
సాహిత్యం ద్వారా వ్యక్తిత్ా విక్ాసం:  ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేద్ికప ై  తెలుగు వెన్ెెల కురిప ంచిన అతి్లూరి విజయలక్ష్మి 

మార్చి  16, 2014, డాల్ల స్/ఫో ర్టు వర్్త, టెక్సస్ 

ఉత్్ర్ టకె్సస్ తలె్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ సమర్చపంచిన "నెల్ నలె్ా తలె్ుగు వెనెె ల్" 80 వ సదససస    
మార్చి  16వ తేది, 2014 సాా నిక్ ర్టచి ప్ాయల్స్ ర్సెాు ర్ెంటుల్ో సాహతి్యవదేిక్ సమనవయక్ర్్ ఆదిభటల  మహేష్ ఆదిత్య 
అధ్యక్షత్న నిర్వహించబడినద.ి ప్రవాసంల్ో నిర్ాటంక్ంగా 80 నెల్ల్ ప్ాటు ఉత్్మ సాహతిీ వేత్్ల్ నడుమ సాహతి్య సదసససల్ు 
నిర్వహించడం ఈ సంసా విశషేం. డాల్లస్ ప్రా ంతీయ భ షాభిమానసల్ు, సాహితీ ప్రరయుల్ు అధిక్ సంఖ్యల్ో అత్యంత్ ఆసక్త్తో ఈ 
సమావశేానిక్త విచ్ేిసార్ట. 

సాా నిక్ చినాెర్చ  నసవవవల్ అభిర్ాం  మర్చయు క్ుమార్చ చ్ాగంటి ప్రతిమ ప్రా రా్నా గతీ్ంతో సభనస ప్రా ర్ంభించ్ార్ట. సాహిత్య వదేిక్ 
సమనవయక్ర్్ ఆదభిటల  మహేష్ ఆదిత్య త్మ సావగాతోప్నాయసంల్ో ప్రతి నెల్ాజర్ప్వక్ొన ే “నలె్ నెల్ా తలె్ుగు వనెెెల్” 
క్ార్యక్రమానిక్త అందర్చక్ీ సావగత్ం తెలిప్ార్ట.  

ప్రముఖ్  ర్చయిత్ నార్ల వెంక్టశే్వర్  ర్ావవ ప్వర్సాార్ గరహీత్,విశిషు  మహళిా ప్వర్సాార్ గరహతీ్, ప్రసరదద  ర్చయితిర, సాహతి్య 
వేదిక్ ముఖ్య అతిథ ి శ్రరమతి. అత్్ల్ూర్చ విజయల్క్ష్ిి గార్చని సమనవయక్ర్్ ఆదిభటల  మహేష్ ఆదిత్య వేదిక్ ప్ ై ఆహ్వవనించగా 
డా. యివటూర్చ భ నసమతి గార్ట ప్వషపగుచింతో ప్రసంగక్ర్్క్ు సావగత్ం ప్లిక్ార్ట. 

శ్రరమతి. అత్్ల్ూర్చ విజయల్క్ష్ిి త్మ ప్రసంగముల్ో అనకే్ ప్రక్తరయల్ల్ో వవనె సాహతి్యంల్ో భ వ వయక్ీ్క్ర్ణ ఒక్ 

ముఖ్యమయిన ప్రక్తరయ అని, ఈ సాహిత్యము, ఒక్ దిక్ూసచిల్ాగ మానవ జీవితానిక్త దిశా నిర్దదశానిె చూప్ర 

మహో నెత్మయిన విల్ువల్నస అందసిూ్   మంచి మార్గం వెైప్వ సంఘానిె నడిప్రంచ గల్  శ్క్త్ సాహియత్య ప్రయోజనం అని 

ప్రసంగచంచ్ార్ట. సాహతి్యం మానవ జీవితానిక్త వయక్త్త్వ విక్ాసానిె , విజఞా న నిధనిి , ససజఞా న జయయతిని , మనో ధెరై్ాయనిె , 

సంసాార్మన ేత్ర్గచప్ో ని సంప్దనీ ఇసస్ ందిని ముఖ్య అతిథి ప్రసంగంల్ో వెల్లడించ్ార్ట.  

ముఖ్య అతిథిని ప్రసంగానంత్ర్ం ఉత్్ర్ టకె్ాసస్ తెల్ుగు సంఘం అధ్యక్షుడు క్ాక్ర్ల విజయమోహన్ 2014 వ  
సంవత్సర్ముల్ో జర్చగచన నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెె ల్ క్ార్యక్రమముల్ో ముగుగ ర్ట విశిషు  మహిళల్ు సాహతి్య వదేిక్నస 
అల్ంక్ర్చంచటం ఒక్ విశషేమని, ఈ మాసముల్ో అంత్ర్ాా తీయ మహళిా దినోత్సవము జర్గడం, ఒక్ విశిషు మహిళ యిద ే
మాసముల్ో వేదకి్నస అల్ంక్ర్చంచడం యాదృచిిక్మ ైనప్పటిక్ ీ గర్చవంచదగ ఒక్ సంఘటన అని సభక్ు  తెలియజదసార్ట. 

