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"దేశమంటే

మటటి కాదో య్ దేశమంటే మనుషులోయ్" అనన గురజాడ

వారి అక్షర సత్యాలు ఏ దేశానికన
ై య అతికినటల
ై ప్రేమ వలు కలిగే
ు సరిపో త్యయి. భౌతికమన
ఆనందం శాశవతం కాదు. ప్ేకాశం జిలలులోని ఒక మలరుమూల గాామం నుంచి వచిిన
నేను మల ఊరిలో చేసన
ి చినన చినన మంచి ప్నులు ప్రదవారి కళ్ళలోు ఎంతటట

ఆనందయనిన కలిగించయయో చూసినప్పుడు ఆ సతాం నయకు అవగతమయిాంది.

ఒక వాకిిగా నేను క ంత మలతేమే చేయగలను కానీ ఒక సంసథ గా చయలల చేయవచుి.
మన చుటట
ి ఉనన సమసాలను ప్రిషకరిసి ూ, మన త్ెలుగు రాష్టాిాలోుని మరినిన
గాామలలోు చయలల మంది జీవిత్యలోు వెలుగు నింపొ చుి అనే సుురణ వచిిందే తడవపగా
మేరీలలాండ్ లోని మితుేల ముందు అభిపాేయలనిన త్ెలిప్ినప్పుడు వచిిన సుందన
అమోఘం, అనిరవచనీయం. "నేను సైతం" అనన రీతిలో ప్ేతి ఒకకరు ముందుకు వచిి
సభ్ుాలుగాను, మరియూ కీలక భాగస్ావములుగాను నిలిచయరు.

విశేషమైన ఆదరణత్ో అనుకునన నెల రోజులు కూడయ తిరగకముందే TAM అవతరణ
ఘనంగా మేరీలలాండ్ లో జరిగడం ఒక అదుుతం. ఒక రాషిర స్ాథయి సంసథ ఇంత వేగంగా
రూప్ప చెందడం కేవలం అందులోని సభ్ుాల చెైతనయానికి నిలువెతి ు నిదరశనం.
ముఖ్ాంగా మేరీలలాండ్ లోని మహిళా సభ్ుాలు ఒక ఉప్ునలల ముందుకి వచిి
ఉత్యాహంగా TAM ఆవిరాువం ఇంత త్ ందరగా జరగడయనికి కారణభ్ూతమయలారు.

మేరీలలాండ్ నుండి ఎందరో ఉదధ ండులు TAM కి గౌరవ సభ్ుాలుగా ఉండటానికి
సంత్ోషంగా తమ అభిమత్యనిన త్ెలియజేయడం TAM విజయలలోు మొదటటది. ఈ
సందరుంగా శ్రా డయకిర్. యడు హేమ ప్ేస్ాద్ గారికి, శ్రా డయకిర్. నరిసటటి ఇననయా గారికి,
శ్రామతి పాకాల రాజశ్రా గారికి, శ్రా మీర్ అబ్ుులలు గారికి, శ్రా జకకంప్ూడి సుబ్ాారాయుడు
గారికి, మరందరో భ్ుజం తటటి పొే త్యాహం అందించిన వారందరికీ మనసూురిిగా
ధనావాదయలు త్ెలుప్పకుంటలనయనను.

"ప్ంచే క దదు ప్రిగేది ప్రేమ, చేసర క దదు తిరిగి పొ ందేది స్ాయం" అని నేను నముుత్యను. ఈ
చెైతనాం ఇలలగే అప్ేతిహతంగా క నస్ాగుతూ మేరీలలాండ్ త్ెలుగు ప్ేజల అవసరాలు
గమనించి సహాయప్డుతూ, త్ెలుగు వెలుగులు రాజేసి ూ, త్ెలుగు సంసకృతి
సంప్ేదయయలలు కాపాడుతూ, మనకు ఎంత్ో చేసన
ి మలతృభ్ూమి లోని గాామలలకు
చేతనయినంత సరవ చేసి ూ TAM ని ఉననత విలువలత్ో నడప్డయనికి ననున త్ లి
అధాక్షుడిగా ఏకగీావంగా ఎనునకునన మేరీలలాండ్ త్ెలుగు మితుేలందరికీ ధనావాదయలు
త్ెలియజేసి ునయనను. అందరి అంచనయలు అందుకునేలల కషిప్డత్యను అని వాగాునం
చేసి ునయనను.

మీ....



TAM President - మేరీలాండ్ తెలుగు సాంఘాం



ఆ



నందంగా ఉండాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి? చూడటానికి ఇది చినన ప్రశ్న లాగా ఉంటంది. కానీ

ఆచరణలో కంత మందికి అసాధ్ాంలా గోచరిస్తంది. ఆనందంగా ఉండాలి అంటే మందు బాధ్పడకండా ఉండాలి. ఇదీ

