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Shri. Kalvakuntla Chandrasekhar Rao
Honorable Chief Minister of Telangana
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Best wishes to

American Telangana Association

Sreedhar Bandaru

Executive President-NA

Sumanth Garikarajula
General Secretary

Raj Gowlikar – Vice President
Naresh Chalimeda – Vice President
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Kiran Gontuka – Joint Secretary
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Best Compliments from
Fine Dining & Catering
29205 Orchard Lake Rd
Farmington Hills
Orchard lake & 13 Mile

Phone: 248 677-5555
Catering: 248 677-6789
Fax: 248 562-5555

Total Capacity 230 Guests
Banquet Hall for 85 Guests
(State of the art Audio visuals for business meetings)

Two separate private rooms for 9 and 18 Guests
Desi Bar for 12 Guests
Waiting for 11 Guests and Sele Point area seating for couple

State of the art Rest Rooms
Table top digital service
Best Ambiance in town
Open 7 days a week, until midnight

South Indian, North Indian & Indo-American
We do catering for all occasions
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Honorable Governor of Maharashtra
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Shri. Bandaru Dattatreya

Honorable Minister of State for
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Government of India
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Mr. Gary C. Peters
Honorable Senator for State of Michigan
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Ram Mohan Reddy Konda
President of American Telangana Association

"నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ" అని ప్రవచంచన అభ్యుదయ కవి, కళాప్రపూరణ దాశరథి గారి పలుకులు అక్షరాల సతుమని నిరూపితమవుతునన ఈ

శుభసమయంలో, ఆమెరికాలో నివశిస్తునన ప్రతి ఒకక తెలంగాణావాది గత కొన్ననళ్ళుగా మనకంటూ అమెరికా వాుపుంగా తెలంగాణ వాదులందరికి ఒక సంసథ

వుంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర పురోభివృదిికి, మన ప్రజల సౌభాగాునికి మరియు మన సంసృతిని మన భావితరాలకు విసురించందుకు అనిన రకాల

ఉపయోగమంటందని, ఎపుుడెపుుడా అని ఎదురుచూస్తునన తరుణమలో 2016 మార్చ్ 12న అమెరికా రాజధాని వాషంటన్ డి.సి మహానగరంలో "అమెరికా

తెలంగాణ సంఘం" రూపంలో మీమందు సాక్షాతకరించంది. మన ఈ "అమెరికాతెలంగాణాసంఘం" అన్నది అమెరికాలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో వునన
సాథనికతెలంగాణ సంసథల ఐకు సమాఖ్ు.

ఈ సంసథ ఆవిరాానికి తెరవెనుక మరియు మందు అహరినశలు కృషచసిన ఎంతోమంది నా తోటి తెలంగాణా సోదరసోదరీమణుల కృష వెలకటటలేనిది.

"అమెరికా తెలంగాణ సంఘం" ఆవిరావించన అనతి కాలంలోన్న విశేష్ట్ ఆదరణతో, ఉవ్వేతున ఎగిసిపడుతూ, ఎవరూ అందుకోలేనంత వ్వగంతో అప్రతిహతంగా

మందుకు దూస్తకుపోవటానికి కారణభూతులైన అమెరికావాుపుంగా వునన తెలంగాణావాదులు, శ్రేయోభిలాషులు, ప్రతుక్షంగా మరియు పరోక్షంగా

అన్నకరకాలుగా సహాయసహకారాలు అందిస్తునన ప్రతి ఒకకరికి అభినందనలు. వివిధరంగాలలోని ష్ణణతులైనట వంటి ప్రమఖులందరో తమకుతామగా

ఈసంసథలోచరి, సంసథపురోగతికి విలువైన సూచనలనిసూు, మాకు వెనునదనునగా నిలుసూు, మీ వెంట మేమనానమని మాకు అనుక్షణం బాసటగా నిలుస్తునన

ప్రమఖులందరికీ హృదయపూరేక నమస్తుమాంజలులు.

"అమెరికా తెలంగాణ సంఘం" ఆవిరావించన కేవలం 120 రోజులలోన్న ప్రప్రథమ తెలంగాణ ప్రపంచ మహాసభలను జరుపుటకు నిశ్యంచ అమెరికాలో

నివశిస్తునన వ్వలాదిమంది తెలంగాణబిడ్డలందరినీ మరియు మన తెలంగాణాప్రభ్యతే ప్రతినిధులను, వివిధప్రమఖులును, కళాకారులనుఒకేవ్వదిక మీదకు చరి్

ప్రపంచ పటంపైమన తెలంగాణమఖ్చత్రానిన ఆవిష్ట్కరించుటకు మరియు మనసంసృతి సంప్రదాయాలను సగరేంగా ప్రదరిశంచుటకుడెట్రాయటనగరంలోవునన
"సబరబన్ కలక్షన్ ప్లేస్" సరాేంగ స్తందరంగామసాుబవుతోంది.

మన ఈసంసథ ప్రప్రథమ అదుక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎనినకకావడ్ం అన్నది నాఅదృష్ట్టంగా భావిస్తునానను. అపారమైన నమమకంతో నాకీ గురుతర భాదుతని

అపుగించన ధరమకరులమండ్లికి, సభ్యులకు, మిత్రులకు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు న్నను సవినయంగా విననవించుకొన్నది ఏమిటంటే నాకు అపుగించన ఈ
బాదుతను ప్రతి తెలంగాణావాదిసహకారంతో దక్షతతో నిరేహిసూు ఈ క్రంద తెలిపిన మన సంసథలక్షాులను సఫలీకృతంచయటంలో మరియు మన సంసథ
జండాని ప్రపంచవాుపుంగా రెపరెపలాడేలాచసాునని చెపుడ్ంలో ఎటవంటి సంశయంలేదు::




అతువసర పాస్ పోర్చట సేవలు మరియు భారతీయ వీసాల కోసం ఇండియన్ ఎంబసీతో సంధానకరుగా వువహరించడ్ం.

తెలంగాణా నుండి అమెరికాకు ఫై చదువుల నిమితుమ రావటానికి ఉతాుహంచూపించ విదాురుథలకు, ప్రతి నెలా వెబ్ కౌనిులింగ్ దాేరా అమెరికా

విశేవిదాులయాల గురించన విష్ట్యాల గురించ చరా్వ్వదిక నిరేహించవారి ప్రశనలకు సమాధానాలుచెపుడ్ం.



అమెరికాలోని వివిధ కంపనీలలో ఉనన ఇంటర్చన షప్ కొరకు వాటితో ఒపుందం ఏరురచుకొని ఇకకడ్ విదునభుశిస్తుననతెలంగాణా విదాురుథలకు

సహాయసహకారాలు మరియు ఉపకారవ్వతనాలు అందచయటం.




అతువసరనిధిని ఏరాుట చసిదాని దాేరా ఇకకడ్ నివశిస్తుననతెలంగాణవాదులకు అతువసర సమయంలోసహాయం చయటం.

ఇకకడ్ నివశిస్తునన తెలంగాణావారికి సేవలందిచటం కోసం గురిుంపు పందిన వివాహవ్వదికలకు సంబందించన కంపెనీలతో బాగసాేముం
ఏరురచుకోవటం.







మన భావితరాలకు తెలుగుభాష్ట్ను అందిచుట కొరకు తెలంగాణా తెలుగు విశేవిదాులయమ వారితో భాగసాేముం ఏరురచుకోవటం.

బతుకమమ మరియు ఇతర పండుగల నిరేహణలో వివిధరాష్ట్రాలలో వునన సాథనిక తెలంగాణా సంసథలతో సమనేయం/భాగసాేముం ఏరురచుకోవటం.
అమెరికాలో తెలంగాణా భవన్ నిరిమంచటం

అమెరికాలో మరియు తెలంగాణాలోవునాన మన వారి కోసం సేచఛంద సేవా కారుక్రమాలు నిరేహించటం.

బంగారు తెలంగాణ పునరినరామణంలో భాగంగా, తెలంగాణా ప్రభ్యతాేనికి మరియు ఎనానరైలకు అనుసంధానకరుగా వువహరించటం మరియు

ప్లదరైతులను, ఆలయాలని దతుతతీస్తకొని వారి నమమకం సడ్లకుండా సహాయపడ్టం.
మీ

రామ్మమహన్ కొండా

American Telangana Association

17

18

PALA PITTA

Vinod Kukunoor
Convener

Dear Friends, Families and Dear ones,
On behalf of American Telangana Association, a hearty welcome to the 1st World
Telangana convention to be held on July 8th ,9th and 10th at Suburban Show place, Novi,
Michigan. We are very pleased to host the 1st convention NOVI, DETROIT area because
we feel that convention is brought to the people instead of bringing people to the convention.
Additionally, the Michigan has rich American culture and also in nurturing and fostering
Telugu culture in North America as well.
We are very proud at Detroit, Michigan that 1st World Telangana Conference date is
announced on April 23rd and within 2 weeks, 200+ Chairs, Co-chairs and Volunteers
groups have formed to help and support the conference. This proves that Detroit is the place
to host and show the courage to celebrate the any Telugu convention because the people
here are very generous in donating and helping to make the any event grand success.
The intent of the convention to host in Detroit to showcase the Telangana Culture to all
the Indian and Telugu community because the capital of Telangana – Hyderabad is a
Cosmopolitan city and has the rich Indian culture. The convention also planned out of the
box to showcase in Varity way of conducting the events to make it more memorable such
as in the cultural, Social, Educational, Awards, Spiritual and many more of philanthropy
activities. Just to give an example on the Sunday we have planned Sri Lakshmi Narsimha
Swamy Kalyanam so and so forth.
Besides all day events on July 8th ,9th and 10th the event being supported by 35 Local
Telangana Association of the Globe and all the Telangana and Telugu Associations of
Michigan and also co-hosted by DTC and NRI Jagruthi.
We from American Telangana Association invite you to be part of this exciting, enjoyable
and memorable event with your families, friends and dear ones. We look forward to meeting
you on July 8th ,9th and 10th at Novi, Detroit, Michigan for the 1st World Telangana
Conference.
Thank you all,
						Vinod

Kukunoor

						Convener,
					
American Telangana Association’s
						First World Telangana Convention.

American Telangana Association

19

20

PALA PITTA

Nagender Aytha
Vice Convener

Dear Friends,
It gives me a great pleasure and pride to welcome all of you to American Telanagana Association’s First World
Telangana Convention.
It is a great honor and privilege to be part of American Telangana Association from its inception.
I would like to thank all of our Board of Directors for giving me this opportunity to lead the First World
Telangana Convention as Vice Convener. I appreciate all your confidence and trust.
This is going to be the first ever mega convention that is planned and executed in just 60 days. This will remain
in the history books for ever.
It is our honor to host the First World Telangana convention in Detroit to showcase the rich culture and heritage
of Talanagana by bringing the best blend of cultural, entertainment, literary and spiritual programs together
during this event. I welcome all my friends, families, intellectuals, businessmen, dignitaries, leaders and artists to
First World Telangana Convention. Our goal is to make this convention a memorable event for everyone.
We appreciate all our Sponsors for their generous donations and support for this event. It is just because of the
sponsors we can do all the service activities through American Telangana Association.
We appreciate all committee chairs, co-chairs and volunteers who are working everyday to make this event
successful. There are more than 50 committees with around 250 people working many hours to showcase an
excellent experience for all of us. I thank all of you from bottom of my heart for your dedication, commitment
and selfless hours you are putting to make this convention a great success.
The event kicks of with a Grand Banquet on Friday night with great entertainment and awards dinner. Our
teams are working together to give you all a scintillating experience with variety of food and entertainment
programs. On Saturday we will kick start the day with great Inaugural showcase. Throughout the day you will
experience many cultural and entertainment programs. There will be Youth sessions, Matrimonial sessions,
Business sessions, CME, Shopping, Kids Activities, Networking and various other activities. In the ni ght you will
have a mega entertainment program with local and international performers and the day ends with a great live
concert by Anup Rubens team.
Sunday, we will start with Spiritual programs and we will be performing Lakshmi Narasimha Swamy kalyanam.
We have packaged and handcrafted the programs to entertain all age categories. I request all of you to come join
the event and make it a big success.
Thank you all,

Nagender Aytha
Vice Convener,

American Telangana Association’s
First World Telangana Convention.
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PALA PITTA

Raj Madishetty
Chairman, Souvenir Committee

తెలంగాణ స్మృతి పుటలల్లో మరొక కలికి తురాయి ఈ తెలంగాణ ప్రపంచ మహా స్భలు
మనం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే తెలంగాణ ఎంతో మంది కృషి, త్యాగాల ఫలితం.
ఎంత కష్టపడి తెచ్చుకున్నామో దాని అభివృదిికి అలాగే పని చేయాలిిన అవస్రం ఉనాది. అందుకే మనం దేశంతరాల్లో ఉన్నా ఏకమై
శ్రమంచాలిిన అవస్రం. ఆ అవస్రానిా గుర్తు చేసుకుణి కారాాచరణ రూపందించ్చకునే ప్రయతామే మన మహా స్భలు.

మన కృషి, స్మైకాత, ఈ కమటీ దాారా తెలియ జేయాలి అనుకున్నాం.
ప్రథమంగ, ఈ పుస్ుకం అందరికీ గుర్తు ఉండిపోయేలా ఉండాలని వారి వారి కుటంబ స్భ్యాలతో ఉనా ఛాయా చిత్రానిా పుస్ుకంతో

అనుస్ంధానించాం. మన తరంతో పాటూ భవిష్ాత్ తరానిా కూడా భాగాస్వాములని చేసే ప్రయతామే ఇది. చరిత్ర, అస్తుతా అంశలను
వారికి చేరవేయడం, కథలని, గాథలని పరిచయం చేయడం, కుటంబ స్మైకాత్య, దేశ స్మైకాత లాంటి స్మగ్రత్య భావాలని వారికి
అందించడం ఒక ఆవశాకత. అది ప్రపంచ స్మైకాత వరకు పోయే ప్రపంచాలు వెలిోవిరియాలే.

దిాతీయంగ, ఉతుర అమెరికా, ప్రపంచ నలుమూలల్లో అందరినీ ఆహాానించాం. వారి వారి ఆల్లచనలిా కథలు, కవితల ర్తపంగ
అందించడం జరిగంది. కలుపుకు పోవడం, కలిస్త పనిచేయడం, ఇపుుడొక ఆవిశాకత.

త్రుతీయంగా, కృషి ఉంటె మనుషులు ఋషులు అవుత్యర్త అని.. చినా చినా స్ంస్థల నుండి పెదద స్ంస్థల వరకు అందరినీ భాగస్వాములని
చేస్తనం. వారి వాాపారాలు అభివృదిి చందాలని ఆశిసుున్నాం.

ఈ కమటీ ల్లని మత్రులందరూ, వాళ్ళ విలువయిన స్మయానిా వెచిుంచి ఈ తెలంగాణ ప్రపంచ మహా స్భల గొపుతన్ననిా పుస్ుక రూపేణా
చూపంచటానికి స్హాయం చేస్తనందుకు ప్రత్యాక కృతజఞతలు.

ఈ స్వవనీర్ తీసుకురావడం కోస్ం చేస్తన మా ప్రయతాం మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తు

రాజ్ మాడిశెటిట
చైరమన్ - స్వవనీర్ కమటీ

American Telangana Association

23

Inaugaral Dance Choreographer-Guru Smt. Hema Bhamidipati
We are privileged to have Guru Smt. Hema Bhamidipati agree to choreograph
and conduct one of the most important numbers of our first Telangana world
conference—The inaugural dance, the invocation number.
Hema Bhamidipati is the artistic Director, Choreographer and dedicated teacher
of Lasyapriya Academy of Cultural arts. She has learnt her grace, captivating
expressions and the art of Bharatanatyam under the guidance of Smt. Visalakshi
Gidugu from a very young age. Later she learnt Andhranatyam from Padmasri
Dr. Nataraja Ramakrishna. She gave her Arangetram at a very early age, and was
acclaimed by press and public alike. She was inspired by the guest speakers words,
to further devote her time into this art form for the cause of humanity.
After moving to the United States, Hema founded Lasyapriya Academy of Cultural
Arts, and has been teaching children in the Metro Detroit area for over 19 years.

She is a dedicated dancer who understands and effectively conveys the essence
of this ancient art to her students. She is a master of other styles including
Kathak and Folk. She is an artist who combines versatility and artistry and lives
in the art. Hema’s students have performed in many local cultural organizations,
temples and in state sponsored events in Michigan. Hema contributes to the
philanthropic world, assisting charitable institutions and temples to raise funds for
various projects. She aspires to make Lasyapriya a great social venue for Indian
performing arts and as a medium to promote social welfare.
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PALA PITTA

Krishna Chaitanya Allam
Editor, Souvenir

మిగిలిన కథను పూర్తిచేద్దాం..

దీపాం ఎకకడున్నా అది వెలుగునిస్ినే ఉాంటది. అది ద్నికి పుట్టుకతోని వచ్చిన గుణాం. ఇలుుమార్తతెనో, లేకాంటె, ఊరుమార్తనాంత మాత్రనోా

ద్ని "వెలుగు"నిచేి గుణాం ఎనాటికీ మారదు. ఇదే పోలిక మన తెలాంగాణోళ్ుక కూడా అచ్చిగుదిదనట్టు స్ర్తపోతది. ఎాందుకాంటే మనాం అకకడ ఇకకడ,
దునియాల ఎకకడ ఉన్నా గానీ అనునితయాం మనాం "తెలాంగాణాం" అనే ఒక స్జీవ చైతన్నయనిా ప్రస్ర్తస్ినే ఉనాాం, ఉాంటాం కూడా. మాతృదేశానిా వదిలొచ్చి
చెల్లు చెదురుగ పడి ఉనా మనలిా అన్నదిగ ఒకకటిగ చేస్తినాదీ "తెలాంగాణే".

అమెర్తకా అనే ఒక ఉరుకలుపరుగుల ప్రపాంచాంలో ర్తకాాం అనేది లేకాంట గడియారాం ములుుల్లుకక చలిస్తినా మనక తెలాంగాణ అనా మాటే

"అడ్రినలిన్" ల్లకక పనిచేస్ిదాంటె అతిశయాం కాదు. తెలాంగాణ అనా మాటే ఒక ప్రోత్సాహాం. తెలాంగాణ అాంటెనే ఒక ధైరయాం. ఆ ధైరయమే, అసాధ్యాంగా
కనిపాంచ్చన రాష్ట్ర సాధ్నను స్తసాధ్యాం చేసి చూపెటిుాంది. అగో, ఆ ధైరాయనిా ఇపుుడు మన పలులక అాందిాంచాలిాన స్మయాం వచ్చిాంది.
"ఒక స్వపాాం. ద్నికి తోడైన కోటుమాంది స్ాంకలుాం. స్వరాష్ట్రాంగ తెలాంగాణ సాకారాం."

ఇదే మన కథ, మన చర్తత్ర.

ఏదో అదుుతాం జర్తగి తెలాంగాణ రాలేదు. మనాం ఒక కలగనాాం. ఆ కలను నిజాం చేస్కకడానికి ప్రాణాలక తెగిాంచ్చ కలిసికట్టుగ కష్ట్ుపడడాం.

"పోరాటాం" తెలాంగాణ జనుయ లక్షణాం. ఆ పోరాటాంతోని మన తలరాతను మనమే మార్తి రాస్తకనా అపూరవ మనుషులాం మన తెలాంగాణోళ్ుాం . ఇది
మాటలోు చెపుగలిగినాంత, అక్షరాలోు రాయగలిగినాంత చ్చనా విష్ట్యాం కాదు. అనుభవిస్తినే గాని అరథాంకాని ఒక బ్రహ్మాండాం.

ఇయాయల మన పాండుగలు ఒక కొతి పాండుగ వచ్చి చేర్తాంది. జూన్ రాండు. మన తెలాంగాణ ఆవిరాువ దినోతావాం, పాంద్రాగస్తు ఎాంత గొపుదో,

మనక అాంతక స్మానమైన రోజు. వాందలమాంది అమరుల త్సయగఫలాం. వేలమాంది విద్యరుథల ఉదయమ ఫలితాం. లక్షలమాంది కార్తమక, కరషక, ఉదోయగ,

రాజకీయ, ప్రజా స్ాంఘాల ఐకయ కారయచరణలు సాధాంచ్చన అనితరసాధ్య విజయాం మన సాంత రాష్ట్రాం.

మనదొక నడుస్తినా చర్తత్ర. మన అదివతీయ ప్రజాసావమిక ఉదయమాంలో భాగమైనాందుకూ, గెలిచ్చ నిలిచ్చన తెలాంగాణను కనుల్లరా

చూస్తకనా క్షణాలక సాక్షులమైనాందుకూ "మనాం అదృష్ట్ువాంతులాం" అనుకోని తెలాంగాణ తెలాంగాణ బిడడలు ఉాండరు కావచ్చి.

తెలాంగాణ కొతిగ పుటిుాంది. ద్నిా మన కొతి ప్రభుతవాం కూడా పసిగుడుడను కాపాడినట్టు కాంటికి రపుల్లకకన పయిలాంగ కాపాడుకాంట్ట

వస్తినాది. అయితే ఇపుుడు రాండాండుు గడిచ్చనయ్. ఆ బిడడ మెడ గటిుపడి ఇపుుడు తల్లతుిక నిలుచోని చూస్తినాది. చెయయాందిస్తి నడవడానికి సిదధాంగ
ఉనాది. ఎన్నారైలుగా మనాం కూడా ఆ బిడడక చెయయాందిాంచ్చ నడిపాంచాలిాన బాధ్యత మన మీద ఉనాదని మళ్లుకకసార్త మతికి చెయయడానికే ఈ
స్ాంధ్రుాం.

ఇనిా దశాబాదలుగా కొలుగొటుబడిన కోటిరతన్నల వీణను ఇపుుడిపుుడ పునర్తార్తమాంచ్చకాంట్టనాాం. బాంగారు తెలాంగాణను కట్టుకాంట్టనాాం.

"మాల్" మాంచ్చగ మెదిప ఒకొకకక ఇట్టకను పేరుస్ినే ఉాండాల్ల. దిన్నాం నీళ్లు పోస్తకాంట "కూయర్తాంగ్" చేస్ినే ఉాండాల్ల. ఇగురాం తెలువనోడు ఈ దశలో

ద్నిా చూసి "అస్ల్ బలమే లేదు, వటిుగనే కూలిపోతది" అనుకాంటడు. కని దిమాకనోానికి తెలుస్త అది రేపు ఎాంత ధ్ృడాంగ నిలబడి బలాంగ ఉాంటదో.
పులు పెటేుటోడు పెడినే ఉాంటడు. అడడాంపడటోడు పడినే ఉాంటడు. చేతగానోడ నీతులు మాట్లుడిడు. వాళ్ళను పటిుాంచ్చకోవలిాన పనేలేదు. ఓపక పట్లులే.
మన పని మనాం చేస్తకాంటూ పోతనే ఉాండాల్ల. బాంగారు తెలాంగాణ మనాందర్తకోస్ాం. ద్నికోస్ాం మనాం కూడా ఇట్టకో ఇస్తకో సాయాం చేద్దాం.

"మనాం తెలాంగాణోళ్ుాం" అనే మాట అన్నా, విన్నా ఒళ్లు ఎాంత పులకర్తాంచ్చపోతదో తెలాంగాణ బిడడలు ప్రతి ఒకకర్తకి అనుభవమే. ఆ

పులకర్తాంతను పదిలాంగ ఇపుుడు మన పలులక పాంచాలిాన బాధ్యతను భుజానికెతుికోని ఏటీఏ(ATA) ఆవిరువిాంచ్చనాందుక చాన స్ాంబురాంగ ఉనాది.

ఈ పుస్ికానికి కావలిసిన "సాహితయాం" కోస్ాం ప్రకటన ఇవవాంగనే వాందలకొలది కథలూ, కవితలు, వాయసాలు వచ్చినయ్. అదుుతమైన

సాహితయాం, కళ్లూ, కళాకారులక కొదవలేని గడడమనది అని మళ్లుకకసార్త రుజువైనటునిపాంచ్చాంది. మన తెలాంగాణ గొపుతనాం అదే. అనిా రచనలూ

అదివతీయాలే కాని వాటిలో కొనిాటిని మాత్రమే ప్రచ్చరణక స్వవకర్తాంచే పర్తమితి ఉనాాందున మచ్చిక కొనీాటిని మాత్రాం తీస్తకోవడాం జర్తగిాంది.
స్హకర్తాంచ్చన సాహితీవేతిలాందర్తకీ పేరు పేరున ప్రతి ఒకకర్తకీ మనస్పుర్తథగ కృతఙ్ఞతలు.

మనాందరాం బాంగారు తెలాంగాణకోస్ాం పాట్ట పడుద్మని చెబుతూ. మన మిగిలిన కథను"ఒక స్వపాాం. తోడైన కోటుమాంది స్ాంకలుాం. స్వరాష్ట్రాంగా తెలాంగాణ సాకారాం."
బాంగారు తెలాంగాణ నిరామణాం" .

స్లుాంగ బతుకతునా జనాం."

అని స్ాంపూరణ చర్తత్రగా మనాందరాం చూడాలాని కాాంక్షిస్పి..

కృష్ట్ణ చైతనయ అలుాం
స్ాంపాదకలు
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Ram Mohan Reddy Konda
President

Srinivas Reddy Chada
Treasurer

Ravi Upad
Secretary

Nagender Aytha
Member

Sridhar Patel Banala
Member

Ravi Bojja
Member

Dayanand Burramsetty
Member

Narender Reddy Chemarla
Member

Prathap Chinthalapani
Member
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Shankar Gandra
Member

Vinod Kukunoor
Member

Vishnu Madhavaram
Member

Vengal Jalagam
Member

Anil Reddy Kondakrindi
Member

Sreedhar Reddy Kanchanakuntla
Member

Raghu Reddy Maripeddi
Member

Venkat Manthena
Member

Mahipathy Nagendar
Member
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Lokesh Reddy
Member

Mahidhar Reddy
Member

Arvind Thakkallapalli
Member

Mahesh Tanneru
Member

Chandu Talla
Member
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Madhava Reddy

GLN Reddy

Dr. Raj Rangineni

Iftekhar Shareef

Dr. Prabhakar Gunuganti

Dr. Bhaskar Venepally

ATA CONVENTION ADVISORY

Karunakar Madhavaram

Satyanarayana Reddy
Kandimalla

Ramachandra Reddy
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INVITEES-DIGNITARIES

Kalvakuntla Chadrasekhar Rao
Chief Minister of Telangana

Bandaru Dattatreya
Minister of State for
Labor & Employment
Govt. of India

Mohammad Mahmood Ali

Kadiyam Srihari
Deputy Chief Minister of Telangana

Thaneeru Harish Rao
Minister of Irrigation, Marketing &
Legislative Affairs,Telangana

Naini Narshimha Reddy

Pocharam Srinivas Reddy

Koppula Eshwar

Deputy Chief Minister,
Revenue, Stamps & Registration,
Telanagana

Home Minister of Telangana
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Minister of Agriculture Telangana

Sirikonda Madhusudana Chary
Speaker Telangana Assembly

Govt. Chief Whip, Darampuri.
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INVITEES-DIGNITARIES

Rasamai Balakishan
A.P. Jitendar Reddy
M.L.A
M.P. Mahabubnagar
Chairman, Samskrutika Sarathi, Telangana

Kalvakuntla Kavitha
M.P. Nizamabad

Niranjan Reddy
Deputy Chairman of TSPC

Bhanu Prasad Rao
M.L.C, Karimnagar

Karne Prabhakar
M.L.C, Nalgonda

Naradasu Laxman Rao
M.L.C, Karimnagar

N. Uttam Kumar reddy
P.C.C. President, M.L.A

Tatiparthi Jeevan Reddy
M.L.A, Jagityal
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INVITEES-DIGNITARIES

D.K. Aruna
MLA, Gadwal

Errabelli Dayakar Rao
M.L.A, Palakurthy

Ganesh Bigala

M.L.A Nizamabad Urban

Bajireddy Govardhan
M.L.A Nizamabad, Rural

Singireddy Niranjan Reddy
Planning Commission, Vice Chairman,
Telangana

Tula Uma

Lgandula Ramana

Nagam Janardhan Reddy

Z.P. Chairperson, Karimnagar
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Telangana, TDP President

Gangula Kamalakar
M.L.A, Karimnagar

Ex. Minister, BJP Leader
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Yeluvaka Rajaiah
Municipal Chairperson, Peddapalli

V.Prakash Rao
Political Analyst

Azmeera Chandulal
Minister for Tourism, Tribal Welfare
Govenment of Telangana

Vinod Reddy
Telangana Pradesh Congress Committee (TPCC)
General Secretary

KrishnaSagar Rao
B.J.P Leader

Acharya Yarlagadda Lakshmi Prasad
Padmabhushan Awardee

American Telangana Association

35

36

PALA PITTA

... Proudly presents our Grand Diamond Sponsors

Prasad Gadde
Padmaja Gadde
Krishnasree Gadde
Bhavyasree Gadde
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... Proudly presents our Grand Diamond Sponsors

Mr.Krishna Prasad Katragadda, Dr.Vatsala & Family
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... Proudly presents our Grand Diamond Sponsors

Vinod Kukunoor, Kavitha Kukunoor,
Sai Kishore Kukunoor & Kavin Kukunoor
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... Proudly presents our Platinum Sponsors

Sreedhar Kanchanakuntla
Keerthi Kottha
Srihan Kanchanakuntla
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... Proudly presents our Platinum Sponsors

Dr. Pailla Malla Reddy &
Sadhana Reddy
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Raj Rangineni
Aruna Rangineni
Ajay Takkellapalli
Anitha Takkellapalli
Gautam Rangineni,
Rajyalakshmi
Jayaprakash Konijeti &
Jayaprada Konijeti

The Rangineni Family
Vishnu Madhavaram, Sirisha
Juvvadi (Wife) Ankith
Madhavaram (Son) & Anika
Madhavaram (Daughter)

The Madhavaram Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Karunakar Madhavaram
Jyothi Madhavaram
Anvitha Madhavaram
Vineeth Madhavaram
Srinivas Madhavaram
Soumya Madhavaram
Madhav Madhavaram &
Karthik Madhavaram

The Madhavaram Family

Dr. Prabhakar Rao & Janaki Gunaganti
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Satya Kandimalla
Pranitha Kandimalla
Suhas Kandimalla
Prathik Kandimalla

The Kandimalla Family
Kalyan Reddy Anandula
Preethi Anandula
Anjan Anandula
Shloka Anandula

The Anandula Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Rajeev Gandhi
Vinita Gandhi

The Gandhi Family

The Gone Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Lokesh Reddy Anantula
Akhil Anantula
Jhansi Anantula

The Anantula Family

The Chemarla Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors

The Kallakuri Family
Top Row: Neeta,
Sidhardha, Rohan, Dr.
Hanimireddy, Vijaya
Lakshmi, Dr. Vikram, Priya
Second Row: Arjun, Siya,
& Lilly

The Lakireddy Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Sreedhar Bandaru
Lakshmi Bandaru
Harshith Bandaru

The Bandaru Family
Vinod Kumar Reddy Nagi
Sheela Reddy Arravalli
Suraj Reddy Nagi
Srija Reddy Nagi

The Nagi Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Rammohan Konda
Anu Konda
Utmitha Konda
Uttej Konda

The Konda Family

The Vallem Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors

The Seri Family
Dr. Saroj Bajaj
Anurag Bajaj
Archana Maheshwari
Parag Bajaj

The Bajaj Family
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... Proudly presents our Gold Sponsors
Sridhar Banala
Shreyan Banala
Chaitra Banala
Anitha Banala

The Banala Family
Venkateshwar Rao,
Ram Tulusi, Sudhkar &
Kamalakar

Rao Nerusu Family
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... Proudly presents our Silver Sponsors
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The Sajja Family

The Santhapur Family

The Kondapalli Family

The Donti Family
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... Proudly presents our Silver Sponsors

Aytha Family

The Tirumala Family

The Talluri Family

The Chintalapani Family
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... Proudly presents our Silver Sponsors
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Manthena Family

The Bollavaram Family

Raghu Varma & Family

The Nichanametla Family
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... Proudly presents our Silver Sponsors

The Marpuri Family

The Sunki Family

The Ramchandra Reddy Family

The Marramreddy Family
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... Proudly presents our Silver Sponsors

The Chada Family

The Policherla Family
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The Bojja Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Upad Family

The Regulapati Family

The Ade Family

The Tummala Family

The Gongati Family

The Ghejji Family

The Upuganti Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors
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The Chitreddy Family

The Kiran Chada Family

The Ettyreddy Family

The Marpu Family

The Nimmala Family

The Ramana Reddy Family

The Talluri Family

The Polkampally Family

The Cheedala Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Seetha Family

The Jampala Family

The Yarlagadda Family

The Itharaju Family

The Raguthu Family

The Uppula Family

The Madishetty Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Anji Reddy Kandimalla Family

The Adapa Family
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The Basani Family

The Moparti Family

The Rangaraju Family

The Parepally Family

The Lingala Family

The Vemula Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Porandla Family

Naveen Chandra Reddy Family

The Haridas Family

The Muddasani Family

The Kejaraval Family

Naveen Reddy Family

The Padires Family

The Nugooru Family

The Kommula Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Katragadda Family

U.N.Rao & Family

The Guniganti Family

The Kongarla Family

The Gudur Family

Ranjeet Chada & Family

The Lenkala Family

The Lankala Family

Pradeep Kandimalla Family
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... Proudly presents our Bronze Sponsors

The Damidi Family

The Koripelli Family

The Chintalapally Family

The Deverneni Family

The Bejjanki Family

The Vulpul Family

The Anil Chada & Family

Ramana Kakitapalli
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WE INCLUDED THE DONOR PHOTOGRAPHS
THAT REACHED US BY PRESS TIME. WE
SINCERELY APPRECIATE THE GENEROSITY
OF ALL THE DONORS WHO SUPPORTED
AMERICAN TELANGANA ASSOCIATION
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Gold Sponsors
Ashley D'Souza
Ravi Gunaganti

Silver Sponsors
Rajshekar Aila
Prabhakar Eragam
Jayaprakash Lakkireddy
Sunil Marri
Srinivas Oraganti
Rajesh Pingili
Geedipally Reddy
GLN Reddy
Naveen Yerneni

Bronze Sponsors

Naveen Aduma
Lansing Telugu Association
Vijayvardhan R. Beeram
Pawan Chalapathi
Srinivas Dontineni
Raj Ginne
Kiran Gopa
Vengal Rao Jalagam
Dayakar Jale
Naveen Kallu

Preetham Kanumalla
Mohan Karjela
Praveen Katungiri
Srikanth R. Kethiri
Pradeep Khandhala
Sridhar Kunadi
Jintender Reddy Muduganti
Srini Nadipally
Sakru Naik
Rao Nalamothu

Srinivas R. Pakala
Praveen Poreddy
Raj Reddy
Ravinder Reddy
Mohan Thalamarla
Shail Tulugu
Prashanth Uppununtala
Sharavan Yeluvaka

Other Sponsors
Venkat Aekka
Seshu Duvvapu
Bangar Reddy Alloori
Shyam Enaganti
Sridhar Alloori
Praveen Gaddam
Daya Babu
Shiva Gade
Dasarath Baddam
Srinivas Rao Gali
Dr.Hanumaiah Bandla
Srinivas Gogineni
Prasad Beesabathini
Ravi Gondi
Bhusan
Gnaneshwar Gubbala
Ram Billakanti
Krishna Guduguntla
Jagadeesh Boddapati
Venkateswara Rao Gutta
Raman Bommareddy
Dr Murali Guttikonda
Anik Chada
Sai Prasad Jammalamadga
Badri Challa
Ramesh Kacham
Bhadrinath Challa
Naresh Reddy Kaluvala
Jagadish Chaparla
Madhu Kola
Prasad Chathurvedula
Srinivas Kompella
Narsing Chikyala
Bhujanga Rao Kotte
Raghuveer Reddy Chintapally Avinash Lattupalli
Prasad Chitturi
Vishnu and Padma Madireddy
Meher Dasika
Rajiv Mallela
Hari Kumar Dondapantula Ram Manda
Dr.Hari Kumar Dondapantula Sridhar Maram
Venkat Donthy
Satyajith Mareddy
Vishnu Dudyala
Hari Maroju

Srinivas Matta
Narendar Mondalreddy
Sandeep Muppidi
Upender Nadipally
Dr. Arramraj Nagaraj
Anil Nagoji
Dr. Aditya Neravetla
Jaipal Nimmala
Praveen Padire
Sravan Paduru
Shravan Paduru
Venkat Raja Reddy Pante
Hari Parankusham
Ramesh Peddeti
Shashikanth Reddy Peddi
Jogeshwara Rao Peddiboyina
Sudhakar Rao Perala
Bhaskar Priya
Sambasiva Reddy Pulusu
Suresh Puttakunta
Srinivas Raju
Sridhar Raju
KV Reddy
Anil Reddy

Aravind Reddy
Abhishek Reddy
Sharath Reddy
Damoder Reddy
Giridhar Sadu
Shailendra Sanam
Madan Sangam
Pratap Sathi
Other Sponsors
Niranjan Srungavarapu
Raghu Suggala
Prashanth Uppununtala
Babu Vadlamudi
Venkat Vadnala
Kama Raju Vadrevu
Mahindhar Vallapareddy
Naveen Vudutalapally
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The Bharatiya Temple community welcomes

The American
Telangana Association
to Southeastern Michigan for the

First World Telangana Convention

The Bharatiya Temple of Metropolitan Detroit is the region’s oldest and largest
Hindu religious, educational and cultural institution. We are proud to welcome
your community to the Detroit area, and invite you to visit our newly expanded
temple in nearby Troy, Michigan.
Our doors are open to everyone.
For more information, please visit bharatiya-temple.org or call 248 879 2552.

6850 N. Adams Road, Troy MI 48098
Just 30 minutes by car from Novi
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అలా మొదలైంది
బాల్యమైంతా చదువుల్ బాధ్యతలు

యువ్వనైంలో ఉద్యయగాల్ ప్రయతాాలు

అమమ నానాల్ ఆశిర్వవదైంతో ఒక ఉద్యయగైం

పెదదల్ దీవెనెల్తో పెళ్ళి కొడుకు అవ్తారైం

ఒక చేతిలో గాైండీవ్ైం, మరొక చేతిలో రథ సారథయైం
జీవిత మహాభారతైంలో రైంగ ప్రవేశైం
సిటీ చివ్ర ఒక సిైంగల్ బెడ్రైం ఫ్లాట్

అైందులో గగనానికి అైందుకునే కల్ల్ ప్లాట్
విహైంగాల ఎగిరే ఆలోచనల్ పర్వవలు

మొదటి సారిగ "అమెరికా పయనైం" వ్యయహ రచనలు

తర్వవత చికాగొ నయ్యగర్వల్ జరిా

బావ్ మరిదికి ఒక ఐప్లడ్, మరదలుకు ఒక ఐ20
భారయకు ఇటి టసిుైంగ్ ట్రేనిైంగ్,

అదే కైంపనిలొ ఎైంట్రి ల్లవెల్ జాబ్ పోసిుైంగ్
ఆఫిస్ ఒకుటైనా, దార్టలు వేర్ట వేర్ట

మొగ్గడు ఎదురొచిినపుడు భారయ మొదటి సారి తల్దిైంపుడు
ఇలుా, సాుక్స్, గ్రీన్స కార్టి, కుమానా, అలోహాలు

అమెరికాలొ ఇైంకా ఎన్నా విజయ్యలు సవారీలు
ఇక మిగిలినవి పిల్ాల్ చదువులు, ప్లఠాలు
ఎలా మొదలనా,

ఇది ఒక ఎన్స ఆర్ ఐ ప్రసాానైం.
- వెైంకట్ ఏకు

ఎయిర్ పోర్టులో సాగ నైంపులు, అతత మామల్ హగ్గులు బొకేలు
కనా వారి కన్నాళ్లా, తొబుట్టువుల్ పొగడ్తలు

సతీమణి కౌగిలి, సూట్ భుజైం పై వాలిన మల్లాపూలు
రోజు కాల్ చెయ్యయల్ని వాగాదనాలు
ఫ్లాట్ అటైండైంట్ అనౌస్మైంట్టలు
ఫ్లాట్ కిటికీ నైంచి సముద్రాలు, ఎడార్టలు

మనసులో ఎన్నా ఆశలు, ఆశయ్యల్ అరణ్యయలు

పొర్ు అఫ్ ఎైంట్రి సాుైంపులు, గ్గైండల్లో దడ్ దడ్లు
ఆడిఒ ఇైంటర్వ్వూలు, ఫేస్-ట్ట-ఫేస్ ల్ వైఫలాయలు

తిరిగి రెఫ్రెన్స్ సబ్మమషనా, చివ్రిగా ఆఫర్ ల్లటర్ హైఫై లు
తనకు మద్రాస్ వీసా ముహురతైం,

అతత మామల్కు అైంతులేని ఆనైందైం

చిలుకూరి వీసా వేైంకటేశవర ప్రదక్షణైం,
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అలుాడికి పులాా రెడిి స్వవట్ దక్షిణైం

రోజూ ఇైంటావిడ్కు ఆఫిస్ ప్లలిటిక్స్ రీరన్స కాల్క్షేపైం

ముకుు మొహైం తెలియని బాసుల్ పేర్టలు ఆవిడ్కు కైంఠసతైం
అమెరికా ప్రయ్యణైంలో ఒక కొతత మలుపు,
"నేన తైండ్రిని కాబోతునాాన"
కాసేపు విర్వమైం..

డాకురా చుట్టు ప్రదక్షణైం

అతత మామలు ఇైంట్లా అకసామతుగా ప్రతయక్షైం
కాబ్ హౌసులొ క్రెడ్ల్ స్రిమొని
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సిద్దిపేట లేబర్ అడ్డా
ఈ అడ్డా మీద..

స్వేద జల తూణీరాలు ద్దనాం

అమ్మబడుతాయి తూకాంలేకాండ్డనే.
ధనవాంతుల దేవుడిమాందే

దేశానికే దేజస్తాంభాంగ నిలిచిన
లేబర్ ను ఈ అడ్డామీదనే..

అరికాళ్ళమీద ఎాండల నిలబెడుతాయి

ఇాంటిలిోపాదీ ఉపవాస్ జాగారాలక ఢోకా ఉాండదు.
నయయదేవత కళ్ళక గాంతలు కట్టటకొని

రోజూ వీళ్ళ బతుకలను దాటే వెళ్ళళతుాంద్ద

సుది గీతల నడుమ్ ఎర్రబుగ్గుసుకని ఎగతాళిగా..
వీరి ఘరమజలానిన అకూయరసిగా తూచే

త్రాసు ఇపుటికీ తన చెాంత ఉాందో..లేదో..?
జడిిమెాంట్ మాత్రాం ఎపుుటికీ వాయిదానే.
ఆరడుగ్గల అననమాచారయ విగ్రహాం

శివాజీ వీరతేమే పునద్దగా

సాేవలాంబన లేని జీవితాలు.

ఎాంతో మ్ాంద్ద ఆడబిడాలను

పొటటకూటికోస్ాం సైనిక కూలీగ నిలబెడతాయి.
నిాండు గరిిణీలనీ కూడ్డ దయలేకాండ్డనే.
ఆకలి ఆఖరి స్రిహద్దినపుుడు..

గెలవాలాంటే కూలీ యుదధాం తపుదు కదా !
ఇకకడ చెమ్ట బిాందువులను

పకకనునన క్రిసిటయన్ చరిి మాందే..

రోజూ అగ్గువ ధరకే శిలువవేయబడతాయి.
డివిజనల్ మెజిస్వేట్ బొలేరో సైరన్ సాక్షిగా.
ఆవేదనలు, అరుపులనీన మౌనరోదనలే.
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మూడు కాలాలూ మేనాంతా మ్ననవకపోతే..

కాసిాంతయిన కారుణ్యాం చూపకాండ్డనే.

బతుక యుధధాంలో..

శ్రమ్క తగు వేతనమూ నీటి మాటలే.
పచిని పురపాలకాం పకకనునన
వీళ్ళ బతుకలోో..

పత్రహరితాం పిస్రాంతయిన ఉాండదు.

మాందే ఆలాంబనగా ఉనన..

కూలిని తపు కీరితని కాాంక్షిాంచని

తాయగజీవులు ఈ సిద్దిపేట ' లేబరుో '
ఉతుతత కారకలైన ఈళ్ళ పేరుో..

ఏ ప్రారాంభ ఫలకాల మీద కానరావు.

ఏ సాటక్ మార్కకట్ లో నమోదై ఉాండవు.
లాభ నష్టటల ఊస్వ ఉాండదు.

సెన్నెక్ె ఉతాతన పతనల ప్రస్కేత రాదు.
అకసామతుతగా..

కూలీ రేట్టో మాత్రాం పడిపోతుాంటయ్ .

వీళ్ళను ఏ కారిమక చటటమూ కాపాడలేదు.
పనిభారాం తెలేకాండ్డ నిరాంతరాం
మ్నసుని వుతేతజితాం చేస్వ
జోడ్డబైలో.. అాంబరో..

తాంబ్కో.. పొగాక బీడో..

ఆరో వేలిలా ఎపుుడూ వీరి వెాంటే..

ఆయువుని హరిాంచే యమ్పాశాంలా.

ఎపుుడూ ఎలేసిన, ఎలిసిన జీవితాలే

మాతృతేపు మ్మ్కారాలిన

కాసుల కోశాగారాం ఉనన..

జాాపకాల స్దిననాంలో స్ద్దరి

ఎన్ననమక లెకక అడ్డా ఎనకక

మాంగటి బ్యాంక్ ల కనీస్ాం ఖాతా ఉాండదు.
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మప్పుటలా తాండి కోస్ాం

ఉగ్గుపాల ఉయ్యయలలిన

అనయమ్సితష్కాంగానే పనిలోకి.
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తోటి పని కామకల కారడ్డాలు

మేస్త్రీ కాఠినయపు చూపులను దాట్టకొని
సాయాంత్రాం స్లుపుతునన పాలిాండోను

ఒాంటి పనునతో పైట కొాంగ్గలోనే దాచి

క్షణ్ాంక్షణ్ాం చూపులనీన కరగని కాలయాంత్రాం వైపే.
ఓడిన జీవితాలక..

