
కనుమరుగవుతునన వాతసల్య రసాసాాదన – ట ాంటెక్సస సాహితయవదేికప ై  డా. పుటటపర్తి పరసాంగాం  

డాల్లస్/ఫో ర్టు వర్్త,టెక్సస్: తెల్ుగు సాహిత్య సేవల్ల్ో నిర్విర్ామంగా ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) వార్ట 
నిర్ిహించే “నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్” 94 వ కార్యక్రమం ఈ నెల్ ఆదివార్ం మే 17, దేశిప్ాల జా సటు డియో, డాల్స్ ల్ో 
సాహిత్య వేదిక్ సమన్ియక్ర్్ దండ వెంక్ట్ గార్వ అధ్యక్షత్న్ ఎంతో ఘన్ంగా జర్వగవంది. "క్న్ుమర్టగవుత్ున్ె వాత్సల్య 
ర్సాసాిదన్" ఇతివృత్్ంగా డా. పుటుపర్వ్ నాగపదిిని గార్ట చేసిన్ పరసంగం మన్సు మడత్ల్ోల  ఎక్కడో  దాగవన్ మమకార్పు 
మల్లల ల్న్ు చిగుర్వంచేల్ా చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ఒక్ విన్టత్ెమ ైన్ అంశంతో ప్రా ర్ంభమ ైన్ది. అమ ర్వకాల్ో పుటటు పెర్వగవన్ పిల్లల్ు 
ప్ాశ్ాాత్య పదధతిల్ో వాయిదయ సంగీత్ం నేర్టాక్ుంట ర్ట కాబటటు, వార్వ ధోర్ణిల్ోన,ే వార్వ నోట్స తోనే మన్ శ్ాస్్యీ వాయిదయ 
పర్వకార్ాల్ు పలికిసే్  ఎల్ా ఉంట ంది అన్ె ఆల్ోచన్తో డా. క్ల్వగుంట సుధ్ గార్వ ఆధ్ిర్యంల్ో ప్రా ర్ధనా గీతానిె చినాెర్టల్ు 
మాత్ంగవ సాయి కౌశిక్, క్ల్వగుంట న్ర్్న్, క్సట్ ర్వ పరణవ్, పరభల్ ఆర్తి, క్ల్వగుంట కీర్్న్, మర్వయు వడటూ ర్వ సిదాధ ర్ధ మోహన్ 
ర్ాగం ర్ూపక్ తాళంల్ో ఎంతో చక్కగా పరదర్వశంచార్ట. చి॥ చెర్టక్ూర్వ బృహతి "భగవంత్ుని కీర్్న్ - క్విభ వం" అన ేఅంశం 
మీద తాయగర్ాజు, అన్ెమయయ, ర్ామదాసు అంత్ర్ంగ ఆవిష్కర్ణ చక్కగా చేసింద.ి చి॥కొణిదనె్ సాతిిక్స, శ్రర శ్రర గార్వ గుర్వంచి 
తెల్ుగుల్ో అన్ర్గళంగా మాట ల డి, ఆయన్ మహాపరసాా న్ం న్ుండ ికొనిె క్విత్ల్ు చాల్ా బ గా చదివి వినిపించార్ట. “మాసానికో 
మహనీయుడు” అంశంల్ో వర్వగ ండ శ్ాయం, విశిక్వి ర్వందరనాథ్ ఠాగూర్త గుర్వంచి మాట ల డుత్ూ ఆయన్ మన్ జాతీయ గీత్ం 
"జన్గణమణ" మాత్రమే కాక్ుండా బంగాల దేశ్, శ్రరల్ంక్ దేశ్ాల్ జాతీయగీతాల్న్ు క్ూడా ర్చించార్ని, ఆసియా ఖండంల్ో 
సాహిత్యంల్ో నోబెల్ బహుమతి ప్ ందిన్ మొదటట వయకి్ అని పరసు్ తించార్ట. చి॥ క్ర్వర యశస్ి “జయ జయ జయ పిరయ భ ర్త్ 
జన్యితిర” ర్మయంగా ఆల్పించి, దేవుల్పలిల క్ృష్ణ  శ్ాసి్  ీగార్వని గుర్ట్  చేసార్ట. శ్రరమతి అటలల ర్వ సిర్ణ గార్వ "సర్దాగా కాసేపు" 
కిిజ్ ఆదయంత్ం న్వుిల్ు పూయించింది. బ దర్ాయణ సంభంధ్ం అంటే ఏదో  ఒక్ వంక్తో చుటుర్వక్ం క్ల్ుపుకోవడం అని, 
దార్వన్ పో్ త్ున్ె ఒక్ వయకి్ నా బండ ిచక్రం బదర్ ీ(ర్ేగు) తో చేసింది, మీ ఇంటలల  క్ూడా ర్ేగు చెట ు  ఉంద ిఅని సంబంధ్ం 
క్ల్ుపుకొని చక్కగా భోజన్ం చేసి వెళ్ళాడని హాసయపూర్క్ంగా వర్వణంచార్ట.  డా. MDN ర్ావు గార్ట స్ియ క్విత్ చదివి 
వినిపించగా, శ్రరమతి మల్ాల ది పదిజ చక్కని క్థానిక్ తో అల్ర్వంచార్ట.  

