Editorial
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Festive season started early for Indian community
already. Dasara, Deepavali followed by Thanks
Giving and Christmas. Most of neighborhoods,
where there is some decent population of India
decedents, witnessed colorful ladies wrapped up
in spectacular sarees during “Sravana Masam” on
Tuesdays and Fridays. Dasara, Batukamma and
Garbha celebrations indeed added more color to
this already diverse city. As always, TAGCA is setting up huge stage for Dasara—Deepavali celebrations in November and please stay tuned.
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On the other note, I believe the events in national
capitol definitely shed some light how the 2020
election year is going to look like.
Charlotte community was Please provide your valuable feedback for further improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our BOT Member—Sai Kavuri
Spouse— Vasantha Kavuri
Kids — Menitha
Pets: Rocky
Hobbies: Watching Food & Travel blogs
Favorite Vacation: Key west, FL

Recently on October 19th, TAGCA has conducted “Adopt-AStreet” program successfully.
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More Microsoft jobs

Gov. Roy Cooper and local officials
announced Friday that Microsoft will
expand its Charlotte campus for a total
investment of $23 million that will bring 430
new jobs.

Cheese Capitol
In 1953, a family-owned kitchen on Wilkinson Blvd.
began mass producing and selling pimento cheese to
local grocers. Ruth's Salads is now the top pimento
cheese producer in the country, and makes 45,000
pounds per week of the tasty Southern spread!
Perhaps this is why almost every restaurant in
Charlotte features some sort of variation of the dish,
from pimento cheese fries to pimento cheese topped
burgers