కాలయాంత్రమెపుుడూ కఠిన శత్రువే కదా!
వయసుాండి, వాంటి మీద కాండున్ననళ్ళళ
వుతతగనే అమమడై పోతుాంటరు

ద్దకూకమొకూక లేని నడివయసోళ్ళళ

కడుపు తపుల కోస్ాం అడ్డా మీద నిలవడతరు
వృదాధపయ కారుా వీళ్ళ కూలి మీద

ఎపుుడూ కతతలా మెడమీద ఏలాడుతనే వుాంటద్ద
డిమాాండ్ స్ప్దో ఆటోమాటిగాు అపిోకేబులే.
పనైపోాంగనే లేబర్ పక్షులు

రాంగ్గ కోరికల స్త్రతాకోకచిలుకలైపోతయ్ .
అపుటికే మేల్కకని వునన సిురిట్ గ్రాంథులు
గాాంధీ న్నట్టను సూడాంగనే..

పక్షులనీన గూటికి చేరినట్టో కరతవయాంగా..

కలుో కాాంపాండో..వైన్ ష్టపో చేరిపోతయ్ .
ఆ పై కొాందరు కోోరోఫామ్ మ్తుతలో..
ఇాంకొాందరు ఆలకహాల్ చితుతలో..
ఏాండో తరబడి ఈళ్ళ జీవితాలు..
గటోనే తెలాోరుతుననయ్

అలుప్రగని సూరుయడిలా..

బతుకొక తపుని బ్ధయతగా..

తమ్క తామే మోయని భారాంగా.
ఇక మాందైన ఈ ఉదయమ్ గడా..

వృదుధలక ఊతమిచేి మెతుక 'అడ్డా' కావాలి.

ఉపాధ్యయయుడు,

సాయి హరిప్రియ ర్కసిడెనీె,
ఫాోట్ నాం.309 ,

ప్రశాాంత్ నగర్ , Opp.MPP Office,

సిద్దిపేట, మెదక్-తెలాంగాణ్-ఇాండియ్య - 502103,
Cell : 9000576581
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గిటోనే పొదుిగూకతుననయ్

అశోక్ అవారి

తరుణిని గౌరవిాంచే మ్రో తపోవన 'అడ్డా' కావాలి.
ఆలకహాల్ గ్రాంథిలేని ఆదరశ గాాంధీ'అడ్డా' కావాలి.
ఘరమ జలానినతూచే నయయమైన'అడ్డా' కావాలి.

American Telangana Association

69

70

PALA PITTA

American Telangana Association

71

72

PALA PITTA

American Telangana Association

73

Sri Maha Ganadhipataye NamaH

Gurubhyo NamaH

TELANGANA SPIRITUAL SPLENDOR
By Shivakumar Mutyampeta
(Co-Chair Spiritual Committee ATA Convention, 2016)

W

ith the salutations to our mother and
motherland, Bharath matha, we are
celebrating the birth of the youngest
child of Mother India, Telangana. As
some of the great poets has praised Mother India as
always perennial not only with mighty rivers but also
with new born kids (Telugu: Pacchi Balentaralu maa
Bharatha Matha). The young kid Telangana is given
almost love from mother India (Muddu Bidda) in this
infant stages.

Basara is on the banks of holy river Godavari. This is
the holy place where Sage Vyasa did penance and
every day after the bath in Godavari, he bought
and poured a fistful of sand into three piles. When
Goddesss Saraswathi blessed Vyasa, she stayed at the
place as Three Shakti form as - Maha Kali, Maha
Lakshima and Maha Saraswathi. People come here
from all parts of India to start their kids studies with
the blessings of Gnana Saraswathi by doing Akshara
bhyasam (learning first letters).
Telangana is the sacred land made pious by celestial
rivers like Krishna, Godavari and blessed through
the foot steps of great people from pre-historic times.
Telangana falls in Dandakaranya area where in Rama
and Sita along with Lakshmana lived here during their
14 year exile.
Bhadrachalam is our abode of Rama. Ramo
Vigrahavan DharmaH (Rama is personified
Righteousness). Dharma should be the light guiding us
in the darkness of this earthly life.

ARTICLE

Even though the child is young, Telangana is very
mature with Sprit and Spirituality. In this modern
world, along with materialistic pursuits, it is important
to have a portion of spirituality for a balanced life.
Telangana is blessed with splendid nature and
many natural resources. Telangana spirituality lies
in the nature of people connecting with mother nature.
Birth, evolution and dissolution of every creature is
through Five Elements (PachaBhuthas-Earth, Water,
Fire, Air and Sky). In the human history
and in our ancient civilization and our Rishis and
the Spiritual Scientists who meditated on self to give
direction to the humanity.
Simplicity and spirituality go hand in hand. Simple
living and high thinking should be the motto for life.
As our Sanatana Dharma says the goal of all human
race is Purusharthas (Human goals), Dharma
(Righteousness), Artha (Wealth), Kama (Desire),
Moksha (Liberation), and Moksha is synonymous with
Gnana (Knowledge), the head portion of Telangana
has Gnana Kshetram (Knowledge place), Gnana
Saraswathi in Basara.
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Our Great Philosopher and Teacher, Sivananda
Murthy garu, who lived and established GuruDham
in Warangal, said, “Spiritual living should be taken as
inward journey towards lasting peace of one’s own self
unaffected by the surrounding misery. It follows that
a way of life has to be devised with an under current
attention to this goal, accompanied by an outward
action of any kind meant to discharge one’s human
responsibility towards the surroundings.
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The spiritual fragrance of Telangana comes
from our sweetest language Telugu from
Bammera Pothana.
Pothana was born at Bammera Village,
Palakurthy Mandal, Warangal District in
Telangana State and is credited of
translating Bhagavata Purana from
Sanskrit to Telugu which is popularly
known as Pothana Bhagavatham.

One should live for Dharma. Leading a Dharmic
life is a reward in itself. No Aryan would ever seek
a reward for upholding Dharma. It is only through
Dharma that one can workout one’s life and become
eligible for Spirituality. If you skip this vital step, you
will trip. After all, if there is no Dharma, what is
there to live for?
Pray for the restoration
of the pristine glory of
Bharath. By doing so,
you shall be redeeming
your indebtness. Only
then, spiritual progress
will be spontaneous.

Telangana bravery and spirituality well flourished
during the Kakatiya Dynasty. The Kakatiya Kala
Thoranam, the Warangal Arch, is our popular
treasure and proud symbol of Telangana. The
splendor of Thousand Pillars temple, Giant Nandi,
Ramappa Temple and Perini Shiva Tandavam are
our cultural heritages.

Temples from Dhamapuri, Yadadri Lakshmi
Narasimha swamy, Kaleshwaram Kaleshwara
Mukteswara swamy, Vemulawada Rajarajeshwara
swamy, Alampur Jugulamba, tribal spiritual
celebrations of Sammakka and Sarakka, etc., there
are innumerable places in every district of Telangana.
Telangana spirituality is unlimited incorporating
people of all faiths living in harmony.
As the great poet Dasarathi garu has rightly said,
Telangana Koti Ratanala Veena (My Telangana is
Veena of crores of diamonds).
We wish the young Telangana grow to be the jewel
of our country with Righteousness and spirituality to
make this world a better place for the humanity.
Maa Telugu Talli Ki Malle pudanda, Maa kanna
talliki Mangalarathulu.

ARTICLE

One of the biggest
festivals that brings
families from all
walks of life together
is “Bathukamma.”
Bathukamma is a social
event very unique
to Telangana. Men,
women and children
work together to built
and decorate a large
tower of flowers and
leaves to invite Mother Goddess to their homes. This is
a spiritual activity to connect with the mother nature.”

The human evolution flourished around
and on the banks of the rivers. As JawaharLal
Nehru said the lifeline of our country are
the water dams, SriramSagar dam, Nagarjuna Sagar
projects are modern temples that support and sustain
our societies.

Shivakumar Mutyampeta- Troy Michigan USA Engineer,
Sanatana Dharma Samrakshaka
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“Best wishes to The American Telangana Association”

From: Dr. Seetha Ramamma, Lakshmi Rooplatha &
Dr. Babu Rajendra Prasad Vadlamudi

HANDYMAN FOR
ALL YOUR

SERVICES
"BIG, SMALL
OR ANYTHING"
BILL KUHN
(313) 974-1649
American Telangana Association
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PROF JAYASHANKAR—A VISIONARY OF TELANGANA

By Anchita Sanam

I

t is said that “all of our dreams can come true, if
we have the courage to pursue them vigorously.”
Telangana as a state was just a dream until one
important individual had the courage and helped to
make it come true. Prof. Kothapalli Jayashankar, a
distinguished academic and passionate Telangana
movement crusader, was born in Akkampet village of
Warangal District in 1934 and spent a dedicated life of
76 years, constantly struggling and sacrificing luxuries
for the Telangana movement. He
brought to light the deplorable
plight of the Telangana people,
eventually becoming the first to
urge for a new state.

ARTICLE

As a teenager, Mr. Jayashankar
observed the inequality within
different regions and he began
fighting for a separate state as
Telgangana region suffered most
as a student leader. He often stated
that unequal sharing of chief water
sources was the root cause for the
Separate Telangana movement. As
the Vice Chancellor of Kakatiya
University, he was seen as the
foremost activist and led separate Telangana movement
from the front.
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Throughout his life, Jayashankar made significant
contributions for the Separate Telangana Movement.
He participated in the Mulki Agitation in 1952 in order
to safeguard jobs for the locals in Hyderabad. His
Mulki agitation which became a launching pad for the
Telangana Movement started becoming synonymous
with change and hope. By 1962, he transformed
the agitation into a mass movement by enlightening
others through his research studies and academics
papers. In 1969, Prof Jayashankar formed a strong
and determined core team to represent and fight for a
separate Telangana State. The team worked diligently
to establish a Telangana Janasabha which was later
banned by the Indian government. Notwithstanding
the ban by the Centre, Mr. Jayashankar continued his
campaign for Telangana by authoring a large number
of articles in both English and Telugu to create
consciousness among the people on the various aspects
of the Telangana problem especially on the regional
disparities due to the negligence of the successive AP

State Governments. In addition, Prof Jayashankar was
also a key individual in the formation of Telangana
Development Forum (TDF) and motivated a large
number of NRI’s leading to the create separate
Telangana NRI Associations in many US cities
during his visits to the US between 1998 and 2002.
His struggles and strife bore the fruit finally with the
creation of a separate Telangana state, three years after
his death in 2011.
Today, the Chief Minister of
Telangana, K. Chandrashekar
Rao (KCR), draws an inspiration
from Prof Jayashankar , saying
that “Prof Jayashankar was
born for Telangana and he is
the legend of Telangana state.”
While millions of Telanganites
consider him as the ‘ideologue’
or ‘Siddhanthakartha’ of
Telangana, several thousands
of his students affectionately
call him ‘Jayashankar Sir’.
That KCR was influenced by
Prof Jayashankar’s deeds was
evident from the fact that he
immediately pushed for the naming of a university
in Hyderabad as Prof Jayashankar Telangana State
Agricultural University (PJTSU). Currently, PJTSU
caters to the needs of the enterprising farming
community of the Telangana State. As a token of
respect to the beloved leader the Chief Minister also
offered to rechristen the name of a Telangana District
after Prof Jayashankar’s name.
Mr. Jayashankar was quintessential to the Separate
Telangana Movement, and it is possible that an
independent Telangana would not have need possible
but for his dedication and loyal to the region. This
father of Telangana who inspired many others had the
perseverance to cherish his dream and bring it into a
reality for all of us. Today with the utmost respect and
humility, Prof Jayashankar by his sheer dedication and
relentless efforts for a noble cause, has carved a niche
for himself and will be remembered for ever in annals
of Telangana history.
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THREE DAY PROGRAM AT A GLANCE—

OVERWHELMING RESPONSE TO THE FUND RAISING INITIATIVE
By Prof Sunkari Ram Murthy
Secretary,
Telangana English Journalists Association(TEJA)

S

tage for the first ever American Telangana
Convention (www.ataconvention.org ) has been set
on Friday, June 3rd with a fund raising meeting held
at St. Toma Church, Michigan in which more than 800
people gathered contributing a whopping $400,000 in just
few hours. Vinod Kukunoor, Convener of the convention
said that the International Telangana Convention, the
first of its kind after the formation of Telangana, will
be organized at Detroit on July 8, 9 and 10 of 2016.
Explaining the background, Kukunoor said that the idea
for the convention was mooted when a few Telangana
friends met in Virginia some time back. The meeting
shortlisted cities like Chicago, Washington, Detroit and
Dallas for the conference. However after lot of debate
Detroit was finally selected as the venue for the conference.
The criteria for the selection was that Detroit is known
of unity between all Telugu communities along with
presence of large Telugu speaking audience, volunteers,
participants and contributors.

Initially when the organizers particularly Vinod Kukunoor
Nagender Aytha and Ramgopal Uppala the brain behind
the ATA convention and Uday took pains to explain the
purpose of the meeting- fundraising- it sound insipid.
Donations were modest. Not losing their heart, the
organizers continued their effort in convincing audience to
contribute their mite for the noble cause. Their target was
a whopping 400 thousand dollars. The organizers and the
volunteers from table to table and made fervent appeal to
emulate the American lifestyle who set a small percentage
of their earnings for donations for community cause
Thanks to the constant motivating speeches by Uday,
Venkat Akkea and Vinod, the jinx was broken. Donations
started pouring in large numbers from influential
individuals and every table at the gathering, making
the donating infectious. As a token of respect every big
donor was honored with AV and felicitated with a shawl
and a bouquet. Cohosts of the event Detroit Telangana
Community and NRI Jagruthi has helped a lot make this
event grand success. American Telangana Association
key leaders Karunakar Madhavaram, Rama Chandra
Reddy, Srinivas Chada and Prathap Chintalapati came
from Chicago to attend and support this event. Many
members/leaders of Detroit Telugu association, Troy
Telugu Association, Lansing Telugu Association, Lansing
Telangana Association and TANA helped the event to make
it great success with their presence further demonstrating
support to the first ever convention.
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The Chief Minister of Telangana, K. Chandrasekhar is
likely to inaugurate the conference while the Maharashtra
Governor Ch Vidyasagar Rao is to preside over the
function. Many delegates from US, India and other
Countries around the world are expected to attend the
conference. Delegates from 35 local Telugu Associations
in US will also be attending the conference. Nagender
Aytha Vice Convener explained the fun filled three day
convention program. The convention will commence with
an elaborated banquet on July 8. Banquet will have many
programs with celebrities and local cultural performances.
There will be many awards given to highly achieved
people in business, education and literature. On July 9th
there is big inaugural performance with about more than
60 kids. The inaugural song is written and composed by
Suddala Ashok Kumar Teja. After lunch there will be
Bathukamma and Bonalu festivals showcasing Telangana
culture. The day ends with Anup Rubens Live Musical
program. On July 9th morning we will have spiritual
programs Lakshimnarasimhaswamy Kalyanam. Priests and
Utsav Idols are specially being flown from Yadagirigutta
Hyderabad for the occasion. With two months let for
the deadline, “it is Herculean task. We are working hard
burning the midnight oil to make the event a grand success”
Mr Kuknoor said. The fund raising and registration
event was fun and frolic. It had all the ingredients of a
party. The ambience, the enchanting music, the colorful
gathering, the exciting speeches, the enthralling dances,
the sumptuous food. The venue was the sprawling and
had definite purpose for a noble cause. The gathering was

handsome, Telugu people in their best attires particularly
women in traditional sarees embellished with designer
gold jewellery congregated at the attractive setting. The
meeting commenced with filmi numbers rendered by young
yet famous Telugu singer Geetha Madhuri accompanied
by promising Deepu. The attractive numbers were so
melodious that the gathering heard in rapt attention. Every
number was punctuated with loud applause providing
the much needed motivation for the singers in a foreign
ambience. As the numbers started becoming attractive, the
gathering at the tables grew compelling the organizers to
come to the business.

Initially when the organizers particularly Vinod Kukunoor
Nagender Aytha and Ramgopal Uppala the brain behind
the ATA convention and Uday took pains to explain the
purpose of the meeting- fundraising- it sound insipid.
Donations were modest. Not losing their heart, the
organizers continued their effort in convincing audience to
contribute their mite for the noble cause. Their target was
a whopping 400 thousand dollars. The organizers and the
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volunteers from table to table and made fervent appeal to emulate the American lifestyle who set a small percentage of
their earnings for donations for community cause
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Thanks to the constant motivating speeches by Uday, Venkat Aekka and Vinod, the jinx was broken. Donations started
pouring in large numbers from influential individuals and every table at the gathering, making the donating infectious. As
a token of respect every big donor was honored with AV and felicitated with a shawl and a bouquet. Cohosts of the event
Detroit Telangana Community and NRI Jagruthi has helped a lot make this event grand success. American Telangana
Association key leaders Karunakar Madhavaram, Rama Chandra reddy, Srinivas Chada and Prathap Chintalapati came
from Chicago to attend and support this event. Many members/leaders of Detroit Telugu association, Troy Telugu
Association, Lansing Telugu Association, Lansing Telangana Association and TANA helped the event to make it great
success with their presence further demonstrating support to the first ever convention.
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INTERNET REAL ESTATE, INC.
RESIDENTIAL – COMMERCIAL – INDUSTRIAL
VACANT LAND & PROPERTY MANAGEMENT

“ALEX SAFADI”
BROKER / OWNER

OFFICE 248-349-7676 CELL 248-231-1209
$$$ SAVE THOUSANDS $$$
(DISCOUNTED REAL ESTATE FEES)
FOR SELLERS AND BUYERS
SPECIAL PROGRAMS THAT WLL SAVE YOU THOUSANDS
GIVE ME A CALL TO DISCUSS IN DETAIL

A FULL SERVICE REAL ESTATE COMPANY

“EXPECT THE BEST”
FREE MARKET ANALYSIS
“FOR YOUR COMPLETE REAL ESTATE NEEDS”

www.InternetRealEstateInc.com

If your property is currently listed with another real estate broker, please disregard
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జాతర
బంగారు గంజల్ల చేనంత మెరిసంది

||బండి కట్టర తమ్మమ పోదాము జాతర

బంగారు నవ్వుల్ల నేల్మ్మ మురిసంది.

రామ్పపలో శివ్వడు రాగాలుదీసతండు.

సంగడే పొడిసంది.ఎన్నెలే కాసంది.

బండినడపర తమ్మమ పోదాము జాతర

సంతదీరేరోజు ఎదురుగా వచ్చంది.

ఐలోను మ్ల్లనె ఒగ్గుకధజెపుతుండు||

||బండిగట్టర తమ్మమ పోదాము జాతర
భూలోను ఎంకనె భూమ్మస్తరమ్మండు.
బండినడపర తమ్మమ పోదాము జాతర
ఇల్లంత రామ్నె ఇల్లలస్తరమ్మండు||

కాయకష్టంపండి కుపపలేలకూసంది.
కుపపనూర్పపనంక కునుకొకటిదీసంది.
పిచుక పరిగేరింది.మ్ంచె పడకేసంది.
కల్లమే లేసంది. గడిిమేటేసంది.

||బండిగట్టర తమ్మమపోదాము జాతర
కొండగట్టంజనె కోతుల్లెతోల్లండు.
బండినడపర తమ్మమ పోదాముజాతర

SONG

కొతతకొండీరనె కోళ్ళన్నదెమ్మండు.||

స్ల్స్ల్లగాలులోల స్ల్లమ్ంట్ రేగంది.
గణగణల్స్వుట్లల పట్టటడే మోగంది.
మ్ంచు మ్స్కేసంది.రేయి ముసగేసంది.
గాల్ల ఈలేసంది.ఎదుు రంకేసంది.
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పగలేటి గంజలోల మొల్కమ్మ నవ్ుంది.
పచ్చచటి కల్గంటు నారు నీళ్ళళడింది.
నాగలే అల్లసంది.సాళ్ళ ముదాుడింది.
కాలువే పారింది.కండుల తుడిచేసంది.

||బండికట్టర తమ్మమ పోదాము జాతర
కోట్ంచ నరసమ్మ కొలువ్స్త రమ్మండు
బండినడపర తమ్మమ పోదాము జాతర
అడవ్లో జంపనె అనెలేల పిల్లచ్ండు.||

- నంద కిషోర్
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సంతుగాని సంచి

వాని పేరు సంతు.

తండ్రి దుబాయ్ ల నౌకర్ ఉన్నదంటే, మస్తు ఎగురుకంట ఓయండు. కానీ, ఆడ మస్తు కష్టాలవడుతున్నడని అందరనుకంటుర్రు. అమమ

ఎలలమమ బీడీలు జుటుాకంట, గుటుాగ, సదివంచుకంటున్నది. ఇస్కూలంటే సంతుగాడికి పరమ యాష్ఠ. ఇస్కూలుక ఓవుడంటే పాన్ం కింద

మీదయతది. కానీ దోస్తులుంటరనే పోతడు. బడునంచి ఇంటికోయ దర్వవజల నిలవడే పుసుకాల సంచి ఇంటలకి ఇసిరికొటిా , సంతుగాడు ఆటక

ఉరుకవోతుండు. ఇంటెన్ూ గూసోని బీడీలు జేతుున్న ఎలలమమ “అరేయ.. సంతుగా” అని కేక వెటిాంది. అమమ ఏంటికి పిలుుందో ఆడికి తెలుస్త. బీడీల
జుటిాపిసుది. గందుకే ఇన్వడ్డా ఇన్వడన్టేా సంతుగాడు ఉరుకతుండు.

“అరేయ.. సంతుగా సరవ పిండి జేశ్న. తినివోర్వ” అని మళ్ళి కేక వెటిాంది ఎలలమమ. సరవపిండి అనేవరకి సంతుగాడి నోటల నీళ్ళి ఊరనయ.

గుర్రానికి కళ్ిం ఏసిన్టుా టకూన్ ఆగి ఇంటలకచిచండు. “ఏడున్నయ్ అమామ?” అని వంటింట్లల ఎనుకలాడుతుంటే, “నేనితుగాని, గాడున్న రండు దారం
పొట్టాలు ఇటు వటూర్వర్వ” అంది. గపుుడు తెలిసింది సంతుగాడికి, “అమమ నాక సరవ పిండి వదుద, గిరవ పిండి వదుద” అని అవుతలకి ఉరుకవోతుంటే,
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దారం బంగిరికి స్తట్టాలని నిన్న జెపేు, లెకూలసారు ఇంటిపని బాగిచిచండని అవదదమాడి ఎగ్గొటిాండు. గిపుుడు ఇంటల అడుగువెడితే కాళ్ళిరగ్గొటిా దారం

ఆకలో తంబాకేసి స్తడుు “ఇయాాలల బీడీల దారం స్తటాకవోతివో ఇస్కూలు బాాగు కొనీమన్నపుుడు జెపాు నీ సంగతి” అని బెదిరిచిచంది ఎలలమమ.

కొతుగ బడి దెరిసిన్పుటునంచడుగుతుండు, “అమామ నాక ఇస్కూలు బాాగు కొనియ్ావే.. అమామ నాక ఇస్కూలు బాాగు కొనియ్ావే..” అని.

యాడ్డది పరీచచలు దగొరికొచిచన్య, ఇగ బడి గూడ బందయతది, గిపుటిగూొడ కొనియ్ాలే. సంతుగాడి దోస్తులలల ఆడి లెకూ బటాసంచి భుజానికేసోూని
బడికెవవడూ పోడు. ఇస్కూలు బాాగు ఈపుకేసోూని పోతరు. సంతుగాడిూ గూడ ఆలల దోస్తుగాళ్ి లెకూ ఇస్కూలు బాాగు ఈపుకేసోూని పోవాలని బాగా
ఖాయషు. ఈడి ఖాయషుని గిసోంటపుుడు కాాష్ చేస్కూని బెదిరితుుందని అమమ మీద సంతుగాడి పిర్వదు.

American Telangana Association

85

“మళ్ళి ఇస్కూలు బాాగు ఎపుుడు గ్గనితువు జెపుు” అన్డిగిండు సంతుగాడు. గిట్టల అడిగిండంటే ఈడు తొవవకొచిచండని ఎలలమమకి తెలిసిపోతది.

యాడికి వోతవు బడ్డా అన్నటుా సంతుగాడి దికూ ఓ స్కపు జూసి బీడీ తోకొతుుకంటూ “బీడీల పైసలచిచన్ంక” అని జెపిుంది. అయతే ఎలలమమ గిటల మస్తు
సారుల జెపిుంది, మస్తు సారుల బీడీల పైసలచిచన్య.. పోయన్య. సంతుగాడి ఇస్కూలు బాాగయతే ర్వలే. అయన్ గూడ ఆడికి ఆశ్ సావక “గిపుుడు

బీడీల పైసలొచిచన్ంక నిజంగనే కొనితువానే” అని అడిగిండు. అపుటిదాకా జేసిన్ బీడీలు ఎన్నయన్యో వాటి మూతులెలకూవెడుతూ “గిపుుడు దారం
జుటాకపోతివో బరబబర్ కొనియాా” అన్చచపిుంది.

ఇగ సంతుగాడు సేసేది లేక, సకలముకలం ఏసి మోకాళ్ిక దారం పొట్టాస్తకొని బంగిరికి దారం స్తటుాడు వెటిాండు. కాని ఆడి జివున్వంతా ఆట మినేన
ఉంది. స్కరిగాడు నిన్న గోఠిలాటల తొండివెటిా సంతుగాడి సగం గోఠీలు దొబబండు. ఇయాాలల ఎటలయనా ఆడి గోఠిలనీన దొబాబలనుకన్నడు. ఇగ
యాడ్డది పరిచచలని రేపటునంచీ స్కరిగాడు ఆటక ర్వన్నానడు, పరీచచలయన్ంక ఆళ్ి అమమమమ ఇంటికోతడు, సంతుగాడి గోఠిలనీన ఆడికానేన
ఉంట్టయ. గీదంతా ఎలలమమక జెపాులనుకనుండు. కానీ “గోట్టలాటకి పోతానే” అంటే ఈపు సాపు జేతుదని ఊరుకండు.

ఎలలమమ బీడీల సాట పకూక వెటిా సేతులు కడుకొూని వంటింటలకోయంది. ముంతల మూడు సతుు ముదదలు తెచిచ సంతుగాడి ముందు వెటిాంది. ఇగ
హుష్టరొచిచ మూడు దారం పొట్టాలు స్తటేాసిండు.

యాడ్డది పరిచఛలయన్య, బడి బందంది, అమమమమ, నాయన్మమ ఊరలక తిరిగచుచడయంది. ఇగ నాలుగ్గదుదలయతే మళ్ళి బడి తెరుతురు. గపుుడు

యాదికొచిచంది సంతుగాడికి, ఇస్కూలు బాాగు సంగతి. “ఎనిమిదో తరగతి పోతున్న, స్కూలు బాాగు లేకపోతే నా దోస్తులందరు ఎకిూరితురు. అమమను
కొనియ్వంటెన్చమో బీడీల పైసలంటది. సపుుడు జేయ్క దుబాయల ఉన్న బాపుని ఇస్కూలు బాాగు పంపియ్మనాలే. గీడకన్న గాడ మస్తు ఉంటయ.

దోస్తుగాళ్ి దగొర గూడ దుబాయ నుండి మా బాపు ఇస్కూలు బాాగు పంపిండని బడ్డయ కొటాచుచ” అని అనుకోంగనే సంతుగాడికి హుష్టరొచిచంది.

బీడీల ఆక కతిురితుున్న ఎలలమమ దగొరికి వొయ, “అమామ బాపుకి జలిద లెటర్ ర్వయాలెన” అని అనానడు. “గిపుుడందుకర్వ! మొన్న ర్వసిందే ఇంక ముటిాందో
లేదో.. బాపు దగొరునండి లెటర్ అచిచన్ంక మన్ం ర్వదాదం గని, గీడ గూసోని ఆక నార తీయ” అంది ఎలలమమ. ఇస్కూలు బాాగు జలిద పంపమని లెటర్
ర్వయాలేన అన్చెపాదమనుకన్నడు, మళ్ి ఏమంటదో అని అనుమాన్ పడుుంటే “ఆక నార తీయ్వంటే నోరు తెరిసి జూస్తున్నవేందిర్వ” అని ఎలలమమ

అన్ంగనే తెరిసిన్ నోరు మూస్తకొన్నడు. “బళ్ి పుసుకాలితురు గాని, ఇస్కూలు బాాగు ఇయ్ారు. ఇస్కూలు బాాగు లేకండ్డ పుసుకాలెటల బడికి తీసకతురు”
అని అనుకంట నార దీస్తడు మొదలువెటిాండు.

తెలాలరి బీడీల గంప తీసోూని బీడీల ఖార్వూనాకి పోతుంటే స్కరిగాడు పిలిసిండు. “ఒరేయ బంబాయ నుంచి మా బాపొచిచండు, నాక కొతు ఇస్కూలు
బాాగు కొనిచిచండు… ఇగ జూడు” అని సంతుగాడికి చూపిచిచండు. సంతుగాడికి గా స్కూలు బాాగు మస్తు న్చిచంది. కొనుకూంటే గిసోంటిదే

కొనుకోూవాలనుకన్నడు. సంతుగాడికి మస్తు ఈరష గూడ పుటిాంది. గంతలేన, “గిదేం ఇస్కూలు బాాగు మా బాపు దుబాయ నుండి ఇస్కూలు బాాగు
పంపితుడు, గసోంటిది మన్ ఇస్కూలలనే ఎవవల దగొరుండదిగ” అని బడ్డయ కొటిాండు.

ఎటలయనా ఇస్కూలు బాాగు కొనుకోూవాలని సంతుగాడికి పగలు ర్వత్రి గదే రంధి పటుాకంది. పాత కాపీలునంచి జంటకమమ చింపి దుబాయల ఉన్న
బాపుకి లెటర్ ర్వస్తడు మొదలువెటిాండు.

ఓం

పూజుాలైన్ తండ్రి గారికి మీ కమారుడు సలలపాలు సంతుగాడు నాంపలిల నుండి సవహసాులతో ర్వయున్ది
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ఏమన్గా నేను క్షేమంగా ఉంటిని, అమమ కూడ్డ క్షేమంగా ఉందని తెలియ్జేస్తుంటిని. మీరు కూడ్డ క్షేమమని

తలచితిని. ఏడవ తరగతిలో నేను ప్రథమ శ్రేణిలో పాసయతిని. ఇపుుడు ఎనిమిదవ తరగతికి పోవుచుంటిని.

కాని నాక స్కూలు బాాగు లేదని రోజు చింతించుచుంటిని. నా మిత్ర బ ందం కూడ్డ నాక స్కూలు బాాగుొ లేదని
అవమాన్పరుస్తునానరని తెలియ్జేస్తుంటిని. కనుక మీరు నాక ఒక స్కూలు బాాగు పంపించగలరని
కోరుచుంటిని.
ఇటుల

మీ కమారుడు,

సలలపాలు సంతుగాడు

- “నేను మీక ఈ లేఖ ర్వసిన్టుా అమమక తెలియ్దని మీక తెలియ్జేస్తుంటిని. మీరు కూడ్డ చెపుకూడదని
కోరుకంటుని”
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ఇంతేసంగతులు
మళ్ళి ఇటుల

మీ కమారుడు

సలలపాలు సంతుగాడు
బళ్ి నేరిున్ “లేఖా రచన్” ని యాదికి తెచుచకొని సంతుగాడు ఆ లెటర్ ర్వసి పోస్టా బాక్సలో యేసిండు.

ఇగ సంతుగాడు పిటాక వెటిాన్టుా రోజు పోస్టామాన్ కోసం ఎదిరి జూతుుండు. పోస్టామాన్ అతుుండు గాని బాపు దగొరునండి లెటర్ తెతులేడు. స్కడగా..
స్కడగా.. ఓ రోజు లెటర్ అచిచంది. ఆశ్గా చింపి సదివతే దాంటల ఈ స్కూల్ బాాగు సంగతే లేదు. “ఇగ బాపు దగొర గూడ పైసలేలన్టుాన్నయ” అని
అనుకండు. బీడీలనీన జమాయంచి కటాలు కడుతున్న ఎలలమమ దగొరకోయ “అమామ.. అమామ.. గిపుుడు నేను ఎనిమిదో తరగతికి వోతున్న గదనే..

గిపుుడన్న ఇస్కూలు బాాగు గ్గనితువా?” అని అడిగిండు. “ఇస్కూల్ తెరిచిన్ంక స్కదాదం గని.. గా సంచిలో ఆక తీసి తడుపుకొని ర్వపో” అని అంది.
యాడ్డది నుంచి గిటేన జెపుుందని కోపం, దుుఃఖం తనునకొచ్చచయ. “నేను జెయ్ాను పో.. నాకేం తెలవది.. నాగిొపుుడు ఇస్కూలు బాాగు కొనియ” అని

ఏడుస్తడు వెటిాండు. “అరేయ.. గిటల ఏడుస్తడు గీడుస్తడు వెటిా మొండికెతేు, అసలుకే ఎసరతుది బడ్డా.. ఆ.. జెపిున్ గదా.. బీడీల పైసలచిచన్ంక కొనితాు
అని”

“గిటలనే మస్తు సారుల జెపిున్వు.. ఎపుుడు కొనిచిచన్వ్” అంటూ సంతుగాడు కిందవడి బర్రుతూ.. కాళ్ళి చేతులు కొటుాకంటూ ఏడుస్తడు వెటిాండు.

ఎలలమమక కోపమచిచ సంతుగాడి ఈపుల నాలుొ జరిసింది. వాడు ఊరంత ఇన్వడటుా ఏడిస ఏడిస మూలక వోయ, ముడుస్తకొని పన్నడు. కడుపుల కాలేు
వాడే లేతుడని ఎలలమమ బీడీల ఆక తడుపుకంది.

గా ర్వత్రి సంతుగాడు నిద్రల “అమామ.. స్కూలు బాాగు కొనియేా.. అమామ స్కూలు బాాగు కొనియేా” అని ఒకటే కలవరిచుచడు పెటిాండు. గిద్జెసి ఎలలమమ
కండల నిండ్డ నీళ్ళి తిరిగిన్య.

తెలాలరి, ఎలలమమ పకిూంటి పారవతమమ దగొర పచచనోటు చేబదులు తీస్తకొంది, సంతుగాడికి ఇస్కూలు బాాగు కొనిదాదమనుకంది, గాని సంతుగాడికి

జరం ఎకూవై ఆ పచచ నోటలాల డ్డకార్ ఫీజుకి, మందులకే కరిగిపోయంది. సంతుగాడికి పెయల జరం మగిొంది గాని మన్స్తల మనాది మాత్రం గటలనే
ఉంది. బీడీల పైసలచిచన్ంక ఎటలయన్ స్కూలు బాాగు గ్గనితాు అని ఎలలమమ పమాణం జేతేు గాని వాడు మంచిగాలే.

వారం రోజులు గడిసిన్ంక బీడీల పైసలచిచన్య. ఇగ నాక ఇస్కూలు బాాగు కొనితురని సంతుగాడు సంబరంగా ఖార్వూన్క పోయండు. ఎపుుడు
వెటిాన్టేా బీడీల ఫారంల పైసలు వెటిా నికూరు జేబులో దోపుకన్నడు. బీడీల ఖారూనా నుండి ఉరుకూంటు, ఉరుకూంటు ఇంటికొచిచండు. ఎలలమమ
ఇంటెన్కంది. జెబులకెళ్ళి తీతేు బీడీల ఫారం భద్రంగా ఉంది. గాని గా ఫారంల పెటిాన్ పైసలెలవువ. పైసలు కన్వడకపోయేసరికి సంతుగాడి

గుండ్డగిన్ంత పన్యంది. వాడొచిచన్ తొవెవంబడి యెనుకక పోయ, ఏడుస్తూంటూ ఎంత ఎతికినా దొరకలే. గజ గజ వణుకతు కడపల
అడుగువెటిాండు. అమమను జూస్తడుతోనే మగిొందనుకన్న జరం సల సల మస్తలుతూ పొంగి కళ్ిక చీకటుల కమిమ శోషొచిచ కిందవడాడు.
గా ర్వత్రి నిద్రలో “అమమ.. ఇగ నాక ఇస్కూలు బాాగు వదెద, అమామ.. ఇక నాక ఇస్కూలు బాాగు వదేద” అని ఒకటే కలవరిసాునే ఉన్నడు.

బీడీల ఖార్వూనాలో నికూరు జేబులో పెటుాకనేటపుుడే ఫారంల నుంచి పైసలు కిందవడిన్ సంగతి, పకూక నిలుసన్న స్కరిగాడి అమమ జూసి ఎలలమమకి
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ఇచిచన్ సంగతి, దుబాయ నుండి బాపు స్కూలు బాాగు తెస్తున్న సంగతి.. పాపం సంతుగాడికి గా ర్వత్రి తెలవది... పొదుద గాల నిద్ర లేసి, బాపు వంపిన్
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బాాగుల పుసుకాలు వెటుాకని ఇస్కూల్ కి పొయెా తొవవల, అందరూ జూసేటటుా, ముంగటిూ ఏస్తకని, స్కరిగాడికి, పదుద గానికి అందరికీ జూపించి,
కామారడాంత ఆగమాగం జేశండు సంతుగాడు...

-పూరిిమ

(9866911174) కామారడిా.
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మబ్బెందుకొచ్చినాదో..
మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

మనువ్ట్లజేసినాదో -ఓ పిల్ల

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో

మనసట్లదోచ్చనాదో

పువ్వెందుకిచ్చికెందో-కొమమదీ

వయసట్లదెల్లపినాదో-వెంతేసి

మనసెంత మెతతగెందో

వల్పెట్లపెంచ్చనాదో

జానపదమూవోలె జారేటి జడివాన

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

కనుకరాగెంలోన సినుకసినుకూ నేసి

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో |

సిత్రెంగ సిత్రెంగ ముడులేసి గడులేసి
ముదుులా రెంగద్దు ముఖమునే దాచేటి

ఇపపసట్లలసిగరుమేసితినాిమేక
దూరెంగదూరెంగమెందకేదూరెంగ

తెరలెట్ల అల్లలనాదో-ఓ పిల్ల

మచ్ిలాదుప్పపలె ఉర్కిఉర్కిప్పయి

తెమెమరట్లలడినాదో

గట్ిమీద్దకిఎకిి తపిపప్పయె ఆట్

మసకెట్ల కముమకెందో-సూదెంటు
సీకటెటుగెంజినాదో

మనకేడ నేర్కపనాదో-ఓ పిల్ల

SONG

మతెతట్లద్దెంచ్చనాదో
|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

కాలేడ జార్కనాదో- ఈడేర్క

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో|

కరువ్ెంతదీర్కినాదో

తెంగేడుమోదుగల్పసుపుకెంకెంబ్టిి

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

వరదగూడూగటిి సిగగెంత ఎగ్గగటిి

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో |

వాన అచ్చిెంతల్లి దులుపుకెంటూతుళ్ళె
కానుగానీడలోల కనుికన్నికల్లపి

సూరుకొసలామీద సుడిగాల్లగారేగి
వాసాల్గాల్లెంచ్చ నిట్లిడనద్దర్కెంచ్చ
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పొల్మూగటూిమొదలు తుమమతోపూకాడ

గడిసలో కూసుని గెండెలో నిదరోగ

సినుకపూల్సూసి తుమెమదలు కదల్ెంగ

ఇళ్ళెెంత ఉర్కసినాదో-ఓ పిల్ల

వరదెెంతవచ్చినాదో-ఓ పిల్ల

ఒళ్ళెెంత వణికినాదో

వగలెనిిసూపినాదో

సల్లఎెంతబుటిినాదో-సెంజేటి

సాలెెంత నవ్వవకెందో-జోకొటిి

పొతితళ్ళెజీర్కనాదో

మొల్కనెటులతుతకెందో

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో|

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో|

నల్లలనార్కసతరుల నలుచెరగలానిెండి

రావీ ఆకమీద్ద రతనమెంటీ సినుక

దుెంపిడీయేరలక దూపమొతతెందీర్క

తీరొకితీగల్ల నీలాల్తుెంపరై

సెంపెెంగపారెంగ జెంపనిలేవెంగ

పతితసేల్పైన పగడాల్వానయిి

నర్రెంగసట్లల్ల నరుడు నడయాడెంగ

వర్కనారు వెంపులో సెంపులో కెెంపులై

అడవ్ెంతపొెంగినాదో-ఓ పిల్ల

పాల్సటిికిినాదో-ఓ పిల్ల

అెందమెట్లలద్దగినాదో

పాల్బొట్ియిినాదో

అలుగ్ట్ల దుెంకినాదో-సినాిర్క

పలెలపై మెర్కసినాదో-మ్మగాణి

పరకేమి పాడినాదో

మటిిలో ముర్కసినాదో

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

|మబ్బెందుకొచ్చినాదో-మొగలుకూ

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో|

సిగ్గెందుకొచ్చినాదో|

నల్నల్లరేగళ్ె నలాలనివాగయిి

SONG

తాటికమ్మమల్నిి తానమ్మడేవాన

- నెంద కిషోర్

ఎర్రర్రసల్కల్ల ఎర్రాని ఏరయిి
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POETRY

కౌశల్య నీతి
శ్రీరాముని తల్లి ఉయ్యయలో శ్రీమతి కౌసల్య ఉయ్యయలో

మాట మాననన లేక ఉయ్యయలో మాంచి పేరు రాద్ద ఉయ్యయలో

ప్రేమతో శాంతను ఉయ్యయలో పిల్చి దగ్గర తీసి ఉయ్యయలో

మాట జారన వెనక ఉయ్యయలో మల్లి తిరగి రాద్ద ఉయ్యయలో

చల్ిని మాటలు ఉయ్యయలో సతి ధరమములు ఉయ్యయలో

ఏమి జేసినా గాని ఉయ్యయలో ఏమి జూసిన గాని ఉయ్యయలో

చెప్పెను ఈ రీతి ఉయ్యయలో చెవుల్కు ఇాంపుగా ఉయ్యయలో

వెనకముాందర గాని ఉయ్యయలో వేగిరా పడ్క ఉయ్యయలో

నా తల్లి శాంతమమ ఉయ్యయలో నా ముద్దులా పట్టి ఉయ్యయలో

చేసేట్ట పనుల్ాంద్ద ఉయ్యయలో చితతాంబ్బ నిల్పాల్ల ఉయ్యయలో

అతతవారాంట్టకి ఉయ్యయలో ఆనాందముగా బొముమ ఉయ్యయలో

చెడిపొయినాంకనూ ఉయ్యయలో చిాంతిాంచ ఫల్మేమి ఉయ్యయలో

అతతమామల్ భకిత ఉయ్యయలో చితతముమలో నిలుె ఉయ్యయలో

పల్లకిబొాంకరాలు ఉయ్యయలో ప్రాణాలుపోయినా ఉయ్యయలో

భరత దేవాంబని ఉయ్యయలో భావాంచి పూజాంచి ఉయ్యయలో

సతయాంబ్బ చేతనే ఉయ్యయలో సవరాగనికాందేరు ఉయ్యయలో

వారని సేవాంచి ఉయ్యయలో వైకునతమబ్బును ఉయ్యయలో

మాననిల్కు చూడ్ ఉయ్యయలో మనమే ప్రాణాంబ్బ ఉయ్యయలో

వార ఫై నీ ప్రేమ ఉయ్యయలో వాసుదేవుని పూజ ఉయ్యయలో

మాంచి కీరత బ్రత్పకు ఉయ్యయలో కొాంచెమైనా చాలు ఉయ్యయలో

పేదరకాం జూపి ఉయ్యయలో ప్రీతి దపెకు తల్లి ఉయ్యయలో

అతతగారాంట్టకి ఉయ్యయలో అమమగారాంట్టకి ఉయ్యయలో

కల్లగి ఉననాంతలో ఉయ్యయలో కనిప్పట్టి తిరగాల్ల ఉయ్యయలో

మాంచి ప్పరూ తెముమ ఉయ్యయలో మా తల్లి శాంతమమ ఉయ్యయలో

ఇరుగు పొరుగిాండ్ికు ఉయ్యయలో తిరుగ్బోవద్దు ఉయ్యయలో

పోయిరావే తల్లి ఉయ్యయలో పోయిరావే మాయమమ ఉయ్యయలో

అపకీరత కాంటెను ఉయ్యయలో అతివ చావూ మేలు ఉయ్యయలో

పోయిమి అతితాంటి ఉయ్యయలో బ్బద్దుగాల్లగ ఉాండు ఉయ్యయలో

పనతి చకకదనాం ఉయ్యయలో దాచుకొని తిరగాల్ల ఉయ్యయలో

కొడుకులు బిడ్డలూ ఉయ్యయలో కొమరోపెగా గ్ల్లగ ఉయ్యయలో

సాద్దసత్పెరుషులు ఉయ్యయలో సమయనికితేనాావు ఉయ్యయలో

నిాండు ముతైద్దవై ఉయ్యయలో ఉాండ్వే నా తల్లి ఉయ్యయలో

అనయప్రనాద్దల్ ఉయ్యయలో అదరాంచుమూ ఉయ్యయలో
-ఇల్ిాంద్దల్ వరల్�
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జయ జయహే తెలంగాణ

మనమిప్పుడుననది 2012 సంవత్సరం, జిల్లాపరిషత్ బాలుర ఉననత్ పాఠశాలలో..

పొద్దున పదింటి హాజరు గంట మోగంగనే త్రగతి గద్దలన్నన సరుుకుననయి. ఒక్కో ఉపాధ్యాయుడు వాళ్ా వాళ్ా త్రగతి గద్దలలాకు

చేరుకుంటుననరు.

ఏడో త్రగతి గదిలో ప్రవేశంచిన రాజబాప్ప మొదట కుర్చీ మీద్దనన చాక్ పీసు పొడి ద్దలుప్పకొన్న, త్రాాత్ మంగటునన టేబుల్

ద్దలుప్పక్కన్న, దాన్న మీదనే మళ్ా అటండెన్సస రిజిసటర్ అటు ఇటూ ఊపి తీరిగగ కురిీలో కూలవడ్డడు. తాను చేయవల్ససన పనులు ఒకదాన్న త్రాాత్ ఒకటి
నలభైద్ద న్నమిషాల కారాక్రమం లూజు కనెక్షనునన బలుుల్లగా మెదట్లా మిణుకు మిణుకు మంటుననది.

