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Editorial
Deepavali: We had a curious question posted on
our community FB from one of the German descent on the significance of this festival. I was able
to provide few of my thoughts on that but the real
point to be noted was the genuineness of learning
about other cultures from the locals here. Natural
curiosity and the quality of the open mindedness
makes the migrants like us to feel very warm and
belongingness to be part of this “vasudaika kutumbam”. Our vedic roots promote the concept of
“Peace” to the whole universe but it makes us very
low when we observe the notion of divisive attitudes in the name of region, caste, religion even
after living in a far land. Did not exact know the
intent of this question from my fellow neighbor
but provoked slightly awakening thought process.
Please provide your valuable feedback for further
improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our Executive Member—Ranganath Veeramachari
Spouse— Anusha
Daughter—Bruhita Sri
Hobbies: Following sports and current events.
Love travel as well
Favorite Vacation: India
Little known fact : Indian political analysis fascinates me

1000+ people attended this event, which brought unlimited ful-filled performances of
Telugu cultural events.
Kudos to all our volunteers who put lot of efforts and worked very hard in organizing
such a wonderful event.

మన నగరంలో ఉంటూ మన మాతృ బాష కోసం అపార మైన సేవ చేస్త
ు నన తెలుగు ఉపాధ్యాయులు
అందరిని మొనన జరిగిన దసరా దీపావళి వేడుకల సందరభంగా పురసకరించుకొని భాగాం దొరికందని
చెప్పడానిక సంతోషిస్త
ు న్ననను .
వీరి దృఢ సంకలపం, శ్రమ ఫలితం కారణంగా భావి తరాల లో మన బాష సజీవ సరవంతి అయి నిలుస్ుంది.

మన చార్లొట్ట్ నగరం లో ఉనన తెలుగు పాఠశాలలు, మన బడి , పాఠశాల మరియు ప్రజఞ . ఇకకడి జీవన
శై లి తో
కుస్తుప్డుతూ తమ యొకక విలువైన సమయానిన వచ్చంచ్ మన తెలుగు బాష భావి తరాలో
ొ సజీవ సర
వంతి చేద్ద
ా మని కృషి చేస్త
ు నన వారందరిని దసరా దీపావళి వేడుకల సందరభం గా సతకరించుకోవడం
జరిగింది
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TBD (JAN)

Sankranti member dinner

TBD

03/02/2019

Ladies Night

TBD

Disco Chicken (Kodi)
Charlotte oddest landmark is her majestic
Firebird sculpture. Completed in 1991, it had
roosted in several cities before finding a
permanent home on Tryon street, just outside the
Bechtler Museum of modern art. Created by Niki
de Saint Phalle, the 17-foot avian is adored with
over 7500 pieces of colored glass. For this reason,
his status is often called “this disco chicken”.

Cheesy Charlotte
According to some, the covered title of
Pimento Cheese Capital of the world
belongs to Charlotte. The city’s Ruth’s
Salads produces 45,000 pounds of the
southern lunchtime staple every week.

తెలుగు ప్దాం
సంగంబాకటితో గుహంతరమునన్ జేరాపటుమై యుండి మా
తంగ స్ఫూరిిత యూధ దరశన సముదాతోకోధమై వచుచ నో

జం గాంతార నివాస ఖినన మతి యసమత్ సేనపై వీడె వ
చెచం గుంతీ స్తత మధాముండు సమర సేేమాభిరామాకృతిన్

తికకన విరాజితం అయిన ఈ ప్దాం తెలుగు సాహితాం లోనే తలా మానికం ప్రిగణంప్
బడుతంది. అజ్ఞ
ఞ త వాసం ముగించుకొని గోగరహణం చేయ చూసన కౌరవ సైన్ననిన
ఎదుర్కకవడానిక రణోతాాహి అయి వస్త
ు నన అర్జ
ి నిని చూస గుర్జ వాతాలాంతో ద్రరణాచార్జాడు
ప్లికన ప్లుకులు ఇవి. ద్దద్దపు ప్దమూడు సంవతారాల తరాాత శౌరి అర్జ
ి నుడు ధీమా గా
అఖండమైన శ్త
ు సైన్ననని ఎదుర్లకనడానిక వచేచ తీర్జ ఆకలి గొనన సంహం తన గుహని వీడి
వేట్ క వస్త
ు ననటు
ట పోలిచ నటు
ట ఇకకడ మనక కనిపస్త
ు ంది.
ఇకకడ మర్లక విశేషం ఏంట్ంటే అర్జ
ి నిని "కుంతీ స్తత మధాముడు" అని వరిణంచడం. నిజ్ఞనిక
కుంతీ దేవి సంతానం, ధరమ రాజు, భీమ, అర్జ
ి నలు కాగా నకుల సహదేవులు మాదిర పుత
ు లు
అనన విషయం మనక తెలిసనదే. కనుక "కుంతీ స్తత మధాముడు" అనన వరణన భీమునిక
సంభందించ్నదై ఉండాలి. కానీ కుంతీ అయిదుగుర్జ పాండవులను తన సంత సంతానం
భావించ్నది అనన అరధం కూడా తికకన స్మయాజి ఇదే ప్దాంలో జోడించారని మనం
గమనించాలి

