
ట ాంటెక్స్ 98వ ‘నెలనెలా తెలుగు వెనెెల’లో కథ, నవల, నాటకాం రచనా ప్రక్రయిలు 
సెపెటెంబర్ 20, 2015, డాలస్, టెక్సస్ 
ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సెంఘెం (ట ెంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ ఆధ్వరయెంలో "నెల నెలా తెలుగు వెనెెల" సాహిత్య సదససస ఆదివారెం, 
సెపెటెంబర్ 20వ తేదీన దేశీప్ాా జా టీవీ సటట డియోలో సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్రత దెండ వెెంక్ట్ అధ్యక్షత్న నిరవహిెంచబడిెంది. 
ప్రవాసెంలో నిరాటెంక్ెంగా 98 నెలల ప్ాటు ఉత్తమ సాహితీ వేత్తల నడుమ సాహిత్య సదసససలు నిరవహిెంచటెం ఈ సెంసథ  విశేషెం. 
డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు, సాహితీ పరరయులు అధిక్ సెంఖ్యలో ఈ సమావేశానికి విచ్ేేసర, జయప్రదెం చ్ేసారు.  
 
జొనెవిత్తత ల గారు రచెంచన 'చ్ెకకెర క్లిపరన తీయని క్మమని' గేయానిె శీమీతి ఓెంకారి నిఖిత్ మధ్సరెంగా ఆలపరెంచగా ఆరోజు 
సభ ప్రా రెంభమయెంది. ధీరులు నిరపేక్షులు, ఆదరమొప్ప మొొకకెడుదస, ఒనరన్ ననెయ తిక్ెనాది క్వుల్, మరియు లలిత్ 
సెెంధ్ము అనే పో్ త్న ప్దాయలనస భ వయుక్తెంగా ప్ాడి, చనాెరులు యషసరవ క్రి,ీ సెంహిత్ మాడ, మరియు నిరజర దొ డా 
ప్దాయలక్ు అరాా లనస క్ూడా సెందరోోచత్ెంగా వివరిెంచ్ారు. అత్తలూరి రాజేశ్వర రావు తెలుగు సరనిమాలో తెలుగు సాహిత్యెం 
గురిెంచ మాట ా డి తెలుగు భ ష ఫెై మక్ుెవనస తెలియచ్ేసారు. శీమీతి బలూా రి ఉమాదేవి 'శీ ీక్ృషణ  దేవరాయలు క్వితా వెైభవెం' 
సవవయ క్విత్ ఆహూత్తల మనెనలు ప్ ెందిెంది. నట సామాొట్ అకిెనేని నాగేశ్వరరావు గారి జనమదినెం సెందరోెంగా డా. ఆళ్ళ 
శీనీివాస రకడిి , డా. తోటక్ూర ప్రసాద్ అకిెనేని వయకితతావనిె, జాా ప్కాలనస, మధ్సరసమృత్తలనస సభతో ప్ెంచసక్ునాెరు. చ్ేవూరి 
చెందరశేఖ్ర్ రకడిి  సవవయ క్విత్ సభనస ఆక్టుట క్ుెంది. మద్దు కూరి చెంద్రహాస్ 'ఎవరు' అెంశెం ఫెై వయక్తిత్వాన్ని, రచనలనద, 
సాహిత్వయన్ని ప్రసాి వెంచి, ఆ వయక్తి 'శ్ర ీఆదిభట్ల  నవరాయణదవసద' గారు అన్న ఆహూతులనదెండి రాబాట్టటన సరళి క్ొతి అనదభూతిన్న 
కలిగిెంచిెంది. వరిగ ెండ శాయెం సెపెటెంబర్ మాసెంలో జన్నమెంచిన కవసామాాట్ శ్ర ీవశానవథ సతయనవరాయణ, కవ శ్ర ీగురెీం జాషువా, 
ప్రజాకవ శ్ర ీక్ాలోజి నవరాయణ రావు త్ెలుగు భాష, సాహిత్వయన్నక్త చేసిన సేవలనద ప్రసాి వెంచవరు.  
 