గంభీరంగా ఓసారి త్రగతి గదినంతా కల్సయజూశండు. పిలాలందరు ఎవరి పనులోా వాళ్లా తీరిక లేకుంటున్ననరు. హం వర్ో

ఆడుతుననరు. ఒడ్వన్న మచ్ీట మరో గంప్పది. కాకంగిల్స చాకాట్ పంపకాలు ఓకాడ్ జరుగతుంటే, బంచిల క్కసం పంచాయితీ ఇంక్క మూలకు

నడుసాింది. ఇట్లా అన్నన కలగల్ససిన కాకిరి బీకిరి సప్పుళ్ా మధ్ాన సారు రాకను గరిించ్నంత్ మహా బిజీ గ ఉననరు వాళ్లా.
"ఏయ్ పిలాలూ" అనే మాటతోన్న రాజబాప్ప త్న ఉన్నకిన్న ప్రదరిశంచిండు.

ఆ మాట కొందరి మీదనే పన్నచేసింది.

STORY

మరిచిపోయినోడొకడు గబ గబ అకోణ్నన పూరిి చేసుిన్ననడు. రండు నోటు ప్పసికాలను బాాటు లెకో పటుటక్కన్న కాగిత్ం ఉండ్తోన్న ఓ ఇదురు బాాడిమంటన్స

ఇటా కాదన్న ఈసారి టేబుల్ మీద "ఠక్ ఠక్" అన్న కొడుతూ కొంచ్ం గటిటగ సప్పుడు చేసిండు.

ఈ మంత్రం అందరి మీద పన్నచేసింది.

పిలాలు ఠకుోన లేచి "గూ..డ్.... మా…..రినoగ్ సా..ర్అన్న దీరఘం తీశనుా.

ఏ మాటకామాటే చెపాుల్స. పిలాలంట ఆయనకు అమిత్మైన ప్రేమ. పిలాలకు కూడా మిగిల్సన సార్లా, టీచ్రాకంటే రాజబాప్ప సారంటే ఎకుోవ

ఇషటం. బడిలోన్న పాఠాలతోన్న పాటు పిలాలకు బతుకు పాఠాలు కూడా చెప్పు ఒక మంచి ఉపాధ్యాయుడు త్ను. అంద్దకే పిలాలు అత్న్న దగగర ఎంత్

బుదిిమంతులుగా ఉంటరో అంత్ స్వాచ్ీగానూ ఉంటరు.
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వాళ్లా చెప్పు చాడీలన్నన విన్న, మందల్సంప్పలూ, బుజజగింప్పలూ చేసి.. నవేాట్లన్నక్క చురక, ఏడ్చీట్లన్నక్క ఓదార్లు ఇచేీసరికే ఐద్ద న్నమిషాలు

గడిచిపొయినయ్.

"అరేయ్.. మీ షికాయతులు, పంచాయితులన్నన ఒడిషినయ్ కదా? ఇగ మళ్ా సప్పుడు చెయాద్దువారు. పిన్స డ్రాప్ సైలెన్సస.." ఆఙ్ఞ జార్చ చేసి

హాజరు తీసుకునే కారాక్రమాన్నకి పూనుకుననడు సారు.
“అటండెన్సస చెపుండిరా.. ఒకటీ..”
“రండూ..”

ప్రెజంట్ సార్..
ప్రెజంట్ సార్..

“మూడూ..” అన్న అననడోలేదో,

"రాజబాప్ప సార్, మిమమల పెదుసార్ ఓపారి రమమంట్లండు." అన్న అటండ్ర్ రాజయా పిలుప్ప పటుటక్కన్న రానే వచిీండు.

"ఆ.. కాాస్ అయిపోంగనే వచిీ కలుసి అన్న చెప్పు రాజయ్యా”

"లేదాసర్.. ఇప్పుడ్చ జల్సు మిమమల్సన తీస్కోన్న రమమననడు"

కాాస్ మాన్నటర్ కు "ఎవలనన అలారి చేస్తి బోరుడ మీద వాళ్ా ప్పరు రాయమన్న చెపిు", అందరిన న్నశ్శబుంగ ఉండ్మన్న హుకూం జార్చ చేసి పెదుసార్ అనబడ్చ

ప్రధ్యనోపాధ్యాయున్న గదిలకు ప్రవేశంచిండు రాజబాప్ప.

"రాజబాప్ప సార్, మీరు మొనన నోటీస్ చ్దివే సంత్కం చేశన్నా?" పెదుసార్ అడిగిండు.

"సార్.. సార్.." అన్న జవాబు ఇస్తినే, పెదుసారు మనసులోన్న ఆగ్రహాన్నన గ్రహంచిండు రాజబాప్ప.

"మరైతె స్తల్ ఫోన్స ను బడి ఆవరణలకు రాంగనే సిాచ్ ఆఫ్ చెయ్యాలె అన్న దానోా ఉననది చ్దవలేదా?"

"సార్.. చ్దివిన సార్"

“మరి ఇందాక ప్రేయర్ అయితాంటే మధ్ాల మీ ఫోన్స ఎంద్దకు మోగినటుట?”

సంజాయిషీ చెపుడాన్నకి రాజబాప్ప నోరుతెరిచే లోప్ప స్తలుా మళ్ళీ త్న గంతు విపిుంది-

"తెలంగాణ అచేీదాక తెగించి కొట్లాడుడ్చ.. లగాయించి లడాయి చేశుడ్చ.." పాట తోన్న పెదుసారు గది దదుదురిల్సాంది. అది రాజబాప్ప సార్ రింగ్ ట్లన్స..
పెదుసార్ ఈసారి పెదుప్పలే అయిండు..

"ఓ దికుో చెపినే ఉన్నన, మళ్ా ఇంత్ల మీ ఫోన్స రింగ్ అయిత్నే ఉననది. అసలేం రింగ్ ట్లన్స సారది? మర్చ గంత్ గటిటగ సప్పుడ్స్తి ఎటా? మీకు

ఫోన్స అచిీందంట సాలు ఆ సప్పుడుకి గండె అదిరినటటయితాంది న్నకు. దయచేసి మీరా రింగ్ ట్లన్స అనన మారీండి లేకుంట ఫోననన సైలెంట్ ల

పెటటండి. అన్నన విషయ్యలోా పరెక్ట ఉండ్చ మీరు ఈ విషయంలో మాత్రం ఇట్లా ఎంద్దకు చేసుిననరో న్నకు సమజైత్లేద్ద! నేన్స చెప్పుది చెప్పినన సార్, వింట
మంచిది. లేకుంట మాత్రం.... మీ ఇషటం ఇగ." అన్న అసంపూరిి వాకాంతో పూరిి సాాయి వారినంగ్ ను ఇచిీండు పెదుసారు..

“సార్చ సార్.." అన్న స్తల్ ఫోన్స సిాచ్ ఆఫ్ చెయాన్న త్న మతిమరుప్పను తిటుటకుంటూ, ఆ క్కపాన్నన ఫోన్స మీద చూపిస్తి దాన్న పీక పిసికి సాటఫ్

ర్లం బీరాాలోపెటిట మళ్ీ త్రగతి గదికి చేరుకుననడు రాజబాప్ప.

“స్తలుాను పటుటకున్న తిరిగితె, పిల్సాన్న సంకల మోసినటేా” అననది రాజబాప్ప సార్ కనుగనన కొత్ి న్ననుడి.
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"చినన పిలాలు నోటినుండి పాల పీక విడ్వనటుా, చానమంది ఉపాధ్యాయులు చెవి దగగర ఫోన్స విడ్వకుండా పాఠశాలకు వచిీంది మొదలు

మళ్ా తిరిగి వెళ్ళీవరకు స్తలోాపాసన చేసుిన్ననరన్న గమన్నంచిన గౌరవ రాషర విదాాశాఖ సంచాలకుల నుండి ఈ మధ్ానే అన్నన పాఠశాలలకు ఒక
సమాచారం చేరింది. దాన్నలోన్న మఖ్ాంశాలేందంటే- “వీలైనంత్వరకు పాఠశాలలకు ఉపాధ్యాయులూ, పిలాలూ స్తలుాలు తేవద్దు. ఒకవేళ్ తెచిీన్న

సిాచాఫ్ చేస్వ ఉంచాలె. స్తలుాల వలా ఎటిట పరిసిాతిలోనూ విధ్యాభోధ్న కారాక్రమాలకు భంగం వాటిలారాద్ద. అంద్దకే త్రగతిలోకి పిలాలు త్పు అసలు

స్తలుాలు అనే పధ్యరాాలే ప్రవేశంచ్రాద్ద" అన్న.

ఆ సరుోలర్ చ్దివి, పెదవి విరుచుకునే వాళ్లీ విరుచుకున్న, పండుా కొరుకుోనే వాళ్లా కొరుకుోన్న, కడుప్పలు మండించుకునే వాళ్లా

మండించుక్కన్న. చివరాఖరికి "ప్రాథమిక హకుోల జాబితాను" మీదినుంచి కిందికీ, కింది నుంచి మీదికీ మళ్ళా మళ్ళా చ్దివి.. అంద్దలోనూ పరిషాోరం

దొరకక చాలమంది అపుటికే ఓటమిన్న ఒప్పుకుననరు.

అందరి కథ అటుాంటే, ప్రభాకర్ రావు అనే ప్పరుతోన్న పాటూ చ్ండ్శాసనుడ్నే ఇంక్క ప్పరునన పెదుసారుకు మాత్రం ఆ సరుోలర్ల, కొత్ి

ర్లలూస విపర్చత్ంగ నచిీనయి. "స్తలుాలు వద్దు.. పెనునలు మద్దు" న్నన్నదాన్నన త్రగతి గద్దలోానూ, "స్తలుాలను బంజయిా- పిలాలను బాగచెయిా"
న్నన్నదాన్నన సాటఫ్ ర్లమ గోడ్ల మీదనూ రాయించే ప్రయత్నంలో ఉననడు అత్న్నప్పుడు.
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కూచుంట గవా పిలాంత్, న్నలుచుంటే టేబుల్ మీద ఓ మూరడ్ంత్ మాత్రమే ఎతుిండ్చ పెదుసారు, చూప్పకు చిననగ కనబడాడ కాన్న ఆ బడిలో

మొత్ిం పదహారు మంది ఉపాధ్యాయులు ఒక ఎతుి, ఆయనొకోడు ఒక ఎతుి. ఆయినె త్న గది అవత్ల్సకి వచిీ ఒకోసారి గటిటగ "ఏందిరా అకోడ్ లొల్లా?"
అంట చాలు బడికి బడి మొత్ిం గజుజన వణికి గమమన సరుుకుంటది. అంత్ క్రమశక్షణ ఉందికాబటేట ఆ జిల్లాలోనే అది అత్ాధిక ఉతీిరణత్ శాత్ం సాధించే
ప్రభుత్ా పాఠశాలగా ప్పరు గాంచింది.

ఐద్దవందల మంది పిలాలు చ్ద్దవుతునన ఆ బడి ఉననది కేవలం న్నలుగ వందల గజాల జాగలో. అంద్దలోనే ప్రధ్యనోపాధ్యాయుల గది,

సాటఫు ర్లమ, ఏడు త్రగతి గద్దలూ, రండు ల్లట్రీనూా, ఒక ఓపెన్స ట్లయిలెటు, ఒక వంటగదీ, ఒక ప్రేయరు కమ్ ప్పా గ్రండూ, ఇయన్నన సరుబడ్డయి.

బడి అంత్ ఇరుకిరుకు ఉన్నన, వసతులు అరకొరగా ఉన్నన గడిచిన య్యభయ్యాళ్ాలోా ఏ ఒకో సంవత్సరం కూడా ఆ బడిలో పిలాల సంఖా

ఐద్దవందలకు త్గగలేదంటేనే అకోడ్ విదాా ప్రమాణాలోా ఎంత్ న్నణాత్ ఉంటుందో అరిమవుతుంది. మర్రి చెటుటకింద చినన చెటుా పెరగనటుట ఆ బడి

ధ్యటికి ఊళ్లా ఏ ఒకో ప్రైవేటు పాఠశాలకూడా త్టుటకొన్న య్యడాది రండ్చండుా న్నలబడ్లేద్ద. ఆ బడిలో చ్దివిన విదాారుిలు అనేకమంది ఇంజన్నర్లా,
డాకటరు,ా పొల్సటీషియనుా, పోల్లసులుగా, ఇంకా అనేకానేక వృతుిలోా ప్రపంచ్ం నలుమూలల విసిరించి ఉననరు. ప్రతేాకంగా అమెరికాలో సుమారు
మూడువందలమంది దాకా సిారపడాడరననది న్నరిావాదాంశ్ం. అంత్ చ్రిత్ర ఉనన ఆ బడికి "బంగారాన్నకి ఎలగారం" అననటుట చ్ండ్శాసనుడైన ప్రభాకర్

రావు సారు కూడ్ బదిల్సపై వచిీనపుటిటనుండి ఆ ప్పరును అట్లాగే కొనసాగించే ప్రయత్నంలో భాగమే అత్న్న కఠిన ప్రవరిన. అంద్దకే అత్నంటే అందరికీ

భయం కన్నన గౌరవం ఎకుోవ.

రండో పీరియడ్ ప్రారంభం, మొదటి పీరియడ్ మగింప్ప అననటుట గంట మోగింది. రాజబాప్ప పాఠం మగించి నలా బలా తుడిచి మళ్ా

మాన్నటర్ కు కాాస్ అపుచెపిు అటండెనుస రిజిసటర్ పటుటక్కన్న బయటికి వచిీండు.

బయటికి మన్నషి మంచిగనే ఉననడుకన్న మనసుల మాత్రం గిల్లట ఫీల్సంగ్ తోన్న అససలు మంచిగ అన్నపిసిలేద్ద. ఎంద్దకంటే త్న ఫోన్స రింగ్

ట్లన్స గరించి ఇంత్కు మనుప్ప, అంటే "ఫోన్స న్నబంధ్నలు రాక మనుప్ప చినన పాటి వాదన జరిగింది. ఆ రోజు పెదుసారుతోన్న తెలంగాణ వచేీదాక న్న
ఫోన్స రింగ్ ట్లన్స “ఇదే” ఉంటదన్న తేల్సీచెపిు శ్పథం చేసినంత్ పన్న చేసిండు రాజ బాప్ప.
“ఒకవేళ్ రాకుంటే?” తోటి ఉపాధ్యాయున్న ప్రశ్న.

“వచేీదాక ఇదే ఉంటదన్న చెప్పిననకదసార్.” రాజబాప్ప జవాబు.

ఆంధ్రా కరోోటక మఖామంత్రి ఎతుిలూ జితుిలూ, దాన్నకి తెలంగాణా ఉదామ న్నయకుల వ్యాహ ప్రతివ్యాహాలతో ఉదామం అపుటికే

రకరకాల ర్లపాలు తీసుకుంటూ పలెాపలెాకూ, గడ్ప గడ్పకూ విసిరించి ఉననది. అల్ల విసిరింపచేసి జనంలో చైత్నాం తేవడ్ంలోనూ, ఉదామాన్నన

య్యవత్ ప్రపంచాన్నకి పరిచ్యం చేయడ్ంలోనూ "సాంసృతిక కారాక్రమాలది" అతి ప్రధ్యనమైన పాత్ర. కవులూ, కళాకారులూ గంతువిపిున క్కయిలలై,
ప్పరివిపిున నెమలులై ఆటపాటలతో లక్షల్లది మందిన్న కదిల్సంచి, గరిజంచిన సింహాలవలె మనుమంద్దకు నడిపించిన ఘటనలు క్కకొలాలు. దాన్నకి తోడు

ఇరవా మపెవు య్యండ్ా కింది కంటే ఇప్పుడు మెరుగైన ప్రచార, ప్రసార సాధ్న్నలు వేల్లది ఉదామ పాటల్సన తెలంగాణ జన్నన్నకి ఇంకింత్ దగ్గగర చేసినయి.

న్నజాన్నకి ఉదామమొక సాంసృతిక వైభవం. అంద్దలో భాగంగ కర్చం నగర్ బహరంగ సభకు పొయిన రాజబాప్ప సారుకు ఆ రోజు అకోడ్ వినన పాటలు
మనసు మనసులో లేకుండా చేసినయ్.

'ఓయమమ ఈ పలెా సీమ ఎంద్దకింతా చిననబోయ్య" పాట రసమయి గంతులో సుళ్లా తిరిగింది.. "తెలంగాణ వచేీదాక తెగించి కొట్లాడుడ్చ"

తేలు విజయ పాడితే నరాలోా విద్దాతుి ప్రవహంచినటవటంది. మీటింగ నుంచి ఇంటికి వచిీనంకగూడ్ ఆ ఊప్ప, ఉతాసహం అటానే ఉననదికన్న పాటలో

పదాలు మాత్రం మతికిరాక మసుి త్కీాఫ్ ఐంది రాజ బాప్పకు. అకోడో మకో ఇకోడో మకో మతికి చేసుకున్న పాడుకున్ననగాన్న ఏదో తీరన్న వెల్సతిగనె
ఉండ్చది. బడికిపోయిన్న, బజారోా ఉన్నన, పడుకున్నన, పన్నల ఉన్నన మెదట్లా ఊక అవే తిరుగతుండ్చవి.

మనసుల బాధ్ కొడుకుో చెప్పకుననడు రాజబాప్ప.

“అరే! గాయింత్ దాన్నకే గంత్ రంది వడుిననవా న్నన్న” అన్న త్న స్తల్ ఫోన్స తీశ "ఇగో, ఇనా రండువందల య్యభై తెలంగాణ పాటలుననయ్. మొత్ిం అన్నన

న్నకు పంపిసాి అనా న్నకు కావల్ససన పాటలుననయ్య చూస్కో అదునుకుననయ్ డిల్లట్ చేస్కో న్నన్న” అన్న బ్లా టూత్ ఆన్స చేసి పదిన్నమిషాలలా మొత్ిం

STORY

హనుమకొండ్ నుండి స్తలవులకు ఇంటికచిీన కొడుకు, న్ననన మొఖంల రందిన్న కన్నవెటిట అడిగిండోసారి. "ఏంది న్నన్న, ఎందో రందిల

పడ్డటుటననవ్? దేన్న గరించి గంత్గనం ఆలోచిసుిననవ్?"

స్తలుాను పాటల తోటే చేశండు కొడుకు.

ఆ రోజు రాజబాప్ప సంబరo గరించి చెప్పుట్లన్నకి మాటలు లెవుా. మొత్ిం రండువందల య్యభై పాటలూ త్నకు నచిీనయ్. ఎంద్దకంటే

అవి ఉతుిత్ి పాటలు కాద్ద. త్నవాళ్ా కడుప్పల నుంచీ, కన్ననళ్ా నుంచి వచిీన మాటలు, త్న బ్రతుకును చెప్పు పాటలు.

అసలే 1969లో రాజబాప్ప విదాారిాగా తెలంగాణ ఉదామంలో పాలొగనోనడు. దాన్నకి తోడు అపెప్, డిపెప్, సరా శక్షా అభియ్యన్స వంటి

కారాక్రమాలోా నెలకు రండు మూడుసారుా ఉపాధ్యాయులను సమావేశ్పరిచే త్న అనుభవాన్నన ఇప్పుడు మూడు న్నలుగేండ్ా నుండి గరువులందరిన్న
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గమిగూడిీ తెలంగాణ ఉదామం మీద వచిీన పాటలు, పదాాలు, కవితాాలు విన్నపించ్డ్ం చ్దివించ్డ్ం, ఏదో ఒకటి చేసి కల్ససినవాళ్ాందరికీ విషయం
మీద అవగాహన కల్సుంచ్డాన్నకి వాడుతునోనడు. కొన్నన వందలసారుా బడిలో పిలాలతో సహా కొన్నన వేలమందికి మనకు ప్రతేాక తెలంగాణా ఎంద్దకు

రావాలోన పాట లెకోనో మాట లెకోనో అలుప్ప లేకుంట చెపిునోడు. అనేక మీటింగలోా మఖా వకిగా తెలంగాణ గరించి అనరగళ్ంగ ఉపనాసించినోడు.

ఆ ఊరిలో తెలంగాణ ఐకా కారాచ్రణ కమిటీన్న మొదలుపెటిట ఉదామంలో భాగంగా ప్రతీ రోజు ఏదో కారాక్రమం నడిపిస్తి, మధ్ామధ్ాలో అరసుట
అయిన్నకూడా లెకోచెయాకుండా ఉదామమే ఊపిరిగా ఉనన ఉపాధ్యాయుడు రాజబాప్ప.

అంత్టి తెలంగాణవాదికి ఈరోజు జరిగిన సంఘటన జర ఇబుందిగ అన్నపించింది. త్ను మతిమరుప్పతోన్న బడికి వచిీనంక స్తలుా సిాచాఫ్

చెయాలేద్ద, నూటికి నూరు శాత్ం త్ప్పు త్నదే. తిటుా తిన్నల్ససందే. ఇంకా మాట్లాడితే మెమో తీసుక్కవలసిందే. అయితే త్న బాధ్ంతా స్తలుా సిాచాఫ్
చెయామననద్దక్క, మందల్సచిీనంద్దక్క కాద్ద. "ఆ రింగ్ ట్లన్స" తీస్వశ ఇంక్కటేదో పెటుటకొమమననంద్దకు.

ఎంద్దకు మారాీలె నేను రింగ్ ట్లన్స? "తెలంగాణ అచేీదాక తెగించి కొట్లాడుడ్చ" అన్న పాడితే త్పాు? బయట్లదికుో పాపం పిలాలు

బల్సదాన్నలు చేసుకుంటుంటే ఇకోడ్ మాత్రం.." రాజ బాప్పకు కండ్ాలా న్నళ్లా తిరిగినటటన్నపించింది. మనస్వం మంచిగ లేద్ద.
ఇంత్ల ఓ గంప్ప ఎగపోసుకుంటూ బిలబిలమంటూ మూసి ఉంచిన గేటు దాక వచిీ ఆగింది.

"అరేయ్ ఇప్పుడు టైమెంతందిరా? రండో పీరియడ్ కారా బడికచేీది?" రాజబాప్ప క్కపం నటిస్తి గంప్పను అడిగిండు.
"పీాజ్ సార్, గేటు తియాన్నా.." పిలాలు మొసపోస్తి బతిమాల్సనుా.

"ఏమైందిరా? ఎంద్దకాతీరుగ మొసపోసుిననరు? లేటంద్దకందసలు ఆ?"

సార్ పీాజ్ సార్ అదంత్ త్రాాత్ చెపిం మద్ద లోపటికి రాన్నయుాన్నా సార్” అంటుండ్ంగనే సారు గేటు తీశండు, పిలాలంతా పిటటలెకో సర్రున

లోపటికి ద్దరి ఎవరి కాాసులకు వాళ్లా ఉరికినుా.

సాటఫ్ ర్లమకు పోతునన రాజబాప్పకు మళ్ళా పెదుసారు మందల్సంప్ప వినపడ్డది -

"మీరు వాళ్ాకు బాగ అలుసిసుిననరు సార్, ఈ పదితి మంచిది కాద్ద"
రాజబాప్ప ఏం మాట్లాడ్లేద్ద.

బడుల బంద్దలు, బసుసల బంద్దలూ, ధ్రానలు, రాసాిరోక్కలు, న్నరాహార దీక్షలు, మానవ హారాలు, ద్దకాణాల మూసివేత్లు, రోడుడమీద వంట్లవారుుల

వంటి కారాక్రమాలు ఉదృత్ంగా నడుసుినన సమయమది. పిలాలు ఎకోడ్ ఏ పన్న చేసివచిీనోాననన అనుమానం రాజబాప్పకు ఓపకోన పీకుత్నే ఉననది.

ఏడ్ననన ఏ బసుస అదాులనన పలగగటటచిీన్నా? ఏ పోల్ససులతోనో రోడుడ మీద రాసాిరోక్క అన్న పంచాయితికి దిగి పారిపొయాచిీన్నా? అసల్ ఏమైందిరా
అన్న వాళ్ాను అడిగిండు కన్న వాళ్లా “ఏం లేదాసర్” అనే చెప్పిననరు.

ఇంత్ల బాల్సకల ఉననత్ పాఠశాల నుంచి ఒక అటండ్ర్ అకోడికి రానే వచిీంది. వచుీడు వచుీడ్చ సీదా పెదుసారు గదికి పొయిా, ఆమె

చేతిలో ఉనన కవరును సారు చేతిలో పెటిటంది. ఆ కవరు పంపింది బాల్సకల బడి ప్రధ్యనోపాధ్యాయురాలు కరుణ కుమారి గారు. ప్రభాకర్ రావు సారు
కండ్ాదాులు పెటుటక్కన్న ఆ కవరు తీసి అంద్దలో ఉనన ఉత్ిరం చ్దివిండు.

"మీ బాలుర పాఠశాలకు చెందిన కొందరు పిలాలు, మా బాల్సకల పాఠశాల ప్రారాన సమయంలో అకోడికి వచిీ గడ్వ గడ్వ చేసి పోయినుా.

కావున త్క్షణమే వాళ్ామీద చ్రా తీసుక్కవాల్స" అననది ఆ ఉత్ిరం సారాంశ్ం.

"త్మ పిలాల త్రుప్పన త్నే క్షమాపణలు చెపిున అన్న" త్మ పెదు మేడ్ం గారికి చెప్పుమన్న చెపిు బాల్సకల పాఠశాల ద్దత్ను తిరిగి పంపించేసి, ఆమె అటు
గేటు దాటంగనే ఇటు ఇందాక లోపటికి వచిీన పిలాలనూ, రాజబాప్ప సారునూ త్న గదికి పిల్సపించిండు పెదుసారు.
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అందరు వచిీ న్నశ్శబుంగ న్నలుచుననరు. పెదు సారు ఆ ఉత్ిరాన్నన రాజబాప్ప సారుకిచిీ చ్దవుకొమమననడు.

చ్దివిన రాజబాప్ప సారుకు కూడ్ క్కపం వచిీంది. కన్న ఆ పిలాలు అటువంటి వాళ్లీ కాదన్న తెలుస కాబటిట క్కపాన్నన ఆప్పకున్న మామలుగనే అడిగిండు..
"అరేయ్.. వినయ్.. ఇయ్యాల బడికి లేటుగ ఎంద్దకచిీనుారా?"

వినయ్ చేతులుకటుటక్కన్న ఏం మాట్లాడ్కుండ్ న్నలుచుననడు.

“అరేయ్ సందీప్? చెప్పురా.. లేటంద్దకంది ఇయ్యాల మీకు?

సందీప్ కూడ్ నోరు తెరువలేద్ద.

మిగిల్సన పిలాలు కూడ్ చేతుల్ కటుటక్కన్న నేలచూప్పలు చూసుిననరు త్పిుతే ఎవారు ఒకో మాట మాట్లాడ్ిలేరు.

ప్రభాకర్ రావు సారుకు క్కపం పెరిగింది "ఏంది నకరాలు జేసుిన్నారా ? బడికి లేటంద్దకయిాందన్న సార్ అడుగతాంట ఇనవడ్ిలేదా?

మరాాదగా చెపిరా లేకుంట మీ అమమన్నయినలకు ఫోన్స చేశ పిల్సపియ్యాల్లన?
ఇగ చెపుక త్పుద్ద కాబటిట వినయ్ మొదలుపెటిటండు
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"సార్. అసలేమైందంటే. మనకాడ్.. మన బలెా మనం రణ్ననళ్ాకాంచి రోజు ప్రేయరా "జయ జయహే తెలంగాణ.. జనన్న జయ కేత్నం..." పాడుతుననం
కదా సార్. కన్న వాళ్ా బలెా మాత్రం ప్రేయరా ఈ పాట పాడుత్లేరన్న న్ననన ఇంటికాడ్ మా చెలెా చెపిుంది సార్. ఆ బలెా ఇంకా "మా తెలుగ త్ల్సాకి మలెా
పూదండ్చ" పాడుతుననరట సార్."
“ఆ అయితే?”

"మన పాట గపుత్నం గరించి మన సారాందరు మాకు మసుిమాటుా చెపిునుా కద సార్, మరి అకోడెంద్దకు ఆ పాట పాడుత్లేరన్న ఇయ్యాల రాంగ

రాంగ అటు పొయిా అడిగచిీనం సార్ గంతే" వినయ్ అననడు..

రాజబాప్ప సారుకు తెలువకుండ్నే ఛాతి పైకిలేచింది. ప్రభాకర్ రావు సార్ కూడ్ మొఖ్న్నకునన కండ్ాదాులు తీసి దగగరికి మల్సచి సప్పుడు

కాకుండ్ మెలాగ టేబుల్ మీద పెటిటండు.

"ఆ.. దాన్నకి వాళ్ళామననరు మరి?"

"ఎవాల్ ఏమనేా సార్.. పెదు మేడ్ం ఒకోరే తిటుటడు షుర్ల చేశీ, ఏ బడిరా మీది అన్న కొటటడాన్నకూోడ్ వచిీంది సార్.."
"ఔను సార్. అడిగిన్న. మన పాట మనోళ్లీ పాడ్కపోతె ఇంకవరు పాడుత్ర్ సార్. అంద్దకే బరాబర్ అడిగిన."

“వీడు అటా అడుగంగనే పెదు మేడ్ం ర్లలుకటటతోన్న మా మీదికచిీంది. మేం ఉరికచిీనం సార్.. అన్న సందీప్ చెపాింటే ఆ దృశ్ాం మొత్ిం

ప్రభాకర్ రావు, రాజబాప్ప సారాకు కండ్ాకు కటిటనటుట కనపడ్డది.

రాజబాప్పకు ఆనందం, భయం రండూ ఒకటే సారి కల్సగినయ్. నోట మాట పెగలలేద్ద.

ఈ పొలాగానుా "అసాధ్యాలు" మనసుల అనుకుననడు ప్రభాకర్ రావు.

"ఇంక్కసారి ఇటువంటి పనులు చేసి బడి మీదికి పంచాయితులూ, షికాయతులు పటుటకస్తి మాత్రం అందరికి టీసీ ఇచిీ పంప్పత్ బిడాడ" అన్న

గటిటగ బెదిరించి, “ఇయ్యాల మీకందరికి ఆబెసంట్ ఏసుిన్నన” అన్న చెపిు మర్చ పిలాలను త్రగతులకు వాపస్ పంపించిండు పెదుసారు.

ఆ త్రాాతి రోజే మండ్లం లోన్న అన్నన పాఠశాలల ప్రధ్యనోపాధ్యాయులూ, ఉపాధ్యాయులకు మండ్ల వనరుల కేంద్రంలో విధ్యాభివృదిు

గరించి ఓ సమావేశ్ం ఏరాుటు జరిగింది. ప్రధ్యన్నంశాల చ్రీ అయిపొయిన త్రాాత్ న్ననన బాల్సక్కననత్ పాఠశాలలో జరిగిన ఆ సంఘటన కూడ్

మాటల మధ్ాలో చ్రీకు వచిీంది.

బాల్సకల బడి పెదు మేడ్ం ఆ విషయ్యన్నన ఎం ఈ వో దృషిటకి తీసుకుపొయిా పోల్లసు కంపెాయింటు ఇసాి అనేదాకా పొయింది.

"ఔను మేడ్ం, జయ జయహే పాట పాడుమన్న పిలాలు బరాబుర్ అడుగత్రు. అసలు అట్లా అడ్గడ్ంలో త్ప్పుమననది?" అన్న ప్రభాకర్ రావు

సార్, త్మ పిలాలను సమరిాస్తి ఎద్దరు ప్రశ్న వేశండు.

పెదుసారనన ఆ ఒకో మాటతోన్న రాజబాప్ప సార్ మనసులోన్న విచారం మొత్ిం పట్లపంచ్లై దాన్నజాగలోకి సమరోతాసహం వచిీ చేరింది.

అంతే.. రాజబాప్ప వెంటనే లేచిన్నలోీన్న పిడికిల్స బిగించి జోరుతోన్న గటిటగ "జై… తెలంగాణా" అననడు.

ఎం ఈ వో సార్ తో సహా మిగిల్సన వాళ్ాందరు కూడా "జై జై తెలంగాణ" అననరు. పిలాలు ఆవిషోరించిన అద్దుత్ దృశ్ాం ఆ సన్ననవేశ్ం.

“మా పిలాలు అట్లా చెయాడ్ం తెలంగాణ ఉదామంలో ఒక భాగమే త్పిుతే అంద్దలో వేరే ద్దరుదేుశ్ం ఏం లేదన్న, అంద్దలో ఉనన

తెలంగాణవాదాన్నన గరిించాల్స త్పిుతే “పిలాలన్న పోల్లసులకు పటిటసాి” ల్లంటి మాటలు అనడ్ం సరికాదన్న, అంత్దాకా పోవల్సస వస్వి కేసు మా పిలాల మీద
కాకుండా వాళ్ీకి గరువులమైన మా మీదే మొదటి కేసు పెటటమన్న సవాల్ చేస్తి” ప్రభాకర్ రావు సారు వాదించిండు.

అంతిమంగా బాల్సకల పాఠశాలలో కూడా "జయ జయహే తెలంగాణ" పాడాల్ససందేనన్న న్నరణయం చెయాడ్ం, దాన్నన కరుణాకుమారి మేడ్ం

న్నరాకరించ్డ్ం జరిగింది. లొల్సా మళ్ా పెదుగ ఐంది. సదరు ఉపాధ్యాయురాల్స మూల్లలు ఆంధ్రలో ఉననటుట గసగసలు బయలేురినయి. మిగిల్సన
పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు కూడా కరుణ కుమారి గారి బడిలో ఆ పాటను ప్రారాన గీత్ంగా పాడించాల్ససందే అన్న పటుటబటిటనుా.

చేసుక్కండి" అన్న మదంతో విర్రవీగి మాట్లాడిన దృశాాన్నన టీవీ ల చూసిన ప్రతి తెలంగాణ వాది గండెకు గాయమైన సమయమిది. మీద్ద మికిోల్స ఈ

న్నయోజకవరగ మంత్రి, సదరు మఖామంత్రిన్న పిల్సచి త్న సాగ్రామంలో బహరంగ సభ పెటిటంచి, సన్నమన్నంచి, "జై తెలంగాణ" అనన ప్రతీ యువకున్నన
పోల్లసులతో త్న్ననంచి కేసులు బన్నయించి జైలాలో తోస్వయించిన ప్రాంత్మది.

అవన్నన అవగాహనలో ఉనన ఎం ఈ వో సార్ మధ్ాలో కలగ చేసుక్కన్న అంత్టితో సమావేశాన్నన మగిస్తి
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అస్తంబీా సాక్షిగా మఖామంత్రి కిరణ్ కుమార్ రడిడ చేతులు ఊప్పకుంటూ "తెలంగాణకు ఒకో ర్లపాయి ఇవాను, ఏం చేసుకుంటరో

"గడ్వలు వద్దు మేడ్ం, ఉదామం ఇంత్ తీవ్రంగా ఉనన సమయంలో మీరు అనవసరంగ సమసాలు కొన్న తెచుీక్కకండి. తెలంగాణ బడులోా తెలంగాణ

గీతాన్నన ప్రారానగా పాడుతె త్ప్పుమందో మీరే ఆలోచించుక్కండి. దాన్నన మీ విఙ్ఞత్కే వదిలేసుిన్నన.. పాడిస్వి మాత్రం మంచిది. అంత్వరకే నేను

చెపుగలను… ఆ త్రాాత్ మీ ఇషటం" అన్న కరుణ కుమారి మేడ్ం కు నోటి మాట సలహా ఇచిీండు. మీటింగ మగిసింది.
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ఆ త్రాాతి రోజు జిల్లా పరిషత్ బాల్సకల ఉననత్ పాఠశాలలో పొద్దున సరిగాగ తొమిమదీ నలభయ్వాద్దకు "జయ జయహే తెలంగాణ జనన్న

జయ కేత్నం.." అనన పాటతో మన ఆత్మ గౌరవ పతాకం మళ్లాకసారి గరాంగ రపరపల్లడింది.

అదే సమయంలో ఇకోడ్ జిల్లా పరిషత్ బాలుర పాఠశాలలో కూడ్ ప్రారాన జరుగతుండ్గా..

"జోహారులు, జోహారులు.. వీరులకు జోహార్.. అమరులకు జోహార్.." అనన పాట, బడి ఆవరణంతా మారు మోగింది.

పెదుసారు దబుున పాాంటు జేబుల నుంచి ఫోన్స తీసి దాన్నన సిాచాఫ్ చేసి "సార్చ సార్చ సైలెంట్ ల వెటుటడు మరిచిపోయిన్న" అన్న

పకోకునోనళ్ీతోన్న అననడు..

రాజబాప్ప సార్ మసి మసి నవుాలు నవుాతుననడు.

ప్రారాన త్రాాత్ పిలాలందరి చ్పుటాతో ఆ ప్రదేశ్ం మారు మోగింది. "జై… తెలంగాణా.. జోహార్ అమర వీరులకు" న్నన్నదాలు, జయ జయ న్నదాలు

మిననంటినయ్..”

బడి మంగట చాకాటుా, జాంకాయలు, రేగాగయలు, పరికిపండుా అమమకునే మసలమమ "ఈ పొలాగానాకు ఏడుపచిీన్న పటటలేం,

సంబురమచిీన్న పటటలేం" అన్న త్నలోతాను మరిసిపోయింది.

"రాజిగ ఒర రాజిగా.."

"అసైద్దల్లా ఆరతీ.."

“అయోాన్నవా నువుా అవోాన్నవా..”
“పొడుసుినన పొద్దు మీద..”

“వీరుల్లరా వందనం విదాార్చా..”
“ఉసామన్నయ్య కాాంపస్కా..”

“న్నగేటి సాళ్ాలా న్న తెలంగాణా..”

ఇంకా ఇంకా చాంతాడ్ంత్ ల్ససుటనుండి ఒకొోకోపాటను ప్రభాకర్ రావు క్కరిక మేరకు త్న స్తలుాకు బ్లా టూత్ నుండి రాజబాప్ప సార్ వరుసబెటిట
పంపిసినే ఉననడు.. పాట్ల మజాకా మరి.

రాజ బాప్ప సార్ స్తల్ రింగ్ ట్లన్స 2014 జూన్స 2 న్నడు మారింది. ఇప్పుడు "జయ జయహే తెలంగాణ" లో ఉననది.

తెలంగాణ వచిీ రండ్చండ్ాయింది. రాజబాప్ప సార్ పదవి విరమణ అయింది. తెలంగాణ ప్రభుత్ాం ఇచిీన మాటను న్నలబెటుటక్కన్న విద్దాత్

సమసాను విజయవంత్ంగ పరిషోరించింది. మిషన్స కాకతీయ దాారా చెరువుల ప్పనరుదిరణ చేపటిటంది. లక్ష మపెవువేల క్కటా వారిిక బడెజట్ సంత్ంగా
మన తెలంగాణలోనే ఖరీవుతుంది. కొత్ి ఉదోాగాలకు నోటిఫికేషనుా జార్చ అయినయి. అమరుల వెలలేన్న తాాగాలకు ఉడ్తా భకిిగా ప్రభుత్ాం వారి

కుటుంబాలను ఇంటిక్క ప్రభుత్ా ఉదోాగం, పది లక్షల ర్లపాయల సాయంతో ఆద్దకుంది. ఆరోగా ల�, కళాాణ లక్ష్మి, షాదీ మబారక్ లు ఆడ్పిలాల
బతుకులకు భరోసాన్నసుిననయి. ప్రపంచ్ంలో ఎకోడ్ జరగన్న విధ్ంగా తెలంగాణ ఉదామాన్నన విశ్ావాాపిం చెసిన కళాకారులకు సమచిత్ గౌరవం,

ఉదోాగావకాశాలు కల్సుంచ్డ్ం జరిగింది. తెలంగాణ రాషర కొత్ి పారిశ్రామిక విధ్యనం "టీయస్ ఐపాస్" సింగిల్ విండో పదుతి దాారా రాష్ట్రాన్నకి గూగల్,
య్యపిల్ వంటి ఎనోన అంత్రాజతీయ కంపెన్నల నుండి కొత్ి పెటుటబడులు వసుిననయ్, త్దాారా యువత్ కు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉపాధి అవకాశాలు

మెరుగైతుననయ్. వృద్దులకు, వికల్లంగలకు, విత్ంతువులకు పెనినుా పెంచి కొత్ి ప్రభుత్ాం వాళ్ీకు "ఆసరా” గ న్నల్సచింది. అందరి అంచ్న్నలు
త్లకింద్దలు చేస్తి శాంతి భద్రత్లను సమీక్షించింది. ఫ్రండీా పోల్ససింగ్, షీ టీం లు మంచి ఫల్సతాలన్నసుిననయి.

అనేకానేక మంచి మారుులు ఇంకా ఇంకా జరగాల్స, ప్రాజకుటలు పూరియి క్కటి ఎకరాలకు న్నరు అందాల్స. “భగీరథ” ప్రయత్నం సాకారం

STORY

కావాలె. సాగ న్నటితోన్న పాటు ఇటు వాటర్ గ్రిడ్ తోన్న ప్రతి గడ్పకు సాచ్ీమైన తాగన్నరు అందాలె. ఉదోాగల, రాజకీయ అవిన్నతి అంత్ం కావాల్స.

ప్రభుత్ా పాఠశాలలు బాలబాల్సకలతో కళ్కళ్ల్లడాల్స. ప్రభుత్ా దవాఖ్న్నలు రోగల ఆదరాభిమాన్నన్నన పొందాల్స. మెరుగైన విదాా, వైదాం అందరికీ

దొరకాలె. కొత్ి జిల్లాల ఏరాుటు ప్రక్రియతో పరిపాలన్న వికేంద్రీకరణ జరిగి రాషరమంతా సుసిారమైన సంపూరాణభివృదిు జరగాలె. అసలు అరవయ్యాండ్ా

దరిద్రం తెలంగాణ పొల్సమేర దాటి పోవాల్స. మొత్ింగా సామానుాడి మొఖం మీద చిరునవుాలు ప్పయ్యాలె. అందరు సలాంగండాలె….
టీవీలో "పచ్ీ పచాీన్న పలెా.. పచాీన్న పలెా.. మబుులోా లేచింది.." పాట మోగతోంది.. సండు బాగ పెంచి..

రాజబాప్ప సార్ భవిషాత్ లోకి చూసుిననడు..

“బంగారు తెలంగాణ” కలలు కంటుననడు..

- రమణా మాదన
9948481048
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Congratulations
to
American Telangana Association

for organizing

First World Telangana Convention

From Sreenivasa Gogineni Family,
West Bloomfield, MI
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తెలంగాణ సాకారం
పలలవి.

పాతిపెట్టిన ప్రాణమే విత్తనమై మొలవంగ

అణచబడిన ఆయువే ఆయుధమై మారంగ
వివక్షపడ్డ ఊపిరే ఉపెెనై ఉరకంగ
బాధపడ్డ భాషే బందూఖై పేలంగ

ప్రపంచ చరిత్లో ఇది ఘనమైన స్ంఘటనరా
చీకట్టని చీలుచకొని పొడిచన పొద్దదగ
కుట్టల రాజకీయం రద్దదగ

స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది

స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది

తెలంగాణ నేల సేవచఛ వాయువే పీలిచంది

స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది

తెలంగాణ త్లిల ప్రతి హృదయాన నిలిచంది

దేశపటాన తెలంగాణ ఆకారం నిలిచంది
తెలంగాణ స్ంబరం అంబరం అంట్టంది
!! పాతిపెట్టిన!!

చరణం. సుదీరఘకాలంగా చేసిన పోరాటం
స్వంత్ బతుకుకోస్ం పడిన ఆరాటం

స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది
!! పాతిపెట్టిన !!

- గరిగె రాజేష్

గండె గండెతో కలిసి ఆడిన కోలాటం
అందరు ఒకకటై అధిగమంచే ఆటంకం
జై తెలంగాణ అనన నినాదం
గంతుపలికే జీవన నాదం

అరవైయేళ్లల అనుభవించన కన్ననట్ట ఖేదం
తొలగి మనసులో ముసిరేను మోదం

ఆడ్మగ అందరు ఉదయమమై మారంగ
చననపెదద అంత్ పిడికిలై కలవంగ
స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది

ప్రజల మోముపై చరునవ్వవ కురిసింది

SONG

స్వరాష్ట్ర కలే సాకారం అయ్యంది

తెలంగాణ ప్రతిపల్లలలో రంగోళి విరిసింది
!!పాతిపెట్టిన !!

