ర, 

ఆ సివుని గుడ ికాడ, సతీింబులాడుతా, 
 గంగ నీకూ సరను, మముాలా గాపాడు, 
 పసుపు కుంకుమత డ,ి గ్రమానూ జసే,ి 
 తంగడేు పూలత  నినున సింగార్ ంచ్, 
 ప్కర్ గనెూ గ్రమా చ్ేడమేందూన. 
 బతుకమా ననదలి్లర్వ బామలూ వారంత, 
 పపుు పలారంబు పంచుకునానరంత, 
 బతుకమా పయనమూ వారు సూసూకోని 
వెనుకకూ మర్ ుర్వ గ్ర్  పాట్లత ట్ి.... 
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మ్ా వారి రిట రై్మెంటు 

శీ్రమతి పపుు సూరాకాంతం 

కాలచకీం గ రుీ మని తిర్ గ  పో యింది. నలభె ై ఏళ్ళ కిీతం 
మా ఆయన ప్ి.హచె్.డ ిచ్ేయడానికి సూట డెంట్లగా ర్ావడం, ఆయ 
న వనెకాతల చంట్ిప్లిు ని ఎతుీ కొని ‘బార్ షటరు పారీతీశం’ లాగ 
నేను ర్ావడం, ఇంగవుషు వచ్చనా, అమెర్ కన్ ఇంగవుషు పదాలు – 
‘గేస్’, ‘కేబ్’, ‘చీజ్’, ‘కీీము’ లాంట్ివి అరిం కాకపో వడం, ఈ అమెర్ క 
న్ సంఘ వావసిలో ఎలాగ ఐదు ఏళ్ళళ బతాకడమా అని భయప 
డిన ర్ోజులు 60 లోవి. తరువాత అతని ప్ి.హచె్.డ,ి నా ఎం.ఎస్. 
చదువులు పూర్ ీచ్ేయడం, అతనిక ి యూనివర్ సట్లీో ప ా ఫకసర్ గా 
ఉదో ాగం ర్ావడం, ఇళ్ళళకొనడం, ప్లిు ల్లన సూెలుక,ి కాలేజీకీ 
పంప్ించడం, వాళ్ళకి ప్కళిళచ్సే,ి వాళ్ళక ి ప్ిలు లు పుట్ిట న తరువాత 
పుర్ ట్ ి పనులు, ‘బేబీ-సిట్ింగ్’ లత  నలెలూ, బుతువులూ, సంవ 
తసర్ాలూ, దశాబాు లు ఎలాగ గడిచ్పో యాయో తలె్లయలేదు. శరవ ే
గంత  కాలం గడిచ్ పో యిన మూలంగా అనుకుంట్ాను. మ ం 
వయోవృదుధ లం అవుతామని గాని, వృదుధ లమెనై తరువాత ఏమ 
చ్ేసాీ మని గానీ, ముఖాంగా ర్ ట్ ైర్ మెంట్ గుర్ ంచ్ మ ం ఎపుుడూ 
ఆలోచ్ంచలేదు. 

పతాీ ఏట్ా మా యూనివర్ సట్లీో ఉనన ఇండయిన్ సూట  
డెంట్లు  అందర్ కీ అకోట బరు-నవంబరు నలెలోు  ఒక ప్కదు  ‘కార్వీక 
సంతరుణ’ (గెట్ ట్లగెదర్) చ్సేాీ ను. ఆ మధా ఒక పార్వటలో ఏదో  
మాట్ సందరభంలో ఒక సూట డంెట్ల అనానడు గదా. ‘‘మా నానన 
గారు అమరె్ కాక ి విజిట్ క ి వసాీ నని ఒకే గొడవ చ్సేుీ నానరు. నేన ే
ర్ావదు ంట్లనానను. ఆయన చ్ాలా ముసలాయన. అరవెై ఏళ్ళళ 
వచ్చేశాయి. అమెర్ కాకీ, ఇంగుండ్ కీ ఈ ముసల్లతనంలో ఎందు 
కండ?ీ’’ అనానడు. ఈ సూట డెంట్ల ఉదేు శంలో అరవెై ఏళ్ళళ ‘చ్ాలా 
ముసల్ల’తనం అయిత,ే అరవెై ఐదు ఏళ్ళళ వచ్చన మా ఆయన 
‘‘చ్ాలా, చ్ాలా ముసలాయన’’ అననమాట్. కాల పవాాహంలో 
ఒకసార్  నేను వనెుకతీ ఈదాను. నేను ఈ దేశం 25 ఏళ్ళపుుడు 
వచ్చనపుుడు కూడా ఏభె ై ఏళతళ ముసల్లతనం అనిప్ంిచ్ేది. 
అంతకేాక, ఏభెై ఏళ్ళళ మాకు ఎపుుడూ ర్ావనిప్ించ్దేి. కానీ 
మాకు ఏభె ైఏళ్ళళ వచ్చేసర్ క,ి అరవె,ై డెబెుై ఏళ్ళళ ర్ేపూ, ఎలుు ండ ి

లాగనిప్ించ్ంద.ి ఆ పార్వట అయిన తరువాత మా ఆయనని ర్ ట్ ైరు 
మెంట్ల గుర్ ంచ్ ఏమెనైా ఆలోచ్ంచ్ార్ా అని అడిగాను 
‘‘ర్ ట్ రై్ మెంట్ూ లేదూ, గ ట్ రై్ మంెట్ూ లేదూ. ననేు ముసల్లవాడినీ, 
ముతకవాడినీ కాదు’’ అని కోపంత  పడుకొనానరు. 

పార్వట అయిన మర్ానడు మా వార్ త  జఞయిన్ అయిన 
మర్ో ప ా ఫకసర్ గార్  ప్కళాళం నాకు ఫో ను చ్సేింది. ‘‘మా వారు ఈ 
ఏడాద ి ర్ ట్ రై్ అవుతునానరు’’ అని. ఈ కబురు వినసేర్ కి నాకు 
షాక్ వచ్చంద.ి ఎందుకంట్,ే 38 ఏళ్ళ సర్వీసులో అతను 
ఎపుుడూ ‘సబేట్కిల్’ ల్లవు కూడా తీసుకోలేదు. జీవితాంతం తన 
లేబ్ లోనే పనిచ్ేసాీ ననన మనిషి ర్ ట్ రైు అవుతానని ఎందుకు 
నిశచయించుకునానడో . భయపడుతూ, భయపడుతూ మా వారు 
సినిమా పాట్లు వింట్లననపుుడు మలె్లు గా చ్ెపాును ‘‘డాకటర్ 
చకీవర్ ీ గారు ఈ సంవతసరం ర్ ట్ రై్ అయిపో తునానరు’’ అని. ఈ 
వారీ వినసేర్ కి మా వార్ కి నా కంట్ే ప్కదు  షాక్ వచ్చంద.ి కొంచ్ెం 
కోలుకునన తరువాత ఆయన చ్పె్ిునది వింట్ ే నాకు ర్ెండో  షాక్ 
వచ్చంద.ి ‘‘చకీవర్ ీ ర్ ట్ రై్ అయిపో తునానడంట్,ే ననేు కూడా ర్ ట్ రై్ 
మెంట్ల గుర్ ంచ్ ఆలోచ్సాీ ను’’ అనానరు. ఆయన ర్ ట్ రై్ మంెట్ల 
గుర్ ంచ్ ఆలోచ్సాీ ను అననది ఇదే మొదట్మిారు. మర్ కొంత 
సేపు అయిన తరువాత ఆయన అనానరు. నాకు ఒక సకమసెట రు 
శెలవు ఉంద.ి ఆ శలెవు ముందు తీసుకొని, ర్ ట్ ైర్ మంెట్ల 
ఎలాగుంట్లందో  ఒక ఆరు నలెలు చూసి, ల్లవు తరువాత ర్ ట్ రై్ మెం 
ట్లకి అప్కలు  చ్ేసాీ ను ఆనానరు. ఈ ఆరు నలెలు సకబటే్కిల్ ల్లవులో 
డిపారుట మెంట్ల చుట్లట పకెలక ివెళ్ళనని శపథము చ్శేారు. 

ఐదళే్ళ కిీతం షషిా పూర్ ీ ఆయనకి మా ప్ిలు లు చ్ేసాీ మంట్ ే
ససమేర్ా వదు నానరు, ‘‘పపాంచమందర్ క ీనాకు అరవె ైఏళ్ళళ వచ్ాచ 
యని’’ తెల్లయాలా అని. ఈ దశేంలో మనం షషిా పూర్ ీ చ్సేుకునాన, 
లేకపో యినా, ‘అంకుల్ సామ్’ మాతంా మనకి అరవెై ఏళ్ళళ వచ్చన 
వెంట్నే ‘హ ప్్ ర్ ట్ ైర్ మెంట్ల’’ అని మనకి చ్ెపుడం కాకుండా, అనిన 
రకాల వాళ్ళకీ తెలుపుతాడనుకుంట్ాను. మన వయసుస ఎంత 
ననది మన మతుాలకి తపాు అంతమందికి తలెుసుీ ంది. 
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అరవెై ఐదు ఏళ్ళళ వచ్చన మర్ానడ ే మొదట్ి ఉతీరం 
అమెర్ కన్ అసో సియిషేన్ ఆఫ్ ర్ ట్ ైరా్ ప్ప్ుల్ (aarp) వాళ్ళ దగగర 
నుంచ్, మా ఆయనకి అరవె ై ఐదు ఏళ్ళళ వచ్ాచయనన బాధ 
కనాన, aarpక ిఎలాగ తలె్లసిందా అని బాధ ఎకుెవయింది.పుండు 
మీద కారం జల్లునట్లట  ఒకర్  తరువాత మర్ొకరు మా మయెిలు 
అంతా ‘‘కరే్’’ గుర్ ంచ్ే – ‘మెడికరే్’ వాళ్ళళ ఆరు నలెలోు  ర్ జిషటర్ 
చ్ేసుకోమనీ, ‘హెలీ్ కేర్’ వారు ఎంత ప్్ామయమ్ కడతిే ఏ మందు 
లు దొ రుకుతాయో అనీ ‘లాంగ్ ట్ ర్ా కేర్’ వాళ్ళళ నర్ సంగ్ హో మ్-
లో ఉంట్ే ఎంత అవుతుందనీ, ‘‘ఫూానరల్ కేర్ వాళ్ళళ’’ ప్ేకజే్ డీల్ 
కొంట్ే ‘బర్ యల్ పాు ట్’ ఫ్ాగా ఇసాీ మనీ, ఒకెకె దానిక ిఅరవె ైకంప్క 
నీల నుంచీ ఉతీర్ాలే ఉతీర్ాలు వచ్చేవి. ఇదేకాకుండా, ఎపుుడూ 
వినని మందుల సాంప్ిల్స త  మెయిలు బాక్స నిండిపో యిదేి – 
‘ల్లప్టి్ార్’, ‘ఫాసమాక్స’, ‘వయాగాీ ’లత ! 

ఎపుుడూ మోగని ట్ ల్లఫో ను కూడా ఆయనకి అరవెైఐదు 
ఏళ్ళళ నిండేసర్ క ిమోగడం పాారంభించ్ంది. ర్ ట్ ైర్ మెంట్ల డబుు ఏ 
సాట క్ లో ప్కడితే మంచ్దనన, ఏ ర్ ట్ ైర్ మెంట్ల కమూానిట్ీ బాగుంట్లం 
దనన, ఇలుు  ‘డరన్ సకజై్’ చ్ేయమని ర్ యల్ ఎసేటట్ వాళ్ళళనూ. 
ఒకమారు ఫ్ోు ర్ డా నుంచ్ ఒకాయన ఫో నుచ్ేస ి ‘ఆర్ేుండో  దగగర 
మంచ్ పాు ట్లు  ఉనానయి, పద ిఏళ్ళలో మూడు వందల శాతం అవి 
ప్కరుగుతాయి కాబట్ేట  మమల్లన కొనమని, ఇంతకీ మీ వయసుస 
ఎంతండ ీ అని అడిగాడు. ననేు చ్ెపాును గదా ‘నాయనా, నా 
వయసుసలో పచ్చ అర్ ట్పిళ్ళళ కూడా కొనను, నాకు 30 ఏళ్ళ 
ఇన్ వసె్ట  మెంట్ల ఎందుకనీ’’ అతను నవుీకునానడు.  

కొనిన సంద ర్ాభలలో మాతంా ఆయన స్నియర్ సిట్జిన్ 
సేట ట్స్ బాగా పని కొచ్ేచద.ి ఎవర్ో పో ల్లసువాళ్ళ సంఘం చచ్చ 
పో యిన పో ల్లసువాళ్ళ ప్లిు ల కాలేజీకి విర్ాళాలడిగ న వారు, 
ఎపుుడో  నలభెై ఏళ్ళ కిీతం చదువుకునన యూనివర్ సట్ీ అలమెైన 
వాళ్ళళ విర్ాళాల్లక ిఫో ను చ్సేేీ  నా జవాబు తణుకోెకుండా ‘‘మ ము 
ర్ ట్ రై్ అయిన వృదు  దంపతులం, ఫిక్స డ్ ఇన్ కమోు  ఉనన వాళ్ళమ 
అనసేర్ క,ి వాళ్ళళ ‘సార్వ’ అని క్ష్మాపణ వడేుకొనవేారు. పపాంచం 
లో ఇంతమందికి మా ఆయన వయసుస, ర్ ట్ ైరుమెంట్ల ఉదేు శం 
గుర్ ంచ్ తలె్లసిన తరువాత, బంధుమతుాలత  చ్పెుకపో తే బాగుం 
ట్లందా? అందుచ్తే అందర్ కీ చ్ెపాును. మా ఆయన ‘సబటే్కిల్ 

ల్లవు’ తీసుకుంట్లనానరు, దాని తరువాత ర్ ట్ ైర్ అవుదామ 
నుకుంట్లనానరు, అని. ఆయన కూడా ల్లవు తదనంతరం ర్ ట్ రై్ 
అవవచుచనని వాళ్ళ డిపారుట మెంట్ల ఛెైరాన్ కి కూడా చ్ెపాురు. 

ఇంక చూసుకోండ.ీ వాళ్ళ డపిారుట మెంట్లలో జూనియర్ 
ప ా ఫకసరుు  ఇతని ఆఫస్ు సిలం ఎవరు తీసుకుంట్ార్ా అని తగువు 
లు. ఇండయిా నుంచ్ ట్ ల్లఫో నులు. ‘‘మీ అమెర్ కాలో ర్ ట్ రై్ మంెట్ల 
వయసుస లేదు గదా? ఎందుకు ర్ ట్ ైర్ అవుతునానవు అని. ర్ ట్ రై్ 
అవుతునానవు గదా, ఆర్ోగాం బాగుందా అని మర్ కొంతమంది. 
మీ ర్ ట్ ైర్ మెంట్ల పో ా జెక్ట్ ఏమట్ి అని మర్ కొందరూ. 

ఆరు నలెలు గబగబా తిర్ గ పో యాయి. అతని ‘సబాట్కిల్ 
ల్లవు’ పాారంభమయింద.ి డిపారుట మెంట్ల గుమాంలో కాలుప్కట్ట నని 
అతను శపధం చ్ేశారు కదా. ఒకట్,ి ర్ెండు, మూడూ, ఎనిమద ి
వార్ాలు అయాయి. మొదట్లు  చ్ాలా బాగుంది. ఆరు గంట్లక ి
ప ా దుు న ే లేవకెరలేదు, సూట డంెట్ల ప్పేరుు  గేీడ్ చ్యేకెరలేదు, 
కావలసనింత సపేు ట్ీ.వి., మూవీలు చూడవచుచను, బుదిధ  పుట్ిట  
నపుుడు షాప్ింగ్ కి వళె్ళవచుచను. ర్ ట్ ైరుా  జీవితం ఒక పూల 
బాట్లాగ (క)అనిప్ించ్ంద.ి. 

అంత ే ర్ెండు నలెలపాట్ల చ్ాలా బాగుంది కానీ, మూడో  
నెల నుంచ్ బో రు కొట్ిట ంది. షాప్ింగ్ క ి ఎపుుడు వళె్ళడానిక ి తీరు 
బడ ే గానీ, మా ముసల్ల వాళ్ళకి ఏమ షాపు చ్యేాల్ల? ఉననవ ే
అందర్ క ీ ఇచ్ేచసుీ నానం. పార్వటలక ీ ప్రేంట్ాలకీ వళె్ళడానిక ి సిదధ మ  
కానీ ఎవర్ెనైా ప్ిలవాల్ల గదా? ‘వీక్ డేస్’లో అందర్ కీ ఆఫ్సులూ, 
‘వీకెండ్’లో వాళ్ళ సీంత పనులలో ఎవర్ కి ఫో న్ చ్సేినా ‘ఆనస 
ర్ ంగ్ మెషనిుు ’ తపు మనిషి మాట్ వినిప్ించలేదు. 

నలభె ైఏళ్ళపాట్ల, అతనికి డబుులు ఇచ్చ ఆయన చ్పె్ేు 
ఫిలాసఫ్ పాఠాలు అందరూ వినేవారు. ఇపుుడు ఉట్ిట నే చ్ెపాీ నంట్ ే
అందరూ పార్ పో తునానరు. నడచి్ ే కాలూ, వాగ ే ననరూ ఉట్ిటన ే
ఉంట్ాయా? నేను ఇంట్లు  ఉనానను గదా. ఆ సూట డెంట్లు కి చ్ెపువల్ల 
సిన పాఠాలు నాకు చ్పెుడం పాారంభించ్ారు. 