చినన విషయం కాదు చాలా మందికి. అసలు మనిషన్ననక బాధ్, ఆనందం అతాంత సహజం. అవి అననదములు లాంటివి
అనన విషయం మనం గురితంచాలి. కషటమ, స్ఖమ రాని మానవుడు ఉండడు (దేవుడికి కూడా కష్టటలు ఉంటాయి
లండి..సినిమాలోో చూడలేదా ఏంటి). కష్టటలు అలలు లాంటివి. అవి అలా వచిి ..ఇలా వెళ్తతయి..కానీ అసలయిన చికకలాో
కంత మంది ఆనందకరమైన ఘడియలు మరిిపోయి మనస్ని కషటపెటేట విషయ్యలు మాత్రమే గుర్తంచుకని బాధ్ పడుతూ
ఉంటార్. అంటే మనం మన జీవితంలో ఆనందం కంటే విష్టదకరమైన సంఘటనలకే ఎకకవ ప్రాధానాం ఇస్తన్ననం అని
అరధం. తరచి చూస్తత దీనికి కారణం ఎవర్? మనమే ! మరి మన చేతిలో ఉనన చిటాకని మనం ఎందుక
పాటించలేకపోతున్ననం? దీనికి కోపం, అసూయ, దేేషం, బదదకం వంటి ఎన్నన కారణాలు ఉన్ననయి. చాలా మంది ఏదన్నన
పని చెయాలేకపోతే మందు దానికి సాకలు వెతుకతార్. సమయం చికకలేదు అని ఒకర్, వేరేవారి తప్పు వలో నేను

చెయాలేకపోయ్యను అని ఇంకకర్, అలాంటి పనులు చెయాడం న్న సాాయికి తకకవ అని మరొకర్...ఇలా ఎవరి కారణాలు
వార్ వెతికే ప్రయతనంలో ఉంటార్. నితాజీవితంలో ఇలాంటి ఎంతో మంది మన చుట్టట కనిపిసాతర్. కారణాలు వెతికే
సమయ్యనిన కనీసం పని మీద పెడితే కనీసం కనిన సార్ో అయిన్న పని పూరిత చెయాగలుగుతాం. మనం రోజూ చేస్త పనులు
ఒకసారి గుర్తచేస్కంటే ఎన్నన పనికి రాని పనులు ఉంటాయి. ఎకకవగా T.V చూడటం, సోది కబుర్ో
చెప్పుకోవడం...ఇంటర్ననట్ మీద సమయం వెచిించడం లాంటివి కనిన. పకక వారి విజయ్యలు చూసి అసూయ
చెందడం..వార్ మంచి పనులు చెయాడం లేదు అని విమరిశంచడం, తమ అసమరధత కపిుప్పచుికోవడానికి కోపం
నటించడం మానేసి చేస్త పని మీద శ్రదధ పెటాటలి. ఇవి మనమే చెయాలేక పోతే మన పిలోలక చెప్పు అరహత కోలోుతామ.
అందరినీ అనిన సార్ో విజయం వరించదు. అసలు పరాజయం పకకన మాత్రమే విజయ్యనికి వెలుగు ఉంటంది. "మన

మదిలోని ఆలోచనలక మనమే రారాజు" అని ఒక మహానుభావుడు అన్ననడు. అంటే దాని అరధం మనం ఆనందంగా
ఉండాలా వదాద అని నిరణయించుకోవలసింది మనం. మనలిన పనిగటటకని ఆనందపరచే వార్ ఎవరూ ఉండర్ అనన సతాానిన
గ్రహంచాలి. అందరూ మన తలిోదండ్రులు కాలేర్. అది అనిన వేళలా సాధ్ాం కాదు.
మనం ఎలా ఉండాలో నిరణయించుకోవలసింది మనమే..పకక వార్ కాదు. కాబటిట
విజయం వైప్ప అడుగులయాడానికి కావలసిన చిటాకలు
అవలంభిదాదమా?? ఇపుటికి సెలవు ..

మీ..


ఎడిటర్, TAM ప్తిేక

సరిలేరు మీకెవ్వరు....

ఆ

(TAM ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోతసవ వేడుకలు)
డదే ఆధారం మన కథ ఆడనే ఆరంభం అని ఒక కవి అన్నారు. మగవారు చేసే అనిా పనులు

ఆడవారు చేయగలరు కానీ.. కొనిా శక్తులు ఆడ వారికి మాత్రమే దేవుడిచ్చిన వరాలు.. వాటి మీద సరవ
హక్తులూ వారివే.. అందులో జనమ నివవగల సృష్టి కారయం నుంచ్చ.. మాతృతవపు మమతానురాగాలతో

మైమరపంచగల మహతయం దాకా...ఎన్నా ఉన్నాయి. కార్యయషు దాసిగా, కరణేషు మంత్రిగా మరెన్నా
రూపాలక్త ప్రతిరూపం అయిన ఆడవారు లేనిదే ఒకు రోజు కూడా ఏ క్తటంబం సంతోషంగా మందుక్త
సాగలేదు. గంపెడంత సంతాన్ననిా ఉనాత శిఖరాలక్త చేర్యి ప్రక్రియలో ఇంటికే అంకితమయిన "ఆన్నటి"
మహిళ నుంచ్చ...ఉద్యయగంతో పాట ఇంటినీ చకుదిదుుకోగల సమరధత సాధంచ్చన "నేటి" మహిళ
వరక్త....నేరుు..ఓరుులో తమక్త ఎవరూ సాటి లేరని నితయం నిరూపస్తునే ఉంటారు...అటవంటి ఆడవారిని
రోజూ సమరించుక్తన్నా రుణం తీరనిది. అయిన్న ఈ తీరిక లేని జీవనంలో వారికి ఒక రోజుని ప్రత్యయకంగా
కేటాయించ్చ 'అంతరాాతీయ మహిళా దిన్నతసవం' పేరిట ప్రతి ఏటా మారిి 8, 2016న జరుపుకోవడం
అభినందనీయం..
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అది జనమనిచ్చిన తల్లోని తలచుక్తనే తరుణం..
మమకారానిా పంచ్చన సోదరీమణులను సమరించుక్తనే స్తదినం..
జీవితాంతం తోడుండటానికి నడచ్చ వచ్చిన అరాధంగిని ఆదరించే ఆతీమయ దినం..

