In this Issue
Editorial
Recent Events
Upcoming Events
Do you Know
Sponsor Page
ఈ నెల తెలుగు

Editorial
Give thanks to the LORD, for he is good; his
love endures forever. Let them give thanks to
the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind, for he satisfies the
thirsty and fills the hungry with good things
Special report on climate change, desertification,
land degradation, sustainable land management,
food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems was released by UN this year. The
summary finding are bleak. Countries collectively
failed to stop growth in global CHG emissions. Is
humankind truly thankful to what’s been given to
them? Hope leaders take responsibility and turn
things around.
Hope everyone had a wonderful Thanks Giving
holidays and getting ready for Christmas break.
Please provide your valuable feedback for further
improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our TAGCA Ambassador—Srini Amara
Spouse— Vani Amara
Kids — Teja Amara
Hobbies: Gardening, Decorations and Volunteer Service
Favorite Vacation: Natural Wonder Vacation Spots
Little Known Fact: Moved to Charlotte 15 years back and
involved with Telugu community service since then. Outgoing
and Sociable

On November 9th, TAGCA Volleyball & Throwball tournament was a
grand success yet again. Fun-Filled day event witnessed huge participation
and get to see amazing local sport skill as well.

Event

Position

Team Name

Volley Ball Pro

Winners

Team Strive

Volley Ball Pro

Runners

Morrisville Warriors

Volley Ball Social

Winners

Jigarthanda

Volley Ball Social

Runners

Kabardar

Throw Ball Pro

Winners

Sporty Divas

Throw Ball Pro

Runners

Royal Thunders

Throw Ball Social

Winners

Cary Orchids

Throw Ball Social

Runners

Greenville Tigers

TAGCA Dasara Deepavali Sambaralu for 2019 a GRAND success this year.
1200+ people attended this event and enjoyed the performances of Telugu
cultural events

Recently on November 24th, TAGCA has conducted “AdoptA-Street” program successfully.

TAGCA PVSA 2019 has launched with recognizing volunteers
volunteering for various community service causes. Please find
2019 winners for their exemplary services.

Level

Name

Gold Young Adult

Manaswini C Petluri, Sanajana Nalla, Shanyu
Gowdu

Gold Teens

Sritan Vemuru, Saketh Kompella, Doonya Arifi
Sahra Arifi

Silver Teens

Devika Reni, Hansika Nasanally

Bronze Teens

Rohan Jagarlamudi, Sahasra Kakani, Aakash
Chigurupati

Silver Adults

Naga Nalla

Bronze Adults

Ramana Anne, Padma Nunna

Date

Event

Venue

January 25th, 2020

Sankranti

W.R.Odell Primary School
1 Dragon Pride Dr,
Concord, NC

MLS

Charlotte remains on track to be 30th Major League Soccer
franchise. Charlotte, North Carolina will be the
city chosen for the 30th team in Major
League Soccer, according to reports from
several outlets.

Cam Newton
Cam Newton underwent surgery on the Lisfranc injury
in his left foot Monday, Joe Person of The Athletic
reports.
As Jourdan Rodrigue reported last week, the procedure
was expected to be a "tightening of the Lisfranc area."
With the surgery behind him, there's hope Newton will
complete his rehab by the spring. His health aside,
Newton's future with the Panthers is in question, as the
team can save $19.1 million in salary cap space if it trades
or releases the veteran signal-caller

