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అధ్యక్షుని సందేశం

ఎ

కకడ గుెంటూరులోని తుమమలపాలెం.. ఎకకడ అమెరికాలోని మేరీలెండ్..లోతుగా ఆలోచస్నూ జీవితెం
అనుకోని స్ెంఘట్నల స్మేమళనమే కదా అని అనిపిస్తూ ఉెంటెంది. ఉనే నాలుగు ఎకరాలోల ఎెండను
వానను తటుకుని ఎకరాకు ఎనిే బసాూలు పెండిెంచాలి అని కలలు కనే కుటెంబ సాథయి నుెండి నేడు ఏసీలో కూరుేని డాలరుల
స్ెంపాదిెంచ్చ సథతికి వచాేనెంటే ఆశ్ేర్యెంగా ఉెంటెంది. అయితే వయవసాయెం కనాే డాలరుల స్ెంపాదిెంచడెం గొపు అని నేను
ఇప్పుడు సైతెం భావిెంచడెం లేదు. ఎెంత స్ెంపాదిెంచనా పట్టుడనేెం న్నట్లలకి పోవాలెంటే రైతనే చలవ ఉెండాలిసెందే. కాబటిు ఎవరి
గొపుతనెం వారిదే. కష్టులోల ఉనాే సుఖాలోల ఉనాే తోటి మనుషులను గౌర్విస్తూ మెందుకు సాగట్ెం ఆ నేపధయమే నాకు
నేరిుెంది.
చనేప్పుడు ఉనే అర్ కొర్ స్దుపాయ్యలతో బ్దదిిగా చదువుకుెంటూ, ఈ చదివిన చదువుతో భవిష్యతుూలో
నిలదొకుకకోగలన్న లేన్న అనే అభద్రతా భావెం నుెండి కుటెంబానికి, బెంధువులకు, స్నేహితులకు సాయపడగల శ్కిూ నాకు
కలుగుతుెందని కలలో కూడా ఊహిెంచలేదు. అయితే ఈ ప్రయ్యణెంలో నాకు స్హకరిెంచన వారెందరో ఉనాేరు. పెంచ పదు
చ్చసన తలిలదెండ్రులు, విదాయ బ్దదుిలు నేరిున ఉపాధాయయులు, మెంచకీ చెడుకీ తోడునే సావాస్గాళ్ళే కాక నేను ఉపాధాయయుడిగా
ఉద్యయగ జీవితెం మొదలు పటిునప్పుడు "నేను ఇెంకా పైకి ఎదగగలను" అని నాకు విశ్వవస్ెం కలిుెంచన నా విదాయరుిలు.. ఇల
ఎెందరో నా ఈ ప్రసాథనానికి మూల కార్కులు.

ఒక మనిషి ఎదగాలెంటే అతని ఒకకడి వలేల సాధయెం కాదని, ఆ ప్రయ్యణెంలో ఎెందరో మెటలగా ఉెండి దారి పరుసాూర్ని,
వారిని ఎప్పుడూ విస్మరిెంచరాదని నాకు ఈ జీవితెం నేరిున పాఠెం. ఆ పాఠెం నేను పాటిస్తూ, చుటూు ఉనే వారిని గౌర్విస్తూ
మెందుకు సాగబటేు ఈ రోజు తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ (TAM) కి అధయక్షుడిగా ఎనిేకవడానికి కార్ణమని నేను
ప్రగాఢెంగా విశ్వససాూను. ఐకమతయమే మహాబలెం అనే నానుడి మనసా వాచా నమేమ నేను మేరీలెండ్ లోని తెలుగు
మిత్రులెందరినీ కలుప్పకుని మెందుకు సాగుతూ తెలుగు సాెంప్రదాయ్యలను, స్ెంస్కృతినీ గౌర్విెంచుకుెంటూ.. తెలుగు వారికి ఏ
ఆపద వచేనా స్భ్యయలెందరినీ చైతనయపరుస్తూ ఏక తాటిపై నిలిపి స్హాయెం చ్చస్న విధెంగా అహరిేశ్లూ పాటపడటానికి సధిెంగా
ఉనాేను.

ఇెంతకు మెందు కొనిే స్ెంస్థలలో పని చ్చసనా మెంచ స్నేహితులెందరిన్న ఇచేన తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్
మేరీలెండ్ (TAM) కు పని చ్చయడెం నాకు అమితానెందానిే ఇసుూెంది. TAM వయవసాథపక స్భ్యయడిగా, కనీవనర్గా, బోర్్ ఆఫ్
డైరకుర్ గా ఎన్నే కార్యక్రమాలను దగగరుెండి చూసుకునే అనుభవెం నాకు ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుెంది. ఎన్నే మెంచ
కార్యక్రమాలు నిర్వహిెంచ్చ TAM నియమావళికి ఎటవెంటి ఆట్ెంకెం కలగకుెండా మరినిే మెంచపనులు చ్చస్తూ మరిెంత మెందికి
సాయపడగలిగే విధెంగా మెందుకు సాగుతాను. కుల, మత, జాతి, వర్గ, లిెంగ భేదాలు మరియు భేదాభిప్రాయ్యలు లేకుెండా
అెందరినీ కలుప్పకుెంటూ, నలుగురికీ మెంచ చ్చస్న దిశ్గా ఆలోచస్తూ తెలుగు వార్ెంతా ఒకకటే అనే స్దుదేుశ్ెంతో వయవహరిసాూనని
మాట్ ఇసుూనాేను.

ఇటల..మీ..

