తెలుగు సంసకృతి - సంప్రదాయాలు
తెలుగు జాతి మనది నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
ప్రతీ మానవునకి సింసకృతి, సింప్రదాయాలు వారికి జనమనచ్చిన తల్లి ,తన కుట ింబిం ,ప్ుటటి పెరిగిన
పారింతిం మరియు ఎదిగిన వాతావరణింతో అలవడుత ింది .ఎిందుకింటే ప్రతిఒకకరికి మొదటట గురువు,
దెైవిం తల్లి . ఆ తల్లి పెరుగుదలలో అలవరుికునన సింసకృతి ,సింప్రదాయాలను కాపాడుకోవడిం
తప్పనసరి .ఈ ఆధునక జీవనకరమింలో మానవుడు ఉదయ ోగరీతో ఇతర సింసకృతీ సింప్రదాయాలలో
జీవించడిం తప్పనసరియైన కరమింలో, తన ప్ుటి కతో అలవరచు కునన సింసకృతి సింప్రదాయాలను
కాపాడుకోవడిం అవసరమైన ఈ తరుణింలో పారింతీయ సింఘాల పారముఖ్ోత పెరిగిింది. జగమరిగిన
ఈ సతాోనన రుజువుచేయడానకి 1970 లొ ఈ జింటనగరాలొి నవసించే క ిందరి కృష ప్ల్లతింగానే ఈ
తెలుగు సింఘిం MITA అనే పేరుతో రూప్ుదాలుికునన వషయిం అిందరికీ వదితమే. కరమేప
ప్రిసి త లకనుగుణింగా 1999 లో మిననసో ట తెలుగు సింఘిం (TELUGU ASSOCIATION OF
MINNESOTA) గా మారడిం జరిగిింది.
మాతృదేవో భవ పతృదేవోభవ ఆచారోదేవోభవ అతిథిదేవోభవ అననటి ప్రతివారికి మొదటట
గురువు మరియు దెైవిం తల్లి . ఆ తల్లి నేరపప ప్రతీ మాట , ఆట అిందరి భవతవాోనకి మారగ దరశకిం.
అిందుకప తల్లి నేరపప ప్రతి మాట జీవతాింతిం చ్చరసాియగా గురితించుకోవాల్ల అదే వారి
సింసాకరానకి ప్ునాది. ఆ సింసాకరమే సింసకృతిన పెింప ిందిించును.
సమాజము యొకక సింసకృతి, అలవరుిక నన భాష, మాట తీరు, ఆటలు, పాటలు, ఆహార
అలవాటి , జీవనశైల్ల, ధరిించే దుసుతలు, కళలు, కటి బాటి , సభోత, మరాోద, నడవడికలు, ,
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ఆచారవోవహారాలు, కరమశిక్షణ, నీతినయమాలు జరుప్ుకునే ప్ిండగలచే సింకరమిించును. కనుక
ప్ిండుగలు సింసకృతిన తరతరాలుగా కాపాడుతాయ అనడింలో సిందేహిచాల్లిన అవసరిం లేదు .
మనమిందరిం భారతదేశింలో ప్ుటటి పెరిగి ఉదయ ోగరీతాో వదేశాలలో జీవసుతనానము. భారతీయ
సంసకృతికి ప్రతిబంబాలుగా వెలుగ ందేవి భారతీయ ప్ండుగలు. అిందుకప తెలుగు సింసకృతిన
ముిందుతరాలవారికి అిందిించడానకి తెలుగు వారి ముఖ్ోమైన ప్ిండుగలు జరప్డిం TEAM
ముఖ్యోదేే శిం.
ఈ జింటనగరాలలో రోజురోజుకూ తెలుగు వారి సింఖ్ో పెరుగుత నన తరుణింలో మిననసో ట
తెలుగు సింఘిం పారముఖ్ోత పెరుగడింతో పాట భాదోత కూడ పెరిగిింది . అిందుకప మన తెలుగు
సింసకృతి సింప్రదాయాలను కాపాడి ముిందు తరాలవారికి అిందేలా వలువెైన ఆకరషణీయమైన
కారోకరమాలతో తెలుగు వారికి సేవ చేయడానకి ఈ సింఘ కారోవరగ ిం ఎింతో కృషచేసత త తెలుగు
వారిందరిన ఒకప వేదిక పెైకి చేరిడానకి కృషచేసత తనేవుింట ింది.
ప్రప్ించింలో ఎననన జాత లుననవ, ప్రతి జాతికీ ఒక సింసకృతి ఉింట ింది, ఎవరికైనా వారి జాతి
సింసకృతి గొప్పది. అిందుకప ప్రతివారూ తన జాతి సింసకృతితో పాట ఇతర జాతి సింసకృతిన
గౌరవించ వలసన అవసరిం ఎింతెైనా ఉింది.
ముిందు తరాలవారికి మన సింసకృతి, సింప్రదాయాలను అిందిించడానకి దయ హదప్డే
ముఖ్ోమైన ప్ిండుగలు సింకారింతి, ఉగాది మరియు దీపావళి కనుక ప్రతీ సింవతిరిం తెలుగు
సింసకృతి, సింప్రదాయాలను పెింప ిందిచే సాింసకృతిక కారోకరమాలను జయడిించ్చ నరవహిించడిం ఈ
తెలుగ సింఘిం వశిషి త.
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మకర సంకారంతి (సంకారంతి సంబరాలు):
తెలుగు వారి పెదే ప్ిండుగలలొ ఒకటటగా చెప్ుపక నే ప్ిండుగ సింకారింతి. సతరుోడు మేషాది దవదశ
రాశులిందు కరమింగా ప్ూరవరాశి నుించ్చ ఉతతరరాశిలోకి ప్రవేశిించడిం సింకారింతి. ఇది ముఖ్ోింగా
ప్ింటచేతిక చ్చిన ఆనిందింలో జరుప్ుకునే ప్ిండగ.
ఈ ప్ిండగకు మనమిందరిం గారమీణ పారింతాలలోన తమ ఇిండి కు వెళిి కుట ింబ సభుోల కలయక
లో బాగా ప్ిండుగ ప్రతేోకతల ైన గింగిరదుేలు, హరిదాసులు, ఇింటట ముింగిట రింగుల ముగుగలు,
మామిడి తోరణాలు, చెరుకు గడలు, పిండివింటలు, సతరుోడు కి నెైవేదోిం చేసన క తత బియోప్ు
ప ింగల్ల మొదలగు ప్ిండుగ ప్రకిరయలతో ఆనిందిసతము. కాన మిననసో టాలో నవసించే మనిందరికీ
వీటననటటన జరుప్ుకునే అవకాస లేదు కనుక, నననసో ట తెలుగు సింఘిం తెలుగు వారిందరిన ఒకప
వేదిక పెైకి చేరిి మిననసో టాలో సింకారింతి సింబరాలు ప్రతి సింవతిరిం జరప్డిం మనిందరికీ తెల్లసన
వషయమే.