ముఖ్య అతిధి శీ ీ గొరిత సాయ బరహ్మమనెందెం గారు వృతితరీతాయ సాెంకేతిక్రెంగెంలో రాణిసటత నే, బ లయెంలో హిెందీ సాహిత్యెం 
ప్రిచయెంతో క్థలు, నాటకాల పెై ఆసకిత పెెంప్ ెందిెంచసకొని, సాహితాయభిలాషతో, తెలుగు భ ష పెై అభిమానెంతో 60కి పెైగా క్థలు, 
నవలలు, 20కి పెైగా నాటకాలు రచెంచ, అమెరికా జీవితానిె "డయాసో పరా" క్థల దావరా అక్షరబదాెం చ్ేససత నె క్థక్ులు. 
చ్ారిత్ర క్ నవలలు ‘యథారాచక్ెీం’, ‘నేహల’, సాెంఘిక్ నవల ‘అెంత్రజవలి’, ‘సరిహదసు ’ క్థా సెంప్ుటి, కోనసవమ క్థలతో ప్ాఠక్ుల 
మనెనలు ప్ ెందారు. ప్రవాసెంలో 25 సెంవత్సరాలుగా తెలుగు భ ష,సాహితాయనికి విశేష ప్రా చసరాయనిె క్లిగిససత నాెరు.  
శ్ర ీసాయి బరహామనెంద్ెం గారు "సాహితయెం లో ప్రక్తయీలు - కథ, నవల, నవట్కెం" అనద అెంశెం మీద్ మాట్ాల డుతూ, సాహితయెంలో 
వవధ రకములు ఉనవియి అన్న, ఆలోచనవ అమృత్వలు ప్ెంచేవ, సమాజెం మనదషులు గురిెంచి తె్లియప్రిచేవ, జీవత్వన్నక్త 
ఉలాల సెం కలిగిెంచేవ ఇలా ఎనని రక్ాల సాహితయ ప్రక్తయీలు ఉనిట్లల  చెప్ాారు. ముెంద్దగా నవట్క ప్రక్తయీ గురిెంచి 
మాట్ాల డుతూ, మనకు క్రసీది  ప్ూరాెం నదెండి సెంసకృత నవట్క్ాలు ఉనవియి అన్న, వాట్టక్త సిదవధ ెంత కరిలు ప్తెంజలి అన్న 
చెప్ాారు. అలాగే భరతమున్న నవట్య శాసిరెం గురిెంచి ప్రసాి వెంచవరు. సెంసకృత నవట్క కరిలలో ప్రసిద్దధ లు అయిన అశాఘోషుడు, 
భాసదడు, క్ాళిదవసద, ద్ెండి, శూద్రకుడు మునిగు వారిన్న ప్రసది తిెంచవరు. నవట్కము ఎలా ఉెండవలి అనే వషయెం గురిెంచి 



సో దవహరణెంగా వవరిెంచవరు. నవట్క న్నరేుశక్ాలు గురిెంచి మాట్ాల డుతూ, కథవ వసది వు, కథనెం, నట్ీనట్లలు, రెంగసథల 
ఆహారయెం, సెంధవతల యొకక ఆవశయకతనద వవరిెంచవరు. నవట్క్ాన్నక్త ఊపిరి సెంభాషణలు, అెంద్దలో వరుప్ులు, వయెంగాయలు, 
ఎతిిపొ్ డుప్ులు, హాసాయలు, క్ోప్ాలు, త్వప్ాలు, నవట్క్ాన్నక్త ప్రథవనెం అన్న గురుి  చేసారు.  
 