అదే ప్రపంచ మహిళా దిన్నతసవం..
అనిా రంగాలోో రాణిస్తు మరెంతో మంది మహిళలక్త స్తూరిుగా నిలుస్తునా TAM మహిళా సభ్యయల
ఆధ్వరయంలో 50 మందికి పైగా మహిళలు పాల్గొనగా 'ప్రపంచ మహిళా దిన్నతసవ ' వేడుకలు మారిి
12, 2016 న ఘనంగా జరుపుక్తన్నారు. ఆనందోతాసహాలతో సాగిన ఈ వేడుకలక్త ఎల్లోకాట్ సిటీ,
మేరీలండ్ లోని 'యువ డాన్సస అకాడమీ' వేదికగా నిల్లచ్చంది. ఈ కారయక్రమానికి మఖయ అతిధగా
మేరీలండ్ యూనివరిసటికి చందిన ప్రమఖ వైదుయరాలు శ్రీమతి గటి కాంచన గారు విచేిసారు. స్త్రీలు
సాధంచలేనిది ఏదీ లేదంటూ అనిా రంగాలోో ఆడవారు మందంజ వేయాలని మహిళా సభ్యయలందరూ
ఆకాంక్షంచారు.
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ఇటవంటి కారయక్రమానిా నిరవహించ్చన TAM సంసథక్త, హాజరయిన మహిళలందరూ
ధ్నయవాదాలు తెల్లయజేసారు. ఈ సందరభంగా ఉతాసహకరమయిన ఆట పాటలతో మహిళలందరూ
ఆనందంగా గడిపారు. ఆటలలో విజయం సాధంచ్చన మహిళా మణులు కిరణ్, రుచ్చ, సిమత, సరసవతి,
రాధ్ గారోక్త శ్రీమతి కాంచన గారు మరియు “పారడైజ్ ఇండియన్స క్తజీన్స” వయవసాథపక్తరాలు శ్రీమతి
కలయణి గారు బహుమతులు అందజేసారు.
ఈ కారయక్రమానిా ఇంత తక్తువ సమయంలో స్తసాధ్యం చేసిన TAM సాంసుృతిక విభాగం,
ఈవంట్ మేనేజ్మంట్ విభాగం, అలంకరణ విభాగం లోని సభ్యయలందరికీ TAM ప్రెసిడంట్ కూకటో
శ్రీనివాస్ గారు మరియు TAM బోరుు డైరెకిరుో పేరు పేరున్న ధ్నయవాదాలు తెల్లయజేశారు. ఇటవంటి
కారయక్రమాలు మందు మందు మరినిా జరుపుకోవాలని మహిళా సభ్యయలందరూ ఆకాంక్షంచారు.
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TAM కి విశిషి సేవలు అందించ్చన ఫణి మరువాడ కి ఆతీమయ పురసాురం
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నేటి సమకాలీన పరిసిథతులోో మనిష్టని డబ్బుతో బేరీజు వయయడం పరిపాటి అయిపోయింది. ఎవరు ఎంత
వనకేసారు అనేదే లెకు. లెకులోో కూడికలే తపు...తీసివేతలు...గుణకారాలు..నేటి సమాజం బొతిుగా
మరిిపోయింది. మమకారాలు...మంచ్చతనం సంగతి సర్య సరి ! అవి అంగట్లో డబ్బు పెటిి కొందామన్నా
ద్యరకని వస్తువులైపొయాయయి. ఇటవంటి పరిసిథతులోో పకు వారి గురించ్చ కూడా ఆలోచ్చస్తు...మన తోటి
పౌరులు హాయిగా ఉంటేనే మనం కూడా హాయిగా ఉనాటో అని భావించే అరుదయిన సమాజానికి చందిన
కొంత మంది సభ్యయలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి సాథపంచ్చన సంసథ పేర్య "స్తబంధ్". ఇది ఇపుుడిపుుడే ఎదుగుతునా
చ్చనా సంసథ అయిన్న...ఆశయంలో చాల పెదుది.

"సుబాంధ వెనుక కథ"
సరిగాొ 3 సంవతసరాల క్రితం 2013లో అమెరికాలోని న్యయయార్కు నగరంలో ఒక తెలుగు క్తటంబంలో
అనుకోని అగాధ్ం ఏరుడింది. మచిటగా ప్రేమంచ్చ పెళ్ళి చేస్తక్తనా తెలుగు జంట..అందరిలగే ఆశల సౌధ్ం
నిరిమంచుక్తనే ఆశయంతో అమెరికాలో అడుగుపెడిత్య అనుకోని అవాంతరం..ఆ జంటలోని భరుకి మెదడుకి
సంబంధంచ్చన వయవసు హఠాతుుగా మూగబోయింది. అటవంటి సిథతిలో ఆ క్తటంబం ఎదురుునా మానసిక

క్షోభ కళాిరా చూసిన సందీప్ బండి, రామకృషణ కానుగంటి, భారొవ్ దేవరం, రాహుల్ బండారు, ఆదితయ
క్తర్రా అందరిలగా అయ్యయ పాపం అని సరిపెటికోలేదు. తమ సేాహితులందరినీ కూడగటిి తమ వంతు
ఆరిధక సహాయం చేసారు.