శ్రీనివాస్ సామినేని


అభివందనం

శ్

త్రువుల చ్చతికి అనూహయెంగా చకిక అెంతులేని గుెండె నిబారానిే, ఆతమ సెథథరాయనిే ప్రదరిశెంచన
అభినెందన్ కి భార్తీయులెందరూ గర్వెంగా సెలూయట్ చ్చసారు. చ్చతిలో బెందూకు ఉనేెంతస్నప్ప ఒక మొెండి
ధైర్యెం ఉెంటెంది ప్రతి సైనికుడికి. అదే నిరాయుధుడై చుటూు శ్త్రువులు చుటుమడితే పిరికితనెం
ప్రదరిశెంచకుెండా, ఎన్నే చత్రహిెంస్లు పాలు చ్చసనా ధీరోదాతుూడై నిలబడి దేశ్ ర్హసాయలను కాపాడాడు
అెంటే వినడానికి, చదవటానికి బాగునాే.. ఆ సాథనెంలో నిలబడి ఆలోచెంచ్చ సాహస్ెం చ్చయడెం కూడా
సామానుయలకు గొప్పు. అటవెంటి ధైర్య సాహసాలు కనబరిేన అభినెందన్ నిజెంగా య్యవత్ భార్త జాతి
గరివెంచదగగ హీరో. ఇలెంటి యోధులు భార్త సైనికులోల ఎెంతో మెంది ఉనాేర్నడెంలో స్ెందేహెం లేదు.
భార్త దేశ్ జనాభాలో అనిే ర్కాల విధులోల ఉనే సైనికులు మొతూెం కలిపి 10 లక్షలు మిెంచరు. 120
కోట్లకు పైబడిన జనాభా ఉనే మన దేశ్ెంలో ఇది జీరో పాయిెంట్ జీరో ఒకటి శ్వతెం. కానీ వీరే దేశ్వనికి
సస్లైన హీరోలు. దేశ్ెం మీస్ెం మెలేస్న మొనగాళ్ళే రాజకీయనాయకులూ కాదు, సనిమా య్యకురూల కాదు.
దేశ్ స్రిహదుులోల ప్రాణాలను పణెంగా పటిు శ్త్రువులకు ఎదురు నిలేే సైనికులు. అెందరూ గుెండెల మీద
చ్చతులు వేసుకుని తమ ఇళేలో నిద్రపోతూ ఉెంటే అదే స్మయెంలో దేశ్వనికి పహారా కాస్తూ శ్త్రువుల
గుెండెలోల నిద్రెంచ్చ వాడే సైనికుడు.
మరి ఇటవెంటి సైనికులకు మనెం ఏమి చ్చయగలెం? ఇటీవల ప్పలవమా దాడిలో మర్ణెంచన
సైనికులకు నివాళ్ళలు అరిుెంచ్చ కార్యక్రమెంలో తన భర్ూను దాడిలో కోలోుయిన ఒక వీర్ సైనికుడి భార్య అనే
మాట్లు అెందరినీ ఆలోచెంపజేయ్యలి. "కొవ్వవతుూలు వలిగిసుూనాేరు... జవానుల ఆతమకు శ్వెంతి చ్చకూరాలని
ప్రారిిసుూనాేరు.. స్ెంతోష్ెం.. కానీ వీటి వలల నష్ు నివార్ణ జర్గదు. మీరు కూడా సైనయెం లో చ్చరాలి. మీ
కుటెంబ స్భ్యయలను సైనయెంలో చ్చరేల ప్రోతసహిెంచాలి. అదీ కుదర్కపోతే కనీస్ెం చనిపోయిన సైనికుల
కుటెంబాలకు చ్చయూత నివావలి." ఇది ఆలోచెంచదగగ విష్యమే కదా.. అభినెందన్ మీసాలను పోలిన
మీసాలు పెంచతేన్న, కొవ్వవతుూల ప్రదర్శన చ్చస్నూన్న... చనిపోయిన సైనికుల కుటెంబాలకు ఆస్రా అవవదు.
మన వెంతు స్హాయెం వారి కుటెంబాలకు చ్చసనప్పుడే వారి ప్రాణ తాయగాలకు అస్లైన అర్థెం ఉెంటెంది.
సైనికుల కుటెంబాలను కాపాడట్ెం అెంటే మన కుటెంబాలను, దేశ్వనిే కాపాడట్మే అని మర్వ్వదుు.
సైనికుల కుటెంబాలకు స్హాయెం చ్చయ్యలనుకునే వారు ప్రభ్యతవ పర్యవేక్షణ లోని ఈ క్రెంది లిెంకు దావరా
ధన స్హాయెం చ్చయవచుే.
https://bharatkeveer.gov.in/
జై జవాన్ !!

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క

స్ెం

క్రెంతి... తెలుగు వారి అతి పదు పెండుగ. ఆ ప్పరు గురుూకు వస్నూ చనేపుటి స్మృతులు కళే మెందు ఒకొకకకటి
చకు బ్దకు రైలుల పరిగెడతాయి. అమమమమలు... నానమమలకే సాధయమయేయ అలనాటి రుచులు.. పిెండి వెంట్లు.. భోగి పళ్ళే..
స్ెంప్రదాయ్యలు.. ఇవనీే ఈ తర్ెం పిలలలకు మఖ్యెంగా అమెరికాలో ఉెండే పిలలలకు దూర్మవుతునాేయి అని బాధ వేసుూెంది. ఈ
అవస్రానిే దృషిులో ఉెంచుకుని తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ వారు ప్రతి ఏడాది లగే అెందరినీ అలరిెంచ్చ విధెంగా
మేరీలెండ్ తెలుగు వార్ెందరినీ ఆహావనిస్తూ తెలుగు నాట్ స్ెంక్రెంతిని గురుూ చ్చస్న విధెంగా తమ వెంతు ప్రయతేెం చ్చస అెందరి
మెప్పు పెందారు. జనవరి 12, 2019 న బరీల మేనర్ మిడిల్ స్తకల్ నెందు జరిగిన TAM స్ెంక్రెంతి స్ెంబరాలోల దాదాప్ప 300
మెంది పాల్గగనాేరు. ఈ కార్యక్రమెంలో తెలుగు పలలల వాతావర్ణానిే ప్రతిబెంబెంచ్చ విధెంగా తమ నైప్పణాయనిే ప్రదరిశెంచ
అలెంకర్ణతో ఆకటుకునాేరు సాుర్ డెకొరేట్ర్స స్ెంస్థ వారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎటవెంటి లభాప్పక్ష లేకుెండా ఎెంతో కృషితో
అెందెంగా వారు తీరిేదిదిున పలల అలెంకర్ణ విచ్చేసన వారి అెందరి మనేన పెందిెంది.
చనాేరులను పదులెందరూ భోగి పళ్ళే వేస ఆశీర్వదిెంచారు. మగువలెందరో మగుగల పోటీలోల ఉతాసహెంగా పాల్గగని
తమ కళను ప్రదరిశెంచ అబ్దార్పరిచారు. మగుగల పోటిలోల విజేతలకు TAM సాునసరుల బహుమతులు అెందజేశ్వరు. ఆ తరువాత
వీనుల విెందైన గాత్రెంతో, విచ్చేసన తెలుగు వార్ెందరినీ యువ గాయకులు అలరిెంచారు. ఉతాసహవెంతమైన ప్రదర్శనతో వారు
అెందరి చ్చత చపుటల కొటిుెంచారు. శ్రీమతి రాజశ్రీ గారి ఆధవర్యెంలో సాెంస్కృతిక నృతాయలతో నాట్య కళాకారులు అతయదుభతెంగా
నాట్యెం చ్చసారు. TAM స్భ్యయలు చనాేరులను వివిధ ర్కాల ఆట్లతో ఆనెందపరిచారు.
కేట్న్సవిలేల కు చెెందిన పార్డైస్ బరాయనీ పాయిెంట్ వారు అతి తకుకవ ధర్తో ఈ కార్యక్రమానికి పెండుగ రుచులతో
చవులూరిెంచ్చ భోజనెం పటిు అెందరినీ తృపిూ పరిచారు. ఈ స్ెందర్భెంగా TAM అధయక్షుడు సామినేని శ్రీనివాస్ మాటాలడుతూ ఈ
కార్యక్రమెం దిగివజయెంగా జర్గడానికి కృషి చ్చసన TAM స్భ్యయలెందరికీ ప్పరు ప్పరునా ధనయ వాదాలు తెలియజేశ్వరు. స్ెంస్కృతీ
సాెంప్రదాయ్యలకు TAM ఎప్పుడూ పదు పీట్ వేసుూెందని ఆనెందెం వయకూెం చ్చశ్వరు. చవరిగా ఈ కార్యక్రమానికి ఆరిథక, నైతిక
స్హాయెం అెందిెంచన TAM సాునసర్లెందరికీ ధనయవాదాలు తెలియజేశ్వరు.
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-- ర్వి కొపుర్ప్ప
ఆఫీసు బాయ్ గదిలోకి వచే నిరామత అలులపాటి సురేష్ రాజుతో "బోయపూరి వినయ్
వైట్ల గారొచాేర్ెండి" అనాేడు.
రాజు గారు తలపటుకునాేరు.
అనాేడు.