కార్తీక మాసం
చాందరమాన్ననుసారం దకిణాయనం లో వచేచ కార్తీక మాసం అతాంత ప్వితుమైనది. శివ విష్ణ
ణ
అభేదతాానిన సద్ద
ధ ంత ప్రంగా ఈ నెల లో పాటించ వలసన ప్దాతల ద్దారా ప్రబోధంచ బడినది.

శివాయ విష్ణ
ణ రూపాయ శివరూపాయ విషణవే
శివసా హృదయం విష్ణ
ణ రిా ష్ణణశ్చ హృదయ గం శివః
అనన గాయతీుమంతో
ు కీ ం యొకక ప్రమారధం ఈ నెల విధ విధ్యన్నలో
ొ మనక అవగతం అయ్యా
అవకాశ్ం ఉంది. ఈ పుణా తిధుల సందరభం గా కార్తీక మాస విశేషాలని న్నకు తెలిాన బహు కొదిా
ప్రిణతి తో ఇకకడ ప్రసాువించే ప్రయతనం చేసాును

కార్తీక దీపారాధన
అజ్ఞ
ఞ న్నంధకారంలో నుండి చేతన్నవసే లోక తీస్తకురాగలిగిన ఏకై క శ్కీ జోాతి సారూపుడెైన
ప్రమాతమ ఒకకడే. ధ్యాన సాధన కొరకు నిర్దాశించ బడిన ఈ మాసము లో ఈ జోాతి
ఆరాధన సంకేతస్ఫచకం గా కార్తీక మాస వరతానుసారము గా మానవాళి క అదించబడినది.
నదీసాననం
వరిఋతవు క చెందిన భాదరప్ద, శారవణ మాసములు ద్దారా కొతునీర్జ చేరికతో జీవనదులు
నూతనఉత్తుజము ను పందుతాయని ప్రతీతి. ఆశ్వాయుజ మాసం లో మొదలైన శ్రదృతవు
లో చందర శ్కీ ని ఇముడుచకునన నదుల లోని ప్రత్తాక ఆర్కగా ధ్యతవులు కార్తీక మాసంలో

మానవాళి చేత గరహింప్ బడతాయని ఈ రివాజు ని మన చేత పాటింప్ చేస్త
ు న్ననర్జ అని ప్రతీతి
ర్జద్ద
ర భిషేకం
భకీ స్తలభుడెైన మహశివుని ప్రసననం చేసకొనె అతాంత ప్రశ్సుమైన మారగం, ఈ కార్తీక మాసం లో
ర్జద్ద
ర భిషేకం చేసకోవడమే. ఇదే విధ్యనములో ఏకాదశ్ ర్జద్ద
ర భిషేకం మరింత విశేషం గా భావిసాుర్జ
కార్తీక పౌరణమి
తిధ, వార, నక్షతా
ు లతో ప్రమేయం లేకుండా భకీ శ్రదాలతో సతాన్నరాయణ వరతం ఎపుడెైన్న
జర్జపుకోవచుచ అని ఋషి పోరకీ ంగా చెపాప బడిన్న కూడా, కార్తీక మాసం లో వచేచ పౌరణమి న్నడు శ్వర
విష్ణ
ణ మూరిీ అతాంత ప్రసనునడెై ఉంటాడు కావున, సంసార ఈతి బాధలతో సతమతమయ్యా
మనందరికీ ఎంతో ముకీ ప్రద్దయకముగా ప్రిగణంప్ప్డుతంది

