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Editorial
Florence: All is well that ends well. I hope everyone of us survived without much of fuss. I am sure
lot of folks shopped plenty and learnt a lot about
various levels of hurricanes. There was level 5
electronic flash flood arrived without warning in
the form of “Whatsapp”, “Phone” from India,
which overwhelmed all of us, I guess. Anyways,
congratulations for being brave heart Charlotteans
and weathering the storm successfully. Also, TAGCA regrets and sympathizes with losses suffered
by people across the state.
Brett Kavanaugh: Is this “Pursuit of truth” or media blow-up? Nation is eagerly watching the proceedings with the hope justice will prevail. Will
it??
Please provide your valuable feedback for further
improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our Joint Secretary —Suresh Jagarlamudi
Spouse— Lakshmi Prasanna
Daughter—Sharanya
Hobbies: Volunteering, reading, listening to music,
travelling and walking
Favorite Vacation: Italy
Little known fact : I usually don’t go to sleep without reading news papers. Love to follow political news and debates
around the world

Recent events
Yet again, TAGCA pulled off a fun-filled event by organizing Volley ball and Throw ball events successfully. We have total
participation of 20 Volley ball and 8 Throw ball teams in the recently concluded event. Here are below details.

Event

Winner

Runners

Volleyball Pro

Team Strive

Renaissance Spikers

Volleyball Social

Jolly Volly

Chargers

Throwball Pro

Sporty Divas

Indie Blues

Throwball Social

Shooting Stars

Charlotte Warriors

Upcoming Events
Date

Event

Venue

November 17th

Dasara & Deepavali celebrations

Cox Mill High School, Concord

Event Special Attraction

Do you Know
Renaissance Festival
Carolina Renaissance Festival Returns to Huntersville,
NC! For 8 fun-filled weekends September through
November, the annual Carolina Renaissance Festival
presents a full day of entertainment.
https://www.everfest.com/e/carolina-renaissancefestival-huntersville-nc

Creation of the croissant
The Holy Roman city of Vienna was
besieged for months when the invading
Ottoman army was defeated on 12
September 1683. Attempts to tunnel into the
city had been thwarted by a group of
bakers, who heard digging and raised the
alarm. To celebrate the victory, those bakers
cooked up a special treat. It was a buttery
pastry in the shape of the crescent moon of
the Ottoman flag – the first croissant.

.

Amazon Smile
We are happy to announce that TAGCA is now registered
with Amazon and you can now select TAGCA as supported
charitable organization and every time you purchase
something at Smile.Amazon.com they will donate 0.5 %
of purchase price from your eligible AmazonSmile purchases to TAGCA. Please support us by simply registering
one time in your Amazon account.
Sign in to smile.amazon.com on your desktop or mobile
phone browser.
From your desktop, go to Your Account from the navigation at the top of any page, and then select the option to
Change your Charity. Or, from your mobile browser, select
Change your Charity from the options at the bottom of the
page.
Select a new charitable organization "Telugu Association
of Greater Charlotte Area" to support us.
Don't forget to use Smile.Amazon.com instead of Amazon.com every time you purchase something. Both are
same from Amazon and your account works same way at
both these places.

తెలుగు పద్యం
ఎవ్వనిచే జనించు జగ మెవ్వనిలోపల నండు లీనమె
ై
ఎవ్వనియందు డందు బర మేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం,
మెవ్వఁడ నాది మధ్య లయుడెవ్వడు సరవము దాన య
ై నవా
డెవ్వడు వాని నాత్మ భవు నీశ్వరు నే శ్రణంబు వేడెద్న్

బమ్మెర పోతన భాగవతము లోని అతయద్భుతమ్మైన ఆణిముతయములలో ఈ పద్యం
ఒకటి. ఇంద్భలో ఉనన సరవ మత సిద్
ధ ంత పరభోద్నిన మనము పరిశీలంచ వచ్చు.
సకల వేద్ంత సారానిన ఒకక పద్యములో నిమిడీ కృతం చేసిన సొగసు కూడా
చూడవచ్చు.
ఈ విశ్వము ఎవవని వలన సృష్టంచ బడుతందో, ఎవవని యంద్భ ఈ సకల చరాచర
సృష్ట ఇమిడి ఉందొ, మొట్టమొద్ట్ మరియు అంతమునంద్భ అన్నన తానె అయి
ఉంటాడో, అటిట సర్వవశ్వరుడను నేను శ్రణము వేడుచ్చన్ననను.