విశాఖ జిలో పాడేరు ఏజ్నీస లో నిరవహించ్చన వైదయ శిబిరం లో మందుల పంపణీ
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ఇది జరిగిన కొనిా రోజులకే వీరికి మరొక నిరాశపరిచే నిజం తెల్లసింది...ఇండియాలో ఉనా తమ ప్రియమైన
గురువు గారి బిడు, మరియు తమ సేాహితుడు అయినటవంటి వయకిుకి కానసర్క అని తెల్లసింది. అతను పూరిుగా
లేచ్చ తిరగలేని పరిసిథతిలో..అతయంత ఆధునికమయిన పరికరం కొని పంపంచడం దావరా నడవడానికి సహాయం
చేయగల్లగారు. ఇది కూడా సేాహితుల దావరానే సాధ్యం అయింది. ఇలంటి బాధాకరమయిన సంఘటనల
నుండి వచ్చిన బలమయిన సంకలుమే "స్తబంధ్" సాథపన.

"సుబాంధ ముఖ్య ఉద్ద
ే శాం"
ఒకపుుడు ఉమమడి క్తటంబంలో ఉనా ప్రేమాభిమాన్నల చేత ఒకరికి కషిం వసేు వనాంటి ఉండటానికి తోడుగా

ఎవరో ఒకరు మందుక్త వచేివారు. ఇపుుడు అనీా చ్చనా చ్చనా క్తటంబాలు..దేశానికి ఒకరు...ఖండానికి
ఒకరు..ఎవరి పనిలో వారు తలమనకలు..ఇలంటి సిథతిలో ఎదుటి వారి నుండి సహాయం ఆశించడం చాల
కషిం. సమాజంలో ఉండే అవసరాలు చాల ఎక్తువ..దానికి సరిపడ నిధులు సమకూరిడం..సమయం
వచ్చించడం..ప్రతి వయకిుకీ సహాయం చయయడం యే ఒకురి వలోన్న సాధ్యపడదు. కానీ ఇల అనుక్తని అందరూ
వనకడుగు వేసేు ఈ పరిసిథతులు మారవు.
సమాజంలో సిుతిగతులు మెరుగు పరచడానికి అవసరమయిన విదయ, వైదయం, త్రాగు నీరు మొదలగు మఖయమైన

విషయాలోో సహాయం అందించే మఖయమైన ఉదేుశయంతో 2013 డిశంబరు నెలలో "స్తబంధ్" ఆవిరాభవం
జరిగింది. సంసథ ఏరుడిన కొతులోో నిరవహించ్చన కారయక్రమాలక్త "తాన్న" వారు అందించ్చన సహకారం
మరువలేనిది. ఆ తరువాత "స్తబంధ్" సవతంత్రంగా పనిచయయడం ఆరంభించ్చంది.

మానసిక వికలంగులక్త సహాయం
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"నిధులు...కార్యకరమాలు"
ఇంతింతై వటడింతై అనా రీతిలో ఎదిగిన "స్తబంధ్" లో నేడు 100 మందికి పైగా నెల వారీ ధ్న సహాయం
చేసే మత్ర బృందం సభ్యయలుగా ఉండటం గరవ కారణం. ఈ సంఖయ రోజు రోజుకీ పెరుగుతూనే ఉండటం
సమాజంలో ఇంకా మగిల్ల ఉనా మంచ్చతన్ననికి నిదరశనం. తోచ్చనపుుడు సహాయం చేసే కన్నా...ప్రతి నెల
కొంత మొతుం తమ జీతంలోంచ్చ వచ్చించే విధ్ంగా ఈ ఏరాుట జరిగింది. దీని నుంచ్చ సమకూరిన నిధులతో
తెలుగు రాష్ట్రాలోో ఇపుటి వరకూ దాదాపు 20 కి పైగా ప్రయ్యజనకరమైన కారయక్రమాలు చేపటాిరు. ఇందులో
పాఠశాలలక్త పుసుకాలు మరియు బంచీలు, త్రాగు నీరుక్త సమసయ ఉనా గ్రామాలోో మంచ్చ నీటి ఫిలిరుో,

మందుల సహాయం మొదలగు ఎన్నా కారయక్రమాలు ఉన్నాయి. ఎంతో ప్రయాసకోరిి విశాఖ జిలో పాడేరులోని
ఏజ్నీస ప్రంతంలో గిరిజన సంఘానికి చందిన 1000 మందికి పైగా విదాయరుధలక్త చరమవాయధుల నివారణక్త
చేపటివలసిన చరయల గురించ్చ జిలో ఆరోగయ అధకారి సహాయంతో స్తబంధ్ చేపటిిన కారయక్రమం అందరి
మనానలను పొందింది. అందరూ వళిడానికి సయితం భయపడే ప్రంతానికి ధైరయంగా వళ్ళి మందుల పంపణీ
చయయడం స్తబంధ్ సైనిక్తల సాహసానికి కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. "స్తబంధ్"లో సేకరించ్చన
నిధులలో 99 శాతం సహాయ కారయక్రమాలకే వచ్చించడం జరుగుతుంది. కేవలం 1 శాతం మాత్రమే నిరవహణ
కోసం ఖరుిపెటిడం జరుగుతుంది.