వన్భోజన్ం (Summer Picnic):
తెలుగు సింఘానన ప్టటషిిం చేయడానకి, ఈ పారింతింలో నవసించే తెలుగు వారిలో
సేనహసహృదయభావిం పెించడానకి, తెలుగు వారిన ఏకతాటటపెైకి తీసుకురావడానకి, తెలుగు
కుట ింభాల మధో సతిింబిందాలను పెించడానకి, పాతప్రిచాయలను గురుతచేసుకోవడానకి, క తత
ప్రిచయాలు ఏరపరుచుకోవడానకి, సామాజిక బింధాలను బలప్రచడానకి, సింసకృతి మరియు
సామరసాోనన పెింప ిందిించడానకి TEAM ప్రతీ సింవతిరిం వనభోజన కారయకరమాన్నన జరుప్ుతూ
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వసత ింది. చ్చననలు, పెదేలు మరియు అమరికాకు వహారిం క రకు వచ్చిన తల్లి దిండురలు కల్లస ఆటలు,
కీడ
ర లు, పాటలు మరియు కమమన విందు భోజనిం ఈ కారోకరమము ప్రతేోకత.

యువత విభాగం (Youth wing):
అింతేగాకుిండ చ్చనానరులోి యువజన వభాగిం ఏరపరచ్చ వారిలో సవచ్చంద సేవాభావం
పెింప ిందిించే కారోకరమాల ైన FMSC (Feed My Starving Children) లను ప్రతి సింవతిరిం
చేప్డుత ింది.

తెలుగు భాష పో టీలు(Telugu Compitions):
మన మాతృ భాష పో ర తాిహక కారోకరమాలోి భాగింగా బాలబాల్లకలకు తెలుగు పో టీలు
నరవహిించడింతో ఈ సింసి పారముఖ్ోత పెరిగిింది.