నమమకాలు - భయాలు
మనం నమిెన కొనిన విషయాలు ఎపపట్కి తప్పప కాకూడద్భ లేద్ ఇంకోలా జరిగితే ఒప్పపకోలేని మనసతతవం మనిష్ ని మూరఖం వైప్ప కు
తిప్పపతంద్ ?? అంద్రు వేసుకోవాలిన పరశ్న!! ఉద్హరణకి భూమి వయసుి అయిద్భ వేల సంవతిరాలు అని కొనిన ప్ర
ర మాణికాలు చెప్రపయి.
తరావత కాలకర మేన్న ప్పరావసు
త శాసతరవేతతలు "కాద్ండీ !! 20 నుంచి 100 మిలియన్ సంవతిరాలు ఉంటందేమో" అని అన్ననరు. తరావత మళ్లి
సరిదిద్
ా రు. పరసు
త తానికి 4.54 బిలియన్ సంవతిరాలు అని నిరా
ధ రించారు. ఈలోగా చాల మంది బురరలు బద్ాలు కొట
ట కొని ఉండి ఉంటారు. సకల
జీవ జాలం నించి పరిణితి చెంది అది మానవుడు ఆవిరాువం ఒక అయిద్భ నించి ఆరు వేల సంవతిరాలు కిరతం జరిగి ఉంటంది అని అనిన
ప్పసతకాలలో అచ్చు వేయించారు కొంత మంది పెద్ావాళ్ళు చాన్ననళ్ు ముంద్ట్. ప్పరాణాలూ, బైబిల్ ఇంకా ఇతర చాద్సాతలు అన్ననపకకకి
తసేసాము అని అన్ననరు. నిజమ్మంత అని మళ్లి తరావత జరిగే శాస్త్తరయ పరిసోధన్నలో
ి అనుమాన్నలు మొద్లు అయాయయి. రాజయం లో
ఉననవాడు అచ్చువేయించి "నముెతార చసాతరా" అని అననప్పపడు, వేర్వ సిద్
ధ ంతాల ని హేళ్న చేసిన న్నడు తాతాకలకం గా అయిన మనుషులో
ి
భావోదేవగాలు వచిు ఉండకుండా ఉంటాయా? మీలో ఎవరికీ అయిన్న భగవంతడు వేర్వ మతం వాళ్ళు కొలచే రూపం లో పరతయక్షం అయియ జన్నవళి
కి అంతా "ఒర్వ మూరు
ఖ లారా !! మిగతా అనిన విశావసాలు అనిన తప్పప. ఈ ఒకక మతమే నిజం" అని చెప్రపడు అనుకోండి. ఒప్పపకోగల సామరధయం
ఉంద్ మన అంద్రిలో ??Inhibitions అంటే తెలుగు లో ఏంట్ండి? "అభయంతరము, ఆక్షేపణలు". ఒకొకకక కాల మాన పరిసితతి ని బటిట మూస
గా వీటి మధయలోనే పెరుగుతారు.యూద్భలు అంత నిరరధకమ్మైన ఈ పరపంచంలో మరొకటి ఉండద్భ. వాళ్ుని న్నశ్నం చీసే తీరాల - పరపంచం లో ఒక
ప్ర
ర ంతం అంతా కన్నసం ఒక రండు ద్శాభా
ా లు ప్రట దీనేన నమిెంది.ఆరుయలు, అన్నరుయలు అనే చీలక హందూ దేశానిన ఎప్పపడో చీలుంది - ఉతతర
మరియు ద్కిేణ భారతీయులు ఒక్ష వేద్మును నముెతన్నన ఒక జాతి కాద్భ.ప్రకిసాతన్ అనే దేశ్ం లో ఒకక మంచి వాడు కూడా ప్పటేట/పెరిగే
అవకాశ్మే లేనే లేద్భ - భారతీయ జాతి అంతా ఈ సిద్
ా ంతానిన ఇంకా నముెతూనే ఉంది. అలాగే అటవైప్ప వారు బ్ర
ర హెణ భారతీయ