ప్కైవాళ్ళయిత ే తప్ిుంచుకొని తిరుగుతారు గానీ, నేను ఎ 
కెడకిి వళె్ళగలను చ్ెపుండి. అతను ఉదో ాగం చ్సేేట్పుుడు ఉద 
యం ఎనిమది గంట్లు అవకుండా ఏదో  ‘స్ర్ యల్’ తిని, నేను 
ఏది లంచ్ కి ఇసేీ  అదే పట్లట కెళిళ, సాయంతంా ఇంట్కిి వచ్చన తరు  
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వాత ర్ొట్ టలోు  కూర బాగుందా అంట్ే, లంచ్కి ఏమతినాననన జఞా పకం 
లేదనే వారు. ఇంట్లు  ఉండబట్ిట  కాబో లు, ‘బేకా్ ఫాసుట క’ి ఇడీు  చ్ేసాీ  
వా-దో సక చ్ేసాీ వా అని అడగడం మామూలు అయింద ి అతనికి. 
ఇంక బేకా్ ఫాసుట  అవకుండా ‘లంచ్’కి ఏమట్నీ, వంకాయి ఆవకూర 
ప్కట్ిట  చ్ేసాీ వా, వేపడం చ్ేసాీ వా అనీ. ఆయనక ి కావలసినట్లట గా 
చ్ేసేీ , ఉపుు తకుెవయిందనన కారం ఎకుెవయిందనన, కొతీిమీర 
వేయలేదనన ర్ోజూ ఒకే సణుగుడు, గొణుగుడూ, ఇంక లంచ్ పాారం 
భించకుండాన,ే డిననరు పాు ను ఏమట్ని పశాన. ఏ ర్ోజుక ి ఆ ర్ోజు 
నా వంట్క ి ఏ వంక ప్కడతార్ో అని నాకు దనిదిన గండం 
అయికూరుచంద.ి 

ఆయన ర్ ట్ ైరు అయిపో తునానరు, ఇపుుడు ఇంట్లు న ే
ఉంట్లనానరు అనన సంగతి అందర్ కీ తలె్లసింది గదా. ఒక ర్ోజు 
అతను హాసిుట్ల్ కి ‘చ్ెక్ అప్’కి వెళతీ  అతని ఫకాండ్స అందరూ ‘‘ర్ాప్, 
ర్ ట్ రైు అవుతునానవని వినానం. ఇకెడ మాకు చ్ాలామంద ి
వాలాంట్ీరుు  కావాల్ల. వచ్చేయి అనానరు. తలెుగు సంఘం. ఉగాద ి
పండుగ వడేుకలక ి వెళతీ  మీరు ర్ ట్ ైర్ అవుతునానరు గదా, మా 
సంఘానికి ప్కసాడిెంట్ల అవండ ి అనానరు. మర్ొకాయన కనిప్ించ్ 
మన ట్ ంప్లి్ లో మూడో  పూజఞర్  లేడు. మీకు మంతంా, తంతంా, 
తెలుసును గదా, ఇకెడ ర్ెండు మూడు ర్ోజులు పనిచ్యేండ ి
దెైవసవే అనుకొని అనానరు అతను. బుషక్ేశ్ నుంచ్ అతని 
గురువు, ఒక సాీములారు, ఇకెడకిి వచ్చ ఉండిపో . మాకు 
పో ా జెక్ట లు చ్ాలా ఉనానయి. నీలాంట్ి వారు కావాల్ల అని ఉతీరం 
ర్ాశారు. 

ఇంక, మా బహాాచ్ార్  సుపుతుాడు నూాయారుె నుంచ్ 
వార్ానిక ి ఒకసార్ెనైా, అంట్ాడు గదా, నానన ర్ ట్ రైు అయిపో తు 
నానరు గదా. మీరు ఇదు రూ ఇకెడికి వచ్చేయండి. నా ఇలుు  
చూసుకుంట్ూ, వంట్ా-ప్కంట్ా నాకు చ్ేసపి్కట్టవచుచను, అని. ఇంక 
మా ఏడళే్ళ మనువర్ాల్ల దగగ ర నుంచ్ ఉతీరం తాత గార్ కి: 
“Thatha, mom tells you are RETARDED.(Retirement క ి
వచ్చన సకుల్లుంగు పాట్లు .) Come stay with us, help with our 

home work, take us to school” ఇంక మా ఊరులో అయిత ే
పతాి ఇండియన్ సూట డెంట్ూ ‘‘మాషాట రు, ఎయిర్ పో రుట కి ర్ెైడు కావా 
లనన, గోీ సర్వలకి తీసుకు వెళ్ళమనన ట్ ల్లఫో నులు. అపుుడు అతనిక ి

జఞా ననదయ మయింద.ి ఉదో ాగం చ్ెయానివాడకిి అనీన ఉదో ాగాలే 
అని. ఉదో ాగంలో ఉననవాడయిత ే ‘‘అబాు పనిత  చచ్చపో తునాన 
అంట్ ే అందరూ సానుభూతి చూప్ిసాీ రు.’’ ర్ ట్ రైు అయిన వాడ ే
చ్ాలా బిజీగా ఉనాననంట్ ే ఎవరూ నమారు. పనీలేదూ, తీరుబడ ి
లేదూ అంట్ే అరిం ఇపుుడు తలె్లసింది. 

నలభెై ఏళ్ళ కిీతం నేను ఎం.ఎస్. అమెర్ కాలో చ్సేనిా, 
ప్ిలు ల ప్కంపకం వాట్ిత  ననేు ఎపుుడూ ఫుల్ ట్ ైమ్’’ ఉదో ాగం చ్యే 
లేదు. ఒక ర్ోజు సో ఫాలో నేనూ, ఆయనా భమార్ాంభ- 
మల్లుకారుా నుడు లాగ కూర్ొచని ట్ీ.వి. చూసూీ ంట్ే నాకు ఆలోచన 
వచ్చంది. ననేు ఫుల్ ట్ ైం ఉదో ాగం చ్సేేీ  ఎలాగుంట్లందని. మెలు గా 
భయపడుతూ మా ఆయనత  అనానను. ‘‘మీరు ఇంట్లు నే ఉంట్ల 
నానరు గదా, నేనపెుుడూ ఫుల్ ట్ ైం జఞబ్ చ్ేయలేదు గదా. చ్ేసేీ  
ఎలాగుంట్లంద ి అని. వెంట్నే అతను ‘‘అలాగ’ే’ అనసేర్ క ి
ఆశచరాపో యాను. తరువాత నాకు అరిమయింద ి మా ఇదు ర్  
మధాా కొంచ్ెం ‘‘సేుస్’’ కావాలని – ‘‘ట్ూ కోు జ్ ఫర్ కంఫరుట ’’. 

ఆయన ‘సర్’ే అనసేర్ క,ి ఎకెడ లేని ఉతాసహంత  మా 
చ్నన ఊరులో ఉనన ర్ెండో , మూడో  డిపారుట మెంట్ల సోట రుకి ఉదో ాగా 
నేీషణక ి వెళాళను. ననున చూససేర్ క,ి నా ‘ర్ెసూామ ’ కూడా 
చూడకుండా మా దగగర ర్ ట్ రైుా  మనుషులకి ఉదో ాగాలు లేవ 
నానరు. అబేు నేను ర్ ట్ ైరు అవలేదు అనానను. అలాగయిత,ే 
ఉదో ాగాలు చ్సేుీ నన వాళ్ళకి వీకెండు జఞబ్ లు అసలు లేవనానరు. 
లేదండ,ీ నేను చూసుీ ననది మొదట్ ిజఞబ,ే ర్ెండవది కాదనానను. 

అలాగా అని, మీ వయసుస చూసూీ  ఉంట్ే మీరు ర్ ట్ రైుా  
అయిన ఆవిడలాగునానరు అనానరు. లేదండ,ీ నేను ర్ ట్ ైరు అవ 
డానికి ఎపుుడెైనా ఉదో ాగం చ్సేేీ నే గదా? నాలాంట్ి దానికి ర్ ట్ ైరు 
మెంట్ల పశాన లేదు అనానను నవుీతూ. అంతే కదండ,ీ ప్కళిళచ్ేసు 
కుంట్ేన ే కదా విధవ అవడానికి. ప్కళిళచ్సేుకోని వాళ్ళకి వెైధవాం 
లేదుగా.  ననేు సాయంతంా ఇంట్ిక ి వచ్చన వెంట్న,ే నా ముఖం 
చూసి మా ఆయన అనానరు నీకు ఉదో ాగం ఎవరూ ఇచ్చనట్లట  
లేదే అని. వాళ్ళకి ర్ ట్ రైుా  మనుషులకి ఉదో ాగాలు లేవుట్. మీరు 
ఇంకా ర్ ట్ ైరు అవుదామా, వదాు  అని ఆలోచ్సుీ నానరు. ననే 
మమాల్లన ప్కళిళ చ్సేుకొనన ర్ోజే ర్ ట్ రై్ అయిపో యాను అనానను 
కోపంగా.అతను వెంట్నే నినున ప్కళిళ చ్సేుకొనన మర్ానట్నిుండ ీ
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మర్వ కషటపడి ఉదో ాగం చ్సేుీ నానను. నాకు ర్ ట్ ైరుమెంట్ల అంట్ ే
ఏమట్ల తలె్లయదు, నీకు ఉదో ాగమ మట్ల తలె్లయదు. ఎవర్ కి అల  
వాట్ల అయిన పనులు వార్ ేచ్సేుకుంట్ ేమంచ్ది. ఈ శెలవుల  

అనంతరం నేను ఉదో ాగంలో జఞయిన్ అయి నా ర్ ట్ రై్ మెంట్ల 
ఉదేు శం ఉపసంహర్ ంచుకంట్ాను అనానరు. అమాయాా అని ఒక 
దీర్శాీస తీసుకునానను.                 (ATA 2000 సౌజనాంత ) 

 
Freedom for Black Rhinos 

     Karunya Chittamuri, 5th Grade 
 

It all started in Northern Africa in my beautiful 
home. It was a hot and sunny day. All my friends were 
playing outs-ide. Sorry, I forgot to introduce myself.  

My name is Tango and I am a Rhino. My friends 
call me Tang. I love the big green large land that I call 
‘Home’. I have two horns and I use them to protect me 
and my family. I have a grey body and big black eyes. 

By the way, did 
you know that I 
could jump rope? 
But when I do it, 
the ground shakes 
so loud and some-
times the rope 

breaks too! My friends’ names are Martin, Jake, Kevin, 
and Bob. They are very respectful and nice friends. 
Every morning I play with them for at least two hours.  

Now let me continue my story. Today I wanted 
to play with my friends and enjoy the warm weather. So, 
I ran outside to my friends and asked, “Can I play with 
you guys?” They said sure.  As I was playing with my 
friends I saw some creatures with sharp pointed tools 
and brown clothes. They were coming towards me and 
my friends on a large green thing. I ran home so fast 
my legs were aching. When I got home I tensely told my 
mom about what me and my friends saw. She said, 

“Sound the alarm! They are called HUNTERS! Hunters 
are evil and always try to kill us. When they come we 
need to do a hunter drill”.  

Once I alerted my friends, all the rhinos started 
running towards the hideout. We all got inside. But the 
hunters were coming closer and closer to us. They had 
fierce looking faces. Unfortunately they saw me and 
shot an arrow right in my head. I couldn't bear the pain 
and fell down on the ground. I could only see black and 
I was only thinking about my family and friends. Then I 
couldn’t see anything anymore. 

After six months I was in a large glass cagewith 
all this fake gr-ass and a fake background. I was 
confused. Everything looked like a great illusion. “Where 

am I? What am I 
doing here?” So 
many questions po-
pped into my brain.  

Very soon I 
noticed that those 
creatures who came 

to my land to hunt actually were not hunters but were 
explorers. They were from the American Museum of 
Natural History in New York City. Then I came to know 
that they made me a specimen of a Black Rhino in one 
of the dioramas in the “Hall of African Mammals". Now I 
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feel like they made me freeze forever while I was 
playing ‘freeze tag’. Every day hundreds of people come 
to this famous museum to see other animals such as as 
cheetahs, gorillas, penguins, eagles. In this building 
there are extinct animals like dinosaurs and many 
animals like rhinos that are not extinct.  

Suddenly some kids started banging on the 
glass of the cage I was in. They were as small as 
groundhogs. They took pictures with me as if they are in 
front of Statue of Liberty. These kids probably think that 

I was standing there still doing nothing. These days my 
real job is to try to give these people a message that 
they should not make us get extinct. I actually enjoy my  
job these days. The kids give me company during the 
day. At nights I see many other animals I have never 
seen before in my life and make friends with them.  

Please help us not be an endangered animal 
anymore. I always try my best to make them 
understand. This message goes to you too. Please don’t 
hurt my friends and my family of Black Rhinos. I want 
my rhinos to have freedom! 

People like President Roose-velt did their part 
to save our species. All of you please do your part as 
well.  Will there be a happily ever after for us? 
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తృపతి  

కీ.శే. శీ్ర సతాం శంకరమంచ్ 

పూరియాని బావగాడంట్ారు అందరూ.  
బావగాడు లేకపో తే సరదా లేదు, సంబరమూ లేదు. ప్కళిళగాని, 
ప్ేరంట్ంగాని వంట్ హంగంతా బావగాడే. వంట్ వాళ్ళని కూర్ోచని 
చ్ేచవాడు కాదు. నించ్ోనిచ్చేవాడు కాదు. పరుగులు ప్కట్ిట ంచ్ేవాడు. 
ఇక తినవేాళ్ళకి భోజనంమీద తపు వేర్ధేాాస ర్ానిచ్చేవాడు కాదు. 

ఒకసార్  వనసంతరుణ ప్కట్లట కునానరు. జనం అంతా 
మామడతి పులో చ్ేర్ారు. చ్ాపలు పర్ చ్ ప్చి్ాచపాట్ ి మాట్ాు డుకు 
నేవారు కొందరు. ప్ేకాట్లో మునిగ నవారు మర్ కొందరు. గాడిప  
యిా తవిీంచ్ాడో  లేదో  బావగాడు జనం మధాకు పరుగతెుీ  
కొచ్ాచడు. "అందరూ వినండర్ాీ " అని ప్కదు గా గావుకకే ప్కట్ిట  మాట్ 
లు మానిప్ించ్ాడు. ప్ేకాట్ మూయించ్ాడు.  

"వంట్కాలు ఇలాచ్యేిసుీ నానను" అంట్ూ ల్లసుట  చదవిాడు. 
"వంకాయ మెంతికారం ప్కట్ిట నకూర” 
“అరట్ికాయ నిమాకాయ ప్ిండిన కూర” 
“ప్కసరపపుుత  చుకెకూర” 
“వాకాెయ కొబుర్  పచచడి” 
“ప ట్ు కాయ ప్కరుగుపచచడి” 
“అలు ం, ధనియాల చ్ారు” 
“మసాలా పపుుచ్ారు” 
“అయాా, జీడపిపుు, పచచ కరూుర్ాలత  పాయసం” 
“మామడి కోరుత  పుల్లహార” 
“గుమాడి వడియాలు, వూర మరపకాయలు” 
అందర్ కీ సమాతమ నా?" అని అర్ చ్ాడు. 
సమాతమ మట్ి నా మొహం-అపుట్కిపుుడు అందర్  ననళ్ళ 

లో నీరూర్ ంచ్, ఇంకా వంట్లు కాకముంద ేభోజనం మీద అందర్ క ీ
మమకారం ప్కంచ్ాడు. జిహీ గ లగ లలాడుతుండగా అందర్  కడు 
పులోు  ఆకల్ల అగ నలా లేచ్ంది. అంతట్ిత  ఆగాడు కాదు బావగా 
డు. మర్ో అరగంట్లో వంకాయలు కడిగ ంచ్ బుట్టలోు  వయేించ్ 
అందర్  దగగ రకూ పదారశనకు పట్లట కొచ్ాచడు. "చూశార్ా! లేత 
వంకాయలు … నవనవలాడుతునానయి … మెంతికారంప్కట్ిట  మర్వ 

వండసిుీ నానను … దగగరుండ ి కోయించుకు వచ్ాచను …" అని 
అందరకూ చూప్ించ్ వెళిళ పో యాడు. ఆ తరువాత జనానిక ి వరే్ ే
ఆలోచనలు పో యిేవికావు. వంకాయ గుర్ ంచ్ే చరచలు. వంకాయ 
ఎనినరకాలుగా కూరలు చ్యెొాచ్ోచ?  

కాయకాయ పళ్ంగా వండిత ే రుచ్ా? తర్ గ  వండతిే రుచ్ా? 
అసలు రుచ్ వంకాయలో వుందా? వంకాయ త డమిలో వుందా? 
ఇలా చరచలు సాగాయి. 

మర్ో అరగంట్కి ... 
నిగనిగలాడే వాకాెయలబుట్టత , లేత చుకెకూర మోపు 

త  వచ్చ అందర్వన పలకర్ ంచ్ాడు. "వాకాెయ దవిామెైన పులుపు 
చూడండి" అని తలా ఓ కాయ పంచ్ాడు.  

"చుకెకూర కందిపపుుత  కంట్ే ప్కసరపపుుత  మహ 
చకెగా మ ళ్విసుీ ంద"ి అని అందర్ కీ మళీళ జఞా పకం చ్ేసాడు. 
మళీళ జనం అంతా వంట్కబురులో పడేవారు. బావగాడు ఇలా పదా 
రశనల్లసుీ ంట్ే ఆకల్ల ర్పెర్పె ప్కరుగుత ంది. 

ఇక అకెడ గాడిప యిా దగగ ర వంట్వాళ్ళని పరుగులు 
తీయుసుీ నానడు. పాయసంలో ఎతుీ కు ఎతుీ  జీడపిపుు వయెామ 
ని పురమాయిసుీ నానడు. 

ఓ పకె పుల్లహో ర తిరగమాత వెయాగానే రయిాన జనం 
దగగరకు పరుగతెుీ కు వొచ్చ "ఆ వాసన చూసార్ా పుల్లహో ర తిరగ 
మోత...సననబియాంత  చ్ేయిసుీ నానను" అని మళీళ మాయమ 
యిేావాడు.  

మళీళ జనానికి ఆకల్ల ఉవెీతుీ న లేచ్ంది. ఆకల్ల నిలువె 
తీయింది. తాట్పిమాాణమెైంది. శర్వరం అంతా ఆకలే అయి కూ 
రుచంది. జనం అంతా ఎపుుడు వడిా సాీ ర్ా అని ఆవుర్ావురుమం 
ట్లనానరు. ఎట్ట కలేకు గంట్ కొట్ాట డు బావగాడు. "లేత అర్ ట్ాకులు 
శుభంాగా కడుకోెండి" అని వరుసల మధా కొచ్చ 
హెచచర్ ంచ్ాడు."సుబుయాననకు ఒక ఆకు వేసాీ వేం? ర్ెండు ఆకు 
లు కల్లప్ి వేయించు" అంట్లనానడు. వడానలు మొదల యాాయి. 
నేతి జఞర్వ పుచుచకుని ప్ేరు ప్రేునా అందర్వన అడిగ  వడిా సుీ   
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నానడు. "వంకాయ వదలిేయకూడదు. నిమాకాయ ప్ిండని అర 
ట్ికాయ కూరలో కర్ వేపాకు రుచ్ తమకు తలె్లయనిది కాదు" 
అంట్ూ మళీళ కూర వడిా ంప్ించ్ ఆకల్ల ప్కంచుతునానడు. జనం 
ఆబగా తింట్లనానరు. 
"చుకెకూర పపుులో వూరమరపకాయలు మీళాయించండి" 
"పపుుచ్ారులో గుమాడ ివడయిాలు కల్లప్ి చూడండి" 
వాకాెయ పచచడలిో ప్కరుగుపచచడి నంజుకోవచుచ.తపుు లేదు." 
"ఇంకా విసీట్లు  మగ లాచవేం. పూర్ ీచ్సేి పాయసానికి కాళీగా 
వుంచుకో......" 
"అపుుడే మంచ్నీళ్ళళ తాగయెాకు. మీగడ ప్కరుగుంది----" ఇలా 
ఎగసన త సుీ ంట్ే ఎవర్ాగగలరు? 