మానసిక వికలంగులక్త సహాయం
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ప్రతి కారయక్రమం నిరవహించ్చన తరువాత దానికి సంబంధంచ్చ చేసిన ఖరుిలు నయా పైసలతో సహా
గౌరవ సభ్యయలందరికీ "వాటాసప్" గ్రూప్ దావరా తెల్లయజేయడం పారదరశక పనితీరుక్త దరుణం.
"నిస్వార్
ధ సేవ"
స్తబంధ్ మొదటి నుండి ఎటవంటి లభాపేక్ష లేక్తండా తమ కారయక్రమాలను నిరవహిస్తుంది. స్తబంధ్
నిరవహించే కారయక్రమాలోో ఎటవంటి ఆరాభటం లేక్తండా ప్రభ్యత్వవదోయగులతోనే నిరవహిస్తుంది. స్తబంధ్
నిరవహించే కారయక్రమాలక్త మఖయ అతిధులుగా ఎక్తువగా విదయ మరియు వైదయ రంగానికి చందిన
ప్రభ్యతోవదోయగులే ఆహావనించబడతారు. స్తబంధ్ తెలుగు రాష్ట్రాలోో లభాపేక్షలేని "బసవ తారకం మెమోరియల్
కానసర్క హాసిుటల్", "ఖమమం NRI గ్రూప్", "చ్చరాగ్ ఫండేషన్స" మొదలగు సంసథలతో కల్లసి పనిచేస్తుంది.
తామ చేసే కారయక్రమాలోో వీరి నుండి కూడా సహాయం పొందుతుంది. ఈ కారయక్రమాలోో పాలుపంచుక్తనే
వారందరూ సవచిందంగా పని చేయడం పేరొునదగొ అంశం.
"భవిష్యత్ కార్యయచర్ణ"
స్తబంధ్ మఖయ ఉదేుశం తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలక్త తమక్త తోచ్చన రీతిలో ఉడతా భకిుగా సహాయపడటమే
అయిన్న...2015 లో చనెనాని అతలక్తతలం చేసిన భారీ క్తంభవృష్టిలో నషిపోయిన వారికి సయితం క్తలమత,
జాతి భేదాలు లేక్తండా తమ సహాయం అందించారు. ఈ గొపు కారయక్రమానిా "TAM" మరియూ "స్తబంధ్"
కల్లసి పరసుర సహాయంతో చయయడం జరిగింది. ఇంత్య కాక్తండా తమక్త ఉనాత చదువు, ఉదోయగావకాశం
కల్లుంచ్చనటవంటి అమెరికా దేశంలో పేదవారికి సయితం సాయం అందించే దిశగా మనుమందు అనేక
కారయక్రమాలు చయయటం "స్తబంధ్" ప్రణాళ్ళకలో భాగం.
స్తబంధ్లో

సభ్యయలుగా

చేరడానికి

మరియు

స్తబంధ్

గురించ్చ

మరింత

సమాచారం

కోసం

www.subandha.org వబ్ సైట ను చూడండి.

స్తబంధ్ సైనిక్తల సహాయ కారయక్రమాలు
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స్తబంధ్ సైనిక్తల సహాయ కారయక్రమాలు
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వారు చేసిన, చేస్తునా సేవలక్త పురసాురాలు కొలమానం కాకపోయిన్న...గొపు కారాయలను
సతురించడం దావరా మరింత మందికి వారి గొపుదనం తెల్లయజేసినటో అవుతుంది. ఈ సతాురం
మనుషులక్త కాదు...వారి మమతలక్త, నిసావరధ పూరితమయిన సంఘసేవక్త...మందు తరాలక్త
వారు పరచ్చన పూల బాటలక్త..తమ రంగాలోో త్వకిునా కొతు పుంతలక్త..
తెలుగు వారి ఖ్యయతి దశ దిశల విరాజిలోజేస్తునా ఈ మహామహులందరికీ TAM శిరస్త
వంచ్చ నమసురిస్తు శుభాకాంక్షలు తెల్లయజేస్తుంది.
కేంద్ర ప్రభ్యతవం 2016 సంవతసరానికి గాను ప్రకటించ్చన పదమ పురసాురాలోో విరబూసిన మన
తెలుగు పదామలు వీర్య..



చెరుకూరి ర్యమోజీర్యవు (స్వహిత్యాం, విద్య, జర్నలిజాం)



ి (నృత్యాం)
యామిని కృష్
ణ మూరి
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స్వనియా మీర్య
ా (క్రరడలు - టెనినస్)



ై స నా నెహ్వాల్ (క్రరడలు - బాడ్మాంటన్)



యార్
డ లక్ష్మమ ప్
ర స్వద్ (స్వహిత్యాం, విద్య)
ల గడ



డాకట ర్ || నాగేశార్రెడ్
ట ో ఎాంట్ర
డ (మెడ్సిన్, గాస్ట్
ర లజీ)



ఆళ్ళ వెాంకట ర్యమర్యవు (ై స న్్ అాండ్ ఇాంజినీరిాంగ్)
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S.S ర్యజమౌళి (సినిమా)



యార్
డ నాయుడమమ (పిలలలై వెద్యాం)
ల గడ



సునీత్ క్రర ష్
ణ న్ (స్వాంఘిక సేవ)



డాకట ర్ || T.V నార్యయణ (స్వాంఘిక సేవ)



K లక్ష్మమ గౌడ్ (కళ్లు)



డాకట ర్ || మననాం గోపీచాంద్ (ై వె ద్యాం- హ్ర
ర ద్ర
ర గాం)



