
'బో న్ మారో దానం' అవగాహన తో వనితలను చ ైతనయవంతం చేసిన ట ంటకె్స్ వనితా వేదిక 

 

డాల్లస్/ఫో ర్టు వర్్త, టెక్సస్: ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) వనితా వేదిక్ కార్యక్రమం ఈ నెల్ ఆదివార్ం ఏప్రిల్ 26న, కాయర్ల్ున్ 
నగర్ంల్ోని ర్టచి ప్ాయల్స్ ల్ో వనితా వేదిక్ సమనవయక్ర్్ మండిగ శ్రరల్కి్ష్ి అధ్యక్షత్న జరిగింది. కార్యక్రమంల్ో ముందుగా సమనవయక్ర్్ 
మండిగ శ్రరల్కి్ష్ి త్మ కార్యవర్గ సభ్ుయల్ను పరిచయంచేసర వినోదమ ేకాక్ుండా విఙ్ఞా నం పధిానంగా ఉండేల్ా త్మ బ ందం కార్యక్రమాల్ను 
ర్ూప్ ందిసు్ ననటలల  చెప్ాార్ట .ఆ పణిాళిక్ల్ో భ గంగా ఈ సంవత్సర్ం మొదటి వనితా వేదిక్ కార్యకరా మానిన' విదేశ్ర క్మ్ిూనిటీ'  తో క్లిసర 
'బో న్ మార ోదానం' ప్ ై అవగాహన క్లిగిసత్  అపో్ హల్ను తొల్గించే పయిత్నం చేసరనటలల  తెలిప్ార్ట.   

 

విదేశ్ర క్మ్ిూనిటీ అధినేత్ వెంక్టేశ్వర్ చినిన మాట ల డుత్ూ బో న్ మార ోదాత్ల్ల్ో భ ర్తీయుల్ు కేవల్ం ర ండు శాత్ం మాత్మిే 
ముందుక్ు రావడం విచార్క్ర్మని, ఎక్ుువ మంది అవగాహనను ప్ ంచాల్ని కోరార్ట. బో న్ మారో దానంల్ొ త్మ అనుభ్వాల్ను 
పంచుక్ునేందుక్ు పల్ువుర్ట ముందుక్ు వచాార్ట.   

మొదట ఒక్ త్లిల మాట ల డుత్ూ, మ్డు సంవత్సరాల్ వయసుల్ో త్న కొడుక్ు బలడ్ కాయనసర్త వల్ల  బతి్క్డు అని చెప్రానా ఆశ్ వదల్క్ుండా 
తాను బో న్ మారో దాత్కోసం పడిన ఇక్ుటలల , దాత్ దొరికిన త్ర్టవాయి అనుభ్వాల్ు సభ్తో పంచుక్ుంటూ, “ఇదిగో నా కొడుక్ు, ఈ నాడు 
పదమ్డేండుల .  చినన చినన ఇబబందుల్ు పడినా ఇదిగో నా క్ళ్ళె దుర్టగా ఉనానడు, ఒక్ దాత్ ప్ దద మనసుతో చేసరన బో న్ మారో దానం 
వల్ల  అని” చెప్రాన వైెనం క్ంటత్డి ప్ టిుంచింది. 

 

బో న్ మారో దానం ప్ ందిన ఒక్ వయకి్ భ ర్య మాట ల డుత్ూ త్న జాతిల్ో దాత్ దొర్క్నందువల్ల  ఒక్ జర్ిన్ దాత్ బో న్ మారో ఇచిానపాటికీ, 
త్ననత, త్న 4 మరియు 5 సంవత్సర్ముల్ ప్రల్లల్ను అనాధ్ల్ుగా వదిలి త్న భ్ర్్ మర్ణ ంచాడనీ, త్న జాతి వారిల్ో దాత్ల్ు ఎక్ుువ 
ఉండి ఉంటే, ఏమో త్న భ్ర్్ బతిిక ిఉండేవాడేమొ అని చెప్రాన తీర్ట హ దయ విదార్క్ం. 

 

మరో బో న్ మారో దాత్ సో దరి, ప్ాల్ూరి సుజన త్న అనుభ్వాల్ు పంచుక్ుంటూ, ఒక్ వయకి్ ప్ాిణాల్ను నిల్బెటేు పకిి రయల్ో దాత్గ  ాప్ ందే 
మానసరక్ ఆనందం ముందు, దాత్గా ఒక్ర్ట పడే ఇబబందుల్ు ప్ దద విషయాల్ు కావని త్న సో దర్టడు అననటలల  చెబుత్ూ, ఆరోగయంగా ఉనన 
వయకి్ కొనిన రోజుల్ు ల్ేదా గంటల్ోల  తిరిగి ఉత్ాత్ి చేయగలిగిన ర్క్్ దానము, బో న్ మారో దానం కి క్ూడా మన వాళ్ళె పే్ర్ట నమోదు 
చేసుకోక్పో్ వడం బ ధాక్ర్మ ైన నిజం అనానర్ట. 