దైవం మానుష్య రూపేణా
నేను అమెరికా మొదటిసారి వస్తున్న ప్పు డు, పక్క న్ కూర్చు న్న ఒక్ వయస్తు మళ్ళి న్ సిక్కక వయ క్త ుమాటలు క్లుప్పతూ, "ఎన్నన ళ్ళి కోసం
ఈ దేశానికీ వస్తున్నన వని" అడిగాడు. "రండు ఏళ్ి క్త మంచి ఒక్క రోజు కూడా ఉండబోన్ని" చెప్పు న్ప్పు డు న్న యొక్క దృఢ సంక్ల్పు నిన
లెక్క చేయక్కండా తన్ గుబుర్చ గడం
డ చాటునుండి పక్కక న్ న్వ్వా డు. సరేలే. దారిన్ పోయే దాన్యయ ఈయన్తో న్నకందుక్ని న్న
మాన్నన్ నేను ఉండిపోయాను. జీవితం కంచం ఎక్కక వగా చదివేడో ఏమ పాడో, న్న విషయమేమ క్ర్మ , న్నల్పంటి కనిన వేల, లక్షల మంది
ఆ రండు సంవతు రాలు ఎప్పు డు అవుతాయా అనుకంటూనే శేష జీవితం గడిపేస్తున్నన ము.
అయితే, ఇక్క డి ప్పవ్వస్తలుక్క అనిన టిక్న్నన దుర్ లభమైన్ అనుభవం ఏంటంటే, అక్సామ త్తుగా తన్ వ్వరిని సా దేశంలో శాశా తంగా
కోలోు వడం. విషయం తెల్సు న్ వంటనే, చుటూూ ఉన్న స్నన హిత్తలు పెట్టూ సరి ి, ఫ్లై్
ల టిక్ు బుక్ చేసి, విమాన్నప్శయం వర్క్క వచిు
దిగపెటడ
ూ ం వంటివి చక్ చక్ జరిగి పోతాయి. కాక్పోతే 24 గంటలు పాటు, ఈ బాధని ప్దిగమంగుతూ ప్పయాణం చేయడం, కనిన
సందరాా లోల ఒంటరిగా ఎట్లల చేయగలగడం అన్న విషయం ఆలోచిస్నునే చాల క్షం
ూ గా అనిప్పస్తుంది. న్న ఒక్ మప్త్తడు, తన్ తంప్డి
కోలోు యి ఇదే పరిసితి
ి ఎదుర్కక న్న ప్పు డు, "అసు లు ఈ అబాా యి ఇండియా వర్క్క క్షేమంగా వేళ్ి గలడా" అని చాల భయపడాడను.
అతను, న్యయ యార్కక లో ఇండియా విమాన్ం ఎక్కక వర్క్క సమాచార్ం అందింది కానీ, మగతా విషయాలు అనీన మళ్ళి అతను తిరిగి ఒక్
నెల తరాా త వచేు వర్క్క తెల్సయలేదు.
న్యయ యార్కక లో ఎయిర్క పోర్క ూ న్న పాటిక్త ఒక్ మూల కూర్కు ని ఉంట్ట, ఎక్క డ నిండి వచాు డో తెల్సయదు ఒక్ పాక్తసాునీ ముసిం
ల వయ క్త ువచిు న్న
పక్క నే కూర్కు ని, "ఆప్ బడే దుుఃఖే లగ్ ర్హే హై" అంటూ మాట క్ల్సపేడు, అంటూ న్న మప్త్తడు తన్క్క జరిగిన్ విచిప్తమైన్
అనుభవ్వనిన న్నతో పంచుక్కన్నన డు. చనిపోయిన్ తన్ తంప్డి వయస్తు ఉన్న ఆ పాక్తసాునీ వయ క్త,ు ప్పయాణం మొతుం, ఈ అబాా యిని
సముదాయిస్తు, దారి పొడుగూతా తన్క్క సాధయ మైన్ంత సాా ంతన్ క్ల్సగిస్తు, దుబాయ్ చేరిన్ తరాా త ల్పహోర్క వళ్లలల్సు న్ తన్ విమాన్ం
లో వళ్లలడని చెప్పు కచాు డు, న్న మప్త్తడు. ఆయన్తో మాట్లలడుత్తంటే అచు ం మా న్నన్న తో మాట్లలడిన్టుూ ఉందంటే న్మమ వు నివుా ..
బహుశా "దైవం మనుషయ రూపేణా" అంటే ఇదేనేమో. "ఆ భగవంత్తడే అయన్ రూపంలో వచేు డని అనిప్పంచిందంటే న్ముమ సతాయ ..."
******************************************************************************************************************
అమామ !! రాజా రాజేశా రీ !! చాల క్ష్టూలు పడాడము తల్లల !! ఎట్లల అయిన్న మా ఆయన్క్త ఈ ఇంటరూా య గట్టక్క
ూ క మార్ గం చూప్పంచు తల్ల,ల
అంటూ తన్క్త చిన్పు టినించీ చిర్ పరిచిత్తరాల్పయన్ ఏకైక్ దైవం, ఆ ముగుర్మమ ల మూలప్పటమమ దుర్ గమమ క్త ప్తిక్ర్ణ సిదిి గా
న్మసక రించింది, ప్శావణి. దాదాప్ప 40 ఏళ్ ల ప్క్తందటి మాట. మెకానిక్ల్ ఇంజనీర్క బాయ క్ ప్రండ్ తన్ భర్ ు క్త, అమెరికా లో చదువు అయిన్
తరాా త మొదటి ఉద్యయ గ ప్పయతన ం, కంచం క్ష ూ తర్మైందనే చెపాు ల్స. ఇండియా లో చిన్న పలెటూ
ల
ర్చ నించి వచిు న్ ప్శావణిక్త
ఎటువైప్ప చూసిన్న తన్క్త మాట సాయం చేస్న వ్వళ్ళి ఎవరూ క్న్పడడం లేదు. ఊస్తపోక్, పకక నే ఉన్న లైప్బరీక్త చేరి, అన్య మన్సక ంగా
అక్క డ పడిఉన్న మాయ గజిన్ లు తిర్చగావయయ డం చూసి, కద్యి గొపోు పరిచయం ఉన్న లైప్ేరియన్ మేరీ, " వ్వ్ు రాంగ్ ప్శావణి ?? ఈస్
ఎవరీ థంగ్ ఆల్రలై్??", అంటూ అడిగింది. ఈవిడ కందుకచిు న్ గొడవ అనుకంటూ, తన్ ఆయన్క్త లోక్ల్ క్ంపెనీ లో రేపే ఇంటరూా య
ఉందనీ, ఎవరైన్న మెకానిక్ల్ బాయ క్ ప్రండ్ ఉన్న వ్వళ్ి రిఫరన్ు ఉంటే బావుంటుందని అనుకంటున్నన ని చెప్పు ంది. "రియల్ల.ల . లె్ మీ
సి ఇఫ్ పాల్ కాన్ హెల్ు యు.." అని తన్ ఫోన్ నెంబర్క మరియు అప్డస్ తీసికోంది మేరీ.