ఆయన పకకనే కూరుేనే ఆయన స్నేహితుడు, స్హ నిరామత అయిన

ఓడల మహేష్ "ఏెంటి స్ెంగతి?"

రాజు తలపటుకునే "గత వార్ెం రోజులుగా నా బ్దర్ర తిెంటనాేడు. అప్పుడెప్పుడో ఇతను తీసన సనిమా ఖ్ర్మ
కాలి పదు హిట్ుయిెంది. నీకు గురుూెందిగా, "పైకి వళ్ళే దారేది" ? ఆ సనిమానే టైటిల్ కి స్మాధానెం. అస్ల సనిమా
ఎల హిట్ుయిెంద్య, అెంతమెంది ఎగబడి ఎల చూసారో అస్సలర్థెం కాలేదు. మనలో మన మాట్గాని, హీరో గారివలల
కాదు. ఎెంత పదు సాుర్యినా అస్లేెంట్య్యయ ఆ ఓవరాక్షను? నవివెంచాలిసన సీన్నల ఏడిపిెంచ, ఏడిపిెంచాలిసన సీన్నల
కోపెం తెపిుెంచ, ఫైటిెంగ్ సీన్నల పట్ు చకకలయేయల నవివెంచ, ఒకక సీన్నల కూడా ఆ సీను కి స్ెంబెంధెంచన ఎమోష్ను
చూపిస్నూ ఒటు. పోనీ హీరోయినా అెందామెంటే చెప్పుకోవడానికి ఇదురునాేరు, ఒకరికేమో తెలుగు రాదు, ఇెంకొకరికి
తెలుగు రాకూడదు. ఇదురికీ య్యకిుెంగు రాదు.. గాలమరు కోస్మా అెంటే వాళేకెంటే మన హీరో గారు మోతాదు మిెంచ
ఒెంటి ప్రదర్శన ఇచాేరు. ఆ దెబాకే సనిమా పోవాలిసెంది. స్రేల, ఎలగోల హిట్ుయిెంది. ఆ ఊప్పలో తన దగగరేమైనా
కథలుెంటే చెపుమని అప్పుడనాే. ఈ లోపల ఓ నాలుగు భయెంకర్మైన ఫ్లలప్పలిచాేడు. ఒకదానిే మిెంచ ఇెంకొకటి.
చవరి సనిమా శ్వెంతి థియేట్రోల ఒక పూట్ ఆడిెంది...ఒక పూట్. కలక్షనెంతో తెలుసా? పధాేలుగు రూపాయలు.
అస్లు థియేట్రు కాయెంటీన్నల రెండు స్మోసాలే 20 రూపాయలు. దాని కెంటే తకుకవల వచేెందని ఆరాతీస్నూ ఆ
పధాేలుగు రూపాయ్యలు థియేట్రోల ఊడేేవాడిదెంట్. వాడు ఊడుసుూెంటే చలలర్ జారి పడిెంది. ఆ థియేట్ర్ యజమాని,
కనీస్ెం అదైనా కలక్షననుకొని అెందులో వేస్నసాడు. చవరికి చలలర్ వయయడానికి కూడా పనికి రాలేదనేమాట్".
"స్రేల ఇప్పుడతను బయట్ వయిట్ చ్చసుూనాేడు, ఏెం చ్చదాుమెంటావ్?" అడిగారు మహేష్.
కొదిు క్షణాలగి "వళిేపోమెంటా. నాకెందుకొచేన దుర్ద?" అనాేరు రాజు గారు.
"ఓసారి విెందాెం. మనమేమీ కమిట్వవటేలదు కదా? నచేలేదని చెప్పూ స్రి."
గటిుగా ఊపిరి పీలిే ఆఫీసు బాయ్ వెంక చూసారు రాజు గారు. నీ చావు నువువ చావు, నేనేమీ
చెయయలేననేటల చూశ్వడు ఆఫీసు బాయ్.

"తీసుకురా" అనాేరు నీర్స్ెంగా రాజు గారు.
ఆఫీసుబాయ్ తీసుకొచాేడు డైరకురిే.
“నమసాకర్ెం సార్!” అనాేడు బోయపూరి వినయ్ వైట్ల.
"ఆ..నమసాకర్ెం" అనయమనస్కెంగా స్మాధానెం ఇచాేరు రాజు గారు.
"నమసాకర్ెం మహేష్ గారు, మీరునాేర్ని తెలీదు."

14

ఏప్రిల్ 2019

“ఆ..రావయ్యయ..కూరోే..రాజు గారోూ పనుెండి వచాే...ఏెంటి స్ెంగతి ఇల వచాేవు?" అడిగారు మహేష్.
"కొతూ కధలునాేయి, అప్పుడెప్పుడో రాజుగార్డిగారు. టైమలేక చెపులేకపోయ్య. ఇప్పుడు కుదిరిెంది. అెందుకే
ఓసారి చెపిు పోదామని వచాే."
“చెప్పూ పోవడెం గాయర్ెంటీ” నసగారు రాజు గారు. మహేష్ ఆగమని చెపిు, డైరకుర్ తో, “చూడు వినయ్, నీ
గత నాలుగు సనిమాలు నిరామతలకి భసామసుర్ హస్ూెంగా అయ్యయయి. కాబటిు నీతో చెయయడానికి రాజు గారికి గానీ,
నాకు గానీ చాల ఇబాెందిగా వుెంది. నీ కథలు నమిమ సనిమా తియయడెం కష్ుెంతో పనే. అయినా కూడా ఈ మధయ
కొతూ కథలు దొర్కటేలదయ్యయ.. అెందుకని, ఎెంతో అదుభతమైన కథలుెంటేగాని మనెం మెందుకు వళేెం. చెప్పు నీ దగగర్
ఏమెంద్య..”

“అలగే సార్...ఒక కథ ఉెంది సార్...మీకు ఖ్చేతెంగా నచుేతుెంది. చాల పదు కథ...అెందుకే మూడు
భాగాలుగా ఉెండొచేని మూడు ప్పరుల రాసుకునాే.”
“ఆహ...ఒకే దెబాకి మూడు సనిమాల కథనేమాట్...బాగుెంది...చెప్పు...చెప్పు..” అనాేరు మహేష్.
“ఏ, మూడు సారుల మెంచొచేనా?” మళ్ళే నసగారు రాజుగారు.
“నువువెండవయ్యయ రాజు, చెపునీ..” అని వినయ్ కేస చూసారు ఓడల మహేష్ గారు.
"స్రే సార్. మూడు సనిమా ప్పరుల సార్. మొదటిది "నువేవ నాకు నచాేవ్"... రెండవది "నువువ నాకే
నచాేవ్"... మూడోది "నువువ నాకు నచాేవే".