చరణం. పచచపచచని ప్రాణాల బలిదానం
చేసేను వేల అమరులు ప్రాణత్యయగం
గాయపడ్డ గండెల విముకిత గానం
కనన కలలకై కదంతొకికన రణం

జనం జనం కలిసి చేసేను జాత్ర

కణం కణం అంత్ తెలంగాణ తెగవరా

ప్రతి ప్రాంత్ం పోరాటమై గిరిగీసి నిలిచెరా
American Telangana Association
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TELANGANA GOVT TO ADOPT OPEN DATA POLICY SOON
By Rakesh Dubbudu
Founder, Factly
www.factly.in

T

he Telangana Government led by its dynamic
minister K. T. Rama Rao will soon adopt a
new open data policy to promote transparency
in its governance. A decision to this effect has been
mentioned in the recently released ICT policy of the
Telangana government
Designed on the lines National Data Sharing and
Accessibility Policy ( NDSAP) OF 2012, the new
initiative will enable a provision that provides for the
relevant guidelines in sharing open data and its access
by various stakeholders. . A dedicated data portal for
the state will be setup once the IT policy is launched by
the State government

ARTICLE

In this context, FACTLY, an organization that has
been working on making government data more
meaningful, organized a 'Public Data Devthon' to
explore the possibilities of disseminating data to
various stake holders. The two day event represented
by 40 participants working on five different datasets
came up with meaningful outcomes. The outcomes
of the meeting were presented to Mr. Jayesh Ranjan
(IAS), Secretary of the ITE&C department and
Mr. Dileep Konatham, Director of Digital Media,
Government of Telangana. Few more meetings with
relevant departments will be organized to finalise the
new open data policy..
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Various arms of the central & state government are
involved in collection, generation and updating of
data on multiple issues collected using public funds.
Such data should be readily available for citizens'
consumption. Although individual departments share
data for usage by civil society and private sector, there
is a need for an open data poliy that enables proactive

data sharing by every department. This will not only
result in greater transparency, but also helps the
government in better decision making.
It is well known fact that open data is contributing
significantly to promote transparency in governance.
It is also supposed to make public more aware of what
the government is doing. This awareness, will empower
people to advocate/suggest/highlight ways to make
things better. Unfortunately, Government/Public
data is like Greek & Latin to most people. Either it is
difficult to access or difficult to make sense of. Hence a
standardised open data policy will help in sharing data
in machine readable and open formats while making it
easier for people to access.
Such data can be used by a variety of stakeholders
like journalists, NGOs, activists, designers, researchers
and bureaucrats not just to create transparency and
accountability, but in making governance better. It also
enables improving policies and spins off new projects in
governance, industries and organizations.
The governments will immensely benefit by insights
into what is happening on ground. It will help them
deploy resources accordingly, prioritize and take
necessary corrective action. For private businesses, real
time open data will give an opportunity to come up
with new product or service ideas. For media & NGOs,
it will help them understand the working of various
government initiatives and highlight gaps if any.
The detailed event reported can be read here
http://www.it.telangana.gov.in/first-public-datadevthon-event-report/

Pala Pitta

ATA FIRST WORLD CONVENTION
July 8-10, 2016

COMMITTEE MEMBERS
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103

ATA CONVENTION LEADERSHIP

Nagender Aytha (Vice Convenor)
Vinod Kukunoor (Convenor)
Ramgopal Uppala (Secretary)
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AGRICULTURE
Mahesh Venukadasula,
Satish Bejagam, Partha
Sarathy Kandala (Chair),
Ram Reddy Manda (CoChair)

ALUMNI
Santosh Chanda,
Vishwanatha Raju
Brahmandhabheri (Chair),
Ramu Kathuroju
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AUDIO VISUAL
Top Row: Srinivas Raju
Dhenuvakonda (Chair), Rao
Jalagam(Co-Chair)
Bottom Row: Venkat
Kanala (Co-Chair),
Christina Maharjan,
Rammohan Nichanametla

AWARDS
Top Row: Prashanth
Kaparthi, Bheem Byreddy,
Raghu Suggala, Ravi
Ellendula (Chair)
Bottom Row: Ravi
Vinnakota (Co-Chair),
Sunitha Vinnakota, Vani
Gudeti, Srini Gudeti
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BANQUET
Top Row: Ramesh
Lokineni, Sai Gangupati,
Datta Sirigiri, Madhu
Pratapa
Bottom Row: Mohan
Reddy Somsagar (Cochair), Shailendra Sanam
(Chair), Jitender Sunke(Cochair),Venu Suraparaju

BANQUET
Jitender Sunke (Co-Chair)
Rajashekar Kaukuntla (CoChair)
Shailendra Sanam (Chair)
Mohan Reddy Somsagar
(Co-Chair)
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BANQUET
Top Row: Sainath
Lachhireddy, Anand Ogirala,
Jitender Sunke (Co-Chair)
Bottom Row: Srija
Haridass, Shailendra Sanam
(Chair), Keerthi Sunke

BANQUET
Top Row: David Cole,
Vijay Thoom, Divakar
Doddapaneni, Ganga Reddy
Tankasala, Joel Doredla
Bottom Row: Mohan
Reddy Somsagar (Co-Chair)
Shailendra Sanam (Chair)
Jitender Sunke (Co-chair)
Chandu Annavarapu
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COMMUNICATIONS & COORDINATIONS
Top Row: Yeshwanth
Reddy Kallu, Sai Krishna
Poosa, Shiva Kalapu,Uday
Mani Singarapu (Co-Chair)
Bottom Row: Pavan
Kumar Lucca, Srinivasa
Rao Gali (Chair), Sreedhar
Aietha (Chair), Manoj DJ
Missing: Mahadev
Gangisetty

CULTURAL
Top Row: Jitendra Bondada,
Vijay Bhaskar Pallerla (Chair),
Chandra Ralla, Sharma
Tejomurtula
Middle Row: Kiran Gade,
Bharathi Aytha, Sushma
Ellendula, Swapna Ellendula
Bottom Row: Kiranmai
Pallerla, Sharanya Kandagatla,
Kalyani Mantripragada (CoChair), Deepthi Venukadasula
Missing: Ramana Mudeganti
(Co-Chair), NagaJyothi
Akinepally, Kavitha Kukunoor,
Venkat Gotur, Druthi Nyathi,
Deepthi Venkuadasula, Padma
Musku, Seshi Vadlapudi
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DECORATION
Top row: Dilip Kumar
Sadhineni, Srinivas Gampa
(Vasu) (Chair), Satish
Kumar Subanje, Sudheer
bachu(Co chair)
Bottom Row:Swetha
Vodela, Prema Gargapati,
Divya Donthy (Chair),
Sirisha Akella (co- chair)

DUBSMASH
Srinivas Reddy Makala
(Co-Chair), Satish Kumar
Subanje (Co-Chair), Srujan
Reddy Chityala (Chair)
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ELECTRONICS MEDIA
Top Row:Vijay
Veerabhadrappa, Shashi
Kumar Ellendula (Chair),
Chandrakanth Bhimisetty
Bottom Row:
Suman Cholleti, Harish
Donthineni (Co-Chair)
Missing: Devaraju
Ramannagari (co-chair),
Ramgopal Krishna Murthy

EXHIBITS
Top Row: Mr. Thiru,
Srikanth Soma, Dheeraj
Middle Row: Mallikarjun
Gillatulla, Satish Nagelli,
Mahesh Parandla
Bottom Row:
Anil Chittouju
(CoChair), Srinivas Kompella
(Chair), Gyaneshwar
Gubbala (Co Chair)
Missing: Raj Chandu
(Co-Chair)
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FOOD
Top Row: Karthik
Navilpakam, Praneeth
Thumma
Middle Row: Shravan
Devulaplli, Srinivas Emmadi,
Sudhir Kotala, Ajay Kodali
(Co-Chair)
Bottom Row: Shiva Gade
(Co-Chair), Narasimha Rao
Santapur (Chair), Satheesh
Pingili (Co-Chair)
Missing: Maheshkar
Porandla

FOOD
Top Row: Shyam Pittala,
Vinay Satya, Naveen Sama,
Praveen Billa
Middle Row: Sai
Kiran Boorgu, Sai Krishna
Mylavarapu
Bottom Row: Ashesh
Devulapally, Shiva Gade
(Co-Chair), Narasimha Rao
Santapur (Chair), Dilip
Vuppala
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FUNDRAISING
Nagender Aytha, Venkat
Aekka, Vinod Kukunoor
Missing: Vishnu
Madhavaram (Chair),
Lokesh Reddy (Co-Chair),
Ram Gopal Uppala (CoChair), Venkat Manthena
(Co-Chair)

HOSPITALITY
Top Row:
Ramesh Uppala, Swagath
Belide, Pratap Reddy Sathi,
Anil Chalapati
Middle Row:
Sunil M, Venkat
Nandimandalam,
Ramesh Bhogi
(Chair),Venkataramana
Mutyala
Bottom Row:
Soudha Kompella, Vijay
Katuri (Co-chair), Prasad
Bethamcherla (Chair),
Saritha Kondur
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HOSPITALITY
Top Row:
Srikanth Singireddy, Anand
Andra, Srinivas Kasireddy,
Sarath C
Bottom Row:
Ramesh Bhogi (Chair),
Vijay Katuri (Co-Chair),
Prasad Bethamcherla
(Chair), Chidamber Bhatt

HOTELS & ACCOMMODATIONS
Top row: Karnakar
Kandukuri (Chair), Shanker
Varma (Chair), Suman
Cholleti (Co-chair)
Bottom Row: Satish
Subanje, Ravi Kiran
Duddelli (Co-chair),
Sumanth Maganti
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INFORMATION DESK
Top row: Santhosh
K, Naren Tiru, Satyam
Marthambadi
Bottom row: Bhavya
Kolahalam, Bhujanga Rao
Kotte(Chair), Kamaraju
Vadrevu (Co-Chair)

LADIES NIGHT
Top Row:
Sharanya Kandagatla, Divya
Donthy, Kiranmai Pallerla,
Swetha Vodela, Sushma
Ellendula
Middle Row:
Bhavani Aietha, Alekhya
Duddelli, Vishali Suggala,
Prema Garlapati
Bottom Row:
Krishnakumari Miryala,
Sandhya Uppula, Bharathi
Aytha (Chair), Kavitha
Kukunoor (Chair)
Missing:
Padma Musku, Priya Locula,
Sushma Suryadevara, Jaya
Dhenuvakonda
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PHOTOGRAPHY
Left: Srinivas Gorumanchu
(Chair)
Right: Sunil Koneru (Chair)
Missing: Anand Parmulu
(Co-Chair), Vijay Kommi,
Santosh Atmakuri

POLITICAL
Left: Shravan Yeluvaka (cochair)
Right: NarasimhaRao
Nagulavancha(Chair)
Missing: Srinivas Bandi,
Ram Devaraneni(Co-chair),
Ramakrishna Kasarla
(Co-Chair), Santosh Gandra,
Anil Suskandla, Kiran
Uplanchi
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REGISTRATION
Top Row: Gowtham
M , Venkat Adapa
(Chair),Vijendher Dumbala
(Co-Chair),Surendra
Mukkamalla (CoChair),Sai Viswanatha
(Co-Chair)
Bottom Row:
Chandra Gopalam,sridhar
katipally,Sharath
Veldanda,Umamaheswar
Munugala(Co-Chair),
Rajesh Bonala

REGISTRATION
Top Row: Sai
Viswanatha(Co-Chair),
Venkat Adapa (Chair),
Vijendher Dumbala (CoChair), Umamaheswar
Munugala(Co-Chair)
Bottom Row: Lavanya,
Prema Gargapati, Poojitha,
Swarna Priya Kolli
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REGISTRATION
Bhupesh Alladi, Vijay Namath,
Maheshkar Porandla, Usha
Porandla, Swarna Kolli

SECURITY
Top row: Ramtilak
Gattu,Krishna Guduguntla
(Co-Chair), Tulasiram
Boddula, Srikanth Nampally
Bottom Row: Venkata
Nagender Chekka, Hari
Parankusham (Chair),
Srinivas Gampa (Vasu),
Suresh Kakumanu
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SOCIAL MEDIA
Top Row: Vineeth
Chidarapu, Raghu
Pasunoori, Vamshi Murkhi
Bottom Row: Ravi
Chiluka (Chair), Vikram
Ramasahayam (Co-Chair)

SOUVENIR
Top Row: Srinivas
Kommidi, Chaitanya Allam
(Editor/Co-Chair)
Middle Row:
Surya Machetti, Venugopal
Suraparaju, Srikanth
Dacharaju (Co-chair),
Jnaneswar Gubbala,
Bottom Row: Kamaraju
Vadrevu, Raj Madishetty
(Chair), Jogeshwar
Peddiboyina, Ramgopal
Uppula
Missing:
Venugopal Garmiella, Raj
Kamety, Pradeep Pennepalli,
Ram Murhty Sunkari,
Sampath Mallela
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SPIRITUALITY
Top Row:
Hari Pulugurtha, Bhaskar
Kakulavarapu, Srinivasa
Doddipatla, Sharath Veldanada
(Co-chair)
Bottom Row:
Jyothi Chintalapani, Padma
Sanam (Chair), Shivakumar
Mutyampeta (Co-chair)

SPORTS
Top row: Rajashekar
Kaukuntla, Venu Suraparaju,
Datta Sirigiri, Tilak Gattu
Middle Row: Ramesh
Lokineni, Jitender Sunke,
Vasu Gampa (Vasu)
Bottom Row: Divakar
Doddapaneni (Cochair),Vijay Thoom (Chair),
Srinivas Gorumuchu, Sainath
Lachhireddy
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TRAVEL & TRANSPORT
Top Row: Goutham reddy
Aare, Tilak Reddy Aare,
Ranadheer reddy Pesaru,
Sunil Dussa
Bottom Row:
Anubhav Reddy
Nandikonda, Jayaprakash
Madhamshetty(Chair),
Karthik Reddy Gopidi(Co
Chair), Keshav Reddy
Kondam

VENUE & LOGISTICS
Top Row:
Dilbagh Singh, Mahender
Pinreddy, Ankineedu Prasad
Bolla, Jagadish Kumar
Boppisetti
Bottom Row:
Ramesh Satyavaram,
Chaitanya Balla (Co-Chair),
Venkat Bollavaram (Chair),
Dharamjit
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WEB
Praveen Dulimitta (Co-Chair),
Santosh Kumar Ankam
(Chair), Raghu Batchu (CoChair)

YOUTH
Top Row:
Sharanya Kandagatla,
Vaishnavi Dhenuvakonda,
Anusha Santhapur, Anisha
Mantripragada, Vikhyathi
Pallerla (Co-Chair)
Middle Row:
Sai Kukunoor (CoChair), Madhumeeta
Sanam (Chair), Advaitha
Tiruvaipati, Rachana Gali,
Mrunalini Tankasala
Bottom Row:
Sanjana Madishetty(Cochair), Suraj Ettireddy,
Nithin Adapa (CoChair),Anchita Sanam
(Co-Chair)
Missing:
Ashish Nichanametla,
Divyesh Reddy, and Sanjana
Vadrevu
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ATA STUDENT WING

Abhishek
Akash
Akhil
Soumith Anumula
Arun
Avinash
Bhanu
Rahul Bommaraju
Rajesh Kumar Bonala
Sai Chaitanya
Charan
Dheeraj
Manoj Duggempudi
Mahadev Gangisetty
Vinay Harsha Gorle
Savinder Goud
Jayanthi,Jivan
Yeshwanth Reddy Kallu
Kalyan
Nithin Karna
Kenny
Kiranma
Kishore
Swarna Priya Kolli
Jagadesh Kolluri
Srikanth Kote

Krupal
Prashanth Kumar
Amit Kumar
Pavan Kumar Lucca
Mahesh
Mahitha,Manoj
Manoj
Meghanath
Sharath Morsu
Ravi Teja Nadella
Chaitanya Pemmaraju
Phanindra
Mahendranath Ponnekanti
Sai Krishna Poosa
Pradeep
Pramod
Pranav
Durga Prasad
Lakshmi Prasad
Prasanth
Prashanth
Praveen
Raghu
Rahul
Rahul
Ranjith

Dileep Reddy
Sai Reddy
Santosh
Santosh
Shanmuk
Uday Mani Singarapu
Sravya
Srikanth
Srikanth
Srinu
Tanuj Srirampuram
Sudheer
Sudheer
Kumara Swamy
Sai Teja
Shiva Teja
Thirupathi
Thirupathi,Varthika
Vinay
Vinesh
Vivek
Vivek
Vyshna
Prashanth Yadav
Pavan Yalamanchili
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POETRY

నెత్తుటి పునాది

124

ఆధిపత్యం అసిని దూసినపుుడల్లా

గడడ పోచల్చ గరిెంచన వేళ్

పునాది రాళ్ళ తాయగమోలే

శోక సంద్రపు తీరానిి ముద్దాడంది.

మనగల్చగుతాయా?

నెత్తుటి పునాదులే!

జంగు సైరన్ జమాయంచంది.

ప్రజాస్వేమిక తెలంగాణే లక్షయం

పెట్టుబడద్దరా పాశవిక పీటలపై

చకకనైన నీలి మబ్బబల్చ

నిరబంధపు చీకటాను చీల్చుతూ

కొత్ు పొదుాపొడుపుల్చ

స్వేచ్ఛాగీత్ం అగ్గై దునికింది.

తెగించన కోయలల్చ

ఇనుప కంచెల గుపిుటా

త్లిా కోసం త్నువులరిుంచన కణకణ

ప్రజా ఉదయమ పతాకమై

చేతికి మటిు అంటకుండా

ఆరంజ్యయతిగా వెల్చగులీనింది.

రకుపిశ్యచ విగ్రహానికీ

కళ్ళల్లా సుడుల్చ తిరిగే కథనాల్చ

చీమ కుటిునట్గన
ా

కాలి గజెల్చ

చెరువు బావులా చేదినకొద్దా

ఆశు గీతాల్చ అలిానై

జల్లాడ తూట్టావ్డడ

తూటాలై పేలినై

మరణపు మకిలి అంటని

అసిుత్ేపు త్నువుపై

కాల్లనికి మరో చరిత్రను

మండే దపుుల గుండెల పై

నవ్ సౌధపు సౌందరాయనికి

పాట పోరు కెరటమై

మదపుటేనుగుల్చ

బిగిసిన పిడకిలి ఎగిసిన గంత్తక

వ్నరుల సంరక్షణే ధ్యయయం

పెత్ుంద్దరా నెత్తుటి కోటలపై

నిపుు రవ్ేల్చ ఉపెునైన తావుల

రగల్ జండా రెపరెపల్లడంచంది.

రకుసికుమైన నేల దృశ్యయల్చ

మనువు కటా పామును త్తంచుతూ

ఆత్మ గౌరవ్ పతాకల్చ

కరుకు ముండా క్రౌరయపు

బిగించన బాణాల్చ

తెలంగాణ రణ నినాదం

మండే అడవి దివిటీల్చ

నిపుు రవ్ేల్ల ఎగిసి

మట్టుబెటిున మంత్రి బెత్ుం

ఎటిు బత్తకులపై కట్టు కథల్చ

చమచమ చెమట్టా పటిుంచనా

పరాకాష్ఠగా నెత్తురుటేరుల్చ.

కదలని ల్లఠినయపు కలికాలం

ఎర్రంచు కర్రె గంగడ

ముకకల్చముకకల్చగా దేహాల్చ

మాటలూ పాటలూ

పచుని చెటా గుండెల్చ

అరిగోసపడడ త్లిా

ఆశయాల అమరత్ేం

అణువ్ణువునా అణచవేత్ల గాట్టా

వాగాానం చేసింది

నిపుుల దరువు మోత్ల్చ

వెల్చగు జిల్చగులా జీవ్మైన

ఈ నేలనేలంతా

కూకటా తిరుపతి

గ్రామం మదిాకుంట, మండలం
మానకొండూర్

జిల్లా కరంనగర్ తెలంగాణ రాష్రం
505505

సెల్ 9949247591

Kukatlathirupathi75@gmail.com

PALA PITTA

మండే సూర్యుడు
హరి వరాహమై నాసికాగ్రాన

మునిగిపోతునన భూగోళానిన ధరించి నిట్టనిలువుగా

గగనమెతుు అగిన శిఖరమై నిలబడ్డ దృశ్యునిన ఊహంచండి
మునిగిపోవడ్మెప్పుడూ.. ఒక బీభత్స, భయానక, దయనీయ
దృశ్ుమే

ఒక మునిగిపోతునన ఓడ్నో

లావాలో మునిగిపోతునన ఒక నగరానోన

సునామీలో కొట్టటకుపోతూ మునిగిపోతునన ఒక ద్వీపానోన

పిడికెడు ప్రాణానిన ఫణంగా పెట్టట, ఆకాశ్మంత్ అరచేతిని అడుడగా
పెట్టట

బతికంచే ఒక వీర్యడు, ఒక యుగప్పర్యషుడు కావాలి
ఒక నిస్సహాయత్, ఒక స్ుబదత్, ఒక నాయకత్ీ లేమి
అస్త్రాలు లేని.. ఖాళీ చేతులునన సైనుంవలె

ఒక వ్రేలాడుతునన ఆకాశ్ంవలె.. ద్వనంగా నిలబడ్డప్పుడు
వస్త్రుడొకడు..ఎవడో.,

భూమిని చీలుుకుని అరివీర భయంకర వీరభద్రుడై,

ఆకాశ్యనిన ధీంసిసూు.. తండ్విసూు ప్రళయ ర్యద్రుడై

చీకట్లను చీలుుకుంటూ శ్త్స్హస్ర అగినచఛట్లతో తండ్వ శివుడై -

యోధుడ్త్డు..రక్షకుడ్త్డు.. సింధువుని ఒంట్రి గుర్రంలా లాక్కోచేు
ఒక బందువత్డు

క్కట్లమంది బడ్డలను గుండెలకు హతుుకునే త్ండ్రి అత్డు
హరం హర హర విస్ఫోట్నంతో ప్రత్ుక్షమై అత్డు

నిశ్శబదంగానే .. ప్రశ్యంత్ంగానే నిలబడి సూర్యుణ్ణి వెలుగులను అరిథంచి
విదుుతుుతో చీకట్లను జయిస్త్రుడు

వినమ్రంగానే చేతులను జోడించి ఈ త్లిల భూమిని ప్రారిథంచి
నగరాలను నిరిిస్త్రుడు

నూత్న నాగరికత్లను స్ృష్టటస్త్రుడు

ఈ త్రానిక అడుగులను, కొత్ు నడ్కలను, కొత్ు పర్యగులను నేరిు
కళిముందే ఇదివరకు తెలియని మర కొత్ు ప్రపంచప్ప త్లుప్పలను

భవిష్ుతుును ప్పనరినరిిసూునే ఉంటాడు..రేయింబవళ్ళి.. నిరంత్రం
విరామముండ్దు.. విరమణ ఉండ్దు .. విశ్రంతి ఉండ్దు
పని.. పని.. పనే విజయానిక ప్పనాదంటాడు

దృష్టట.. విలక్షణ దృష్టట నూత్న ర్మపకలునకు మూలమంటాడు

ప్రేమతో, వాత్సలుంతో, వ్యుహంతో, చతురత్తో గెలువగలమంటాడు
ఆయుధ రహత్, రకు రహత్ అహంస్త్ర యుదధంతో
ప్రపంచానిన గెలువవచుని ' పాఠం ' చెబుతడు

ఒక ఒంట్రి సింహంవలె అరణాులను చీలుుకుంటూ వెళీి వెళీి
ఒకో క్షణం ఆగి .. వెనకో తిరిగి చూచి

ఆశ్ురుపోతడు.. వెంట్ పక్షులు, పశువులు, నదులు, ప్పలులు, శిశు
సింహాలు, మనుషులు

అందర్మ ఒక స్మూహమై మేధో స్త్రయుధులై కనిపిస్త్రుర్య

ఎదుట్ పరీత్ం ఒకట్ట వంగి అత్ని పాదాలకు నమస్ోరిసుుంది
వినమ్రంగా

అత్డు చంద్రుడు.. చంద్రశేఖర్యడు

నిజానిక అత్డొక మండే సూర్యుడు -

రామా చంద్రమౌళ్ళ
9390109993

POETRY

నదులను మళ్ళిస్త్రుడు

దశ్దిశ్లకు శ్త్స్హస్ర బాహువులను విస్ురించి.. కాలానిన జయిసూు

తెర్యస్త్రుడు

వయసు మళ్ళిన, కూలి కుళ్ళిన, చిలుము పట్టటన ప్రతిదానీన
ధీంసించమంటాడు, నిర్మిలించమంటాడు
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కొత్త చరిత్ర
చరిత్ర ఎప్పుడూ మనుషులకు పాఠాలను చెబుతుంది
యుగయుగాలుగా మనుషులే నిరిముంచిన చరిత్ర

కాలానిి త్న ప్రతి ప్పటలోనూ ధరిుంచి కర్తవ్యానిి బోధిస్తుంటుంది
మనుషులకు మళ్ళీ మళ్ళీకాలుం త్ల్లి.. అమృత్గర్భ

మనుషులనెప్పుడూ త్లనిమురుతూ ఆశీర్వదిస్తుంటుంది

వసుంతాలతో..హేముంతాలతో..శర్తతలతో .. ఋతవులు ఋతవులుగా
వుంట స్రుాణ్ణీ, చుంద్రుణ్ణీ, ఆకాశాలనూ, సముద్రాలనూ
అర్ణ్యాలనూ, పర్వత్ సమూహాలనూ తోడ్కొని

కాలుం మనిషికి ఒక ' జీవితానిి ' ప్రసాదిస్తుంది

యుగాదినుుండి కాలుంతోపాటే కనుి తెరిచిన మనిషి
ఈ నేలతో సుంగముంచిన త్ర్వవత్

త్న ఉనికిని, త్న అస్తతతావనిి, త్న వాకితతావనిి, త్న భవిష్ాతతను నిర్వారిుంచుకుుంటాడు
అప్పుడు .. మనిషికి త్న పూర్వవకుల చరిత్ర
ఉద్ాముంచడుం గురిుంచి చెబుతుంది
పోర్వడడుం గురిుంచి చెబుతుంది

స్వవచఛ గురిుంచి చెబుతూ .. ధికొరిుంచడుంతో పాట
తిరుగుబాట చేయడుం గురిుంచి చెబుతుంది
చివరికి మనిషి

కేవలుం ఒకొ త్నకోసుం మాత్రమే కాక అుంద్రికోసుం

సమషిిగా ' యుద్ధుం ' చేయడుం గురిుంచి చెబుతుంది కాలుం చెబుతని పాఠాలను విుంటని వీరుడు

గెలువడానికి ముుందు పలుమారుి ఓడిపోవడుం అనివ్యర్ామని తెలుస్కుుంటాడు
స్తుంధువప్పుడూ ఒక బుందువుగానే ప్పడుతుంద్ని గ్రహిస్త

ఒుంటరిగానే త్లెతిత ఆకాశుంవైప్ప చూడడుం నేరుుకుుంటాడు

పిడుగులు పిడుగులుగా ఉద్ామకారుడు అడుగులను సుంధిస్తనిప్పుడు
వుంట ప్రజలు ఒక ప్రభుంజనమై వసాతర్ని తెలుస్కుుంటాడు
ప్రజా యుద్ధధలెప్పుడూ దీర్ఘకాల్లకుంగా కొనసాగి కొనసాగి

POETRY

ఒకొ స్రుాడు శత్సహస్ర స్రుాలై

చివరికి ప్రజావిజయాలుగా జుండాలై రెపరెపలాడడుం

కాలానిి జయిస్త..పెకుొ విజయాలను త్మ వుంట నడిపిుంచుకుుంటూ

చరిత్ర ఎపుటికప్పుడు.. అరుణ్యకాశమై చెబుతూనే ఉుంది -

విజయాలలుగా వికస్తస్తని నేల..ప్రజలు నిరిమస్తని భూత్ల సవర్గభూమ

అుందుకే.. చరిత్ర తెల్లస్తన నాయకుడు

ఋతవులను నలుదిశలా నక్షత్రాలాి విర్జిముమతూ

ఒకే ఒకొ ' మనీషి ' ర్వస్తని కొత్త చరిత్ర..ఒక నూత్న ఇతిహాసుం

స్రుాడు గగనానేి త్న జీవ్యవర్ణుం చేస్కునిటి

ర్వమా చుంద్రమౌళి

కాలానిి ఒక పనిముటిగా, ఒక ఆయుధుంగా ధరిుంచి

ర్వీుంద్ర భార్తిలో ఈ సుంవత్సర్ుం తెలుంగాణ ప్రభుత్వుం నిర్వహిుంచిన ఉగాది కవి

ప్రజలనే ' జీవిత్ుం ' చేస్కుుంటాడు

నది సముద్రుంలో విలీనమైపోతనిటి

నాయకుడు ప్రజాక్షేత్రుంలో మమేకమైపోతాడు మనిషి, ఒకొ మనిషి ప్రేమను.. ఒకొ కుటుంబుం ప్రేమను,
ఒకొ సమూహుం ప్రేమను పుందుతనిప్పుడు

నిజమైన ' ప్రేమ మహతత గురిుంచి.. ప్రేమ మతత గురిుంచి ' బోధపడుతుంది
'నా' నుుండి ' మా ' వర్కు ఎదిగి ' మన ' వర్కు విసతరిస్తని క్రముంలో
మనిషి ఒటిి బుంత్ప్పరుగు సీతాకోకచిలుకగా మారుతనిటి
ఒక పర్మ ర్సానుభూతిని పుందుతూ

త్న చేతినే ఒక చేద్బక్కొనగా అుందిుంచడుంలోని

' మనిషిత్నానిి 'అనుభూతిసాతడు..మెలమెలిగా మనిషే మాధవునిగా మారుతూ -
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తెలుంగాణ్య ఇప్పుడు

ఒకొ నాయకుడు అనేక నాయకులై

9390109993

సమేమళనుంలో ఈ కవిత్ చద్వబడిుంది.

PALA PITTA

మన తెలంగాణ మధురాతి మధుర సీమ
సీ:

కాకతీయుల ఠీవి, కదన రుద్రమ భేరి,

ఈ నేల పౌరుష కీరిి గాధ,

సీ:

ప్రగతి శీల తపననన్నన పనుల చూపి

గోపనన రామున్నన కద్ధలంచి రప్పంచె

విదుయతుు కోతల్గ విన్నపిెంచ వీనాడు

రామపప శిల్పపల రమణీయ అంద్యలు,

కరువుల్గ రైతుల కాసాిల్గ కాకుెండ

ఇట్లవారి అట్లవారి మెపుి పెందె;
అధ్బుతమిుది కాద? తలచినామ?

కీరినామ్రుత ధారలచెె మనకు;

చెరువుల న్నరాుణ సూత్ర ధారి;

నీట మునుగవంట యిటుక లచట;
కృషణ గోద్యవరీ నదీ కుసుమ మాల

భాగా నగరముు నుదుటిపై బొటుు కాగ;

పుణా తీరాథలు ఖన్నజాలు భూషణములు

మన తెలంగాణ మధురాతి మధుర సీమ;
తే.గీ:

కష్ిెంచి సాధిెంచె కలవకుెంటి;

పోతన పద్యాలు పరమారథ మారాాలు
సాహితా రససిద్ధి సాధనములు,

తే.గీ:

కోట్లిది హృదయాల కాెంక్ష ఈ రాష్ట్రముు

తురుక రాజుల కాల్పలు తెచెె లేమి;

దొరల రాజాాన ద్యసోహ ఛాయ లలమె;

తే.గీ:

హరిత రాషరమే ధ్యాయమై సాగుద్యము
కుటిల రాజకీయాలను కటిు పెటిు;

భరత దేశాన భాసించు రాషర మిద్ధయె
మన తెలంగాణ రాగాల మధుర వీణ;

- శరత్

ఎన్నన గాయాలు యెద వీణ మీటినాయి
జనుల కనీనటి గాధలే చరిత ల్పయె;

చ: సహనము సననగిల్లినది, సాయుధ మార్గము నెంచి ఈ జనుల్
తహ తహ మెండుచునన హృదయాగినకి యూర్ట కల్గగనట్లిగా
ఇహములనన్నన వీడి ఘన కానన పాటిను సైచి యొకకటై

మహతిగ పోరు సల్లిరి; సమాధిన్న చాటిరి తుర్క రాజుకున్;

క:

కలవను భార్తమెందన్న

POETRY

ఖల్గడగు నైజాము పల్లకె; కలతతొ సరాార్
బలమగు సైనయము పెంపెను

తెల్లపెను ఈ భూమి భర్త తేజమబంచున్;
ఆ.వె:

కవుల్గ జానపదుల్గ గాయనీ గాయకుల్
మెంత్రివరుయల్గ ప్రధాన మెంత్రి;

ఎెందరెందరో మహానుభావుల్లచట

పుటిినారు ఖ్యయతి పెెంచినారు;
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రాజమ్మ గెలుపు

'' చిన్నా నిన్నా ఊకే గా పండ్లమ్మమ రాజమ్మ యాది జేస్తంది.

పాపం ఆమెకు చాత గాకుంట అయంది .. న్నవ్వు మ్ల్ల దుబాయ్ పోక మందు ఒక సారి చూసి మాట్లలడిచిి రారాదు"
"మసల్ది న్నవ్వు మ్ల్లలచ్చి వరకు ఉంట్లదో పోతాదో కొదిిగా కుషీ అయతది బిడ్డా" అని అమ్మ ఇంట్లల న్నండి అంది.
అరుగు పైన కుర్చిలో కూర్చిని టీవీ చూస్తనా నన్నా ఉద్దిశంచి.

STORY

నేన్న ఇండియా వచిిన న్నండి అమ్మ అలా చెపపడ్ం ఇది మూడో సారి.

ఇక తప్పపటట్లల లేదని కుర్చిలో న్నండి లేచాన్న..వెళ్తతన్నా లే అమామ, అని కాసత అరుస్తనాట్లు వంట శాల్లో అమ్మకు విన బడేట్లు అని బయలుద్దరాన్న.
ఇక తప్పపట్లు లేదని బయలు ద్దరాన్న.

దాదాపు ఇరవై సంవతసరాలు అయంట్లంది ఆవిడిా చూసి.

మ్రి ఇపుపడు పండు మసల్ద అయందంట,ఆమ్మ భరత ఈ లోకం విడ్చి ఎపుపడో వెళ్లల పోయాడ్ట.

రాజమ్మ కొడుకు కోడ్లు కూడ్డ ఆమెన్న సరిగా చూడ్డ్ం లేదు 'అంటే ఆమెకు వేల్కు తండి అవి పెటుడ్ం లేదని' అమ్మ ఎవరితోనో చెపపగా విన్నాన్న.
నన్నా డ్బ్బులు సహాయం అడ్గడ్డనికి మ్ర్చ మ్ర్చ రమ్మని చెప్పంది కాబోలు.

ఊళ్ళోకి వచిిన్నక ఎంతో మ్ంది మసల్ద మతక డ్బ్బులు అడ్గడ్ం (మ్మమ్మదో దుబాయ్ లో చాలా డ్బ్బులు సంపదిసాామ్నే పెది అపోహ)తో.
అద్ద అన్నమానంతో ఈ రాజమ్మ కూడ్డ వందో,రండువందలో న్నన్నండి లాగడ్డనికి పన్నాగం వేసింది కాబోలు!

ఎందుకైన్న మ్ంచిది ఓ వంద రూపాయల్ కాగితం జేబ్బలో కుకుుకొని అంతకన్నాఎకుువ ఇవుకూడ్దనే కృత నితసయంతో బయలు ద్దరాన్న.
అసలు రాజమ్మ అంటే న్న చినాన్నటి జ్ఞ్యాపకం.

128

PALA PITTA

ఆమె నిండుగా న్నర చీర కట్లుకొని తల్ంతా మ్ంచి నూనేతో బాగా దువ్వుకొని సిగలో ఏదో ఒక పువ్వు తురుమకొని న్నదుటన పెది కుంకుమ్ బొట్లు
పెట్లుకొని పళ్ో గంప ఎతుతకొని తరుగుతుంటే సుచ్ిమైన 'పల్లల తల్దల' కనిప్ంచ్చది ఆమె మొహంలో.
పళ్తో కాసే కాలాలు .. సీతా ఫల్ం,నేరేడు,జ్ఞ్మ్,ఏదో ఒక పళ్తో,

భరత తాన్న ఒక క్రాపు కు వెల్కటిు ఆసామల్ వది కొనా చెటల న్నండి రోజు మ్ధ్యాహాాలు భరతతో కల్దసి తంచు కొచిి ఇంట్లల నిలువ ఉంచి,

ఈమె మాత్రం ర్చజూ పొదుి పొడుపుకు మంద్ద భరత కు ఇంత వండి పెటిు, వాటిని గంప లో తల్పై ఎతుతకొని ఊరంతా తరుగుతూ అమ్మమది.

కనిప్ంచిన అందరిని ప్రేమ్గా పల్కరిస్తత తన ఈడు వారితో పరాచికాలు ఆడుతూ తరిగి తరిగి వచిి కచీర్ వది రావి చెట్లు గద్ది మీద కూర్చిని అమ్మమది
మ్ధ్యాహాం వరకు.

మ్రి మ్ధ్ాలో తాన్న తండి తనేదో లేక పగలు వరకు అలాగే కడుపు ఎండ్ బెట్లుకునేదో ఎవరికీ తల్దయదు.

నేన్న న్న ఈడు వారితో కల్దసి ఆటలు ఆడుతూ అట్లగా వెళ్లతే , "అమ్మమ మా నరసమ్మ కొడుకే ఎర్ర పండు లా ఉన్నాడే ఇగరా బిడ్డా" అంటూ
దగగరకు హతుతకొని తల్ నిమిరి,

"ఇగో బిడ్ా గీ పండు తన్న" అని గంపలో న్నండి ఒక పెది పండు తీసి చ్చతకిచిి జేబ్బలో మ్రో రండు కుకిు పంప్పది.
ఎందుకో నేనంటే ప్రతేాకమైన ఆపాాయత చూప్పది.

బహుశా పళ్తో దొరకనపుపడు మా చ్చన్నలో కలుపు తీయ వస్తండేది.
అమ్మ రాజమ్మన్న "కొదిిగా గీ బ్బవు తన్న"

"ఈ కూర కొంచెం లేదా గీ కారం(పచ్ిడి) వేస్కో" అనో,

"కొంత పపుప దీస్క పో" లేదా "కొనిా పల్దలకాయలు(వేరుసెనగ) ఏదో ఒకటి ఆమె ఒడిలో పెటిు పంప్పది.

ఆమె కూడ్డ ఎపుపడైన్న కలుపు ఆల్సామై చీకటి పడిన అందరిలా మంద్ద వెళ్లల పోకుండ్డ అమ్మతో కల్దసే కలుపు పూరిత చ్చస్కొనే వచ్చి వారు.
అమ్మ కూడ్డ ఇంటికి ప్ల్దచి మాతో పాట్ల తనబెటిు పంప్ంచ్చది అలా వారి అన్నబంధ్ం అందుకేనేమ్మ ఆమెకు నేనంటే అంత ప్రేమ్.
అలా ఆలోచిస్తతనే ఆ సందులోకి వెళ్తతున్నా.

నన్నా చూసి ఎవరవరో న్న మఖ కవల్దకల్దా గురుత పటిు "ఎపుపడ్చిినవ్ కొడ్ు మ్ల్ల రజునాదా" (ఎపుపడొచాివ్వ మ్ళ్లల వెళ్ోడ్డనికి వీసా ఉనాదా?)అని
ఎవరవరో అడుగుతున్నారు.

నేన్న వారికి ఏదో సమాధ్యనం చెబ్బతూనే రాజమ్మ ఇలుల ఉండే సందులోకి వచాిన్న.

ఒక ప్రకు ల్చ్ిగౌడ్ మ్రో పకు బడేమియా పగిల్దన గూన ఇళ్తో, గోడ్లు అనిా సిథిల్వసాలో ఉన్నాయ.

పాపం ఏం చ్చసాతరు ఇరవై సంవతసరాల్ న్న విద్దశీ తాాగ జీవితంలో న్నలుగు సిమెంట్ గోడ్ల్దా నిల్బెటిు ప్పరుకే ఒక ఇలుల కట్లున్న కానీ, ఇంకా పూరితగా
తీరని అపుపలోలనే ఉన్నాన్న.

మ్రి ఏ ఆస్తలు లేని ఏ ఆదాయం లేని ఈ బడుగులు ఏమి చ్చసాతరు? పొటుకు బటుకు బ్రతకడ్ం తపప.
అన్నకుంటూనే.. రాజమ్మ ఇంటిమందుకు చ్చరుకొని,

గటిుగా గాల్ద పెడితే ఊడిపోయేలా ఉనా పన్నగడి (న్నలుగు కర్రల్తో చ్చసిన అడుా) మెల్దలగా తీస్కొని లోనకు వెళ్లలన్న.
అసలు ఆమె నన్నా గురుత పడుతుందా? అనే సంశయంతో లోనకు వెళ్లలన్న.

ఎదురుగా గోడ్ వారగా నీరండ్లో,ఎండుకట్టు లాగా వంగిపోయ అకుడ్ నీరండ్లో రాజమ్మ తల్ క్రందకు వేలాలడేస్కొని.
అల్దకిడికి కొంచెం చెవి నేన్న వస్తనా దిశగా జరిప్, "ఒల్లయాా?" అంది( ఎవరయాా అని ).
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మాట పెగల్ని నన్నా ఉద్దిశంచి "ఏందీ ఎవల్యా అంటే ఎవలు సపుపడు జెయారు?",
ఇక తపపదని నేనమ్మ నరసమ్మ కొడుకుని అన్నాన్న.
వెంటనే బోరుమ్ంది, "అయ్యా కొడుకా న్నవాు?"
"న్న కండుల మ్ంట్టల కల్దసినై కొడుకా"
"నన్నా స్తడ్నికి అచిినవ"

"ఇంకా బతకే ఉన్నానయా ఎటిు బతుకు (ఎవరికీ అవసరం లేని బతుకు)"
"మసలోడు పోయ న్నలుగేండ్డలయే (భరతపోయ)" అని బావ్వరుమ్ంది.

నేన్న "ఊకో అవాు ఏం జేతాతం ద్దవ్వడు ఎట్లల రాసి పెడితే గట్లల జరుగుతది" అన్నాన్న ధైరాం చెబ్తత.
"అవ్వన్న గంతే బిడ్డా గందుకనే మ్న్నస్ ఒకుసితతం జేస్కొని మొండిగా బతుకుతునా"

"బగవంతుడు గంత జెల్ది గంటవోతే బాగుండు గీ పెయ నొపుపలు ఓర లేకున్నా" అంటూ..
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గంత దగగరికి రా బిడ్ా అని తల్ నిమిరి, "కాల్లమకుుత బిడ్ా" అని కాళ్ో కోసం వెదక సాగింది.

( తల్ంగాణ లో పాత తరం వారు గంతు పెగల్క ఉండి ఇక చావ్వకు దగగర అయన్నమ అని అనిప్ంచినపుడు మ్న్నమ్ల్న్న మ్న్నమ్రాల్లన్న ప్ల్దచి
కంట నీరు పెడుతూ కాళ్తో మొకుడ్డనికి ప్రయతాంచ్చవారు అందరిని విడ్చి శాసుతంగా వెళ్లల పోతున్నామ్నే బాధ్లో).

అపుపడు నేన్న దూరంగా జరిగి "అయ్యా పెది దానివి న్నవ్వు మొకు కూడ్దు" అని ఆమె చెయాని వెనకిు జరిప్, న్న చెయాని కల్లకదుికున్నాన్న.
జేబ్బలోని 'వంద రూపాయల్' కాగితం తీసి ఆమె చ్చతలో పెట్లుతూ..

" అవు గీ నూర్రుపాలు దగగరుంచుకో చాయ గిటల తప్పంచుకొని తాగు" అన్నాన్న.

వెంటనే చ్చయ వెనకిు లాకొుని "అయ్యా న్నకందుకు కొడుకా గీ పైసలు కాటికి కాళ్తో సాప్న దానిా అదుి అదుి" అని చ్చయ చీర కింద పెట్లుకుంది.

"ఏదో న్నవ్వు చినాపుపడు న్న చ్చతులోల ఆడుకున్నావ్వ నీమీద పానం కొట్లుకొని ఒకసారి కండ్ల నిండ్డ, స్తస్కుందామ్ని రమ్మనాగాని బిడ్ా న్నకు నీ
పైసల్లందుకు నీ ప్ల్లగాండ్లకు ఏవైన్న చాకలట్లల అవి కొనియా" అంది.
న్న కళ్ోలోల నీళ్తో గిర్రున తరిగాయ.

'ఎపుపడూ ప్రత ఫల్ం ఆశంచ్ని ఆమె ప్రేమ్కుదండ్ం పెటిు' అవు వెళ్తతున్నానని చెప్ప,

మ్దిలో "అయపోయందమ్మ ఇంకా ఈ లోకంలో మీలాంటి వాళ్ో సతాకాల్ం అయపోయందవు, ఇపుపడ్ంతా కుట్లంబ

సంబంధ్యలు,సేాహితాలు,బాంధ్వాాలు అనిా డ్బ్బుతోనే నడుస్తన్నాయ డ్బ్బుకోసమ్మ విచిినాం అయపోతున్నాయ" అన్నకుంటూ.

"నిన్నా కూడ్డ ఈ మ్ర యంత్రాల్ జ్ఞ్బితాలోనే చ్చరిి ఆలోచించినందుకు మ్నస్లోనే క్షమించ్మ్ని కోరుకుంటూ" గుండె బరువ్వతో, వెనకిు తరిగి
చూడ్కుండ్డ వచ్చిసాన్న.

"ఏవేవో వెఱ్రి కోరికల్తో న్న అనా వారందరినీ వదల్ద ఈ ద్దశం విడ్చి తీరని కోరికల్కు కట్లు బానిసల్మై, ఖండ్డంతరాల్కు వెళ్తతునా మ్మమ"
"డ్బ్బు అందరిని శాసిస్తందని అన్నకొని నమ్మమ వెర్రి జనం, అందరం నీ చ్చతలో ఓడి పోయామ్మామ!"
"న్నవేు గెల్దచావ్వ రాజమ్మ" అని అన్నకుంటూ .. మ్ళ్లల ఊరిడిచి ఎగిరి పోయాన్న ఆశల్ పక్షినై.
కొదిి రోజుల్ తరాుత ఆమ్మ ఎగిరి పోయందని విన్నాన్న తరిగి రాని లోకాల్కు.

-

జయ రడిా బోడ్

అబ్బధ్యబి , య ఏ ఇ
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Dreams of top colleges are not too far,
and an excellent pre-school education could be
the first step forward!
At Brown Academy, we aim to provide an outstanding education, character building,
and leadership skills in a positive and caring environment.

23325 Orchard Lake Road Farmington MI 48336 248-476-4704 www.BrownAcademy.us
Toddlers Preschool Kindergarten Grades 1-3
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ఎల్లలు ఎరుగని స్నేహం
చేతిలో ఉన్ే నాన్ే ఫోటోని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయా. ఇప్పటికీ కలో నిజమో అర్ధం కావడం లేదు. తెలియకండానే ఏవో

జ్ఞాప్కాల్తో కళ్ళు నీటితో నిండి పోయినై. ఫోటో మసకబారిపోయింది. కళ్ళు తుడుచుకోగానే గతం తాలూక జ్ఞాప్కాల్నీే సపష్టంగా గురుూక

వస్తూనాేయ్. యిప్పటికి సరిగగ 5 సంవతసరాలు అయింది. నాన్ే, అమమ అమెరికాకి వచ్చి. ఎంత ఆన్ందంగా అనిపంచ్చందో వాళ్ుని ఎయిర్ పోర్ట
లో చూడగానే.