జనం కలబడ ిభోంచ్ేశారు. జనాలో ఇంత దవిామెైనవంట్ 
ఎరగమనానరు. విసీళ్ళ ముందు నుంచ్ ప్కకైి లేవడమ  కషటమెైంది. 

అందర్ కీ తాంబూలాలు ఇచ్చన తరువాత వంట్వాళ్ళని కూర్ోచబ ె
ట్ాట డు బావగాడు. 

"కషటపడ ి వండారు తినకపో తే ఎలా?" అని కొసర్  కొసర్  
వడిా ంచ్ాడు. వాళ్ళ భోజనాలు కూడా అయిన తరువాత అందర్  
కంట్ ేఆఖరున గాడిప యిా పకెన ఓ చ్నన ఆకు వసేుకుని తను 
కూరుచనానడు. 
అపుట్కిి కూరలు మగలేు దు. 
ఓ గంట్  పపుు, కాసీంత పచచడి, గుప్కుడు పుల్లహో ర మగ ల్లత ే
అవ ే వడిా ంప్ించుకుని వంట్రుచ్ని మళీళ మళీళ మచెుచకుంట్ూ 
అందర్  భోజనం తనే చ్ేసుీ నానను అననంత హాయిగా భోంచ్ేసాడు. 
తనకేం మగలేు దనే బాధలేదు. నలుగురూ హాయిగా, తృప్ిీ గా 
తినానరనే సంత షమ  ఆ బావగాడి తాంబూలపు ప్కదాలప్కైని చ్రు 
నవుీ. 

        

మ్ాెండూకయెం 
శీ్ర చ్ట్ాట  దామోదర శాసిీ  ీ, తిరుపతి (ఇండియా) 

మానవుడు తాను సరీజాుడ ననుకొంట్ాడు. సరీశకిీమం 
తుడ ననుకొంట్ాడు. వాసీవానికి పక్షులకు మృగాలకు ఉనన 
నిజఞయితీ మానవున కునానయంట్ ే సందేహమ . చీమలు వానా 
కాలానికి సర్ పడే ఆహారమ  నిలువ చ్ేసాీ యి. నకెలు కనీసం త ట్ి 
నకెల ఎడనెైనాజఞల్ల చూప్ిసాీ యి. మర్  మనుషుాడో ? 
 పాతకాలంలో ఋషాాశాీ మాలలో సహజవెైరులలైన జంతు 
వులు కల్లస ి మలె్లసి జీవించ్ాయంట్ ే నమాలేం గాని ఆవు పంద ి
ప్ిలు కు పాల్లచ్చందంట్ే పశాినసాీ ం. కంట్ికి కనిప్సిేీ గాని నమాం 
అంట్ాం గాని, అణువే కనిప్ించద!ే అణుభావం మాట్ చ్ెపాులా? 
నేట్ ిమన శాసీజాీుల మొదట్ి లక్ష్ణం వదేాలలో లేదని ఢంకా బజఞ 
యించట్ం. పతాీదానీన క్షుణింగా విమర్ శంచ్గాని ఉననద ి
నమానంట్ావే. అలాు గే విమర్ శంచ్ గదా లేదనాల్ల. 
 జయాతిషాం శాసీమీ కాదనే వాళ్ళళ దానియందు విశాీస 
ముంచ్ నేరుచకొని అది యథారధం కాదని నిరూప్ించ్ మర్వ అనాల్ల! 
రషాాలోని ర్ాకటె్లు  ఇనినగంట్ల ఇనిననిమషాల ఇనిన సకకను  

కుపంపాలని నిరియిసాీ రు గదా! జయాతిషం శాసీమీ  కాదన ే ప్కదు లు 
ఆ రహసామ మట్ల ఆలోచ్ంచ్ాల్ల. 
 జయాతిషుెలు చ్పె్ిున ఫల్లతాలు తపుట్ానిక ి కారణా 
లేమట్?ి ఇందులో వునన గణణతభాగం కిుషటమెనైది. ఆ లలకెలు 
తప్ుితే ఫల్లతాలు ఊహించట్ంలో కొంత తప్ేు అవకాశం ఉంది. 
పతాివాడకిి భవిషాతుీ  తలెుసుకోవాలని ఉంట్లంది. కాబట్ిట  జనాల్లన 
దో చుకోవచుచ ననుకొంట్ే వాళ్ళళ శాసీజాీులు కారు. అది శాసీమీూ 
కాదు. వాతావరణ సూచనల్లన నడేు ర్ాడారు ఆధారంగా గీహించ్ 
వేసుీ నానరు. పాాచీనకాలంలో వీట్నిటె్ాు  గుర్ ీంచ్వేార్ో? వాన ఎకెడ 
కురుసుీ నాన మట్ిట  వాసన బట్ిట  చ్ెపుగలం. కాని పశువు ఇంకా 
ముంద ే గుర్ ీంచ్ మ తమాని క్ష్మేంగా సీసిలం చ్రేుతుంది. లేదా 
వానపడని దికుెక ి పో తుంది. ప్ిల్లు అగ న పమాాదం జరగకముంద ే
తెలుసుకోగలదు. అందుకే ఓడల మీద ప్లి్లుని ప్కంచ్వేారు. దానిక ి
ఆరవ ఇందియా జఞా నం ఉందని శాసీజాీులు నిరియించ్ారు. నేడు 
భూకంపం ర్ాకను జపాన్ లోఒక రకం చ్పేలు ఏంత  ముందుగా 
పంప్ే సంకతేాలవలు  తలెుసుకొంట్ారట్! దవిి సమ్లో వచ్చన ఉప్కు 
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నకు ర్ెండు గంట్ల ముంద ే పక్షులు గుంపులు కట్ిట  పవార్ ీంచ్ా 
యట్! 
 ఈవిధంగా చ్పేలు, పక్షులు, మృగాలు ఎననన విషయా 
లలో మానవులకంట్ే మ లుగా కనిప్ిసాీ యి. 
 పూరీం మగధ ర్ాజాంలో వానలు పడక క్ష్ామం ఏరుడిం 
ది. ఆ ర్ాజు చందచాూడుడు జయాతిషం మీద నమాకం గలవాడు. 
కనిప్ించ్న జయాతిషుెల నందర్ నీ వాన ఎపుుడు కురుసుీ ందని 
పశాినంచ్వేాడు. వాన ర్ాకడ పాాణం పో కడ తలె్లయదని సామెత. 
సామానుాని విషయమంతగేద! జయాతిషుెలు లలకెలు కడుతు 
నానర్ే గాని ఫల్లంచట్ం లేదు. ర్ాజాంలో ఉనన జయాతిషుెలందరూ 
అయిపో యారు. 
  పకాెనునన చ్ననర్ాజాంలో మాఘుడన ే జయాతిషుెడు 
నానడు. అతనికి ఈ ర్ాజఞసాి నంప్కై కనున. తన జఞతకం చూచుకొ 
నానడు. ఉదో ాగ పాాప్ిీ త  పాట్ల కళాాణ పాాప్ిీ  కూడా వుంది. 
 మంచ్ ముహూరీంలో మాఘుడు బెైలుదేర్ాడు. క్ష్ామంత  
కొట్లట మట్ాట డుతునన మగధ ర్ాజాం చ్ేర్ాడు. ముందే ర్ాజు వేస ే
పశాన తలెుసు కాబట్ిట  గుణణంచ్ చూశాడువరషం కురుసుీ ందని తేల్లం 
ది. కానీ ఆకాశంలో చ్నన మబెైునా లేదు. ఇంతకూ ముందు 
గుణణంచ్న వాళ్ళంతా ఇట్ాు గ ే తప్ుిఉంట్ారు. ఆలోచ్ంచ్ాడు మా 
ఘుడు. ఏమ సుూర్ ంచలేదు. 
 అయినా ర్ాజదరశనం చ్శేాడు మాఘుడు. చందచాూడ 
మహార్ాజు వరషం ఎపుుడు వసుీ ందని పశాినంచ్ాడు. మాఘుడా 
లోలచ్ంచలేదు. ర్ెండు ర్ోజుల వావధ ి కావాలనానడు. ర్ాజు సర్ ే
అనానడు. నగరమంతా తిర్ గ  తిర్ గ  చుట్ూట  ఉనన పలలు లకు 
వెళాళడు మాఘుడు. ఒక ర్ోజు గడిచ్పో యింది. ఇంకా తిరుగుతూ 
ఉనానడు. ర్ెండో ర్ోజు సూరుాడసీమసుీ నానడు. పక్షులు గూళ్ళకు 
చ్ేరుతునానయి. ఆవుల్లన మలేసుీ నన ఓ ముదుసల్ల “ఓసి, నాగవ, 
ర్ాయి!ే” అని ప్లిుసుీ నాన ర్ెండో  ప్ిలుపు నందుకొంది నాగ , దేననన 
పర్వక్ష్గా చూసూీ . “ఓ, అయోాయ్! ర్తేిాక ికుండపో  తవుదిు . గూడెం 
లో గంగ ప ంగుతాది. మనమంతా గట్ ట కుె దార్ ” అననది నాగ  
తండితా . దూర్ాన మాఘుడునానడు. నాగ  మాట్లు విని ఆశచరా 
పో యాడు. తన లలకెకూడా ఆమాట్ే చ్పెూీ  ఉనాన తానంట్ే జయాతి 

షుెడు. లలకెలు కట్ాట డు. అదేమాట్ జఞనపదుర్ాలు, అందులో 
గూడెంలో ఉండే బాల్లక చ్పెుడమా? 
 ఆ తండి ా తన కూతురు దగగ రకెళాళడు. “అమాా! నాగవ! 
నీకు అవీప్ేర్ ేప్కట్ిటనాంగద!ే అంత ప్కదు వాననసీదని ఎట్టనానవ్ తల్లు!” 
అడగిాడు తండి ాఆశచరాపో యాడు. 
 “సతెీ మయాా! అవీ సకప్ిుందే! ఓ పాల్ల నువ్ ప రుగూరు 
పో నావు. అవీ ఇట్ట న ే సకప్ిుంది. అవీ సకప్ుినట్ేట  ఆకాశానిక ి సిల్లు  
పడా దనుకో. పదళే్్ు ంది. ఇపుుడు జర్ గ నట్లు ంది.” 
 “అవీ ఏం సకప్ుింద?ి ఎలాు  సకప్ిుంది? సలిక పలుకులు 
పలుకు తుండావ ేసటి్ీట !” సందహేించ్ాడు తండి.ా 
 లేదయోాయ్! ఆనాడు అవీ సూసే సకప్ిుంది. కపుతల్లు 
ప్ిలు ని మోసుకుపో తుండది. మట్ిటలో ప్చిుచకలు ప రలాడు తుండ 
య్. అపుుడవీ సకప్ిునట్ేల ేననేిపుుడు కళాళర్ా సూసి సకపుీ ండా!” 
అననద ి నాగకె. ఆ తట్లట  చూశాడు. ఔన ే సటి్ీట ! అవీ ప్ేర్టె్ిట  
నందుకు అంతదానివని ప్ించుకొనానవ్!” 
 దూరంగా ఉనన మాఘుడికి అంతా వినిప్ించలేదు. కాని 
సారం తలె్లసింది. తల తిర్ గ పో యింది. తాను నగరవాసి; నాగరకు 
డు. ర్ాజుత  నాగకె చ్పె్ిునమాట్ే చ్ెపాుడు. కుండపో త తపుదు. 
ఇంతకూ ఆ నాగకె వాన ర్ాకడను ఎలా పసగిట్ట  గల్లగ ంది? 
మాఘుడు ఆ తండి ాకూతుళ్ళను సమీప్ించ్ాడు. 
 ఆ వేషానిన చూసే వాళ్ళళ భయభాాంతులలైనారు. ‘దండా 
లు సాములూ! దండాలు! తమదార్  కడాం నిల్లచనం! చమంచ్ాలే!” 
అని మొొకాెరు. మాఘుడు వాళ్ళను చూచ్ జఞల్ల పడాా డు. మట్ిట  
జీవులుగా బతాికవేాళ్ళళ: చురుకుదనం ఏ కోశానా లేనివాళ్ళళ. 
వాళ్ళ మొహాలు చూసేీ  వీళ్ళకు ఆలోచనాశకిీ ఉందా అనిప్సిుీ ంది. 
అలాు ంట్ ి వీళ్ళకు జయాతిషాని కందని వాన ర్ాకడ కర తలామలకం 
కావడమా? 
 మాఘుడు అహంకారం దిగ వచ్చనట్లు  గురీం దిగాడు. 
సంజ వలెుగులో నాగాకె మరె్ సిపో త ంది. ఆ ముదుసల్లత  ఆమా 
ట్ా ఈమాట్ా ఆడి, వానర్ాకడ దృశాం గుర్ ంచ్ పసాాీ వించ్ాడు. 
“నాకవుపడదే! ననేేడ సూప్దే?ి” అనానడు ముదుసల్ల. మాఘు 
డు ప్లిు వంక చూశాడు. ఆమె వినయంత  కుంచ్ంచుకు పో తూంది. 
ఆ దృశాం చూపు అని మాఘుడడగిాడు. ఆమె సూచ్ంచ్న దకిుె 
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చూచ్ాడే గాని చీకట్ిపడి నందువలు  తాను సీయంగా గీహించ లేక 
పో యాడు. ఇంతకూ వానర్ాకడ సూచ్ంచ్ే ఆ తల్లు ప్ిలు ల 
పయాాణం కాని, ఎవర్ వో మట్ిట  సాననం గాని బో ధపడలేదు.  
 అయినా ఇక క్ష్ణమెైనా నిలువ కూడదనుకొనానడు. 
మెరపులా గురీమెకాెడు. ఆఘమ ఘాలమీద ర్ాజనగరు ర్ాజ 
నగరు చ్ేర్ాడు. పాపం! ర్ాజు ఆ వారీ కోసమ  మడె మీద పచ్ారుు  
చ్ేసుీ నానడు. మాట్ ి మాట్ిక ీ ఆకాశం వంక చూసుీ నానడు. వారీ 
వినన ర్ాజు ప ంగ  పో యాడు. మళీళ ఆకాశం వంక చూశాడు. 
కనీసం చ్నన మబెైునా కనిప్ంిచలేదు. ఈలాగున ఎందరు జయాతి 
షుెలు చ్పెులేదు. ర్ాజు నిట్ూట ర్ాచడు. కొతీ జయాతిషుెని వంక 
చూశాడు. ఆ మోహంలో ఓ కోశానా సందహేం లేదు. వాన కుర్ స ి
వెల్లసనింత నిబురంగా ఉనానడు. మాఘుని మాట్ పకాారం వాన 
కురవడానికి మర్  ర్ెండు జఞములు గడవాల్ల. అదెంత గనక! 
  పతాి ఘడయి విఘడియ విలువెనైద!ే ర్ాజు ఆ ర్ెండు 
జఞములు విరూపాక్ష్ాలయంలోనే ఉనననాడు. అభిషకేప్ిాయ శిసవుః 
అనానరు ప్కదు లు. ర్ాజు సాీమకి సహస ా ఘట్ాభిషేకం చ్యేించ్ా 
డు. ఒకవంక భారత విర్ాట్ పరీ పవాచనం నలభె ైర్ోజులుగా సాగు 
తూనే ఉంది. తన కులదెవై, తపుక కరుణణసాీ డని అనుకునానడు. 
అవునని ఆకాశం జవాబిచ్చంది. 
 ‘ఆహా! మబుు పట్ిట ంది’ అనుకొంట్ూ ర్ాజు దవేాలయం 
బెైట్కిి వచ్ాచడు. ఇంతవరకు తాను భగవంతుణిభిషకేించ్ాడు. కరు 
ణణంచ్న గంగాధరుడు ఇపుుడు బదులు తీరుచకొంతునానడు.  
 తెలు వారుతుందా అననంతగా వానకుర్ సింది. మ ఘుణణి  
తెచ్చన మాఘుడ ి కోసం ర్ాజు ఎదురు చూసుీ నానడు. సంత షం 
నడచ్ వసుీ ననట్లు  వచ్ాచడు మాఘుడు. ర్ాజు మాఘుణణి  క్గల్లం  

చుకునానడు. ‘ఏం కావాల్ల బాబూ!’ అడగిాడు ర్ాజు. 
 ఆ ర్ాజెంత ఉదారుడు! నగల్లలేడా? నాణాాల్లలేడా? దాస 
దాసలి్లనలేడా? ఏమచ్చనా, ఎనినచ్చనా తనకు ర్ాజు చ్సేిన ఈ 
సనాానానికి సమానమౌతుందా? సత్ావారీ వినన ర్ాముడు ప ంగ  
నట్లు  ర్ాజు ప ంగ పో యాడు. ర్ాముడు హనుమంతుణణి  గ్రవిం 
చ్నట్లు  ర్ాజు తనున గ్రవించ్ాడు. ఇంకా తాను ర్ాజు నర్ ధంచ గల్ల 
గేదమేుంద?ి 
 తనకీ గ్రవం జరగట్ానికి కారణం నాగకె. తాను కషట  
పడ ి గుణణంచ్నదంతా ఒక చ్నన దృశాంలో గమనించ గల్లగ ంద.ి 
తాను ర్ాజు కీ వారీ చ్పె్ుి ఏదో  ఘన సనాానం అందు కొందామను 
కొనానడు. ఆ నాగకె ఏమ ఎదురు చూడలేద?ే’ ఆలోచనలో 
పడాా డు మాఘుడు. 
 ‘ఏమ సంకోచ్ంచకు బాబూ! ఇందర్  పాాణాలు నీ మూలం 
గా నిల్లచ్ాయి. కోరుకో!’ అనానడు ర్ాజు. మాఘుడిక ఆలోచ్ంచ 
లేదు. ఓ ర్ాజఞ! కోర్ క అని కాదనకండి. కొండ దిగువన కుగాీ మం 
లోని నాగకెత  నా వివాహం జర్ ప్ించండి.’ అనానడు మాఘుడు. 
 వాన కుర్ సిన దానికనాన ఆశచరాపో యాడు ర్ాజు. మంతి ా
ని పంప్ి ఆ మట్ిట  జీవుల కుట్లంబానిన ప్లి్లప్ించ్ాడు. ర్ాణణ పరా 
వేక్ష్ణలో నాగకె నాగేశీర్ గా మార్ పో యింది. 
  విరూపాక్ష్ దేవాలయంలో బాజఞలు మొోగుతునానయి. 
సాీమ సమక్ష్ంలో నాగకె తలవంచ్ంది. తల్లు కపుప్ిలు ల్లన మోసుీ  
ననట్లు  ప్చిుచకలు ఇసుకలో పో రలాడుతుననట్లు  మధుర్ాతి 
మధుర భావాలూ మనసులో కదలాడగా నాగేశీర్  తలవంచ్ంది, 
తాళిబొ ట్లట  కట్ట డానిక ివీలుగా.    

