సుభాషితాల వెన్ెెలతో ముగిసిన 75వ సదసుు : టాాంటెక్సు సాహిత్య వేదికపై డా. రావూరి భరదాాజకు ఘన నివాళి
అక్టోబర్ 19, 2013, డాల్ల స్/ఫో ర్టోవర్్ , టెక్సస్
ఉత్్ ర్

టెక్సస్

తెల్ుగు

సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య

వేదిక్

సమర్పంచిన "నెల్

నెల్ా

తెల్ుగు

వెనెెల్"

75 వ

సదససస

శనివార్ం, అక్టోబర్ 19 వ తేది సాానిక్ నందిని రెసో ారెంటుల్ో సాహిత్యవేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీమతి సంగ్రెడడి శార్ద అధ్యక్షత్న
నిర్వహించబడడనది. ప్రవాసంల్ో నిరాటంక్ంగా 75 నెల్ల్ పాటు ఉత్్ మ సాహితీ వేత్్ల్ నడుమ సాహిత్య సదసససల్ు నిర్వహించడం ఈ
సంసా విశేషం. డాల్ల స్ పారంతీయ భ షాభిమానసల్ు, సాహితీ ప్రయుల్ు అధిక్ సంఖ్యల్ో అత్యంత్ ఆసక్త్తో ఈ సమావేశానిక్త విచ్ేేసార్ట.
సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీమతి సంగ్రెడడి శార్ద త్మ సావగాతోప్నాయసంల్ో ప్రతి నెల్ాజర్ప్ుక్ొనే నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్
క్ార్యక్ీమానిక్త అందర్క్ీ సావగత్ం తెలిపార్ట. సాహిత్య వేదిక్ చర్త్ర ల్ో ఒక్ క్ొీత్్ ఒర్వడడక్త శ్రీక్ార్ం చసడుత్ూ మొదటిసార్గా ఆంధ్ర ప్రదేశ్
నసండడ అంత్రాాల్ం(ఇంటరెెట్) దావరా సాహితీ ప్రయుల్ు ఈ వేదిక్ల్ో పాల్ు ప్ంచసక్ునాెర్ట. శ్రీమతి ససరేశ్ మెరసస జజా ర్ ఇంటరెెట్
సకయిప్ దావరా ఈ వేదిక్ల్ో పాల్గొని 'క్వుల్ు - క్ాగ్త్ం', 'విత్్ నం ఆడా ?? మగా?', 'ప్రశెల్ గది' అనస త్మ క్విత్ల్నస వినిప్ంచ్ార్ట.
బసాబతి్ న శ్రీనివాససల్ు ప్రముఖ్ క్వి డా. క్ేశవ రెడడి గార్ట ర్చించిన “అత్డు అడవిని జయించ్ాడు” అనే నవల్నస సభక్ు ప్ర్చయం
చ్ేశార్ట. ఒక్ ముసలివాడు ఎంతో ప్రరమతో ప్ంచసక్ుంటునె ససక్క ప్ందిని అడవిల్ోని క్ర
ీ ర్ మృగాల్ నసండడ ర్క్డంచడానిక్త చ్ేసన
ప్రయత్ెం, అడవిని అత్డు అర్ధ ం చ్ేససక్ునె విషయాల్నస గుర్ంచి వినిప్ంచ్ార్ట. తెల్ుగు నవల్ా చర్త్రల్ో ఈ నవల్ ఇంక్ట ఇర్వెై
సంవత్సరాల్క్ు ప్ైగా ఈ నవల్ ఉత్్ మ సాానంల్ో నిలిచిపో త్ ందని అనాెర్ట.
ఆయుల్రర్ బసవ “మాసానిక్ట మహనీయుడు” శ్రర్ిక్ల్ో భ గం గా అక్టోబర్ నెల్ల్ో జనిమంచిన అడవి బ ప్రాజు, మొక్కవోటి నర్సంహ
శాస్ ,ి క్ొడవటిగంటి క్ుటుంబ రావు, గ్డుగు రామముర్్ గార్ల నస గుర్ట్క్ు చ్ేససక్ునాెర్ట. మొక్కవోటి వార్ బ ర్షోర్ పార్వతీశం నవల్
గుర్ంచి, అడవి బ ప్రాజు గార్ “గోన గనాెరెడడి” నవల్ గుర్ంచి ఈ సందర్భంగా వివర్ంచడం జర్గ్ంది. శ్రీమతి క్ొత్్ వాసంతి గార్ట
విశవనాధ్ వార్ క్విత్నస చదివి వినిప్ంచ్ార్ట.
ట ంటెక్సస ఉపాధ్యక్షుడు డా. ఊర్మండడ నర్సంహా రెడడి గార్ట