ఈవిడ ఎపు టిక్త క్కదిరి, ఆ పాల్ అన్న ఆయనిక్త చెపాు ల్స అనుకంటూ, నెమమ దిగా తన్ అపార్చమె
ూ ం్ క్త చేరింది. తన్క్త చిన్న పు టినించి
ు న్నమావళ్ళ మన్న్ం చేసికంటూ ఉండగానే, ఒక్ గంట తరాా త ఇంటి ముందర్ డోర్క బెల్ మోగింది.
చేత అయిన్, దుర్ గ, లక్ష్మమ అష్టూతర్
ఎవరా అనుకంటూ తలుప్ప తీయగానే, ఒక్ ప్క్తసియ
ూ న్ పాసర్క
ూ తెల ల రన్ వేసికని, "I believe you are thinking of me" అంటూ న్వుా తూ
అడిగాడు. ఈయన్ గుర్చంచి నేను ఆలోచించేదేమటని అనుకంటూ అసలు సంగతి ఆరా తీస్ను, ఈయనిన లైప్ేరియన్ మేరీ
పంప్పంచందని మరియు ఈయన్ పాసర్క
ూ అవా క్ ముందర్ తన్ అయన్క్త ఎక్క డైతే ఇంటరూా య ఉందొ అక్క డే ఒక్ పెది మెకానిక్ల్
ఇంజనీర్క గా పని చేసాడని తెల్సు ంది. అయన్, తన్ భర్ ు resume తీసికోవడం, అందులో తగిన్ చేంజెస్ చేయడం, రిఫరన్ు ఇవా డం
తరాా త ఉద్యయ గం లో చేర్డం చక్ చక్ జరిగి పోయాయి.
బహుశా "దైవం మనుషయ రూపేణా" అంటే ఇదేనేమో. "ఆ భగవంత్తడే పాల్ రూపంలో వచేు డని అనిప్పంచిందంటే న్ముమ సతాయ ..."
******************************************************************************************************************
"సాా మ న్నథన్ గార్చ అన్డం అయితే అన్నన ర్చ గాని.. అదేమన్నన సాధార్ణమైన్ విషయమా.. మన్ల్పంటి వ్వళ్ళి పని అయితే చేసాుము
కానీ గుడి క్టడ
ూ ం అంటే మామూలు విషయమా", ఒక్ శనివ్వర్ం వ్వలంటీర్కు కోసం ఏరాు టు చేసిన్ మీటింగ్ నించి ల్రడైవ్ చేస్తు మనోజ్
తన్ పక్క నున్న స్నన హిత్తడి తో అన్నన డు.
"ఇలుల క్టిూ చూడు.. పెళ్ళ ల చేసి చూడు" అన్న సామెత ఒక్పు టి సంగతేమో. ఇవ్వా ళ్ రేప్ప, ఈ రండూ కద్యి గొపోు డబుా ఉన్న వ్వడిక్త, లోన్ు
ఇతాయ ది వంటివి జోడించుకంటే ఎక్క డైన్న స్తసాధాయ లే.. అయితే అమెరికాలో కనిన చిన్న ప్పదేశాలోల సంక్లు బలం ఎంత గొపు దైన్న
కూడా గుడి క్టడ
ూ ం అన్న విషయం చాల్ప సందరాా లోల, "భగీర్థ" ప్పయతన మే అవుత్తంది.
"చూదాిము బాస్త... నివుా అన్న టుూ ఇది అంత ఈజీ పని కాదు" అనుకంటూ తమ ఇళ్ి క్త వళ్లలర్చ. "ఇంతింతై వటుడింతై" అన్న టుూ,
శంక్క ఫ్సాిపన్, భూమ పూజ, నిధుల స్నక్ర్ణ ఇతాయ ది పనులు చక్ చక్ సాగి పోయాయి. మొదటి నించి గుడి పనులోల చుర్చగాగ ఉన్న మనోజ్
అదే సంవతు ర్ం, తపు నిసరి పరిసిత్త
ి లోల ఆ సంవతు ర్ం మూడు న్నలుగు సార్చల ఇండియా ప్పయాణం పడటంతో, గుడి కోసం తాను
విరాళ్ంగా ఇదాిమనుకన్న డబుా ఇటేూ ఖర్చు అవా డం కూడా జరిగి పోయింది.
"మనోజ్.. మా క్ంపెనీ లో ఒక్ స్పు షల్ ప్పాజెక్ ూ వర్కక ఒక్టి వచిు ంద్యయ్. కానీ ఆ skill set ఇవ్వా ళ్ రేప్ప దొర్క్డం చాల క్షం
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ఏళ్ ల ప్క్తతం అందరూ వదిలేసిన్ వర్కక . నీక్క ఎవడైన్న తెల్ససిన్ వ్వళ్ళి ంటే చెప్పతావ్వ" అంటూ తన్ పరిచయస్తుడు ఒక్డు ఎద్య మాటల
సందర్ా ంలో అన్నన డు. వివరాలు క్నుకక ంటే, తాను ఎప్పు డో చెన్నన లో పని చేసిన్పు టి ప్పాజెక్ ూ ల్పంటిదే అవడం వల ల ఆ పని చేయడం
పెది క్షం
ూ అవా లేదు. అమమ వ్వరి గుడి క్త తాను మొదట ఎంత విరాళ్ం ఇదాిమనుకన్నన డో సరిగాగ అదే మొతుం ఈ ప్పాజెక్ ూ లో సహాయ
పడం
డ దాా రా మనోజ్ క్త ముటిం
ూ ది.
బహుశా "దైవం మనుషయ రూపేణా" అంటే ఇదేనేమో. "ఆ అమమ వ్వరే అతని రూపంలో వచిు తన్ పని చేయించు కందేమో సతాయ ..."
******************************************************************************************************************
తమళ్ ప్బాహిమ ణ్ అబాా యి క్షం
ూ లో ఉంటే పాక్తసాునీ ముసిం
ల వయ క్త ువచిు మాట సాయం చేయడం యాదృచిు క్మా లేదా ఆ భగవంత్తడిక్త
సరిగాగ ప్పాబెమ్
ల అర్ ధం అవా లేదంట్లరా?
దుర్ గమమ ని పూజిస్ను ప్క్తసియ
ూ న్ పాసర్క
ూ ప్పతయ క్షం అవా డం ఏంటండీ!! దేవుడి క్ంపూయ టర్క లో వైర్స్ ఏమైన్న ఉందంట్లరా?
అమమ వ్వరి గుడిక్త క్ంపూయ టర్క ప్పాజెక్ ూ క్త క్నెక్షన్ ఏంటో మరి.. లోగుటుూ పెర్చమాళ్ి క్క ఎర్చక్...
******************************************************************************************************************