(ఆంధపాభా సచ్త ావారపతిాక, సకప్కట ంబరు 1984) 
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కెంచిప్టుట  కచేరీ 

శ్ర ీసాయి బహాాానందం గొర్ ీ 

దాదాపు అరవెైఏళ్ళనాట్ి సంగతి. ఢలి్లు  ఆల్లండయిా ర్ేడ ి
యో వారు సంగవత సమ ాళ్న్ కచ్రే్వలు ఏర్ాుట్ల చ్ేసారు. ఈ 
కచ్రే్వలు పజాఞ సమక్ష్ంలో జర్ గవేి. వీట్నిి ర్ కారా్ చ్సేి తరువాత 
ర్ేడయిోలో పసాారం చ్ేసవేారు. 1950లో ఆ కచ్ేర్వకి ఓ ముఫకైూఏళ్ళ 
మహిళ్ని పాడమని ప్ిల్లచ్ారు. ఆమె వరింత  కచ్ేర్వ పాారంభించ్ 
గణశే పాారిన, ఆ తరువాత దేవగాంధార్  ర్ాగంలో 
‘స్తా వర సంగవత జఞా నము ధాత వాాయవలలర్ా’ 
పాడడం మొదలు ప్కట్ాట రు. ఇంతలో ఒక చ్నన 
భూకంపం ర్ావడంత  ప్ేకా్ష్కులు భయంత  ఆ 
హాలు విడచి్ బయట్కు పార్ పో యారు. జనం వె 
ళిళపో వడం చూసి పకె వాయిదాకారులు కంగా 
రుపడాా రు కానీ అలాగ ే భయపడుతూ వాయిం 
చ్ారు. పకె వాయిదాకారుల పర్ సిి తి కానీ, జనం హాహాకార్ాలు 
చ్ేయడం, భయంత  పరుగులు తీయడం ఇవేమీ కళ్ళళ మూసు 
కుని పాడడంలో నిమగనమయిపో యిన ఆవిడకి తెల్లయవు. భూ 
కంపం హడావిడి తగాగ క ప్ేకా్ష్కులు లోపల్లక ి వచ్ాచరు. వార్ క ి
ఆశచరాం కల్లగ ంచ్లేా ఆమె ఇంకా పాడుతూనే వుంది. పాట్ పూరీ 
యాాక కళ్ళళ తెర్ చ్ చూసేీ  ప్ేకా్ష్కులందరూ లేచ్ నిలబడి కరతాళ్ 
ధీనులు చ్యేడం కనిప్ించ్ంది. ఆ తరువాత పకె వాయిదాం 
వాయిసుీ నన ఓ వాకిీ అసలు విషయం చ్ెపాురు. ఆ కచ్ేర్వ చ్ేసని 
మహిళ్ డి.కె.పట్టమాాళ్. భూకంపం సంగతి ఆమెత  తరువాత 
పసాాీ వించ్నపుుడు, “భూకంపం వచ్చ నా పాాణం పో వాలని ర్ా 
సుంట్ే అదెలాగూ జరుగుతుంది. పాాణమీాద తీప్ిత  కచ్రే్వ చ్ెయా 
కుండా ఇచ్చన మాట్ తప్ుిందనన అపతాిషట  నాకు చ్ావు లాంట్ిదే. 
నేను సంగవతానికీ కట్లట బడునానను. అదే నా ఊప్రి్ ” అనానర్ామె. 
ఈ సంఘట్న చ్ెప్ుింద ి ఆమ ె భరీ ఈశీరన్. ఆనాట్ ి కచ్రే్వక ి సర్ేీ 
పల్లు ర్ాధాకృషిన్ ర్ావలస ి ఉనాన, ఎందుచ్తేనన ర్ాలేకపో యారు. 
భూకంపం వచ్చనా కదలకుండా తనాయతీంత  ఆమ ె పాడడం 
గుర్ ంచ్ తలెుసుకొని ఆ మర్ానడు ఆయనింట్లు  మర్ో కచ్రే్వ ఏర్ాు 
ట్ల చ్ేయించుకునానరు. ఆమె అసలు ప్రేు అల్లమ లు. కానీ 

పదమిందకిీ ఇంట్లు  అందరూ ప్లి్లచ్ ే ముదుు ప్ేరు పట్ట మా గాన ే
తెలుసు. ఆచ్ార్ాలకి వాతిర్కేంగా, సాంపదాాయలక ీ భిననంగా 
పురుషులత  సమంగా కచ్ేర్వ చ్సేిన మొట్టమొదట్ ిమహళి్ ఆమె. 

పతటట  క్ ెంచెెం పాట ఘనెం:  పట్టమాాళ్ కాంచీపురంలో ఓ సాంపదాా 
య బాాహాణ కుట్లంబంలో 1919లో జనిాంచ్ంది. 
తండి ా కృషిసాీమ దకీ్ష్తిార్ సంగవత ప్ియాుడు. తల్లు 
కాంతామణణ కూడా సంగవత విదాీంసుర్ాలే అయినా 
పదమింది ముందూ ఎపుుడూ పాడలేదు. చ్నన 
పుట్ ి నుండ ీ పట్టమాాళ్ మంచ్ గొంతుత  పాడదేి. 
తండి ా వదు  ర్ామ కర్ాి మృతం, కృషి శతకం వంట్విి 
నేరుచకుంది. శాస్ీ యీ సంగవత పాఠాలంట్ూ పతాేా కం 
గా ఏమీ నరేుచకోలేదు. పట్టమాాళ్ ఎనిమదళే్ళ 

వయసులో ఉండగా తండితా  కల్లసి కంచ్ కామకోట్ి ప్ఠ్ాధపితి పర 
మాచ్ారా నిరీహించ్ే నవర్ాతి ా ఉతసవాలకి యశనూరు వళెిళంది. 
అపుుడు ఆయన సమక్ష్ంలో పాట్ పాడే అవకాశం పట్టమాాళ్ క ి
వచ్చంది. ఆమె పాట్ వినానక నవర్ాతిా తొమాది ర్ోజులూ పాడమ 
ని పరమాచ్ారా ఆమె తల్లు తండుాలత  చ్పెుడంత  ఒకెర్ోజుకని 
వెళిళన వారు ఆ ఉతసవాలు పూరీయిేా వరకూ అకెడే ఉండిపో  
యారు. అకెడ పరమాచ్ారా ఆశ్రసుసలు ప ంది కాంచీపురం 
వచ్ాచక మర్ో చ్నన సంఘట్న ఆమె సంగవతానిన ఓ మలుపు 
తిప్ుింది. 

సుమారు 1920 పాాంతాలోు  సి. సుబాహమణా ప్ళి్ళళ (ఈయ 
నేన నెనైా ప్ళి్ళళ అని కూడా ప్లి్లచ్వేారు) అన ేఆయన ఏట్ా కాంచీ 
పురంలో తాాగర్ాజ సంగవత ఆర్ాధననతసవాలు చ్సేవేాడు. ర్ాగం-
తానం-పలు వి పాడడంలో నెైనా ప్ళి్ళళక ి అపుట్లు  చ్ాలా ప్రేుండేది. 
ఆ సందరభంగా ఆయన నిరీహించ్న సంగవత పో ట్లీోు  భెైరవి ర్ాగం 
లో రక్ష్ బట్ట ర్ ేకృతి పాడని ఎనిమదేళ్ళ పట్ట మాాళ్ కి మొదట్ ి
బహుమతి వచ్చంది. అతి చ్నన వయసులోనే ఎంత  మాధురాం 
గా పాడడం అందర్వన ఆశచరా పర్ చ్ంది. ఆ సందరభంగాన ే కంద 

http://eemaata.com/em/authorindex/%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF+%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%82+%E0%B0%97%E0%B1%8A%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF
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సాీమ అనే ఒక పట్లట  చీరల వాాపార్  ఓ వెండి పతకానిన బహుక 
ర్ ంచ్ారు. ఇది చూసి పట్ట మాాళ్ కి తండి ా తన సేనహితుడెైన ఒక 
తెలుగాయన వదు  సంగవత శిక్ష్ణ ఇప్ుించ్ాడు. ఆ తలెుగు మాసాట  
రు దాీర్ా తాాగర్ాజూ, దీక్ష్తిార్, శాామ శాసిీ లీ సంగవతమ  కాకుం 
డా, తలెుగు భాష కూడా నేరుచకునానరు. సాహతిాం అరిం తెల్లస ి
పాడతిే సంగవతానికి జీవమొసుీ ందని ఆయన పట్ట మాాళ్ క ితలెుగు 
భాష కూడా నేర్ ుంచ్ారని ఆమ ెతరచూ చ్పె్ేువారు. చ్తమా ంట్ంట్ ే
ఆ తలెుగు మాసాట ర్  ప్రేు మాతంా ఎవర్ కీ తెల్లదు. అందర్ కీ తెలు 
గు మాసాట రుగానే పర్ చయం (ఆయన ప్రేు ఈశీరన్ గార్వన, పట్ట 
మాాళ్ మనవర్ాలు గాయతిా గార్ నీ అడగి నా తెల్లయలేదు). ఆ 
విధంగా తెలుగు మాసాట ర్  వదు  చ్ాలా కృతులూ, 
వర్ాి లూ నరేుచకునే అవకాశం లభించ్ంది. 

పదళే్ళ వయసులో ఉండగా మొట్టమొ 
దట్ి సార్  గాీ ంఫో న్ ర్ కారుా  కంప్కనీ వాళ్ళకి పాడ ే
అవకాశమొచ్చంది. మొదట్లు  పట్టమాాళ్ తండి ా
ఇషటపడకపో తే ఆయన సేనహతిులు ఒప్ిుంచ్ారు. 
అపుట్లు  బాాహాణ కుట్లంబాలోు  ఆడవాళ్ళళ ఇలా 
గాీ మ్ ఫో న్ ర్ కారుా లకి పాడే అలవాట్ల లేదు. 
సంగవత కచ్రే్వలంట్ూ సేటజిలలకిె పాడడం ఆచ్ారం 
కాదు. అందువలు  కృషిసాీమ కుట్లంబ సభుాలునండి తీవ ాఅభాం 
తర్ాలలచ్ాచయి. ముఖాంగా కృషిసాీమ ఏడుగురకెలూ ఇలా పట్ట 
మాాళ్ ని కచ్రే్వలంట్ూ సేటజెకిెసేీ  ఉనన పరువు పో తుందనీ, ప్కళిళ 
చ్ేసుకోడానికవెరూ ముందుకు ర్ారని భయప్కట్ాట రు. సనేహతిుల 
బలవంతం వలాు , పట్టమాాళ్ మొండ ిపట్లట  వలాు  కృషిసాీమ కాద 
నలేకపో యారు. ఈ గాీ మ్ ఫో న్ ర్ కారుా లో పాడడమనన విషయం 
పతాీ వార్ాీ  పతికాా అపుట్లు  ప్కదు  ప్కదు  అక్ష్ర్ాలత  ర్ాసాయి. ఇద ి
తెల్లస ిమదాాసు ర్డేియో కార్ోుర్ేషన్ వాళ్ళళ ప్లి్లచ్ారు. ఇది జర్ గ  
న మూడళే్ళ తరువాత 1932లో మదాాసు రసకి రంజని సభలో 
మొట్టమొదట్ి కచ్రే్వ ఇచ్చంది. 
గ ెంతెతిిన ఆడ సవరెం: పూరీం దవేదాస ్ స్ీ లీు మాతమా  సంగవత 
కచ్రే్వల్లచ్ేచవారు. తాాగర్ాజు కాలంలో తంజఞవూరు కమలం, ఆ 
తరువాత బెంగుళ్ళరు నాగరతనమా అలా ప్రే్ొందని సంగవత విదు 
ష్మణులు. ఒక సంపదాాయ బాాహాణ కుట్లంబం నుండొ చ్చ సేటజె 

కిె కర్ాి ట్క సంగవత కచ్ేర్వల్లచ్చన మొట్ట మొదట్ ి మహిళ్ పట్ట  
మాాళ్. ఎం. ఎస్. సుబుులక్ష్ిా పదళే్ళ వయసులో ఉండగా 1926 
లో మొదట్ ి ర్ కారా్ ఇచ్చనా మొదట్ ి కచ్రే్వ మాతంా పట్టమాాళ్ 
ఇచ్చన తరువాతే ఇచ్ాచరు. అంత వరకూ సంగవత కచ్రే్వలోు  మగ 
వాళ్ళదే ప్కచై్ేయిగా ఉండేది. ఆడవాళ్ళ సంగవతానిన ప్కళిళ సంగవతం 
గానే అందరూ జమకట్ేటవారు. వారందర్  అభిపాాయాలూ తపుని 
రుజువు చ్ేసూీ  కర్ాి ట్క సంగవతంలో ఓ నూతనాధాాయానిన సృషిట ం 
చ్న తొల్ల మహళి్ పట్ట మాాళ్. 
సతన్నమ్ా సెంగీతెం: పట్టమాాళ్ కచ్రే్వక ి విచ్ేచసని పాపనాశనం శివ 
న్ ఆమె పతాిభ చూస ి సంగవతం నేరుడానిక ి ముందుకొచ్ాచరు. 

ఆయన వదేు  ఎననన దకీ్ష్ితార్ కృతులూ, సుబహాాణా 
భారతి పాట్లూ నేరుచకునానరు. ఈ పాపనాశనం 
శివన్ దాీర్ానే ఆమె సినీ నేపధా సంగవత పవాేశం 
కూడా జర్ గ ంది. తాాగభూమ అన ేచ్తంా దాీర్ా 1939 
లో మొట్టమొదట్ి సార్ గా సినిమాలో పాడని కర్ాి ట్క 
సంగవత విదాీసుర్ాల్లమె. కవేలం భకిీ గవతాలక ే పర్ మ 
తమయిా అపుట్లు  శృంగార గవతాలు పాడడానిక ిసుము 
ఖత చూప్ించలేదు. సుమారు 1951 వరకూ అనేక 
చ్తాాలోు  పాట్లు పాడారు. ఆమె పాడని చ్ట్ట చ్వర్  

సినిమా పాట్ కమలహాసన్ నిర్ ాంచ్న హ  ర్ామ్ చ్తంాలోది. మహా 
తాా గాంధీక ి ఇషటమెైన వెైషివ జనత  ఆమె పాడని చ్వర్  సనిిమా 
పాట్. తమళ్ వెరషనను  పట్ట మాాళ్ పాడిన పాట్ వుంచ్ారు (బయట్ 
ర్ కారుా లోు  విభా శరా పాడని పాట్ ఉంట్లంది). 
కరాా భరణెం :కర్ాి ట్క సంగవతానికి పట్ట మాాళ్ చ్సేని కృష ి ఎన 
లేనిది. సాధారణంగా మంద,ా, అతి మంద,ా తీవ,ా అతి తీవ ా సాి యి 
లత  ఆడవాళ్ళళ పాడడం చ్ాలా తకుెవగా కనిప్సిుీ ంది. పట్ట 
మాాళ్ గొంతు మందంా నుండ ి అతి తీవ ా సాి యి వరకూ చకెగా 
సాగుతుంది. సీర వుచ్ాారణలోనూ, గమకాలను పసాుూట్ంగా 
పాడడంలోనూ ఈమ ెపతాిభ కొట్ట చ్చనట్లు  కనిప్ిసుీ ంది. ఎననన కర్ాి  
ట్క సంగవతపు ఆలుంలు ర్ ల్లజు చ్ేసారు. దాదాపు అనిన భాషలోు  
నూ పాట్లు పాడారు. ఎంత  శీదాధ  భకుీ లత  కచ్రే్వ నిరీహిసాీ రని 
ఈమెకు చ్ాలా ప్ేరుంది. ఈమె పాడని శాామలా దండకం ఎంత  
ప్ేరు ప ందింది. వాగేగ యకారులు బాలమురళీ, జి.ఎన్.బి, సాంబ  

http://www.youtube.com/watch?v=vsPR1lFEqyc&eurl=http%3A%2F%2Fsumsumthing.blogspot.com%2F2009%2F07%2Fshanti-nilava-vendum.html&feature=player_embedded
http://www.sawf.org/newedit/edit10152001/musicarts1.asp
http://www.raaga.com/play/?id=7154
http://www.sawf.org/newedit/edit10152001/musicarts1.asp
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మూరుీ లాు  ఈమ ెవాగేగ యకార్ ణణ కాదు, కానీ చ్ాలా పాట్లని సీర 
పర్ చ్ారు. అందులో ‘పారుకుెలలు  నలు  నాడూ, ‘సాంతి నిలలీ వెం 
డుం‘, ‘చ్నన చ్రు కిల్లయి,ే ‘ర్ామ ర్ామ’ వంట్విి కొనిన. ఇవ ే
కాకుండా ప్కళిళ పాట్లంట్ూ కొనిన పాట్లు సీరపర్ చ్ారు. ము 
ఖాంగా నలుగు ప్కట్లట కో ర్ామా అనన తలెుగు పాట్ ఎంత  శాీ వాం 
గా ఉంట్లంది. 

తన ఎనభెైఏళ్ళ సంగవత సవాంతిలో పట్ట మాాళ్ క ి ఎననన 
అవారుా లూ, బిరుదులూ లభించ్ాయి. గాన సరసీతి, సంగవత సాగ 
ర రతన పట్టమాాళ్ కి ఉనన బిరుదులు. ఉతీర్ాదినిచ్ేచ సంగవత నా 
ట్క అకాడమీ అవారుా  1961లోనే వచ్చనా, కర్ాి ట్క సంగవతంలో 
అతాంత పసాదిధ మెనై ‘సంగవత కళానిధి’ అవారుా  1971లో వచ్చంది. 
కచ్రే్వలు చ్సేి పలువుర్  పశాంసలూ, బిరుదులూ ప ందనిా ఈ సంగవ 
త కళానిధి అవారుా  ముఖాంగా ఎం. ఎస్. సుబుులక్ష్ిాకచి్చన 
తరువాత ే ఇచ్ాచరనన ఆర్ోపణ ఉంది. “అవారుా లూ, బిరుదులూ 
మనకెపుుడు ర్ావాలని ర్ాసుంట్ే అపుుడొ సాీ యి. అవి మన 
ఇంట్కిి ర్ావాల్ల కానీ, కళాకారులు వాట్ి వెంట్ పడకూడదని” ఆమ ె
చ్ాలా ఇంట్రూీయలలో అనవేారు. భారత పభాుతీం ఈవిడకి 1971 
లో పదా భూషణ్, 1998లో పదా విభూషణ్ అవారుా ల్లచ్చ 
సతెర్ ంచ్ారు. 

