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ఫిబ్రవరి 21, 2015 డాలస్, టెక్సస్. 
 
ఉత్తర టెక్సస్ తలెుగు సంఘం (ట ంటకె్సస) సాహిత్య వదేిక్ ఆధ్వరయంలో "నెల నలెా తలెుగు వెనెె ల" సాహిత్య సదససస ఆదివారం, ఫిబ్రవర ి
21వ తదేనీ దేశీప్ాా జా టవీీ సటూ డియోలో సాహిత్య వేదకి్ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ అధ్యక్షత్న నిరవహించబడింద.ి ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 
103 నెలల ప్ాటు ఉత్తమ సాహితీ వతే్తల నడుమ సాహతి్య సదసససలు నిరవహించటం ఈ సంసథ విశేషం. డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు, 
సాహితీ ప్రరయులు అధిక్ సంఖ్యలో ఈ సమావేశానిి  వి్ేసిర, జయప్రదం ్ేసారు.  
 
బిళ్ళ ప్రవీణ్ సభను ప్రర రంభిసతూ  103వ నెల నలెా తలెుగు వనెెె ల అంతరరా తీయ మాతృభాషర దినోతసవం రోజు జరుప్ుకోవడం ఎంతో విశషేం 
అని చెబ్ుతూ మన మాతృభాష  మనక ేకరక ఇతరులకూ విన స ంప ైన భాష, సులువెైన భాష, రచనలక ైనా, భావ వయకతూకరణక నైా సరళ్మ నై 
భాష, సరసమ నై భాష అని కొనియాడుతూ విచచే సిన సరహితీ పిరయులందరకి ిశుభాభినందనాలు తెలియ చేసారు. 
 
ిారయక్రమంలో ముందసగా  ప్ో తన భాగవతా పఠీికలోని  ‘శారదనీర దేందస ఘనసార ప్టరీ మరాళ మలా్ల ిా హార త్ుషార’,’ ప్రుుఁడె ై
యీశ్వరుుఁడెై మహామహిముుఁడెై ప్రా దసరభవ సాథ న సంహరణ’, ’ మండలములోన భ సకరుుఁ డుండి జగంబులక్ు దపీ్రత  నొసుఁగడెి ి రయ’,  
‘అమమలుఁగనె యమమ, ముగురమమల మూలప్ుటమమ’  డాలస్ చినాెరులు మాడ సంహిత, మాడ సమనిిత ,కరిి యససిి ప్రర రధన 
ప్దయములు భ వయుక్తంగా ప్రడగర దొడా రమణ ప్ో తన ప్దప్రయోగరలు అనితర సరధ్య౦ ఒక సనిెవశేరనిె, ఓసందరరానిె, ఓప్రిసిితిని 
యథాతథంగర కళ్లకు కట్టినట్టి  వివరించడంలో దటిి్ బ్మ ె ర ప్ో తన. అదికూడా అలతి అలతి ప్దాలతో, అతి తకుువ మాట్లోల  ఎంతో భావరనిె 
నింపి ప్దయ వినాయసం చచయంచగలిగరరరయన. శబ్ద  ప్రంగర, అరిప్రంగర భాషప ై సరధకిరరతచ కరకుండా భావంప ైన ప్ూరిూ  నియంతరణ సరధించిన 
మహాకవి ప్ో తన అని చెప్రారు. మరకిొనిె ప్ో తన ప్దాయలను డా. ప్ుదతరు జగదశీిరన్  గరరు సభలో ఆలపించి రసవతూరం చచసరరు.  
 
మాసరనికో మహనీయుడు శీరిికన  వరిగ ండ శరయం కవికోకలిగర పరే ౦దని శిీమతి సరోజినీ నాయుడు కవితిమూ, చకుని బ్ారతీయ 
సంసుృతిని కళ్ళకు కట్టినట్టి  చతప ేఆమ  ప్రతిభ , కవితలలోని తీయదనం వీట్నిె౦ట్టకత ఉదాహారణ ప్రలంకని్ బ్ేరర్సస కవిత దాిరర 
వివరించారు. 
 