యనమదుర్రు
ఈ భూ ప్పపంచంలోనే శివుడిక్త రూపం ఉండి.. తలప్క్తందులుగా ఉన్న ఏకైక్ దేవ్వలయం. ఈ
ప్పపంచంలో ఎక్క డైన్న శివుడిని పూజించేది ఒక్క శివల్సంగ రూపంలోనే. శివల్సంగ రూపంలో
కాక్కండా శివుడు విప్గహ రూపంలో దర్శ న్మచేు ఒక్ క్షేప్తం ఉందని ఎవరికైన్న తెలుసా.
అంతే కాక్కండా ఆ గుడిలో శివుడు తలక్తందులుగా తపస్తు చేస్తు దర్శ న్మచిు భక్కు లచే
పూజింపబడతాడు. ఆ ప్పణయ క్షేప్తం ఎక్క డో కాదు ఆంప్ధప్పదేశ్ లోని పశిు మ గోదావరి
జిల్పలలో యన్మదుప్ర్చ అనే ప్గామంలో క్లదు. ఈ దేవ్వలయం పంచారామ క్షేప్తాలలో
ఒక్టైన్ భీమవర్ంక్క క్కవలం 5 క్త.మీ దూర్ంలో ఉండటం విశేషం.
ఆలయం యొక్క విశిషత
ూ .
ఈ ప్గామంలో వలసిన్ శకీశాు రాలయం చాల్ప విశిషమై
ూ న్ది. ఇక్క డ శివుడు శీరాాసన్
భంగిమలో విప్గహ రూపంలో దర్శ న్మసాుడు. శక్త ుపీఠంలో శివుడు, పార్ా తిదేవి మరియు
స్తప్బహమ ణ్యయ శా ర్సాా మ ముగుగర్చ క్లసి ఏక్పీఠం మీద ఉండటం ఇక్క డి విశిషత
ూ . అల్పగే
పార్ా తి దేవి మూడు నెలల పసిక్ందు అయిన్ బాల స్తప్బహమ ణ్యయ శా ర్సాా మనీ ఒడిలో
ల్పల్సస్తు కలువై ఉండటం మరో ప్పతేయ క్త.

