
సామాన్య మాన్వుడి  జీవితంలో న్వరసాలు – ట ంటెక్స్ సాహితయవేదకిప ై శీ్రమతి కలవకోట ఉమాదవేి  

డాల్ల స్/ఫో ర్టు వర్్త,టెక్సస్: తెల్ుగు సాహిత్య సేవల్ల్ో నిర్విర్ామంగా ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) వార్ట 
నిర్ిహించే “నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్” 95 వ కార్యక్రమం ఈ నెల్ ఆదివార్ం జూన్ 21, దేశిప్ాల జా సటు డియో, డాల్స్ ల్ో 
సాహిత్య వేదిక్ సమన్ియక్ర్్ దండ వెంక్ట్ అధ్యక్షత్న్ ఎంతో ఘన్ంగా జర్వగవంది. "సామాన్య మాన్వుడి జీవిత్ంల్ో న్వ 
ర్సాల్ు" ఇతివృత్్ంగా శ్రరమతి క్ల్ికోట ఉమాదేవి గార్ట చేసిన్ ప్రసంగం న్వర్సభర్వత్ంగా సాగవంది. ఈ కార్యక్రమం చినాెర్టల్ు 
బుయయన్ప్రగడ త్న్మయి, బుయయన్ప్రగడ తేజోమయి,  గణశేన్ శుభశ్రర మర్వయు గణేశన్ జయశ్రర వీన్ుల్ విందుగా ప్ాడిన్ 
ప్రా ర్ధనా గీత్ంతో ప్రా ర్ంభమ  ంది.  శ్రర నిమమగడడ  ర్ామక్ృష్ణ  ‘ఫాదర్తస డే’ సందర్భంగా త్న్ సవియ క్విత్న్ు చదివి వినిపించార్ట. 
“మాసానికో మహనీయుడు” అంశంల్ో శ్రర వర్వగ ండ శాయం, తెల్ుగు ర్చయిత్ల్ు శ్రర దాశర్ధి ర్ంగాచార్య, శ్రర శివర్ాజు వెంక్ట 
సుబ ార్ావు (బుచిిబ బు), శ్రర మల్ాల ది ర్ామక్ృష్ణ  శాసి్  ిగుర్వంచి మాట ల డార్ట. శ్రర దాశర్ధి ర్ంగాచార్య గార్వ “చిల్ల ర్ దేవుళ్ళు” 
ర్చన్క్ు క ందర సాహితి అవార్టడ  ల్భంచిందని, ఆయన్ నాల్ుగు వేదాల్న్ు తెల్ుగుల్ోకి అన్ువదించిన్ గ ప్ప వయకి్గా 
ప్రసు్ తించార్ట. శ్రర దొ డల  ర్మణ పో్ త్న్ భ గవత్ంల్ోని ప్దాయల్న్ు క్డు ర్మయంగా చదివి, అహూత్ుల్ మన్ెన్ల్ు 
అందుక్ునాెర్ట. డాక్ుర్త ర్ాఘవేందర ప్రసాద్ ‘ఫాదర్తస డే’  సందర్భంగా మాన్వుని జీవిత్ంల్ో త్ల్లలదండుర ల్ భ గసాిమాయనిె 
సవియ క్విత్ దాిర్ా సర్ళ్ంగా విశదీక్ర్వంచార్ట. శ్రర పెదిి  సాంబశివర్ావు మాట ల డుత్ూ త్న్ు శంక్ర్త నార్ాయణ నిఘంటువు 
న్వీక్ర్వంచాన్ని, తెల్ుగు న్ుంచి ఆంగలం నిఘంటువున్ు, తెల్ుగు ర్చన్ల్ ఇండెక్సస న్ు త్యార్ట చేసు్ న్ె విధానానిె 
ఆసకి్క్ర్ంగా వివర్వంచార్ట. శ్రర మాడ దయాక్ర్త విన్టత్ెంగా “మీసం ర్ోష్ం” అంశంపెై క్వుల్ు భ వోదేిగాల్న్ు ఏ విధ్ంగా 
వర్వణంచార్ో చక్కగా వివర్వచార్ట. శ్రరమతి అటలల ర్వ సిర్ణ "సర్దాగా కాసేప్ు" కిిజ్ ఆదయంత్ం న్వుిల్ ప్ూవుల్ు ప్ూయించింది. 