అమమ, నాన్ే ఎంతో బల్వంతం చేస్నూ గానీ ఇకకడికి రాలేదు. వాళ్ళుదదరూ కలిసి సర్దాగ యెకకడికి వెళ్ళలన్ట్టట గుర్తూ లేదు. నాన్ే కి

ఎప్పపడూ తీరిక లేదు. అమమ తన్ ప్నిలో తానూ బిజీ. ఎప్పపడూ క్షణం తీరిక ఉన్ేట్టట కనిపంచే వాళ్ళు కాదు. ఎంత కష్టప్డి న్నూే, అన్ేయయని,

తమ్మమనీే, చెల్లలనీ పంచ్చ పదదచేసి ప్రయోజకలిే చేశారు. మొతాూనికి మా చదువులు, పళ్ళుళ్ళు, అనీే అయిపోయినై. నెర్వేరాిలిసన్ కట్టంబ
బాధ్యతల్నీే నెర్వేరినై. జీవితం కంత ప్రశాంతంగా ఉంట్టన్ేది. అందుకే ఈ సారి ర్మమని అడిగిన్ప్పపడు కాదన్లేకపోయారు.

వాళ్ళు వచ్చిక రోజులు టకటకా ఎట్లల గడిచ్చపోయినాయో కూడా అర్ధం కాలేదు. మొదటి ప్దిరోజులు అయితే అసలు టైమే

తెల్వకండా గడిచ్చపోయింది. నాన్ేని ప్కకన్ కూచోబెట్టటకని కార్ న్డప్డం అదే మొదలు. చ్చన్ేప్పడు నాక సైకిల్ నేరిపంచ్చన్ రోజులు గురుూ
తెచుికన్ేట్టటనాేరు. నాన్ే మోహంలో నేను పంచ్చన్ మొకక, వృక్షం అయిందన్ే తృపూ, ప్రశాంతత.

పల్లల్ని స్తకలు దగగర్ దింప్డం, పక్ అప్ చేయడం రోజూవారీ ప్నులు. మళ్ళు అమమతో కలిసి ఇండియా విష్యాల్నీే

మ్మచిటించడం. వాల్ మారోట, కాస్టట కో నో పోయి కావలిసిన్ సామానుల తెచుికోవడం. చ్చలా ప్ని ఉండేది. ఇంక వారాంతాలు ఫ్రండ్సస, పాట్ ల్క్

లు, గుడికి వెళ్ుడాలు. మళ్ళు చ్చన్ే పల్లనై పోయి అప్పటోలలా అమమతో కలిసి వంట చేయడం ఎంత బాగుండిందో. అమమ చేతులోల రుచీ ప్చీ లేని
అమెరికా ప్దారాాలు అమృతంగా మారుతుంటే కనాేర్పకండా చూస్తూ ఉండి పోయిన్.

సోఫాలో కూచుని నాన్ నేను టీవీలో ఎదో చూస్తూన్ేం. నాన్ ఒక మాట అనాేరు. “మన్ దగగర్ ప్ని వాళ్ళు ఉనాే గానీ ప్నులు

చేస్తకోవడానికి ఇబబంది ప్డుతుంట్లరు. ఎంత కష్టప్డుతునాేర్త ఇకకడ” అని. నేనేం మాట్లలడలేదు. మళ్ళు ఆయనే “ఇంటోల ప్ని, బయట ప్ని

ఏమైనా దూర్ప్ప కండలు నునుప్ప” తల్ మీద చెయియ వేసి ప్రేమగా అనాేరు. అది నిట్టటరుప కాదు. అమామయి దూర్ంగా ఉంది, ఈ సమయంలో
ఇంకా నాక ఏమైనా చేయాల్నే ఉనాే చేయలేకపోతునాే అనే తండ్రి మన్స్త ఆరాటం. బహుశా ఆ జన్ర్తష్నే అంత కావచుి. అనుభవిదాదం,
స్తఖంగా ఉందాం అనుకన్ే మా నాన్ే అమామ వయస్తన్ే తలిలదండ్రులిే ఎప్పపడూ ఎకకడా చూడనే లేదు. ఎప్పపడూ పల్లలూ, వాళ్ు జీవితాలు,

వాళ్ు ఉదోయగాలు, మళ్ళు వాళ్ుక పల్లలు ప్పట్లటక మన్వళ్ళు, మన్వరాళ్ళు అని “తామ్మ” అనే జీవ ప్దార్ధం ఒకటి ఉందనే విష్యానిే కూడా

మరిిపోయిన్ వాళ్ళు. “అల్వాటైపోయింది నానా. కష్టం ఏమ్మంది, మన్ ప్నే కదా” అని మాత్రం అనాేను.

అలా నాన్ే మాటల్తో, అమమ సాంగతయంలో సంతోష్ంగా ఉన్ే మమమలిే చూసి కాలానికి కనుే కటిటందేమో. ఒక రోజు అకసామతుూగా

ప్నుల్నీే చూస్తకని కనీేళ్ళల తుడిచ్చన్ ఆతీమయ హసాూలు. పొదుదన్ే ప్నికి పోయి సాయంత్రం అల్సి సొల్సినా క్రమం తప్పకండా

ఆప్న్ేహసూమై, మనోధైర్యమై, అమమని చూస్తకని, పల్లలిే చూస్తకని, వంతులు వేస్తకని మరీ సాయం అందించ్చన్ స్నేహితుల్క ఏమిచ్చి
ఋణం తీరుికోగల్ం.

STORY

గుండెనొపప, హాసిపటలోల చేరాిం. ప్దిరోజుల్ తర్వాత ఆయన్ సవర్గస్తూల్యాయరు. ఆ ప్ది రోజులూ వేల్ జ్ఞాప్కాలు, కోటి కనీేళ్ళల, అనీే తామై

ఎకకడో ప్పటిట, ఎకకడో పరిగి అమెరికాలో కలిసి చెలిమై ఉండి, బల్మై నిలిచ్చన్ స్నేహితులారా, ఏ కార్ణాల్ వల్ల స్నేహం చ్చగురిస్నూనేమి.

ఎకకడ కలిస్నూనేమి. కల్కాల్ం నిలిచ్చపోయే ఆతీమయత వెల్ విలువ కటటలేనిది. తోడూ నీడై వీడాల్నుకనాే వీడలేనిది. కాల్ం నాన్ేని దూర్ం

చేసిందన్ే విష్యం గురుూక వచ్చిన్ప్పడలాల చెమమగిలేల కళ్ళు కష్ట కాల్ంలో స్నేహితుల్ ప్రేమ, ఆతీమయత గురుూక వచ్చి మళ్ళు వెలిగిపోతాయి.

-
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డాక్టర్ సాబ్ రండి... మీ కోసమే లంచ్ త్వరగా ముగంచుకొని వ్చ్చాను. రండి.... అంటూ త్లుపు తీసుకొని క్న్సల్టటషన్ గదిలోకి వెళ్ళాడు డా॥ విజయమోహన్ రెడిి.

ఆ మాటలతో ఠకీమని ల్టచి నిలుాన్నాడు మలహరి. కాగతాలు చేతిలోకి తీసుకొని డాక్టర్ గదిలోకి వెళ్ళాడు.

డాక్టర్ కెదురుగా కుర్చాలో కూరుాన్నాడు. త్న్ దగగరున్ా కాగదాలను డాక్టర్కిచ్చాడు.

రిపోరుటలన్నా పరిశీలిసుున్నాడు డాక్టర్. కొదిిసేపు పరిశీలించి కొనిాచోటల ట్రికుులు పెట్టట పెట్టటడు. మలహరి దికుు న్వ్వవతూ చూసాడు.

మీర్చ పటటణంలోనే పేరు మోసిన్ డాక్టర్. మీ దగగరికొసేునే న్నకు సగం జబుు త్గ్గగతంది. అలంట్ట మీరు న్నుా డాక్టర్ అన్డమేంట్ట సార్ అన్నాడు మలహరి.

ఎందుక్ంటే మీరే అసలైన్ డాక్టర్ కాబట్టట. నేను మందులిచేా డాక్టరయితే మీరు డాక్టర్ ఫిలసఫీ. అంతేకాకుండా మీరు రచన్ల దావరా అనేక్ సామాజిక్ రుగమత్లకు

మందులిసుున్నారు.

వెంటనే అందుకుంది మలహరి శ్రీమతి లక్ష్మీదేవి.

ఏం రాత్ల్టమోన్ండి... తెలంగాణమూ, దళితలంటూ, సామాజిక్త్ంటూ రాత్రంబవ్ళ్ళా ఆలోచించి, ఆలోచించి అనేక్ రోగాలను తెచుాకున్నారు. అటు బి.పి. ఇటు షుగర్

మరో దికుు కొలసాాల్ ముపేేట దాడి చేసుున్నాయి. కిషన్ డాక్టర్ వ్దిన్నా విన్కుండా ఆలోచించి ఆలోచించి రాత్లతోనే ఇంత్ దూరం తెచుాకున్నాడు. రాయడమంటూ

మానుకుంటే ఇంత్దూరం వ్చేాది కాదని ఎవ్రు చెపిేన్న విన్డు. ఈ రాత్ల్టమన్ా కూడుబెడుయా గూడునిసుయా?

ఆ మాటలకు మలహరి ముఖం చిన్ాబోయింది. డాక్టర్ ముఖంలో మాత్రం న్వ్వవ క్న్బడింది.

నిరంత్ర ఆలోచన్లతో భరు ఆరోగాానిా పాడు చేసుకుంట్టడని ఆరాటపడుతన్ా లక్ష్మీదేవిని న్వ్వవతూ చూసాడు డాక్టర్.

క్థలు రాయడం మానుకుంటే మీ వారికి బి.పి., షుగర్ లంట్టవేవీ రావ్ంట్టవ్వ. అవ్వన్న లక్ష్మీగారూ... అన్నాడు.

నేన్ంటే మాత్రమాయనూరుుంట్టరా? ఆయన్కు క్థల్ట లోక్ం...

ఇంత్కీ విషయం డాక్టర్ చెపాేరా...? మరెవ్రైన్న చెపాేరా?

న్నకు బి.పి. వ్చిాన్ కొత్ులో డాక్టర్ శంతారాం దగగరికి హైదరాబాద్ వెళ్ళాను. న్న దిన్చరాంతా అడిగాడు. చెపాేను. ఏడెనిమిదిగంటలు ఆలోచిస్తు రాస్తు కూరుాంటే
బి.పి. రాకం వ్సుుంది? మీకు బి.పి. ల్టకుంటే ఆశ్ారాపడాలి కాని ఉన్ాందుకు కాదు అన్నాడు డాక్టర్. అపేటుాంచ్చమె న్నకు రాత్లతోనే బి.పి. అంటుంది....

ఇంత్కీ మీరా డాక్టర్తో ఏం చెపాేరు...?

నేను రోజు ఎనిమిది గంటలు డ్యాటీ చేసాును. ఎనిమిది గంటలు పడుకుంట్టను. ఎనిమిట్ట గంటలు రాసాును అన్నాను...

కవ్లం రాయడం వ్లలనే బి.పి. వ్సుుందన్ా మాట పూరిుగా నిజం కాదు కాని నిరంత్రం ఆలోచన్ వ్లల, మెదడుకు విశ్రంతి ల్టకుండా చేయడం వ్లల బి.పి. ఎకుువ్య్యా

అవ్కాశలున్నాయి. ఇంత్కీ ఆ డాక్టరేమని చెపాేడు... అన్నాడు రెడిి.

రాయవ్దిని చెపేడం ల్టదు కాని రాత్లు త్గగంచుకుంటే మంచిదన్నాడు.

మరి మీరేమన్నారు..?

అది న్న వ్లల కాదన్నాను. నేను బతకుతన్ాదే రాయడానికి... రాస్తు రాస్తునే చనిపోవాలని న్న ఉదేేశ్ాం. ఏమీ రాయకుండా ఖాళీగా కూరుాంటూ వ్ందేళ్ళా బతిక క్ంటే

రాసుకుంటూ ఉపయోగక్రంగా డె్ుైఏళ్ళా బతికిన్న చ్చలన్నాను....

అందుక అపుేడు బి.పి. మాత్రమే ఉంటే ఇపుేడు షుగర్ కూడా వ్చేాసింది.. అంది లక్ష్మీదేవి.

మీకున్ావి పెదిగా రోగాల్టం కావ్వ. బి.పి., షుగర్లు ఇపుేడు మామూలయిపోయాయి. తిండిని అదుపులో ఉంచుకుంటే అంటే నోట్టకి క్ంట్రోల్ ఉంటే షుగర్ను,

మన్సును అదుపులో ఉంచుకుంటే బి.పి.ని నియంత్రంచవ్చుా అన్నాడు డా॥ రెడిి.

ఈ మాటే డాక్టర్ కిషన్ కూడా అన్నాడు. మీరు రాయడం మానుకోవాలిసన్ అవ్సరం ల్టదు. మీరు రాయాలిసన్వింకా చ్చల ఉన్నాయి. అటలని మిమమలిా ప్రాణాలిా ఫణంగా

పెటటమన్డం ల్టదు. నిరంత్రం ఆలోచిస్తు, ఇన్వాల్వ అవ్వతూ రాయడం వ్లల ఆందోళన్, ఒతిుడి పెరిగ బి.పి. లంట్టవి పెరగడం జరుగ్గతంది. మీరు రాసేటపుేడు ఇన్

వాల్వ కాకుండా రాయండి. నేను రాసేది కవ్లం క్థ మాత్రమే కాని నిజం కాదనుకొని రాయండి. దాంతో పాత్రల సష్టటలో, పాత్ర పోషణలో క్లిగే దుుఃఖం, కోపం, ఉద్రేక్ం,
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నైరాశ్ాం, ఎకె్సట్మెంట్ లంట్టవ్న్నా రచయిత్ను చేరవ్వ. అందువ్లల గ్గండెపై భారం పడదు అన్నాడు.

కాని సార్! రాసేది క్థే అయిన్న సనిావేశ్ంలో, సంఘటన్లో, పాత్రలో తాదాత్ుయం చెందకుండా మంచి రచన్ చేయడం ఎల సాధ్ామో న్నకు అరథం కాల్టదు. పాత్ర ఏడిసేు

ఏడుస్తు, న్వివతే సంతోషపడుతూ, ఆవేశ్పడితే ఉద్రేక్పడుతూ క్థలో లీన్మై రాసే న్నకు అది సాధ్ాం కాదన్నాను.

మరా డాక్టరేమన్నాడు..?

క్థతో పాటు ఉదేవగానికి లోనుకాకుండా దానుాండి డిట్టచ్ అవ్వతూ రాసేు మీలో ఆందోళన్ త్గ్గగతంది. మీలంట్ట సీరియస్ రచయిత్లకు రచన్వేరు, జీవిత్ం వేరుగా

చూడటం సాధ్ాం కాకున్నా దానిా సాధ్ాం చేయాలి. నేను చెపిేన్టుట ఇన్వాల్వమెంట్ కాకుండా రాసి చూడండి మీక సమసాలుండవ్వ. దాంతో పాటు డాక్టర్గారిచిాన్

మందులూ వాడండి అన్నాడు. నూట్టకి నూరు పాళ్ళా అత్డు చెపిేన్టుట చేయడం సాధ్ాం కాకున్నా అత్ని మాటలను సాధ్ామైన్ంత్వ్రకు పాట్టంచ్చను. మంచి ఫలిత్మే

లభంచింది అన్నాడు మలహరి.

ఆరోగాం బాగానే ఉందని ఇరవై న్నలుగగంటలు ఆలోచించడం, రాయడం, మీట్టంగ్గలకు పోవ్డం, తిరగడం చేయడం వ్లల ఆరోగాం దెబుతింది. అందుకోసం గ్గండెకు

సంబంధంచిన్ పర్చక్షలన్నా చేయించ్చం. గ్గండె జబుులంట్టవేం ల్టవ్వకాని బి.పి, కొలసాాల్ పెరిగ రోజుకో సమసా వ్సుుంది. ఏం చేయాలో అరథం కావ్డం ల్టదు... అంది

త్లపటుటకొని లక్ష్మీదేవి.
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మలహరిగారికి అరవై ఏళ్ళా దాట్టయి క్దా! వ్యసుతో పాటు వ్చేా సమసాలు వ్స్తునే ఉంట్టయి. నిరవరామంగా రాయడం, ఆలోచించడం వ్లల మాన్సికాందోళన్తో

పాటు బి.పి. పెరిగేమాట నిజమే అయిన్న ఇవేం త్గగంచుకోల్టని జబుులు కావ్వ. నేను, మాన్సిక్ వైదుాలు డా॥ కిషన్ చెపిేన్టుట చేసేు మిమమలనేరోగమూ ఏం చేయదు.

మీరు మెదడు సాునింగ్ పర్చక్ష కూడా చేయించ్చరు క్దా! డాక్టర్ కిషన్ గారి దగగరకు పోకుండా న్న దగగరకు రారని న్నకు తెలుసు. ఆ డాక్టరేమన్నాడో చెపేండి మలహరి

గారూ...! అన్నాడు రెడిిగారు.

మెడిక్ల్ రిపోరుటలు, మెదడు సాునింగ్ రిపోరుటలన్నా చూసాడు డాక్టరుగారు... వ్యసుతో వ్చిాన్ కొదిిపాట్ట సమసాలు త్పే మీరు శర్చరక్ంగా, మాన్సిక్ంగా బాగా

ఉన్నారన్నాడు. మీకున్ా సమసాలు కొనిా నియమాలు పాట్టస్తు, మందులు ఆహారం తీసుకోవ్డంలో సరిగాగ ఉంటే వాటంత్టవే త్గ్గగతాయన్నాడు. నేను చెపిేన్టుట వింటే

మీరు కోరుకున్ాటుట మరో పదేళ్ళా కాకుండా త్కుువ్కు త్కుువ్ మరో పాతికళాయిన్న ఇపేట్ట వేగంతో ఇంత్క్ంటే పరిపక్వమైన్ రచన్లు చేస్తు బతకుతారు. ఇది

నేనిసుున్ా గాారంటీ అన్నాడు. ఆ మాటలు న్నలో చెపేల్టన్ంత్ మనో ధైరాానిా, బతకు తీపిని క్లిగంచ్చయి. న్న ఆయుషుునూ పెంచ్చయి. న్నలో ఆన్ందానిా నింపాయి...

అన్నాడు మలహరి.

డాక్టర్ కిషన్ ఏం సలహానిచ్చాడో చెపేనే ల్టదు.

ఏ విషయం గ్గరించయిన్న పాజిట్టవ్గానే ఆలోచించు. న్నకు లభంచిన్ దానితో సంత్పిుపడు. న్న అభవ్దిే కోసం న్న ప్రయత్ాం నువ్వవ చేయి కాని ఎవ్రిన్న పోటీగా

అనుకొని టెన్ున్ పెంచుకోకు. గ్గరిుంపు దొరక్డం ల్టదని ఆందోళన్ పడకు. బుదుేడు, గాంధీ, మధ్ర్ థెరిసాసలంట్ట వాళాను ఆదరశంగా తీసుకో.

ప్రక్తిని ప్రేమించు, ప్రక్తితో త్న్మయం చెందు. చిన్ాపుేడు పల్లలటూళ్ళా పొలలగటలవెంట, గ్గటటలవెంట, చేలుల చెలుక్లోల తిరిగ చలలట్ట గాలి న్నుభవించిన్టుట పారుులోల

తిరుగ్గ. చెటలను చూస్తు, పక్షులను చూస్తు రోజూ కొంత్దూరం న్డువ్వ. మన్సును ఏకాగ్రత్గా ఉంచుకో. డబుు గ్గరించి ఎపుేడ్య ఆలోచించకు. న్వ్వవతూ బతకు.
మంచి పుసుకాల న్నశ్రయించు.

అవ్సరమనిపిసేు ఏ సమయంలోన్యిన్న, ఎక్ుడికైన్న వ్చిా కౌనిసలింగ్ ఇపిేసాును. ఇసాును... అని ఎవ్రికీ ఇవ్వని త్న్ ఫోన్ న్ంబర్ ఇచ్చాడు. న్నలో నూత్నోతేుజానిా

నింపాడు అన్నాడు మలహరి.

మూడు న్నలుగ్గ నెలలుగా మలహరి హైద్రాబాద్లో తీసుకుంటున్ా ట్రీట్మెంట్ కాగదాలను పరిశీలించ్చడు డాక్టర్ రెడిి. రిపోరుటలనూ చూసాడు. త్ల పంకించ్చడు.

డాక్టర్ గారూ! మీకు సేాహితడని, రచయిత్ని చూడక్ండి. నిరోమహమాటంగా ఏం చేయాలో చెపేండి. న్నలుగ్గ నెలల నుంచి ఈయన్ రోగాలతోని చ్చల

క్షటపడుతన్నాం. బి.పి., షుగర్ ఓసారి త్గగడం, ఓ సారి పెరగడం, మాన్సికాందోళన్ ఇవ్న్నా భరించల్టక్పోతన్నాం. మంచి మందులివ్వండి. ఏం తిన్నలో, ఎట్టల

ఉండాలో కూడా చెపేండి. మావారికి మీపై చ్చల న్మమక్ం...

అలగేన్మామ! మీరాందోళన్ పడవ్లసిన్ విషయాల్టం ల్టవ్వ. మాన్సిక్మైన్ విషయాల గూరిా డా॥ కిషన్ చెపిేన్టుట చేయండి. ఆందోళన్ త్గగడానికి ఆయన్ స్తచించిన్

గోళీలు వేసుకోండి. కొలసాాల్ గ్గరించి మంచి మందుల్ట రాసారు. షుగర్, బి.పి.ల కోసం మందులోల సవలే మారుేలు చేసాును. కొనిా ఆహార నియమాలన్న చెబుతాను.

ఖచిాత్ంగా పాట్టంచండి. డా॥ కిషన్, నేను చెపిేన్టుట చేసేు ఆ డాక్టర్ చెపిేన్టుట మలహరిగారికి క్న్నసం ఇంకో పాతికండుల రాస్తు బతిక గాారంటీ ఇసాుము. అంత్

గాారంటీ ఎల ఇసాురని ప్రశ్నాసాురేమో... అత్ని జీవ్న్ విధాన్ం న్నకు తెలుసు. ఏ దురలవాటూ ల్టదు. ఎవ్రిన్న పరుషంగా మాట్టలడే సవభావ్ం కూడా ల్టదు. అత్డో

రుష్టలంట్ట వాడు. బుదుేని శంతి, సత్ాం, అహింసలను న్మేమవాడు. ఏ అతాాశ్లూ ల్టవ్వ. వీటనిాకితోడు నేను చెపేే ఆహార నియమాలు పాట్టసేు ఇంకం కావాలి?

అన్నాడు డాక్టర్ రెడిి గారు.

అవేంటో చెపేండి సార్... సంతోషంగా అన్నాడు మలహరి.

మలహరిగారూ! మీరు తెలంగాణ జాతీయ ఆహారం గూరిా ఎనోాసారుల బాధ్పడుతంటే చూసాను. ఆ విషయం గ్గరించి ఒక్ట్ట రెండు క్థలోల రాసారు కూడా.

రాయలసీమ వారు రాగసంక్ట్టని, కోసాువాళ్ళా గోంగూర పచాడిని, త్మిళ్ళలు సాంబారును, మరాఠీలు గోధుమ రొటెటను, బెంగాలీలు చేపల కూరను త్మ అభమాన్

ఆహారాలుగా కాపాడుకుంటున్ాటుట తెలంగాణ ప్రజలు మొక్ుజొన్ా గడుక్ను త్మ జాతీయాహారంగా కాపాడుకోల్టక్ పోతన్నారని మీరనేక్ సభలోల మాట్టలడగా

విన్నాను. మీకిపుేడు మీరభమానించే తెలంగాణ జాతీయాహారం మక్ుగడును జీవితాంత్ం తినే సువ్రాావ్కాశ్ం లభంచింది. షుగర్ త్గ్గగముఖం పటేటవ్రక్యితే రెండు

పూటలూ గడక తిన్నలి. ఆ త్రావత్ కూడా అది తింటే మర్చ మంచిది.

ఆ మాటలు విని న్వావలో ఏడావలో మలహరికి అరథం కావ్డం ల్టదు. అవ్వను తాను జొన్ాలను జాతీయాహారమని అనేక్ సభలోల చెపాేడు. రాసాడు. దానిా

కాపాడుకోవాలిసన్ అవ్సరముందన్న చెపాేడు. కాని తాను చిన్ాత్న్ంలో రెండు పూటల జొన్ా గడుక తిన్నాడు. మెతకులు తినే అవ్కాశ్ం త్న్కు ల్టనేల్టదు. బియాపన్ాం

కుటుంబంలోంచి వ్చ్చాడు. బాగా చదువ్వకున్నాడు. కాల్టజీ చదివే రోజులోలనూ గడుక్తింటూ చదువ్వకున్నాడు. చదువ్వతో జీవితానిా గెలుచుకున్నాడు. ఉదోాగం

దొరికింత్రావత్ త్న్ జీవ్న్ విధాన్ంలో మారుే వ్చిాంది. పల్లలనుండి పట్టానికి మారాడు. మొక్ుజొన్ా తిండి నుండి బియాం తిన్డంలోకి మారాడు. క్రమక్రమంగా దొడుి

బియాం నుండి సన్ాని బియాంలోకి మారాడు. పల్లల తిండలన్నా పోయాయి. ఊళాలోనూ గడక్ వాడక్ం త్గగంది. తాను గడుక్కు దూరమైన్ త్రావత్ దానిపై మరింత్ ప్రేమ

పెరిగంది. గడుక్ తిన్నలన్ా కాంక్ష పెరిగంది. రచయిత్ అయిన్ త్రావత్ ఆ కోరెు మర్చ పెరిగంది. కాని పల్లలలోలనూ గడుక్ తిన్డం చ్చల అరుదయింది. త్న్ గడుక్ కోరెు

మాటలోలనే మిగలిపోయింది. ఇపుేడిల...?
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తినే ఆరిథక్ పరిసిథతి అంత్క్ంటే ల్టదు. గడుక్ త్న్కు ఇషటమే అయిన్న మెతకులు తిన్నలని త్హత్హలడేవాడు. కాని అవి త్మకు దొరికవి కావ్వ. తాను నిరక్షరాసా

తెలంగాణ ఉదామం వ్చిాంత్రావత్ గడు, పచిాపులుసు లంట్ట తెలంగాణ వ్ంటల ప్రసకిు వ్చిాంది.
ఇక్ ఆలోచించల్టక్పోయాడు.

భరు దికుు జాలిగా చూసింది లక్ష్మీదేవి.

మీకు గడుక్ంటే బాగ ప్రేమ గద! ఇగ రెండు పూటలు వ్ండి పెడుత్ తిందువ్వ పటు. మక్ులిసిరిపెటట క్ని గపుేడు దుకాండలలల దొరుకుతంది అంది.

ఆమె ముఖంలో విజయగరావనిా చూసాడు మలహరి.

American Telangana Association

135

ఇంకం చేయాలంట్టరు డాక్టర్ అన్నాడు.

ఉదయం ట్టఫిన్గా ఓట్స, కార్ాఫ్లలక్ పాలలో క్లుపుకొని తింటే మంచిది. వ్రన్ాంలో, వ్రి సంబంధ్మైన్ పిండి వ్ంటలోల ఉండే కారోుహైడ్రేట్స, గూలకోజ్ జొన్ా పదారాథలోల

ఉండవ్వ. అందుకోసం షుగర్ ఉన్ా వాళ్ళా జొన్ా పదారాథలు తిన్నలి. సాయంత్రం సాాక్సగా సీవట్కార్ా, జొన్ా పాాలలు, పొటుటన్ా పుట్టాలు తినొచుా. మక్ుక్ంకులు తింటే

మర్చ మంచిది. కాారట్, పచిా కూరగాయలన్న తినొచుా. కొలసాాల్ త్గాగలంటే నూనె, నెయిా పదారాథలు త్కుువ్ వాడాలి. ఉపుే, కారం ఎంత్ త్కుువ్ తింటే అంత్ మంచిదని

వేరే చెపేన్క్ురేలదనుకుంట్టను.

డాక్టర్గారూ! ఈయన్కు వేపులులంటే త్పే ముది దిగదు. ఇపుేడెల తింట్టడో? అంది లక్ష్మీదేవి.

డాక్టరుగారు, లక్ష్మీదేవి మాటలతో మలహరి మన్సు ఎక్ుడెక్ుడో తిరుగ్గతంది. చిన్ాత్న్ంలో తాను తిన్ాతిండుల గ్గరుుకొసుున్నాయి. పులుసుకూరలు గ్గరుుకొసుున్నాయి.

అమమవ్ండే గంటె తాలుపు పపుే, పులుసు, కూరలు జాాపక్ం వ్సుున్నాయి. నూనె బొటుట కోసం, నూనె తిండల కోసం తాముపడి త్పన్ క్ళాముందు క్దులుతంది. త్న్

ఊరు క్ండలముందు తిరుగ్గతంది. త్న్ కుటుంబం క్దలడుతంది. మరో దికుు చలలగాలిలో తిరుగ్గ... పులుసు కూరల్ట తిన్నలి... జొన్ాన్ాం తింటే మంచిది... డాక్టరల

మాటలు చెవ్వలోల గంగ్గరుమంటున్నాయి.

మలహరి మన్సు బాలాంలో తిరగాడుతంది.

సాయమానోల (వ్ంటగదిలో) పీటలమీద సకులం ముకులం పెటుటకొని కూరుాన్నాడు మలహరి. అత్ని ప్రక్ునే త్ండ్రి కూరుాన్నాడు. చెల్లల చ్చపమీద కూరుాంది. అందరి

ముందు క్ంచుత్ల్లలు పెట్టటంది రాజవ్వ. గడుక్ కుండ తెచిా ముందు పెట్టటంది. తెడుితో గడుక్తీసి త్ల్లలోల వేసుుంది. బోటుల బోటులగా గడుక్. ఆ బువ్వను చూసుుంటే

మలహరి ముఖం మాడిపోయిన్టటయింది. రోజూ తినేది అదే బువ్వయిన్న చదువ్వకుంటున్ా తాను మెతకుల బువ్వ తిన్నలుసండేదన్ా భావ్ం బాధసుుంది. త్న్తో

చదువ్వకునే పిలలలు కొందరు మెతకులన్ాం తిన్డం చూసాడు మలహరి. తెలలగా ధ్గధ్గమెరుస్తు ఉండే మెతకులు తిన్డం త్న్కిషటం. కాని త్న్కు రెండు పూటల
గడుక.

అవావ..! నేను గీ గడుక్ తిన్నే. న్నకు మెతకుల బువ్వ పెటుట. నేంబడికి పోతన్ా గద! అన్నాడు మలహరి.

అన్ాకు మెతకుల బువ్వ పెడితె న్నగూగడ పెట్టటల్ల అంది గారాలుపోతూ సత్ావ్తి.

ఎవ్వలకు మెతకుల బువ్వల్టదు. మన్మేమన్ా దొరలమా? మెతకులు తినుట్టనికి. గీ గడుక్ రొండు పూటలు దొరుకుడే క్షటమైతందంటె మెతకుల బువ్వ కావ్న్ాట.

తినుండ్రి... అంది గదిరిస్తు రాజవ్వ.

నేం దిన్పో... న్నకు మెతకుల్ట కావాల్ల. న్నయిన్ా న్నకు సదువ్వకుంటున్ాన్ని మెతకులు పెటుటమన్ాడు. నువేవమొ గడుక పెడుతన్ావ్వ..

అయిన్కంది గటలనే అంటడు. ఇంటల బియాందెచిా పోసిన్ంక్ వ్ండన్న? తినుండ్రి బిడిలర తినుండ్రి. క్డుపు నిండ తినుండ్రి... గది బలంగల తిండి. మెతకులు తింటే

వ్ట్టటగనే అరిగపోత్యి. గడుక్తింటే మసుు పనులు చెయాచుా..

అవ్వ బిడి... గడుక్ బలమైన్ తిండి, అందుక మోటు క్షటం జేసేటోలుల గడుక తింటరు.. అన్నాడు వీరయా.
మరి మెతకుల్లన్ాడు వ్ండుత్వ్వ...?

వారం రోజులలల యాకాశ్న పండుగత్ుంది. గపుేడండుత్. ఇది మంచిగ తింటే మక్ు పాాలలు పెడుత్. ఏంచిన్ పుట్టాలు పెడుత్..

ఊరిచిా, ఉబిుచిా మముమల తినుమంటవ్వ? అయితే మాన్నయెగని ఏం కూర జేసిన్వ్వ..

పపేేసిన్. చ్చరు జేసిన్.... అని అందరి గనెాలోల పపేేసింది రాజమమ. పులుసు గనెా ప్రక్ున్ పెట్టటంది.

రెండు చుక్ుల నూనేసి గంటె తాలుపు పెడిువి. దానేా పపుేల పులుసుల దొలిపితివి. ఇండల నూనేమన్ా క్న్వ్డుత్ందా? కొంచెమంత్ నూనె ఎక్వ ఏసేుందే అవ్వ..

నూనె చేతిక్ంటెటటుట కూరలలల వేసుకునుడు మన్నుంచయిత్దా బిడి. అయిన్న పులుసుకూరల్ట మంచిగ్గంటయి. నువ్వవ బాగ సదువ్వకోని నౌక్రి జేసేటపుేడు నూనెలు

మసుుగేసుకొని వేపుడు కూరలు తిందువ్వ తియిా..

న్నయవ్వ అన్నాట్టక్నిా జెపుేత్వ్వ.. అని గడుక్లో పపుే చ్చరు క్లుపుకొని తింటున్నాడు మలహరి..

మిగలిన్ అన్ాంలో అంబలి పోసింది. ఉలిలగడి కొరుకుతూ గడుక్ంబలి తాగాడు మలహరి.

బాలాంలో చ్చలకాలం వ్రకు రెండు పూటలూ గడుక తిన్ా మలహరి ఆ త్రావత్ ఓ పూట మెతకులు తింటూ పెరిగాడు.

STORY

ఊళ్ళా సహజ సిదేంగా దొరిక దోసకాయలు, జామకాయలు, మామిడిపండుల, గ్గగగలుల, మక్ు అటుకులు, జొన్ా అటుకులు తింటూ పెరిగాడు. ప్రక్ు ఊరికి న్డిచిపోతూ

చదువ్వకున్నాడు. వ్ావ్సాయ పనులు చేస్తు చదువ్వకున్నాడు. పాఠశల సమయం త్రావత్ ఆటలు ఆడేవారు. చెటుల, గ్గటటలు ఎకుుతూ, ఆడుతూ పాడుతూ

చదువ్వకున్నాడు.

నిరక్షరాసా కుటుంబంలో పుట్టట చదువ్వతో జీవితాలను గెలుచుకున్నాడు. ఉదోాగం దొరికిన్ త్రావత్ మలహరి జీవ్న్ విధాన్ంలో మారుే వ్చిాంది. పటటణపు వ్ంటలకు

అలవాటు పడాిడు. పటటణ జీవితానికి అలవాటు పడాిడు. క్రమక్రమంగా పల్లలకు దూరమయాాడు. పల్లల తిండలకూ దూరమయాాడు. రోజురోజుకూ తాను చిన్ాత్న్ంలో

తిన్ా తిండుల జాాపక్ం వ్చేావి. గడుక్ తిన్నలనిపించేది.
*****

మేమెదురుగా ఉండగానే మీరెక్ుడెక్ుడో తిరిగొసుున్నారు మలహరిగారూ! న్న ఊహ నిజమయితే మీరు మీ బాలాంలోకి, మీ ఊరోలకి పోయి వ్సుున్నారు... అంతేన్న?

అన్నాడు డా॥ రెడిి.

ఆ మాటలతో ఈ లోక్ంలో కొచ్చాడు మలహరి.

అవ్వను... సరేగాని న్నిాంకం చెయామంట్టరు..? అన్నాడు.
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జీవితాంత్ం రోజుకు ఓ అరగంట/ముపాేవ్వగంట న్డవ్ండి. న్డక్ అనిాట్టకీ మంచిది. జామకాయలు, దోసకాయలు, సంత్రాలు, ఆపిల్ లంట్ట త్కుువ్ షుగర్ ఉండే

పండుల తిన్ండి. ఆకుకూరలు ఎకుువ్ తిన్ండి. మీరు అనిా నియమాలు సరిగాగ పాట్టసేు కొంత్కాలం త్రావత్ మందుల అవ్సరం ఉండక్పోవ్చుా అన్నాడు డాక్టర్ రెడిి.

మలహరి క్ండల వెంబడి న్నరు కారడం చూసాడు డాక్టర్.

ఏంట్ట మలహరి గారూ! మీరేడుసుున్నారేంట్ట? అన్నాడు.

మా అమమ జాాపక్ం వ్చిాంది. మీరు చెపిేన్యన్నా మా అవ్వ న్నకు చిన్ాపుేడు పెట్టటన్య్య అన్నాడు మలహరి క్న్నారు తడుచుకుంటూ....

అలగా... ఏం చెబుతందా త్లిల ఈ అరవై దాట్టన్ పిలలడికి అన్నాడు న్వ్వవతూ డాక్టర్ రెడిి.

పేదరిక్ం వ్లలనే కావ్చుా కాని ఆమె పెట్టటన్ గడుక్న్ాం, పులుసు కూరలు, జొన్ా అటుకులు, పొటుట పుట్టాలు, దోసకాయలు, జామపండుల, మక్ు పాాలలు, తోటకూర

లంట్టవ్న్నా ఎంత్ బలవ్రథక్మైన్ ఆహారం? ఏ రోగాలు రాకుండా కాపాడే దివ్యాషధాలు. నిజంగా మన్ పూర్చవకులు ఎంత్ ప్రక్తి సిదేమైన్ తిండులతింటూ ప్రక్తితో

జీవించ్చరు. వాళ్ళా ప్రక్తితో జీవించ్చరు కాబటేట రామాయణ, మహాభారతాల కాలంలో రెండువ్ందలు, మూడు వ్ందల ఏండుల బతికిన్టుట చదివాం. మా అమమ బాలాంలో
ప్రక్తిసిదే, శసీీయ ఆహారం ఇచిాంది కాబటేట అరవై ఏళావ్రకు న్నుా పెదిగా రోగాల్టం అంటల్టదు. ఆమె ఇచిాన్ ఆహారానేా ఆ త్రావత్ కూడా తీసుకొనుంటే న్నకీ

రుగమత్ల్ట వ్చేావి కావేమో! ఉదోాగంతో తిండిలోనూ పరాయిక్రణం మొదలయింది. న్న చిన్ాన్నట్ట తిండి కూడా హేళన్కు గ్గరయింది. ఆమె ప్రక్తిలో ప్రక్తిల

జీవించింది కాబటేట ఎవ్భై ఐదేళా వ్యసు వ్రకూ త్న్పనులు తాను చేసుకుంటూబతికింది. అమామ న్నకు న్న వ్ందన్నలు. డాక్టర్ గారూ! మీరు, కిషన్ డాక్టర్ గారు చెపిేన్

విషయాలన్నా నేను న్న చిన్ాత్న్ంలో, ఉదోాగన్య్యా వ్రకు పాట్టంచిన్వే. వాట్టకి దూరమయాాను కాబటేట రోగాల బారిన్ పడాిను. నేనిపుేడు మళీా న్న బాలాంలోకి

వెళ్ళును. ఆ తిండలనే తింట్టను. మీరు చెపిేన్టుట తెలంగాణ జాతీయాహారానికి సంబంధంచిన్ అనిా ఉత్ేతులనూ తింట్టను. ముందయితే మా ఊరికిపోయి మా అమమ

ఫోటోకు దండం బెట్టట వ్సాును.

మలహరి మాటలతో గది వాతావ్రణం గంభీరంగా మారింది. కొదిి సేపెవ్రేం మాట్టలడల్టదు.

పరిసిథతలను చూసుుంటే న్నకో విషయం సుురిసుుంది డాక్టర్ గారూ.. అన్నాడు మళీా తానే మలహరి.
ఏంటది? న్వ్వవతూ అన్నాడు డాక్టరు.

భూమి గ్గండ్రంగానే ఉందని... మన్ం బయలుదేరిన్ చోట్టక చేరుకుంటున్నామని... హైదరాబాద్ దక్ున్ నుంచి తిరిగ తిరిగ తెలంగాణకు చేరుకున్ాం క్దా!

ఎల...?

ప్రక్తిలో ప్రక్తిల జీవించి క్ందమూలలు, పచిాకూరలు, పాలు, కాయలు, పండలతో జీవించిన్ మనిష్ట సుఖాల పేరు మీద భోగలలసత్ తిండలకు, విశ్రంతి జీవితానికి

అలవాటు పడాిడు. దాంతో ప్రక్తి విధ్వంసంతో పాటు దుుఃఖమూ పెరిగంది. బత్క్డం కోసం తిన్డం కాకుండా తిన్డం కోసం బత్క్డంగా మారింది. క్రమక్రమంగా
మనిష్ట త్న్ త్పుే తెలుసుకొని ప్రక్తి దికుు చూసే పరిసిథతలు వ్సుున్నాయి. అందుక ధ్రిత్రీ పరిరక్షణ లంట్టవి చేయాలిస వ్సుుంది. మన్ రుషులు, పూర్చవకులు తిన్ా

పచిాకూరలు టొమాటో ముక్ులు, కాారెట్ ముక్ులు, దోసకాయ ముక్ులు, ఉలిలపాయ ముక్ులు, పచిా శ్న్గలు, విత్ున్నలొచిాన్ పెసలుల, ఉడికించిన్ అలసందలు, బీట్

రూట్, ముక్ుల రూపంలో ఆధునిక్ డైనింగ్ మీదికి వ్సుున్నాయి. మన్ పూర్చవకులు తిన్ా జొన్నాహారం, రొటెటలు, కార్ాఫ్లలక్, సీవట్కార్ా, పాప్కార్ా, బేబీకార్ా, బిసుటుల

రూపాలుగా మారి మన్తో తినిపిసుున్నాయి. ఇల ఎనోా మారుేలు జరుగ్గతన్నాయి. మా న్నన్మమ, అమమ వ్ండిన్ పులుసు కూరల్ట నేట్ట ఆరోగాక్రమైన్ వ్ంటలుగా

మారుతన్నాయి. ఇల పచిా కూరలు, పులుసు కూరల నుంచి వేపులుల, వీర వేపులుల, బేక్ర్చ ఫుడ్సస, ఫాస్టఫుడ్సస వ్రకు పోయి ఓవ్రుులనిా పూరిు చేసుకొని మళీా

మొదట్టకొసుున్ాటటనిపిసుుంది. అలగే పటటణ జీవిత్ంతో విసిగ పల్లలలను, ప్రక్తిని ప్రేమించడం కూడా ప్రపంచమంత్ట్ట క్న్బడుుంది. అందుక భూమి గ్గండ్రంగానే ఉంది
అంటున్నాను... అలగే తెలంగాణ తిండలను మరిచిపోయి ఏవేవో తిని మళీా మన్ తిండలకొసుున్ాం.

అత్ని మాటలను నిశ్చాషుటడై వింటున్నాడు డాక్టర్ రెడిి.

సరేగాని ఇపుేడు మీరేం చేయబోతన్నారు... అన్నాడు.

అవ్వ చేతి బువేవ కావాలంట్టను..

అదెల సాధ్ాం?

నేను కోరుకునేది తెలంగాణ అవ్వ చేతి బువ్వ. న్న భారేా మా అవ్వ (అమమ) చేసిన్ వ్ంటలు చేసి పెడుతంది.

అంటే న్నుా భోజేాషుమాత్ను చేసాురన్ామాట..

అన్నాడు డాక్టర్ విజయమోహన్రెడిి.

-

కాలువ్ మలలయా

American Telangana Association

STORY

అవ్వను లక్ష్మీదేవిగారూ! మీరు వ్ట్టట త్లిలగా కాదు. తెలంగాణ అవ్వగా మారాలి. మలహరి త్లిల చేసిన్ ప్రక్తి సహజ, ఆరోగాక్రమైన్ వ్ంటలను వ్ండిపెట్టటలి. మరికొంత్

కాలంలో హైదరాబాద్ సాటర్ హోటలనిాటోలనూ తెలంగాణ అవ్వ చేతి బువ్వ మెనూలో ఉండి తీరుతంది. మన్ గడుక్బోటు అంత్రాాతీయ సాథయి వ్ంటక్మవ్వతంది
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రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే!
మా కాలేజ్ రోజులలల ఒక సినాా వొచ్చింది. వొచ్చన ప్రతి సినాా వొచ్చన రోజున్నే, కాలేజ్ ఎగ్గొట్ట్ చూసే
రోజులు. ఒక నలుొరిం దోస్తులిం ఒక బ్యాచ్ లెకక పోజులు.
"అరేయ్, సినాాకిబోదిం, కొత్ుదొచ్చింది.."
"ఏిం సినాారా?"

"బింగారుమామ"

"విండిమామింగాదూ?"

అప్పుడా జోక్ కి పొర్లలపొర్లల నవ్వినిం.నవ్వినవ్వి కడ్పు పట్ట్కునేిం.

తెలింగాణ రాష్ట్రిం వొచ్చ అప్పుడే రిండేిండ్పల అయ్ాిందింటె నమాబుదిి గాట్లల. అడ్డింగాదు, నిలుిగాదు

అన్నేలల ఎకికర్లచ్చచడ్పల, కొబబర్లకాయకి సమనాాయిం చెయామన్నేలల అతికతెల్వి మాటలు, ఇింకా శెవులలల
గింగురుమింట్టన్నే. సకలజనుల సమ్మా, మిల్వయనాార్చచ, నినేగాక మనే జర్లొనట్ట్ కిండ్లలల మ్మదులుున్నే.