రాజు గారు దీనెంగా మహేష్ వైప్ప చూసారు.
"ఎెందుకలగ ప్పరుల? "
“మొదటి కథలో హీరో చాల జులయి వధవ సార్...కాలేజి కి వళేడెం...మాష్టుర్ల మీద జోకయయడెం,
అమామయిల వెంట్ తిర్గడెం...ఇల యువతరానికి మెంచ రోల్ మోడెల్ గా వుెంటాడు సార్.”
"మన తెలుగు సనిమాలోల యువ హీరో అెంటే ఇవనీే మామూలే. ఇెందులో కొతేూమెంది?" మహేష్ అనాేరు.
“హీరోయిన్ కూడా ఆ కాలేజి లోనే చ్చరుతుెంది సార్...”
“యే? వేరే కాలేజీలు లేవా ఆ ఊళ్ళే?”
“ఉనాేయి సార్...కాని విధ వాళేని అల కలుప్పతుెందనేమాట్.”
“అలగే. అప్పుడు, హీరోయినిే హీరో చూస ష్టక్ అవుతాడు..”
“యే? అెంత అస్హయెంగా వుెంటెందా?” వయెంగయెంగా అడిగారు రాజుగారు.
“అబ్బా కాదు సార్..... ఒకక సారి హీరో కి ప్రేమ దునుేకొసుూెందనేమాట్.”
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“ఇదేమైనా పలెం పనా దునేడానికి, నాట్టలయయడానికి?”
“ఆహా... చాల బాగా చెపాురు సార్...హీరోకి ప్రేమ దునుేకొచే, ప్రేమలో నాటకుపోతాడనేమాట్.”
రాజుగారు అయోమయెంలో పడా్రు. తను న్నరు మూసుకుెంటే మెంచదేమో?
“మనెం తరువాత పదాలు మారుేకుెందాెంలెండి....అప్పుడు హీరో, హీరోయిన్ దగగరికి వళిే 'నువేవ...నాకు
నచాేవ్' అని చెపాూడు ...ఎెందుకెంటే..ఎెంతో మెంది అమామయిల వెంట్ తిరిగి, వాళ్ళే కొతూ బూతులు నేరుేకొని మరీ
తిటిున తరువాత, హీరోకి మొదటి సారి ప్రేమ అెంటే ఏెంట్ల తెలుసుూెందనేమాట్.”
“స్రే...తరువాత?”

“హీరోయిన్ కూడా, పోనేల కాస్ూ టైెం పాస్ అవుతుెందని మన యేబ్రాస హీరో వనక తిరుగుతుెంది...ఇకకడ
టివస్ు ఏెంట్ెంటే, ఈ అమామయి సనిమాలో అస్లు హీరోయిన్ కాదు.....వాళే ఫ్రెండు ....హీరోయిన్ కి మఖ్యమైన
పని వుెండి ఈ అమామయిని తన ప్పరు మీద కాలేజికి పెంపిసుూెంది.”
“ఈ మషిు టివస్నుెంటి?”
“ఆ...మిగతా కథ రెండవ భాగెంలో తెలుసుూెంది.....దాని ప్పరు "నువువ.. నాకే నచాేవ్"... అెంటే ఈ అమామయి
హీరోకి మాత్రమే నచుేతుెంది....ఇెంకవరికీ నచేదు...అెంటే ఓమాదిరిగా ఉెంటెందనే మాట్.. ఇక మూడవ భాగెం
త్రికోణ ప్రేమ కథ...అస్లు హీరోయిన్ తనవరో చెప్పూెంది...అప్పుడు హీరో "నువువ నాకు నచాేవే" అని
అెంటాడు....అదనేమాట్ మూడు కథలు...”
చెపుడెం ఆపాడు డైరకురు. కళే నుెండి నీళ్ళే వర్దల పారుతునాేయ్ రాజు గారికి. మహేష్ గారు గటిుగా
నిటూురిే రాజుగారి వైప్ప చూసారు.
ఏడుప్ప మొహెం, కళ్ళే తుడుచుకుెంటూ రాజుగార్నాేరు, “ఇెంత గొపు కథ చెపిున నీకు, వినే నాకు న్నబెల్
శ్వెంతి బహుమతి ఇవావలి...ఈ సనిమా విడుదలై పది వేల స్ెంవతసరాలు ఆడుతుెంది....కలక్షనుల లకకబెట్ుడానికి కొతూ
అెంకలు కనుకుకెంటారు....వాడుక లేని భాష్లోలకి కూడా తరుుమా అవుతుెంది...ఇెంత పదు సనిమా తీస్న అరుుడిని కాను
కాని, ఇెంకో చనే బడెుట్ కధ వుెంటే చెప్పు.”
ఉెంది సార్...ఉెంది...కథ ప్పరు "స్ర్వర్ బెంగర్ెం".
“స్ర్వర్ బెంగర్మా? అప్పుడెప్పుడో వచేన స్ర్వర్ సుెందర్ెం లగా ఉెందే? హీరో హోట్లోల బెంగరాలు
ఆడతాడా?”
“కాదు సార్....ఇెందులో మన హీరో కొతూ వెంట్కాలు కనిపడతాడు”.

“దానికీ, సనిమా ప్పరుకి స్ెంబెంధెం?”
“విధ ననుే నీతో ఇల కలుప్పతుెందని నేను అనుకోలేదు”, రాజు గారి గోడు.
“ఏమనాేరూ..?”
“...ఆ...విధ విచత్రెం అెంటనాేను. అెంతే....నువువ చెప్పు...”
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“ఆ, అది మనెం తీస్నట్ప్పుడు చూసుకోవచుేలెండి.”
“స్రేల, ఆ కొతూ వెంట్కాలేవో చెపిు పాపెం కటుకో."
“వినెండి...ఎెంతో రుచకర్మైనవి ...(గొెంతు స్వరిెంచుకొని)...మొదటిది దొడ్లల.”
“ఛీ, య్యక్, థూ...సనిమాలో ఇలెంటి డైలగులేెంటి బాబ్ద?”
“అయోయ...తెందర్పడకెండి...ఈ వెంట్కెం ఇడ్లల పిెండితో ద్యశ్ వయయట్ెం అనేమాట్.”
“అదా (నీర్స్ెంగా) ...స్రే...ఇెంకా?”
“చతూపుెం...అెంటే, ఉతూపుెం పిెండి తో చపాతి చెయయడెం.”
రాజు గారు వాెంతచ్చేల నీళ్ళే నమిలరు.
“మూడవది...గజిు. అెంటే గార పిెండి తో బజీులు వయయడెం.”
రాజు గారు చ్చతులు గోకుకనాేరు.
“నాలుగోది...చపామ...”
రాజు గారు వదుని తలడ్ెంగా ఊప్పతునాేరు.

