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అధ్యక్షుని సందేశం

ఎ

కకడ గుంటూరులోని తుమమలపాలం.. ఎకకడ అమెరికాలోని మేరీలండ్..లోతుగా ఆలోచస్నూ జీవితం
అనుకోని సంఘట్నల సమేమళనమే కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటంది. ఉనా న్నలుగు ఎకరాలోల ఎండను
వానను తటుకుని ఎకరాకు ఎనిా బసాూలు పండించాలి అని కలలు కనే కుటంబ సాథయి నుండి నేడు ఏసీలో కూరుేని డాలరుల
సంపాదించ్చ సథతికి వచాేనంటే ఆశ్ేరయంగా ఉంటంది. అయితే వయవసాయం కన్నా డాలరుల సంపాదించడం గొపు అని నేను
ఇప్పుడు సైతం భావించడం లేదు. ఎంత సంపాదించన్న పట్టుడనాం న్నట్లలకి పోవాలంటే రైతనా చలవ ఉండాలిసందే. కాబటిు ఎవరి
గొపుతనం వారిదే. కష్టులోల ఉన్నా సుఖాలోల ఉన్నా తోటి మనుషులను గౌరవిస్తూ మందుకు సాగట్ం ఆ నేపధయమే న్నకు
నేరిుంది.
చనాప్పుడు ఉనా అర కొర సదుపాయ్యలతో బ్దదిిగా చదువుకుంటూ, ఈ చదివిన చదువుతో భవిష్యతుూలో
నిలదొకుకకోగలన్న లేన్న అనే అభద్రతా భావం నుండి కుటంబానికి, బంధువులకు, స్నాహితులకు సాయపడగల శ్కిూ న్నకు
కలుగుతుందని కలలో కూడా ఊహించలేదు. అయితే ఈ ప్రయ్యణంలో న్నకు సహకరించన వారందరో ఉన్నారు. పెంచ పెదో
చ్చసన తలిలదండ్రులు, విదాయ బ్దదుిలు నేరిున ఉపాధాయయులు, మంచకీ చెడుకీ తోడునా సావాసగాళ్ళు కాక నేను ఉపాధాయయుడిగా
ఉద్దయగ జీవితం మొదలు పెటిునప్పుడు "నేను ఇంకా పైకి ఎదగగలను" అని న్నకు విశ్వవసం కలిుంచన న్న విదాయరుిలు.. ఇల
ఎందరో న్న ఈ ప్రసాథన్ననికి మూల కారకులు.

ఒక మనిషి ఎదగాలంటే అతని ఒకకడి వలేల సాధయం కాదని, ఆ ప్రయ్యణంలో ఎందరో మెటలగా ఉండి దారి పరుసాూరని,
వారిని ఎప్పుడూ విసమరించరాదని న్నకు ఈ జీవితం నేరిున పాఠం. ఆ పాఠం నేను పాటిస్తూ, చుటూు ఉనా వారిని గౌరవిస్తూ
మందుకు సాగబటేు ఈ రోజు తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలండ్ (TAM) కి అధయక్షుడిగా ఎనిాకవడానికి కారణమని నేను
ప్రగాఢంగా విశ్వససాూను. ఐకమతయమే మహాబలం అనా న్ననుడి మనసా వాచా నమేమ నేను మేరీలండ్ లోని తెలుగు
మిత్రులందరినీ కలుప్పకుని మందుకు సాగుతూ తెలుగు సాంప్రదాయ్యలను, సంసకృతినీ గౌరవించుకుంటూ.. తెలుగు వారికి ఏ
ఆపద వచేన్న సభ్యయలందరినీ చైతనయపరుస్తూ ఏక తాటిపై నిలిపి సహాయం చ్చస్న విధంగా అహరిాశ్లూ పాటపడటానికి సధింగా
ఉన్నాను.

ఇంతకు మందు కొనిా సంసథలలో పని చ్చసన్న మంచ స్నాహితులందరిన్న ఇచేన తెలుగు అసోసయేష్న్ ఆఫ్
మేరీలండ్ (TAM) కు పని చ్చయడం న్నకు అమితానందానిా ఇసుూంది. TAM వయవసాథపక సభ్యయడిగా, కనీవనర్గా, బోర్్ ఆఫ్
డైరకుర్ గా ఎన్నా కారయక్రమాలను దగగరుండి చూసుకునా అనుభవం న్నకు ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఎన్నా మంచ
కారయక్రమాలు నిరవహించ్చ TAM నియమావళికి ఎటవంటి ఆట్ంకం కలగకుండా మరినిా మంచపనులు చ్చస్తూ మరింత మందికి
సాయపడగలిగే విధంగా మందుకు సాగుతాను. కుల, మత, జాతి, వరగ, లింగ భేదాలు మరియు భేదాభిప్రాయ్యలు లేకుండా
అందరినీ కలుప్పకుంటూ, నలుగురికీ మంచ చ్చస్న దిశ్గా ఆలోచస్తూ తెలుగు వారంతా ఒకకటే అనే సదుదేోశ్ంతో వయవహరిసాూనని
మాట్ ఇసుూన్నాను.

ఇటల..మీ..

శ్రీనివాస్ సామినేని

చ


కులం మూలం ఇదం జగత్ !

దువు సంసాకరం నేరుుతుంది, మనుషుల మధయ మానవతవం అనే విశ్వవసానిా
పెంపందిసుూంది, సామాజిక అసమానతలు తొలగిసుూంది అని విన్నాం.. చదువుకున్నాం. అలంటి ఉనాత
చదువులు చదివే వారు మాత్రమే వచ్చే అమెరికా వంటి దేశ్వలోల మన తెలుగు వారు ఎటవంటి భేష్జాలు,
కులమతాల పటిుంప్పలు లేకుండా ఉనాతంగా ఉండాలి అని అందరం భావిసాూం. కానీ వాసూవాలు మాత్రం
బహు దూరం. ఇకకడ రాష్టానికో తెలుగు సంఘమే కాక ఎన్నా జాతీయ సంఘాలు. అందరూ పటుకునే
జండా మఖ చత్రాలు స్నవా కారయక్రమాలు, సంసకృతిని ఉదిరించడమే అయిన్న..చాల మందిని నడిపించ్చ
అజండా మాత్రం కులమే.
కడుప్ప నిండని వాడికి కలిగేది ఒకటే ఆకలి. అది అనాం ఆకలి. కానీ కడుప్ప నిండిన వాడికి, డబ్దా
మెండైన వాడికి పలు రకాల ఆకలి కలుగుతుంది. అది కులం, మతం, డబ్దా వంటి రూపాలోల బయట్
పడుతుంది. కులమతాల మాటన, రాజకీయ పారీుల చాటన పెటేు కొనిా సంసథలు తెలుగు రాష్టాలకే
పరిమితం అనుకుంటే.. అవి అమెరికాకి కూడా పాకడం కడు శోచనీయం. అలంట్ప్పుడు ఆ సంఘానికి
కులం పేరే పెటుకుంటే కనీసం వారి ధైరాయనికి మెచుేకోవచుే. కానీ మంచ పదాల కూరుుతో సంసథల పేరుల
పెటిు వాటి మాటన చ్చస్న కుల రాజకీయ్యలు కడుప్పలో దేవినటల ఉంటాయి. "మన" వాడికే ఫలం, "మన"
వాడికే అందలం అనే జాడయం పెరిగిపోతోంది. కులల కుంపట్లల రాజకీయ ఆజయం పోసుూన్నారు.
గుడి్లో మెలల అయిన విష్యం ఏమిటీ అంటే అమెరికాలోని భావితరాల వారి మీద కులం అనే ఈ
విష్ ప్రభావం తకుకవగా ఉండట్ం. కాకపోతే తెలుప్ప-నలుప్ప-బ్రౌన్ అనే ఇబాందులు ఉన్నా వీట్ంతట్
ప్రభావం ఉండవు. కులం, మతం, ప్రాంతం, భాష్, జాతీయత, లింగ భేదం... కారణమేదయిన్న కావచుే...
మనుషులమనాది మరచన న్నడు, అందరి రకూం ఎరుపే అనా నిజం నిరలక్ష్యం చ్చసన న్నడు చవరికి మిగిలేది
మనుషుల మధయ రణమే. మానవతవప్ప మరణమే! ఇటవంటి వాటికి దూరంగా ఇపుటి వరకూ TAM సంసథని
మందుకు తీసుకెళ్ళూనాందుకు సంతోషిసుూన్నాం. ఇక మందు కూడా పని చ్చస్న వారికే పట్ుం అనే మాట్కు
కటుబడి ఉంటాం అని మాట్ ఇసుూన్నాం. పండుగ ఏదయిన్న, ఎవరిదైన్న.. సభ్యయలందరం కలివిడిగా కలిస
చ్చసుకుంటన్నాం. తెలుగు రాష్టాల, ఇతర రాష్టాల, అమెరికాన్న, భారతదేశ్మా అనేది చూడకుండా
చ్చతనయిన సాయం అందిసుూన్నాం.