 

వేదిక్క్ు విచేాసరన కాయనసర్త స ాషలిస్ు డా. వెననం వినయ, డా. ఉసరరిక్ల్ మాధ్ురి, 'స ుం స ల్ ' దానం మరియు 'బో న్ మారో ' దానం క్ు 
తేడా ఏమిటి, దాత్ కి ఏమీ విశరా ంతి అవసర్ం క్ూడా ఉండదు అని, ఫ్లల  ఇంజ క్షన్ ప్ాటి అసౌక్ర్యం క్ల్ుగుత్ ంది ల్ాంటి వివరాల్ు 
తెలియచేసార్ట. చివర్గా  'డంబ్ షరేడ్స ' ఆటతో అంతా క్లిసర వాతావర్ణానిన తేలిక్ పర్టసత్  వనితా వేదిక్ కార్యక్రమానిన ముగంిచార్ట. 
సభ్క్ు విచేాసరన ఆహూత్ ల్క్ు ట ంటెక్సస వార్ట పకోడీ, సమోసా, తేనీర్ట తో చక్ుని అల్ాాహార్ం అందచేసార్ట. 



 

అధ్యక్షుల్ు డా. ఊరమిిండి నర్సరంహార డిి మాట ల డుత్ూ “వనిత్ల్ సమత్ ల్య జీవనం కోసం వనిత్ల్చే సభ్ుయల్క్ు ఉపయోగపడే 
కార్యక్రమాల్ు చేపటుడం వనితా వేదిక్ ము్య ఉదేదశ్యం. ఇటలవంటి కార్యక్రమాల్ల్ో ప్ాల్ొగ ని అవగాహన ప్ ంచుకొని సమాజానిక ి
ఉపయోగపడాల్ని, దాత్ల్ు, వైెదుయల్ు త్మ విల్ువైెన కాల్ానిన ఇల్ా పదిమందికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల్కి వినియోగించడం ఎంతో 
అభినందనీయం” అనానర్ట.  ఉత్్రాధ్యక్షుల్ు జొననల్గడి సుబహిిణయం మాట ల డుత్ూ వనితా వేదిక్ అంటే క్ుటలల  అలిలక్ల్ు కాక్ుండా, 
ఇల్ాంటి వినతత్నమ ైన కార్యక్రమానిన చేపటిున బ ందానిన అభినందించార్ట. 

 

ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షుల్ు డా. ఊరమిిండి నర్సరంహ ర డిి, ఉత్్రాధ్యక్షుల్ు జొననల్గడి సుబహిిణయం, 

సమనవయ క్ర్్ మండిగ శ్రరల్కి్ష్ి, వనితా వేదిక్ బ ందం సభ్ల్ో పసింగించిన వారనిి పుషాగుచాముల్తో సత్ురంిచార్ట. సమనవయక్ర్్ 
మండిగ శ్రరల్కి్ష్ి మాట ల డుత్ూ ఈ సంవత్సర్ం మొదటి వనితా వేదిక్ విజయవంత్ంగా జర్గడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అని, అల్ాగే ఈ 
కార్యక్రమంల్ో ప్ాల్ొగ నన పతిివారికి,  వేదిక్ను అందించిన ర్టచి ప్ాయల్స్ వారికి, విదేశ్ర క్మ్ిూనిటీ వారికి క్ త్జాత్ల్ు తెలిప్ార్ట. పతేియక్ 
పసిార్ మాధ్యమాల్ ైన దేశ్ర ప్ాల జా, రేడియో ్ుషర మరియు పసిార్ మాధ్యమాల్ ైన టీవీ9, టీవీ5, 6టీవీల్క్ు క్ త్ఙా్తా పలర్వక్ 
అభివందనముల్ు తెలియజేసార్ట. ట ంటెక్సస కార్యవర్గం రొడి రామక్ ష్ాా ర డిి, వీర్నపు చినసత్యం, శ్రల్ం క్ షావేణ , ప్ాల్ేటి ల్కి్ష్ి ఈ 
కార్యక్రమంల్ో ప్ాల్ొగ నానర్ట. 

 

కార్యక్రమంల్ోని ఛాయాచితాిల్ను ఈ ల్ంక ల్ో చతడవచుాను.   
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