ముఖ్య అతిధి శ్రరమతి క్ల్ికోట ఉమాదేవి క్ర్టణ ర్సంతో ప్రసంగం మొదల్ుపెటటు  చివర్వ హాసయ ర్సం దాక్ అనిె న్వర్సాల్న్ు 
త్మదెైన్ శ ైల్లల్ో ఆసకి్క్ర్ంగా వివర్వంచార్ట. మనిషికి మాత్రమే భగవంత్ుడు న్వర్సాల్ు అన్ుభవించే అవకాశం ప్రసాదించాడు 
అని, ధెైన్ందిన్ జీవిత్ంల్ో ర్సాన్ుభూతి జర్టగుత్ుందని వివర్వంచార్ట. భర్త్ముని నాట యనికి సంబంధించి తెల్లపిన్వి ఎనిమిది 
ర్సాల్ేన్ని, అందుల్ో శాంత్ ర్సం ల్ేదని తెల్లప్ార్ట. త్ర్టవాతి కాల్ంల్ో శాంత్ ర్సం తొమిమదవ ర్సంగా చేర్ిబడిందని 
వివర్వంచార్ట. ప్రతి ర్సానికి ఒక్ భ వము ఉంటుందని, క్ర్టణ ర్సం శోక్ భ వం న్ుంచి ఉత్పన్ెమవుత్ుందని వివర్వంచార్ట. 
ర్ామాయణంల్ోని క్ర్టణ ర్సానిె వివర్వసట్  సవతాదేవిని అడవిల్ో విడచిన్ప్ుపడు ఆమ క్ు కోప్ం ర్ాల్ేదని క వల్ం శోక్ం 
మాత్రమే వచిిందని చెప్ాపర్ట.  ఆవు ప్ుల్ల క్ధ్ల్ోని క్ర్ణ ర్సానిె వివర్వంచిన్ తీర్ట సభల్ోని అందర్వని ఆక్టుు కొన్ెది. ర్తి 
భ వం న్ుంచి శృంగార్ ర్సం, ఓర్టప భ వం న్ుంచి శాంత్ ర్సం, కోప్ం న్ుంచి ర్ౌదర ర్సం, అసహయం న్ుంచి భీభత్స ర్సం, 
భయం న్ుంచి భయాన్క్ ర్సం, ఆశిర్యం న్ుంచి అదుభత్ ర్సం, న్వుి న్ుంచి హాసయ ర్సం ఉత్పన్ెమవుతాయని 
వివర్వంచార్ట. 

ఈకార్యక్రమం దేశ్ర ప్ాల జా టీవీ దాిర్ా ప్రత్యక్ష ప్రసార్ం కావడంతో అమ ర్వకా న్ల్ుమూల్ల్ న్ుండి ఎంతో మంది వీక్ించార్ట. 
అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమిండి న్ర్సింహా ర్ెడిడ  మాట ల డుత్ూ శ్రరమతి ఉమాదేవి గార్ట న్వర్సాల్న్ు విప్ుల్ంగా విశలలషించి చాల్ా 
విష్యాల్న్ు తెల్లయజ శార్ని ప్రసు్ తించార్ట.  ప్రతి సంవత్సర్ం జర్టప్ుక్ునే "తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ వార్వికోత్సవం" జుల్ ై 12 



న్ అని, నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ వందవ మ  ల్ుర్ాయి  చేర్టత్ున్ె సందర్భంల్ో శత్ సదసుస "100వ నెల్ నెల్ా తెల్ుగు 
వెనెెల్" న్వంబర్త 14 న్ ఘన్ంగా జర్టప్డానికి సనాెహాల్ు మొదల్ు పెట ు ర్ని,  ట ంటెక్సస వేదిక్పెై  ఈ-టటవి వార్వ 
ప్రతిసాా త్మక్మ  న్  “సిర్ాభషేక్ం” కార్యక్రమం ఆగష్ుు  29వ తేదీ ‘అల్ న్ ఇవంట్స సెంటర్త” ల్ొ నిర్ిహించేందుక్ు ఏర్ాపటుల  
జర్టగుచున్ెవని,  అందర్ూ విచేిసి, ప్ాల్ోో ని, జయప్రదం చేయమని కోర్ార్ట.  
 

ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమిండి న్ర్సింహా ర్ెడిడ , ఉత్్ర్ాధ్యక్షుల్ు జొన్ెల్గడడ  
సుబరహమణయం, సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్, సాహిత్య వేదిక్ బృందం, ట ంటెక్సస కార్యవరో్ం శ్రల్ం క్ృష్ణ వేణి ముఖ్య అతిధి 
శ్రరమతి క్ల్ికోట ఉమాదేవి గార్వని శాల్ువ మర్వయు జాా పిక్ తో సత్కర్వంచార్ట. సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్ మాట ల డుత్ూ 
తెల్ుగు భ షాభమాన్ుల్క్ు, సాహితీ పిరయుల్క్ు క్ృత్జాత్ల్ు తెల్లప్ార్ట. ప్రతేయక్ ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన్ దేశ్ర ప్ాల జా, ర్ డియో ఖ్ుషి 
మర్వయు ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన్ టీవీ9, టీవీ5, సవవీఆర్త టీవీ, 6టీవీల్క్ు క్ృత్ఙా్తా ప్ూర్ిక్ అభవందన్ముల్ు తెల్లయజ సార్ట.  

 

కార్యక్రమంల్ోని ఛాయాచితరా ల్న్ు ఈ ల్ంకెల్ో చటడవచుిన్ు.  
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