ఎంత ఖాాతి లభించ్నా పట్టమాాళ్ అందర్ కీ అందు 
బాట్లలో ఉండేవారనీ, తనెంత  ప్ేర్ొందని వాకీనన గరీమూ, ఎంత  
విదీతుీ నన వాకీన ే అహంకార్ామూ వీసమంత కూడా లేనిదని 
ఆమె కుట్లంబ సభుాలు చ్ెబుతారు. ఎవర్ెైనా సర్ే పాడమని అడ 
గగాన ే పాడడానికపెుుడూ సంకోచ్ంచ్ ే వారు కారని చ్బెుతారు. 
పతాీ ర్ోజూ పట్ట మాాళింట్ిక ి కూరలమ ా ఒకామె కూతురు ప్కళ్ళని 
ప్ిల్లసేీ , పట్ట మాాళ్ వెళ్ళడమ  కాకుండా అకెడ తన పాట్త  
ప్కళిళకొచ్చన పలువుర్ నీ అలర్ ంచ్ారనన సంఘట్న చ్ెబుతూ, 
ఆమె తన సంగవతంలోనే కాదు, సాట్ి మనుషులత  పవార్ ీంచ్ే తీరు 
లో కూడా ఎంత  ఔననతాానిన పాట్ించ్ే వారని పట్ట మాాళ్ మనవ 
ర్ాలు గాయతి ాచ్ెపాురు. 
వసుధెైక సెంగీతెం: కేవలం తనని పాడమని అడగ తే పాడడమ  
కాదు, ఎవర్ెనైా వచ్చ సంగవతం నేరుమనాన కూడా పట్టమాాళ్ ఎ 
పుుడూ వెనకాడే వారు కారని అంట్ారు. సంగవతానికి కుల,మత, 

జఞతి భదేాలుండవనన సతాానిన పూర్ ీగా విశీసించ్న వాకిీ పట్ట  
మాాళ్. అందుక ే ఆవిడకి ఎంత  మంది దేశ విదశేాలోు  శిషుాలు 
నానరు. అకికో అన ే జపానమాాయి పట్ట మాాళ్ వదు  చ్ాలా ఏళ్ళళ 
శిషార్ కం చ్సే,ి కర్ాి ట్క సంగవత కచ్రే్వలు ఇచ్చంది. అకకిోకి మంచ్ 
సీర జఞా నముందని పలువుర్  వదాు  పట్ట మాాళ్ పశాంసించ్వేారు. 
పట్టమాాళ్ కి 150 మంది ప్కగైా శిషుాలునానరు. ఆవిడ పాత 
శిషుార్ాలలకామె వదు  సంగవతవిదా పాారంభించ్న సూాసకన్ అన ేఒక 
మలేషయిన్ అబాుయి 2005లో చ్నెెైన వచ్చ, పట్ట మాాళ్ వదు  
సంగవతం నరేుచకునానడు. అతనిన ‘సాయి మదన మోహన్’ అన ే
ప్ేరుత  ప్లి్లచ్ేవారు. ఈ మధానే అతను తన దశేంలో సంగవత కచ్రే్వ 
చ్ేస ి ఆ డి.వి.డిని పంప్ిసేీ  ‘మా మనవడ ి కచ్ేర్వ ఎంత బావుందో  
కదా? వయసు భారం వలు  వళె్ళ లేకపో యినా ఈ విధంగా చూస ే
భాగాం కల్లగ ం’దని పట్ట మాాళ్ ఎంత  సంత ష పడాా రని కుట్లంబ 
సభుాలనానరు. 
అజరామ్రెం : వయసు మీదపడినా ఆమె గాతంా మారలేదు. ఆవి 
డ ఆఖర్  సంగవత కచ్ేర్వ 2005 నారద గాన సభ, చ్ెనెైన లో చ్సేారు. 
పట్టమాాళ్ మనమర్ాలు గాయతిా వాళ్ళమాాయి ప్కళిళకి 2008లో 
పాడిందే ఆవిడ పదమిందలిో పాడని చ్వర్  పాట్. జూలలై 16వ తదే ీ
న చ్నెెైనలో పట్టమాాళ్ సహజమరణం ప ందారు. “జి ఎన్ బాల 
సుబహాాణాం, సాంబమూర్ ీ, పాపనాశనం శివం వంట్ ి దగిగజఞలత  
సమంగా సంగవతం గుర్ ంచ్ లోతుగా మాట్ాు డగల వాకిీ పట్టమాాళ్” 
అని పమాుఖ సంగవత విదాీంసుడూ, వాగేగ య కారుడూ బాలము 
రళీ కృషి పట్టమాాళ్ మరణానంతరం ఒక ఇంట్రూీయలో అనానరు. 
కర్ాి ట్క సంగవత ప్ియాులూ, భారతీయులూ గర్ ీంచదగగ వాకిీ 
పట్టమాాళ్. కర్ాి ట్క సంగవతంలో మహళి్లక ీపతాేాక సాి నం కల్లుంచ్ 
న విలక్ష్ణమయిన వాకిీ పట్టమాాళ్. భౌతికంగా ఆమె దూరమ 
యినా ఆమె పాట్ మాతంా మన చ్వెులనంట్ి బెట్లట కునే వుంట్లం 
ది. నిససందహేంగా కర్ాి ట్క సంగవతానికి కర్ాి భరణం పట్టమాాళ్. 
(ఈ వాాసం ర్ాయడానిక ి సహకర్ ంచ్న పట్ట మాాళ్ కుట్లంబ 
సభుాలందర్ కీ కృతజాతలు. ముఖాంగా పట్ట మాాళ్ భరీ శీ్ర ఈశీర 
న్ గార్ క,ీ ఎననన వివర్ాలు ఎంత  ఓప్గిాగ  అందించ్న పట్టమాాళ్ 
మనుమర్ాలు గాయతిా సుందరర్ామన్ కీ, నితాాశీ్ర మహదవేన్ క,ీ 
మతుాడు విజయవరిన్ క ీకృతజాతలు.) 

http://www.rhapsody.com/dk-pattammal-2/live-at-music-academy-1989-dk-pattammal/shanthi-nilalvavendum-raga-thilank-tala-adi
http://www.rhapsody.com/dk-pattammal-2/live-at-music-academy-1989-dk-pattammal/shanthi-nilalvavendum-raga-thilank-tala-adi
http://www.musicindiaonline.com/p/x/j4m2QaPyO9.As1NMvHdW/
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రాెం ... రాెం ... శిబిరాెం .. 

శ్ర ీడొ కాె ఫణణ  

శనివారప ుదుు  ఫదయుాంట్లంది. శీ్రనివాసు ప్కందలకడన ే
లేచ్, పళ్ళళ గట్ాా త మ, ఇంట్లు  వునన కుళ్ళళ బట్ట లనీన పో గసేూీ  
చ్ాకి ర్ేవు కి తయార్్తునానడు. “సాయంతంా పార్వట వేళ్కి ఇలుు  
ఇలానే వుందంట్,ే మళీళ ఎవడూ ప్లి్లచ్నా కూడా ర్ాడు కొంపకి” 
అనుకుంట్ూ మలె్లుగా చ్ాకల్ల గదలిోక ి దూర్ాడు. ఇంతలో ఫో ను 
మోగ ంది. 

కాసపేు ర్ సవ్రు కోసం వతెుకుెని, అది కనబడక, 
విసుగొచ్చ స్ుకర్ ఫో ను ఆంచ్ేసాడు. “హలో...” 

“ఆ, హలో హలో ... ననేే మాట్ాట డుతునాన. ఇంతక ీ
మీట్ింగుక ిఒసుీ ననట్ాట  ర్ానట్ాట ?” 

ఈ “ననేే” ఎవర్ో చపుున తట్ట కపో యినా, ఖచ్చతంగా 
మాధుర్వ దీక్ష్తి్ మొగుడు మాతంా అయుాండడని నిర్ాధ ర్ ంచుకుని, 
మీట్ింగు ఉననమాట్ గుర్ొీ చ్చ, “ఆ, పనెనండుకే కదా, వసుీ నాన 
వసుీ నాన, స్ యూ” అనేస ిసిీచ్ాచపు చ్సేేసాడు. 

“నిజమ , ఈ ర్ోజు రజత తసవ కారాకీమాల పణాాళిక సదిధ ం 
చ్ేస ే సభ వుందననమాట్ ే మర్ చపో యాను, తీరగా తమెలాల్ల” 
అంట్ూ చ్ాకల్ల పనులోు  మునిగ పో యాడు.. 

మధాాననం ర్ెండింట్కిి అందరూ ర్ావడం పూరీయింది. 
ప్కాసడిెంట్లగారూ, వార్  అనుచర గణాలూ, శాశీత సభుాలూ, అశా 
శీత సభుాలూ, సాునసరూు  అందరూ వచ్చ ట్ ీ గోీ లుతూ కారాకీ 
మం మొదలలట్ాట రు. ముందుగా ప్కసాడిెంట్లగారు ఎజెండా చదవిి 
వినిప్ించ్ారు. తరవాత ఒకాయన లేచ్ ” అందర్వన చూసకనైా మనం 
నేరుచకోవాల్ల, ఆ గాీ ఫకటై్ల ఆంధాావాళ్ళని చూడండ,ి అదరగొట్ేట సారు, 
లాభం లేదు, ఈ సార్  ఏదెనైా ప్ేదు  ఎతుీ న చ్ెయాాల్లసంద ే ” అనాన 
డు. ”అయితే సోట ను మౌంట్ న్ మీద చ్ెయాండ,ి చ్ాలా ఎతుీ లో 
వుంట్లంది” అనానడు శ్రను. “అయాా, జయకులు కాదు, నిజంగాన ే
మనం ఈసార్  భార్వ కారాకీమాలు చ్ేసేీ న ేగానీ అందర్ క ీతలె్లసరి్ాదు 
మనం ఎంత సవే చ్ేసుీ నానమో” అనానర్ో భుజంగం గారు. 
“అవును, ఎంత ఖర్ెచైనా సర్ ే వనెుకాడదే ి లేదు, ఈసార్  మన 
కారాకీమాలు చూసి అందర్ కీ దమిా తిర్ గ పో వాల్లసందే, తికె 

కుదర్ాల్లసందే” అనానరు ప్కసాిడంెట్లగారు. “ఎవర్ క?ీ” అని అడుగు 
దామనుకునానడు శ్రను, బావుండదని ఊరుకుని వినడం మొదలల 
ట్ాట డు. మర్ో ప్కదాు యన లేచ్ాడు, ఏదో  ర్ాసుకొచ్ాచడు గామాలున, 
జేబులో చ్ెయిా దో ప్,ి అది బెైట్కిి ర్ాక, కాసేపు కుస్ీ  పడి, చ్యెిా, 
దాంత బాట్ ేఒక నల్లగ పో యిన కాగ తం తీసి, సాఫు చ్సే ి చదవడం 
మొదలలట్ాట డు. 

“మనం ఈ సార్  రకీదాన శిబిర్ాలూ, ఆట్ల పో ట్లీూ, 
కుట్లంబ నియంతణా శిబిర్ాలూ” అనసేి నాల్లకెరుచుకుని “సార్వ 
సార్వ, కుట్లంబ శిబిర్ాలూ”, ఇంకా ముదుు ల…ఆ..ముగుగ ల పో ట్ ీ
లు, ప్ిలు కాయలక ి చ్ెంచ్ాలో నిమాకాయ పో ట్లీు, డిపుకాయలక ి
గోలలంలో కొబుర్ కాయ పో ట్ీలూ, ఇంకా..” అంట్ూండంగాన ే
శేషార్ావు అడుా తగ ల్ల... ”బావుందండో య్ గోలలంలో కొబుర్ కాయ 
పో ట్ీలా? ఎట్ాట  ఎట్ాట ..” అనానరు.  

“అవును, ఎకెగల్లగ న వాళ్ళంతా కొబుర్ చ్ెట్ ు కుెతారు. 
పతాీ కొబుర్ చ్టె్లట  కిందా ప్దేు  గోలలం, దానినండా నీళ్ళళ ఉంట్ాయి. 
చ్ెట్లట  మీదనించ్ దింపు తీస ి ఒకోె కాయా గోలలంలో వయెాాల్ల. 
ఐదు నిముషాలోు  ఎవరు ఎకుెవకాయలు కోసాీ ర్ో వార్ కి “కప్ ి
సమాొ ట్ బిరుదు, వెండి త కా ఇసాీ ము” అనానడు ఇందాకట్ాయన 
ఉతాసహంగా.. 

“అంతాక్ష్ర్ , అంతాక్ష్ర్  “అని గొణణగాడు ఇంకో ఆయన. 
“అబాు అంతాక్ష్ర్  ఎపుుడూ ఉండదేనేయాా ... పాడుతా తీయగా 
ట్ ైపులో పాట్ల పో ట్లీు ప్కడతి ే ఎలావుంట్లంది?” అనానడో  గంధ 
రీ ర్ావు. అవును “పాట్ల పో ట్ీ, ఫది సంవతసర్ాలోు పు వాళ్ళకి, 
ఫద ినుంచ్ ఇరవె,ై ఇరవెపై్కబైడా వాళ్ళక,ి మూడు గూీ పులుగా నిరీ 
హించ్, నెగ గన వాళ్ళకి ఫ్ా ఇండియా ట్ికెెట్లట  ఇదాు ం” అనానడో  
లల్లతా ర్ావు. 

వాళ్ళమాాయిలు, వాళాళవిడా సంగవతం పాడతారు, ఫ్ ా
ట్ికెెట్లు  కొట్ేట దాు మని ఆయన కుళ్ళళ ఐడయిా. “ప్దేు  తిరనాళ్ళళ 
ఏర్ాుట్ల చ్ేదాు ం” అని అంట్లండగాన,ే ప్కసాడిెంట్లగారు కల్లుంచు 
కుని…”అయాా, చూసుీ ంట్ే అందరూ కుట్లంబ శిబిర్ానికే వోట్ేసి 
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నట్లట నానరు, కాబట్ిట  అతాంత పతాిషాట తాకంగా, వెైభవంగా, ఖరుచక ి
వెనకాడ కుండా, ప్దేు  కుట్లంబ శిబిరం ఏర్ాుట్ల చ్ేదాు ం. దానను , 
అనీన కొతీ అంశాలు ప్కడదాం. ఆ కొతీ ఐట్ ములు ఏవిట్ల మీరంతా 
చ్ెబిత ేల్లసుట  చ్సేదేాు ం” అనానరు. ఇది నచచక కొంతమంద,ి 

“అయితే మీ ఇషట ం వచ్చనట్లట  తగలడండి” అని లేచచకాె 
పో యారు. నిరీహణ సంఘంలో అనిన కులాలవార్ కీ, అనిన పాాం 
తాలవార్ క ీ తగ న పాాతినిధాం కల్లుంచ్ాలని కొందరు గటె్ిట గా పట్లట  
బట్ిట, పంతం నెగ గ ంచుకునానరు. ఫకనైలుగా తేల్లన ఐట్ మ్ లు ఇవీ.. 
1. ర్ెజిసేట రషను వదు  నిజం ఏనుగులత  పూల మాలలు వయేించ్, 

హారతి పళతళలత  సాీగతం 
2. ఈగలూ, దో మలూ పతాేాక ఆకరషణగా ప్డితకింద పపుు, 

చ్ెంబపుచుచలు, పానీ పూర్వ వార్  బండి.. 
3. ర్ోడాంతా తమలపాకు నవిలేసి ఉమాన రంగులత  అలంకరణ 
4. ఆడవాళ్ళకు లంక ప గాకు చుట్ట ల పో ట్ీ (చుట్ట డం మాతమా  
5. మగవార్ కి “జీళ్ళ పాకం” లాగుట్, జీళ్ళ తయార్వ మర్ యు 

గోలలం కొబుర్ కాయాట్. 
6. ప్ిలు లకి చ్ెంచ్ా నిమాకాయ, సో డా గోళీకాయ, మాయా 

మొట్ిటకాయ ఆట్లు 
7. ఆడప్లిు లకి తొకుెడు బిళ్ళ, వామన గుంట్లు, వీర్వ వీర్వ 

గుమాడి పండు ఆట్లు 
8. ముసల్ల వార్ క ిపులాు ట్, దాడ,ి గుళ్ళ బో రుా  ఆట్ 
9. చదరంగం (బురీ ఉననవార్ కి) 
10. కులాల కురుక్ష్తేంా (వచ్చనవారంతా కులాల వార్వగా 

విడిపో యి, కరీలత , కాళ్ళత  తనునకు చచ్ేచ ఆట్) 
11. ఇంట్ింట్ి ర్ామాయణం ( వరె్ెైట్గీా మొగుళ్ళళ ప్కళాళలని 

విసుకుెని, తరవాత ప్కళాళలు మొగుళ్ళని ఛావబాదే ఆట్ 
12. ”పలలు కుపో దాం” “నాట్కం 
13. జెై తలెంగాణా ఒగుగ  కథ, జెై ఆంధ ా బురీ కథ, జెై బజరంగ్ బళీ 

హర్ కథ… 
తన పమా యం లేకుండాన ే శీ్రనువాసుని అనిన కమట్లీక ీ పధాాన 
పరావకే్ష్కుణణి  చ్సేేస ి చ్ేతులు దుల్లప్ేసుకునానరంతా. గుండెలోు  
ర్ాయి పడింది శ్రనుకి. ఇంకా నెల ర్ోజులే వుంది, ఏమచ్యెాాలో 
ఎలా చ్ెయాాలో అని తనునకుంట్ూనన తరుణంలో ఇంట్నిుంచ్ 

ఫో ననచ్చంది” ప దుు నన ఫదకినగా బయలేు ర్ారు, మాయదార్  
మీట్ింగు అయిాందా, లేదా, ఇపుడికెనైా ఊడపిడతార్ా, లేకపో తే, 
సాయంతంా పార్వటకి ప్జ్ఞా లే గతి” అనన కళ్త ా పబాో ధంత  చ్ెైతనా 
వంతుడెై ఇంట్దిార్ పట్ాట డు.. 