డాకట ర్ || ఆళ్ళ గోపాలక్రరష్
ణ గొఖ్లే (ై వె ద్యాం- హ్ర
ర ద్ర
ర గాం)
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జనవరి 16, 2016న మేరీలండ్ లో ప్రవాస భారతీయులు
సంక్రంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుపుక్తన్నారు. ఈ కారయక్రమానికి
విశిషఠ అతిథిగా చంద్ర వలేరి విచేిసారు. చంద్ర వలేరి వాష్టంగిన్స
డి.సి.లోని భారత రాయబార కారాయలయంలో సెక్రెటరీగా
సేవలందిస్తున్నారు. ఆమె తన ప్రసంగంలో TAM సాంసుృతిక
కారయక్రమాలను శాోఘంచారు. ఎవరికైన్న ఎపుడైన్న ఏదైన్న వీసా
సమసయ వచ్చిన్న లేదా రాయబార కారాయలయపు సేవలు
అవసరమయిన్న తనను సంప్రదించవచుినని తెల్లపారు. త్వలుత
TAM అధ్యక్షులు కూకటో శ్రీనివాసరావు గారు సంక్రంతి సంబరాల
కారయక్రమానిా ప్రరంభిస్తు విశిషి అతిథి చంద్ర వలేరి తల్లో గారిని
వేదిక పైకి ఆహావనించారు.
సంక్రంతి సంబరాలలో భాగంగా అనేక రకాల ఆటల
పోటీలను నిరవహించారు. "ఒకు మహిళ" గేం షోలో భాగంగా
రకరకాల ఆటలపోటీలు నిరవహించారు.

మగవారికి "ఒకు మగాడు" గేం షో నిరవహించారు. సాాతో
సీరియల్ భాగాలను గాోస్తలో వయయడం, బాల్స ట్రేలో నుండి తీసి
గాోస్తలో వేయుట వంటి ఆటలను నిరవహించారు. "ఒకు మగాడు"
పోటీలో విజేతగా భగత్ యారోగడు నిల్లచారు.

25

అనిాంటి కన్నా మందుగా మహిళలక్త మగుొల పోటీలు
నిరవహించారు. మహిళలందరూ ఎంతో ఉతాసహంగా రంగవలుోలు
తీరిిదిదాురు. చూసే వారికి అవి ఇంద్రధ్నస్తసల, హరివిలుోల
అనిపంచేంతగా అబ్బురపరచాయి. మగుొల పోటీలక్త న్నయయ
నిర్యణతలుగా అనిత మతోుజు, శివక్తమారి మకుపాటి తదితరులు
వయవహరించారు. మగుొల పోటీలలో గెల్లచ్చన మగుొరికి వాచీలు, గిఫ్టి
కారుులు బహుమతులుగా అందజేసారు.
కారయక్రమం మరియు పోటీలు అదయంతం ఉతాసహభరితంగా,
అతయంత ఆహాోదంగా జరిగాయి. భోజన్నలు "పారడైజ్ ఇండియన్స
క్తజీన్స" వయవసాుపక్తలు వనెాంరెడిు శ్రీధ్ర్క గారి సౌజనయంతో
అందజేయబడాుయి.
చ్చవరిగా TAM సభ్యయలు అందరూ కొదిుసేపు కోలటం ఆడారు.
సాంసుృతిక కారయక్రమాలను రాకేష్ మాధ్వ్ గారు, శ్రీలక్ష్మి చాపరాల
గారు, అరిన కతిు గారు, అనిత మతోుజు గారు, స్తర్యష్ గెడ గారు
నిరవహించారు.

కారయక్రమానికి హాజరైన చ్చనారులందరినీ ఒకచోట కూరోిబటిి
వారికి పెదులందరూ భోగి పళ్ళి పోశారు.
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అ


-

రాంకీ కోమకుల

ది వరాాకాలం. ఒక రోజు మా క్తటంబంతో మేరీలయండ్లో
ఉంటనా అనాయయ వాళో ఇంటికి వళాోమ. బాగా వరాం పడి