ఐఐట్ట రరమయయ భారతీయ విదాయవేతూ  అని ప్రముఖంగర పలివబ్డ ిఐఐట్ట కోచింగ్ లో ప్రసదిధ  నిప్ుణులు, ప్రముఖ తలెంగరణ కరరయకరూ, 
తెలంగరణ ఎమ ె ల్సస అయన డాకిర్స చుకరు రరమయయ ‘ప్రత్తభ సమత్వం’  ప్ుసతిానిె మారిూనేని మమత సభక్ు ప్రచియం చచసరరు. ప్రర ధ్మిక 
విదయ మాతృభాషలో వుండాలి అని నమిెనవరరలిొ అయన ఒకరు.  విదయను వరయప్రరంగర మారేరరదు.విదయ ఆరిధక, వరణ, వయో, లింగ  
భేదాలు లేకుండా అందరిక ిసమానంగర అందించాలి.  సమతులయం లోపించినప్ుాడు అగరధాలు ఏరాడట్ానిక ిఆసరురం ఉంట్టంది. అవి 
యతర సమసయలకు కరరణాలు అవుతావి అన ే‘ప్రత్తభ సమత్వం’  ప్ుసూక వివరణని చకుగర సభకి తలెియచచసరరు.   
 



శిీనివరస్ ఎయుయనతర ిమ తూని భావరలతో హృదయానిె హతుూ కున ేప్రట్లు లలితా గీతాలు. ఒకప్ుాడు జగమలేిన గీతాలయన   విరహగతీ౦, 
ఎలా ఈ మధ్ుమాసం అన ేసనీార ేగీతం అదుాత వయకతూకరణ , అలాగ ేప్రభోధ్గతీాలు మంగళ్ గతీాలు  మనసునలరి౦చాయ. వీట్టక ివరదయ 
సహకరరం మహాభాశయం  సరయ రరజషే్ యచాేరు 
 
ఈ ిారయక్రమం దేశీ ప్ాా జా టవీీ దావరా ప్రత్యక్ష ప్రసారం ిావడంతో అమరెిిా నలుమూలలనసండి ఎంతోమంద ి వీక్ిం్ారు. అధ్యక్షులు 
జొనెలగడడ  సుబ్రహెణయం మాట ా డుత్ూ ఉగరది ఉతసవరలు ఏపిరల్ 16న ఇరివంగ్ హ ైసటకల్ లో జరుప్డానిి  సనాెహాలు మొదలుప్టె ూ రని, 
అందరు వి్ేసిర జయప్రదం ్యేమని ిరరారు. 
 