దసరా
అమ్మ లగన్న యమ్మ ముగురమ్మ ల మూలపుటమ్మ చాల పె
ద్దమమ్మ సురారులమ్మ కడుపాఱడిపుచ్చి న్యమ్మ తన్నన లో
న్మ్మమ న్ వేల్పు టమ్మ ల మ్న్ముమ ల న్నుండెడియమ్మ దుర గ మా
యమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చి ట మ్హతవ కవితవ పటుతవ సుంపదలన్
పోతన ఆ అమ్మ ని భాగవత రచన పూనుకొనే ముందర తనకి మ్హతతరమైన కవితవ పటుతవ సుంపదలను
ప్పసాదుంచమ్ని వేడుకొుంటూ రాసిన పదయ ుం ఇద. ఈ సారి మీలో ఎవరైనా విజయవాడ కనక దుర గమ్మ దరశ నానికి
వెళ్ళే టప్పు డు గరభ గుడి గుమ్మ ుం పైన లిఖియుంప బడి ఉుండడుం గమ్నిుంచవచ్చు . అపౌరుషేయ మైన వేదుం
మొట టమొదట "మాతృ దేవోభవ" అుంటూ అమ్మ కే పెదద పీట వేసిుంద. మ్హిషుని అుంతుంకోసుం ఆ ఆదపరాశకి త వివిధ
రూపాలోో తొమ్మమ ద రోజుల పాటు వాని మ్దుం అణిచి లోక ప్పయోజనుం గావిుంచిుంద. సవ ర ణ కవచాలుంకృత దుర గ, బాల
ప్ిప్పర సుందరి, అనన పూర ణ, గాయప్ి, లలితా ప్ిప్పర సుందరి, సరసవ ి, మ్హాలక్ష్మమ , దుర గ , మ్హిషాసర మ్రి దని అను
తొమ్మమ ద శక్తత ల రూపుంతో విరిసెలి,ో రాజా రాజేశవ రి గా విజయానిన ఈ సరవ లోకాలక్త ప్పసాదసతనన ద.
దసరా - దశ హర. అనగా దశ పాపాలను హరిుంచ్చ పరవ దనమలు. అదే విధమగా సరవ మ్ుంగళుం మ్రియు
విజయాలు ప్పసాదుంచ్చరోజు, "విజయ దశమ్మ". దేవా దానవులు సమప్దానిన మ్ధుంచి నప్పు డు అమ్ృత సిద,ద
శ్ర ీ రామని చేత రావణాసరుడు అుంతుం, అరుునుని పాశుపతాస్తసత విజయుం.. విజయ దశమ్మ నాడు ఈ కారయ మ తల
పెట్టనా
ట సరవ శుభాలు లభుంచ్చనని ప్పతీి.
అమ్మ ప్పార ధన ఆరాధుంచే వారిని బట్టట వివిధ ఆకృతులు సమ్కూరుు కొనన పు ట్టకినిన భావమొకక టే!! విదాయ నగర
పాలక్తలు కనన డ రాజయ ుంలో శ్సాపింుంచిన సుంసక ృతీ నేట్టకి కూడా మైసూర్ లో మ్నుం ఇప్పు డు చూడవచ్చు .
శుభాలను ఇచేు తలి ో ఎపు ట్టకీ తేజోవుంతుం అవావ లని, బతుకమ్మ పుండగ శాతవాహనుల కాలుం నిుంచి కోన సాగుతూ
వస్త ుంద. ఈ సాుంప్పదాయుం ఎలా మొదలుందో చెపు డానికి ఎన్నన కథలు ప్పచారుంలో ఉనాన య.నవాబులు,
భూసావ మల పెతతుందారీ తనుంలో నలిగిపోయన తెలుంగాణ ప్గామీణ సమాజుంలో మ్హిళల బతుక్తలు దురభ రుంగా
ఉుండేవి.వారి అకృతాయ లక్త నలిగిపోయన వారిని, తటుటకోలేక ఆతమ హతయ లు చేసక్తనన వారిని తలచ్చకొని తోట్ట
మ్హిళలు విచారిుంచేవారు.. వారికి ప్పతీకగా పూలను పేరిు బతుకవమామ లేదా బతుక్త అమామ అుంటూ దీవిసూత పాటలు
పాడేవారు.. బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయాయ లో.. పాటల వెనుక ఉుండే మ్రమ ుం ఇదే..
ఎుంగిలి పూల బతుకమ్మ : మ్హా అమ్వాసయ రోజు బతుకమ్మ మొదట్టరోజు వేడుక మొదలవుతుుంద. తెలుంగాణలో
దీనిన పెప్తామ్స అని కూడా అుంటారు. నువువ లు, బియయ ుంింుండి, నూకలు కలిిం నైవేదయ ుం తయారు చేసాతరు.
అటుకుల బతుకమ్మ : ఆశవ యుజ శుదధ పాడయ మ్మ నాడు చేసాతరు. సింు డి పప్పు , బెలుం
ో , అటుక్తలతో నైవేదయ ుం
తయారు చేసి అమ్మ వారికి సమ్రిు సాతరు.
ముదమపపుు బతుకమ్మ : మదప
ద ప్పు , పాలు, బెలుం
ో తో నైవేదయ ుం తయారు చేసి సమ్రిు సాతరు.
నానే బ్ధయయ ుం బతుకమ్మ : నానేసిన బియయ ుం, పాలు, బెలుం
ో కలిిం నైవేదయ ుం చేసాతరు.
అటల బతుకమ్మ : అటుో లేదా దోశ నైవేదయ ుంగా సమ్రిు సాతరు..
అలిగిన్ బతుకమ్మ : ఈరోజు ఆశవ యుజ పుంచమ్మ. నైవేదయ మేమ్మ సమ్రిు ుంచరు.
వేపకాయల బతుకమ్మ : బియయ ుంింుండిని బాగా వేయుంచి వేపపుండుోగా తయారు చేసి నైవేదయ ుంగా సమ్రిు సాతరు.
వెన్న ముదమల బతుకమ్మ : నువువ లు, వెనన లేదా నెయయ బెలుం
ో కలిిం నైవేదయ ుం తయారు చేసాతరు.
సదుమల బతుకమ్మ : ఆశవ యుజ అష్మ్మ
ట నాడు ఆదేరోజు దురాగష్మ్మ
ట ని జరుప్పక్తుంటారు. ఐదురకాల నైవేదాయ లు
తయారు చేసాతరు. పెరుగనన ుం, చిుంతపుండు ప్పలిహోర, లెమ్న్ రైస్, కొబబ రనన ుం, నువువ లనన ుం
బతుకమ్మ పుండుగ ప్పకృిని అరాధుంచే పెదద పుండుగ. పూలు బాగా వికసిుంచే కాలుంలో, జలవనరులు సమ్ృధగా
ధ
పుంగి పరలే సమ్యుంలో బతుకమ్మ పుండుగ వచిు , భూమ్మతో, జలుంతో, మానవ అనుబుంధానిన సుంబరుంగా
జరుప్పకోబడుతుుంద. ఈ సుంబరాలు జరుప్పక్తనే వారుం అుంతటా స్తరతలు "బొడ్డమ్
ె మ " (మ్ట్టతో
ట చేసే దురాగదేవి బొమ్మ ) ను
జ
సా
బతుకమ్మ తో పాటూ చేసి నిమ్ న
ు ుం చే త రు
సుంప్పదాయమేదయనపు ట్టకీ, సరవ జగతుత క్త ఆధారభూతమైన ఆ జగజన
ు ని కొలిచేదే ఈ పుండగ. ఆ అమ్మ కృపా
కటాక్షమలు మీ అుందరి యుందు సదా ఉుండాలని ఆకాుంక్ష్మసూత...