“...అెంటే చపాతి పిెండిలో ఉపామ కుకిక కాలేడెం..”
మహేష్ గారు ఈ లోకానిే వదిలి వళేడానికి సదిమయ్యయరు.
“ఇెంక ఆఖ్రిది...ఉరి...అెంటే ఉపామ ని పూరి లో పటిు చెయయడెం....ఇవి సార్.....ఎల ఉెంది?”
రాజు గారు నిమితూమాత్రుడయియ కొనిే క్షణాలు ఆగారు. లేచ ఆఫీసు బాయ్ ని లోపలికి ర్మమనాేరు.
"ఇదిగో, నీకు లక్ష రూపాయలిసాూ. ఈ రోజుకి శెలవటిు ఇెంటికి వళిేపో. ఎవవర్డిగినా, నీకు ఈ డైరకురకకడునాేడో
తెలియదని చెప్పు. వళ్ళే"
డైరకురు మెలలగా లేచ తలుప్ప వైప్ప వళేడానికి జారుకుెంటనాేడు.
"ఆగు బాబ్ద. ఎకకడికి వళ్ళేది? మహేష్ గారిని అనెంత లోకాల అెంచుల దాక చ్చరాేవు. నినుే కూడా అకకడికే పెంపిసాూ,
వుెండు" అనాేరు రాజు గారు.
“ఉెంటాను సార్” అెందరినీ తోసుకుెంటూ బయట్కి పరిగెటాుడు వినయ్.
(ఈ కథ, కథలోని పాత్రలకు వాస్ూవ స్ెంఘట్నలు ఆధార్ెం. ఇది కలిుత పాత్రలకు ఏమాత్రమైనా స్ెంబెంధెం ఉెంటే, అది
కేవలెం కాకతాళ్ళయెం.)
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ఈ చత్రాలను చూడగానే జీవెం ఉటిుపడుతునాేయి కదూ..ఇవి ఇెంట్రేట్

లో నుెండి డౌన్లోడ్ చ్చసనవి కాదు సుమా...ఇవి స్వయ్యనా మన TAM స్భ్యయరాలు

వైదయ వర్ద గారు తన స్వహసాూలతో గీచన (జీవెం పోసన) చత్రాలు. ఇెంకెందుకు
ఆలశ్యెం...ఈ కళాకారిణ ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మెందు మెందు మరన్నే
మెంచ చత్రరాజాలు గీయ్యలని TAM మనస్తూరిూగా కోరుకుెంటెంది.
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ఆ

- 2019

ధునిక యుగెంలో మహిళ ప్పరుషుడితో స్మానెంగానే కాక కుటెంబ బాధయతలు మరియు ఉద్యయగ
బాధయతలు సైతెం నిర్వహిస్తూ తనదే పైచ్చయిగా దూసుకళ్ళూెంది. తమ కలలను సాకార్ెం చ్చసుకునే దిశ్గా అడుగులేస్తూ పిలలల
భవిష్యతుూ తీరిేదిదేు మహతూర్ బాధయతను స్మర్థవెంతెంగా సీవకరిస్తూ వికాస్ పథెంలో పయనిసుూెంది.
అెంతరాుతీయ మహిళా దిన్నతసవెం స్ెందర్భెంగా TAM వారు తలపటిున మహిళా దిన్నతసవ వేడుకలు మారిే 9, 2019
న ఆహాలదెంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు హాన్నవర్ లోని చోపాతి ఇెండియన్ కిచెన్ వేదిక కాగా రాెంప్ వాక్, ఆట్లు, పాట్లు,
విన్నదాలు, విెందుతో కూడి ఆదయెంతెం మహిళామణులెందరి మనసు ద్యచెంది. పిలల పాపలతో, కుటెంబ మరియు ఉద్యయగ
బాధయతలతో నితయెం తలమనకలయి ఉెండే నారీమణులు కొనిే ఘడియలు వాటిని పకకన పటిు ఈ విధెంగా ఆనెందెంకర్మైన
స్మయెం గడపడెం మెంచ విష్యెం.
TAM ప్రతి ఏడాది లగే తన ఒర్వడిని కొనసాగిస్తూ మెందుకళిే ఈ కార్యక్రమెం నిర్వహిెంచడెం చాల ఆనెందెంగా
ఉెందని కార్యక్రమెంలో పాల్గగనే వారు తమ స్ెంతోష్ెం వయకూెం చ్చశ్వరు. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసన శ్రీమతి
య్యర్లగడ్ లవణయ గారు, శ్రీమతి స్వితా ఎనేర్ గారు, శ్రీమతి దాస్రి నిర్మల కుమారి గారుల మాటాలడుతూ మహిళలు అనిే
ర్ెంగాలోల అభివృదిి సాధస్తూ మెందుకళేడెం చాల అవస్ర్మని, తమ ఆశ్య సాధనకు అెందరు మహిళలు తపుక కృషి
చ్చయ్యలని స్తచెంచారు.
పలు ర్కాల రుచకర్మైన పదారాథలతో చోపాతి (హాన్నవర్) వారు ఏరాుట చ్చసన పస్ెందైన విెందు అెందరి మనసు
ద్యచెంది. సాుర్ డెకొరేట్ర్స వారు చ్చసన అలెంకర్ణ అెందరి ప్రశ్ెంస్లు పెందిెంది.
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ఈ స్ెందర్భెంగా చ్చపటిున ఆట్ల పోటీలోల క్రెంద ప్పరొకనే మహిళలు విజయెం
సాధెంచారు:

స్తయ నెంబ
సావతి బాల
స్మృతి
సావతి నాయర్
ప్రియ తాయగరాజ్
భార్గవి
కలున
ర్మయ
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చ

అరిగిపోవునది అనేమ
కరిగిపోవునది ఐశ్వర్యమ
తరిగిపోని నిధ జాఞనమ
లేదు చదువుని మిెంచన సాయమ

దువు స్ెంసాకరానిే చ్చకూరుసుూెంది. చదువు - స్ెంసాకర్ెం ఉనేవారి దగగర్కు లక్ష్మి
తనెంతట్ తాను వసుూెంది. గిరిబాలల స్నవలో భాగెంగా తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ (TAM),
సుబెంధ ఫెండేష్న్, బబాలి మిత్రుల స్హకార్ెంతో అభిమాని స్ెంస్థ వారు 100 మెంది గిరి బాలలకు
1,05,000 రూపాయల వయయెంతో 25 టేబ్దళ్ళే పెంపిణీ చ్చశ్వరు. మైదాన ప్రాెంతాలకు అతి దగగరోల
నివససుూనే గిరిప్పత్రుల జీవితాలోల మారుుకై శ్రీకార్ెం చుటిున అభిమాని స్ెంస్థ వారు, ఆ కార్యక్రమెంలో
భాగెంగా ఈ స్హాయెం చ్చశ్వరు.
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ఆరిథక సాయెం అెందిెంచన TAM, సుబెంధ ఫెండేష్న్, అభిమాని ఫెండేష్న్, మరియు బబాలి వాటాసప్ గ్రూప్
వారికి గ్రామసుూలు, చనాేరులు మరియు ఉపాధాయయులు కృతజఞతలు తెలియజేశ్వరు.
మారిే 7, 2019 న జరిగిన ఈ కార్యక్రమెంలో బబాలి వాటాసప్ గ్రూప్ అడిమన్ శ్రీ చెంతాడ గోపాల కృష్ణ, శ్రీ పిలల
శ్రీనివాస్, శ్రీ తుమరాడా గెంగాధర్, శ్రీ బలగ మనమథ, శ్రీ కాళ్ళ, శ్రీ శ్రీకాెంత్, శ్రీ రాజేష్ మహెంతి, స్తకల్ ఉపాధాయయులు
మరియు గ్రామ పదులు పాల్గగనాేరు.
TAM తర్ఫున ఆరిథక స్హాయెం అెందిెంచన బెందు తాడివాక, అనిల్ గౌరడి్గారి లకు TAM స్భ్యయలు ప్రతేయక
ధనయవాదాలు తెలియజేశ్వరు.
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తె