కారణం
యముడు పాల్సస్తున్న రాజయ ంలో శంబురా అనే రాక్షస్తడు ప్పజలను, మునులను చాల్ప
ఇబా ంది పెడుత్తంట్లడు. ఈ ఇబా ందులు పడలేక్ ప్పజలు, మునులు ఈ రాక్షస్తడిని
ఒక్క యముడు మాప్తమే చంపగలడు అని యముడి దగ గరిక్త వళ్ళ ల జరిగిన్ విషయానీన
చెబుతార్చ. శంబురా రాక్షస్తడితో ఇంతక్క ముందే యుదం
ధ లో ఓడిపోయిన్ యముడు
మర్కక్ సారి అతనితో పోరాడే శక్త ునివా మని శివుడిక్త తపస్తు చేసాుడు. ఆ సమయంలో
శివుడు లోక్క్ళ్లయ ణం కోసం తీప్వ తపస్తు లో ఉంట్లడు. దానితో యముని తపస్తు చూసి
పార్ా తి దేవి ప్పతయ క్షం అవుత్తంది. యముడు జరిగిన్ విషయానిన పార్ా తి దేవిక్త
చెబుతాడు. అప్పు డు పార్ా తి యమధర్మ రాజుక్క ఒక్ ఆయుధానిన ఇవా డం తో శంబురా
రాక్షస్తడిని చంప్పతాడు. దానితో ఆ రాక్షస్తడి నుండి ప్పజలక్క విముక్త ుక్లుగుత్తంది.
అపు టి నుండి ఆ ప్పాంతానిక్త యమప్పరి గా పేర్చ వచిు ంది కాల ప్క్మేణా అది
యన్మదుప్ర్చ గా మారిపోయింది.శంబురా రాక్షస్తడు చనిపోయిన్న యమప్పరిక్త
భవిషయ త్తులో ఎటువంటి ఆపద రాక్కండా అక్క డే ఉండాలని యముడు శివుడిని మర్కక్
సారి ప్పారిసా
ి ు డు.
అపు టిక్త ఇంకా తపస్తు లోనే ఉన్న శివుడు అదే రూపంలొ క్కటుంబ సమేతముగా
యమప్పరిలో వల్ససాడని ఇక్క డ ప్పాచుర్య ంలో ఉన్న క్థ. ఈ గుడిలోక్త వళ్ళతే
దీర్ ఘకాలరోగాలు న్యం అవుతాయని ఫ్సల
ి ప్పరాణంలో పేర్కక న్నన ర్చ.
ఓం న్ముః శివ్వయ.