వ్వడిపోతె శీకట్ల అన్నేలుల ఏ చీకటల కల్విపొయ్ార్రో?! ఆగమాగమ అన్నేలుల ఏ అడ్రసల దొరుకత్రో?! బలే గమాతుగనిుసుది. గోరట్ట వింకనే చెప్పునట్ట్...
బూమి బదిలు గాలే, ఇను కించె బడేల.

"రిం కట్ట్డ్ప వేరు, రోమ్ కట్ట్డ్ప వేరు."

ఏది ఒకకరోజుల గాదు. కానీ అనిేట్టకనే మిందు వొచ్చన ఫీల్వింగ్, ఇది మన రాష్ట్రమని, ఈ హైద్రాబ్యద్ గూడ్ మనదేనని. ఫీల్వింగ్ తోట్ట కడ్పు

నిిండ్కపోవొచ్చచ గానీ, ఆనిందింతోట్ట ఆకాశిం సీల్వింగ్ కెల్వల చూసే దైరేిం వొసుది. రేప్ప మనదే అన్న హోపొకట్ట అవుపడ్ుది. చింట్టగాడ్ప కాదు; ఇకకడ్
మనమ లోకల్ట.

ఏ మాటకామాట్ల చెప్పుకోవాలె. తేడా ఐతె అవుపడ్పుింది. కొనిే పథకాలు మస్తు మించ్గ అమలైతునేయ్. వాట్టతోట్ట కొింత్మింది ఇపుట్లక ఖుషీగుర్రు.
ఇింకొనిే సగింల వున్నే. దనికి త్గ్గ్టొటట జనింగూడ్ మిగతా సగిం అయ్నింక మాట్లలడాిమని చూస్తుర్రు. నమిా మోసపోవుడ్ప అలవాటైన రైతు కోట్ట
ఎకరాలలల నా పొలింగూడ్ వుింద, కరుికు నిజింగన్న కర్విసుద అని లెకకలేస్తుిండ్ప. ఇింటల నల్లలకాడ్ నీలుల పట్కకని, బెడ్రింలకు పొయ్ా హాయ్గ
పిండ్పకుిందమని సూస్తునే జనిం ఎకుకవునేరు. ఎకి ఆశ పెట్ట్కుర్రు. అకకడ్కకడ్ అనుమానింగ గూడ్ సూస్తుర్రు.

కాలలలల కాలుల పెట్ల్టోలుల ఎకుకవై, ఫస్త్ ఈయర్చ కొించెిం కష్ట్్ింగన్న వుిండె. హైద్రాబ్యద్ మీద ఆశ జావని గబిబల్లలతోట్ట పరేషాన్ వుిండె. "ప్రతేాకరాష్ట్రిం ఒక
వ్వఫల ప్రయత్ేిం" అని ఒక గలీజ్ హెడిడింగ్ బెట్ట్, మలల రిండ్ప రాష్ట్రాల్వే కలుుత్రా ఏిందిరా నాయ్నా అని గుబులు గుబులుగ వుిండె. గీ రిండో
యాడాదిల గయనిే పరారైనై.

నిజమ, రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే! కని ఇప్పుడ్ప మనకు "జుట్ట్ దొర్లకిింది, పట్ట్ దొర్లకిింది."

ఇగ సవార్ల సీుడ్ అిందుకోవాలె. సింత్ రాష్ట్రింల అిందర్లకి ఏదో ఒక ఫాయ్ద దకాకలె. దకుకత్దన్న నమాకిం.!

తెలింగాణ!!

-మోహన్ రుషి

STORY

బింగారుమామ సినాా ఆడిిందో లేదో నాకు గురుుకులేదు గానీ, బింగారు తెలింగాణ ఒక సినాా లెకక గాకుిండ్, నిజిం గావాలె. గురుుిండిపోవాలె. జై
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సరసవతీ నమస్తుభ్యం
“సారూ ! “అంటూ ఉరుక్కంటూ వచ్చాడు కిట్టు గాడు
“ఏమందిరా ! రొప్పుతున్నావు?”
“ఎవరో వచ్ాండు,నిన్నా అడుగుతున్నాడు?”
ఈవాళప్పుడు నన్నా చూడటానికి ఎవరొచ్ాఉంటారబ్బా అని ఆలోచ్స్తునే బయటక్ వచ్చాన్న.
వెళ్లి చూస్తుని కదా! ఆ వచ్ానతన్న ట్రిమ్ గా డ్రెస్ చేస్తకొని పెద్ద ఆఫీసర్ లెకక ఉన్నాడు. కళళ జోడు లేకపోవటం తో మొగం సరిగాా అవుపంచ లే
అతన్న మట్టక్ నన్నా చూస్తునే చేతిలోని బ్బగ్ కింద్ పెట్టు భ్కిుగా న్న కాళళ కి మొకాకడు. “లే లే న్నవువ న్నవువ” అంటూ మాటలు తడుముక్న్నా,వెంట నే న్న

చెయ్యయ పట్టుకొని క్ర్చాలో కూరోాపెట్టు ,తన్న న్న కాళళ కాడ కూరొాన్నాడు.

“ అయ్యయ అదేమిట్ట బ్బబు అకకడ కూరొాన్నావు, క్ర్చా లో కూరోా అన్నాన్న”. అతనిా చూస్తు ద్గారగా అనిపస్తున్నాడు బ్బగా తెలిస్తనట్లి ఉనాది ఆ మొగం . కాని

ఎవరో చెపులేకపోతున్నా,

“వద్దద సార్ న్నక్ ఇకకడే బ్బవుంది”.
అదే పనిగా న్న చేయయపట్టుకొని న్న మొగం చూస్తు “సాగిపోవుట్ల బ్రతుక్

ఆగిపోవుతే చ్చవు, బ్రతకద్లచ్న పోరు స్తతరాం తపుద్ద రా అని నేరిుంచ్న్నవు కదా సారూ” అంటూ లేచ్ నిలబడి పకకనే ట్లబుల్ మీద్న్ననా కళళజోడు న్న

కళళకి పెటాుడు

వెంటనే న్న బుఱ్ఱలో మెరుప్ప మెరస్తంది. సంతోషంతో గట్టుగా “అ రేయ్య సతిుగా ఎట్టిన్నావు రా, ” అంటూ లేచ్ గట్టుగ కౌగిలించు క్నా
“సార్ మంచ్గా ఉన్నా” అన్నాడు సంతోషంగా ముద్దదగా సతిుగాడు అని పలవబడే సతీశ్
“గదె రా మొఖం చుస్తు నీ లెకకనే ఉనాది,కాని నీ డ్రెస్తసంగ్,ఆ కళళజోడు,బ్బగ్ ఆ స్టుల్ చుస్తు ఎవరో లెకక ఉన్నావు. బ్బగా సాార్ు గా ఉన్నావురా” అని అన్నా
“అబా ,సార్ గురుుపట్టున్నవు,కదా, ఇదేంద్బ్బా సార్ నన్నా యాది మరిాన్నడా అని అపుట్ట సంది పరేషాన్ఆయాయ” స్తగుాపడుతూ అన్నాడు.

STORY

“ ఎప్పుడు వచ్చావు అమెరికా న్నండి . మీ ఊరు వెళళవా,మీ అమా న్నయనిన్న కలిసావా అని ప్రశ్ాల వరషం క్రిపంచ్చ!
“అదే సారూ, మొద్ట మిమాలిా కలిస్త,ఇప్పుడు ఆట్ల పోతున్నా,మా ఇంట్టకి. ఇప్పుడు నేన్న మా కంపెనీ లో టం లీడర్ గా ఉన్నా, కొనిా రోజులలో ప్రాజెక్టు
మేనేజెర్ అయ్యయ ఛాన్స ఉంద్ని మా సీనియర్ మేనేజెర్ చెపుండు ఇద్ంతా నీ మూలాన సార్ .ఎకకడో అడవి పలెిలలో ఉండే నేన్న అమెరికా దాక

పోయ్యన్ననంట్ల అంతా నీ వలినే సారూ, అని కనీాళళ పెట్టుక్ంట్ల వాడి భుజం మీద్ చేయ్య వేస్త ద్గారక్ తీస్తక్ంటూ “ చూడు సతీశా,ఇంద్దలో న్న గొపుతనం
ఏముంది రా,నీక్ ఓ చ్నా దారి చూపంచ్చన్న. దానిా న్నవువ నీ చేతులతో రాచ బ్బట చేస్తక్న్నావు. అంతా నీ కషుఫలితమే రా” అన్నా వాడితో

సతీశ్ తో పాట్ట పని చేస్త అతని స్తాహితుడు కూడా వచ్చాడు. ఈ ఊరుని, తన తలిి తండ్రులని, నన్నా చూపయడానికి. న్న గురుంచ్ చెబుతూ ఈ సార్
కన్నక నన్నా చేరదీయక పోతే, i'm nothing. అని న్న ఎద్దరే అన్నాడు.
వాడిని చుస్తు న్న కడుప్ప నిండి పోయ్యంది.
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అలా తెలియక్ండా మూడు గంటలు గడచ్పోయాయ్య. ఎన్నా ముచాట్టి చెప్పుక్న్నాము వాడి మనస్తలో విషయాలు చెబితే మరికొనిా నేన్న చెపాు

న్నకేవేవో బహుమతులు తెచ్చాడు. న్న తో పాట్ట ఉండే కిట్టు కి చ్చక్లిట్టి ఇచ్చాడు. అవనీా నేన్న వద్దద అంట్ల పట్టు బట్టు “అది నీ ఒకకడి కోసం కాద్ద సార్

మంది కోసమే తెచ్చా ఊరోి అంద్రికీ టెకాాలజీ నీ ఎలా ఉపయ్యగించుకోవచుాన్న నేరుు అని తిరిగి పోయ్యటప్పుడు మళ్లళ కలుసాు” అని చెపు పోయ్యండు.

ఠీవిగా,దొరబ్బబు లా నడచుక్ంటూ వెళుతునా వాడిని చూస్త న్న మనస్త ఆనంద్ం తో నిండి కళుళ చెమాగిలిిన్నయ్య. కొనేాళళ క్రితం న్నట్ట సంఘటనలు ఒక

దాని వెంబడి ఒకట్ట యాద్ కొచ్ాన్నయ్య.
**

నేన్న ఒక ప్రభుతవ పాఠశాల ఉద్యయగిని .ప్రస్తుతం ఉండే చోట్టన్నండి న్నండి విద్యల తలిి సరసవతీ దేవి ఉండే ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యంది ఆ ప్రాంతం అంతా
ప్రకృతి అందాలక్, ఆదివాస్తల ఆట పాటలక్, అందాల జలపాతాలక్, నద్దలుక్ నెలవంట! పోరాటాలక్ ఉద్యమాలక్ క్ కూడా పెట్టుంది పేరు,

ఒంట్టగానిా కావటం తో ఈ బతుక్ పోరాటం లో ఎకకడికి విస్తరిన్న పోతూనే ఉనా. ఆ విధంగా ఈడ క్ వచ్ాన న్నక్ ఈ అమాయకప్ప పలెి ప్రజలతో

విడదీయరాని అన్నబంధం ఏరుడింది

రోజు అరగంట ప్రయాణం చేస్త వాణ్ణి అడవిలోపల ఉనా ఆ స్తకల్ కి వెళళడానికి.
ఈ పలెిల లో అహోరాత్రులు కషుపడి పనిచేస్త , ఆ వచ్ాన అరకొర ఆదాయంతో బతికే ప్రజే ఎక్కవ తమ పలిలక్ న్నలుగు అక్షరాలు చెపుంచ్ తాము చేస్త పని
వారు చేయక్ండా ఉండాలని ఆ తలిిద్ండ్రులు పడే ఆరాటం అంతా ఇంతా కాద్ద .హై స్తకల్ తరువాత పై కోరుసలు చదివించ లేక, పాపం ఈ అమాయకప్ప

తలిద్ండ్రులు పలిలన్న బడిమానిుంచ్ పన్నలక్ పంప్పతున్నారు. క్ట్టంబ ఆరిిక పరిస్తితుల వలినే మగ పలిలన్న పనికి పంపడం, ఆడపలిలు క్ చ్నా తనం
లోనే పెళ్లళళుళ చేయడం లాంట్టవి జరుగుతున్నాయ్య .

అలాంట్ట పరిస్తితి లలో వాళళలో ని కొంత మంది బిడడల కై న్న అక్షరజ్ఞానం కలిగించ్చలని. ఆ సరసవతీ కటాక్షం వాళళకి కూడా అందాలని. ప్రతి రోజు అమాకి

నమసాకరం చేస్తకొని న్న కోరికన్న వినావించుక్నే వాడిని .

ఆ పలెి లో ఉనా ప్రాధమిక పాఠశాల కి నేన్న స్తంగల్ టచరిా అయ్యన గాని పద్వతరగతి వరక్ చెపుగలన్న. బియసీస బియ్యయడీ చేస్తన నేన్న ఇంగ్లిష్, సైన్స

మాథ్సస తోపాట్ట తెలుగు,హిందీ కూడా చెపేువాడిని. బడిలో పట్టుమని ఇరవయ్య మంది పలిలు కూడా లేరు. అదీ అనిా తరగతులకి కలప. వాళళ వెంట బడి

అకకడునా పెద్ద పలిలిా, పకక ఊరోి ఉండే హై స్తకల్ లో జ్ఞయ్యన్ చేశాన్న. అకకడ పద్య తరగతి వరక్ ఉన్నా,టచరి కొరత బ్బగా ఉండేది. వాళళ కోసం ఇకకడ

స్తకల్ లో మధ్యయహ్ాం వరక్ చెపు. తరువాత ఆ స్తకల్ కి వెళ్లి పాఠాలు చెపేువానిా. కాని దాని వలి చ్చలా సమసయలు, బెదిరింప్పలు కూడా ఎద్దరుకన్నాన్న.
రండు చోటి చెబుతున్నాడని న్న మీద్ కంపెటింట్ కూడా ఇచ్చారు. సార్ పైసలు తీస్తకోక్ండా చెబుతున్నాడని పలిలు చెపుబట్టు వాళుళ నమాారు.

అకకడ ఉనా అడవికి ద్గార గా ఉనా చ్నా గూడం లో ఉండే ఒక క్ట్టంబం లోని పలివాడే ఈ సతీశ్ ,వాడికి చద్దవు పటి చ్చలా శ్రద్ధ ఉండేది అనిా
తెలుస్తకోవాలనే ఆత్రత కూడా ఉండేది.

చెపేువానిా. అవకాశ్ం దొరికితే ఎవరైన్నఅందిప్పచుాకొని పైకి ఎగ బ్బకగలరు.కాని ఆ అవకాశ్ం దొరకడం అనేది చ్చల కషుం అవుతోంది ఇకకడ చద్దవుక్నే
పలిలకి.

అకకడ ఉండే పెద్ద వాళళన్న కూడా పలిచ్ చెబుతూఉండేవాడిని. మొతాునికి వాళుళ నన్నా తమలో కలుప్పక్న్నారు. కాని సతిుగాడి అయయకి మట్టక్ వీడి పద్వ

STORY

ఆ పలిలన్న కూడగట్టుకొని వాళళలో చద్వు పటి ఆసకిు కలిగించ్. చద్దవుక్ంట్ల వాళళ జీవితాలు ఏ ర్చతిగా మారతాయ్యఅని ఉదాహ్రణలు చూపస్తు

తరగతి అవగానే ఏదైన్న పని లో పెట్లుయాయలని తెగ ఆరాట పడుతున్నాడని చెపాుడు.

“ఎంద్దక్ సారూ ఈ చద్దవులూ అవి, ఏద్య వాడిని కాసాు పనిలోకి పంపస్తు న్నక్ కొంత ఆసరాగా ఉంట్టంది. వద్దద,సారూ వద్దద” అని సతిుగాడి తండ్రి వాడు

పైకి చద్దవు కోవడానికి అససలు ఇషుపడలేద్ద
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ఆ మాటలకి సతిుగాడి మొహ్ం వేలాడి పోయ్యంది “ఎంద్దక్ సార్ మా బతుక్లు.మేము ఏం పాపం చేసాము, మాక్ అంద్రి లెకక బతకాలనే ఉంది కాని

మేము ఉండే చోట్ట న రోడుి ఉండవు,కరంట్ట సరిగాా ఉండద్ద, హాస్తుటల్ లేద్ద ప్రైమర్చ స్ంటర్ ఉన్నా లేనట్లి ఎప్పుడో నెలకోసారి వసాురుఎవరికి ఏ సమసయ

వచ్ాన్న పది మళుళ నడచ్ రావాలి ఇకకడకి. ఇప్పుడంట్ల న్నవువ వచ్ాన్నక గ్ల య్యంత చద్దవు వస్తుంది కాని అంతక్ ముంద్ద పంతులు వారానికో సారి వచ్ా
పోయ్య వాడు. ఈ అడవి లో ప్పటుడటం మా తపాు? ఎవరూ మమాలిని పట్టుంచుకోక్ండా, ఎవరూ మమాలిా గురిుంచక్ండా ఎంద్దక్ మేము బతికి ఉండాలి

సార్” అని సతిుగాడు ఏంతో స్తప్ప ఏడాాడు.

వాడి ఆవేద్న,అరధమయ్యంది, వాడి ఆక్రోశ్ం లో అరధముంది. కాని నేన్న మట్టక్ కొండ తో డీ కొనగాలన్న? నేన్న అతి మాములు బడి పంతులుని. కాని ఏద్య
ఒకట్ట చేయాలి. ముంద్ద పద్య తరగతి లో వాడు మంచ్ మారుకలు తెచుాక్ంట్ల వాడికో అవకాశ్ం కలిపంచ్న వాడిని అవుతాన్న.

వాళళ అయయ తో “వాడు పద్య తరగతి కన్నక మంచ్ మారుకలతో పాస్త అవితే న్నవువ వాడిని పైకి చదివించడానికి ఒప్పుకోవాలి ,ఒక వేళ తక్కవ మారుకలు

వచ్ాన్న,లేదా ఫెయ్యల్ అయ్యన్న నీ మాట ప్రకారం పనిలో పెట్లుయ్య” అని అన్నాన్న.

సతిుగాడికి ఒక మహాకవి బతుక్ పోరు గురుంచ్ అనా మాటలు చెపాు! అదే వాడి పాలిట వేద్ వాక్క అయ్యంది. చద్దవు అనే ఆ యుద్ధంలో గెలవడానికి వాడు

పడడ కషుం ద్గారుండి చూస్తన న్నక్,వాడి చేతులలో ఉనా ప్పసుకాలకి,ఆలయంలో ఉనా సరసవతీ దేవి కి తెలుస్త. పద్య తరగతి ఫలితాలు వచ్చాయ్య. జిలాి
మొతాునికి ప్రధమ సాియ్య లో వచ్చాడు. వాడి కల నెరవేరబోతోంది.

అపుట్టకే నేన్న యూనివరిసట అఫ్ న్నలెడేే టెకాాలజీస్ లోని ఇంట్టగ్రేటెడ్ బి.టెక్ట కావలిస్తన అరహతలు తెలిస్తక్ని వచ్ాన్న. అపికేషన్న పెట్టుంచ్చన్న. అనిా

మారుకలు మెరిట్ లో ఉండటం వలి వీడికి చ్చలా స్తలభ్ంగా సీట్ వచ్ాంది. వాళళకి కావలిస్తన అరహతలు అనిా వీడి లో ఉండటం వాడు అడవి బిడడ కావటం తో
ప్రభుతవ ఉపకారవేతనం కూడా లబించ్ంది. దీని వలి వాడికే కాద్ద ఆ పలెి లో ఉండే పలిలంద్రిలో ఆతాస్టిరాయనిా నింపంది.

ఆ విధంగా సతిుగాడు కాద్ద సతీశ్ అవకాశానిా అందిప్పచుాక్న్నాడు. వాడు నడచ్ చూపన తొవవలోనే నడవటానికి అంద్రూ ఇషుపడుతున్నారు. కాలేజీ లో

జ్ఞయ్యన్ అయ్యయ ముంద్ద న్న ద్గారక్ వచ్ా,”సారూ న్నవేవ లేకపోతె, న్నక్ ఈ అవకాశ్ం వచ్ా ఉండేది కాద్ద” అన్నాడు.

“ఒరేయ్య జీవితం ఒకకళళతో ఆగిపోద్ద, అద్య చైతనయస్రవంతి నడుస్తునే ఉంట్టంది. నేన్న కాకపోతే ఇంకొకరు. ఇవాలిు న్నంచ్ న్నవువ సతిుగాడివి కాద్ద సతీశ్
అని పలుసాున్న. కానీ న్నది ఒకకట్ల కోరిక,న్నవువ ఎద్గడమే కాద్ద నీ పలెి లో అంద్రినీ ఎదిగేలా చెయ్యయ. అదే న్నక్ కావలిస్తనది”. అని ఆన్నడే చెపాున్న.

సవతంత్ర అయ్యన. ఈ ప్రాంతం య్యగ నిద్రన్న వదిలి,రండేళి పాపడుగా బుడి బుడి అడుగులు వేవేస్ుంది. స్తవచ్చా వాయువులు పీలుస్తు,అణగతొకకబడిన

జీవితాలన్న పైకి లేపే ప్రయతాం చేస్తు, ఉద్యమాల, పోరాటాలతో గడిపన గతానిా మరచ్, బంగారు భ్వితవాయనికి బ్బటలు వేస్తు ముంద్దక్ సాగిపోవాలని ఆ

సరసవతీ దేవిని ప్రారిిస్తుఉండగా ఆమె చేతి లోని వీణ ని చూడగానే ఒకక సారి మహాకవి మాటలు సారణక్ వచ్ా న్న గుండలుప్ుంగాయ్య. న్న తలిి కోట్ట

రతన్నల వీణ.. అని మనసార అన్నక్ంటూ సతీశ్ ఇంట్ట కి వెళ్ళళన్న.

STORY

ఆ లోపల సతీశ్,అతని స్తాహితుడు, వాళళ ఊరుకి ద్గారగా పెటుబోయ్య చ్నా పాట్ట ఫ్యయకుర్చ గురుంచ్ ఆ పలెిలో ఉండే వాళళకి అనిా విప్పలంగా

చెబుతున్నారు.అది వింటూ వాళళ కళళలో కనిపంచే సంతోషప్ప వెలుగు, ఆ కాంతి లో తమ బంగారు కల సాకారమవుతోంద్నా తృపు నిండుగా కనిపంచ్ంది న్న

కళళకి.
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మణ్ణ మూరిు వడిమణ్ణ
(09652067891)
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తప్పు ఎవరిది?
ఆకాశం నక్షత్రాల దుప్ుటి కప్పుకుననట్లు మిల మిల మెరిసిపోతంది. ప్క్షులు తమ గూళ్ళను ఎప్పుడనగా చేరి కునుకు తీయడానికి తయారవుతూ పిలు

ప్క్షులను రెకకల కిందకి పొదువు కుంట్లంది. గోమాతలు తమ లేగ దూడలను ఒళ్ళళ నాకుతూ నెమమదిగా నెమరు వేసునానయి. ఊరంతా
నిశాబ్దంలోకి...నిద్రలోకి జారు కుంట్లనన వేళ్.

ఆ సమయం లో అరవై సంవతసరాల గోవందయయ కళ్ళజోడు సరుదకుంటూ ఒక చేతో కర్ర ఇంకో చేతిలో మసి బ్టిిన లంతరుని ప్ట్లికుని పొలనికి

బ్యలు దేరాడు. గుమమం దగగర నిలబ్డడ రతోమమ, దీనంగా ఈ చీకట్లు వెళ్ళతునన భరో కేసి చూస్ోంది. ఇంత చీకట్లు ప్పరుగు ప్పట్ర ఏమయినా
కుడుతుందేమోనని ఆమె భయం. కాని భరోను ఆప్లేని ఇంటి ప్రిసిితులు ... సేదయగాడిని పెట్లికునే తాహతు లేని బీదరికం... ఆమె నోరు మూసేసింది.

పెదద లిచ్చిన ఆసుోలు ఏమీ లేకపోయినా పెళ్ళయి వచ్చిన కొతోలొ మొగుడు పెళ్ళం కలిసి పొలం ప్నులు చేసుకుంటూ, తిని తినక కూడబెటిి ఎకరం

పొలం, చ్చనన తడికె వేసుకోవడానికి ఇంత జాగా కొనుకునానరు. పెళ్ళయిన కొనేనళ్ళకు ఒక మగ బిడడను కనింది రతోమమ. తమ కొడుకు దొర బాబు లుగా
ఉనానడని మురిసిపోయి పిలుడికి రమేష్ బాబు అని పేరు పెట్లికునానరు.

బిడడను అప్పరూప్ంగా పెంచుకుని దగగరలో ఉనన సరాకరు స్కకల్ లో చదవడానికి చేరిుంచారు. తమ బిడడ తమ లగ మటిి పిసుకోక కూడదని, పెదద

చదువులు చదివ, పెదద ఉద్యయగాలు చేసి సుఖంగా ఉండాలనే తప్న త వాడి చదువు కోసం చాల కష్టిలను ఓరుికునానరు. ఊళ్ళళ ఉనన స్కకల్ లోనే

ఏడవ తరగతి ప్రీక్ష వ్రాసి మంచ్చ మారుకలత పాసయాయడు రమేష్. అతనిని ఇంకా చదివసేో వృదిదలోకి వస్తోడని స్కకల్ మాస్తిరు కూడ ప్రోతసహిసేో ప్ది
కిలోమీటరు దూరంలో ఉనన ప్కక ఊరి స్కకల్ లో తమ బిడడను చేరిుంచారు. ఒక పాత సైకిల్ మీద రోజు ప్ది కిలోమీటర్ లు వెళ్లు వస్కి శ్రదదగా

చదువుకుంటూ తనకు చేతనయినంత తండ్రికి సహాయం చేస్కో తండ్రి ప్నులలో చేద్యడు వాద్యడుగా ఉండేవాడు రమేష్. చంద మామ లంటి కొడుకుని
చూసుకుంటూ కష్టిలను కన్ననళ్ును దిగ మింగుకుని బ్తికేస్కో ఉనానరు గోవందయయ దంప్తులు.

కాల చక్రం ఆగకుండా తన ప్ని తను చేసుకు పొతుంది. డిగ్రీ చదువు కోసం ప్టనం వెళ్ళలను కునానడు రమేష్. బిడడను చదివంచలేని తమ
అసహాయతకు కుళ్లళ పోయారు వృదధ దంప్తులు. స్కకలు మాస్తిరి సలహాత కొందరు గవరనమెంట్ ఆఫీసరు కాళ్ళబ్డి, వాళ్ళ చేతులు తడిపి, మొతాోనికి

బ్డుగు వరాగల కోటాలో కాలేజీలో కొడుకుని చేరిుంచాడు గోవందయయ. ఉచ్చత హాసిలు, భోజన సదుపాయాలు ఉనాన… ప్పసోకాలకు వాటికి ఉననదంట్లు

కొడుకుకి ప్ంపాలనే తాప్త్రయంత, ఉనన పోలనిన కాసో అమిమ, ఇప్పుడు అదే పొలంలో రోజు కూలిగా ప్నిలోకి చేరాడు గోవందయయ. ఇదంతా గురుోకు
వచ్చి, నిటూిరిి ఇంట్లుకి నడిచ్చంది రతోమమ. ఈ కష్ిమంతా ఇంకా ఎంత కాలం ఉండదులే. చదివ ప్రయోజకుడై కొడుకు చ్చవరి రోజులొు తమని

సుఖపెడతాడు అనే నమమకంత రోజులు నెట్లికొసుోనానరు.

ఇకకడ ప్టనంలో రమేష్ కూడా తమ ప్రిసిితులు తెలిసినవాడై చదువు తప్ు వేరే వాయప్కం లేకుండా ఉండేవాడు. తమ తటి వదయరుిలు రంగు రంగుల
బ్టిలు, ఫాష్న్ కు తగగట్లి అలంకారాలు చేసుకొచ్చినా, తన లేమితనాననికి బాద ప్డక, ఉననంతలో బ్టిలని శుబ్రంగా ఉతుకుకని ధరించే వాడు.

తానేమిట్ల తన చదువు ఏమిట్ల అననట్లుండే అతనంటే కళ్శాలలో లెకిరరుకు ఇంకా కొంతమంది సహ్రుదయులయిన తటి వదయరిధ వదయరుధలకు ఇష్ిం
కలగ స్తగంది. ఈరషప్డే వదయరుిలు కూడా లేక పోలేదు. వాళ్ళ కుళ్ళళ తనంత ఎనిన ఇబ్బందులు పెటిి, రెచికొటిి అతనిన ఇరికించాలని చూసినా, లో
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లోప్లే బాధప్డుఠూనే తనని కాదననట్లు మిననకుండే వాడు రమేష్.
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ఇంతలో రాష్రంలో మొదలైన మత కలహాల వష్ ప్రిణామాలు ప్టిణానిన కూడా చేరాయి. మా మతానికి ప్రత్యయక కేటాయింప్ప కావాలని బోరుడలు ప్రతి

మూల వెలిసింది. ఊరిలో అప్పుడప్పుడు దని కోసం ధరానలు, ప్రభుతవ వాహనాలు ఆపి వేయడాలు, ప్రభుతవ ఆసుోలను వదవంసం చేయడాలు ఎకుకవ
అయాయయి. ఏ రోజుకారోజు ప్త్రికలు, రెడియొలు ఇతర ప్రచారక మాధయమాల దవరా ఎకకడకకకడ అలురుు జరుగుతునానయి ...ఎంత ఆసిో నష్ిం వాటిలిుంది
...ఎంత మందికి గాయలయాయయి అనే వారోలు తెలుస్కోనే ఉంది. కాలేజీ లో కుడా కొనిన వరాగలు ఏరుడాడయి. లీడరుు అనుకునే కొంతమంది వదయరిధని

వదయరుధలు, అకకడి రాజకీయ నాయకులత చేరి సమెమలలో పాలొగనడం మొదలు పెటాిరు. చదువు కోవలసిన వయసులో వీళ్ళకు రాజకీయాలు, ఈ

PALA PITTA

కులమత గొడవలు ఎందుకని చాలమంది పెదదలు వాపోయారు. కాుసులకు వెళ్ళళ వదయరుధల సంఖయ తగగ పోతుంది. టీచరుకు ఖాళీ బెంచీలకు పాఠాలు
చెపేు ప్రిసిితి వచ్చింది.

రాను రాను ప్రిసిితులు వష్మించస్తగాయి. మతం పేరుత అలురుు చేయడాలు, ఆసుోలు వధవంసం చేయడాలు ఎకుకవ అయి పోయాయి. ఈ వారోలు
ఆనోటా ఈనోటా ఊరిదక చేరింది. తమ బిడడ అకకడ ఎనిన ఇబ్బందులలో ఉనానడోనని, ఒకకస్తరి ఇంటికి వచ్చపోమమని, స్కకల్ మాస్తోరిత ఉతోరం

రాయించాడు గోవందయయ.

కాుసులు ఎటాుగు జరగటేుదు కాబ్టిి, ఈ గొడవలు సదుదమణిగేదక ఊరికి వెళ్లు రావడమే సబ్బు అనుకునానడు రమేష్. మరుసటి రోజు స్తయంకాలం
బ్సుసలోు వెళ్ళలని మనసులో అనుకునానడు.

రాత్రి 8:00 గంటలుయియంది. ప్రకకనునన కాలేజీ మెసుసకు వెళ్లు భోజనం చేసివచ్చి చదువుకుందమని, ఇంకా రేప్ప అమమ నాననలకు ఏమి తీసుకెళ్ళలో

ఆలోచ్చస్కో మెసుసకేసి నడిచాడు. ఇంతలో ఏవో అరుప్పలు వనబ్డాదయి. కాలేజీ వదయరుధలను పోలీసులు కొడుతునానరని ఎవరో అరుచుకుంటూ చెపిు
ప్రిగెటాిరు. దంట్లుని నిజానిజాలు తెలుసుకోవడానికి అననట్లు ఒకళ్ళనొకళ్ళళ పిలుచుకుంటూ కాంప్స్ గేట్ల వైప్పకు ప్రిగెతాోరు వధ్యయరుధలు. అట్ల
వెళ్ళవదుద అనుకుంటూనే, కుతూహలం ప్టిలేక తను కూడా అట్లవైపే నడిచాడు రమేష్.

అప్ుటికే అకకడ ఉద్రికో వాతావరణం అలుము కుంటూంది. కాలేజీ కుర్రాలు గొంతెతిో అరుస్కో ఉనానరు. కొందరు అకకడ ఉనన పోలీసులను వెననకుక

తయడానికి ప్రయతినసుోనానరు. అకకడఉనన వదయరుధలను ఆప్డానికి తగనంత పోలిసుబ్లం లేకపోవడంత, వదయరుధల గొడవ తీవ్ర రూప్ం దలిింది.
ఇదంతా అవకాశంగా తీసుకునన ఒక రాజకీయ పారీికి చెందిన గూండాలు స్కోడంటులొ కలిసిపోయి, వాళ్ళను ఇంకా రెచి గొడుతునానరు. ప్రిసిితి

చేయిదటి పోయింది. పోలీసులు వాకీ టాకీ లత హెడ్ కావటరుక ఫోనుు చేసి అదనప్ప పోలీసులను వెంటనే ప్ంప్మని కోరుతునానరు.

ఇంతలో ఇంతమందిలో ఎవరు చేస్తరొ తెలియదు గాని, ఇదంతా చూసుోనన రమేష్ ముందుకు నెటివేయ బ్డాదడు. తిరిగ చూసేో, తన మీద కచి ఉనన

తమ తటి వదయరుధలు వెనకుక తప్పుకుంటూ కనబ్డాడరు. పారీి గుండాలకు మంచ్చ అవకాశం దొరికింది. గాలోు ప్రతయక్ష మయినట్లు ఒక కిరోసిన్ డబాబ
ప్రతయక్షం కావడం, రమేష్ మీద ఆ కిరోసిన్ అంతా జలిుంచడం, అగగ ప్పలుత వెలిగంచడం అంతా క్షణాలలో జరిగ పోయింది. అందరూ చూస్కో

ఉండగానే మంటలు భగుగన లేచాయి. తమ తటి వదయరిధ మంటలలో ఉనానడని అరధమై, జరిగంది అరధం చేసుకుని రమెష్ ని కాపాడే లోప్ప ప్పణయకాలం
కాసో గడిచ్చపోయింది. అప్ుటికే 70 శాతం కాలిన రమెష్ దేహానిన దగగరలోని ఆసుప్త్రికి తరలించారు.

ఒళ్ళంతా కాలి, సుృహ తప్పుతునన ఆఖరి నిమిష్ంలో కూడా తన ముసలి తలిుదండ్రులను తలుచుకుని కన్ననరు వడిచాడు రమేష్. ఆ కంటిచుకక బుగగమీది
గాయంలో ఇంకి పోయింది. హాసిుటల్ లో చేరిన కొంతసేప్టికే అతను మరణించాడని డాకిరుు డత్ సరిిఫికేట్ నింపి వెళ్లుపోయారు. అతని చుటూి

చేరిన వదరుధలు కేసవుతుందనన భయంత మెలుగా అకకడనించ్చ తప్పుకునానరు. రమేష్ కాలిన శవం అల ఒంటరిగా మిగలి పోయింది. ఇకకడ ఊళ్ళళ
చీకట్లు తలిు పేగు తెగంది.

మరుసటి రోజు ప్త్రికలోు పెదద అక్షరాలత వారో ప్డింది. “మత రాక్షసిని ఎదురొకనన ఒక వీర యువకుడి ఆతమ తాయగం” అని. ఆ యువకుడి ప్రివారానికి

10,000 రూపాయలు వరాళ్ంగా ఇసుోనానమని ఒకానొక మంత్రి ప్రకటించ్చ వెళ్లు పోయాడు. అకకడ ఊళ్ళళ కొడుకు ఇంకా రావటేుదేమని రెండు ముసలి
హృదయాలు భాదప్డుతునానయి. నాలుగు కళ్ళళ వాకిలి కేసి చూస్కో ఉంది. మళీళ తెలురింది. ఈ తప్పు ఎవరిది అనే ప్రశన ప్రశనగానే మిగలి మరుగై
పోయింది.

- శ్రీమతి. ప్దమ సనం
నోవై, మిచ్చగన్
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త ది, కొందరికి తన్నుకొంటె వస్
త ది. ఎట్
కొందరికి తెలుగు తన్నుకస్
ర యత్నుచొండి.
ల యితే ఏొం, తెలొంగాణ పదాలతో ఉన్ు ఈ పజిల్ న్న ప

ఆధారాలు అడ్
డ ొం:

ఆధారాలు నిలువు:

1. హడావిడిని మన్దగ్
గ ర ఇట్
ల వాడుతరు (6)

1. సొరకాయ న్న ఇ లట్ కూడ్ అొంట్రు (5)

త ఇట్
త న్ువ్ అొంట్రు (2)
6. మెల
ల గ్ న్డుస్త
ల న్డుస్త

2. ఊరిని డెవలప్ చేయాలుొంటే NRI లు ఇది తీస్కోవాలె(3)

7. మనోళ్ళు ఇది లేకొండ్ స్నున్ొం చెయయరు(2)

3. భాష , గా
ర మీన్ భాషల ఇట్
ల ఐొంది (2)

త రు (2)
8.పెద
ద వవలు బిడ్
డ లక భద
ర ొం అని ఇట్
ల చెప

4. తొందరగ్ కానీ అొంటే ఇట్
ల కూడా అొంట్రు (3)

9. చెడు అలవాట్
ల తోని ఇది చెొందుతరు (3)

5. దేశొంల బొంగారొం లొంటి రాష
్ రొం (4)

ై అట్ (4)
10. న్యగార ల చివరి రొండు అక్షరాలు అటు ఇటు అయిన

8. గ్వరుమెొంట్ ఆఫీస్త ల నౌకర్ కావాలుొంటే ఇది చేయాల్సొందే (3)

12. ప
్ ప్పు (2)
ర ముఖ తెలుగు హీరొ స్ట

త దన్ొం (3)
11. కత

13. పొంతులు గారికి ఇది ధరిొంచడ్ొం ముఖయొం(5)

ై న్వ్ .. అస్లు అత
త __ లేకొండ్ పోయిన్వ్ . (2)
14. మొత్త
త నికే న్ల
ల పూస్ట

15. స్నున్ొం గా
ర మీణ భాషల (2)

16. జిగురుని ఇట్
ల కూడ్ అొంట్రు (2)

16. పొంటికూరన్న ఇట్
ల కడ్ అొంట్రు (3)

ై స్లు ఇచిిన్వ్ స్రే. ఇది తీస్తకన్ువ మరి ? (3)
17. పె

త కడితె ఇది ఉన్ువన్ుటు
18. మిత్న
్ (2)

19. జేబు (2)

10. కాకర కాయ త్నన్ుొంక అబబ ... అని అొంట్రు (2)

20. పొంట్లు పొండేది ఎకోడ్ ?(2)

21. తెలొంగాణ ల స్ొంకా
ర ొంత్న కి ఈ స్నుక్ చెయని ఇలు
ల ఉొండ్దు (4)
22. ఆట్-తెలొంగాణ బొంక్వవట్ లొ ఇది ప
ర తేయకొం (2)
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అక్షరాన్ని శ్వాసించిన కవి అలిశెట్టి
సాధించిన తెలింగాణాను గిండెలకద్దుకింటింటే ఎన్నిన్ని తలపోతలు. త్యాగాల సాలులో, అలుపెరుగన్న పోరులో వలస

పాలన ఆధపతా చెరను వీడిన ఈ నేల ఎద పొక్కిలి ఎడారిన్న తలపిస్తింది. జరిగిన నష్టిలక కొలమానిం లేద్ద. అర శత్యబ్ధిం
పాట తెలింగాణ సింసృతి తల దిించుకొన్న బ్తిక్కింది.

ఒక జాతిన్న అింతిం చేయాలింటే దాన్న సింసృతిన్న హీన పరచాలని కయుక్కత ప్రయోగింతో వలస పాలనలో తెలింగాణ ఒక

ఆదిమ జాతి క్కింద జమకట్ిబ్డిింది. తెలింగాణ కళలక, కళా రూపాలక, భాషక, రచనలక తెలుగ భాష,సింసృతిలో
సమాన హోదా దకిలేద్ద. ఉద్దుశాపూరాకింగా వాట్టన్న తొక్కి పెట్టిరు, ఆ పత్రికలు వాట్టన్న చులకనగా చూసాయి.

అింద్దకే తెలింగాణా ఉదామింలో ఆతమగౌరవ న్ననాదిం ప్రధాన వనరింది. తెలింగాణ బిడ్డలైన కాళోజీ, దాశరథి, వట్టికోట్

లింట్ట సామాజిక సాహితీమూరుతలను వెలిక్క తీస, వారి సృజనను, కృషిన్న స్ఫూరితమింతింగా ఉపయోగిించుకింది. తమ

సింసృతి, జీవన శైలి పట్ల గరా పడేల, ఆతమన్యానత్య భావిం నుిండి బ్యట్పడేల తెలింగాణ సమాజాన్ని మానసకింగా సధ్ధిం
చేసింది. ఈ క్రమింలోనే ఉధ్ామ పథింలో ఎద్దరొచిి దొరిక్కన మరో తెలింగాణ వజ్రిం అలిశెట్టి ప్రభాకర్. నేడు తెలింగాణ

ప్రజలచే జనకవిగా కీరితింపబ్డుతుని అలిశెట్టి తన మరణానింతరిం 20 ఏళలపాట మరుపు పొరలోల చికిబ్డి పునరుత్యానిం
పొిందిింది తెలింగాణ సాింసృతిక శకలల వెద్దకలట్లోనే.

1993 జనవరిలో అస్వులు బాసన అలిశెట్టి ప్రభాకర్ బ్తిక్కన 39 ఏళలలో 20 ఏళలక పైగా తన జీవిత్యన్ని పూరిత సాాయి

కవిత్య రచనకే కేట్టయిించాడు. సామానుాడి బాధ్లను, స్త్రీల వెతలను, వీరుల త్యాగన్నరతిన్న తన కవిత్య వస్తవులుగా తీస్కొన్న
స్ఫట్టగా, సరళింగా, సపషిింగా కవితలలిల తనక త్యనే సాట్టనన్న మరణానింతరిం కూడా న్నరూపిించుకింటనాిడు. ఈయనల
కవితాిం కోసిం జీవిత్యన్ని, ఆరోగాాన్ని, అన్నిింట్టనీ ఫణింగా పెట్టిన కవి తెలుగ భాషలో మరొకరు ద్దరలభిం.

తన అక్షరాల దాారా లోకిం గటి బాధత జనాన్నక్క విపిప చెపపడ్మే జీవిత లక్షయింగా భావిించిన ప్రభాకర్ కవిగా

న్నలబ్డ్డాన్నక్క పడ్ రాన్న పాటల పడాడడు. కరింనగర్ జిలలలోన్న జగిత్యాల సింతూరు. పుట్టిింది వెనుకబ్డిన చేనేత సామాజిక

వరగింలో అయినా ఆశయాలు మహోనితమైనవి. ఇింట్ర్ మొదట్ట సింవతసరింలోనే ఆగిపోయిన చద్దవు, ఆ వెింట్నే తిండ్రి
ఎడ్బాట, అరకొర జీవనిం. పరిసాతుల తోపులట్తో నాలుగ రోడ్ల నడ్మక న్నట్ిబ్డిన జీవిత్యన్నక్క లోకాన్ని దగగరగా చూసే

అవకాశిం దొరిక్కింది. అింతవరక చిత్రకారుడిగా గరితింపు పొిందిన ప్రభాకర్ జగిత్యాల సాహితీ మిత్రుల సహవాసింతో తన
ఆలోచనలను అక్షరాలోల చెకిడ్ిం ఆరింభించాడు. అిందరికీ తెలిసన భాషనే ఇద్దవరక కవులెవారూ వాడ్న్న రతిలో సింధించి

ARTICLE

తన సింత శైలిలో మినీ కవిత్యాన్నక్క జీవిం పోశ్వడు. ఎనుికని వస్తవే బాణిం, భాష శైలి విలలింబు ఆయనక.

ఆలోచన ఇట్ల మెరువింగనే అక్షరాలుగా జాలు వార్చి ప్రతిభ మెిండుగా ఉనాి ప్రభాకర్ కవిగా సాహితీలోకింలోక్క

ప్రవేశించడాన్నక్క పడ్డ తిపపలు అనీి ఇనీి కావు. ఆయనలోన్న పటిదల, మొిండితనిం న్నలబెట్టిిందిగాన్న అద్ద మరొకరతే

తొలినాళలలోనే అసీ సనాాసిం చేసేవాళ్లల. అపపట్టకే తెలింగాణ కవులు, రచయితల పట్ల ఆింధ్ర పెతతనాల పత్రికలక తేలిక భావన
ఉిండ్డ్ిం, మారుమూల ప్రింతింలోన్న అనామకడిక్క చోట కలిపించలసన అవసరిం ఏమిట్నిటల ఆయన రచనలను

పట్టిించుకోలేద్ద. ఆనాట్ట ఆింధ్ర కవుల రచనక ఏ మాత్రిం తీసపోన్న విధ్ింగా ఉనాి, అింతకనాి జనాదరణయోగాింగా ఉనాి
"తెలింగాణ" గోడ్ ఆయనను కవిగా న్నలబ్డేింద్దక ఇబ్బింద్దల పాలు చేసింది.

రాత్రింత్య రాసన కవితలను తెలలవారి పత్రికలక పింపడ్ిం ఆయన ఆనాట్ట ప్రధాన దినచరా. ఇల పింపిన కవితలు

ప్రభాకరుి వెతుకిింటూ తిరుగట్పాలో రావడ్ిం ఓ ప్రతి చరా. రొజూ ఎద్దరయ్యా ఈ క్షోభక మనస్ అలవాట పడ్డ్మే
కాకిండా పటిదలను దిాగణీకృతిం చేసింది. ప్రజలక తెలియవలసన విషయాలు వారిక్క చేరవేసే మాధ్ామిం పత్రిక

రింగమొకిటే.1970 దశకిం ఆరింభింలో మొదలైన అయన కవిత్య రచన పత్రికాదరణ పొిందడాన్నక్క దాదాపు రింద్దళల పైనే
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పట్టిింది. మళ్లల మళ్లల చెపిపనా - ఆయనలోన్న ధ్ృడ్మైన కాింక్ష, ప్రజలక ఏదో చెపాపలనే ఓపలేన్నతనిం పత్రికల న్నరాదరణను
ఓరుికనే గణాన్ని ఇచిిింది.