లుగిెంటి ఇలవేలుు శ్రీ వేెంకటేశ్వర్ సావమి వారి ప్రవచనాలు తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలెండ్ (TAM)
వారి ఆధవర్యెంలో మార్ే 2, 2019 న ఎలిలకాట్ సటీ లోని హాలీఫీల్్ ఎలిమెెంట్రీ స్తకల్ నెందు భకిూ ప్రపతుూలతో నిర్వహిెంచడెం
జరిగిెంది. సావమి వారి ప్రవచనాలు ఇవవడానికి విచ్చేసన శ్రీ వెంకటాచలపతి దాస్ గారిని TAM సాదర్ెంగా ఆహావనిెంచెంది.
శ్రీ వెంకటాచలపతి దాస్ గారు HH లోకనాథ్ సావమి మహరాజ్ గారి ప్రియ శిషుయలు. వీరు విశ్వఖ్పట్ుణెం నుెండి
పారిశ్రామిక ఉపకర్ణాలకు స్ెంబెంధెంచన విదయను అభయసెంచన దరిమిల 2000 స్ెంవతసర్ెం నుెండి తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర్
సావమి వారి ఆలయెం నెందు భగవదీగత బోధకులుగా పనిచ్చశ్వరు. ఈ స్ెందర్భెంగా కాలేజీ మరియు పాఠశ్వలలెందు విదాయరుిలకు
11 స్ెంవతసరాలు బోధెంచ తిరుమల కొెండలపై దాదాప్ప 2 లక్షలకు పైగా భగవదీగతలను పెంచ ఎెంతో ప్పణయెం స్ెంపాదిెంచారు.
భగవదీగతలను ప్రజలకు చ్చరువ చ్చయడెంలో 2008 స్ెంవతసర్ెంలో ప్రపెంచెంలోనే ఆర్వ సాథనానిే వారు పెందారు.
వీరు 2013 స్ెంవతసర్ెం నుెండి ఇసాకన్ వృెందావన్ ఆలయెంలో ప్రధాన పూజరులుగా ఎన్నే విధాలుగా తమ స్నవలు
అెందజేసుూనాేరు. ఈ ఆలయ్యనికి వచేన వారికి ఎన్నే ఆధాయతిమకమైన విష్య్యలను వీరు బోధెంచారు. వీరు ఈస్ు కోస్ు నెందు
అనిే ప్రదేశ్వలకు ప్రయ్యణెంచ గృహప్రవేశ్ పూజకు స్ెంబెంధెంచన స్నవలు చ్చయడమే కాక శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహతయెం గురిెంచ
ప్రజలకు చకకగా ఉపదేశ్వలు ఇస్తూ ఉెంటారు.
వెంకటేశ్వర్ వైభవెంతో ప్రార్ెంభమైన కార్యక్రమెం కీర్ూనలతో సాగి ప్రవచనాలతో మగిసెంది. ఈ కార్యక్రమానికి దాదాప్ప
200 మెంది పదులు పిలలలు హాజర్యియ తనమయతవెం పెందారు. కార్యక్రమెం అనెంతర్ెం ప్రసాదెం పెంచడెం జరిగిెంది. స్నేహ
ఇెండియన్ కుజీన్ వారు ఫలహారాలు అెందిెంచగా, TAM స్భ్యయలు సైతెం తమ ఇెంటి నుెండి తెచేన ఫలహారాలను కార్యక్రమానికి
వచేన వారికి అెందజేశ్వరు.
ఈ కార్యక్రమెం జర్గడానికి ప్రమఖ్ పాత్ర పోషిెంచన TAM స్భ్యయలు శ్రీనివాస్ పోట గారికి, TAM బోర్్ ఆఫ్
డైరకుర్లకు, కార్యవర్గ స్భ్యయలకు TAM ప్రెసడెెంట్ సామినేని శ్రీనివాస్ ధనయవాదాలు తెలియజేశ్వరు.
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తాగిన మెందే తాగట్ెం..

- చెరుకూరి రాజశేఖ్ర్

వేసన చెందే వయయట్ెం..
పాడిన పాటే పాడట్ెం..
చెపిున సోదే చెపుట్ెం..

చ్చసన రోతే చెయయట్ెం..

మతుూగ ఒకటే ఊగట్ెం..

చతుూగ నిదుుర్ పోవట్ెం..

ఎెందుకురా ఈ జీవితెం..
అెంతులేని ఈ నాట్కెం..

తెలుసుకోర్ ఇది బూట్కెం..
తిర్గబడును నీ జాతకెం..
నేర్వకుెంట్ట ఇక స్ెంకట్ెం..

తపుని తెలిసనా తపుదా ఆరాట్ెం..
బ్రతుకు కారాదు నితయ పోరాట్ెం..

ఆశ్యెం లేకుెండా ఎెందుకు బ్రతకట్ెం..
గమయెం లేకుెండా ఎెందుకు ప్రయ్యణెం..
మారుు తెచుేకుని నడవట్ెం..
మెంచ నేరుేకుని సాగట్ెం..
ప్రగతికి నిచెేన వయయట్ెం..

భవితకు సొబగులు అదుట్ెం..
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Our Proud Sponsors
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- దేవకీనెందన్ చ్చబోలు

తలవెంచెంచన దెండమమ తపన తీరుేట్లేదు
కనులనిెండిన నీరు గుెండె బాధనాప్పట్లేదు
దేశ్ ర్క్షణలో ప్రాణమల ఫణమగా పటిు
అమరుడవైనావు ఆతమ సెథథర్యమతో

తనువు మనసుల కవచెంగ నిలిపావు

లక్షయ సాధనలో ఆతామర్ుణమ చ్చసావు

తలిదెండ్రుల శోకాగిే, నీ భార్య ప్పసెూలు

దహిెంచ వేయురా శ్తృవుల, దావానలమై
అెందుకో, అెందుకో

మా అశ్ృ తర్ుణాలు

మా హృదయ జోయతులు

ధాత్రి కెంపిెంచె నీదు తాయగమతో
అెందుకో అెందుకో

మా హృదయ కుసుమాెంజలులు

నిలిచావు మా అెందరి మదిలో శ్వశ్వతమగ
నీ తాయగమే భర్తభూమికి ర్క్ష ర్క్ష
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TAM Patrika Crossword
Please
send
your
answers
to
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days
after the release date of TAM Patrika.



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.



Answers received after 30-days of TAM
Patrika release will not be considered.



Participants must be of Telugu origin residing in Maryland, USA.



TAM Patrika reserves the right to select the
winners.



Please encourage your kids to work on this.



Any questions related to this can be sent to



First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
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(TAM Helpline)
మేరీలెండ్ మరియు ఇతర్ అమెరికా రాష్టాలోలని తెలుగు వారికి TEAM Aid మరియు ఇతర్
అమెరికా జాతీయ తెలుగు స్ెంస్థల అనుబెంధెంతో TAM చ్చతనయిన స్హాయెం చ్చసోూెంది. TAM తర్ఫున
మళేపూడి సోెంబాబ్ద గారు ఈ స్హాయ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిసుూనాేరు. గడిచన కొదిు నలలోల ఈ క్రెంద
ప్పరొకనే స్ెంఘట్నలోల TAM కూడా భాగమై తన వెంతు స్హకార్ెం అెందిెంచెంది.
గమనిక: వయకిూగత కార్ణాల దృష్టుయ కొనిే చోట్ల పూరిూ ప్పరు ప్రసాూవిెంచకుెండా పడి అక్షరాలోల
రాయడెం జరిగిెందని గమనిెంచగలరు. అలగే ఈ క్రెంద ప్పరొకనే స్ెంఘట్నలోల TAM స్ెంస్థతో పాట
అమెరికాలోని మరన్నే స్ెంస్థలు స్హాయపడి ఉెండవచుే.