పాపం నలెర్ోజులు అతను పడా తిపులు పగవాడకి ి
కూడా వదుు . జీడిపాకం తియాడం నేరుచకోడానికి ఇండయిా వెళిళ 
న లల్లతా ర్ావుగార్  ట్ికెెట్ు  ఖరుచ నాలుగు వలేు. అమెర్ కాలో 
ఏనుగుల ట్ ైనీింగుకి పద ి వలేు. మయామీ అవతలనించ్ కొబుర్  
చ్ెట్లు  తపె్ిుంచడానికి ఇరవెవైేలు, గోలేలక,ీ కరీలక,ీ చుట్ట ల 
క,ీవగెైర్ాలకీ మర్ో ర్ెండువలేు. నాట్కాల సకట్ిట ంగులక ి ఎనిమది 
వేలు. తిండకిి ఆరు వలేు. వెండి త కలకి మర్ో ర్ెండు వలేు. వెరస ి
యాభె ైర్ెండు వేలు.ఇవిగాక పతిాకల కవర్జేిక ిమర్ో ఎనిమదవిేలు. 
సంఘం సగం స మాచ్చ, మగ తాద ి ఆనక జూసుకుందాం అంది. 
పాపం శీ్రనివాసు కెీడటి్ కారుా  పూర్ ీగా ముల్లగ పో యుంది. 

ఎలాు గెతైనేేం శిబిరం గడచి్పో యింది. సమయానిక ి బటే్ర్వ 
లు లేకపో వడం వలు  కోడి కుయాలేదు. అనిన గుడార్ాల దగ గర్ క ీ
వెళిళ కోడలిా కూస ే సర్ కి పాపం శీ్రనివాసుక ీ అతని మతుాలక ీ
గొంతులు పట్లట కుపో యాయి. కొబుర్  చ్టె్లట మీంచ్ పడి శేషార్ావు 
గార్  సుపుతుాడి కాలు బణెణకింది. ర్ెండు ఏనుగులు హారతి 
పళతళలత  పమాుఖుల నతీెిన మొతీడంత , వార్ కి బొ ప్ిుకట్ిట , కారాకీ 
మానికి రవీంత అంతర్ాయం కల్లగ ంది. కులాల కురుక్ష్ేతంా లో 
రకాీ లలచ్ేచట్లట  కొట్లట కోవడం, బురీలు బదు లుకొట్లట కోవడంత  పో ల్లసు 
లు జయకాం చ్సేుకుని విడదీయవలసి వచ్చంది. అయినా అందర్ క ీ
ఆ ఆట్ బాగా నచ్చంది. జీళ్ళ పాకం తీస ్ తీస్ కొందర్ క ి చ్తేులు 
చచుచపడిపో యాయి. చ్రుతిళ్ళళ తినన వాళ్ళకి మరచ్ెంబు అవస 
ర్ాలలచ్ాచయి. చుట్ట చుట్టడంకనాన తాగ తేన ే బావుందని కొందరు 
ఇంతులు అభిపాాయ పడాా రు. అయితే ఇవవేీ కవరవీకుండా, 
ఫ ట్లగాీ ఫరూ, వీడయిోగాీ ఫరూ జఞగీతీ పడాా రు. ఇంట్ింట్ి ర్ామా 
యణం లాంట్ ికొనిన సూపర్ హిట్లట  కారాకీమాల్లన కవర్ చ్ేసారు. ఆ 
మర్ానడు ఆంధ ా దేశం, అమరె్ కా ఖండం ఫ ట్లలత  వీడియోలత  
దడ దడలాడిపో యాయి. అందరూ తెర్ చ్న ననళ్ళళ తెర్ చ్నట్ేట  
వుంచ్ ఆశచరా పడి...పో యారు. తలెుగు సంఘం ప్ేరు మార్ోాగ  
పో యింది. అయితే చ్తంా, వాళ్ళ మరుసట్ి మీట్ింగుకి ప్కాసడిెంట్ల 
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గారు ర్ాలేదు, పమాుఖులలవీరూ ర్ాలేదు. వాకబు చ్సేేీ , శిబిరం 
పుణావా అని లోపలోు పల కుముాలాట్లూ, గుదుు లాట్లూ జర్ గా 
యనీ, దానివలు  ఒకర్  మొహవంట్ే మర్ొకర్ కి అసహాం వసేదేాకా 
పర్ సిి తివళెిళందనీ తలె్లసింది. శీ్రనివాసుకి తన కెీడిట్ కారుా  అపుు 
తీర్చే దార్  కనబడక చ్కిె సగమెైపో తునానడు. 

మళీళ మర్ో శనివారం ప దుు నన. మళీళ ఫో ను మోగ ంది. 
“హలో...శీ్రనివాసు గారు, నమసాెరం, మ ము ఫ్ాు ర్ డాలో ఫలానా 

సంఘం నించ్ మాట్ాు డుతునానం. మీ కారాకీమం అదిర్ ంది సార్ 
మ మూ చ్ేదాు వనుకుంట్లనానం. ఏవేంకావాలో చ్బెుతార్ా?” 

”ముందుగా, అందరూ కల్లస ి పనిచ్యెాాల్ల...” ఇంకా 
శీ్రనివాసు ఏదో  చ్ెపుబో యాడు. అవతల ఫో ను కట్టయిాంద ి

… శీ్రనివాసుకి మళీళ మతి పో యింది !! 
(ఈ మాట్  సౌజనాంత  ) 

సాహితయ భారతి  - విశేషాలు 

కాు ర్నె్స డలిాు న్ గీంధాలయ సమావేశ మందరింలో సాహ ి
తా భారతి, గత నెల (సకప్కట ంబర్) 17వ తదేనీాడు సాహతిా సమా 
వేశం యిేర్ాుట్ల చ్సేింది.శీ్రమతి ర్ాధ కాశ్రనాధుని గార్  సాీగత 
వచనాలు, శీ్రమతి పభా కడిాంబి గార్  పాారినాగవతంత  సభ పాారంభ 
మయింది. ముందుగా, సువిఖాాత లల్లత, సినీ గయే రచయిత, 
డా.వడేా పల్లు కృషి, డా.పుట్ట పర్ ీ నాగపదిాని తాజఞ వాాస సంకలనం 
వాాస ర్ ంచ్ోళిని సభికులకు పర్ చయం చ్సేూీ ,తమ అయాగారు, 
పుట్టపర్ ీ నార్ాయణాచ్ారుాల వార్  దాీర్ా 
పర్ చయమెనై పాాకృత సాహతిాానుబంధా 
నిన అ తరువాత కూడా కొనసాగ సూీ , ఇ 
లాంట్ి అపురూపమెనై వాాసాలను వలెువ 
ర్ ంచట్ం ముదావహమనానరు.  నిజంగా 
యిా రచనవలు  హాలుని కాలం నాట్ ిపపాం 
చం, యిెలా ఉండదేో  కళ్ళకు కట్ిట నట్లట  కని 
ప్ిసుీ ందనానరు.ఆనాట్ ి సాహతిాం, సామా 
నా పజాఞజీవనానికి యిెంత దగగ రగా ఉండే 
దో , వాాస ర్ ంచ్ోళి దాీర్ా పాఠకులకు 
తెల్లసే అవకాశం ఉననదనీ, నాగపదిాని గారు యిా దిశగా మర్ ంత 
కృష ిచ్ేస,ి మర్ నిన రచనలు చ్యేాలని సభాముఖంగా కోర్ారు.  

డా. పుట్టపర్ ీ నాగపదిాని కృతజాతలు తలెుపుతూ, తన 
వాాస ర్ ంచ్ోళి (సాహతిీవాాస సంకలనం) ఆధారంగా 'ననేు చూస ి
న పాాకృత పపాంచం' అనన విషయంగా పసాంగ ంచ్ారు. ర్ెండువేల 
యిేళ్ళనాట్ి యిా గాధాసపీశతి అంట్ే కవేలం శృంగార సపీశతే 
ననన అపవాదు, తరువాత వచ్చన అనకేానేక వాాఖాలవలు  సాహి 

తా పపాంచంలో వాాప్ించ్ ఉననదనీ, సపీశతి లో ఉనన సామాజిక 
సుృహ, పకాృతి చ్తాాలూ,వాసీవిక చ్తణాలను తమ అయాగారు, 
సరసీతీపుత ా పుట్టపర్ ీవారు పర్ చయం చ్ేసని విధంగా, ఇపుట్ ి
తర్ానిక ిచ్రేువ చ్సేేందుకు తనవంతు కృషిలో భాగంగా యిా పాాకృ 
త సాహతిా సంబంధ వాాసాలను తాను రచ్ంచగా, వివిధ పతికా 
లూ, అంతర్ాా ల పతికాలూ, వాట్ిని పచాుర్ ంచ్ తనను పో ా తసహిం 
చ్ాయనానరు. 

దాదాపు కొనిన వందల సంవతస 
ర్ాల కిందట్, ఇపుట్,ి తెలుగు పాాంతం, 
మహార్ాషట రలోని కొంత భాగానిన కుంతల 
దేశంగా వావహర్ ంచ్వేారు. అ పాాంతం 
ర్ాజెనై హాలుడు, (శాతవాహన ర్ాజెైన ఈ 
ర్ాజు యిపెుట్విాడనన విషయంగా, యిెననన 
మతభదేాలునాన, అశీఘోషునిక,ీ కాళిదా 
సుకూ మధాకాలంలో వునానడననదమిాతంా 
ఖచ్చతంగా తెలుసుీ ననది)  మహార్ాష్ట ర పాా 
కృత భాషలో అపుట్ ి వివిధ కవయితుాలూ, 

కవులూ వాాసని చ్నన చ్నన ముకీకాలవంట్ి రచనలను సకేర్ ంచ్, 
వాట్ిక ి సతీసయి అని ప్ేరుప్కట్ాట డని చ్ెబుతూ, కొనిన ఉదాహ 
రణలను కూడా నాగపదిాని సభికులముందుంచ్ారు. అలాగే అతాీ  
(అతీ) అదాు యిే (అదు ం) తుపు (నేయి) రంప (రంపపుప ట్లట ) 
మయిల (మెలై) చ్ోజాం (చ్ోదాం) వంట్ి తలెుగు పదాలు కూడా 
ఉండట్ం వలు , తెలుగు భాష పాాచీనతకు పాామాణణకత చ్కేూర్ న 
తృప్్ీ  దకుెతుందని చ్బెుతూ, అపుట్ి మర్ో రచన 'జసహర 
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చర్ వు' నుంచీ ప్కశైాచీ భాషా ఖండికనూ సభికులకు పర్ చయం 
చ్ేస,ి తన యిా కృషిక ి తమ అయాగార్  కరుణే ఆధారమని విన 
యంగా విననవించుకునానరు. తనకీ అవకాశం కల్లుంచ్న శీ్రమతు 
లు ర్ాధ కాశ్రనాధుని, డా.వెదైేహవ శశిధర్, భావర్ాజు దంపతు 
లకూ, తన పసాంగానిన విని ఆదర్ ంచ్న సభికులకూ, పుసీక పర్  
చయం చ్సేని డా. వడేా పల్లు కృషిగార్ క ీకూడా కృతజాతలందజశేారు.  

తరువాత పఖాాాత అభుాదయ రచయిత హెచ్ాచర్ెె తన 
కవితీ ధో రణణ, తన కవితీ పసాాి నానిన వివర్ సూీ  పసాంగ ంచ్ారు. 
తాను ఎపుుడూ ప్దేల, దళితుల, బాాహాణతేరుల పక్ష్ాన కొండ 
కచ్  ో నిర్ాభగుల పక్ష్ాన నిలబడ ి పో ర్ాడతానని చ్పెుుకొచ్ాచరు. 
గెలుపులో ఎంత  కొంత అనాాయం, అబదధ ం ఉండక తపుదనాన 
రు. చ్ననతనంలో పదాాలు వాాసేీ , అద ి తలె్లసిన తండి ామెచుచకోక 
పో గా “నువుీ బాపననడివా?” అని పశాినసేీ  అద ి తనలో కవితీం 
వాాయడం పట్ు  నిబదధ త కల్లగ ంచ్ందని చ్ెపాురు. అయితే తన దగగ  

ర్  సేనహతిుడు బాాహాణుడని, తను బాాహాణుల ఇంట్లు  వార్  సీం 
త మనిషిలా మసలే వాణిని చ్ెపుుతూ, తన జీవన పసాాీ నంలో 
తానూ ఎదుర్ొెనన పర్ సిి తుల్లన గుర్ ంచ్ వివర్ ంచ్ారు. భోరున 
కురుసుీ నన వానలో సర్ెనై బట్ట లు కూడా లేని ఒక ప్దేవాడు, 
బసుస షకలటర్ లోకి ర్ాలేక చల్లకి వణుకుతూంట్ే చూసని దృశాం 
తనకు మరపు ర్ాదని అంట్ూ అది తన కవితాీనికి ప్ేరాణ అయిం 
దనానరు. కవితల పుసీకాల్లన ఎవీరూ కొనరు కాబట్ిట  – ఊరక ే
ఇచ్చనందువలు  తనకి ఎవర్ త నూ తలలగ గ  ఉండాల్లసన అవసరం 
ర్ాలేదనానరు. అది తన కవితీంలో నికెచ్చతనానికి, తానూ 
నమాన సిదాు ంతానికి కట్లట బడ ి ఉండ ే వసెులుబాట్ల కల్లగ ం 
దనానరు. ఒక పశానకు బదుల్లసూీ  తను ఎవర్  పక్ష్ాన నిలబడ ి
పో ర్ాడుతునానడో  ఆ ప్ేదవాడు కాలకీమంలో ధనవంతుడెైతే – 
తానూ ఆ వాకిీకీ ఎదురుగా పో ర్ాడతానని తెల్లపారు. అనంతరం 
శీ్రమతి ర్ాధ కాశ్రనాథుని వందన సమరుణ చ్ేసారు.  
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Preamble (Not Part of By Laws)  

Telugu Fine Arts Society, Inc. was incorporated in the year 1984. Given the time lapse of approximately  

30-years, it was deemed necessary to reexamine the role of the corporation as it relates to the current 

community needs.  The membership increased significantly and newer generation of trustees may need 

guidance in understanding the corporation’s goals and objectives. In addition, the corporation’s funds including 

endowments grew and they must be protected in the best interest of the corporation. Trustees typically focus on 

the events of the corporation and may not have time to focus on the long term goals. Considering these factors, 

the board of trustees decided to revisit the bylaws of the corporation in consultation with founding and senior 

members of the organization. 
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The concept of creating a second level of oversight was deemed necessary to protect the organization. This 

second level oversight will be provided by senior members of the corporation in order for the next generation 

trustees to seek advice and obtain the guidance on a regular and on-going basis rather than only during 'crisis' 

situations.  These second level leaders to be referred to as advisory board, who shall not conduct the day to day 

business which will be the responsibility of the board of trustees.  The advisory board shall mostly focus on the 

finances, trustee elections, long-range planning, and legal and dispute resolution to help maintain the overall 

integrity of the corporation. 

 

 

ARTICLE 1: GOALS AND OBJECTIVES  

The corporation has the following goals and objectives:  

1. Foster, promote and encourage Telugu language, literature and culture in US.  

2. Promote and encourage fine arts, folk art, classical music and dance, and conduct group cultural 

activities for Telugu people. Conduct and sponsor conferences for Telugu people, celebrate Telugu 

festivals aiming to pass on the cultural heritage to the children. 

3. Preserve and propagate Telugu cultural heritage amongst future generations by exchange of cultural 

ambassadors between North America and other countries including India. 

4. Promote Indian morals and social values among members to establish a stronger Telugu community.  

Protect the civic and communal rights for corporation members in US. 

5. Conduct classes, lectures, workshops, and demonstrations on literature, language, spirituality, and fine 

arts and performing arts to establish and enhance Telugu culture in US and India.  

6. Publish and distribute articles in Telugu literature; honor the Telugu scholars in India and US.  

7. The corporation shall not participate in any political campaign on behalf of any candidate for public 

office or otherwise attempt or lobby to influence legislation.  

8. Receive, administer and disburse gifts and grants of money and property of every kind exclusively to 

not-for-profit charitable, philanthropic, scientific, literary, and educational entities as set forth under 

section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code of 1954 as amended in US or similar entities in other 

countries. 

 

ARTICLE 2: MEMBERSHIP  

1. General Members: All those who are twenty one (21) years of age or over and subscribe to the aims 

and objectives of the corporation and pay the membership dues shall qualify to be general members. 

“Active” general members are those general members who updated changes in their contact information 

(mailing address at the minimum) in the corporation records. It is the responsibility of the general 

members to update their contact information as needed to be able to receive the corporation 

communications including event schedules and election ballots.     

2. Youth members: All those who are between eleven and twenty (11-20) years of age shall qualify for 

membership in the youth activities. No youth member shall have a right to become a trustee or member 

of the election committee, or vote in the election of trustees and other business of the corporation. 

Family shall be defined as husband, wife and unmarried children below the age of 21 years. 

3. The dues for the Life membership and Patron Membership shall be decided by the trustees, from time to 

time. 

4. The General Body: the board of trustees, the advisory board and all the general members 21 years of 

age or over with an independent vote, will constitute the General Body. 

5. The membership is not transferable. 

6.  Removal of a member: If a member has been found to be guilty of fraud, felony, assault, or any other 

crime as defined by the court of law, such member shall automatically lose the membership privileges in 

the corporation.    
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ARTICLE 3: FINANCES 

All financial transactions shall abide by the IRS 501 (C) ruling. 

1. Funds: Separate accounts shall be maintained for membership fund, operations account, and endowment 

account.  Such funds shall be maintained, operated, and disbursed as checks. Cash disbursements should be 

minimized. Expenses can be reimbursed only for the receipts or vouchers submitted to the Treasurer. 

2. Checks that are in excess of $500 that get disbursed for any expenses or other causes should have signatures 

from TWO authorized officers. In the case of membership fund, two signature are required; one by the 

current Treasurer and the other by the chairperson of the advisory board.  

3. Membership Fund:  Revenue collected from all Life and Patron Membership dues shall be held separately 

under the Membership Fund.  Membership fund shall be managed by the advisory board. The Treasurer 

shall maintain the records and sign the checks for disbursements. The Chairperson of the advisory board 

shall have the second signatory authority. Membership fund can be used for: Elections, insurance, and non-

refundable deposits for the venue cancelled due to natural disasters as approved by the board of advisors.  