ట ంటకె్సస సాహిత్య వేదిక్ క్ార్యవర్గ సభుయడు  బండార్ట సతీష్  “మాసానిక్ో మహనీయుడు” శ్రర్చిక్ ల్ో భ గంగా  భ వ క్విత్ ప్రతా 
మహుడిగా, నవయ క్విత్ ప్రతామహుడ ిగా ప్ేర్ట ప్ ందని ర్ాయప్ోర ల్ు ససబ ార్ావవ గుర్చంచి,"ఏ దశే్ మేగచన ఎందస క్ాలిడిగా" 
ల్ాంటి జనాదర్ణ ప్ ందని క్విత్ల్ు,  వార్చ ర్చనల్ు త్ృణక్ంక్ణం,ఆంధార వళి,క్షుక్మల్ మునెగు వాటిని  సభక్త వివర్చంచ్ార్ట.  

 



సాా నిక్ సాహితీ ప్రరయుల్ు డా. జువావడ ిర్మణ , మదసద క్ూర్చ చందరహ్వస్ మహ్వక్వి శ్రర శ్రర వార సరన అభివాస్విక్ క్విత్వ ధోర్ణిని 
సభక్త ప్ర్చచయం చ్ేసార్ట. 

క్ద.సర చ్కే్ూర్చ సమాజముల్ో శూనయత్, మానసరక్ అల్జడి, ల్ేక్ అశాంతి క్లిగచనప్వపడు ఆ సమాజం చూప్ే ఒక్ ప్రభ వమ ే
సాహిత్యము. మార్టత్ునె సమాజముతో ప్ాటు, మార్టత్ునె విల్ువల్నస సపృశించి, ప్రభ విత్ం చ్సేూ్ , సమాజ 
ప్రయోజనానిె ఆక్ాంక్ష్ించ్ేద ేసాహిత్యం అని త్మ అభిప్రాయానిె తెలియజదసార్ట. 

ఉత్్ర్ టకె్ాసస్ తెల్ుగు సంఘం అధ్యక్షుడు క్ాక్ర్ల విజయమోహన్, ప్ాల్క్ మండలి సభుయడు డా.సర.ఆర్త.ర్ావవ శ్రరమతి అత్్ల్ూర్చ 
విజయల్క్ష్ిి గార్చని శాల్ువతో సంయుక్్ంగా  సత్ార్చంచ్ార్ట. తెల్ుగు సాహిత్య వదేిక్ క్ార్యవర్గ సభుయల్ు ఆదభిటల  మహేష్ 
ఆదిత్య,సరంగచర్డెిి  శార్ద, ప్వనెం సతీష్, బండార్ట సతీష్ ,దామిర్ెడిి  ససబుా శ్రరమతి. అత్్ల్ూర్చ విజయల్క్ష్ిి గార్చని జఞా ప్రక్తో 
సత్ార్చంచ్ార్ట.    

ట ంటకె్సస ఉత్్ర్ాధ్యక్షుడు డా. ఊర్చమిండ ి నర్సరంహ్వర్ెడిి , ఉప్ాధ్యక్షుడు జొనెల్గడి ససబరహిణయం, క్ార్యదర్చి ఉప్పల్ప్ాట ి

క్ృషాా ర్డెిి , క్ోశాధిక్ార్చ వీర్ెప్వ చినసత్యం , త్క్షణ ప్ూర్ావధ్యక్షుడు మండువ ససర్దష్ మర్చయు క్ార్యవర్గ సభుయల్ు చ్ాముార్ 

బ లిా , చిటిుమల్ల  ర్ఘు ఈ క్ార్యక్రంల్ో ప్ాల్గగ నాెర్ట. 

తెల్ుగు సాహిత్య వేదకి్ క్ార్యవర్గ బృందం వందన సమర్పణ చ్ేసూ్  ముఖ్య అతిథి శ్రరమతి. అత్్ల్ూర్చ విజయల్క్ష్ిి గార్చక్త, 

విచ్ేిసరన  సాహితీ ప్రరయుల్క్ు,ప్రతయేక్ ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన దేశ్రప్ాల జఞ, ర్దడియోఖ్సషర మర్చయు మిగతా  ప్రసార్ మాధ్యమాల్ నై 

TV5,6TV,TV9, తెల్ుగు వన్ ర్దడియో(టోర్చ) మర్చయు ర్టచి ప్ాయల్స్  ర్ెసాు ర్ెంటు  యాజమానాయనిక్త 

క్ృత్ఙా్తా ప్ూర్వక్  అభివందనముల్ు  తెలియ జదసార్ట. 

 

 

 