అతిథి శిీ.మాడ దయాకర్స గరరనిి సమనియ కరూ బిళ్ళ ప్రవీణ్ వదేిక ప ైక ిఆహాినించగర ఉతూర ట్ెకరసస్ తలెుగు సంఘం ప్ూరి అధ్యక్షులు 
మరియు ప్ూరి సరహితయ వదేకి సమనియ కరూ కనెెగంట్ట చందర ప్ుషా గుచఛముతో సతురించారు. శిీ. మాడ దయాకర్స గరరు కవికుల 
గురువు కరళిదాసు అసరమానయమ నై కవితా వెైభవము అనితరమని ఆయన కరవయ ప్రమిళాలు ఖండాంతరరలలో వరయపించాయని 
వివరించారు. కరళికరదచవి మహమితో సరదారణ కరళిదాసు ఎలా విదాింసుడిగర మారరరో వివరంిచి, అశిధాట్టలో ఆశువుగర రరసని కరళిసుూ ని 
రరగ, భావయుకూంగర ఆలపించి అలరించారు. కరళిదాసు కరవరయలలోని వరగరధ శోభను, అలంకరర వెభైవరనిె చాట్ే శోల కరలను, వరట్ట వనెకునె 
అరరధ లను,కథలను భావయుకూంగర వినిపించారు. మఘేసందచశప్ు కథని, కథనానిె అందులో నిగూఢమయన ఎనోె విశేషరలను 
సో దహరణముగర వినిపించి మురపిించారు. 'కరవయేషు నాట్కం రమయం' అనెద ి ఎంతో అరధవంత మయనదనీ, అందులోనత 'అభిజఞా న 
శరకుంతలం'  కడు రమణయీమయనదనీ చబె్ుతూ, కరళిదాసు కవితి సరరమంతా ఈ ఒకు కరవయం చదవినా అవగతమవుతుందని, అంత 
సమయం లేకప్ో యన అందులో నాలుగవ అంకం చదవిినా అదవీీలవకప్ో తచ అందులోని నాలుగవ అంకం నాలుగు శోల కరలు చదవిినా 
ఆరమణయీత అరధమవుతుందని వరట్టనిచదవిి, అరరధ నిె వివరించి అందరి మనసుసలో ఆరధరతను నింప్రరు. రరగ యుకూంగర శోల కరలను 
ఆలపించి వరట్ట అరరధ లను అందరకిత అరధమయయయ రతీిలో వివరంిచిన విధానం ఆహుతులని కట్టి  ప్డచయడమ ేకరకుండా, తాము వినెద ిఒక 
సంసుృత కవి విషయము కరక, ఒక సుప్రిచిత మయన తలెుగు కవి  కవితా ప్రిమళ్మమేో అని అబ్ుుర ప్రచిింద.ి 
 

సాహిత్య వదేిక్ సభుయలు డా. కలవగుంట్ సుధ్ మరయిు మారిూననేి మమత ముఖ్య అతిథ ి శిీ. మాడ దయాకర్స గరరనిి గారనిి శాలువా 
మరియు సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్  జాా ప్రక్తో ఘనంగా సత్కరిం్ారు. ఉత్తర టెక్సస్ తలెుగు సంఘం (ట ంటకె్సస) అధ్యక్షులు జొనెలగడడ 
సుబ్రహెణయం, ఉతూరరధ్యక్షులు ఉప్ాలప్రట్ట కృషరణ  ర డిడ , ఉప్రధ్యక్షులు  కృషణవేణ ిశీలం, ిారయదరిి వీరెప్ు చిన సత్యం, ిరశాధిి ారి దండ 
వెంకట్, సంయుకూ ిరశాధిిారి సింగరి డిడ  శరరద, కరరయవరగ సభుయలు ప్రలేట్ట లక్ష్ిె, ప్రలకమండలి అధిప్తి గురిం శిీనివరస్ ర డిడ , సరహితయ వదేిక 
బ్ృంద సభుయలు డా. కలవగుంట్ సుధ్, మారిూనేని మమత, దంిడుకురిూ నగేష్, వరుగ ండ శరయం ఈ ిారయక్రమంలో ప్ాలగొ నాెరు. 

 

బిళ్ళ ప్రవీణ్ మాట ా డుత్ూ సాహిత్యం మీద ప్రరమ, మాతృభ ష మీద మమిారం తో వి్సేిరన భ షాభిమానసలక్ు, సాహితీ ప్రరయులక్ు 
క్ృత్జాత్లు తెల్లప్ారు. ప్రతయేక్ ప్రసార మాధ్యమాల ైన దేశీ ప్ాా జా, రేడయిో ఖ్సషర మరియు ప్రసార మాధ్యమాల ైన టీవీ9, టీవీ5, ివీీఆర్ 
టీవీ,6టీవీలక్ు క్ృత్ఙా్తాప్ూరవక్ అభివందనములు తలె్లయజసేారు. 

--టాంటెక్స్ 103వ నెల నెలా తెలుగ  వెనెెల  సాహిత్య సదససస కారయకరమంప ై మార్తినేని మమత్  సమర్తపంచిన నివేదిక 