జీవిక కోసిం ప్రభాకర్ ఫోటో స్ఫిడియో ఆరింభించినా ఆయన మనసింత్య కవితామే. విందలది కవితలు రాస్ఫత

పత్రికలక పింపిస్తని క్రమింలో 1974 లో ఆింధ్ర సచిత్ర వార పత్రికలో పరిష్టిరిం అనే కవిత తొలిసారిగా ముద్రింపబ్డిింది. ఆ
తరాాత కొనాిళలక ఆింధ్రజ్యాతి వార పత్రికలో కొతత కలలు శీరిికలో ప్రశి అనే కవిత బాపు బొమమతో అచియిింది. ఈ కవిత

ప్రస్తతిం రిండు రాష్ట్రాల ఇింట్రమడియట్ విధాారుాలక తెలుగలో పాఠ్ాింశింగా ఉింది. 1975 ప్రభాకర్ ను కవిగా న్నలబెట్టిన
సింవతసరిం. అ య్యడే ‘వేశా’ కవిత ప్రచురణతో ప్రభాకర్ సత్యత తెలుగ సాహితీలోకాన్నక్క తెలిసపోయిింది. స్త్రన్నయర్ కవులక
సైతిం ఈయన సింక్షిపతత, వాకీతకరణ, భాష్ట ప్రయోగాలు ఆసక్కత కలిగిించాయి. 1985 నాట్టక్క ఎర్రపావురాలు, మింట్ల
జిండాలు, చురకలు, రకత ర్చఖ పేరిట్ కవిత్య సింపుట్టలు ప్రచురిించాడు.

1980లో కరిం నగర్ క మకాిం మారిిన ప్రభాకర్ సాతహా ఆరిిస్ి అయినింద్దన తన కవిత్యక్షరాల పకిన భావ స్ఫూరక

చిత్రాలు వేస కవిత్య చిత్రాలు పేరిట్ వాట్ట ప్రదరశనను ఆరింభించాడు. రిండు స్ఫటకేస్లోల వాట్టన్న న్నింపుకొన్న ఊరూరా

తిరుగతూ విదాారుాల కోసిం కళాశ్వలలలో ప్రదరశనలు ఏరాపట చేసాడు.హైదరాబాద్ ఓ యూ ఆర్ి్ కాలేజి మొదలుకొన్న
దిల్లలలోన్న జే ఎన్ యు దాకా వీట్ట ప్రసాానిం సాగిింది.

1983లో హైదరాబాద్ లోన్న విదాానగర్ లో స్ఫిడియో చిత్రలేఖ తో ఆయన నగర జీవితిం మొదలైింది. అపపట్టకే గొలుస్

ధూమపానిం వలల శరరింలో తిషి వేసన క్షయ బ్తుకను నరకప్రయిం చేస్ఫతింది. కవిత్యాన్నక్కచిిన ప్రముఖాత

కటింబాన్నక్కగాన్న, ఆసత ఆదాయాల లెకిలకగాన్న, చివరిక్క ఆరోగాాన్నక్క కూడా ఈయన్న పరిణామింగా ఓ దశ్వబ్ధిం పాట న్నతా
దారిద్ర్యాన్ని, పొించి ఉని మృతుావును సవాలు చేస్ఫత బ్తికాడు. 1987లో ఆింధ్రజ్యాతి దిన పత్రికలో ఆరింభమైన ఆయన సటీ

లైఫ్ శీరిిక ప్రభాకర్ కవిత్య తృషణను తీరిడ్ింతో పాట అింతో ఇింతో ఆకలిన్న కూడా చలలరిిింది. 1993 జనవరి 12 ఉదయాన
ఆయనను మృతుావు పూరితగా కబ్లిించే దాకా సటీ లైఫ్ ను గాన్న, కవిత్య రచననుగాన్న వీడ్లేద్ద. చావును పకిన

కూరోిబెటికొన్న బ్తిక్కన జీవితిం ఆయనది. అది తనను సపృశస్తని రతిన్న గమన్నస్ఫత పోయ్యలోగా త్యను నమిమన సధాధింత్యన్ని
బ్లపరుస్ఫత వీలయినింత కవిత్యాన్ని రాయాలనే ఆరాట్ిం ఆయన చివరి రోజులోలన్న కవితాింలో కన్నపిస్తింది. చావు వేలు

పటికొన్న వీడ్కిలు చెబుతుని సమయింలో కూడా "మరణిం నా చివరి చరణిం కాద్ద"అన్న ప్రకట్టించుకని మృతుాింజయుడు

అలిశెట్టి.

ఎింత కాలమైనా స్ఫరుాడు తూరుపనే ఉదయిించాలనిటల ప్రభాకర్ పై కమిమన మబుబలు తొలగడాన్నక్క తెలింగాణ

ఉదామిం ఉదృతి దాకా అనగా 20 ఏళ్లల పట్టిింది. ఇింత కాలిం గడిచినా కాల దోషిం పట్ిన్న అక్షరాలు ఆయనవి. 2013లో

జగిత్యాల, హైదరాబాద్ లలో ఉని అలిశెట్టి మిత్రులు కలిస వెలువరిించిన "అలిశెట్టి ప్రభాకర్ కవిత" తిరిగి ప్రభాకర్ కవిత్య
తేజస్సను నలుదిశల ప్రసరిింపజేసింది. ఈ సింపుట్టక్క విశేష ఆదరణ లభస్ఫతింది. పునరజనమల వచిిన ప్రభాకర్ కవితాిం
సత్యిరాలక దూరింగా నీతిగా, న్నజాయితిగా, న్నబ్ధ్ధతగా నమిమింది రాస, దాన్ననే ఆచరిించిన ఆదరశనీయకవి అలిశెట్టి.
ప్రభాకర్ వేశా కవితతో పాట ఆయన రాసన ఎన్ని మినీ కవితలు, కవిత్య పింకతలు ఇపపట్టకీ కొటేషనులగా

కనబ్డుతుింట్టయి. ఆయన అక్షరాలు ఆయా రచనలక అదనపు అిందాన్ని, సింపూరణతన్న ఇసాతయి. తెలుగలో శ్రీశ్రీ తరాాత

ఎకివగా కోట్ చేయబ్డుతునిది అలిశెట్టి కవితామే. ఆయన వేశా కవిత- "తను శవమై/ ఒకరి వశమై/ తనువు పుిండై/ ఒకరిక్క

ARTICLE

ఆయన సాయింగా ప్రకట్టించుకనిటల మరణిం చివరి చరణిం కాదన్న న్నరూపిస్ఫతింది. కవితామే శ్వాసగా శ్వలువలు

పిండై/ ఎపుపడూ ఎడార/ ఎిందరికో ఒయసస్సస" ఎన్ని సారుల ప్రసాతవనక వచిిిందో చెపపడ్ిం కషిిం.

ప్రపించ సాహిత్యాన్ని అవపోశన పట్టిన శ్రీశ్రీ పాిండితాిం ముింద్ద ప్రభాకర్ చద్దవు లెకిలోకే రాద్ద. అయినా "త్యజ్

మహల్ న్నరామణాన్నక్క రాళ్లలతితన కూల్లలెవారు?" అని శ్రీశ్రీ ప్రశిక జవాబుగా "పాలరాతి బొమెసమనా/ పారలమెింట భవనమైనా/

వాడు చుడితేనే శ్రీకారిం/ వాడు కడితేనే ఆకారిం" అనే ప్రభాకర్ కవిత్య పింకతలు ఆయనను మహాకవి సరసన న్నలబెడుత్యయి.
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మహాప్రసాానిం తరాాత శ్రీశ్రీ సన్నమా పాట్లతో, సన్నమా వాళల సముమతో బ్తిక్కతే ప్రభాకర్ మాత్రిం వెతుకిింటూ వచిిన

సన్నమా అవకాశ్వలను న్నరువిందాింగా తిరసిరిించి చివరిదాకా తన కవితాిం దికి మొకిలేన్న జనిం కోసమేనన్న
ప్రకట్టించుకనాిడు.

1980 ప్రింతింలో మద్ర్యస్లో శ్రీశ్రీ ఇలుల త్యకటి క్కింద వేలిం అవుతునిదన్న తెలిస ప్రధాన తెలుగ నగరాలోల సభలు పెట్టి

డ్బుబలు పోగేస వేలిం బాధ్నుిండి ఆయన ఇింట్టన్న రక్షిించారు. పాపిం ప్రభాకర్ మాత్రిం తీవ్ర ఆరిాక ఇబ్బింద్దల వలల లక్షలు
విలువ చేసే రిండు ఇిండుల అముమకోక తపప లేద్ద.

స్త్రమాింధ్ర పాలనలో ఎిండిన తోట్లింట్ట తెలింగాణలో వడ్లి రాలిపోయిన పూవు ప్రభాకర్. అయినా ఎనేిళలకైనా జీవకణిం

చావన్న బీజాక్షరాలు ఆయన సృషిి.

ఎింత పెదు అింశ్వన్నసినా మూడు నాలుగ ముకిలోల తేలిివేయడ్ిం ఆయన కవితాింలోన్న విశషి గణిం. "సమిషిి బాధ్ల/

స్దీరఘ శ్వాసే/ ఒక/ ఊర్చగిింపు" అన్న జులూస్ న్న ఇింత సింక్షిపతింగా కవి మరొకరు దొరకరు. అరా శ్వసీిం చద్దవకనాి "అనిిం
మెతుకనీ/ ఆగరభ శ్రీమింతునీి/ వేరు చేసేత/ అసలు/ శ్రమవిలువేదో/ తేలిపోదూ...?" అన్న శ్రమ విలువ రహసాాన్ని చిట్టకెలో
తేలిడు. "ఏ ద్దశిం శరస్ మీద/మోపిన/ పాదాలైనా/ హోదాలైనా/సామ్రాజావాదాలే..!" అన్న ఆనద్ద అగ్రరాజా నైజాన్ని విపిప
చెపాపడు.

దీరఘ కవితలోల విపలవోదామాలను కీరితస్ఫత పీడితుల పక్షాన న్నలిచి పోరాడే ఆయుధాలోల న్నససింకోచింగా నా కలమూ కించే

రిండూ ఉింట్టయ్ అన్న న్నరభతిగా చెపాపడు. అింద్దకే "అగిి పదాిం నేను/ దగు గీతిం నేను/ అక్షర క్షిపణి నేను/ అడ్వి నేను/ కడ్లి
నేను/ చరిత్ర పుట్పై చెకితుని చెకి చెదరన్న సతాిం నేను" అన్న ప్రకట్టించుకనే హకి అలిశెట్టిక్క, ఆయన అక్షరాన్నకీ ఉింది.

ఇంతటి జనప్రియ కవి కుట ంబం ఇప్పుడు మహానగరంలో దికుుతోచని స్రితిలో
ఉంది. ప్ేరుకే భాగయం అయిన ప్ిభాకర్ భారయ ముప్్పు మూడేళ్ల కరత
ి ం ఇద్ద రు ప్రలలల్ని
చంకనేసుకొని ప్ిభాకర్ వేలు ప్టు కొని హైద్రబాద్ులో అడుగు ప్్టు ంి ది. జగితయయల,
కరంనగర్ లలో బటు పొ టు కు లోట లేని బతుకులు ఇకుడ నరకానిి అనుభవించయయి.
భాగయం తన ప్దిహేడేళ్ల వపవాహిక జీవితమంతయ రోగప్ీడితుడపన ప్ిభాకర్ సప్రయలతోనే

ARTICLE

గడిచిపో యింది. ప్ిభాకర్ పో యిేనయటికర ఇద్ద రు కొడుకులు ప్ది ప్నిండేళ్ల పాియులు. తన
భరత ఇలుల, ముంగిల్న, కుట ంబం, ఆరోగయం అనిింటినీ బేఖాతరు చేస్ర మాకరనిి కష్ాులు
తచిిప్్టు ాడని భావిసుతనిది గాని ఆయన తలుగు కవితయ శిఖరమై వలుగుతునయిడని
సంతృప్రత చంద్డం లేద్ు. ఒంటి చేతత ో ఇనేిళ్లల కుట ంబానిి సాకరన ఆ తయయగశీల్నకర ఓ భరోసా
కల్నుంచవలస్రన బాధ్యత తలంగాణ సమాజంప్్పన ఉనిది.

బి.నరసన్
9440128169
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పురోగమన బాటలో నడిగడ్డ దక్కన్
వింధ్య పర్వతాలకు ఇవతలి భాగిం దిండ్కార్ణ్యిం దక్షిణ్ భాగాన్ని దక్కన్ పీఠభూమిగా పిలిచేవారు. దక్కన్ పీఠభూమిలోన్న నడిగడ్డ ప్రింతిం తెలింగాణ్. ఇది

దక్కను పీఠభూమిలో నటటనడుమ ఉిండ్టిం వలల నడిగడ్డ తెలింగాణ్గా పిలువబడేది. ఈ తెలింగాణ్ ప్రింతింలో మొటటమొదటి తెలుగు రాజులైన ఆింధ్ర శాతవాహనుల

రాజధాన్న నగరాలు కోటిలిింగాల, ధూళిక్టట, కింఆపూర్ ప్రింతాలుిండేవ. ఆింధ్రపదిం, మొతతింగా తెలుగు భాష ఈ ప్రింతింలోనే పుటిటిందనడాన్నకి అనేక్
చారిత్రకాధాలున్నియి. బౌద్ధుల కాలిం న్నటికే ఈ ప్రింతిం చారిత్రక్ింగా అభివదిు చిందియింది. తెలింగాణ్ ప్రింతింలోన్న నేటి క్రింనగర్ జిల్లలలో ఉని కోరుటల
ప్రింతాన్నకి చిందినవాడైన బావరి బోధిసత్వవడు బుద్ధున్న శిష్యయడ్న్న చరిత్ర చబుత్వింది. ప్రపించాన్నకే శాింతి, సతయిం, అహింస, తషణలేన్న దఃఖర్హత సమాజ భావనను

అిందజేసిన బుద్ధుడు తెలింగాణ్లో అడుగుపెట్టటడ్ని ఐతిహయమింది. బౌదుింన్నటి ఆనవాళ్ళు తెలింగాణ్లోన్న కోటిలిింగాల, ధూళిక్టట కిండాపూర్ ఇింకా అనేక్
ప్రింతాలోల లభిించాయన్న పురావస్తత పరిశోధ్నలోల తేలిింది. ఆింధ్ర శాతవాహనుల కాలింన్నటివైన హాలున్న ఆస్థానింలో ఉని గుణాఢ్యయడు రాసిన బహతకథే ప్రపించ

క్థలకు పుటిటన్నలలనిది సోవయట్ ఇిండాలజిస్తట పెరిబ్రోకోయన్, ఆరుద్ర పరిశోధ్నలోల తేలిింది. ఓరుగలుల వశాల స్థమ్రాజ్యయన్ని పరిపాలిించిన కాక్తీయ రాజులు తెలింగాణ్

వారేననిది చరిత్ర. ఈ ప్రింతాన్ని నేటి నల్గిండ్ కేింద్రింగా వష్యణకుిండిన రాజులు వైభవోపేతింగా పరిపాలిించారు. హైదరాబాద్ కేింద్రింగా హైదరాబాద్ నవాబులు,
ఆసఫ్ జ్యహ వింశీయలైన నైజ్యిం రాజులు న్నలుగైద్ధ విందలేిండుల పరిపాలిించారు. తెలుగులో సవతింత్ర ర్చనకు, అచచతెలుగు లిఖిత స్థహతయ ర్చనకు,

దేశిఛిందస్తులో క్వతవిం రాయడాన్నకి ఆద్ధయడైన పాలుకరికి సోమన్నథుడు ఓరుగలుల ప్రింతింవాడు. అల్లగే తేనెల్లుకు తీయతీయన్న తెలుగులో భాగవతాన్ని
తెన్నగించిన పోతన తెలింగాణీయడే. ఇల్ల తెలింగాణ్ నేలకు అద్ధుతమైన, వైభవోపేతమైన, ప్రచీనమైన చారిత్రక్, స్థహతయ, భాషా నేసథయమింది.

దక్కను పీఠభూమిలో నడిగడ్డ ప్రింతింలో ఉని తెలింగాణ్ అటు భూక్ింపాలకు, త్వఫానులకు దూర్ింగా సమశీతలోష్ణణగ్రతతో, సగటు వర్షపాతింతో

ఉిండేది. కాక్తీయల కాలింలో తవవబడిన చరువులు, కుింటలు, గొలుస్త చరువులు, కాలువలు, బావుల ఆధార్ింగా వయవస్థయింతో ప్రక్తి సిదుింగా ఉిండేది.

కాక్తీయల తరావత వచిచన ప్రమఖ రాజులు నవాబుల పాలనలోనూ కాక్తీయకాలిం న్నటి వయవస్థయ పదుతి కనస్థగింపబడిింది. దింతో చరువులు, కుింటలు,
బావులోల నీళ్ుతో తెలింగాణ్ నేల పూటపిండుల్ల ఉిండేది. బావులోల నీళ్ళు చింబుతో మించుకునేింత పైన ఉిండేవ. నీటి క్రువింటూ ఉిండేది కాద్ధ. తెలింగాణ్ ప్రింతాన్ని

ఏలిన చివరి రాజులైన న్నజ్యిం వింశీయల పాలన్నకాలింలో తెలింగాణ్ హైదరాబాద్ దక్కన్ గా పిలువబడేది. అటు క్రాిటక్లో, ఇటు మహారాషరలో క్లిపిన జిల్లలలను

క్లుపుకన్న పదహారు జిల్లలలుగా వసతరిించి ఉిండేది. స్థవతింతయరిం వచిచింతరావత కూడా ఓ సింవతుర్ కాలిం పాటు నైజ్యిం నవాబు పాలనలోనే ఉన్ని 1948 సెపెటింబర్

పదిహేడున ఇిండియన్ యూన్నయన్లో క్లిసిపోయిింది. స్థవతింతాయరనింతర్ిం జరిగన మొదటి ఎన్నిక్లోల బూరుగల రామక్షాణరావు మఖయమింత్రిగా సవతింత్ర భార్తింలో

హైదరాబాద్ దక్కన్ రాషరిం ఏర్పడిింది. హైదరాబాద్ దక్కన్ రాషరింగా ఉని సమయాన్నకే తెలింగాణ్కు అన్ని హింగులతో కూడిన హైదరాబాద్ ల్లింటి మహానగర్ిం
రాజధాన్న నగర్ింగా ఉింది. హైదరాబాద్ అపపటికే భార్తదేశింలోన్న మహానగరాలలో ఐదవ స్థానింలో ఉింది. చార్మిన్నర్, ఉస్థాన్నయా వశవవద్యయలయిం, ఫలక్నుమా

పాయలస్, స్థల్లర్జింగ్ మ్యయజియిం, గోలకిండ్ ఖిల్లల, అసెింబ్లల భవన్నలు, పబ్లలక్ గార్డడన్ ల్లింటి అద్ధుత క్టటడాలతో జ్యవజవలయమానింగా వెలుగొింద్ధత్వింది. హైదరాబాద్

చుటూట చక్కన్న పింటభూమలు, ద్రాక్ష తోటలు, హైదరాబాద్ న్నిండా పారుకలు, కుింటలతో, చటలతో ప్రక్తి సిదుింగా ఉింది. స్థవతింతయరిం వచేచన్నటికి అన్ని హింగులతో

కూడుకుని మహానగర్ిం, రాజధాన్న నగర్ిం నేటి తెలింగాణ్కు న్నటి హైదరాబాద్ దక్కనుకుింది. అింటే తెలింగాణ్ ప్రింతిం లేద్య హైదరాబాద్ దక్కన్ రాషరిం అపపటికే

సద్యయయౌవనింతో ఉిందనిమాట.

మనకు పురాణాలలో సద్యయయౌవన అనే మాట వనబడుత్వింది. శిశువు పుటిటనపుడు మింద్ధగా క్ద్ధలుతాడు, తరావత బొరులతాడు, ఆ తరావత

అింబాడుతాడు. తరావత తపపటడుగులు వేస్థతడు. ఆ తరావత పరుగులు తీస్థతడు. క్రమక్రమింగా యవవనవింత్వడ్వుతాడు. ఇద క్రమిం. కాన్న మన పురాణాలోల పుటిటన

వెింటనే యవవనవింత్వడైనటుట కన్ని క్థలున్నియి. ఇవ క్లపనలే కావచుచ. కాన్న వీటికి అర్ామింది. పుటుటక్తోనే అన్ని హింగులతో, అన్ని సౌక్రాయలతో, సింపూర్ణ

ARTICLE

వకాసింతో పుడితే లేద్య అల్లింటి పరిసిాత్వలు క్లిగవుింటే ద్యన్ని సద్యయయౌవనమింట్టరు. స్థవతింతయరిం వచేచన్నటికి తెలింగాణ్కు అల్లింటి పరిసిాత్వలున్నియి. అల్లింటి
రాజధాన్న నగర్మింది. అింద్ధకే ఆింధ్రుల దష్టట తెలింగాణ్పై పడిింది. తెలింగాణ్ వనరులపై పడిింది. హైదరాబాద్ మహానగర్ింపై పడిింది.

ఆింధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిింతరావత అపపటికే సవలపింగా ఉని వలసలు ఇబబడి మబబడిగా పెరిగాయి. ఆింధ్రనగర్లు, గుింటూరు పల్లలలు ప్రతి జిల్లలలోనూ

ఏర్పడాడయి. చరువు కిింద పార్క్ింలో తూమ దగగరుని స్థర్వింతమైన, ఏ కించిం చరువున్నిండిన్న పారే పొల్లలన్ని ఆింధ్రుల వశమయాయయి. ఆింధ్రప్రింతింలో ఒక్క

ఎక్ర్ిం భూమి అమాకనొచిచ తెలింగాణ్లో పది పదిహేనెక్రాలు కన్నిరు. తెలింగాణ్ చిని రైత్వలు పాలేరులగా మారారు. వాళ్ు భూమలోలనే వాళ్ళు పాలేర్లయాయరు.

హైదరాబాద్కు వలసలు మమార్మయాయయి హైదరాబాద్ వీధుల పేరుల, పారుకల పేరుల కూడా ఆింధ్రుల పేర్లతో న్నిండిపోయాయి. తెలింగాణ్ ప్రమఖులిందరూ
వసార్ణ్కు గుర్యాయరు. తెలింగాణ్ భాష అవహేళ్నకు గుర్యిింది. పాఠయ పుసతకాలోల తెలింగాణ్ భాష్యిండ్ద్ధ. తెలింగాణ్ పాఠాలుిండ్వు. తెలింగాణ్ చరిత్ర వక్రీక్ర్ణ్కు

గుర్యిింది. తెలింగాణ్ వయవస్థయాన్నకి మ్యల్లధారాలైన చరువులు, కుింటలు న్నరాదర్ణ్కు గుర్యాయయి. ఇక్కడ్ వెచిచించాలిున న్నధులు ఆింధ్రకు తర్లిించారు.

సచివాలయిం న్నిండా ఆింధ్ర ఉద్యయగులే. సచివాలయింలో తెలింగాణ్ అధికారుల క్నబడ్టిం అరుద్ధ. ఇల్ల ఉమాడి రాషరింలో తెలింగాణ్ ఉద్యయగాలు, న్నధులు, నీరు అనీి
ఆింధ్రుల పాలయాయయి. వయవస్థయాలు దెబబతినడ్ిం, న్నరుద్యయగిం పెర్గడ్ింతో, సింక్షోభిం మొదలయిింది. తతఫలితింగా ఆింధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడి పనెిిండు సింవతురాలైన్న

పూరితకాక్మిందే 1968-69లలో ప్రతేయక్ తెలింగాణ్ ఉదయమిం ఉవెవత్వతన లేచిింది. ద్యన్ని క్రూరాతిక్రూర్ింగా అణ్చివేస్థరు ఆింధ్రపాలకులు. 369 మింది వద్యయరుాల

ప్రణాలు గాలిలో క్లిసిపోయాయి. కింతమింది తెలింగాణ్ రాజకీయలకు పదవులైతే లభిించాయి కాన్న ఉదయమిం హింస్థపూరితింగా అణ్చివేయబడిింది.
అపపటినుించైన్న తెలింగాణ్ రాజకీయ వాట్ట, ఉదయమకార్ణాలైన సమసయలు తీర్లేద్ధ. తపిపపోయి ఎవరైన మఖయమింత్రయితే అతడు దిగపోయేవర్కూ

ఆింధ్రన్నయకులు న్నద్రపోయేవారు కాద్ధ. హైదరాబాద్లో మతక్లహాల సష్టట, ఆింద్యళ్నలు కనస్థగించేవారు. పి.వ.నర్సిింహారావు, చన్నిర్డడిడ, టింగుటూరి అింజయయ
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మఖయమింత్రులుగా ఉనిపుపడు జరిగన ఆింద్యళ్నలు అల్లింటివే. ఇల్లింటి ఆింద్యళ్నల మధ్య యాభై ఎన్నమిదేళ్ు ఆింధ్రప్రదేశ్ రాషరింలో ఏడెన్నమిది సింవతురాలు
కూడా తెలింగాణ్ వయకిత మఖయమింత్రిగా లేడు. ఆ ఉనికాలింలో నయిన్న తెలింగాణ్కు ఏమీ చేయలేన్న సిాతి. ఏమీ ప్రశిిించలేన్న సిాతి. తమ నేలపైనే తామ పరాధీనులైన

సిాతి. ఇద ఉమాడి రాషరింలో తెలింగాణ్ రాజకీయ పరాధీనత.

1969 తెలింగాణ్ ప్రతేయక్ రాష్ర్టటదయమిం అణ్చివేయబడిన తరావత మరిింత ర్డచిచపోయారు ఆింధ్రపాలకులు. హైదరాబాద్కు వలసలు గుణింతాలుగా

పెరిగాయి. తెలుగుదేశిం అధికార్ింలోకి వచిచింతరావత ఇవ మరిింత గుణింపబడాడయి. హైదరాబాద్ న్నిండా ఆింధ్రకాలనీలు ఏర్పడాడయి. తెలింగాణ్ భాష అవహేళ్నకు

గుర్యిింది. సిన్నమాలోల, టీవీలోల వలనల భాషగా, హాసయనటుల భాషగా హేళ్న చేయబడిింది. తెలింగాణ్ భాష మాట్టలడితే నవేవ పరిసిాతి వచిచింది. మన న్నధులు
వచచలవడిగా ఆింధ్రకు తర్లిించబడాడయి. మన వయవస్థయాలు బుగగపాలయాయయి. చరువులు, కుింటలు పూడిచవేతకు గుర్యిన్న ఎవరూ పటిటించుకునిది లేద్ధ.

ఆింధ్రులు హైదరాబాద్ న్నక్రమిించుకుింటే తెలింగాణ్ గ్రామీణ్ ప్రజలు పొటటలు చేతిల పటుటకన్న ఇతర్ రాష్ర్టటలకు, గల్ఫఫ దేశాలకు వలసలు పోయే పరిసిాత్వలేర్పడాడయి.

తెలింగాణ్ వారికి రావాలిున ఉద్యయగాలు చేసేది మాత్రిం ఆింధ్రులు. మన భూమలు పరాధీనమయాయయి. మన సింసకతి మరుగున పడిింది. బత్వక్మాల్లింటి తెలింగాణ్

గుిండెచపుపడు ల్లింటి పిండుగలు జరుపుకునే పరిసిాత్వలు కూడా తగాగయి. తెలింగాణ్ వాళ్ుది భాషేకాదన్న, వాళ్ుకు పాలనచేతకాదన్న అన్ని వధాలుగా తెలింగాణ్ను

అవహేళ్నకు గురిచేస్థరు. తెలింగాణ్ తనిం మటుమాయమయేయ పరిసిాత్వలేర్పడాడయి. ఓ వలసపాలక్ మఖయమింత్రి పాలన్నకాలింలోనయితే తెలింగాణ్ పేరును

ఉచఛరిించడ్ిం కూడా నేర్ింగా పరిగణించబడే పరిసిాత్వలుిండేవ. నెహ్రూ కాలింలో క్టటబడిన న్నగారుునస్థగర్, పోచింపాడు ప్రజెకుటలు తపప తెలింగాణ్లో

వలసపాలకుల పాలనలో ఒక్క ప్రజెకూట రాలేద్ధ. ఏవైన్న ప్రర్ింభిించబడిన్న శింకుస్థాపనలతోనే ఆగపోయేవ. అటు చరువులు, కుింటలు, బావుల పార్కాన్ని న్నర్లక్షయిం
చేయడ్ిం, ఇటు నీటి పారుదల ప్రజెకుటలు లేక్పోవడ్ిం వలల తెలింగాణ్ వయవస్థయాలు మ్యలకు పడాడయి. వలస పాలకుల వయవస్థయిం దిండుగ, ఒక్క క్ింపూయటరుింటే

చాలు ల్లింటి న్నన్నద్యలు, చర్యలు తెలింగాణ్లో రైత్వల ఆతాహతయలకు, చేనేత కారిాకుల ఆతాహతయలకు కార్ణాలయాయయి. ఆింధ్రప్రదేశ్కు తెలింగాణ్ నుించి వచిచన తొలి
మఖయమింత్రి పి.వ. నర్సిింహారావు ప్రవేశపెటిటన భూసింసకర్ణ్లను అమలు చేసివుింటే తెలింగాణ్లో నక్ులైట్ ఉదయమిం మరికింత ఆలసయింగా వచిచ ఉిండేదేమో! కాన్న

వలసపాలకులు పి.వ. భూసింసకర్ణ్ల మాటెతితనింద్ధకు ఆయనను పదివ నుించే దిించేస్థరు. నక్ులైట్ ఉదయమాన్నకి కార్కులై అింద్ధకు గల మ్యల్లల గురిించే మాత్రిం
ఆలోచిించకుిండా ద్యరుణ్ింగా అణ్చివేస్థరు. ఎన్కింటర్ల పేరుమీద వేల్లది మిందిన్న చింపేస్థరు. ఇల్ల అన్ని ర్ింగాలోలనూ తెలింగాణ్పై వలసపాలకులు చూపిన వవక్ష,

చేసిన అన్నయయిం వలేల మరోస్థరి తెలింగాణ్ ఉదయమిం పెదద ఎత్వతన పెలులబ్లకిింది. 2001లో కె.సి.ఆర్ న్నయక్తవింలో ఏర్పడిన టి.ఆర్.ఎస్. రాజకీయ పారటగా తెలింగాణ్
రాషరస్థధ్న ఉదయమాన్నకి న్నయక్తవిం వహించిింది.

కె.సి.ఆర్. న్నయక్తవింలో ఉదయమిం ఊపింద్ధకుింది. గ్రామగ్రామాన్నకీ వాయపిించిింది. తెలింగాణ్లో ఉని అన్ని పారటలు ఉదయమ జపిం, తెలింగాణ్ జపిం

చేసేటుట చేసిింది. దేశ వదేశాలోలకీ వాయపిించిింది. వదేశాలోల ఉని తెలింగాణీయలు కూడా ఈ ఉదయమాన్ని సమరిాించేటుట చేసిింది. ఇక్కడి వలస పాలకులు ఎన్ని
అభయింతరాలు చపిపన్న, ఎన్ని అడ్డింకులు క్లిపించిన్న ఢిల్లల పాలకుల క్ళ్ళు తెరిచేటటుట చేసిింది. పనెిిండు సింవతురాల పాటు ఉదయమాన్ని సజీవింగా, ఏ మాత్రిం వెనుక్కు

పోకుిండా చేసి తెలింగాణ్ స్థధిించడాన్నకి ప్రధాన కార్కుడు కె.సి.ఆర్. ఆింధ్రపాలకులు క్లిపించిన అన్ని అడ్డింకులనెద్ధర్కకన్న సవాలుకు జవాబనిటుటగా ఎద్ధరున్నలిచి
గెలిచిన న్నయకుడు కె.సి.ఆర్. ఇింత శాింతియతింగా ఏ ఒక్కరికీ శత్రువుకు కూడా బాధ్ క్లగకుిండా నడిచిన ఉదయమిం ప్రపించ చరిత్రలో ఇదొక్కటేనేమో. తెలింగాణ్

ఉదయమింలో అన్ని వరాగల ప్రజలు, ర్చయితలు, మేధావులు, జర్ిలిస్తటలు, క్ళాకారులు, కుల సింఘాలు, ఉద్యయగ సింఘాలు పాల్గన్నియి. తమ సింఘీభావాన్ని
తెలిపాయి. కె.సి.ఆర్ ఆమర్ణ్ న్నరాహార్ దక్ష కేింద్రింతో తెలింగాణ్ ప్రక్టన చేయిించడాన్నకి కార్ణ్మైింది. కాన్న అపపటి మఖయమింత్రి రోశయయ, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశిం

న్నయకుడు చింద్రబాబున్నయడు, లగడ్పాటి ల్లింటి వారు, వలస పాలకులు న్నన్న యాగ చేసి ఆ ప్రక్టనను వెనుక్కు తీస్తకునేటుట చేస్థయి. అపుపడే తెలింగాణ్

ప్రక్టన కార్యరూపిం ద్యలిచవుింటే 1200 మింది తెలింగాణ్ వద్యయరుాలు, యవకుల బలిద్యన్నలు అవసర్మయేయవ కావు. తెలింగాణ్ కోసిం ఇింతమింది ఆతాార్పణ్
చేస్తకోవడ్ిం వలస పాలకుల ద్ధరాార్గపు ఫలితమే. కె.సి.ఆర్ మడ్మ తిపపన్న పోరాట పటిమ, తెలింగాణ్ ప్రజల చిర్కాల సవపి ఫలిం, జ్యయిింట్ యాక్షన్ క్మిటి, పోరాట

ఫలిం, ధూింధాిం ఇతర్ క్ళాకారుల ప్రయతిిం, సక్లజనుల సమ్మా, మఖయింగా అమర్జీవుల తాయగఫలింగా తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడిింది. తెలింగాణ్ రాషరిం మఖయింగా

నీళ్ళు, న్నధులు, న్నయామకాలు, సవపరిపాలన అింశాలపై పదమ్యడు సింవతురాల స్తదర్ఘకాలిం కనస్థగింది. అన్ని ర్ింగాలోల వవక్షకు వయతిరేక్ింగా తెలింగాణ్

ఆతాగౌర్విం, తెలింగాణ్ ఔనితయిం కోసిం చేయబడిింది. ఈ ప్రధాన్నింశాలను దష్టటలో పెటుటకన్న తెలింగాణ్ రాషరస్థధ్న పారట నేత తిరుగులేన్న పోరాటిం చేస్థడు కాబటేట,
క్లిగించలేక్పోయాయి.

ఏదేమైన్న తెలింగాణ్ ప్రజల సవపిమైన తెలింగాణ్ రాషరిం ఆవరాువిం జరిగ ర్డిండేళ్ుయిింది. నీళ్ళు, న్నధులు, న్నయామకాలు, సవయిం పాలన అనే అింశాలు

నేపథయింగా పదమ్యడేళ్ు స్తదర్ఘపోరాట ఫలిం తెలింగాణ్. మరి ఈ ర్డిండేళ్ులో ఆ దిశగా ఏిం ప్రయతిిం జరిగింది? తెలింగాణ్ పురోగమనిం సరైన దిశలో స్థగుత్వింద్య?

అనే వషయాలను పరిశీలిసేత నడిగడ్డ తెలింగాణ్ పురోగమన దిశలో పయన్నస్తతిందని వషయిం అర్ామవుత్వింది. వలస పాలకుల పాలనలో యాభై ఎన్నమిదేళ్ళుగా జరిగన

వధ్వింస్థన్ని సరిచేస్తత తెలింగాణ్ను ప్రపించ పటింలో సమనితింగా న్నలబెటేట ప్రయతాిలు జరుగుత్వన్నియనిది వాసతవిం. తెలింగాణ్ పోరాట సమయింలో

ARTICLE

తెలింగాణ్ ప్రజల హదయాలను గెలిచాడు కాబటేట 2014 ఎన్నిక్లోల పూరిత మ్మజ్యరిటీతో గెలువగలిగాడు. మిగతా పారటలు ఆ నమాకాన్ని తెలింగాణ్ ప్రజలోల

కింతమింది తెలింగాణ్ మేధావులు, వలస పాలకులు అనిటుటగా తెలింగాణ్ రావడ్ిం వలల తిరోగమనిం జరుగడ్ిం లేద్ధ సరిక్ద్య వలసపాలకుల క్ింటే ఎన్నిర్డటుల

సవపరిపాలన మ్మరుగన్న తేలిపోయిింది. తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడిన తరావత కూడా అభివదిున్న అడుడకుింట్టన్నకి, మన వాట్ట నీరు మనకు రాకుిండా చేయడాన్నకి వలస

పాలకులు పనుిత్వని కుట్రలను వజయవింతింగా ఎద్ధర్కకింటుింది ప్రభుతవిం. పెిండిింగ్లో ఉని పాత ప్రజెకుటలతో పాటు కతత ప్రజెకుటల న్నరాాణాన్నకి పున్నద్ధలు
వేస్తతింది. తెలింగాణ్కు సహజమైన చరువులు, కుింటలు, గొలుస్త చరువులు, బావుల కాక్తీయ నమ్యన్న వయవస్థయ పదుత్వలను మిషన్ కాక్తీయ ద్యవరా పూరిత

చేయబోతోింది. ఆ ప్రయతాిలు మమార్ింగా స్థగుత్వన్నియి. తాగునీటి అవసరాలు తీర్చడాన్నకి మిషన్ భగీర్థ పథకాన్ని అమలు చేస్తతింది. వలసపాలకుల న్నర్లక్షయింతో

మరికి కూపింగా మారిన మ్యసీ నదిన్న ప్రక్షాళ్నిం చేసి సవచఛమైన నీటితో క్ళ్క్ళ్ల్లడేల్ల చేయడాన్నకి వశవప్రయతిిం చేస్తతింది. మ్యసీనది ఒడుడనే హైదరాబాద్ నగర్ిం
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న్నరిాింపబడి నద్ధలతోనే న్నగరిక్త న్నరాాణ్ిం జరుగుత్విందన్న, తెలింగాణ్ది మ్యసీ న్నగరిక్తని వషయాన్ని సగర్వింగా చపుపకునేింద్ధకు అన్ని చర్యలు తీస్తకుింటుింది.

మిషన్ కాక్తీయ, మిషన్ భగీర్థలతో పాటు, మ్యసీనది ఇద్ధవర్క్టిల్ల మించినీటితో పొింగపొరిల పారేటుట చేసేత మన వయవస్థయాలు బాగుపడ్తాయి. వయవస్థయిం

పిండుగవుత్వింది. పాతాళ్ింలోకి పోయి పైకి రానింటుని భూగర్ు జల్లలు చింబుతో అింద్ధకునేింత పైకి రాకున్ని ఇింటిింటికీ అింద్ధబాటులోకి వస్థతయి. నీళ్ళు పైకి

రావడ్ిం వలల భూతాపిం తగుగత్వింది. హైదరాబాద్ నగర్ిం, యాభై ఏళ్ు క్రితింలోల్ల చలలగా, ఆహాలదక్ర్ వాతావర్ణ్ింలో ఉింటుింది. మన పొల్లలకు నీళ్ుింద్ధతాయి.

ఆతాహతయలు లేన్న, ఆక్లిదపుపలు లేన్న తెలింగాణ్ ఏర్పడుత్వింది.

అల్లగే మన న్నధులు మనిం ఉపయోగించుకోవడాన్నకి సవపరిపాలనలో తెలింగాణ్కు అవకాశిం ఏర్పడిింది. మన రాషరిం ప్రతేయక్ింగా ఉిండ్టిం వలల

మనకివావలిున న్నధులు మనకివవక్ తపపద్ధ. ఇద్ధవర్క్టిల్ల ఇక్కడి న్నధులు ఆింధ్రప్రింతాన్నకుపయోగించే అవకాశమ్య లేద్ధ. రాష్ర్టటన్నకి రావాలిున న్నధుల కోసిం

కేింద్రింపై ఒతితడి పెించడ్ిం, న్నయయసమాతింగా రావాలిునవ పొిందడాన్నకి తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం వశేషింగా క్ష్ట చేస్తతింది. అల్లగే ఉద్యయగ న్నయామకాల వషయింలోనూ
మన ఉద్యయగాలు మనిం పొింద్ధత్వన్నిిం. పదవ షెడ్యయల్ఫలో ఉని సింసాలకు సింబింధిించి కన్ని సమసయలున్ని తెలింగాణ్ ఉద్యయగాలను తెలింగాణ్ వాళ్ళు పొిందడాన్నకి
ప్రభుతవిం న్నరివరామక్ష్ట చేస్తతింది. ఈ వషయింలో టీపీపీఎసీు చేస్తతని క్ష్ట అదివతీయిం. సవలపకాలింలోనే టీపీపీఎసీు దేశింలోన్న మిగతా రాష్ర్టటల పబ్లలక్ సరవస్ క్మిషన్

లకు ఆదర్శింగా న్నలిచిిందింటే మన పురోగమన దశ ఎల్ల ఉింద్య అర్ామవుత్వింది. తెలింగాణ్ వసేత నక్ులైటల వజింభణ్ బాగా పెరుగుత్విందని ఆింధ్రుల బెదిరిింపులు
కూడా అబద్యులన్న తేలిపోయిింది. ఆింధ్రపాలకులు నక్ులైటల ఉదయమాన్ని ఎింత అమానుషింగా అణ్చివేస్థరో తెలియింది కాద్ధ. తెలింగాణ్ భాషకు పార్లమ్మింటర గౌర్విం
తీస్తకురావడ్ింలోనూ, తెలింగాణ్ స్థింసకతిక్ వైభవాన్ని ప్రపించాన్నకి చాటడ్ింలోనూ, తెలింగాణ్ ఆతాగౌర్వాన్ని న్నలబెటటడ్ింలోనూ ఈ ర్డిండేళ్ు సవపరిపాలన
తెలింగాణ్కెింతో భరోస్థన్నచిచింది. ఈ ర్డిండేళ్ు తెలింగాణ్ మనకేిం చబుత్వింద్య పరిశీలిద్యదిం.

తెలింగాణ్ జ్యతికి, భాషకు, ప్రింతాన్నకి వేలేిండ్ల ప్రచీనత్వింది. బౌద్ధదల కాలింన్నటికే అద్ధుతమైన చరిత్రుింది. మొటటమొదటి తెలుగు రాజులైన

శాతవాహనుల రాజధానులు తెలింగాణ్లో ఉన్నియి. అయితే స్థవతింతాయరనింతర్ిం పరాధీనమైన దక్కన్ ఐద్ధనిర్ దశాబాదల పోరాట్టల ఫలితింగా వలసపాలన నుిండి
వమకిత పొిందిింది. తెలింగాణ్ రాషరింగా ఈ రాషరిం వయస్త ర్డిండేళ్ళు. నూతనింగా ఏర్పడిన రాష్ర్టటన్ని అించన్న వేయడాన్నకి ర్డిండు సింవతురాల కాలిం సవలపకాలమే
అయిన్న భవషయత్వత తెలింగాణ్ సవరూప సవభావాలను అించన్నవేసే పున్నదిరాళ్ళు పడ్ట్టన్నకి తకుకవ సమయమేిం కాద్ధ.

తెలింగాణ్ రాష్ర్టటదయమ కాలింలో తెలింగాణ్ ప్రతేయక్ రాషరిం కావడ్ిం వలల అన్ని వధాలుగా తెలింగాణ్ నషటపోత్విందన్న, క్ర్డింటు కర్తతో పాటు నక్ులైటల

వజింభణ్ ల్లింటివ జరుగుతాయన్న వలస పాలకులు బెదిరిించారు. క్ర్డింటు తీగలు బటటల్లరేస్తకుింట్టన్నకి కూడా పన్నకి రావన్న హేళ్న చేస్థరు. క్లిసి ఉింటేనే అభివదిు

స్థధ్యమన్న సన్నియి నొకుకలు నొకాకరు. తెలింగాణీయలు కూడా కిందరు వారికి వింతపాడారు. రాషర వభజన జరిగతే ఫ్యయడ్ల్ఫ తెలింగాణ్ ఏర్పడుత్విందన్న

తెలింగాణ్ను బలపరిచారు. ర్క్ర్కాల వాదనలు లేవదస్థరు. ఏదిఏమైన్న తెలింగాణ్ ఏర్పడిింది. టి.ఆర్.ఎస్. అధికార్ింలోకి వచిచింది. పనేిిండేళ్ళు న్నరివరామ పోరాటిం
చేసిన టి.ఆర్.ఎస్., తెలింగాణ్ రాషర స్థధ్న కోసమే ఏర్పడిన టి.ఆర్.ఎస్. తెలింగాణ్ను తెచిచన పారట అధికార్ింలోకి రావడ్ిం సహజిం... న్నయయిం కూడా. సవపరిపాలన,

తెలింగాణ్ అసితతవిం, భాషా స్థహతయ స్థింసకత్వలపై వవక్ష, వనరుల ద్యపిడీ, తెలింగాణ్ ఆతాగౌర్విం ల్లింటి అనేకాింశాల ఆధార్ింగా పెలులబ్లకిన పోరాట్టల

నేపథయింలోించి తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడిింది. తెలింగాణ్ ఏర్పడితే కిందరు మేధావులూహించనటుల స్థమాజిక్ తెలింగాణ్ ఏర్పడ్కున్ని స్థమాజికాింశాలకు మాత్రిం
ప్రధానయతివవడ్ిం జరిగింది. ఇింద్ధకు ఉద్యహర్ణ్గా ఇదదరు ఉప మఖయమింత్రులను స్థమాజిక్ింగా వెనుక్బడిన కుల్లల వారికివవడ్ిం, తెలింగాణ్ పబ్లలక్ సరవస్ క్మిషన్
చైర్ాన్ ల్లింటి గొపప హోద్యగల పదవన్న దళిత్వల కివవడ్ిం చపుపకోదగగ వషయిం. అల్లగే ప్రభుతవింలో అతి కీలక్మైన ఆరిాక్ మింత్రి పదవన్న, ప్రెస్ అకాడ్మి చైర్ాన్, ఎసీు

కార్కపరేషన్ చైర్ాన్, స్థింసకతిక్ ర్థస్థర్ధి పదవులను బడుగు, బలహీన కుల్లలవారికివవడ్మ్య గమన్నించదగగ వషయమే. కిందరూహించనటుట ఫ్యయఢల్ఫ తెలింగాణ్,
మరికిందరూహించినటుట పూరిత స్థమాజిక్ తెలింగాణ్ కాకుిండా ప్రజ్యస్థవమిక్ తెలింగాణ్ వైపు రాషరిం పరుగులు తీయడ్ిం చపుపకోదగగ అింశిం.