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క

   2018

సాం

సకృతిక కారయకలపాల కమనీయమైన దృశ్యం ఒక వైప్ప, శ్రవణానందకరమైన సంగీత
విభావరి ఇంకొక వైప్ప, చవులూరించ్చ తెలుగింటి రుచులు మరొక వైప్ప. దాదాప్ప 1000 మంది హాజరయిన TAM వారి దసరా
దీపావళి సంబరాలు నవంబర్ 17, 2018 న మేరీలండ్ లోని బెల్టుసవిలేల లోని హై పాయింట్ హైస్తకల్ట నందు అంగరంగ
వైభవంగా జరిగాయి. దృశ్వయనందకరమైన అలంకరణ ప్రతేయక ఆకరషణగా నిలవగా... విశిష్ఠ అతిథి, ప్రమఖ తెలుగు చత్ర పరిశ్రమ
సంగీత దరశకులు అనూప్ రూబెన్స గారి చ్చతుల మీదుగా TAM పత్రిక ప్రతేయక సంచక ఆవిష్కరణ జరగగా...తెలుగు రాష్టాల
నుండి ప్రతేయకంగా TAM దసరా దీపావళి సంబరాలకై విచ్చేసన ప్రమఖ గాయనీమణులు గీతా మాధురి, రనీన్న రడి్, ఉమా
నేహా మరియు ప్రతిభావంతమైన గాయకులు ధనుంజయ్, వేణు శ్రీరంగం గారు అనూప్ రూబెన్స సంగీత సారధయంలో ప్రతయక్ష్
సంగీత ఝరితో విచ్చేసన ప్రేక్ష్కులను ఉర్రూతలూగించారు. శ్వస్త్రీయ సంగీత గానంతో మొదలుపెటిు కైపెకికంచ్చ హుష్టరైన
గీతాలతో ఆదయంతం సభికులందరినీ ఉతాసహంగా న్నట్యం చ్చయించారు.
ఈ కారయక్రమంలో భాగంగా అనూప్ రూబెన్స గారు సవరపరిచన మనం, పైసా వస్తల్ట, గుండె జారి గలలంతయియందే,
ఇష్క మొదలగు స్తపర్ హిట్ చత్రాలోలని పాట్లను ఆలపించ గాయనీ గాయకులు సభికులను మగుిలను చ్చశ్వరు. TAM కొరకు
అనూప్ రూబెన్స ప్రతేయకంగా సవరపరిచన మేలోడీ గీతం మనసుకి హతుూకుంది. "మనం" సనిమాలోని "కని పెంచన" పాట్ను
ఆలపించ అందరినీ అబ్దారపరిచన మేరీలండ్ చన్నారి ఆదివక సనిపిని ఈ కారయక్రమంలో మరొక హైలట్ గా నిలిచంది.
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TAM మఖయ నిరావహకులోల ఒకరైన శ్రీనివాస్ కూకట్ల మాటాలడుతూ సాథపించన అనతి కాలంలోనే ఎంతో మంది
మనాన చూరగొనా TAM సంసథ ఇలనే మేరీలండ్ తెలుగు ప్రజల అవసరాలు తీరుస్తూ మరింత పైకి ఎదగాలని ఆకాంక్ష్ వయకూం
చ్చశ్వరు. తరువాత అపుటి అధయక్షుడు సురేష్ గెడా మాటాలడుతూ గత సంవతసర కాలంగా TAM ఆధవరయంలో తన అధయక్ష్తన
జరిగిన సాంసకృతిక మరియు సహాయ కారయక్రమాలను ప్రేక్ష్కుల కరతాళ ధవనుల మధయ వినిపించారు. ఈ కారయక్రమం జరగటానికి
మఖయమైన సాునసరలకు షీలు్లు బహూకరించ TAM సభ్యయలు తమ కృతజఞత తెలియజేశ్వరు. అనంతరం 2018-2019
సంవతసరానికి గాను ఎనుాకోబడిన నూతన అధయక్షుడు సామినేని శ్రీనివాస్ ని అపుటి అధయక్షుడు సురేష్ గెడా సభికులకు
పరిచయం చ్చశ్వరు. నూతన అధయక్షుడు సామినేని శ్రీనివాస్ మాటాలడుతూ గత కొనిా సంవతసరాలుగా TAM ని ఎంతో అభివృదిి
చ్చసన శ్రీనివాస్ కూకట్ల, సుబ్దా శిసు, సురేష్ గెడా లను ఆదరశంగా తీసుకుని మరింత మెరుగాగ స్నవలు అందించ్చ దిశ్గా
వయవహరిసాూనని సభికులకు వాగాోనం చ్చశ్వరు. అనంతరం నూతన కారయవరాగనిా సభికులకు పరిచయం చ్చయడం జరిగింది.
ఈ కారయక్రమానికి ప్రతేయకంగా పసందైన విందుని అందించన పారడైజ్ ఇండియన్ కుజీన్ వారికి TAM ప్రతేయక
కృతజఞతలు తెలియజేసంది. హెల్టు లైన్ దావరా విశిష్ుమైన స్నవలందిసుూనా డాకుర్ ఉష్ట వేమలకొండ గారికి మరియు డాకుర్ జాసూ
ధరణి గారికి, టీం ఎయిడ్ తరఫున స్నవలందిసుూనా మళుపూడి సోంబాబ్ద గారికి, TAM కారయక్రమాలనిాంటిని సహృదయంతో
మందుకు తీసుకెళ్ళతునా కారయవరగ సభ్యయలందరికీ, కారయక్రమానికి విచ్చేస విజయవంతం చ్చసన సభ్యయలందరికీ TAM తన
కృతజఞతలు తెలియజేసంది. TAM కారయక్రమం ఆసాంతం ప్రేక్ష్కులు ఆసావదించగా ఆఖరున జాతీయ గీతాలపనతో వందన
సమరుణ జరిగింది.
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-- రవి కొపురప్ప
కొనిా వారాల క్రితం నేనూ, మా ఆవిడ వీకెండు లో పనుల గురుంచ మాటాలడుతుంటే మా ఆవిడంది "అనాటు చెపుడం

మరిచా, న్నకు తెలిసన ఒకాయన ఇండియ్య నుండి వసుూన్నారు కలవడానికి. ఆయన డాకురు. నేనెళిు ఇంటికి తీసుకొసాూను మెట్రో

స్నుష్ను నుంచ". మా ఆవిడ నేను కలిస చదువుకున్నాం కాబటిు ఆవిడ ఫ్రండుస దాదాప్ప అందరూ న్నకు కూడా తెలుసు. మరి ఈ
కొతూతనెవరో తెలీదు. ఎల తెలుసని అడిగితే, ఏద్ద ఫేసుబ్దక్ గ్రూప్పలో పరిచయం అయ్యయరట్, ఆయనకేద్ద కానఫరన్స ఉందని

వసుూన్నారట్. మరీ అంత పరిచయం లేనివారైతే ఆ మెట్రో స్నుష్నుకి దగగరే ఏద్ద ఒక కాఫీ ష్టప్పలో కూరొేని మాటాలడుకోవచుే కదా,
ఇంటి దాకా ఎందుకు అని అన్నాను. న్న బాధ న్నది. ఏద్ద వీకెండు లో హాయిగా సోఫాలో కూరొేని, అరథం పరథం లేని ఏ తెలుగు
సనిమాన్న ఏద్ద చూస, కాస్నప్ప ఆన్లైన్లో అనవసర విష్య్యలనీా చదువుతూ, ఇవనీా చూస బ్దర్ర అనేది అపుటికీ వుంటే, కాసూ

కధలో ఏద్ద రాసుకుందామని పాలన్. (ఈ పాలన్ ఇపుటి వరకు ఒకకసారీ పని చెయయలేదు. మా వార్న్...ఆ, అదే...మా ఆవిడ, ఎతుూకు పై
ఎతుూలు వేస ఏద్ద ఒక పని చ్చయిస్తూ వుంటంది).

"ఆయన అమెరికాలో ఇండియనుస ఎల వుంటన్నారో, ఇలుల అవీ చూడాలని ఉందట్. అందుకే తీసుకొసుూన్నా". కనీసం

తీసుకు రాన్న? అని అడగడం స్నుజి దాటిపోయి, తీసుకొసుూన్నా అనే డెసష్న్ స్నుజి కొచ్చేసందనామాట్. సరే, వాళ్ళుచేనప్పుడు ఒకసారి
'హాయ్' అని చెపిు, వాళ్ళు వేరే రూమలో మాటాలడుతుంటే నేను టీవీ చూసుకోవచుే కదా అనే (విఫలమైన) ఆలోచన ఒకటొచేంది.
తానొకటి తలిస్నూ మీ ఆవిడొకటి తలిచందని సామెత.

సరిగాగ ఇంకో పది నిమిష్టలోల మా ఆవిడ ఆయనిా తీసుకొని తిరిగి వసుూందనగా, మా పిలలలు ఆకలన్నారు. మా ఆవిడ లేదు.

ఇంక నేనే లేచ రవవ ద్దశ్ పిండి తయ్యరు చ్చస పోసుూన్నా. కొంతస్నపటికి వాళ్ళుచాేరు. ఆయనతో పాట వాళ్ళువిడ కూడా వచేంది.
వాళుతో రండు నిమష్టలు పరిచయ్యలయియన తరువాత,

మా ఆవిడ లోపలికి వచే "వాళుకి కూడా ద్దశ్లు పోసాూవా? నేను

మాటాలడుతూ వుంటా" అంది. న్నకప్పుడు 'రడీ' సనిమాలో ఒక సీను గురొూచేంది. ధరమవరప్ప సుబ్రమణాయనిా హీరోయిన్ జనీలియ్య
అడుగుతుంది "ఎల వున్నారు?" అని. "ఎల వుండకూడదని అనుకున్నాన్న అల ఉన్నానమామ" అనంటాడు ధరమవరప్ప.