త్ెలుగులో ప్రసిద్ధ  నవట్క్ాలు గురిెంచి మాట్ాల డుతూ, కనవయశులకెం, వరవకీయెం, చిెంత్వమణి, న్నజెం, ప్ావలా, మరో 
మొహెంజదవరో, కళ్ళు, కుకక, గుెండెలు మారచబడునద వెంట్ట సదప్రసిద్ధ  నవట్టకలనద మనెం ఎనిట్టక్ర మరిచప్ో లేము అన్న ఆరథరత 
న్నెండిన కెంఠెంత్ో ప్లిక్ారు. తద్దప్రి నవలల గురిెంచి మాట్ాల డుతూ నవల అెంట్" "జీవతెంలో ప్లు ములాల సాహితయ 
ప్రతిబెంబమే నవల, కవతాెం మీద్ వచనెం చేసిన మొద్ట్ట తిరుగుబాట్ల నవల" అన్న ఆశక్తి త్ో వవరిెంచవరు. నవలలో కథ ప్ూల 
ద్ెండలో దవరెం వెంట్టద్న్న, ప్ూలు సెంఘట్నలు అన్న, ప్ాతరలు ప్ూల రెంగులు, ప్రిమళ్ెం అన్న త్ెలిప్ారు. నవయకుడు మేలు చేసే 
వాడు, ప్రతినవయకుడు ద్దరామరుు డు, చెడడవాడు, నవయిక అెంద్ెం, ఆకరషణ, త్ెలివత్ేట్లు కలిగిన స ెంద్రయరాశి అన్న త్ెలిప్ారు. 
ప్రముల నవలలు గురిెంచి చెబుతూ కెంద్దకూరి వీరేశలిెంగెం గారు వరా సిన రాజశేలర చరితము, అలాగే వశానవథ సతయనవరాయణ 
గారు రాసిన వేయిప్డగలు, చలెం గారు వరా సిన మ ైదవనెం, ఇెంక్ా రెంగనవయకమమ రాసిన లేలా నవల కృషణవేణి, బుచిచబాబు 
గారి చివరకు మిగిలేది, నవీన్ గారు వరా సిన అెంప్శయయ, ఇలా ఎనని ప్రముల నవలలు గురిెంచి ప్రసాి వెంచవరు. కథ ఎలావుెండవలో 
మాట్ాల డుతూ "కథ ఒక అనదభవెం, ద్ృశయెం, సెంఘట్న క్ావొచదచ అన్న చెప్ాారు. ఇలా నవట్కెం, నవల, కథ ఎలా ఉెంట్" 
జనరెంజకెంగా ఉెంట్ాయో ఎనని చకకట్ట ఉదవహరణ లత్ో వవరిెంచి ఆహూతుల ఆద్రాభిమానవలు చూరగ నవిరు. 
 
ఈ కారయక్మీెం దేశీ ప్ాా జా టీవీ దావరా ప్రత్యక్ష ప్రసారెం కావడెంతో అమెరికా నలుమూలల నసెండి ఎెంతో మెంది వీక్ిెంచ్ారు. 
అధ్యక్షులు డా.ఊరిమెండి నరసరెంహ్మ రకడిి  మాట ా డుత్ూ దీప్ావళి వేడుక్లు నవెంబరు 14న ఇరివెంగ్ హ ై సటెల్ లో జరుప్డానికి 
సనాెహ్మలు మొదలుపెట ట రని, అెందరు విచ్ేేసర జయప్రదెం చ్ేయమని కోరారు. నెల నెలా తెలుగు వెనెెల వెందవ మైెలురాయ 
చ్ేరుత్తనె సెందరోెంలో శ్త్ సదససస"100వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల" నవెంబర్ 21న ఘనెంగా జరుప్డానికి ప్రణాళిక్ 
సరదామయెందని, అధిక్ సెంఖ్యలో ప్ాలగొ ని భ షాభిమానానిె చ్ాటిచ్ెప్పమనాెరు.  

 

ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సెంఘెం (ట ెంటెక్సస) అధ్యక్షులు డా. ఊరిమెండినరసరెంహ్మరకడిి , ఉప్ాధ్యక్షులు ఉప్పలప్ాటి క్ృషాణ రకడిి , 
కారయదరిి ఆదిభటా మహేష్ ఆదిత్య, సెంయుక్త కారయదరిి వీరెప్ు చన సత్యెం, కోశాధికారి శీలెం క్ృషణవేణి, సెంయుక్త కోశాధికారి 
ప్ావులూరి వేణు, ప్ూరాాధయక్షులు క్ాకరల వజయ మోహన్, సమనవయక్రత దెండ వెెంక్ట్, సాహిత్య వేదిక్ సభుయలు ముఖ్య 
అతిథి శీ ీగొరిత సాయ బరహ్మమనెందెం గారిని జాా పరక్ తో సత్ెరిెంచ్ారు. దెండ వెెంక్ట్ మాట ా డుత్ూ సాహిత్యెం మీద పేరమ, మాతృ 
భ ష మీద మమకారెం తో విచ్ేేసరన భ షాభిమానసలక్ు, సాహితీ పరరయులక్ు క్ృత్జాత్లు తెలిప్ారు. ప్రతేయక్ ప్రసార మాధ్యమాల ైన 
దేశీ ప్ాా జా, రేడియో ఖ్సషర మరియు ప్రసార మాధ్యమాల ైన టీవీ9, టీవీ5, సవవీఆర్ టీవీ,6టీవీలక్ు క్ృత్ఙా్తాప్ూరవక్ 
అభివెందనములు తెలియజేసారు. 