ముఖయ అతిధి డా. పుటుపర్వ్ నాగపదిిని గార్ట తొల్ుత్ త్మ త్ండిరగార్ట 'సర్సితీపుత్ర‘ సిర్ీగయ పుటుపర్వ్ నార్ాయణచార్టయల్ు 
గార్ట ర్చించిన్ "శివతాండవం" కావయం న్ుండి చక్కని పదాయల్న్ు వినిపించార్ట. పరధాన్ పరసంగం చేసట్ , కాల్ం ఇటేు  గడచి 
పో్ త్ుంది, పిల్లల్ు ల్ేత్ పెదవుల్తో వచ్చా ర్ాని మాటల్తో మాట ల డే ముదుు  ముదుు  మాటల్ు త్నివితీర్ా ఆసాిదించాలి, కాల్ం 
వెన్క్ుక ర్ాదు, ఆ వాత్సల్యం-పేరమల్ో త్డుసట్ , ఈ అపుర్ూపమ ైన్ మాన్వ జన్ిన్ు చర్వతార్ధం చేసుకోవాలి అని చెప్ాార్ట. 
క్ృష్ణ  పర్మాత్ిన్ు ఆవిష్కర్వంచే ప్ాటల్ోల  వాత్సల్యం ప్ ంగవప్ ర్ల్ుత్ుంది, తాయగర్ాజు అన్ెమయయ ప్ాటల్ల్ో విశిష్ఠ త్ ఎంతో 
చక్కగా వివర్వంచార్ట. శ్ాత్వాహన్ చక్రవర్వ్ హాల్ుడు  ర్చించిన్ “గాథా సప్శతి” న్ుండి కొనిె ఘట ు ల్ు వివర్వసట్  ఒక్సార్వ 
వచిాన్ వర్దల్క్ు చెట ల  గూళళా కొట ు క్ు పో్ త్ునాె, అపుాడు ఒక్ కాకి ఆ వర్దక్ు ఎదుర్ట ఈదుత్ూ త్న్ పిల్లల్న్ు ర్క్ించే 
విధాన్ం, క్డు ర్మయంగా వివర్వంచార్ట. 15 వ శతాబ ు నికి చెందిన్ అంధ్ుడెైన్ సటర్దాసు అన్న్య సామాన్య ర్ీతిల్ో క్ృష్ణ  లీల్ల్ు 
వర్వణంచిన్ విధాన్ం, క్ృష్ుణ నిల్ో ర్ాముని దర్వశంచిన్ విధాన్ం, ఆక్ట ు కొనేల్ా వివర్వంచార్ట. మన్ జాన్పదుల్ు గ పా సంపరదాయం 
అని, తెల్ుగు సాహతి్యంల్ో ర్క్ర్కాల్లైన్ ప్ాటల్ు ఉనాెయని, పరజల్క్ు అత్యంత్ సుల్భంగా చేర్టవయియయవి జాన్పదాల్ు అని 



కొనియాడార్ట. ఋగేిదం ఉన్ె ధ్ిని, ల్య, శృతి ల్ాలిప్ాటల్ల్ో ఉనాెయని పరసు్ తించార్ట. ల్ాలిప్ాటల్ల్ో జీవసిర్ాల్ు 
ఉనాెయని, వాటటని పదే పదే పల్క్డం వల్న్ జీర్ణ శకి్ పెర్టగుత్ుంది వివర్వంచార్ట.  