వాళుకి కూడా మొదలటిు, పేలట్లలో పెటిు ఇచాేను. నేనెప్పుడు రూమలో వచేన్న, ఆయన లేచ నుంచుంటన్నాడు. నేను ఫరేలదని

చెపిున్న వినలేదు. నేను వచే వాళుకి ఇచేనప్పుడలల వాళ్ళువిడ ఆయన వంక ఒక 'లుకుక' వేస్నది. ఆ చూప్ప అరథం ఏమిట్ల
చూస్నవాళుని బటిు అరథం చ్చసుకోవాలేమో. అందరూ ద్దశ్లు తినా తరువాత, కాఫీ తాగి మాటాలడుతున్నారు (న్నకు కాఫీ పెట్ుడం రాదు,
మా ఆవిడ చ్చసంది). వాళ్ళువిడ ననుా తెగ పగిడేసోూంది మా ఆవిడతో మాటాలడుతూ. ఎనిా పనులు చ్చసుూన్నారు మీ ఆయన, అసలు

మీరు చాల అదృష్ువంతులు, మీది లవ్ మాయరేజి కదా, అంతేలే అదీ ఇదీ అని. నేను హనుమాన్ చాలీసా వింటనా హనుమంతుడి
లగా ఉబ్బాపోతున్నా. మా ఆవిడ వైప్ప కళ్ళుగరేశ్వ 'చూసావా' అనాటు. వాళుతో 'మన జీవిత భాగసావమి అనాప్పుడు అనిాట్లలనూ

పాలు పంచుకోవాలండి. ఇవనీా న్నకు మామూలే. అసలు మా ఆవిడ కొనిా సారుల ఆఫీసునుండి అలసపోయి వస్నూ, నేనే వంట్ అదీ

చ్చస, పిలలలిా బయట్ కాలసులకి తీసుకెళిు, అంటల తోమి, అనీా సరిో చూసుకుంటా'. అవధులేలని డబాా కొటేుసుకుంటూ, న్నకు నేనే లోతైన
గొయియని తవువకుంటన్నానని ఊహించలేకపోయ్య.
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ఆవిడ వాళ్ళుయన వైప్ప చూస్తూ, 'ఈయన అసలు సహాయం చెయయరండి. ఇకకడ వుండే పదితుల వలల మీరు ఆ మాత్రమైన్న

చెయయగలుగుతున్నారు" అనంది నిటూురిే. ఇంకా మందుకు వళితే ఏమవుతుంద్దనని

మా ఆవిడ టాపిక్ మారిేంది. కొదిోస్నపైన

తరువాత వాళ్ళు వళతామంటే దింపి వచేంది. అప్పుడు నేను తీసని గోతిలో ననుా నెట్ుడం మొదలయియంది.

"ఏంటి ఇందాక మరీ కంట్రోల్ట లేకుండా రచేపోయ్యవ్?" అనడిగింది. "ఆ ఏద్దలే, నేను చ్చసంది వాళుకు నచేనటుంది కదా

అని.." నసగి జర్రి ల జారుకోబోతుంటే "నువువ చెపిుందే మనం చ్చస్నూ?" అనంది.
"అంటే?"

"అంటే, ఒక వారం రోజులు నువువ వంట్ చెయియ. నేను పిలలలిా కాలసులకీ వాటికీ తీసుకెళ్ళూ".
"వంట్ రోజూ చెయయడం అంటే న్న వలల కాదు" అన్నా.

"న్న వలల కూడా కాదు, మరి నేను చ్చసుూన్నా కదా?"

"దీని వలల న్నకు లభమేంటి?" అడకూకడని ప్రశ్ా అడిగి, అపుటికే ఆలశ్యం అయిపోయింది అని గ్రహించా.
"నీకు లభమని ఎవరు చెపాురు? ఇది న్నకు లభం. వంట్ పని తప్పుతుంది."
"నేను చెయయనంటే?" ఇల గోతులు తవువకుంటూ వళుడంలో నేను దిట్ు.
"ఎందుకు చెయయవ్? చ్చసాూవు" అనంది.
"ఆహా...ఎలగో సెలవిసాూరా?"

"ఇప్పుడు చెయయల పిలలలకి, నేను లేను కదా? అలగనామాట్".
పరిసథతి అరథం అయియంది. అంటే తను ఆఫీసు నుండి తాపీగా వసుూందనామాట్, ఈలోప్ప నేను వంటా అదీ చెయ్యయలనా మాట్.

ఏద్ద అనబోయి ఒకసారి అలోచంచాను. ఎప్పుడూ పిలలలిా నేనే తీసుకెళ్ళూ. అఫీసు నుండి ఇంటికి వచేన తరువాత ఎంత స్నపూ రోడల

మీదే తిరగడమే సరిపోతుంది. ఇదైతే కాసాూ ఇంట్లలనే వుంటూ, ఇళయరాజా పాట్లు వింటూ, ఆడుతూ పాడుతూ చెయ్యయచుే. ఒకసారి
ట్రై చ్చస్నూ పోల.

ఇలంటి దికుకమాలిన అలోచన వచే, సరేనన్నా. ఈ మధయ వంట్ల ఫేసు బ్దకుక గ్రూప్ప ఒకదాన్నల చ్చరా. చాల ఈజీగా

చెయ్యయచేనిపించంది ఆ వీడియోలు చూస్నూ. అరటిపండు వలిచనటల ఎంత చకకగా చూపారు? నేను Excel షీట ఒకటి తయ్యరు

చ్చసుకొని, వారానికి ఒక మెనూ తయ్యరు చ్చస, ఏ రోజు ఏంకావాలో రాసుకుని, ష్టపింగ్ చ్చస తెచుేకున్నా. తరువాత వీడియోలు
బ్దక్ మార్క చ్చసుకొని, వాటిని రోజుని బటిు క్రమంగా పెటిు, ఇంక యుదాినికి సదిమయ్యయ.

అసలు ఇంత కటు దిట్ుమైన పాలనింగు, అవీ లేకుండా ఇంతకాలం వంట్ ఎల చ్చసోూంది మా ఆవిడ? అప్పుడప్పుడూ నేనూ

వంట్ చ్చసాూ ఇలగే పాలనింగ్ తో. కాని ఒక వారం రోజుల పాట ఎప్పుడూ చెయయలేదు (ఫాయమిలీకి).

మొదటి రోజు. మొఘలయ్ గోబీ, న్నన్. మొదలటాు. సరిగాగ వీడియో లో చూపినటేు అనీా చ్చసా. అందులో లగ రాలేదు

కానీ, కొంచెం పరేలదు. కనీసం చూడటానికి తినే పదారథం లగా వుంది. మా ఆవిడ వచేన తరువాత చూపించ, గొపులు పోయ్య.
సరే, అందరూ ఇంటికి వచేన తరువాత, న్నన్ వేడి చ్చస ఇచాే. మా పిలలలు ఒక మకక నంచుకొని, న్నట్లల పెటుకొని "టూ సాలీు " అని
అన్నారు. నేను అపుటికీ తకుకవే వేసాను. మా ఆవిడని చెపుమంటే, తను ఒక మకక తిని "ఉప్పులో గోబీ తకుకవైంది" అనంది.
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దీనేా సక్స్ సెన్స అంటారేమో. ఆ గోబీ తో పాట, ఎందుకో దాల్ట ఫ్రై చెయ్యయలనిపించ చ్చసాను. అది పిలలలకి ఇస్నూ
బాగుందన్నారు. ఇంక వాళ్ళు అదే తిన్నారు. మా ఆవిడ కూడా. ఇంక న్నకు మిగిలింది ఉప్పు తో చెయయబడిన మొఘలై గోబీ. దాంట్లల
పెరుగు వేస, అనాం చ్చస, న్నన్న హింస పెటిు, ఏద్ద తిన్నా. అల మొదటి రోజు గడిచంది.
మొదటి రోజుకి ఇచేన ష్టకేమో, మా పిలలలు రండో రోజు నేను చ్చసంది (అవియల్ట) తినమన్నారు. బ్రతిమాలి, బామాలి ఏద్ద
తినిపించా. పెరుగు తకుకవై, నీళ్ళు ఎకుకవై, అది తినడంకంటే, గాలసులో పోసుకొని తాగచుే. మజిిగకి తిరగమోత వేసనటుంది. ఇల
రండో రోజు అయియంది.
మూడో రోజు ప్రాణాల మీద భయం పటుకుందేమో, పదుోనే పిలలలు ఇవాళ డినారు బయట్ తిందాం అన్నారు.
ఇవాళ్ళకకరోజు మళ్ళు ఛానుస ఇమమన్నా. మా ఆవిడ కూడా పిలలల అవసథ చూడలేక ఈ రోజు మాత్రం సరైన తిండి తిందాం బయట్
అంది. అపుటికే మొదటి రండు రోజుల భోజనం ఇంకా మిగిలి, ఫ్రిజుిలో మూలుగుతోంది. దానేాం చెయ్యయలి? సరే, ఇవాళ సంప్పల్ట గా
సాంబారు చ్చసాూ అన్నా. చవరికి ఎలగోల ఒపిుంచ, సాంబారనాం చ్చసా. ఇంతకు మందు చ్చస్నూ తిన్నారు. ఇది న్న స్నఫ్ డిష్. తపుయేయ
సమసయ లేదు.
ఎంతో శ్రది పెటిు, ఒళ్ళు దగగరుంచుకొని చ్చశ్వ. వాళ్ళు మందు కొంచెం అనుమానించన్న, రుచ చూస, మిగతా రండు రోజుల
కంటే నయమనుకొని తిన్నారు. నేను ఊపిరి పీలుేకున్నా.
మిగతా వారం కూడా చావు తపిు కనుా లొట్ుపోయినంత పనయియంది వంట్లో. ఇంక నిజానిా నిరభయంగా ఒప్పుకొనే
సమయమొచేంది.
ఆ రోజు రాత్రి పడుకోబోయే మందు మా ఆవిడతో అన్నా "అంటే ఇప్పుడు....రేపటి నుండి నువువ చ్చస్నూ మంచదేమో?"
"వంట్ చ్చత కావటేలదా?"
"ఆ ! ఎందుకు కావటాల. కాకపోతే న్న పదితి మన పిలలలు రోజూ తినలేరేమో? అందుకని నువువ చెయియ, నీకు అలవాట
పడా్రుగా" అని కవరింగు ఇవవబోయ్య.
"ఓకే" అనంది.
మరీ ఇంత ఈజీగా ననెాల వదిలేసంది? ఎకకడో అనుమానమొచే అడిగా.
అప్పుడు చెపిుంది "సరే చెపాూ. పిలలలిా ఇల రోజు తీసుకెళుడం న్న వలల కాదు. ఇంతకు మందు హాయిగా పాట్లు వింటూ
వంట్ చ్చస్నదానిా. తవరగా అయిపోయి, టైమ మిగిలి న్న పెయింటంగు, ఆరుు చ్చసుకునేదానిా. వంట్ ఎంతస్నప్పలే, నేను ట్క ట్కా
చెయ్యయచుే. కాని ఇల బయట్కెళ్ళూంటే, దాదాప్ప 3 గంట్లు పోతోంది. వాళు కాలసుల దగగర ఏమీ చెయయలేను. మనుప్ప కనీసం
అందరం సరిగాగ తినే వాళుం, న్న పని అయేయదీ".
"మరి నువేవ కదా ఇల చ్చదాోమన్నావ్?" అన్నా !
"అన్నాను, కానీ నీ వంట్ ఇంత దిగజారుతుందని అనుకోలేదు. నువువ అప్పుడప్పుడు చ్చస్నూనే మంచది".
"అవును న్న పని నేను చ్చసాూ, నువువ నీ పని చ్చసుకో".
"న్న పనేంట్ల?"
"నేను చెపాూ" !
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- రాజశేఖర్ చెరుకూరి