ఙ్ఞానప్ీఠ్ ప్ుర్సాకర్ గీహీత్ మర్యు ఇటీవల్ే

సవర్ొ స్ సల్ ైన ప్రముఖ్

ర్చయిత్ డా. రావూర్ భర్దావజ గార్క్త శీదద ాంజలి ఘటించ్ార్ట. తెల్ుగు సాహిత్య ల్ోక్ం ఒక్ ధ్ృవ తార్నస క్టల్ోపయిందని, రావూర్ గార్
జీవిత్ం ఎందర్క్ట ఆదర్శ పారయమనీ క్ొనియాడార్ట. డా. రావూర్ భర్దావజ “పాక్ుడు రాళ్ళు” నవల్ దావరా త్మ ర్చనా వెైశిషాోానిె,
ప్ర్శ్రల్నా నెైశితాయనిె, విశేలషణా చ్ాత్ రాయనిె క్టటల దిమంది అభిమానసల్క్ు ప్ంచ్ార్ట. వేదిక్ప్ై విచ్ేేసన సాహితీప్రయుల్దర్ూ ఒక్
నిమషం మౌనం పాటించి డా. రావూర్ భర్దావజ గార్ మృతిక్త సంతాపానిె ప్రక్టించ్ార్ట.
ట ంటెక్సస క్ార్యదర్శ జొనెల్గడి ససబరహమణయం ముఖ్య అతిథి శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ గార్ట మాటల డబో యిే ‘సాహిత్యము –
ససభ షతాల్ు’ విషయానిె సభక్ు తెలియ చ్ేస్ త శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ గార్ట 35 సంవత్సరాల్ు జాతీయ భ షక్త సరవల్ందించి,
మాత్ృభ షల్గ త్ర్ంచి, వార్ట తెల్ుగు భ షక్ు చ్ేస్ సనె సరవనస క్ొనియాడార్ట.

ట ంటెక్సస ఉత్్ రాధ్యక్షుడు క్ాక్ర్ల విజయమోహన్

ప్ుషపగుచఛము తో వేదిక్ ప్ైన ముఖ్య అతిథి శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ గార్ని అభినందించ్ార్ట.
శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ గార్ట మొదటగా డా. రావూర్ భర్దావజ గార్క్త త్న శీదద ాంజలి ఘటించ్ార్ట. త్న ప్రసంగంల్ో మన
సాహిత్యంల్ో వివిధ్ క్వుల్ు మనక్ు అందించిన ససభ షతాల్ు, వాటి పారముఖ్యత్నస వివర్సతతూ” ససభ షతాల్ు మన దెైనందిన జీవిత్ంల్ో
ఎదసర్యిేయ ఎననె సమసయల్క్ు

మార్ొ దర్శక్ాల్ు. మానసక్ ప్రశాంత్త్క్ు శాంతి ధ్తత్ల్ు. మానవ విజయాల్క్ు నిచ్ెేనల్ు. మంచి

చ్ెడుల్నస తెల్ుససక్ొని, సరెైన అవగాహననస ప్ంచసక్ొని, సనామర్ొ ంల్ో వెళ్ల ందసక్ు ఈ ససభ షతాల్ు నిససందేహంగా ఉప్యోగప్డతాయి”
అని సో దాహర్ణంగా వివర్ంచ్ార్ట. పారచీన శత్క్ సాహిత్యంల్ోని క్ొనిె ముఖ్యమెైన సతక్ు్ల్నస మర్యు హిందీభ ష ల్ో పారచసర్యం ప ందిన
ప్దాయల్నస వివర్ంచ్ార్ట
ట ంటెక్సస పాల్క్మండలి సభయడు అజయ్ రెడడి, అధ్యక్షుడు మండువ ససరేష్ దసశాశల్ువతో ముఖ్య అతిథి శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ
గార్ని సనామనించ్ార్ట. ఉత్్ రాధ్యక్షుడు క్ాక్ర్ల విజయమోహన్, ఉపాధ్యక్షుడు ఊర్మండడ నర్సంహా రెడడి,సాహిత్య వేదిక్ క్ార్యవర్ొ సభుయల్ు
శ్రీమతి సంగ్రెడడి శార్ద, జొనెల్గడి ససబరహమణయం, రొడాి రామక్ృషాా రెడడి, ప్ునెం సతీష్, బసాబతి్ న శ్రీనివాససల్ు,ఆయుల్రర్ బసవ,
సంయుక్్ ంగా ముఖ్య అతిధిని ఙ్ఞాప్క్తో సత్కర్ంచ్ార్ట. క్ార్యవర్ొ సభుయల్ు వీర్ా ప్ు చినసత్యం, చ్ామక్రర్ బ లిక ఈ క్ార్యక్ీమంల్ో
పాల్గొనాెర్ట.
తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ క్ార్యవర్ొ బృందం వందన సమర్పణ చ్ేస్ త"నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్" 75 వ సదసససల్ో ముఖ్య ప్రసంగం చ్ేసన
శ్రీ యార్ల గడి ల్క్మమనారాయణ గార్క్త క్ృత్ఙ్ా త్ల్ు తెలియచ్ేసార్ట. క్ార్యక్ీమానిక్త విచ్ేేసన వివిధ్ సాహితీ ప్రయుల్క్ు, వేదిక్ క్లిపంచిన
సాానిక్ నందిని రెసో ారెంటు యాజమానాయనిక్త, ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన రేడడయో ఖ్సష, తెల్ుగు వన్ “టోర్” రేడడయో, సతీష్ ప్ునెం, దేస
పాలజా, టివి-5, టివి-9 ల్క్ు క్ృత్ఙ్ా తా ప్ూర్వక్ అభివందనముల్ు తెలియజేసార్ట.