ఉగాది న్ూతన్ సంవతసర వేడుకలు(Ugadi Celebrations):
ప్రప్ించింలో ప్రతి వారు నతతన సింవతిరానన జరుప్ుకోవడిం ఆనవాయతి, అదేవధింగా తెలుగు
వారు తెలుగు నతతన సింవతిరమైన ఉగాది ప్ిండుగను ఘనింగా జరుప్ుకోవడిం వారి సింసకృతిలో
భాగము. TEAM ఈ జింటనగరాలలో నవసించే ప్రజలక రకు ఉగాది వేడుకలు జరుప్డిం వశేషిం.

Junior Tennis Tournament:
చ్చనానరులోి కీడ
ర ాింశానన పెింప ిందిచడానకి JUNIOR TENNIS TOURNAMENT ను TEAM
కారోకరమాలోి చేరిి నరవహిించడిం చెప్ుపకోదగగ వశేషిం.
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Sand Volleyball Tournament:
ఆటలపో టీలు మనలో తక్షణ ఆచరణాతమక మానసక అనుకూల ప్రభావాలు పెించడిం, ఆతమగౌరవిం,
ప్టి దల అలవరుచుకోవడిం, సామాజిక సహకారిం పెింప ిందిించుకోవడము, , వోకుతల మదో
నమమకిం పెింప ిందడిం, సానుకూలత పెరుగడిం పెింప ిందిించును కనుక TEAM వీటటన
పో ర తిహిసత ుననది.

భాలవినోదం వేడుకలు:
చ్చనానరులోి కళలు పో షించడానకి బాలవినోదం కారోకరమానన కూడా రూప్ుకలపన చేయడిం
జరిగిింది.

దీపావళి వేడుకలు:
ఆనిందయ తాిహాలతో జాతి, కుల, మత, వరగ వభేదాలను వసమరిించ్చ సమైకోింగా జరుప్ుకునే ప్ిండుగప
దివో దీప్త ుల దీపావళి. జగతిన జాగృతిం చేసే చెైతనో దీప్త ుల శోభావళి. చీకటటన తోరలుతూ వెలుగులు
తెచేి ప్ిండుగగా, వజయానకి ప్రతీకగా దీపావళి ప్ిండుగను జరుప్ుకుింటారు. దీప్ మాళికల శోభతో
వెలుగొిందే గృహాింగణాలు, ఆనింద కోలాహలింతో వెలి ువరిసే ఆబాల గోపాలిం, దీప్జయోతిన ప్రబరహమ
సవరూప్ింగా, మననవకాసానకి, ఆనిందానకి, నవువలకు, సజజ నతావనకి, సదు
గ ణ సింప్తిత కి నదరశనింగా
భావసాతరు.
ఏ దేశమేగినా ఎిందుకాల్లడినా ప గడరా నీ తల్లి భూమి భారతిన అననటి గా, మిననసో ట
తెలుగు సింఘిం మన తెలుగు సింసృతిన కాపాడి పెింప ిందిచడానకి బృహతకర కారోకరమాలతో మీ
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ముిందుక సత
త మన సింసకృతిన కాపాడి పెింప ిందిించడానకి చేసే ప్రయతనమే ఈ దీపావళి
వేడుకలు.

సవచ్చంద న్నధుల సేకరణ:
అింతే కాకుిండా ప్రతి సింవతిరిం సవచఛిందింగా నధులు సేకరిించ్చ జాతీయ వప్తత కు గురియైన
పారింత ప్రజలకు వరాళాలు అిందజపసే కారోకరమాలను పో ర తిహిించ్చ చేప్డుతూ వసోత ింది.
ఈ సింసి లో క ింత కాలింగా సవచఛిందగా సేవ చేసన పెదేల సలహాలతో, కారోకరత ల
అనుభవాలతో సింసి యొకక వధివదానాలను, నయమనబింధనలను వీటటతో పాట ఈ సింసి
ఆచారవోవహారాలను కోరడీకరిించడిం జరిగిింది.
గత రిండు దశాబాేలుగా మిననసో టాలో తెలుగు వారిన ఒకప వేదికపెైకి తీసుకురావడానకి
నరివరామింగా కృష చేసత తనే వుననది. ఈ సింఘిం మనిందరిది, ఈ సింఘానన బలోపేతిం చేసే
బాదోత మనిందరిది .కావున మిననసో టాలో ఉనన ప్రతి తెలుగు వారు ఈ సింఘింలో చేరి ఈ
సింఘానకి అిండగ నలబడి తలో చేయా వేస ముిందు తరాలవారికి మించ్చ తెలుగు సామాజిక
వేదికను అిందిదే ాిం.
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