సంవతసరం: 1970
"రంగా... నీతో ఒక విష్యం చెపాులి" దిగులుగా అంది రాధ.
"ఏంట్ల చెప్పు. ఎప్పుడూ గల గల మాటాలడే అమామయి గారు ఇప్పుడు మాటాలడటానికి కూడా పరిమష్న్ అడుగుతున్నారే.. " నవువతూ
అన్నాడు రంగా.
"మన విష్యం మా ఇంట్లల చెపాును" అని మెలలగా చెపుడం ఆపింది.

అటవైప్ప నుండి రంగా మౌనంగా ఉండట్ంతో అడిగింది "ఏమన్నారో తెలుసుకోవాలని లేదా? "
"ఏమంటారు? న్న అని చెపిు ఉంటారు" తాపీగా అన్నాడు రంగా.
"అదేంటి.. నీకు ఏమీ బాధగా లేదా? " ఆశ్ేరయపోతూ అడిగింది రాధ.
"బాధ ఎందుకు? ప్రేమించన ప్రతి వాళుకు నిరణయం తీసుకునే ఇలంటి రోజు రాక తపుదు. దీనికి భయపడే వాళ్ళు న్న దృషిులో
అసమరుిలు. అటవంటి పిరికి వారు ప్రేమించనే కూడదు అని న్న అభిప్రాయం." కుండ బదోలు కొటిునటల చెపాుడు రంగా.
"ఇంతకీ కారణాలేమైన్న చెపాురా? లేక పెదోరికం మతుూలో మూరఖంగా కుదరదన్నారా? " రాధ వైప్ప చూడకుండానే అడిగాడు
రంగా.

"మన కులలు ఒకటి కాదు... వేరే కులం వాళును పెళిు చ్చసుకుంటే మందు మా శ్వాల మీద నుండి నడిచ వళిు చ్చసుకో అని
ఒంటి పై కిరసన్నయిలు పోసుకున్నారు." అమాయకంగా చెపిుంది రాధ.
"దానికి నువువ కరిగిపోయి సరే అని చెపిు ఇకకడ న్న మందు వాపోతున్నావా? ఈసారి దగగరే ఒక అగిగపెట్టు ఉంచుకో. అల
చెయయగానే ఒంటి పైన ఒక అగిగప్పలల గీస విసరయియ. సావతంత్రయరం వచే ఇనేాళుయిన్న ఇంకా కులలు మతాలు అని వేళ్ళుడే వాళుకు
ఇదే న్న సమాధానం. " ఎగతాళిగా అన్నాడు రంగా.
"రంగా.. " బాధగా అరిచంది రాధ. "వాళ్ళు ననుా కని పెంచన తలిలదండ్రులు. వాళు సమాధులపై న్న భవిష్యతుూ నిరిమంచుకోలేను.
ననుా దయచ్చస మరిేపో" అంది.
"వాళు సమాధులు నినుా భయపెడుతున్నాయి కానీ ... నేను మదుో పెటిున నీ బ్దగగపై మళ్ళు ఇంకెవడో మదుో పెట్ుబోతున్నాడు
అంటే మాత్రం సగుగ అనిపించడం లేదా?" మొహమాట్ం లేకుండా అడిగాడు రంగా.
"ననుా క్ష్మించు రంగా.. నేను చ్చస్నది కరకుని నేను చెపుడం లేదు. కానీ న్నకు ఇంతకు మించ దారి కనపడట్ం లేదు. నీకు మంచ
భారయ రావాలని కోరుకుంటన్నాను." నిససహాయంగా అంది రాధ.
"నీ నీరణయం నువువ తీసుకున్నాక ఇంక చ్చస్నదేమంది. ప్రేమికులోల ఎవరు బలహీనమైన్న ప్రేమ అంతమయినటేల. అయిన్న నీ
అభిప్రాయ్యనిా గౌరవిసుూన్నాను. ఎకకడ ఉన్నా సుఖంగా ఉండు. నీకు ఏ కష్ుం వచేన్న ఒక ప్రేమికుడిగా కాకపోయిన్న ఒక
స్నాహితుడిగా నేను ఎప్పుడూ ఉంటానని మరిేపోకు" అని నిష్కకరమించాడు రంగా.
"రంగా.. నీ ప్రేమను జీవితాంతం పందలేకపోవడం న్న దురదృష్ుం" అని మనసులో మూగగా రోదించంది రాధ.
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సంవతసరం: 1994
"నినాటి నుండి కాల్ట చ్చసుూన్నా. ఫోన్ తియయడం లేదే?" అన్నాడు ఒకింత అసహనంగా రంగారావు.
"లండ్ లైన్ చెడిపోతే, బాగు చ్చయించ్చసరికి లేట్ అయియంది.... ఇంతకీ ఏంటీ సంగతీ?" ఆరాగా అడిగింది రాధాకుమారి.
"మా వాడు కూడా ననుా మోసం చ్చశ్వడు" కంపె్లంట్ ల చెపాుడు రంగారావు.
"ఏమయియందేమిటి? మా వాడు "కూడా" అంటే నినుా ఇంకా ఎవరు మోసం చ్చశ్వరు?" అరథం కాక అడిగింది రాధాకుమారి.
"అవును తమరికి అసలు ఏమీ తెలియదు. 1970 లో ఏమి జరిగింద్ద మరిేపోయ్యవా?" గతానిా గురుూ చ్చయయడానికి ట్రై చ్చశ్వడు
రంగారావు.
"అబా... జరిగిపోయిన సంబడం గురించ ఇప్పుడు ఎందుకు? నేనేద్ద మీ చనా న్నటి స్నాహితురాలని మీ ఆవిడ అనుకుంటంది.
అందుకే మనం కనీసం ఫోన్ లో అన్నా మాటాలడుకోగలుగుతున్నాం. ఆవిడ ఇవనీా వింటే బాగోదు. ఇంతకీ ఏమి జరిగింద్ద
చెపుండి."
"ఇంకేమవావలి? మంచ వాడు .. మంచ వాడు... అని అనేవాడిన్న? నేను ఎంత చెబ్బతే అంతే అని చెపేు వాడిన్న? పై చదువులకు
అమెరికా వళ్ళూనంటే అమెరికా పంపించాను. చవరికి వాడు ఎవరో తెలల అమామయిని ప్రేమించాను అని చావు కబ్దరు చలలగా
చెపాుడు. పైగా మా ఆవిడకి ఈ విష్యం సంవతసరం కిందే తెలుసునట్. జీవితం మొతూం కష్ుపడి పెంచతే చవరికి వీడు చ్చస్న గొపు
పని ఇదేన్న? " తన బాధ అంతా వళుగకాకడు రంగారావు.
"ఓ అదా నీ బాధకి కారణం..." తాపీగా అంది రాధాకుమారి.
"ఏంటి నీకు అంత చనా విష్యం ల ఉందా? అంతేలే ఇదే నీ కూతురికి జరిగితే తెలిస్నది." చరాకు ప్రదరిశస్తూ అన్నాడు
రంగారావు.
"సరే, ఇంతకీ ఏమి చ్చదాోం అనుకుంటన్నావ్?" ఆరాగా అడిగింది రాధాకుమారి.
"ఇంక..వాడికీ న్నకు సంబంధం లేదని చెపాును. న్న ఆసూలో వాడికి చలిల గవవ కూడా ఇవవను. మొతూం చనా కొడుకు పేరు మీద
రాస్నసాూ అని చెపాు" ఆయ్యసం ఆవేశ్వనిా అధిగమిసుూండగా చెపాుడు రంగారావు.
"మరి అపుట్లల మా న్ననా కూడా ఇలనే కోపం ప్రదరిశస్నూ మీరేమన్నారో గురుూ ఉందా?" గతానిా తవువతూ అంది రాధాకుమారి.
"మన కులలు వేరయిన్న మనం అంతా భారతీయులం కాదా? తెలుగు వాళుం కాదా?? మరీ పరాయి దేశ్ం అంటే మన
సాంప్రదాయం ఏమి కాను?" తన మాట్లను సమరిించుకుంటూ అన్నాడు రంగారావు.
"మరి అంత విశ్వల హృదయం ఉనావాడివి.. మానవతా దృషిుతో చూస్నూ నీ కొడుకూ, ఆ తెలల అమామయి ఇదోరూ మనుషులే కదా?
ఈ కాలంలో ఇవనీా సహజం అయిపోయ్యయి." శ్వంత పరచడానికి ప్రయతిాస్తూ అంది రాధాకుమారి.
"ఏద్ద సలహా ఇసాూవనుకుంటే సమయం వచేంది కదా అని నీతులు మొదలుపెటేుశ్వవా? ఇది వినటానికి కాదు నీకు ఫోన్
చ్చసంది." ఫోన్ ఠపీమని పెటేుశ్వడు రంగారావు.
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సంవతసరం: 2000
"హలో !! ఫోన్ చ్చస 6 నెలలు దాటిపోయింది. ఏమయిపోయ్యవు?" చాల రోజులకి ఫోన్ చ్చసన రాధాకుమారిని అడిగాడు
రంగారావు..
"నీకేమిటి .. ఇదోరూ మగ పిలలలే.. ఏ ఇబాందీ లేదు. ఇదోరు ఆడపిలలలిా నేను ఒకకదానేా చూసుకోవాలి. నీకేమి తెలుసు ఆ బాధ?
"సరేలే మన బాధలు చెప్పుకోవడానికేగా ఇల ఫోన్ చ్చసుకునేది. ఇంతకీ విష్యం ఏమిట్ల చెప్పు. ఇనిా రోజుల తరువాత
చ్చశ్వవంటే పెదో విష్యమే అయి ఉంటంది" అన్నాడు రంగారావు.
"మా చనా కూతురు ప్రేమ వయవహారం తలనొపిుగా మారింది" ఏడుస్తూ చెపిుంది రాధాకుమారి.