సంసకృతి అతయంత పరమాద్కరం. నశంప చేసే హకుక మా మతం మాకు ఎప్పపడో ఇచిుంది - ఇది ప్రకిసాతన్ దేశ్ ఉనికి కి ఆయువు పట
ట .పోన్న
ఆధునికులు, అభివృదిధ చెందిన దేశాలో
ి కూడా పరజలు వేర్వ విధం గా ఆలోచిసాతరు అని అనుకోవడానికి లేద్భ. సామానయమ్మైన పరిసితతలో
ి తాము
విశ్వసించిన వాటిని తప్పపమో అని ఎవరు అయిన్న బయటికి అంటే ద్నిన ద్రుణంగా అణిచి వేసిన సంభంద్లు ఎన్నన ఎనెనన్నన !!ఆశ్ురయమ్మైన
విషయము ఏంటి అంటే మీరు నమిెన విషయము ఇంకొక ప్ర
ర ంతం లో కాని సమాజము లో కాని కాలమానము లో పూరిిగా విరుద్ాం అని తెలసేత
సామానయంగా మూరఖతవం పరబలుతంది. బహుశా ఒక శ్కం మారాల ఏమో పరిసితతలు మారటానికి. అంద్భక్ష సమాజం లో పెద్ా పీట్ లో ఉనన
వాళ్ళు ఇలాంటి సునినతమ్మైన విషయాలో
ి బహు జాగరతత వహంచే వాళ్ళు. కొనిన classified files లో భయంకర నిజాలని అతయంత గోపయం గా
ఉంచడానిన నేను అయితే గొపప సమాజ సేవ గానే భావిసాతను. కొంత శాంతి ఏరపడినప్పపడు తగు జాగరతత వహంచి పరజ కి ఇవవడానిన సమరిధంచాల
అనుకొంటా. ఈ యొకక మానసిక అడడంకులు ఏ సాతయి లో అయిన్న పరబల వచ్చు. వీటిని ఏ మనిష్ అయిన్న ఒక జీవిత కాలం లో అధిగమించ
వచ్చు లేద్ ఆ సంఘరేణ లోనే సతమతం అవవ వచ్చు. మీ యొకక నమెకాలు జీవితాలని ఉద్ారించవచ్చు లేద్ మౌడయం లోకి నెటేటయ వచ్చు.
కొంత మంది విపరీత ధోరణి, కాల యాపన, వృధా వైరాలు, కారపణాయలు, వయగరతలు ఇలా ఎన్నన జాడాయలకు గురి అవవడం చూస్త
త
ఉంటాము.అలాగే ఇంకో తీరు ఏంట్ంటే, మీరు నమేె సిద్
ధ ంతం తప్పప అని పని కట
ట కు చెపపడం వలి కొంత మందికి చాల సంతృప్తత ని ఇసు
త ంది
ఏమో. పోన్న శాసతర పరమ్మైన సిద్
ా ంతి కరణ జరిగిన తరావత ఇలాంటి విమరాితెక మ్మైన ధోరణి నప్పపతందేమో కాని అలా
ి ట్పప గా మాటా
ి డే
వాళ్ుని సమాజ విదోరహులు గానే పరిగణించాల. "నిజం నిలకడ మీద్ తేలుతంది" అనన మాట్ అక్షర సతయం కాద్. ఇవావళ్ు రోజున వాళ్ు
వాళ్ు అభిప్ర
ర యాలని మాట్ల గారడీ త తిమిె ని బొమిె చేసి పరజల మీద్కు రుదేా మహాను భావులని చూసిన తరావతే భూమి ని ప్తచిు ప్తచిు గా
పరిశోద్న చేసి వయసుి కనిపెటేట పరయతనం ని మానవాళి అంద్రు హరిేంచ వలసిన విషయమే !!! ఇంకా ఇలాంటి నిజాలు ని మరింత నిజమని
చెప్పపప పరయతానలు అనిన చూసి "చాల రోజులు నించి ఇలాంటివి చూసాను" అని మనమంద్రూ నిలబడిన భూ దేవి ఎనిన రోజులు నించి
చెప్పతందో తెలయాల కద్.