 

Viewing privileges and access to an investment account (membership fund and endowments) should be 

given to the President, Treasurer, and Chairperson of the advisory board. 

a. If the organization is unable to sustain the annual budget, at the request of the board of trustees the 

advisory board may authorize up to a maximum of 50% of the income generated from the membership 

fund during the previous year, to be transferred as a loan to operational fund to meet the annual budget 

of the corporation in the given year. This loan has to be paid in full before the board of trustees term 

ends. The principal amount held in the membership fund shall not be used for operational expenses of 

the corporation.  

b. The principal amount in the membership fund can be distributed, only with the consent from a 2/3 

majority of the general body. In the event the corporation is dissolved  and liquidated , the board of 

trustees in consultation with the advisory board, after paying  or making provisions for the payment  of 

all of the known  liabilities of the corporation, shall distribute the corporation’s property and assets to 

such organizations as may be  selected by them at that time, provided that such entities are tax exempt 

organizations,  located or domiciled  in United States of America;  if located outside  the United States 

of America, they shall be  non-profit public charities and institutions, dedicated to the objectives similar 

to the corporation  and such distribution for tax exempt is allowed by the State Stature for non-profit 

organizations and section 501(c) (3) of the IRS code.  

c. Any assets not so disposed off shall be disposed of by a court of competent jurisdiction exclusively for 

such exempt purposes or to such organizations as the court may determine, which are organized and 

operated exclusively for such purposes. No private individuals may share in the distribution of any 

corporate assets upon dissolution of the corporation. 

4. Operational account and budget: Income generated from Telugu Jyothi, website and souvenir 

advertisements, program revenues including vendors, and donations collected exclusively for programs shall 

be used as the operating account.  

a. Budget shall be prepared by the Treasurer and approved by the board of trustees for all programs in 

advance of such events. Revenues (cash, credit card and checks) collected at any of the Corporation’s 

events must be tallied immediately at the conclusion of the event-day by at least two trustees and signed 

by both and certified by the President.  

b. It is the responsibility of the board of trustees to meet the annual budget each year.  Detailed audited 

accounts (income, expenses, and net profit or loss) shall be prepared after each event and published in 

Telugu Jyothi.  Treasurer shall prepare an Annual Report each year for the operational account, 

membership and endowment funds and publish in Telugu Jyothi during April every year and presented 

to the general membership at the annual meeting. 
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c. When the corporation makes a net profit in a two-year term, a minimum of 25% of the net profit from  

the operating fund during that term shall be added to the membership fund by no later than March 1
st
  as 

a compulsory savings for the longevity of the corporation which shall be included in the Annual Report. 

 

ARTICLE 4: GENERAL BODY MEETINGS  

Unless otherwise specified in the By Laws anywhere, the Roberts Rules of Order will govern the meetings.    

1. Annual Meeting: 

A meeting of the general body shall be held annually during the Ugadi function or separately at a convenient 

time and for the transaction of important business of the corporation.  

a. The Annual report, including the financials, from the President, Treasurer, and Secretary shall be 

presented to the general body during Annual meeting. 

b. The notice of the annual meeting including the agenda and requirement of the vote shall be sent to the 

general body at least 30-days in advance. 

c. With the approval from two-thirds majority from the trustees, a meeting can be called within 10-days 

during emergencies and time sensitive situations.  (See below for Special Meetings)  

2. Special Meetings:  

Special meetings of the members, for any purpose may be called by the President or the board of trustees 

with a 30 day written notice. The notice for such meetings shall state the purpose of the meeting being 

called for; whether a vote will be taken and the quorum requirement.  

3. Meetings called by General Members:  A general body meeting shall be called by the President at the 

request of at least 20% of the general members requesting a meeting in writing. The notice for such 

meetings shall state the purpose of the meeting being called for; whether a vote will be taken and quorum 

requirement.  The meeting shall be held within 45 days from the date of the notice of such request from the 

general members of the corporation.  

 

ARTICLE 5: TRUSTEE MEETINGS 

a. Quarterly Board Meetings:  

The board of trustees shall meet in-person not less than four times in any year. The meeting agenda shall 

be distributed at least one week prior to the meeting to the board of trustees and the advisory board.  

Advisory board will review the agenda and may add agenda items that require trustee attention. 

Members of the advisory board shall also attend the in-person meetings and discuss financials and long 

term planning but will not be counted for the quorum. All committee members shall attend the quarterly 

meetings and present their quarterly reports. Quarterly reports from the President, Treasurer and 

Membership Chairperson shall be presented during the in-person meetings. 

b. Monthly Meetings :  

The Trustee board shall have regular meetings at least once a month to discuss various issues related to 

programs and the business of the corporation.  The meeting agenda shall be distributed at least 24 hours 

prior to the meeting.  

c. Special Trustee Meetings: 

At the request of majority of the trustees, a special trustee meeting can be called by the secretary to 

discuss a specific topic and/or business of the corporation. Agenda of such meeting shall be sent to all 

the trustees and the advisory board, along with purpose of the meeting. Advisory board members may 

attend such meeting.  

d. Minutes with roll call vote, attendance, and quorum will be maintained for all discussions and decisions 

taken at the Annual, Quarterly and Monthly meetings; objections raised will be documented. 

e. Telephone Meetings other than quarterly meetings may be held using the teleconference technology. 

Minutes with roll call vote, attendance, and quorum will be maintained for all discussions and decisions 

taken at teleconference meetings. The minutes are considered valid to conduct the business of the 

corporation. 
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f. When the President is unavailable, a trustee board meeting can be conducted with at least one officer 

participating to discuss the time sensitive matters of the corporation. A member from the advisory board 

shall be present at such meeting.  

g. All meeting minutes shall be distributed to the trustees and advisory board no later than one week of any 

meeting held.  A hard copy of the minutes of all meetings held during the year should be included in the 

President and Secretary files for documentation purposes for future. The minutes shall be provided if 

demanded by a court of law.  

h. At the end of each fiscal year, the Secretary shall create an electronic copy of the corporation activities, 

including the minutes of all meetings and communications and archive it for future reference. 

i. The quorum requirement for all trustee board meetings shall be a majority of the trustees with the 

exception of an ‘event’ related meetings.   

j. No trustee should vote on a question in which he has a direct personal or pecuniary interest not common 

to other members of organization including the President, who shall disqualify himself in such instances 

vacating the seat to the VP.  

k. The Electronic and Teleconference Meetings shall provide conditions of opportunity for simultaneous 

aural communication among all the participating members just like face to face meetings. Notice shall 

be given along with the agenda and a telephone number to call for the teleconference.  Quorum is 

required. Vote shall be taken for actions proposed by the board.   
l. Voting by Electronic Mail: Approval of a proposed action obtained by telephone, in writing or by 

electronic mail (email vote) is not considered as the final approval by the board, since the members 

lacked the opportunity to mutually debate and decide the matter. If an action is taken on such a basis, it 

must be ratified at a regular properly called board of trustees meeting in order to become an official act 

of the board. 

m. The minutes of the meetings are accessible only to the board of trustees and advisory board, unless the 

board of trustees grants the permission to a member of the corporation to inspect them.  

 

ARTICLE 6: BOARD OF TRUSTEES 

1.  The board of trustees is the executive body for the corporation. Except as otherwise required by law or 

provided by these bylaws, the entire corporation’s affairs, business and events shall be vested in its 

board of trustees.  

2. The board of trustees of the corporation shall consist of nine (9) trustees elected by the general members 

of the corporation either in person, or by proxy or by mail.  

3. The officers of the corporation shall be a President, a Vice President, a Secretary and a Treasurer, who 

shall be elected from and by the members of the board of trustees. President and Treasurer shall be a 

permanent resident or citizen of the United States. It is advisable for Vice President and Secretary also to 

be a permanent resident or citizen of the United States. A trustee must have served at least one prior 

term to become eligible to be elected as President, Vice President, Secretary, and Treasurer.  If there are 

no eligible trustees or if eligible trustees decline to be elected as the officers, the trustees-elect in 

consultation with the advisory board shall elect members among the trustees with service experience in 

other nonprofit entities and the best available trustees for the officer positions.  

4. The board of trustees shall at its first meeting or soon after, designate and appoint the remaining trustees 

as chairpersons of committees to oversee various projects, activities and events undertaken or organized 

by the corporation such as Annual events, Community Affairs, Membership Services. IT Services and 

Youth Affairs. 

5. Five ad hoc committees shall be formed by the trustee chairs as described in Article 20.  

6. The term of the trustees and the officers shall be for a period of two years or until their successors have 

been chosen. The term of the board of trustees and the officers shall begin from May 1
st
 following the 

elections and end on April 30
th

 after the two year term. A period exceeding 365 days shall be considered 

as one full term.  No member shall serve as a trustee for more than two continuous terms.  
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7. No officer or director shall receive any salary or compensation from the corporation. 

8. The trustees cannot write the Bylaws amendments or conduct elections independently.  

9. If any vacancy arises in any office board of trustees for any reason, nominations will be requested from 

general membership and the board of trustees, in consultation from the advisory board, shall select a 

member of the board of trustees as an officer, and a member of the corporation nominated as a trustee. 

10. Trustees are expected to maintain ethical and professional conduct during their service at all times. 

Professional discipline and honesty are absolute requirements. The meeting discussions and decisions 

are considered confidential. The internal emails among the trustees should never be circulated among 

the public. Personal differences should not influence corporate matters. Any grievances due to 

misunderstandings or personal differences among the trustees can be forwarded to the advisory board in 

writing with evidence if any, for further action.  

11. The corporation data shall not be used for non-corporation purpose without the approval of the board of 

trustees. 

12. If the trustees are unable to take a decision or definitive action on any organizational issue, after 

conducting detailed discussions in two sittings, they shall forward the matter to the advisory board for 

further consideration and guidance. The advisory board shall make a final decision and respond to the 

trustees in a timely manner.  

13. When a trustee engages in activities that have potential 'conflict of interest', he/she shall inform the 

advisory board for guidance. 

14. Upon the formation of the election committee, the trustees should neither interfere with the election 

process nor should they nominate, second or support any candidate.   

15. Resignation of a trustee must be submitted in writing to the Secretary/President during a regularly 

conducted meeting.   Board of trustees may wait until next meeting to fill the vacancy and give the 

trustee an opportunity to reconsider his resignation under some circumstances.  

16. As the corporation is formed by its members, no action of the board of trustees can alter or conflict with 

any decision or tradition made by the members.  In an effort to protect the best interests of the 

corporation, the members when the quorum is met, can rescind or amend any action of the board.  The 

trustees are elected by the members and are responsible to protect the interests, objectives, reputation, 

and finances of the corporation during their term.  All the board members have equal responsibility 

while conducting the business of the corporation. 

 

ARTICLE 7: REMOVAL OF A TRUSTEE  

1. Misconduct: 

The board of trustees may suspend a trustee/officer for a cause and remove him/her after the final 

determination that cause exists for removal, by a 2/3-majority vote by trustees and forward the decision 

to the advisory board. Documentation of the improper act and board of trustees decision shall be 

discussed in detail by the advisory board in the presence of the defendant trustee. The defendant trustee 

shall be allowed to defend his/her act with valid documentation. The trustee shall be removed with a 

majority vote from advisory board and such decision shall be considered as the final closure for this 

issue. (‘Cause’ is defined as any acts of fraud, deceit, misuse of any corporation data, stealing, 

misappropriation or commission of any act which is felony, irrespective of whether the corporation itself 

is the victim or not of such acts or activities that are in direct conflict with the interests of the 

corporation; violation of By Laws of the corporation; lack of ethics; poor professional conduct).  

2. Absence from Corporation Activities: 

a) In the absence of valid family or health reasons, a trustee shall automatically lose his/her position if 

he/she does not attend consecutively two  monthly meetings or programs conducted by the board of 

trustees.  

b) When a Trustee was unable to participate in 50 % of the meetings & programs conducted by the 

corporation, he/she shall be notified in writing that he/she may lose the trustee position. Should 
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there be no improvement in the attendance, such issue shall be discussed in a properly scheduled in-

person meeting by the trustees and vote shall be recorded for any actions taken. Participation via 

teleconference shall be considered as active participation. 

c) When a trustee spends less than 50% of the time in a meeting, his/her presence shall lose the 

attendance credit and this practice should be condemned.   

d) When a trustee was unable to participate in 50 % of the meetings and programs conducted by the 

corporation during the term, he/she will not qualify to contest for the second term in the elections.   

 

ARTICLE 8: QUALIFICATIONS TO BECOME A TRUSTEE 

1. Any person who is a general member of the corporation for not less than two years on the 1
st
 day of 

November in the year of election shall qualify for the position of a trustee.  

2. Trustees shall be able to speak and communicate in Telugu. 

3. No member shall serve as a trustee for more than two continuous terms. After a minimum break of one 

term following two continuous terms of service, a member from that trustee family will be eligible to 

serve for up to three more terms again as trustee or advisor.  

4. The husband and wife cannot serve simultaneously as trustee and/or advisor at any given time.  

5. The lifetime maximum for any family to serve on the board of trustees individually or husband and wife 

together is 10 years.  

6. Trustees during their tenure shall not hold any official position in another community based non-profit 

organizations.  

 

ARTICLE 9: NOMINATIONS AND ELECTIONS  

1. Nominations/Elections (N/E) Committee shall conduct the process of seeking nominations, conducting 

elections and setting guidelines.  Applicable Federal and state laws shall be abided by the corporation in 

addition to these Bylaws for matters relating to elections and finances of the corporation. 

2. In the year of incorporation, the boards of trustees are elected by the general body at a scheduled and 

convenient meeting of the general body. 

3. In the subsequent years nominations shall be accepted by petition by mail and the elections shall be 

conducted by mail or electronic ballots. 

4. The detailed election procedures and dates shall be described in an election manual, approved by the 

board of trustees and advisory board and posted on the corporation website. The election manual shall 

be updated by the N/E Committee prior to calling for the nomination petitions.  

5. The Secretary shall mail a list of all eligible members to the N/E Committee chair no later than 

November 1
st
 in the year of election. 

6. The N/E Committee calls for nominations from the general members for the board of trustee positions 

by November 10
th

 of the election year. The nominations duly proposed and seconded by the general 

members of good standing shall be received by December 1
st
 of the election year. 

7. Members of the same family (husband and wife, and children as independent general members) shall not 

serve as a trustee or a member of the advisory board during the same period. 

8. Only one general member from the same family (husband and wife, and children as independent general 

members) is eligible to nominate or second a trustee candidate. Such a general member shall be a Life 

member of the organization in good standing for two full years.  

9. The nominations shall include a payment by check payable to Telugu Fine Arts Society, Inc. to cover 

part of the cost of conducting elections.  The fee shall be noted in the election manual.  The fee shall be 

refunded if a candidate is disqualified to contest in the election. 

10. The dates to withdraw a nomination, ballot mailing and return dates, date of ballot counting and 

announcing the election results shall be included in the election manual and may be updated if necessary 

for each election year. Elections shall be completed by no later than March 15. 
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11. The N/E Committee shall call for a meeting with the existing and newly elected board of trustees 

following the election and conduct officer elections to facilitate the formation of the new board. Election 

of the officers shall be by ballot. The N/E Committee ceases to exist after the formation of the full new 

board of trustees. The new board of trustees / advisory board may be introduced during the Ugadi 

program or announced by May 1 in case the Ugadi function is not held. 

12. Election disputes shall be resolved by the N/E Committee with guidance from the advisory board when 

required. 

 

ARTICLE 10: QUORUM 

Quorum of Trustees 

Majority of the board of trustees shall constitute a quorum for all trustee meetings and for the transaction of any 

business. The vote of a majority of the board of trustees present in a meeting at the time of a vote, if a quorum is 

present at such time, shall be the act of the board of trustees.  The quorum has to be maintained at all times for 

Trustee meetings. 

 

Quorum of Members  

20% of the “active” general members of the corporation present in person shall constitute a quorum for all 

purposes to hold a meeting. The vote of a majority of the general members present at the time of a vote, if 

quorum is present at such time, shall be the act of the members of the corporation to pass a vote.   

 

ARTICLE 11: VOTING BY MEMBERS  

1. Every “active” general member in good standing for one full year by November 1
st
 of the election year, 

shall be entitled to one vote on each matter – submitted for a vote by members. 

2. Husband and wife of a family membership shall be entitled to receive two ballots. An unmarried child 

below 21 years of age living with the parents does not have a vote unless such unmarried child has taken 

individual membership. 

3. Voting by Ballot :  

a. It shall be the member’s responsibility to inform the corporation any change in the family 

membership status that requires only one ballot to be mailed.   

b. A member may request the corporation to mail separate ballots to the husband and wife in case of 

separation. 

c. Voting on behalf of a deceased member will be fraudulent and invalid. The voting privilege of the 

person, who used fraudulent vote, will be withdrawn for 4 years and the vote will be invalid.  

4. Voting in person:  

a. All the general members are urged to attend the general body meetings held annually or otherwise 

on a demand for a specific cause. Membership validity and address will be verified.  

b. Members that are eligible to vote and did not receive the ballot may request a duplicate ballot in 

writing. Election committee shall be responsible for sending the duplicate ballot if needed.  

 

ARTICLE 12: MAGAZINE  

1. A magazine of the corporation shall be published to encourage Telugu literature, to provide 

communication of the corporation business and community and youth affairs. 

2. The magazine shall be maintained by an Editor with the help a magazine committee including one or 

more Associate Editors. The members of the committee are selected by the Editor in cooperation with 

the board of trustees. 

3. The publication frequency and size shall be determined by the board of trustees with due consideration 

of the funds available. Advertisement revenues shall be used to meet part of the publication and mailing 

costs of the magazine. The board of trustees shall determine the annual budget for the magazine. 
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4. The magazine committee shall meet at least four times a year to review the contents of the magazine. 

Minutes of the meetings shall be maintained. 

5. There shall be one trustee designated for administration of the magazine including publishing, printing, 

mailing and advertisement. 

6.  The board of trustees in consultation with advisory board as needed shall reconfirm the editor or 

appoint a new editor every two years during the non-election year. 

 

ARTICLE 13: WEB SITE  

1. A website of the corporation shall be maintained to provide information and services to members.  

IT/Web committee with guidance from the Secretary and/or the President is responsible to prepare all 

communication on the web or distribute by bulk electronic mail. 

2. The access privileges to the database should be given to the IT Chair and President of the corporation 

and one member of the advisory board.  

3. The IT committee shall meet at least four times a year to review the contents of the web site, to manage 

and to administer the budget and advertisements.  