"ఏమయియంది? వేరే కులం వాడిని ప్రేమించందా?" ఆరాగా అడిగాడు రంగారావు.
"నీకు అంతకు మించ ఆలోచనలు రావా?" కోపంగా అడిగింది రాధాకుమారి.
మరి ఏమిటి ఇబాంది? అరథం కాక అడిగాడు రంగారావు.
అబాాయి ఏద్ద వాయపారం చ్చసాూడంట్. పెదోగా చదువుకోలేదు. న్నకు అలంటి సంబంధం ఇష్ుం లేదు. ననుా కూడా మా న్ననా
బాగా ఆసూ ఉంది, వాయపరంలో బాగా రాణిసుూన్నాడు అని పెదోగా చదువు లేకపోయిన్న మా ఆయనకి ఇచే కట్ుబెటాుడు. కొన్నాళుకే
బళ్ళు ఓడలు అయ్యయయి. ఆయనకి చదువు లేకపోవడం వలల సరైన ఉద్దయగం కూడా చ్చయలేకపయ్యయరు. నేనే ఏద్ద తంటాలు పడి
ప్రైవేట ఉద్దయగాలు చ్చస పిలలలిా బాగా చదివిసుూంటే ఆయన తాగి తందన్నలు ఆడుతూ ఇలుల పటిుంచుకోవడం మానేస మమమలిా
నరక య్యతనకి గురి చ్చశ్వరు. అది చలికి చలికి చవరకు విడాకుల దాకా వళిుంది. పెదో కూతురికి పెళిు చెయయటానికి ఎనిా
తంటాలు పడా్న్న న్నకే తెలుసు. ఇప్పుడు మళ్ళు న్న చనా కూతురు ఎవరిన్న వాయపారంలో బాగా సంపాదించన వాడిని
చ్చసుకుంటాను అంటంది. నేను బాగా చదువుకునా వాడికే న్న కూతురిని ఇవావలని నిశ్ేయించుకున్నాను.
"మరి ఇప్పుడు ఏమి చ్చదాోం అనుకుంటన్నావు?" అయోమయంగా అడిగాడు రంగారావు.
"న్న కూతురి ప్రేమను మరిేపమమని చెబ్దతాను" అని ఖరాఖండీగా చెపిుంది రాధాకుమారి.
రాధాకుమారి ఒకసారి అనుకున్నాక తన నిరణయం మారుేకోదు అని తెలుసు గనక ఏమీ పాలుపోక నిటూురాేడు రంగారావు.

సంవతసరం: 2025
"ఏంటి రంగయ్యయ.. నీరసంగా మాటాలడుతున్నావ్?" ఆయ్యస పడుతూ అడిగింది రాధమమ.
"పెదో కష్ుం వచే పడింది" దగుగతూ చెపాుడు రంగయయ.
"ఏమయియందేంటి" సాగదీస్తూ అడిగింది రాధమమ.
"మా అబాాయి కాల్ట చ్చశ్వడు అమెరికా నుండి. చాల బాధపడుతూ చెపాుడు న్న మనవడి ప్రేమ గురించ." దాదాప్ప ఏడిేనంత పని
చ్చస్తూ చెపాుడు రంగయయ.
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"అవున్న... అమెరికాలో కూడా ఈ ఇబాందులు తపుడం లేదా? ఈ కాలం పిలలలు మరీ మితిమీరిపోయ్యరు. చూడగానే లవువ,
రోజుకో అమామయితో తిరగట్ం... అబోా ఆ పేపరుల, టీవీలు చదవడమే మానేశ్వ. ఇంక సనిమాల సంగతి సరేసరి. అప్పుడప్పుడూ
టీవీ లో వేస్న పాత సనిమాలు, విశ్వన్నధ్ గారి సనిమాలు, బాప్ప గారి సనిమాలు చూసనవే చూస్తూ గడిపేసుూన్నా."
"ఇంతకీ ఎమంటాడు మీ అబాాయి? మీ మనవడి ప్రేమను ఒప్పుకోనూ అంటాడా? "
"అమోమ ఎల ఒప్పుకుంటాడు? అది జరిగే పనేన్న? "
"అదేంటీ అల అంటావ్? అమెరికా అమామయిని ప్రేమించాడా ఏమిటి? అయిన్న రండు తరాలుగా చూసుూన్నాం కదా. మన
పెదోవాళ్ళు, మనమూ పెదోరికం వహించ చ్చసన పెళిుళ్ళు ఏమాత్రం గొపుగా ఉన్నాయి? పైగా మనం వాళుకి నచేన వాళుకి ఇచే
పెళిు చ్చయలేదనా కోపం మన మీద జీవితాంతం ఉంటంది. ఆ పాపం మనకెందుకు? మీ అబాాయికి ఎలగోల నచేచెపిు మీ
మనవడికి నచేన వాళుకి ఇచే పెళిు చ్చయమని చెప్పు. ఈ రోజులోల అందరూ ఎవరి చదువుకి తగగ ఉద్దయగం వాళ్ళు చ్చసుకుంటూ
పోతున్నారు. కాబటిు కులమతాలు, ఐశ్వరయం వంటి తారతమయం ఏమీ చూడట్ం మంచది కాదు. మనం చ్చసన తప్పులే మళ్ళు మన
తరావతి తరం మీద చెయయడం మంచది కాదు.
"అది న్న కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా జరగదు" ఆవేశ్పడుతూ అన్నాడు రంగయయ.
"నీకు వయసుతో పాట చాదసూం పెరిగినటలంది. మనం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటాం? మీ అబాాయికి చెపిు ఎలగోల ఈ పెళిు
జరిగేటల చూడు. లేకపోతే ఇంకోసారి మనం తప్పు చ్చసనటల అవుతుంది.. పశ్వేతాూపంగా అంది రాధమమ.
"ఇది జరిగే పని కాదు" గటిుగా అన్నాడు రంగయయ.
"ఎందుకు జరగదు?" రటిుంచంది రాధమమ.
"న్నకు న్న మనవడు ఎలంటి అమామయిని చ్చసుకున్నా అభయంతరం లేదు"
"మరి అయితే మీ అబాాయికి ఏమన్నా అభయంతరాలు ఉన్నాయ్య"? అరథం కాక అడిగింది రాధమమ.
"మా అబాాయికి కూడా ఎటవంటి పటిుంప్పలు లేవు. మా మనవడు ఏ అమామయిని చూపించ చ్చసుకుంటానన్నా సరే అంటాడు"
మళ్ళు అన్నాడు రంగయయ.
"మరి ఎవరితో ఇబాంది? మీ కోడలికి ఇష్ుం లేదా" తలపటుకుంటూ అడిగింది రాధమమ.
"కాదు మా కోడలికి కూడా మా మనవడికి ఇష్ుమైన అమమయినే ఇచే చ్చదాోం అని ఉంది" అన్నాడు రంగయయ.
"న్నకు ఈ ట్టనషన్ భరించ్చ ఓపిక లేదు. మరి ఈ పెళిుకి వచేన కష్ుం ఏంట్ల చెప్పు"

"పాతిక సంవతసరాలు కూడా లేని మా మనవడు ఒక అమామయిని కాదు... పెళిు అయి ఇదోరు పిలలలు ఉనా మపె్ు ఎనిమిదేళు
విడాకులు తీసుకునా మహిళను చ్చసుకుంటాను అంటన్నాడు. ఏద్ద చరిేలో పరిచయం అయియందట్".
"అవున్న" ఆశ్ేరయంగా అంది రాధమమ.
"కలికాలం కాకపోతే... మంచగా చదువుకుని ఇదేం పోయే కాలం.. మనం అందరం కలిస ఈ పెళిు ఎటాల అయిన్న ఆపాలి" తన
ఓట కూడా వేస్తూ అంది రాధమమ.
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ఈ చత్రాలను చూడగానే జీవం ఉటిుపడుతున్నాయి కదూ..ఇవి ఇంట్రాట్ లో నుండి డౌన్లోడ్ చ్చసనవి కాదు సుమా...ఇవి

సవయ్యన్న మన TAM సభ్యయరాలు వైదయ వరద గారు తన సవహసాూలతో గీచన (జీవం పోసన) చత్రాలు. ఇంకెందుకు ఆలశ్యం...ఈ
కళ్ళకారిణి ప్రతిభకు జేజేలు చెబ్దదామా...? మందు మందు మరన్నా మంచ చత్రరాజాలు గీయ్యలని TAM మనస్తఫరిూగా
కోరుకుంటంది.
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అ