తేదీ: నవెంబరు 20, 2018
స్థలెం: లవి టౌన్, పనిసలేవనియ్య
స్ెంఘట్న: 69 ఏళల వయసు కల శ్రీమతి లక్ష్మి పదిుభొట్ల గారు తమ పిలలలను చూడటానికి అమెరికా వచే
పర్మపదిెంచట్ెం జరిగిెంది. వారి కుటెంబెం TEAM Aid స్ెంస్థను స్ెంప్రదిెంచగా TAM Helpline తర్ఫున
సోెంబాబ్ద గారు మరియు కిర్ణ్ గారు స్కాలెంలో స్ుెందిెంచ పారిథవ దేహానిే అెంతయక్రయల కొర్కు హైదరాబాద్
పెంపిెంచడానికి తగిన స్హాయెం చ్చశ్వరు.

తేదీ: డిసెెంబరు 23, 2018
స్థలెం: కొలిలఎర్విలేల, ట్టనేస
స్ెంఘట్న: విష్టదకర్మైన దుర్ఘట్నలో భార్త స్ెంతతికి చెెందిన నాయక్ గారి మగుగరు టీనేజి పిలలలు ష్టరొన్,
జై, ఆరోన్ లు అగిే ప్రమాదెంలో మర్ణెంచడెం అెందరినీ కలిచ వేసెంది. TEAM Aid తర్ఫున TAM Helpline
ప్రతినిధ దేహాలను భార్త దేశ్ెం తర్లిెంచడానికి స్ర్యిన స్మాచార్ెం అెందజేశ్వరు.
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తేదీ: జనవరి 13, 2019
స్థలెం: బాలిుమోర్, మేరీలెండ్
స్ెంఘట్న: 32 స్ెంవతసరాలు గల శ్రీమతి AV గారు అనుమానాస్ుద సథతిలో తమ స్వగృహెంలో మృతి చెెందట్ెం
జరిగిెంది. ఈ విష్యెం తెలుసుకుని ఆెంద్యళన చెెంది హరియ్యణా రాష్ట్రెం లోని న్నయిడా నుెండి వారి కుటెంబ
స్భ్యయలు TEAM Aid ను స్ెంప్రదిెంచారు. విదేశ్వెంగ శ్వఖ్ కారాయలయెం వారిని, మృతురాలి కుటెంబ
స్భ్యయలను, ఫుయనర్ల్ హోెం ను స్మనవయపరిచ మృతురాలి దేహానిే భార్త దేశ్ెం పెంప్ప ఏరాుటల చ్చయడానికి
స్హాయెం చ్చయడమే కాక భార్త దేశ్ెం చ్చరే వర్కు వారితో మాటాలడుతూ TEAM Aid తర్ఫున TAM Helpline స్భ్యయలు తగిన స్హాయెం చ్చశ్వరు.

తేదీ: ఫిబ్రవరి 1, 2019
స్థలెం: ఫ్రడెరిక్, మేరీలెండ్
స్ెంఘట్న: తగిన గురిూెంప్ప లేని ఫ్లరిమెంగున్ యూనివరిసటీలో చదువుని అభయసెంచడెం దావరా నియమాలు
ఉలలెంఘెంచన కార్ణెంగా Mr. NRB అనే విదాయరిిని ఫ్రడెరిక్ అడల్ు డిట్టనషన్ సెెంట్ర్ కు తర్లిెంచారు. TEAM
Aid తర్ఫున TAM Helpline ప్రతినిధ ఆ సెెంట్ర్ను స్ెందరిశెంచ విదాయరిథకి మానసకెంగా ధైర్యెం చెపాురు.

తేదీ: ఫిబ్రవరి 7, 2019
స్థలెం: కాెంపాల్సవిలేల యూనివరిసటి, కెంట్కి
స్ెంఘట్న: Mr. NK అనే విదాయరిథ Student and Exchange Visitor Program (SEVIS) కాల పరిమితి
మిెంచపోవడెంతో ఆెంద్యళనతో TEAM Aid ని స్ెంప్రదిెంచగా, TEAM Aid తర్ఫున TAM Helpline
స్భ్యయలు ఈ విష్యమై తీసుకోవలసన జాగ్రతూలు, SEVIS తిరిగి పెందుట్కు చ్చయవలసన కార్యక్రమాల
వివరాలు తెలియజెపాురు.

తేదీ: ఫిబ్రవరి 10, 2019
స్థలెం: మేరీలెండ్
స్ెంఘట్న: Mr. VSY అనే విదాయరిథ కాల పరిమితి మగిసన Optional Practical Training (OPT) వీసా పై
పనిచ్చస్తూ TEAM Aid ని స్ెంప్రదిెంచారు. TEAM Aid తర్ఫున TAM Helpline స్భ్యయలు ఈ విష్యమై
స్ుెందిస్తూ, ఇది చాల తీవ్రమైన విష్యమని, వెంట్నే భార్త దేశ్ెం వళే వలసనదిగా స్లహా ఇచే,
తీసుకోవలసన జాగ్రతూలు తెలియజెపాురు.
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TAM 




కావలసన పదారాిలు:






చకకటి పాలు (1/2 లీట్రు)
కస్ుర్్ పౌడర్ (2.5 టేబ్దల్ స్తునుల)
విప్ క్రెం (2 లేదా 3 కప్పులు)
టూటి ఫ్రూటి (1/4 కప్పు)
పెంచదార్ (1/2 కప్పు)

తయ్యరు చ్చయు విధానెం
1

ఒక 1/2 కప్పు చలలటి పాలలోల కస్ుర్్ పౌడరు కలపెండి. పౌడరు గడ్లు కట్ుకుెండా
బాగా కలిసపోయే వర్కు మెలలగా తిపుెండి.
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2

మిగిలిన పాలు వేడి చ్చస అెందులో ఇెంతకు మెందు చ్చసన పాలు-కస్ుర్్ మిక్స కలపెండి.

3

అల పాలను మర్గబెడుతూ చకకపడి ఒక మోస్ూరు గటిుగా అయేయ దాకా తిప్పుతూ ఉెండెండి.
ఇల చ్చస్న క్రమెంలో పాలు పాత్ర అడుగున అెంటకోకుెండా చూసుకోెండి.

4

స్ువ్ ఆప్పస ఈ వేడి మిక్సలో పెంచదార్ కలిపి కరిగే వర్కు తిపుెండి. అల కలిపాక ఒక గెంట్
చలలబడనివవెండి.

5

విప్ క్రెం ఒక పదు బౌల్ లో తీసుకుని అెందులో పైన తయ్యరు చ్చసన మిక్స కలపెండి. ఈ
కలిప్ప మెందు మిక్స వేడిగా లేకుెండా చూసుకోెండి.

6

కావాలనుకునే వారు ఇప్పుడు టూటి ఫ్రూటి కలుప్పకోవచుే.
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7

ఇల తయ్యరు చ్చసన మిక్సని ఐస్క్రెం చ్చసుకునే మోల్్సలో పోసుకుని ఫ్రీజర్లో పట్ుెండి. మీ దగగర్ ఐస్క్రెం
ప్పలలలు ఉెంటే ఇప్పుడు పటుకోవచుే. ఇవి తరువాత కులీూ పటుకుని తినడానికి ఉపయోగపడతాయి.