అపుుడే ఆగిపొవడంతో పరిసరాలు త్యమతో సవఛ్ఛంగా కనిపస్తున్నాయి. చటోనీా మనం సాానం
చేసిన తరావత పొందే హాయితో ఉన్నాయి. ఉడతలు బయటికి వచ్చి ఆడుక్తంటూ చ్చందులు వేస్తున్నాయి. నేను
కొనిా ఫొట్లలు తీసి ఇంట్లోకి వళాిను. సాయంత్రం వేళ మా అనాయయ వాళి పాప వచ్చి "అకుడ ఒక ఉడుత
గోడ మీద కూరుిని అరుస్తుంది, దానికి ఏమో అయియంది" అంది. అందరం బయటికి వళ్ళి ఆ ఉడుతని చూసాం.
అది ఒక కిటికీ చ్చవరన ఉంది. ఇంటి పైనుంచ్చ కింద పడిత్య గానీ అకుడికి చేరుకోలేదు. దాని దగొరగా వళ్ళి
చూసాం. అది గాయపడి ఎకుడికీ పరిగెతులేక సహాయం కోసం మూలుగుతునాటోంది. మళ్ళి పడుతునా వరాం
దాని బాధ్ను రెటిింపు చేస్తుంది. ఏమ చేదాుమా అని ఆలోచ్చంచ్చ జంతు సంరక్షణ కేంద్రం వాళిని పల్లసేు వాళ్ళి
ఉడుతని క్షేమంగా చూస్తక్తంటారని అనిపంచ్చందే తడవుగా ఫోన్స చేసామ. మా చ్చరున్నమా, ఉడుత ఎకుడ
ఉందో చపాుమ. వాళ్ళి ఒక 10-15 నిమష్ట్రలోో వసాుమని అన్నారు. వరాం పడుతుండడంతో “మీరు బయటికి
రావదుు, మేమే వచ్చి తీస్తకెళతాం” అని అన్నారు.
ఒక పదిహేను నిమష్ట్రల తరావత జంతు సంరక్షణ కేంద్రం వారు వచాిరా అని బయటికి వచ్చి చూసామ.
ఆశిరయకరంగా వాళ్ళి అపుటికే వచ్చి ఆ చీకట్లో ఉడుతను వతుక్తతున్నారు. వాళికి ఉడుత ఎకుడ ఉందో
చపాుమ. వాళ్ళి ఒక బోను లంటిది తెచ్చి ఉడుత దగొరికి వళ్తు అది గటిిగా అరిచ్చంది. పటికోబోత్య బలమంతా
కూడదీస్తక్తని ఒకుసారిగా అకుడినుంచ్చ దూకి ఎకుడికో వళ్ళిపోయింది. మేమూ, వాళ్ళి ఆ ఉడుతని
వదకడంలో సఫలం కాలేదు. అది ఎందుక్త అల అరిచ్చంది అంటే, సహయం కొసం అది వేర్య
ఉడతలని పల్లచ్చంది అని జంతు సంరక్షణ కేంద్రం వాళ్ళి చపాురు. ఉడుత ద్యరకకపొవడంతో అది క్షేమంగా
ఉండొచిని ఇంట్లోకి వళ్ళిపోయామ.
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జంతు సంరక్షణ కేంద్రం వారు అంత వరాంలో ఒక ఉడుత కోసం సమయానికి రావడం చాల గొపుగా
అనిపంచ్చంది. కొనిా సారుో ఇతర దేశాలోో మనుషులకే సహయం అందక మనం విలవిలోడడం
చూసాుమ. అతయవసర పరిసిథతి వచ్చినపుుడు మనుషులక్త గాని, జంతువులక్త గానీ ప్రణాలక్త విలువ
ఇవావల్లసన సమయం ఇది. సాటి మనిష్ట అతయవసర పరిసిథతిలో ఉనాపుుడు సహాయం చయయడం, అంబ్బలెనుస
వచ్చినపుడు పకుక్త తపుుకొని దారి ఇవవడం మానవుని కనీస ధ్రమం అనిపంచ్చంది.
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మేరీలండ్ లో ప్రతి ఏటా సాథనిక పంజాబీ సోదరులు నిరవహించే మేళా లో ప్రత్యయక ఆహావనంతో

తెలుగు వారు పాల్గొనడం జరిగింది. అతయంత ఆహాోదకరమైన వాతావరణంలో ఈ ఉతసవాలు
ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందరభంగా నిరవహించ్చన ఆటల పోటీలోో మేరీలండ్ లోని తెలుగు
వారు పాల్గొనటమే కాక బహుమతులు పొందడం చపుుకోదగొ అంశం. వాలీబాల్ క్రీడలో మొతుం

8 జటో హోరాహోరీగా తలపడగా..తెలుగు సభ్యయలు గల "ఎల్లోకాట్ చారార్కస" ఫైనల్ క్త చేరింది.
రసకందాయంగా జరిగిన ఫైనల్ లో వీరిపై "బివంజ్ టెకోాలజీస్" విజయం సాధంచ్చంది.

విజేతలక్త ట్రోఫీతో పాట 1000 డాలరో బహుమతి లభించ్చంది. దివతీయ సాథనం సాధంచ్చన

తెలుగు జటి "ఎల్లోకాట్ చారార్కస" లో కోటో తిపాురెడిు, తుళ్ళిరి రామారావు, వేణు, యారోగడు
భగత్, యర్రం వంకట్, గుర్రం వంకట్, దిలీప్, కొర్రపాటి కిషోర్క, హ్రితిక్ సభ్యయలు. ఇవే కాక ఈ

సందరభంగా నిరవహించ్చన కబడిు మరియు క్తసీు పోటీలు, పసందైన పంజాబీ వంటకాలు
అతిథులను అలరించాయి.
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TAM Patrika CROSSWORD
April 2016
Please
send
your
answers
to
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days
after the release date of TAM Patrika.






Answers received after 30-days of TAM
Patrika release will not be considered.
Participants must be of Telugu origin residing in Maryland, USA.
Please encourage your kids to work on this.
First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
Answers, Winners names, and names of all
people who have correctly answered will be
announced in the next edition of TAM
Patrika.
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Who ever sends the correct answers earlier
to the above mentioned email address will
be considered as winners.
If no one answers all the questions correctly,
winners will be decided based on most number of correct answers.
TAM Patrika reserves the rights to select the
winners.
Any questions related to this can be sent to

tampatrika@tamaryland.org.
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హోలీ పండుగ. పెదు వాళ్ళి సయితం పలోలుగా మారిపోయి ఆనందించే పండుగ. రంగు రంగుల వేడుక.
పలోలు..పెదులు...ఆడవారు...మగవారు...భారతీయులు...విదేశీయులు...

ఎట

చూసిన్న

హోలీ

రంగులతో

ఆడుక్తంటూ ఒకుటిగా కనిపంచారు...భినాతవంలో ఏకతవం ఏమట్ల నిరూపంచారు. ఈ స్తందర ఘటాినికి
మేరీలండ్ లోని వస్ి ఫ్రండిాప్ నగరం వేదికగా నిల్లచ్చంది. ఆప్రిల్ 3, 2016న Indian Origin Network of

Howard County సంసథ ఆధ్వరయంలో అతయంత ఆనందోతాసహాలతో ఈ వేడుకలు కనుావ పండుగగా జరిగాయి.
ఈ కారయక్రమానికి సహకారం అందించ్చ జయప్రదం కావడానికి TAM మఖయభూమక పోష్టంచ్చంది.