నిా అవయవాలు ఉండట్ం తమ హకుకగా అందరూ భావిసాూరు. కానీ ఆ హకుక ఒక జీవితకాలం
అందని పండుగా, ఒక నెరవేరుేకోలేని కలగా బ్రతికే అభాగుయలు సమాజంలో చాల మంది
ఉంటారు. అలంటి వారిని కళుతో మాత్రమే చూస్నూ మనుషులం మాత్రమే అవుతాం. కానీ మనసు పెటిు చూస్నూ
మానవతవం ఉనావారం అవుతాం. కనా వారి అవగాహన లోపమో, విధి శ్వపమో తెలియదు. వారు అందరిల
ఆనందంగా బ్రతకలేరు. కొందరికి ప్పటుకతోనే వైకలయం... మరికొందరికి ప్రమాదవశ్వతుూ కలిగిన దురదృష్ుం.
మానసకంగా ఎంత దృఢంగా ఉన్నా శ్వరీరక వైకలయం వారి ప్పరోగతిని శ్వససుూంది అనేది ఒప్పుకోవలసన సతయం. వీటికి
తోడు పేదరికం తోడయితే ఇక ప్రతి రోజూ జీవితం అంతులేని ఒక పెదో ప్రయ్యణమే. అటవంటి వారికి చ్చతనయిన
సహాయం చ్చస వారిలో ధైరాయనిా నింపి, జీవిత పోరాట్ంలో ఇది ఒక భాగమేనని .. వారిలో ఊపిరులూదే ప్రయతాం
చెయయడం మన కనీస ధరమం. డిసెంబరు 3, 2018 న అంతరాితీయ దివాయంగుల దిన్నతసవానిా ప్పరసకరించుకుని
విజయనగరం జిలల బొబ్బాలిలో జరిగిన కారయక్రమంలో “అభిమాని ఛారిట్బ్దల్ట సంసథ” వారితో కలిస తెలుగు
అసోసయేష్న్ ఆఫ్ మేరీలండ్ వారు 8 మంది దివాయంగులకు మూడు చక్రాల సైకిళ్ళు ఇచే ప్రోతసహించారు. బొబ్బాలి
రాజు వంశ్సుథలైన బేబీన్నయన చ్చతుల మీదుగా జరిగిన ఈ కారయక్రమంలో సహాయం పందిన దివాయంగులందరూ
మాట్లోల వయకీూకరించలేని అనుభూతి పందారు. ఇక తామ కాళ్ళు, చ్చతులు సరిగా లేవని ఒకే చోట్ ఉండాలిసన
అవసరం లేదని తామ కూడా అందరిల తిరుగుతూ పని చ్చసుకోవచేని సంతోష్ం వలిబ్దచాేరు. ఈ కారయక్రమానికి
ధన సహాయం చ్చసన TAM సభ్యయలందరికీ పేరుపేరున "అభిమాని" సంఘం అధయక్షులు రడి్ రాజగోపాల న్నయుడు
గారు హృదయపూరవక ధనయవాదాలు తెలియజేశ్వరు.
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మాటాడు నప్పుడు మాధురయ మొసగును
తేట్తెలలమైన తెలుగు భాష్.
యువత రకూమ పంగి ప్రవహించు నదులుగా
యెలుగెతిూనట్ట్లన తెలుగు జాతి.
చవులూరగాజేయు చకకని రచనలు
వలికి దెచుేనుండు తెలుగు కైత
శ్వంతయహింసల ధరమ చక్రమమ నడప్పను
చ్చతనతవమ గలిగ తెలుగు ఠీవి.

- సుపాణి

శీల సంపద బొలుేను శిష్ు న్నరి
ధరమ స్తత్రాలు పాటించు తెలుగు జగతి
లలిత కళలను పోషించు లక్ష్య సదిి
తెలుగు వలుగుల భావ తేజసుస ఘనమ
[2] వేదశ్వసూవిధులు వివరించు య్యజిగా
వలుగుచునా భాష్ తెలుగు భాష్
నీతినియమాలను నేరిుంచు నేరుుగా
తెలుగు శ్తకరచన దీటగాను
ప్రణయ్యనురాగాలు ప్రశ్మించురీతిగా
భావకవితలువలస పాటబడెను
లలితభావమలతోడ లవణయసరులిచెే
కోమలతవమగలుగ కొమమ తెలుగు
భావసంపదలునా భాష్లు వలుగొందు
భాష్వలుగుచోట్ బ్రదుకు జాతి
జాతిబదుకుట్నా జగతికిమేలురా
తెలిసనడుచుకొనుమ తెలుగువాడ
[3] ఆదికవి ననాయయ ఆదికావయమదెచే
భాష్యజవగ కీరిూ బడసన్నడు
తికకన్న మాతుయడు తీయందనమతోడ
హరిహరాదె్వతమ న్నదరించన్నడు
పోతన పెదోనా పినవీరభద్రుడు
కావయరచనలుజేస ఘనతకెకెక
అష్ుదిగగజకవులలల ఆదరభావాన
సాహితయస్నవలో సంద్రమైరి
తెలుగుతలిలకివిలువైన మాలలలిల
శ్రీన్నధుడు గొపు శేమష్టయె
హదుోలేలమనకు ఆర్రోర హృదయమండ
మనసుగొపుదౌట్ మనకు హితమ
భాష్పట్ల గౌరవ భావమమ కలిగిన
ఎదురు గలదె మనకు ఎందునైన
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- దేవకీనందన్
పదహారు వనెాలను పరిమళమమల నింపి
పరువంప్ప హొయలకు పసడి మెరుగులనదిో
ప్రకృతికాంత ఒడిని పరవశ్మమన ఒదిగి
చరుగాలి పలుకులకు ప్పలకరించగ మది
విరిసతిమి పూలమై మీ కానందమీయగా
పసడి రంగులు మాకు అందాలనదోగా
వనెాలల కాంతులు వేయి వనెాలనీయ
ప్రకృతి పచేదన్నలు పూల తొడిమల దాగ
పిలలగాలుల పాట్ ప్రణవన్నదమమగా
తోలకరిజలులలే మాకు మతాయల మకెకరలై
కరుణ నిండిన మీ కనులు కాచగా మమెమప్పడు
సహృదయులై మీరు సౌరభమమల దీవించ
మరులు గొలిపే విరులమై మధురోహలితుూమ
మన్నలలసమిచుే మహదాభగయమమనందెదమ
ప్పష్ుహాసమమనందించ పంగిపోయెదమ
అందుకొనరే య్యనంద నీరాజనమలన్
Meaning:

The flowers are expressing their feelings. We blossom with beautiful colors and
fragrances.
The rain drops shine on us as pearls and golden colors mixed with the moonlight
gives a shining hue.
We request you to protect us with your kindness, and for that we give you great
memories and dreams. We are happy to serve you with our smiles. Accept our
respects.
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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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ఆ


(మూడవ భాగం)

- బ్బందు తాడివాక

ఫ్రికన్ అమెరికనుల ఎకుకవుండే ఏరియ్యలో ఒక తెలలయన కారకాకడు. ఎకుకతూనే కలివిడిగా మాటాలడట్ం
మొదలటాుడు.

"మీరు Uber ఎన్నాళలనుంచ డ్రైవ్ చ్చసుూన్నారు?" దాదాప్ప ఎకికన ప్రతివారూ అడిగే ప్రశ్ా.
"రండు నెలలయింది." చెపాును.

“Do you like it?”

“Ya, I love it.” న్నకు డ్రైవ్ చెయయట్ం ఇష్ుమనీ, ఇంకా రకరకాల మనుషులను కలిస్న అవకాశ్ం ఉనాందువలల ఈ పని
చాల ఆసకిూకరంగా అనిపిసుూందని చెపాును.
ఆయన న్న ఉబర్ సంపాదన గురించ అడిగాడు. పెదోగా డబ్దాలు రావని, నేను పార్ు టైమ్ మాత్రమే చ్చసాూనని చెపాును.
“What is your original job?” అడిగాడాయన.

నేను చెపులేదు. ఒకప్పుడు న్న అసలుద్దయగం ఏమిట్నేది అందరికీ చెపేుదానానీ, తరావతూరావత చెపుకపోవట్ం
మంచదనిపించ చెపుట్ం మానేసానని చెపాును.
“You must be a Doctor!”

“I wish I were a Doctor!” నవువతూ అన్నాను.

“You must be an Engineer!”
నేను మాటాలడలేదు.

“Are you single or married?”

“Neither!” నేను భరూ నుంచ విడిపోయ్యనని, ఇంకా డైవరుస తీసుకోలేదని చెపాును.
“Me too the same!”

ఆయన కూడా అంతేనట్. భారయ నుంచ విడిపోయ్యడట్ కానీ ఇంకా డైవరుస తీసుకోలేదట్. ఆయన సంవతసరం పాట
డేటింగ్ చ్చస పెళిలచ్చసుకున్నాడట్. పెళ్ళ్లన న్నలుగు నెలలకే ఆయన భారయ తాను సంతోష్ంగా లేనని, ఈ పెళిల ఒక పరపాట్నీ, తనకి
డైవరుస కావాలని అడిగిందట్! న్నకు అయోయ పాపమనిపించంది ఆయనిా చూస!
“Are you seeing someone right now?” ననాడిగాడాయన.

లేదని చెపాును. మన మొహానికి అంత సీను కూడా!

“Doesn’t it get lonely, sometimes?” సునిాతంగా అడిగాడు.