ARTICLE

వలస పాలకులు బెదిరిించినటుట తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడితే తెలింగాణ్కు క్ర్డింటు క్రువు ఏర్పడ్లేద్ధ సరిక్ద్య తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం తీస్తకుని చర్యల వలల

24 గింటల వద్ధయత్ సర్ఫరా స్థధ్యమైింది. వద్ధయత్ సౌధ్లో కాన్న, వద్ధయత్ ర్ింగింలో కాన్న ఆింధ్రుల జోకాయన్ని, అడ్డింకులను ఎద్ధరోకవడ్ిం వలల ఈ పన్న స్థధ్యమైింది.

సమైక్య రాషరింలో క్ర్డింటు కోతలేన్న దినిం లేకుింటే తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడిన తరావత అతికదిద రోజులోలనే క్ర్డింటు కోతలేన్న రాషరింగా రూపుదిద్ధదకింది. ఇది

అద్ధుతమైన వజయమే. తెలింగాణ్ వయవస్థయ ర్ింగాన్నకి సహజమైన కాక్తీయల నమ్యన్న గొలుస్త చరువులు, చరువులు, కుింటలు, బావుల పార్క్ింతో పాటు నీటి

ప్రజెకుటలను వజయవింతిం చేస్తకుింటే తెలింగాణ్ వయవస్థయర్ింగాన్నకి తిరుగుిండ్ద్ధ. ఇపపటికీ అర్వై శాతిం పైగా జన్నభా గ్రామాలోల, వయవస్థయింపై,

వయవస్థయాధారిత పనులపై బత్వకుతెింటే ఆ వయవస్థయాన్ని వలస పాలకులు న్నర్లక్షయిం చేయడ్ిం వలలనే తెలింగాణ్లో క్రువు పరిసిాత్వలు ఏర్పడాడయి. వయవస్థయిం
దిండుగ అని వలసపాలకుల మాటలను పూర్వపక్షిం చేసి వయవస్థయాన్ని పిండుగగా మార్చడాన్నకి తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం చితతశుదిుతో పన్న చేస్తతనిటేట అన్నపిస్తతింది.

అింద్ధకు మిషన్ కాక్తీయ పథక్మే న్నలువెత్వత స్థక్షయిం.

ర్డిండేళ్ు కిింది వర్కు అింటే తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడేమింద్ధ వర్కు బస్తులోల తెలింగాణ్ యాసలో మాట్టలడితే నవవనటుట చూసేవారు. హేళ్న చేసేవారు. ఈ

వషయింలో అనేక్స్థరుల గొడ్వలు జర్గడ్ిం కూడా నేను చూశాను. ఉదయమిం జరుగుత్వని కాలింలోనే ఇల్ల ఉింటే అింతకుమింద్ధ ఎల్లింటి పరిసిాత్విండేవో

అర్ామవుతూనే ఉింది క్ద్య! అల్లగే సచివాలయాన్నకి పోతే తెలింగాణ్ యాసలో మాట్టలడేవాళ్ళు క్నబడ్టమే అతి తకుకవ. విందమిందిలో ఐద్యరుగురు తెలింగాణ్ వాళ్ళు
క్నబడితే ఎకుకవ. అింతా రాయలసీమ లుింగీలు, కోస్థత పించల వాళ్ళు. అతి కదిదమింది తెలింగాణ్ వాళ్ుయిన్న తమ భాషలో మాట్టలడ్ట్టన్నకి జింకేవారు. ఎింద్ధక్ింటే

అధికారులు, పాలకులింతా వాళ్ళు కాబటిట. మాట్టలడితే ప్రతయక్షింగాన్న, పరోక్షింగాన్న హేళ్న చేసేవారు. తెలింగాణ్ వచిచింతరావత సిటీ బస్తులోల, సచివాలయింలో అన్ని,
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తమీాలు, బావా, బామరుదల వరుసలు, ఏిందిరా మామా పిలుపులు, అకాక, అవావ పలుక్రిింపులు వనబడుత్వన్నియి. తెలింగాణ్ తమాలుల, అనిలు, తాతలు, అక్కలు తమ

భాషను, యాసను న్నర్ుయింగా, హాయిగా మాట్టలడ్గలుగుత్వన్నిరు. కె.సి.ఆర్. తెలింగాణ్ జీవద్యుషకు పార్లమ్మింటర గౌర్విం తీస్తకచిచ ఆ భాష అింతట్ట

మాట్టలడ్ట్టన్నకి తెలింగాణ్ ప్రజలోల భరోస్థను క్లిగసేత, తెలింగాణ్ రాషర ఏరాపటు తెలింగాణ్ భాషను అన్ని సిందరాులోలనూ న్నర్ుయింగా, న్నసుింకోచింగా మాట్టలడు

ధైరాయన్నిచిచింది. భాషపై వవక్ష తెలింగాణ్ పోరాట్టన్నకి కార్ణ్మయితే రాషర ఏరాపటు ఆ వవక్షను జయిించిింది. అింద్ధకు కె.సి.ఆర్. ల్లింటి ప్రజ్యన్నయకుడు తెలింగాణ్

నుడికార్ింలో మాట్టలడి స్థమానయ ప్రజలోల భాష వషయింగానూ ఆతా వశావస్థన్ని క్లిగించడ్ిం మఖయ కార్ణ్ిం. తెలింగాణ్ భాష సింసకతభూయిషట పిండిత భాష కాకుిండా
అటటడుగు వరాగల జీవద్యుష కావడ్ిం, ద్యన్నకి కె.సి.ఆర్ ప్రతిన్నధి కావడ్ిం తెలింగాణ్ బడుగు ప్రజల న్నక్రిషించిింది.

స్థింసకతిక్ ర్ింగింలోనూ, సింక్షేమ ర్ింగింలోనూ బడుగు, బలహీన వరాగల దష్టటకోణ్ిం కట్టటచిచనటుట క్నబడుత్వింది. వతి క్ళాకారులైన చిింద్ధ భాగోత్వలు,

ఒగోగలుల, భాగవత్వలు, మిందెచుచలు, కాటికాపల వాళ్ళు, శార్ద్య వాళ్ళు, స్థధ్న్నస్తరులు, గుడేడలుగులోలుల, జ్యింబపురాణ్క్థల వాళ్ళు... ల్లింటి అనేక్ క్ళ్లను ప్రోతుహసేత

తెలింగాణ్ స్థింసకతిక్ ర్ింగిం ప్రజ్యక్ళ్లకు ఆటపటుటగా ఉింటుింది. సమైక్య రాషరింలో చాల్లవర్కు బ్రాహాణీయ కుల్లలే తపప బడుగు కుల్లల క్ళ్లకు

ప్రోతాుహమిందిించిింది చాల్ల తకుకవ. ఈ రోజు తెలింగాణ్లో శ్రామిక్ కుల్లల పిండుగైన బత్వక్మాను జ్యతీయ పిండుగగా జరుపుకుింటున్నిమింటే అది తెలింగాణ్

రాషరిం ఏర్పడిన ఫలితింగానే. అయితే సిన్నమా ర్ింగింలోనూ, చానెలుులోనూ తెలింగాణ్ సింసకతిన్న ఉనితీక్రిించే కార్యక్రమాలను, సిన్నమాలను వరివగా ప్రోతుహించాలేు
ఉింది. తెలింగాణ్ క్థలను, భాషను క్థాన్నయకులపయోగించి వసతతింగా సిన్నమాలు తీయాలి. బలమైన మీడియాను సమర్ావింతింగా ఉపయోగించుకన్న మన

స్థింసకతిక్ వైభవాన్ని అింతరాుతీయ స్థాయికి తీస్తకెళాులి. తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం ఆధ్వర్యింలో కదిద కాలింలోనే సిన్నమా ర్ింగింలోనూ, చానెల్ఫులోనూ తెలింగాణ్తనిం
వస్తతిందనడ్ింలో సిందేహిం లేద్ధ. అల్లగే సింక్షేమ ర్ింగింలోనూ తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం తనదైన మద్రతో కార్యక్రమాలు రూపొిందిస్తతింది. దళిత్వలకు మ్యడెక్రాలు

భూమి, ఇిండుల లేన్న పేదలకు డ్బుల్ఫ బెడ్రూింలివవడ్ిం, వద్యుపయ పిింఛన్ పథకాలను ప్రర్ింభిించిింది అమలు చేస్తతింది. వీటిన్న పూరిత స్థాయిలో అమలు చేసి తననుతాను

న్నరూపిించుకుింటుదనడ్ింలో సిందేహిం లేద్ధ. అల్లగే బౌదద క్షేత్రాన్ని న్నరిాించే కార్యక్రమిం, 125 అడుగుల అింబేదకర్ వగ్రహ స్థాపన ల్లింటి మానవీయ పనులు
వలసపాలనలో ఊహించినవ కాద్ధ. కె.జి టు పి.జి ఉచిత వదయను వజయవింతింగా అమలు చేసి తెలింగాణ్ బడుగు కుల్లల Right to education హకుకను తీరిచ
తనదైన మద్ర వేస్తకుింటుిందనడ్ింలోనూ సిందేమిం లేద్ధ.

ఈ ర్డిండేళ్ులో తెలింగాణ్ ప్రభుతవిం ద్యద్యపన్ని ర్ింగాలోలనూ తెలింగాణ్ అభివదిున్న అడుడకుింట్టన్నకి ఆింధ్ర న్నయకులు పనుిత్వని కుట్రలను, అడ్డింకులను

ఎద్ధర్కకన్న సమనితింగా న్నలబడ్గలిగింది. ఇక్ మింద్ధ కూడా న్నలబడుత్విందనడ్ింలో సిందేహిం లేద్ధ. ఇింద్ధకు కార్ణ్ిం సమర్ావింత్వడు, వ్యయహక్ర్త, రాజనీతి
కోవద్ధడు, తెలింగాణ్ ప్రేమియైన కె.సి.ఆర్. న్నయక్తవిం. ర్డిండేళ్ు తెలింగాణ్, వలసపాలకుల పాలనలో క్ింటె తెలింగాణ్ బ్లడ్డల పాలనలోనే రాషరిం సర్వతోమఖావదిు

స్థధ్యమన్న, కె.సి.ఆర్. న్నయక్తవిం కిింద తెలింగాణ్ భద్రింగా ఉింటుిందన్న, బింగారు తెలింగాణ్ స్థధ్యమేనన్న ఘింట్టపథింగా చబుత్వింది. అన్ని స్థమాజిక్ వరాగలకు

పాలన్నర్ింగింలో, న్నర్ణయాధికార్ింలో సమాన ప్రతిన్నధ్యమివావలన్న వస్తతని స్తచనను దష్టటలో పెటుటకన్న మింద్ధకెళితే కె.సి.ఆర్.కు తిరుగులేద్ధ. ఇపపటికే సరేవలు

భార్తదేశింలోన్న మఖయమింత్రులోల కె.సి.ఆర్.కు ప్రథమ స్థానమిచాచయి. ఏదేమైన్న వలస పాలన క్ింటె సవపరిపాలనే ఉతతమోతతమైనదన్న, తెలింగాణ్ రాషరిం ఏర్పడ్టిం,
తెలింగాణ్ ప్రజలకు వర్ప్రద్యయిన్నయన్న ర్డిండేళ్ు తెలింగాణ్ చాటి చబుత్వింది.

ఇల్ల నీళ్ళు, న్నధులు, న్నయామకాలు, సవయిం పరిపాలన నేపథయింలో ఏర్పడిన తెలింగాణ్ రాషరిం వాటిన్న

పూరితచేస్తత పురోగమన దిశలో పయన్నస్తతింది. అమర్వీరుల కుటుింబాలోలించి ఒకకక్కరికి ఒక్ ఉద్యయగిం ఇస్తత

తన మానవీయతను చాటుకుింది. హైదరాబాద్ను వశవనగర్ిం, ఐటీహబ్గా తీరిచదిదదడ్మే కాకుిండా తెలింగాణ్

సవింతిం చేస్తకుింటూనే కాక్తీయల ప్రక్తిసిదు నమ్యన్న అభివదిుతో పురోగమిస్తత దేశాన్నకే ఆదర్శ నమ్యన్నగా
న్నలుస్తతిందనడ్ింలో సిందేహిం లేద్ధ. ఈ పురోగమనిం తెలింగాణ్ ప్రతేయక్ రాషరింగా ఏర్పడ్టిం వలలనే
స్థధ్యమవుత్విందనిది వాసతవిం.

-

ARTICLE

రాష్ర్టటన్ని బింగారు తెలింగాణ్గా, దేశాన్నకే తలమాణక్ింగా తీరిచదిదేద క్ష్టలో న్నమగిమై ఉింది. ఆధున్నక్ అభివదిున్న
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అస్తిత్వ స్పృహతో అంకురంచిన ATA
‘‘దూరమైన కొద్దీ పెరుగును అనురాగం’’ అననది ఓ కవి వాకుు. అది మట్టి నుంచి కావచ్చు. మనుషుల నుండి కావచ్చు. పుట్టిన ఊరును,

పెనవేసుకునన బంధాలను దూరం చేసుకొని స్ముద్రాలను దాట్ట దేశదేశాల్లో ఉంటునన తెలంగాణ బిడ్డలు త్మ స్ంస్ృతిని, అందుల్ల

భాగమైన పండుగలను, ఆచార వయవహారాలను స్జీవంగా నిలుపుతూ వాట్టని విశవవాయపిం చేయడ్ం అభినందించదగిన విషయం. త్మ
చ్చట్టి పాశాుత్య నాగరకత్, స్ంస్ృతి పరవళ్ళు తొకుుతునాన, తెలంగాణ ఘనసంస్ృతిక వారస్త్వమైన బతుకమమ, బోనాలు లంట్ట

పండుగలను సమూహికంగా నిరవహించ్చకుంట్ట, త్మతో పాటు త్మ పిలోలనూ భాగసవములను చేస్త, మూలలను

పదిలపరుచ్చకోవడ్ం దావరా వార స్వవయ అస్తిత్వవనిన ప్రకట్టంచ్చకుంటునానరు. మనుగడ్ కోస్ం మన ఊరని, మన వారని వదిలివచిునా,
మన ప్రజలను, ప్రంత్వనిన స్దా స్మరణల్ల ఉంచ్చకోవడ్ం చాల అభినందనీయం.

ఇది తెలంగాణ జీవిత్ం నేరపంది. సమూహిక జీవన త్త్వం తెలంగాణ ప్రజల మానవీయ కోణానిన తెలుపుతుంది. ఎకుడి నుండి

తెలంగాణకు వచిునా, తెలంగాణ నుండి ఎకుడికి వెళ్ళునా, సట్ట మనుషులతో పాటు, నీళ్ులగా కలిస్తపోత్వరు. కువావరం లేని మనుషులు.
కుట్టల ఎతుిగడ్లకు పోనివాళ్ళు. త్మ భాషను, యాస్ను ప్రణంల భావిసిరు. కడుపారా మాట్లోడుత్వరు. కష్టిల్లో ఉననవార పట్ో

కదిలిపోత్వరు. ఉననంత్ల్ల స్రుీకుంట్ట, ఉననత్ విలువలతో జీవిసిరు. తెలంగాణ జీవిత్ంల్ల ప్రథమిక భాగమైన సంస్ృతిక కోణమే
తెలంగాణ ప్రజలను ఆత్మగలో మనుషులుగా ఆవిషురసుింది. ఆ ఆత్మమయ భావనే అమెరకాల్ల ఉనన తెలంగాణ బిడ్డలందరనీ ఏకం

చేస్తంది. మట్టితో పెనవేసుకునన మమత్లిన త్ట్టి లేపింది. వరిమాన తెలంగాణ బ్రతుకు చిత్రానిన అవగాహన చేసుకొనే కొత్ి చూపునిచిుంది.
త్మ ప్రంత్వనికి, ప్రజలకు ఎంతో కొంత్ మేమూ చేయాలనన దృకపథానిన పెంచింది. అందుల్ల భాగంగానే ‘‘అమెరకన తెలంగాణ

అసోస్తయేషన’’ (ఎ.ట్ట.ఎ.) పేరుతో ఆరగనైజేషనను ఏరాపటు చేసుకొని తెలంగాణ సంస్ృతిక వైభవం వెళ్ళువెత్తిల ఉత్సవాలను

జరుపుకుంటునానరు. మన స్ంస్ృత్మ సంప్రదాయాలూ, కళ్లూ ఎంత్ గొపపవో చాట్ట చెపపడానికి ఏరపరచిన ఈ వేదిక మనమందరం

ఒకచోట్ కలుసుకోవడ్మే కాకుండా, ఈ దేశానికి, ఈ ప్రజలకు మన సంస్ృతిక వైభవానిన గరవంగా చాట్ట చెపేపందుకు

ARTICLE

ఉపయోగపడుతుంది. తెలంగాణ ఉదయమమే అస్తిత్వ, ఆత్మగౌరవ పోరాట్ం. ఒక వయకిి యొకు అస్తిత్వం గాని, ఆత్మగౌరవం గాని, అత్ను
నివస్తసుినన ప్రంత్ం మీద, మాట్లోడుతునన భాష మీద, ఆచరసుినన స్ంస్ృత్మ సంప్రదాయాల మీద ఆధారపడి ఉంట్లయి. అందుకే

వలస్వాదులెపుపడూ ప్రజల భాష్ట స్ంస్ృతుల మీద, చరత్ర మీద దాడి చేసిరు. ప్రతి వయకిి మూలలూ పుట్టిపెరగిన ఊరు, ఆడిపాడిన

స్ననహితులూ, స్నినహితులతో పెనవేసుకొని ఉంట్లయి. కనుకనే ఆ మూలలను మరచిపోకుండా, మళ్ళు మననం చేసుకొనే ప్రయత్నమే

మీ ఈ విశిషి కారయక్రమాల నిరవహణ. మీరు స్ంపద స్ృష్టికరిలే కాదు, సంస్ృతిక రాయబారులు కూడా!

అమెరకాల్ల అనినంట్టకంటే విలువైనది స్మయం. అలంట్ట విలువైన స్మయానిన 3 నెలలుగా వెచిుంచి, ఈ ఉత్సవాలను విజయవంత్ం

చేయాలని అనేకులు శ్రమిసుిండ్డ్ం త్మ స్ంస్ృతి పట్ో వారకి గల అవాయజమైన ప్రేమను తెలియజేసుింది. నిరావహకులు చెపిపన దాని

ప్రకారం ఎవరకి ఏ బాధ్యత్ అపపజెపిపత్త ఆ బాధ్యత్ను పూరి చేయడానికి అవస్రమైన డ్బ్బు, శ్రమ, స్మయం కేట్లయించ్చకొని దానిని
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పూరి చేయడ్మనేది అభినందించదగిన విషయం. స్మయపాలన, ప్రణాళ్ళకాబదీమైన కారాయచరణ అమెరకా జీవిత్ం నేరపంచే గొపప

విలువ. ఈ ఉత్సవాలల్ల తెలంగాణకే త్లమానికమైన అనేక మంది కళాకారులచే సంస్ృతిక ప్రదరశనలను ఏరాపటు చేయడ్ం, తెలంగాణ
భావజాల వాయపిి కోస్మే కాకుండా, తెలంగాణ జన జీవిత్వలిన చిత్రిక పటేి కవులు, రచయిత్లను భాగసవములను చేయడ్ం, తెలంగాణ

రాషర సధ్నోదయమంల్ల ముందు నిలిచి, రాష్ట్రానిన సధంచి, బంగారు తెలంగాణకు బాట్లు వేసుినన నేత్లను ఆహావనించడ్ం, ఇంకా అనేక
మంది లబీప్రతిషుులైన ప్రతిభావంతులెందరనో ఈ ఉత్సవాలల్ల పాలుపంచ్చకొనేల చేస్త తెలంగాణ ఖ్యయతిని దశదిశల వాయపింపజేస్న
ప్రయత్నం చరత్రల్ల నిలిచిపోయే అరుదైన ఘట్ిం.

మనుషులిన ప్రేమించడ్ం మానవత్వం. మట్టిని ప్రేమించడ్ం మహోననత్ త్త్వం. మీరు ఈ రండింట్టనీ ప్రేమిసుినానరు కనుకనే

మాత్ృదేశానికి ఇంత్ దూరంల్ల ఉనాన, మనసు మాత్రం ఇకుడే కొటుికుంటుంది. మనిష్ట ఎపుపడూ ఒంట్రగా మనజాలడు.

స్మూహంతోనే త్న అస్తిత్వవనిన వెదుకుుంట్లడు. అందుకే మీరు స్మాజంతో అనుస్ంధానమై అనేక స్నవా కారయక్రమాాు చేపడుతూ

పునీతులవుతునానరు. మనం ఏ ప్రంత్ంల్ల పుడుత్వమో, ఏ ప్రజల మధ్యన పెరగి పెదీవాళ్ుమవుత్వమో, ఆ ప్రంత్ం అభివృదిి కోస్ం, ఆ
ప్రజల స్ంక్షేమం కోస్ం కృష్ట చేయడ్ం కనీస్ ధ్రమం. అందుకే స్ంబ్బరాలతో పాటు సమాజిక బాధ్యత్నూ వీరు మరువడ్ం లేదు. ఈ
ఉత్సవాలల్ల పాల్గగనే అమెరకాల్లని ప్రతి తెలంగాణ వారకి ‘‘అడాప్ి ఏ ఫారమర, అడాప్ి ఏ టంపుల” లంట్ట గొపప పిలుపుని ఇవవడ్ం

అభినందనీయం. ఎంత్ పవిత్రమైన ఆల్లచనలు. బ్రతుకుదెరువు కోస్ం, మెరుగైన జీవిత్వల కోస్ం పేగు బంధాలను తెంచ్చకొని

అహోరాత్రులు కషిపడుతునన వీరల్ల మాత్ృభూమి పట్ో, ఇకుడి మనుషుల పట్ో ఉనన నెనరు అనిరవచనీయమైనది. ఇపుపడు ఎంతోమంది

విదేశాల్లో ఉంట్ట కూడా త్వము చదివిన బడినో, సవంత్న పందిన గుడినో, బాగు చేయడానికి త్మ స్ంపాదన త్రపున కూడా ఉత్ిమ
స్నవకు పిలుపునివవడ్ం పది మందికి ఆదరశం. రైతు పచుగా ఉంటే స్మాజం పచుగా ఉంటుంది. గుడి పదిలంగా ఉంటే పది మందికి

సవంత్న చేకూరుతుంది. ఇక చెరువు ఊర కలపత్రువు. అది త్న పిలోలిన కాపాడే త్లిో కోడి. ఈ వేడుకకు వచేు ప్రతి ఒకుర ఊరల్ల రైతు

ఉంట్లడు. చితికిపోతునన అత్నికి ఆపననహస్ిమందిస్ని బతుకుపై ఆశ చిగురు తొడుగుతుంది. ఒక జీవిత్ం నిలబడుతుంది. ఒక చెరువు
ఉంటుంది. దానిని పునరుదిరస్ని వేలది జీవిత్వల్లో వెలుగు నింపుతుంది. ఒక గుడి ఉంటుంది. దానిని నిలబెడిత్త ఊరు నిలకడ్గా
ఉంటుంది. ఇది కదా ఉత్సవాల నిరవహణ దావరా సధంచే అస్లైన మానవీయ లక్ష్యం!

స్ందరభంల్ల భాష, స్ంస్ృతి, వనరులు, మానవ విలువలు, మానవ స్ంబంధాలు, ఆత్మ గౌరవం మొదలైన వాట్ట చ్చట్టి ఉదయమ ఆకాంక్ష్
కొనసగిన ఫలిత్మే ఈ త్రం వారల్లనూ పురవిపిపన ఈ అస్తిత్వ స్పృహ. మానవజాతి చరత్రల్ల జరగిన విముకిి పోరాట్లనినంట్టకి

కారణాలు రండేరండు. ఒకట్ట అస్తిత్వ ఆకాంక్ష్. రండోది ఆత్మగౌరవ ఆకాంక్ష్. అస్తిత్వ ఆకాంక్ష్ సవత్ంతోయోదయమానికి దారత్మస్ని, ఆత్మగౌరవ

ఆకాంక్ష్ తెలంగాణ ఉదయమానికి నాంది అయియంది. సుద్దరఘ పోరాట్లలు, అనేక త్వయగాలు, చివరకి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కెస్తఆర గార
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ఈ ఉత్వసహం, ఈ అంకిత్భావం, ఈ స్నవాత్త్పరత్ తెలంగాణ అస్తిత్వ స్పృహతో చిగురయి తొడిగిందే! తెలంగాణ ఉదయమం కొనసగిన

ఆమరణ నిరాహార ద్దక్ష్తో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రానిన ఏరాపటు చేసుకొనానం. తెలంగాణ రాషరం ఏరాపటుతో మనం భౌగోళ్ళకంగా,

రాజకీయంగా విముకుిలమైనాం. కానీ, ఆరికంగా, సమాజికంగా, సంస్ృతికంగా ఇల అనిన రంగాల్లో అభివృదిి కావాలిస ఉంది. అందుకే
ఉదయమం విజయవంత్మై సధంచ్చకొనన స్వరాషరంల్ల బ్రతుకు బంగారుమయం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి కెస్తఆర గారు మానవీయ
కోణంతో త్మసుకుంటునన అనేక స్ంక్షేమ కారయక్రమాలు, అభివృదిి పథకాలు తెలంగాణ సినానిన జాత్మయ, అంత్రాాత్మయ వేదికలపై

American Telangana Association

157

స్ముననత్ సియిల్ల నిలపడ్ం దావరా ప్రపంచంల్ల ఎకుడెకుడో ఉనన తెలంగాణ వార గుండెలు గరవంతో ఉపపంగుతునానయి. ఒకపుపడు

పది మంది తెలుగువాళ్ు మధ్యల్ల ఉనాన తెలంగాణ వాడిగా చెపుపకోవడానికి ఆత్మనూయనత్కు ల్లనైన స్తితిల్లంచి, ఇపుపడు నేను తెలంగాణ
వాడిని అని స్గరవంగా చెపుపకొనే స్తితిల్లకి వచాుము. ఇదంత్వ కెస్తఆర నాయకత్వంల్ల స్బుండ్ వరాాల స్మరోత్వసహంతో జరగిన
తెలంగాణ ఉదయమ చైత్నయమే!

ఇపుపడిపుపడే పురుడు పోసుకునన మీ స్ంస్ి అతుయననత్ ఆశయాలతో ఉననత్ శిఖ్రాలకు చేరుకోవాలి. ప్రపంచం నలుమూలల్లో ఉనన

తెలంగాణవాదుల ఐకయత్కు మీ కారయక్రమాలు స్ఫూరిగా నిలవాలి. పడి లేచిన తెలంగాణ పకపకా నవేవల మనమందరం కలిస్త

పనిచేయాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కెస్తఆర గారు చేపడుతునన అనేక కారయక్రమాలకు మీరు విశవవాయపి మదీతుిను
కూడ్గట్లిలి. చెమట్ బిందువు చిందించి స్ంపాదించిన మీ స్ంపద తెలంగాణ వికాసనికి పెటుిబడిగా మారాలి. భవిషయతల్ల

ఎదురవబోయే ఎలంట్ట స్వాళ్ునైనా ఎదురోువడానికి మనమంత్వ స్ంఘట్టత్ శకిిగా ఎదగాలి. మన కళ్లూ, సహిత్వయలను మీ వేదికపై
వెలిగించాలి. ఇకుడి మట్టికి అకుడి మనుషులకు వారధ మీరు! భారత్దేశం గరవంచదగగ మేధోస్ంపతిి మీరు. మీ ఎదుగుదలకు

కారణభూత్మైన మన దేశానిన, రాష్ట్రానిన ఎననడూ మరువరని భావిసిను. త్లిోదండ్రులనూ, రకి స్ంబంధీకులను, మిత్రులను వదిలి,

పరాయి దేశంల్ల పనిచేసుినన మీరు మానవత్వ విలువలే ఆలంబనగా, అనిన రంగాల్లో అభివృదిిని సధసిరని భారత్దేశం గరవంచదగగ
వయకుిలుగా ఎదుగుత్వరని మనస్ఫూరిగా కోరుకుంటునానను. భౌతికంగా మీరు ఎకుడ్ ఉనాన, భావజాల పరంగా మన ప్రంత్ంపై గల

మమకారానిన ప్రత్మ వేదికపై పంచ్చత్వరని గట్టి విశావస్ంతో ఉనానను. సంస్ృతిక చైత్నయంతో, సమాజిక స్నవా దృకపథంతో, స్ంఘట్టత్

శకిిగా ఎదిగే స్ఫూరితో మీరు చేపటేి ప్రతి కారయక్రమం విజయవంత్ం కావాలని మనసరా ఆకాంక్షిసుినానను.

నారదాసు లక్ష్మణరావు
ట్టఆరఎస పలిటబ్యయరో స్భుయలు
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కరంనగర
సెల: 98490 59562

PALA PITTA

CALL US: 877-887-4974

One Simple Solution for all Your Communication Needs

VoIP Office, a leading provider of Cloud based communications, makes it
affordable and easy to connect to anyone, anywhere in the world. Our

Features

communications solutions meet the needs of any type of business in any

Unlimited calls to US & CANADA*

industry, from home offices to large enterprises. VOIP OFFICE is a

Free IP Phone

new-generation cloud based communications provider that offers all the

Auto attendent

features of your traditional PBX along with the latest functionality
enabled by the use of VoIP technology. Voip Office integrates easily with
your business applications, seamlessly integrating your desktop and your
office into one interconnected system.

Music on hold
Standard Call Queue
Conference Bridge
Find Me Follow Me
Caller ID Control

About VOIP OFFICE

Employee Directory

Founded in 2007

Direct Inward Dial

Over 75% of sales come from referrals

Direct End User Support

Locations in USA and India (Bangalore, Pune,
Ahmadabad & Hyderabad)

Standard Call Reporting
Outlook Integration
Click-to-Call

Organic Growth of over 10K users

Multi-Level IVR

OSP License approved by DOT in 2014 (C License)

Call Recording
Call Park

ISO 9001 Certified

Paging

Management team with IT recruiting background

USA

INDIA

Mobile App – IOS & Android
Desktop Application

VoIP Office LLC

Hyderabad

Enhance Call Queue

4000 Livernois Road,

34/A, Hitech City Station Road, Khanmet,

CRM Integration*

Troy, MI 48098

Madhapur, Hyderabad–500081

Integrated Fax

FAX: 248-786-6783

Bangalore

Barge / Whisper

www.voipoffice.com

No #32, 1st Floor, Inner ring road,

Telephone: 248-436-3600

Toll Free Number - 500 Minutes

Srinivagilu, Vivek Nagar, Koramangala,
Bangalore - 560 047
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Answers to Crossword Puzzle from page 146

సమాధానాలు:

అడ్డం: 1. ఆదరబాదర, 6. నత్త,7. సబ్బు,8. పైలం,9. పత్నం,10. నయరగా,12. వీణ,13. యజ్ఞొపవీత్ం,15. తానం,16. గంగూర,18.
బాకీ,10. చేదు,21. సకినాలు,22. వందు

నిలువు: 1. ఆనపకాయ,2. దత్తత్,3.బాస,4. దబ్బున,5. తెలంగాణ,8.పైరవ,11. నవీనం,14. పతా,16. గందు,17. రసీదు,19. కీస,20. చేలు

Best Compliments to
American Telangana Association

From
Srungavarapu family
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PALA PITTA

SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TELANGANA LEADERS
By Krishna Chaitanya Allam

S

tephen R. Covey wrote the self help book “7
Habits of highly effective people”, it changed
many lives, individually and one at a time.
How to address the challenges with efficiency?
How it can be taken to next level, especially when you
are not addressing one single person but the entire
society. It is necessary to talk about mentalities and
mindsets of people. It is essential when you have to
lead and represent millions of people. Let’s talk about
how leaders of Telangana changed the way we see
politics, revolutionary acts, movements, speeches and
influenced a generation of millions of people. We will
follow the same principles that Stephen R. Covey used
in his book and let’s observe one by one how it will look
when the same are getting applied over a leadership
system.

Be Proactive
HABIT 1
When it comes to the first habit, there are two kinds
of leaders. They are Reactive leaders and Proactive
leaders. Reactive leaders take a passive stance. They
say we do not have enough money; we have debts,
central government need to give us billions of rupees.
Leadership and decision making revolves around the
circle of concerns. Every speech or address meeting
consist only complaints and justifications for not
being capable. Problems exist. Claiming them again or
blaming someone else will not solve them. It is just a
self-fulfilling prophecy.

A recent statement from central government by
Honorable PM of India Sri Narendra Modi said that we
barely helped Telangana in terms of central funds yet
KCR (Honorable Chief Minister, Telangana) works with
what he has and the state of Telangana is remarkably
growing strong in every field, while the other Telugu CM
CBN (Honorable Chief Minister, Andhra Pradesh) has
always been complaining regardless how much funds
we have already given.

HABIT 2
Ask yourself this question.
Imagine you are at a funeral. A dead body is in front of
you. What if it is yours? What people might be saying
about you? Who will miss you? Did you leave your
footprints somewhere?
How does it feel? Strange isn’t it?
This is the most important question anyone can ask for
themselves. Covey says use your imagination to develop
a vision of what you want to become or achieve and use
your conscience to decide what values will guide you. It
gives a picture and an idea of end in the mind.
When Sri KCR garu re-started the Telangana movement
through his party the goals were clear, only one motive
to achieve, used non-violent strategies, and he was
never distracted at any point or stage of movement.
There has always been a clear vision and projection of
goals to achieve. Of course he alone did not accomplish
the dream of Telangana state, but it would not be
possible without him, and his strategic vision. There was
a beginning. There was an end.
Now imagine yourself as him. Ask yourself the same
question related to the funeral. How do you feel?
Very proud!! Isn’t it? Suddenly it feels like you can begin
anything with an end in mind.

Put First Things First
HABIT 3
We all have priorities. But schedules are tough. Timing is
always critical. The key is not to prioritize what’s on your
schedule, but to schedule your priorities.
Whenever Sri T. Harish Rao Garu (Honorable Minister of
Irrigation, Mining & Geology, Marketing and Legislative
Affairs) contests in elections winning is not a problem.
People always eagerly wait to see how much majority
he gets. He always gets a record majority. I wondered
why.

ARTICLE

Proactive leaders on the other hand work with a circle
of influence. They display well awareness and show that
they are in charge. They are aware of problems. They
may not have solutions right away but their thinking
and acting goes towards “what I can do for this” instead
of “I did not do because..”.

Begin With the End in Mind

How does he do what he does? I met few people from
Siddipet. Asked them how and why? They gave me a
high level explanation of why and how and it took one
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hour. I was amazed by the brief he gave me about
Harish Rao Garu.
He always fulfilled all his election promises. His priorities
are straight to the point. Ministers are very busy people.
Yet he always has time for people. He has time to follow
up whether a construction has been completed. He
always has time to stop by and make a quick visit to the
local people who voted him just to check how they were
doing.
There were many things he did that I remember during
Telangana movement. However, I remembered a
particular incident. During the Telangana agitation there
were police attacks on Osmania University several times.
Lots of students were arrested on multiple occasions.
While media, other politicians are busy with moment
related activities Harish Rao along with Sri Etela Rajendar
Garu (Honorable Minister of Finance) went to university
and made sure that students got released. It was not
shown in media, no one noticed. Some news paper
covered it in a small section.
It might be a small incident, but he chose what is right
and important rather than engaging in incidents which
can create media hype. It truly shows the power of
putting the first things first. Gives a clear sense of what
need to be done.

Think Win-Win
HABIT 4

ARTICLE

This is a very essential aspect for leaders. As a leader, it is
tough to accommodate for everyone. Win-Win does not
work unless the solution is optimal and both win. Leader
has to be courageous and nice to think win-win.
KCR Garu showed this attitude on several occasions.
Maintaining good relationships with all the states, central
government is really paying off. Unlike previous leaders,
neighbor states are now working with government and
discussing the mutually beneficial options on long due
issues and thinking win-win.
Sri KT Rama Rao Garu (Minister for Information
Technology, Panchayat Raj and Municipal Administration
& Urban Development, Government of Telangana. MLA,
Telangana) understands the importance of Win-Win just
like his father.
Corporations, companies and industries play important
role in improving state GDPs. Regardless what is
being advertized primary motive of any business is
financial gain. It has always been very tough to work
with government, corrupt officers, time consuming
permissions. New policies that Telangana initiated are
already a successful Win-Win campaign.
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In a recent speech by KTR Garu, he was asking Tim Cook
(CEO of Apple.Inc) to consider starting manufacturing
units and explained why Win-Win strategy is necessary for
governments and corporations. We have seen politicians
tied up with industrialists and getting corrupted. By
doing so, only that politician as an individual and the
company gets benefited. People and society loses.
KTR garu is well aware of these. He ensures that the
government is transparent and got highly successful in
bringing investments to the State of Telangana. Google,
Apple, Microsoft, Amazon are only few companies to
begin with. In an era of crony-capitalists and corrupt
politicians this type of transparency gives businesses
the comfort and ease they needed and people the trust
they seek.
The motto “Lets win as a government, let people win, let
the businesses win” is being followed right from the day
one after we formed the government.
Seek First to Understand, Then To Be Understood
HABIT 5
Empathy. It is a basic human necessity. It plays a major
role to understand a problem. A thorough understanding
of problem gives leaders the direction they need.
Irrigation engineers, IAS officers also feel amazed when
KCR Garu displays a complete understanding of the
problem and where to seek. A historical presentation
about water projects in assembly tells how much effort is
being done to understand the problem and root cause.
If you ever find yourself at Startup Company in Silicon
Valley, you will be asked “What problem are you solving?”
Necessity is the mother of invention. A famous quote
that has been much overused. Most of the startups are
comfort driven projects. Companies are at work to make
life easier. Then, I asked myself a fundamental question.
“What is a problem?”
If you go to KCR garu and ask him this question, he
probably says need to solve water issues, need to plan for
educational reforms, food, farmers, roads or something
like that. Basically primary needs.
If you go ask the same thing to a first world citizen, his
problem will be something like “I cannot reach my TV
remote. Need something cool to fix this”, “I feel lazy to
drive to a pizza store, or even ordering the same from
online also too much work, I need a magic button that
does something this. Amazon did invent this magic
button which does this job. But that’s not the point here.
“Problems are subjective.”
They are also time based. If you ask KCR Garu the same
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question what we just asked in 2010, he would have
said “We need Telangana state, achieving the same is my
only problem”
Problems differ with time, subject and many other
constraints. It is not a universal standard.
How to work with developed nations and progress with
them when they are inventing the magic buttons while
we are solving the problems with primary needs?
Why and how did multinational companies come to a
place where primary issues are still a work in progress?
How was it possible?
That’s when deep understanding comes into picture. First
world problems are different. 3rd world problems are
different. Understanding both needs, filling the gaps out,
providing platforms enable new doors and carve out new
paths.
Conventional process is to fix 3rd world problems, go
to 2nd then think about magic buttons. But it does not
work. By the time you reach 1st, the ones which are
already on 1st will be hard to catch up. Maintaining an
equilibrium between solving the 3rd world problems and
engage, indulge participate, develop, co-ordinate with
1st world innovations leads to a bright future. It is the
right way, the only way.
Rules are changed now. Governments need to change as
well to fit this requirement. Need to be flexible. Telangana
leaders understand this. That is why Telangana feels like a
friendly and flexible commodity to work with 1st world.
Regardless how much understanding you posses it will
all be useless when you are not understood. KCR Garu
always speaks people’s language. Talk about them, their
problems in their own way. Most of the Telangana leaders
are. There was a time people were afraid to speak in
Telangana dialect. Thanks to KCR garu, it is no longer
the issue. People are proudly and freely speaking their
native language.

Synergize
HABIT 6
Telangana has always known for its synergetic behavior.
No authentic Telangana festival is celebrated at home by
one’s own self. Every festival needs to be celebrated with
community. People are an integral part of everything.
They help each other to understanding and value each
other thus building a better future together.
We have all seen how the festivals like Bathukamma had
become a part of promoting self respect and synergy
during the moment. Now these festivals are being
celebrated globally. Thanks to our Honorable Member
of Parliament Kavitha Garu and her continuous efforts,
Bathukamma has become a mainstream event now.
Leaders formed a Joint Action Committee during the
movement. Everyone joined their hands. When one plus
one equals three or more, when the whole is greater than
the sum of its parts. New alternatives and possibilities
were opened up. Telangana Leaders successfully
achieved the goals by putting forth a spirit of trust and
safety, prompted others to become extremely open, and
fed on each other’s insights and ideas, created the most
necessary synergy.

Sharpen The Saw
HABIT 7
To be effective, we must devote the time to renewing
ourselves physically, spiritually, mentally, and socially.
Continuous renewal allows us to synergistically increase
our ability to practice each habit.
All the dimensions sharpen the saw and shape the future.
It is very easy to apply a patch and done with it. It takes
practice to focus on root cause. People feel prosperous
when leaders engage in spirituality and it spreads a
positive energy. As a result of both these combinations
we got Yadadri, and Maha yagas.
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Clearing and cleaning the rivers, fixing the issues with the
energy supply, well maintained transparent relationships
with people, businesses, hierarchical government, artists,
and intellectuals so far has shown us how Telangana
leaders sharpened the saw the perfected the art of
leadership. Also, yes we still do have lots of challenges.
Thanks to highly effective Telangana we have plans, goals,
people to synergize and dreams to achieve the golden
state of Telangana.
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“Best wishes to The American Telangana Association”

Venkat Raja Reddy Pante, Revathi Pante, Aditya Pante & Anjali Pante
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Streamline your ICD-10 coding and auditing process
ICD-10-The complete coding and auditing suite
Services:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

End to End Revenue Cycle management
ICD-10 Coding Services
Auditing as per OIG
Remote coding audits
Claim Reviews and Appeals
Online ICD-10 Tutorial-Free free clients
Specialty Coding Services
EM coding and audits
Denial management
Compliance Management

Auditing Services @
499 USD per month
per Physician.

Advantages:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Team of AAPC and AHIMA Certified Coders
15 years experienced coders and auditors
Team lead by Dr Santosh Kumar-World Record Holder
Short and long term contracts available
HIPAA Compliant Organization
Dedicated team for each client
Cost effective
We access your billing server remotely and work. Hence you will have full control on your accounts.
Our medical coding team uses latest version of decision support software like 'Encoder Pro and Coderite. Our team consists of
experienced coders and senior physicians with several years of clinical experience in a vast array of medical specialties, and has their
CPC credentials.
10. High security and confidentiality is maintained with our services.

World Record Holder in Medical Coding and Medical Billing
Trainer/Author: Dr. Santosh Kumar Guptha
CCS-P, CCS , CPC, COC, CIC, CPC-P, CRC, CCC, CPCO, CANPC, CPB, CPMA, CEMC, CEDC, CIMC, CFPC, CUC, COBGC, CPCD, COSC, CPRC, CPEDC,
CHONC, CENTC, CRHC, CGIC, CASCC, CGSC, CSFAC, CCVTC, RMC, RMA, CMBS, CMRS, CSCS, CSBB, FCR, FNR, FOR, CHA, CHL7
AHIMA Approved ICD-10 Trainer, AHIMA ICD-10 Ambassador

www.medesunglobal.com
Email: info@medesun.com
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Phone: 1-302-261-5315
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APPRECIATION DINNER

EVENT

JUNE 3RD, 2016
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PALLE PAATA - ATA NOTA & VOICE OF ATA

EVENT

JUNE 10TH, 2016
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LADIES NIGHT OUT

EVENT

JUNE 10TH, 2016
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SPORTS DAY

EVENT

JUNE 18TH, 2016
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EVENT

Cultural - Bathukamma
Participants
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PALLE PAATA - ATA NOTA & VOICE OF ATA - WASHINGTON DC

EVENT

JUNE 26TH, 2016
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Namaste Flavours
34749 Grand River Avenue
Farmington, MI, 48335
(248) 471 5555
Namaste restaurant offer the varied delicious tastes and cuisines of India, from
homes, wayside stalls and palaces in an friendly environment. the menus present an
exciting combination of flavours and offerings. We have something for everyonefreshly prepared, the quality of ingredients, quality and quantity are not
compromised by the price level.
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This ATA Souvenir was designed by
GAYATHRI
GHANDIKOTA

GRAPHIC ARTIST
FOR ALL YOUR GRAPHIC DESIGN NEEDS
gghandikdesigns.com
gghandik@gmail.com
BROCHURE . CATALOG . FLYER . PRINT ADS . INVITATIONS
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Best Compliments
From Injeti Family

Satya

Pari

Roopa

Now serving the community from 2 locations

THE UPS STORE Farmington Hills
Ph:248-477-6112
&
THE UPS STORE Northville
Ph:248-344-1980

Printing: Shipping: Notary
Please Call us @ 248-477-6112 for quote
Low Prices Guaranteed!
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TELANGANA TOURISM IS
CO-SPONSORING
FIRST WORLD TELANGANA
CONVENTION
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ATA - PALLE PATA HELD IN CHICAGO
JUNE 18TH, 2016

EVENT
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EVENT

ATA'S FIRST KICK OFF MEET IN MARYLAND
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MARCH 12, 2016

ALL COMMITTEE MEETING
JUNE 26, 2016

EVENT
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Sincerely Thanks You For All Your Support
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