ఉధ్ృతమైన గాలులతో వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయిన్న...ఎటవంటి నిరుతాసహం లేక్తండా పాల్గొనా వందలది
మంది మందు చలోని గాలులు సయితం చ్చనాబోయాయి. బోర్కు ఆఫ్ట ఎడుయకేషన్స సభ్యయనిగా ఎనిాకక్త పోటీ చేస్తునా
తెలుగు సంతతికి చందిన ప్రవీణ్ పొన్యారి గారు మాటాోడుతూ, ఈ కారయక్రమానికి 2000 మందికి పైగా హాజరయాయరు
అని చపాురు. ఆయన మాటాోడుతూ సమాజంలో ఉనా వివిధ్ తరగతుల వారు ఒకు తాటిపైకి వచ్చి కల్లసిమెల్లసి
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ఈ విధ్ంగా పండుగ జరుపుకోవడం గొపు విషయం అని తమ అభిప్రయానిా వయకుపరిచారు. భారతీయ సంసుృతి
మూలలోోకి వళ్ళత్య శ్రీకృషుణడు మరియు రాధ్ సయితం ఈ వేడుకలోో పాలు పంచుక్తని అందరి మధ్య సహృదాభవానిా
పెంపొదించారని తెలుస్తుంది. ఇంకా ఈ వేడుకలోో య్యగా, నృతాయలు, 5 మైళి నడక, జాతీయ గీతాలపన వంటివి
నిరవహించ్చ పాల్గొనా వారిని మరింత ఉతాసహ పరిచారు. కారయక్రమ నిరావహక్తలు మాటాోడుతూ ఈ వేడుకలు ప్రతి ఏటా
జరగాలని...అందరూ ఒక చోట కల్లసి ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షంచారు.
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TAM పత్రిక గత సంచ్చక మీరు చదివి ఆనందించారు అని ఆశిస్తున్నామ
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).

ఇక నుంచ్చ TAM పత్రికను ప్రతి మూడు నెలలక్త ఒకసారి మీ మందుక్త తీస్తక్త రావాలని నిశియించామ. దీనికి మీ అందరి
సహకారం మేమ కోరుక్తంటన్నామ. ఔతాసహిక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కలం కదిప మీ ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి
TAM పత్రికను వేదిక చేస్తక్తంటారని మేమ ఆశిస్తున్నామ.
మీక్త వ్రాసే అలవాట వున్నా..వ్రాయాలని మనస్తలో కోరిక వున్నా..TAM పత్రిక మమమ వనాంటి ప్రొతసహిస్తుంది. కింద
పేరొునా నియమాలు పాటిస్తు, మీ ఆల్గచనలు మాక్త ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org క్త
పంపంచండి....తెలుగు భాష ఉనాతికి తోడుడండి.
1) అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల రోజు వారీ జీవితంలో ప్రతిబింబించే సమసయలను సుృశిస్తు, వాటికి మీక్త తోచ్చన పరిష్ట్రురాలు
స్తచ్చస్తు ఉండేవీ, చకుటి తెలుగు హాసయంతో కూడినవి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చరిత్రల గురించ్చనవి, తెలుగు భాష
ఉనాతిని కోరుతూ తెలుగు సంసుృతీ సంప్రదాయాలక్త ప్రొతాసహం అందించేల ఉండే వాటికి ప్రధానయత ఇవవబడును.
2) మీరు వ్రాసే విషయాలు ఎవరికీ ఇబుంది కల్లగించకూడదు. అందరి మన్నభావాలను గౌరవించేల వుండాల్ల. ఏ క్తలలను,
మతాలను కించపరిచేల ఉండకూడదు.
3) మీరు మాక్త పంపే ఆరిికల్స మీ సంతం అని హామీ పత్రం జతపరచాల్ల. ఇతరుల నుంచ్చ స్తూరిు పొంది వ్రాసే వాటికి references ఇవావల్ల.
4) మీరు వ్రాసేవి తెలుగులో ఉంటే మంచ్చది. తెలుగు టైపంగ్ కొరక్త www.lekhini.org లేదా మర్య ఇతర online టైప్ రైటర్క
సదుపాయం ఉపయ్యగించుకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకుటి దస్తురితో వ్రాసి సాున్స చేసి పంపగలరని మనవి.
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలక్త ఒకసారి మొదటి తారీఖున వలువడుతుంది. మీ అమూలయమయిన ఆరిికల్స/కథలు/
కవితలు మాక్త 15 రోజుల మందుగా అందేటో చూడండి.
6) మీ ఆరిికల్స ప్రచురణక్త సీవకరించబడిత్య మీక్త ఈ మెయిల్ దావరా తెల్లయజేయబడుతుంది.
7) ప్రచురణ తుది నిరణయం సంపాదక్తలదే. ఏ కారణం చేతనయిన్న మీరు పంపన ఆరిికల్స/కథలు/కవితలు మీరు కోరుక్తనా
సంచ్చకలో మేమ ప్రచురించలేకపోయిన ఎడల, తదుపరి సంచ్చకలో ప్రచురించే ప్రయతాం చేసాుమ.
ఈ మెయిల్: tampatrika@tamaryland.org

TAM పత్రిక వలువడు నెలలు (January, April, July, October)