నేను ఒకక క్ష్ణం మాటాలడలేదు. న్న కళ్ళల కొదిోగా చెమరాేయి... కానీ వంట్నే సరుోకున్నాను.
ఒంట్రిగా ఎందుకనిపించదు, తపుకుండా అనిపిసుూందని చెపాును.
“You want to have my phone number?”
“Phone number?!”
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అరిం కాలేదు న్నకు.

“Ya, maybe we can meet for a coffee, sometime!”

న్న గుండె ఒకకసారిగా ఝలులమంది. మనసు కేరింతలు కొటిుంది. ఎగిరి గంతెయ్యయలనిపించంది. న్న జీవితంలో
మొట్ుమొదటిసారి ఒకతను ననుా డేట్ కి పిలుసుూన్నాడు!

కష్ుపడి తమాయించుకున్నాను. “No, I don’t want to have your phone number!” నవువతూ, తలకాయ అడ్ంగా
ఊప్పతూ చెపాును.

మనసుకి ఆనందంగానే ఉంది గానీ, ఉనా నిజమేమిట్ంటే, నేను Uber Driver ని, ఆయన Rider. ఇంకో ఐదు నిమిష్టలోల
నేను ఆయనిా వళలవలసన చోట్ జాగ్రతూగా దించాలి. ఆ తరావత ఆయన న్నకిచ్చే రేటింగ్ బాగుండాలి.
డ్రైవింగ్ మీద concentrate చ్చస, మెలలగా ఆయనిా మళ్ళల మామూలు కబ్దరలలోకి దించ్చసాను. ఆయనకి ఈ పెళిలకి మందు
ఇంకొక పెళిల కూడా చెడిపోయిందట్! ఆ పెళిల లో ఆయన భారయ ఆయనిా కొటేుదట్! న్నకు నమమబ్దదిి కాలేదు!
ఆయన దిగే చోట తవరగానే వచ్చేసంది.

“Are you sure you don’t want to have my phone number?” ఇంకా దిగలేదాయన.
“No…” నవువతూ చెపాును.
“Don’t be shy…!”
చనాగా మళ్ళల నవావను.

అయోయ! మరాయద పూరవకంగా నవువతుంటే ఆయనకది సగుగ అనిపిసోూంది!

“Don’t forget to give me 5-star rating!” ఆయన దిగుతుండగా చెపాును.
“Sure.” ఆయన వళిలపోయ్యడు.

నేను తరావతి రైడర్ని pick చ్చసుకోడానికి బయలుదేరాను.

****

****

****

****

మా ఊరు ఎలికాట్ సటీ నుంచ Trip Request వచేంది, ఒక single family home నుంచ. నేను వళిల కారాపగానే
పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకునా ఒక దేశీ పెదాోవిడ లోపలి నుంచ మెలలగా వచేంది.
"బ్బందూ నువేవన్న?"

నవువతూ తలడించాను.

"5 minutes wait చెయియ. వాళ్ళలసాూరు." అని చెపిు లోపలికి వళిలపోయింది.

రండు నిమిష్టల తరావత ఒక దేశీ పెదాోయన, ఒక తెలలవిడ బయట్కి వచాేరు. వాళిలదోరీా దేశీ పెదాోవిడ దగగరుండి కారులో
కూరోేపెటిు, కారు తలుప్పలు వేసంది.

నేను బయలుదేరాను. గంట్స్నప్ప ప్రయ్యణం.

తెలలవిడ వయసు నలభై ఉండొచుే. పెదాోయన వయసు అరవై పైన ఉంటంది. బయలుదేరిన నిమిష్ంలోపే ఇదోరూ వాళలతో
పాట తెచుేకునా మందు సీసాలు తెరుచుకుని తాగడం మొదలటాురు. "అబాా...!" మనసులోనే బాధతో విసుకుకన్నాను. కారులో
తెరిచన మందు సీసాలు ఉంచడమే తప్పు. వీళ్ళల ఏకంగా తాగేసుూన్నారు! "దేవుడా! న్న కారు ఏ కాప్ప కంటా పడకుండా చూడు తండ్రీ!"
వీళల గొంతులు వింటంటే న్న కారకకక మందు నుంచ్చ తాగుతునాటున్నారు. న్న కారులో కంటినూయ చ్చసుూన్నారంతే.
భగవంతుడా..! ఎంత గింజుకున్నా చ్చయగలిగిందేమీ లేదు కాబటిు, వాళల కబ్దరుల వినట్ం మొదలటాును... దేశీ పెదాోయన ఒక డాకురు.
తెలలవిడ నరుస. ఇదోరూ ఒకే హాసుట్ల్ట లో చాల కాలంగా కలిస పని చ్చసుూన్నారు. వీళలని దగగరుండి కారకికంచన దేశీ పెదాోవిడ,
డాకురుగారి భారయ.
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డాకురుగారు, నరుసగారు ఆపకుండా మాటాలడుకుంటన్నారు... వాళల హాసుట్ల్ట గురించ, co-workers గురించ, పేషంట్ల
గురించ, డాకురుగారి కుటంబం గురించ, ఆయన భారయ బీన్న గురించ... డాకురుగారి భారయ ఆయనను మొదట్లల ఇండియ్యలో ఇనెవస్ు
చెయయనియయలేదట్. దానివలల ఆయన చాల నష్ుపోయ్యడట్! ఆవిడ చాల కాలం అన్నరోగాయనికి గురయిందట్! అప్పుడు ఆమె
ఆపరేష్నలతో, ఆమెతో తాను ఎనిా ఇబాందులకు గురయిందీ, డాకురుగారు చనాపిలలడి సవరంతో చెప్పుకుంటన్నారు! నరుస సానుభూతి
చూప్పతోంది!
ఈ డాకురుగారు అవకాశ్ం దొరికినప్పుడలల నరుసకి తన భారయ గురించ పితూరీలు తపు మరేమీ చెపుటేలదు. పరాయి
ఆడదానితో సంబంధం పెటుకోవాలని ప్రయతిాంచ్చ పెళ్ళ్లన మగవాడు, తన భారయ గురించ ఆమెకు చెడుగా చెపిు, ఆమె సానుభూతి
పందాలని చూసాూడట్! ఎకకడో చదివాను!
నరుసగారు కూడా తకుకవ తినాటు లేదు. డాకురుగారికి నచ్చే మాట్లే మాటాలడుతోంది. డాకురుగారి కొడుకు కూడా అదే
ఆసుపత్రిలో కొతూగా చ్చరాడట్! అతనిా తెగ పగుడుతోంది! డాకురుగారికి పడని వారిని తిడుతోంది!

ఇంతలో డాకురుగారి ఫోను మోగింది. ఆయన భారయ బీన్న. డాకురుగారింకా ఫోనెతూలేదు. "ఓ బీన్న..." నరుస జాలి
పడుతునాటుగా, గోమగా నవివంది. "అయోయ! మమమలిా నీ ఆలోచనల నుంచీ దూరం చెయయలేకపోతున్నావే!" అని కాబోలు ఆ
నవువకి అరిం! డాకురుగారు ఫోనెతాూడు.

"ఆ ఏంటీ?! ఓవన్ పని చెయయటేలదా? ఏం చ్చసావు నువువ? ఏం నొకాకవు? ఆ?! హలో! హలో! ఇదిగో నేనిప్పుడు నీకు ఏం
చెయ్యయలో ఫోన్లో ఏమీ చెపులేను! నేనింటికొచాేకా చూదాోం! ఆ ఏంటీ?! వదుో! వదుో! రిపేర్ చెయయడానికి ఎవవరీా పిలవొదుో.
వాడొక రండొందల డాలరుల అడుగుతాడు! ఇంటికొచాేకా నేనే బాగు చ్చసాూను!" డాకురుగారు విసుగాగ ఫోన్ కట్ చ్చసాడు.
మళ్ళల ఇదోరూ కబ్దరుల కొనసాగించారు. డాకురుగారు సరిన్ అట్. ఆయన ఆసుపత్రిలోని మిగతా సరినల కంటే ఏ విధంగా
గొపోు నరుస ఆయనకు వివరిసోూంది! ఇంతలో నరుసగారి ఫోను మోగింది, హాసుట్ల్ట నుంచ, డాకురుగారి అపాయింట్మెంట్ కోసం,
ఆపరేష్న్ అట్. "లేదు, లేదు, రేప్ప కుదరదు! May be Monday!" డాకురుగారి తరఫున తనే చెపేుసంది!
“Are you okay with Monday?” డాకురుగారినడిగింది.

“No, no, Tuesday.” డాకురుగారు చనా పిలలడిల చెపాుడు.

ఈమె ఫోన్నల operation confirm చ్చసంది. డాకురుగారు తన చ్చతిలోని వయకిూ అనాటుగా ఉంది, ఆమె అవతలి వయకిూతో
మాటాలడుతునా తీరు.

న్నకేద్ద తతూవం బోధపడినట్లయింది. ఇంతలో "బ్రతుకు జీవుడా!" అనిపించ్చల destination వచ్చేసంది. వాళ్ళల సీసాలు
సరుోకుని దిగారు. డాకురుగారు తన పరుసలోంచ ఇరవై డాలరుల తీస న్నకిచాేడు. ఇంత పెదో Tip! ఎప్పుడూ ఎవవరూ ఇవవలేదు! న్నకు
హుష్టరొచేంది.
వాళ్ళల వళ్ళతుండగా చూసాను. డాకురుగారు ష్టరూు, రంగుల చొకాక వేసుకుని, ఉతాసహంగా నరుసతో పాట నడుసుూన్నాడు,
concert వైప్ప. అమెరికాలో concert అంటే ఫ్రండ్సతో ఫాయమిలీతో కలిస తాగి, డానుస చ్చస ఎంజాయ్ చ్చసాూరు…
నేను నిటూురాేను.

ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఏం చ్చసన్న ఏద్ద ఒకటి ఆశించ చ్చసాూరు. బీన్న గారికి డాకురుగారు కావాలి. డాకురుగారికి సరదాలు
కావాలి. నరుసగారికి డాకురుగారి మీద పెతూనం కావాలి.
న్నకేమో బాబ్దని పెంచుకోడానికి డబ్దాలు కావాలి… ఇరవై డాలరుల బాయగులో పెటుకుని, తరావతి Trip Request కోసం
అకకణిణంచ బయలుదేరాను.

(తరువాయి భాగం వచ్చే సంచకలో)
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TAM 

కావలసన పదారాిలు:



సెుప్-1










రవవ (Sooji) - రండు కప్పులు
మంచ నీరు - ఒక కప్పు
చనా అలలం మకక, ఒక పచే మిరప ( గ్రండర్లో
వేస నూరాలి )
ఒక టీ స్తును నూనె
అర టీ స్తును పంచదార
చటికెడు పసుప్ప
ఒక టీ స్తును నిమమ రసం
ఒక టీ స్తును బేకింగ్ సోడా (Arm & Hammer)
సరిపడినంత ఉప్పు

సెుప్-2 (ఢోకాల తాలింప్ప కోసం)







అర టీ స్తును ఆవాలు
అర టీ స్తును జీలకర్ర
ఒక టీ స్తును నువువలు
5 రబాలు కరివేపాకు
చటికెడు ఇంగువ (కావాలనుకుంటే)
ఒక టీ స్తును నూనె

సెుప్-3 (ఢోకాల అలంకరణకి)




తరిగిన కొతిూమీర
2 స్తునుల సనాగా తరిగిన కొబారి
జీలకర్ర - 2 టీ స్తునుల
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1. సెుప్-1 లో చెపిున పదారాిలు అనీా కలిపి ఒక 30 నిమష్టలు ఉంచండి. ఇడీల పిండి కన్నా కొంచెం మందంగా
అయేయల కలపండి..

2. కొంచెం మందంగా అయ్యయక ఒక టీస్తును ఫ్రూట్ సాల్టు (ENO) కలపండి..

3. బ్దడగలు మాయం అయేయ లోగా పిండిని కొదిోగా నూనె ఉనా పాన్ లో పయయండి.
4. పిండిని సమానంగా విసూరించ్చల చెయయండి. పాన్ ని సీుమర్ లో దాదాప్ప 20 నిమష్టల పాట ఉంచండి. అల
చలలబడేదాకా కదిలించకండి.
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5. ఢోకాల ని ఒక పళ్ళుంలోకి తీసుకుని మకకలుగా కోసుకుని తాలింప్ప కోసం సదిం చ్చయండి. తాలింప్ప కోసం
పాన్లో నూనెని వేడి చ్చయండి.

6. నూనెలో ఆవాలు వేస అవి చట్పట్లడే దాకా వేచ చూస అప్పుడు జీలకర్ర కలపండి. అవి బంగారు వరణంలో
వేగే దాకా ఉంచ కొంచెం ఇంగువ, నువువలు, కరివేపాకు కలిపి కొనిా క్షాణలు తిపుండి.

7. పైన బొమమలో చూపిన విధంగా వచాేక తాలింప్ప సమంగా ఢోకాల పై చలలండి.
8. చవరగా కొతిూమీర మరియు తరిగిన కొబారి చలిల అలంకరించండి. ఇక తినడానికి రవవ ఢోకాల సదిం !!
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"స

- 2018

రవ మతాలు సమానమే... కొలిచ్చ రూపాలు వేరయిన్న అందరూ కోరుకునేది సరవజన సుఖమే" అనే మాట్ TAM
బాగా విశ్వససుూంది. అందుకే తెలుగు పండుగలతో పాట క్రైసూవ సోదరులతో క్రిసమస్, మహమమదీయ సోదరులతో ఈద్ ను తమ
సభ్యయలందరితో అంతే ప్రతేయకంగా జరుప్పకుంటంది. డిసెంబరు 22, 2018 న పారడైస్ ఇండియన్ కుజీన్ లో TAM క్రిసమస్ వేడుకలు
ఎంతో ఆనందకరంగా సాగాయి. కారమల్ట చరిే నుండి ప్రతేయక అతిథిగా విచ్చేసన జాన్ గారు తమ సందేశ్ం వినిపించారు.
మేరీలండ్లోని తెలుగు వారందరూ కలిస ఒక చోట్ క్రిసమస్ వేడుకలు జరుప్పకోవడం ఆనందదాయకం అని సంతోష్ం వలిబ్దచాేరు.
క్రైసూవ సోదరులు, సోదరీమణులు కీబోర్్ సాయంతో ప్రతేయకమైన క్రిసమస్ గీతాలు పాడి అందరినీ అలరించారు. ఈ
సందరభంగా శ్వంతా తాత నుండి చన్నారులందరూ బహుమతులు పందారు. అలగే బైబ్బల్ట లోని ప్రాథమిక ప్రశ్ాలతో కూడిన కివజ్
నిరవహించ విజేతలైన చన్నారులకు ప్రతేయక బహుమతులు అందజేయడం జరిగింది. ఇక ఎపుటిలగే పసందైన విందుతో పారడైస్
ఇండియన్ కుజీన్ వారు అందరి మనసు ద్దచుకున్నారు.
దాదాప్ప 150 మంది TAM సభ్యయలు పాలొగనా ఈ కారయక్రమ నిరవహణకు ఎంతో సహకారం అందించన TAM సభ్యయలు
సాలమన్ బ్బకిక గారికి, కారమల్ట చరిే నుండి ప్రతేయకంగా వచేన జాన్ గారికి, వరీినియ్య నుండి విచ్చేసన శ్రీధర్ గారికి TAM ప్రతేయక
కృతజఞతలు తెలియజేసంది. అనిా మతాలను సమానంగా గౌరవిస్తూ అమెరికాలోని తెలుగు సంసథలోల TAM తన ప్రతేయకతను
నిలుప్పకుందని TAM మఖయ వయవసాథపక సభ్యయలు కూకట్ల శ్రీనివాస్ సంతోష్ం వలిబ్దచాేరు. ఈ కారయక్రమం ఎంతో ఘనంగా
జరగడానికి సహకారం అందించన వివిధ TAM కమిటీలకు అధయక్షులు సామినేని శ్రీనివాస్ ధనయవాదాలు తెలియజేశ్వరు.
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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 భారత దేశ్ం నుండి ఎంతో మంది తెలుగు వారు అమెరికా వస్తూ ఉంటారు. ఇందులో
పై చదువుల నిమితూం వచ్చే విదాయరుిలు, ఉద్దయగం కోసం వచ్చే వారు, పిలలలను మరియు మనవడు
-మనవరాళును చూడటానికి వచ్చే పెదోలు ఉంటారు. ఇందులో మొదటి సారిగా అమెరికా వచ్చే వారు
ఉండొచుే, లేదా మొదటి సారిగా మేరీలండ్ వచ్చే వారు ఉండొచుే. ఇతర అమెరికా రాష్టాల నుండి
కూడా మేరీలండ్ వచ్చే తెలుగు వారు నితయం ఎందరో ఉంటారు. వీరందరికీ ఎన్నా అవసరాలు, వివిధ
విష్య్యలకు సంబంధించన సందేహాలు ఉండొచుే. ఒకొకక సారి చనా విష్య్యలయిన్న ఎవరిని అడగాలో
తెలియని పరిసథతి. ఇటవంటి అవసరాలను దృషిులో పెటుకుని TAM Helpline విభాగం ఏరాుట
చ్చయడం జరిగింది. TAM సభ్యయలు కొందరు ఇందులో పాలుపంచుకుంటారు. ఈ సహాయ
కారయక్రమాలలో TAM అంతరాితీయ స్నవా సంసథ TEAMAid తోను, జాతీయ తెలుగు సంసథలయిన
TANA, NATA మరియు ఇతర సంసథల సహకారం కూడా తీసుకుంటూ మందుకు సాగుతుంది.
ఇందులో భాగంగా మేరీలండ్లో ఏదన్నా అవసరం లేదా ఇబాంది ఉనా తెలుగు వారు ఈ క్రింది
నంబరుకు ఫోన్ చ్చసన ఎడల సమచత సహాయం చ్చయడానికి లేదా సమాచారం ఇవవడానికి ప్రయతాం
జరుగుతుంది.

TAM Helpline Number: +1 443 914 3332
TAM Helpline దావరా చ్చయగల సహాయ్యలోల కొనిా:


మేరీలండ్ ప్రాంతానికి కొతూగా వచ్చే వారికి పేయింగ్ గెస్ు మరియు రంట్ల్ట అపార్ుమెంట్ కి
సంబంధించన వివరాలు.



అమెరికా సందరశనకు వచేన తలిలదండ్రులకు ఆరోగయ సమసయ వచేన ఎడల సరైన డాకురల సమాచారం
అందజేయడం. వారికి తొందరగా అపాయింట్మెంట్ దొరికే విధంగా కృషి చ్చయడం.



అమెరికాలో మరణించన తెలుగు వారి దేహాలను భారత దేశ్ం చ్చరేడానికి కావలసన సమాచారం
మరియు తోడాుట.



గృహహింస కు గురయిన వారికి అవసరమైన సమాచారం అందించడం.



తీవ్ర వరాషల వలల కానీ ఇతర కారణాల వలల కానీ ఇంటిలో ఇబాందులు ఎదురయిన వారికి తగిన
విధంగా మానవ సహాయం చ్చయడం.

ఇంకా మరినిా విష్య్యలోల తామ చ్చయగలిగినంత సహాయం చ్చయడానికి TAM Helpline సభ్యయలు
శ్వయశ్కుూల ప్రయతిాసాూరని మాట్ ఇసుూన్నామ.