8

అల పాలను ఒక 6-8 గెంట్లు లేదా ఒక రాత్రి పూరిూగా ఫ్రీజర్లో ఉెండనిచే ఆ తరువాత మోల్్లో
నుెండి బయట్కు తియయెండి.

9

ఇప్పుదు పిసాూ బాదెం వెంటి పప్పులు చనే మకకలుగా చ్చస పైన చలులకోవచుే.

10

ఇెంకేమెంది, ఇెంటిలిలపాదికీ రుచ చూపిెంచడమే తరువాయి!
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తలీల బడ్ల మమకార్ెం

- చెరుకూరి రాజశేఖ్ర్

తెండ్రీ కొడుకుల వాతసలయెం
తోడబ్దటిున ర్కూ బెంధెం
ఆలుమగల అనురాగెం
స్నేహితుల స్హచర్యెం
ప్రేమికుల అనుబెంధెం

గురుశిషుయల స్ెంబెంధెం
మానవుల బెంధెం

ప్రేమకు లేదు కులెం

శుదిమైన మనస్న దాని పరిమళెం
ప్రేమకు లేదు మతెం

నిసావర్థ ఆలోచనే దాని అభిమతెం
బెంధమేదైనా ప్రేమకు చహేమే

ప్రేమతో కొలుచుట్కు అనీే పాత్రమే
శ్త్రువు సైతెం ప్రేమకు అర్ుమే

స్ృషిు మనుగడ సాధయెం ప్రేమతో మాత్రమే
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EXECUTIVE

COMMITTEE - CHAIRS

Rajasekhar Cherukuri

Subbu Sista

Naga Prasad G

TAM Patrika

Grievance Committee

Grievance Committee

Archana Kathi
Cultural

Jagadish Ganapathinedi
By-Laws

Bhagath Yarlagadda
Sports

Suma Donga
Event Management

Haritha Chintapalli
Womens Sports

Bindu Tadivaka
Social Media

Srilakshmi Chaparala

Kishore Korrapati
Food Committee

Sujatha Srinivas
Decoration

Srinivas Potu
Spiritual

Baby Reddy Seelam

Smitha Bodepudi

Hospitality

Kids Activities

Madhavi Kaipa
Financial Audit

Narendra Koraganti
Photography

Harsha Peramaneni
Volunteer Services

Kondal Nookala
Community Services

Ramarao Tulluri
Transportation & Facility

Election Committee

Sombabu Mullapudi
Helpline

EXECUTIVE COMMITTEE
C0-Chairs

Ravi Kopparapu

Venkat Yarram

Bharath Reddy Vatti

Kiran Kumar Chandra

Mrudula Mallina

TAM Patrika

Spiritual

Food Committee

Event Management

Womens Sports

Vamshi Gandham

Hari Kothurthi

Transportation & Facility

Election

Ram Sista
Volunteer Services

Srini Tirumalasetti

Shafi Syed
By-Laws

Srini Inampudi
Hospitality

Venu Mandava
Sports

Ravi Dasari
Community Services

Shanti Kuppili
Decoration

Harish Kukatla
Cultural

Swathi Ranga
Social Media

Shyamala Tirunagari
Helpline

Finance Audit

Sruthi Bhushan
Kids Activities

ప్ర

TAM Helpline

తి ఏడాది భార్త దేశ్ెం నుెండి ఎెంతో మెంది తెలుగు వారు అమెరికా వస్తూ ఉెంటారు. ఇెందులో
పై చదువుల నిమితూెం వచ్చే విదాయరుిలు, ఉద్యయగెం కోస్ెం వచ్చే వారు, పిలలలను మరియు మనవడు
-మనవరాళేను చూడటానికి వచ్చే పదులు ఉెంటారు. ఇెందులో మొదటి సారిగా అమెరికా వచ్చే వారు
ఉెండొచుే, లేదా మొదటి సారిగా మేరీలెండ్ వచ్చే వారు ఉెండొచుే. ఇతర్ అమెరికా రాష్టాల నుెండి
కూడా మేరీలెండ్ వచ్చే తెలుగు వారు నితయెం ఎెందరో ఉెంటారు. వీర్ెందరికీ ఎన్నే అవస్రాలు, వివిధ
విష్య్యలకు స్ెంబెంధెంచన స్ెందేహాలు ఉెండొచుే. ఒకొకక సారి చనే విష్య్యలయినా ఎవరిని అడగాలో
తెలియని పరిసథతి. ఇటవెంటి అవస్రాలను దృషిులో పటుకుని TAM Helpline విభాగెం ఏరాుట
చ్చయడెం జరిగిెంది. TAM స్భ్యయలు కొెందరు ఇెందులో పాలుపెంచుకుెంటారు. ఈ స్హాయ
కార్యక్రమాలలో TAM అెంతరాుతీయ స్నవా స్ెంస్థ TEAMAid తోను, జాతీయ తెలుగు స్ెంస్థలయిన
TANA, NATA మరియు ఇతర్ స్ెంస్థల స్హకార్ెం కూడా తీసుకుెంటూ మెందుకు సాగుతుెంది.
ఇెందులో భాగెంగా మేరీలెండ్లో ఏదనాే అవస్ర్ెం లేదా ఇబాెంది ఉనే తెలుగు వారు ఈ క్రెంది
నెంబరుకు ఫోన్ చ్చసన ఎడల స్మచత స్హాయెం చ్చయడానికి లేదా స్మాచార్ెం ఇవవడానికి ప్రయతేెం
జరుగుతుెంది.

TAM Helpline Number: +1 443 914 3332
TAM Helpline దావరా చ్చయగల స్హాయ్యలోల కొనిే:


మేరీలెండ్ ప్రాెంతానికి కొతూగా వచ్చే వారికి ప్పయిెంగ్ గెస్ు మరియు రెంట్ల్ అపార్ుమెెంట్ కి
స్ెంబెంధెంచన వివరాలు.



అమెరికా స్ెందర్శనకు వచేన తలిలదెండ్రులకు ఆరోగయ స్మస్య వచేన ఎడల స్రైన డాకుర్ల స్మాచార్ెం
అెందజేయడెం. వారికి తెందర్గా అపాయిెంట్మెెంట్ దొరికే విధెంగా కృషి చ్చయడెం.



అమెరికాలో మర్ణెంచన తెలుగు వారి దేహాలను భార్త దేశ్ెం చ్చర్ేడానికి కావలసన స్మాచార్ెం
మరియు తోడాుట.



గృహహిెంస్ కు గుర్యిన వారికి అవస్ర్మైన స్మాచార్ెం అెందిెంచడెం.



తీవ్ర వరాషల వలల కానీ ఇతర్ కార్ణాల వలల కానీ ఇెంటిలో ఇబాెందులు ఎదుర్యిన వారికి తగిన
విధెంగా మానవ స్హాయెం చ్చయడెం.

ఇెంకా మరినిే విష్య్యలోల తామ చ్చయగలిగినెంత స్హాయెం చ్చయడానికి TAM Helpline స్భ్యయలు
శ్వయశ్కుూల ప్రయతిేసాూర్ని మాట్ ఇసుూనాేమ.