 

ARTICLE 14: TRUSTS AND ENDOWMENTS (LONG TERM) 

1.   General members may contribute funds not less than $5,000 ear-marked for a specific project to initiate 

a long term Trust/Endowment (a) to support a registered not for profit organization annually or (b) to 

initiate and promote a cause periodically  in USA or India through the corporation  with objectives that 

are similar to the corporation. The request shall be submitted in writing. The request shall include 

objectives and restrictions; financial controls and distributions to be used and the names of three 

members who will manage the Trust/Endowment for a specified period. 

2.    The trust shall be approved by the board of trustees with due diligence and ratified by the advisory 

board based on its objectives, financial commitments and controls provided. 

3.    The corporation shall account for these funds and any interest collected. Each Trust/Endowment will be 

kept separate in separate accounts. Quarterly and annual statement of each Trust/ Endowment will be 

sent to the committee in charge of the Trust.  

4.    The corporation (board of trustees and advisors) shall appoint a three-person committee to manage the 

Trust funds for meeting the objectives of the project. The committee members include one officer of the 

corporation, one member nominated by the Trust sponsor, and one member of advisory board or 

optional general members who may be nominated by the advisors. One member nominated by the Trust 

sponsor will get the signatory authority along with the officer of the corporation. 

5.    The corporation shall assign a project coordinator from the membership to oversee the project and 

report to the trustees and advisors every quarter. 

6.    When the Trust funds are supporting another registered entity, the project sponsor shall reveal any 

conflicts related to the project with personal interests or to his immediate family members and sign the 

'disclosure'. 

 

ARTICLE 15: PHILANTHROPIC ACTIVITIES (SHORT TERM) 

1.   General members including board of trustees may initiate, support or sponsor a charitable or 

philanthropic short term project/cause to be undertaken under the aegis of the corporation.  

2.   The project shall be approved by the board of trustees based on its objectives, financial commitments 

and the controls provided in the application and ratified by the advisory board. Due diligence is required 

before approval. 

3.   The project sponsors shall be responsible for publicity of the project; follow and report on its progress 

periodically to the board of trustees. The sponsor shall sign the disclosure for any 'conflict of interest' 

reflected. 
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4.   The corporation shall accept the donations, collect the funds and disburse the contributions to the project 

after deducting handling charges. The funds shall be distributed to entities that are eligible to receive 

such funds. 

5.   The project shall be closed after a maximum of 120-150 days of existence; but can be reactivated 

annually. Treasurer shall prepare a detailed report on the project up on closure and present to the board 

of trustees at the quarterly meetings. 

6.   General members may donate funds to the organization towards a designated charitable or philanthropic 

project/cause that is conducted by another registered entity, annually or frequently as needed. 

7.   Such donations will be disbursed after deducting the appropriate handling charges determined by the 

board of trustees. 

8.   The corporation may initiate a short term project or raise funds from general members for a 

cause.  Corporation may also donate money from reserve funds to match a percentage portion of the 

funds collected. Handling charges may be waived. Ratification by the advisory board is required to 

donate reserve funds. 

 

ARTICLE 16: ADVISORY BOARD  

Qualification for Advisory Board: The members of the advisory board should be unbiased and maintain 

neutrality.  

i. Shall be a Life member of the corporation for at least 10 years; Should have been exposed and involved 

in the corporation events in the past; 

ii. Two members of the advisory board shall be from the past trustee pool; 

iii. Shall have in depth knowledge about the history of the corporation and the bylaws; and  

iv. Shall have proven dexterity with exposure and experience from other local/national nonprofit 

associations. 

   

1. (a) Initially, a five (5) member advisory board shall be selected by the board of trustees; (b) After two 

years, to facilitate staggered term, two members of the advisory board shall step down voluntarily and 

replaced by new members selected by board of trustees; (c) After the formation of the advisory board in 

step b, every two (2) years, two or three members (alternately) of the advisory board shall step down 

after 4 year terms and replaced by new members selected by board of trustees; (d) If a member steps 

down prior to the 4 year term a new member may be selected by the board of trustees.     

2. The members of the advisory board shall serve for a four year term and no more than one term. No more 

than three members of the advisory board shall retire in the same year. . There shall be a gap of at least 4 

years for a retiring trustee to become a member of advisory board.  

3. The chairman of the advisory board shall be elected by the members of the advisory board. The 

chairman of the advisory board will be ex-officio trustee on board of trustees. The chairman will attend 

the board of trustee quarterly meetings regularly, but will not be counted for the Quorum.  In the event 

he cannot attend a meeting, he/she will designate another member from advisory board to attend a 

trustee meeting. This process will build a liaison between the board of trustees and advisory board.  

Other members of the advisory board may attend trustee meetings periodically. All the members of the 

advisory board shall receive the copy of the board of trustees meetings minutes.  

4. The advisory board will be responsible for maintaining the membership fund and all Endowments. The 

advisory board plays a pivotal role in the formation and maintenance of other designated trusts and 

endowments held under the corporation’s name. The advisory board is responsible to oversee the 

philanthropic projects undertaken.  

5. The advisory board, in consultation with the trustees and financial experts, shall establish an investment 

policy for all corporate funds every quarter.  The asset allocation shall be rebalanced semiannually or 

more frequently if necessary. 
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6. The members of the advisory board shall have at least six meetings in a year. Minutes of such meetings 

and decisions taken will be maintained for records and a copy will be sent to the officers with any 

actions suggested. The president and treasurer of the corporation shall be included in the advisory board 

meetings as needed. When certain differences or misunderstandings exist between trustees, the advisory 

board shall consider both sides of explanations. The advisory board’s decision shall be considered as 

final. 

7. The Secretary and Treasurer shall provide the advisory board all the material information requested in a 

timely manner.  

8. The advisory board has the ultimate responsibility to safeguard the integrity and ethics, finances, 

and reputation of the corporation at all times.  At times, other general members may be consulted to 

address difficult issues, with prior notification of the board of trustees. 

9. In addition to the long range planning, other responsibilities of the advisory board include:  

 Resolve disputes among the trustees and general members related to the business of the corporation. 

The advisory board in consultation with the Trustees may form the Appeals Review and 

Disciplinary Committee to address complex issues (See Article 24).   

 Oversee the corporation elections and ratify the By Laws changes.  

 Aid the board of trustees to fill the vacancy when a trustee leaves during the term. 

 Suggest members to serve on Nominations and Elections Committee and Bylaws Committee. 

 Suggest Editorial Committee members for Telugu Jyothi. 

 Guide the board of trustees for programs of overseas artists and dignitaries.  

 Budget verification and discussion for programs that exceed $20,000 expenses.   

 Guide the board of trustees with the legal, Internal Revenue Service, and financial issues as needed. 

 

ARTICLE 17: AMENDMENT TO THE BYLAWS  

1. Members of the By Laws Committee shall recommend Bylaw amendments as needed for approval by 

board of trustees. Upon the approval, the approved version shall be ratified by the advisory board and 

mailed to general members for review and suggestions if any, within 30 days.  By Laws Committee shall 

consider the suggestions from the members and may make feasible changes in the amendments and 

inform the changes to the board of trustees and the advisory board. The final version shall be posted to the 

members with an effective date.   

2. The board of trustees, with the help of By Laws committee and advisory board, shall have the power to 

make, alter and repeal Bylaws by 2/3-vote.The Bylaws made by the board may be altered or repealed by 

an affirmative majority of the general members of the corporation. Any bylaws made by the majority of 

the general members of the corporation shall not be altered or repealed by the board of trustees.  

3. General members may propose amendments for consideration by the By Law Committee. The 

amendment may be implemented depending on its merit or rejected. A bylaw amendment proposed by at 

least 20% of the general members in writing shall be sent for vote by the general members. 

 

ARTICLE 18: DUTIES OF THE OFFICERS OF THE CORPORATION 

President: 

 The President shall be well versed in parliament law and be familiar with the bylaws and traditions of 

the corporation.  

 The President is in charge of all activities and business of the corporation. He/She shall respond to 

inquiries from members promptly and expedite business protecting the membership rights.  He/She shall 

preside over meetings of the trustees and general body. 

 Will appoint working committees and members to those committees, in consultation with the board of 

trustees. 

 Represent the corporation before the public. 
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 Shall sign all necessary documents on behalf of the organization. 

 During the temporary absence of any officer or chairperson the President shall assign his or her 

responsibilities to other trustees. 

 It is responsibility of the President to improve the quality, reputation, public image and finances of the 

organization. 

 Attend the advisory board meetings as needed and respond to their requests in a timely manner. 

Vice President: 

 The Vice President shall perform all the duties of the President during his/her absence and perform any 

other duties assigned from time to time. He shall become the President for the unexpired term if the 

President leaves the corporation. 

 Vice President shall act as a public relations officer and take charge of fund raising and help the 

Treasurer as needed. 

 When the President is unavailable, a board of trustees meeting can be conducted having with the Vice 

President as the presiding officer to discuss the time sensitive matters of the corporation. 

Secretary: 

 Responsible for arranging the meetings and to prepare and distribute minutes of all meetings (including 

conference calls) to the board of trustees and the advisory board. 

 The minutes shall include the attendance, quorum, and the vote on decisions made by the board of 

trustees. 

 Secretary is responsible for all official correspondence, reminders, signatures and coordination of 

electronic flyers. 

 Shall maintain an official file and custody of all records including the electronic documents (other than 

those under the custody of the Treasure/President). At the end of each fiscal year, the Secretary is 

responsible for creating an electronic copy of the corporation activities, including the minutes of all 

meetings and communications and archive it for future use.   

 Shall attend meetings on behalf of and representing the organization. 

 Shall file for any certificates required by statue of Federal or State. 

 Help the President advisory board in legal transactions and paper work as needed. 

 Shall perform such other duties assigned to him by the President. 

Treasurer: 

 The Treasurer shall maintain all corporation funds separately (membership, endowments, and operating 

accounts)  

 Maintain all bank accounts and monitor the growth on special funds. 

 Shall perform and maintain records of all financial transactions. 

 Shall make disbursements that are approved by the board of trustees. 

 Keep accurate account of the receipts and expenditures. 

 Provide financial reports at the Trustee/advisory board quarterly meetings. 

 Prepare annual financial statement, get it audited, and inform the general members in April and 

publishing in Telugu Jyothi, March/ April edition; prepare and submit the corporate tax returns on time. 

 Send bills and collect money from the advertisers. 

 Shall sign, countersign, make and endorse all the checks/drafts in the name of the corporation. 

 Shall prepare the budget and maintain the accounts for each program. 

 In the event of undue loss of $2,000 or more from an event or a total loss of $5,000 during the year, shall 

alert the board of trustees and the advisory board. 

 

ARTICLE 19: CORPORATION EVENTS AND ACTIVITIES 

1.  Ugadi, Trimurty Day and Deepavali celebrations shall be conducted annually to encourage local talent 

among youth and adults.  Sankranthi and summer picnic shall be conducted, weather permitting. 
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Cultural programs shall be performed with a mixture of classical, semi-classical and folk art forms. Each 

annual event shall be budgeted to be self-sufficient with some profit. Admission fee shall be decided by 

trustees. 

2.  Literary programs shall be held periodically to encourage Telugu language and literature among the local 

Telugu community, with minimum expenses.  Scholars from other states and India may be invited and 

honored during such programs as feasible. The corporation shall encourage formation of Telugu schools 

locally and sponsor their annual programs.  

3.  Commercial programs can be conducted by professional artists established in US or from India. Such 

programs shall be designed to make profit for the organization.  

4.  The events should be self-supportive financially. Any event that has a budget of $20,000 or more and a 

payment of $5,000 or more to the performers/ group shall be ratified by the advisory board. The trustees 

must demonstrate to the advisory board that such amounts are recoverable through the program budget.  

5.  At least one General body meetings shall be conducted during Annual events with prior notification and 

agenda.  

6.  Programs to encourage rare and disappearing special art forms like Harikatha and other folk art forms 

shall be conducted to retain the heritage even if a loss of $1000 is expected and agreeable to board of 

trustees  

7.  The corporation may undertake a joint venture or sponsor cultural and literary events conducted by other 

nonprofit organizations in the region. Item 4 of this Article shall apply for the budget.  

8. The corporation shall not entertain fund raising activities or dinners to support politicians or other 

celebrities from film industry. Board of trustees with help from advisory board may plan official events 

for dignitaries or cosponsor the official events organized by other organizations. 

9.  The corporation shall not promote religious leaders promoting caste or cult. Spiritual lectures promoting 

self-realization, scriptures, dharma, human values for awareness and spiritual enlightenment may be 

encouraged.  

10. The corporation may indulge in fund raising events for community support and humanitarian causes 

during emergencies from calamities and natural disasters in US, India, and other countries.   

11. The corporation may promote health fairs, health education, senior citizen forum, college fair, youth 

counseling and seminars for women and children, job fair and such other community projects that 

nourish Indian community.  

 

ARTICLE 20: AD HOC COMMITTEES 

Five ad hoc committees are formed following the formation of the new board of trustees every two years by the 

trustees who chair Annual Events, Community Affairs, Membership Services, IT Services, and Youth Affairs as 

the chairs of the ad hoc committees.  The President and each chair shall select 2-4 persons from the membership 

at large to help the committees operations. The members of the ad hoc committee shall be ratified by the board 

of trustees at a regularly convened meeting. Each committees meets as a team as needed to conduct the business 

of corporation.  The committee members may attend the board of trustee meeting at invitation by board of 

trustees with no voting rights.  Committee members may be replaced and additional members may be added to 

the ad hoc committee by the chair with the approval of the board of trustees.   

 

The President shall be ex officio member of all ad hoc committees and may attend the committee meetings and 

participate in the activities. 

   

ARTICLE 21: BY LAWS COMMITTEE 

1. Bylaws Committee is a standing committee with 5 members selected by the board of trustees and 

ratified by the advisory board. Upon the formation of the new board of trustees, the Bylaws Committee 

is formed with three (3) Life members with at least 10 years experience with constitution and bylaws of 
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not-for-profit organizations, one member from advisory board, and one member from board of trustees.  

The committee shall protect the interests of the corporation and work independently.  

2. The committee chair may replace a member in the committee if necessary for effective operations of the 

committee.  

3. The President shall be an ex officio member of the committee and may attend the committee meetings 

with no vote and will not be counted in the quorum requirement.  

4. The function of the committee is to clarify and respond to the questions on the corporation By Laws 

forwarded by the members, advisory board, and board of trustees in a timely manner.   

5. Bylaws Committee shall recommend bylaw amendments periodically as needed for approval by board 

of trustees.  

 

ARTICLE 22: FINANCE COMMITTEE 

1. Finance Committee is a standing committee with 5 members selected by the board of trustees and 

ratified by the advisory board and the board of trustees. It is formed with three (3) Life/Patron members 

who are well versed with the investments, trusts, finances of not-for-profit organizations, and financial 

planning, the Treasurer, and a member of advisory board. The committee shall protect the interests of 

the corporation and work independently.  

2. The committee chair may replace a member in the committee if necessary for effective operations of the 

committee.  

3. The Finance Committee will meet 3-4 times in a year to oversee the accounts, address the deficiencies, 

and suggest any improvements as needed. Semiannual reports will be submitted to board of trustees and 

advisory board.  

4. The President shall be an ex officio member of the committee and may attend the committee meetings 

with no vote and will not be counted in the quorum requirement.  

 

ARTICLE 23: NOMINATIONS AND ELECTIONS (N/E) COMMITTEE 

1. This is a special committee that is formed for the purpose of nominations and elections every two years 

and it ceases to exist after the formation of the full new board of trustees.  

2. The board of trustees by resolution adopted by a majority of the board during a regular meeting and 

ratified by the advisory board shall appoint a chair and two to four members as N/E Committee from the 

Life members of the corporation. N/E Committee members shall be Life members of the corporation for 

at least the past 10 years and have in depth knowledge of By Laws and some experience in conducting 

elections.  N/E Committee shall be formed before November 1
st
 of the election year. 

3. The N/E Committee shall safe guard the interests of the organization and function independently. The 

current members of the board of trustees or the advisory board shall not be a member of the N/E 

committee.  The members of N/E committee shall not contest in elections while serving on the N/E 

committee. In case of vacancy in the N/E Committee during the election, the N/E Committee chair shall 

appoint another Life member and inform the board of trustees. 

4. The N/E Committee shall convene as needed to prepare the Election Manual and plan the nominations 

and election process. 

5. N/E Committee shall screen the nominations received, contact each candidate to obtain his/her 

acceptance of the nomination and get assurance that he/she will serve in the specified office in full 

capacity if elected. 

6. N/E Committee may disqualify a candidate based on attendance of meetings for an existing trustee who 

wishes to serve a second term, fraudulent information in the nomination, and conflict of interest.  

7. N/E Committee shall submit a detailed written report to board of trustees following the completion of 

elections. The report shall be stored as a permanent record in the corporation files. 
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ARTICLE 24: APPEALS REVIEW AND DISCIPLINARY (ARD) COMMITTEE 

When a dispute or complaint is received by board of trustees or advisory board, an Appeals Review and 

Disciplinary Committee shall be formed with 5 to 7 members selected by the board of trustees and ratified by 

the advisory board. Two members of the committee can be from the community at large and non-members of 

the corporation. ARD Committee members shall be Life/Patron members for at least 10 years with detailed 

knowledge of the corporation activities, not-for-profit organization operations, and general practices in a 

corporate structure.  ARD Committee shall act independently to uphold the ethics and integrity of the 

corporation and not be influenced by the board of trustees or advisory board. The ARD Committee can conduct 

independent investigation and interview any other committees or accused candidate when necessary, request for 

any documents and data available, and obtain legal opinion as needed.   

 

Members of the board of trustees or the advisory board shall not serve on the ARD committee. 

  

ARD Committee is a special committee formed for a specific purpose and it ceases to exist after the task is 

completed and a final report is submitted to the board of trustees. 

 

The ARD Committee shall review the issues brought to their attention in writing, by board of trustees or 

advisory board regarding the conduct, discipline, and ethics by other board members while conducting the 

corporation business. The committee shall also resolve the disputes among the members of the board of trustees.  

 

Any information obtained through such investigation cannot be made public by the committee or the member. 

When a member of board of trustees is removed from the office, the organization shall disclose to the public 

just that fact and none of the details connected with the case shall be revealed to the public. To make any of the 

facts public may constitute libel. The accused has the right for a due process, to appear before the ARD 

Committee and defend himself/herself and he/she shall be fairly treated. He/she may wish to submit a 

resignation.  When the investigation is concluded ARD Committee shall submit a detailed written report with 

suggestion for any remedial measures. This report shall be kept as a permanent record in corporation files. 
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