ఈకార్యక్రమం దేశ్ర ప్ాల జా టీవ దాిర్ా పరత్యక్ష పరసార్ం కావడంతో అమ ర్వకా న్ల్ుమూల్ల్ న్ుండి ఎంతో మంది వక్ించార్ట. 
అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమండి న్ర్సింహా ర్ెడిూ  మాట ల డుత్ూ పరతి నెల్ా కొత్్వార్ట క్ూడా సాహిత్య అభిల్ాష్తో ఈ కార్యక్రమానికి 
ర్ావడం, ముఖయంగా బ ల్బ లిక్ల్ు ఉతాసహంతో ప్ాల్గగ న్డం ఎంతో అభిన్ందనీయం అనాెర్ట. పిల్లల్న్ు ప్ ర త్సహిసు్ న్ె 
త్లిలదండుర ల్క్ు క్ృత్ఙ్ఞత్ల్ు చెప్ాార్ట. డాల్లస్ సంగీత్, సాహిత్య, సంసకృతి సంపరదాయాల్క్ు కేందర బందువు అని, సంసా 
ఎఫ్ుుడట తోడాాట  అందిసు్ ందని చెప్ాార్ట.  పరతి సంవత్సర్ం జర్టపుక్ునే "తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ వార్వికోత్సవం" జుల్లై 12 
న్ అని, నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ వందవ మ ైల్ుర్ాయి  చేర్టత్ున్ె సందర్భంల్ో శత్ సదసుస "100వ నెల్ నెల్ా తెల్ుగు 
వెనెెల్" న్వంబర్త 14 న్ ఘన్ంగా జర్టపడానికి సనాెహాల్ు మొదల్ు పెట ు ర్ని, అందర్ూ విచేాసి, ప్ాల్ోగ ని, జయపరదం 
చేయమని కోర్ార్ట. 
 

ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమండ ిన్ర్సింహా ర్ెడిూ , ఉత్్ర్ాధ్యక్షుల్ు జొన్ెల్గడూ  
సుబరహిణయం, సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్, సాహిత్య వేదిక్ బృందం, ట ంటెక్సస కార్యవర్గం ముఖయ అతిధి డా. పుటుపర్వ్ 
నాగపదిిని గార్వని శ్ాల్ువ మర్వయు జాఞ పిక్ తో సత్కర్వంచార్ట. సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్ మాట ల డుత్ూ తెల్ుగు 
భ షాభిమాన్ుల్క్ు, సాహితీ పిరయుల్క్ు క్ృత్జఞత్ల్ు తెలిప్ార్ట. పరతేయక్ పరసార్ మాధ్యమాల్లైన్ దేశ్ర ప్ాల జా, ర్ేడియో ఖుషి 
మర్వయు పరసార్ మాధ్యమాల్లైన్ టీవ9, టీవ5, స్వఆర్త టీవ, 6టీవల్క్ు క్ృత్ఙ్ఞతా పూర్ిక్ అభివందన్ముల్ు తెలియజేసార్ట. 
ట ంటెక్సస కార్యవర్గ సభుయల్ు, కాక్ర్ల విజయమోహన్, వర్ెపు చిన్సత్యం, శ్రల్ం క్ృష్ణవేణి, సింగవరె్డిూ  శ్ార్ద ఈ కార్యక్రమంల్ో 
ప్ాల్గగ నాెర్ట. 

 

కార్యక్రమంల్ోని ఛాయాచితరా ల్న్ు ఈ ల్ంకెల్ో చటడవచుాన్ు.   
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