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మమియు 

ఎతుమిదవ అబమెకి ణలెుగు సహతిీ సదసఽు 

March, 10-11, 2012 (Saturday & Sunday) 
Jones Hall, University of St. Thomas 

3910 Yoakum, Houston, Texas, 77006 USA 
 

        తురవహణ 
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సదర ఆహవనం 
రంచ రాత ంగ గత దిహేడు సంవతుమలగ శణాధిక సహితీ సదసఽులూ, 
సహితా కరాకరమాల తురవహణలో  అతుతర సధాబెైన అనఽభవం గల "వంగూమ ి
తౄ ండేషన్ ఆఫ్ అబెమిక" రమి ఆధవరాంలో, 1976 లో ఉతతర అబెమికలో 
సంసథ ంచబడున ణొలి ణెలుగు సంసకితిక సమితులలో ఇటికీ తన అగరసథ నాతున 
తులుుకుంటునన "ణెలుగు సంసకితిక సమితి, హౄాసటన్, టెకుస్" రమ ి
సమరధవంతబెైన కమాచరణలో, మబో భే మార్చ్, 10-11, 2012 లో మెండు మోజుల 
తృటు "మూడవ రంచ ణెలుగు సహితీ సదసఽు" మమియు ఎతుమిదవ అబెమకి 
ణెలుగు సహితీ సదసఽు హౄాసటన్ లో జరగబో ణ ంది. జాతీయ సథ భ సంసథ  “ఉతతర 
అబెమిక ణెలుగు సమితి” (నాటా) ఈ మహసభలకూ మహమజ తృో షకులుగ తగిన 
సహయం అందిసఽత నానరు.  

ఉతతర అబెమికలో ముటటముదటి సమిగ అతుాననత సథ భలో జరగబో భే మూడవ 
రంచ ణెలుగు సహితీ సదసఽులో తృలగొ తు, తమ రచనలనా, సహితారబెైన 
అభితృర యాలనా, విఱలేషణలనా, తృండుతా రకరషనా సహసహితీరేతతలణ  
ంచఽకోమతు అందమితూ సదరంగ ఆహవతుసఽత నానం. ణెలుగు ఫాషభిమానఽలందరూ 
ఈ మహసభలకూ ఆహవతుతులే.  

ఫారత దేశ అతిధఽలు 
భువన చందర, ఫారవి, మవి క ండల మవు, డు. కబేశవమి, ఏ.ఎన్. జగనానథ 
శరమ (నవా రర తిరక సంతృదకులు),  "దమశ్రర" యారేగడడ  లక్ష్మమ రసద్, 
దావ.నా ఱస్తత ,ి బలభదరతృతుర తు రమణి, నందఽల సఽశ్రలా దేవి, వినఽక ండ 
మురళి (కిషణమయా తౄ ండేషన్, విఱఖటనం), ణెనేనటి సఽధా దేవి, ఆమిటస్ట 
"బాలి", కె. శ్రరతురస మవు (క ందర సహితా అకడెమీ, నాా ఢులే్ల), ఆర్చ. వి. 
రమణ మూమిత (రభుతవ సంసకితిక సమితి అధాక్షులు, హ ైదమబాదఽ), తౄరర . 
కె. యాదగిమి (ణెలుగు ఎకడెమీ అధాక్షులు, (హ ైదమబాదఽ) తదితరులు. 

విదేశ అతిధఽలు 
మమకిషణ  మాదిన (యునైటెడ్ కూంగడమ్), క మరరోలు సమోజ (కెనడా), త.వి. 
రమణ (భెబెన్ మితేక్), మమ్ ధనవంతమి (మసకట్), మూమిత జొననలగడడ  
(తరటన్), డేతుయల్ నైజెర్చు (తౄర న్ు) తదితరులు.  

అబెమిక అతిధఽలు 
రలే్రు నామయణ మవు, కూరణ రభ, జంతృల చౌదమి, రేమూమి రంకటేశవర 
మవు, ఱరదా ూరణ ఱ ంఠి, సతాం మందతృటి,  ఇననయా నమిస్తెటిట , మవు 
తలాే రగడ తదితర సహితీ రముఖఽలు. 

                                                              ...రనక జేీ కూడా చాడండు 
 

 

మహమజ తృో షకులు 

 
 

A.V.N. Reddy (President) 
Jithender Reddy(Convener) 
====================== 

అంతమా తీయ 
సలహ మండలి 

"జాా నఠ బహృమతి గరహీత",    
"దమభూషణ్" 

డా. స్త. నామయణ మడెుడ  

బాు 

స్తంగతీం శ్రరతురస మవు 

గొలేూడు మారుతీ మవు 

"దమశ్రర" యారేగడడ  లక్ష్మమ      
రసద్ 

మండలి బుధ్ధ  రసద్ 

ఉండేల మాలక ండా మెడుడ  

క.ె విరకేనంద మూమిత (తరటన్) 

త.వి. రమణ (భెబెన్ మితేక్) 

ఉమా దేశఫొటే (నాా తృతృవ గితూ)  

మోటమమిర సరధ ి(ఆస్తేట లేియా) 

మమ్ ధనవంతమ ి(మసకట్) 

దామవసఽల సఽబాా మవు (కెనడా)  

గోవరధన్ మలలే ల (నాాజీలాండ్) 

డేతుయల్ నైజర్చు (తౄర న్ు) 

ణ టకూర రసద్ 

ెమమమజు రణేుగోతృల మవు 
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రణేాక ఆకరషణలు 
స్తవయ రచనా ఠనం, తుషణ తుల సహితా రసంగలు, నాతన ుసతకవిషకరణలు, ుసతక వికరయ ఱల, చమ్ రేదికలు, 

సరదా సహతిా తృో టీలు,  “సహితా "ర-జ" రణేాక రేదిక” (సహితారబెైన రశనలూ-జరబులు), అందరూ 
అటికుడు తృలగొ నే గొలుసఽ కథ, మమెననన.... 

రచభతలకు, వకతలకు విననం 

ఫారత దేశం ఎలేలు దాటి విదేఱలలో క వలం ణెలుగు సహణిాాతుకూ మాతరబే ెదద  పట రేసాత  తురవహించబడుతునన 
ముటటముదటి రయతనం గ ఈ మహ సభలు గ చామణిరా తమక గుమితంు తృర ందఽణాభ అతు విజాుల అభితృర యం.  
  
రతిషట తమకబెనై ఈ మహసభలలో రసంగించదలు్కునన వకతలు, తృలగొ నదలు్కునన రరు, తమ స్తవయ రచనలనఽ 
వితుంచదలు్కునన రచభతలు,  మమితున వివమలు ణెలుసఽకోదలు్కునన రరు ఈ కూరంద ి రమితు సంరదించండు. 
రసంగంఱలు తృర చీన సహతిాం నఽంచి ఆధఽతుక తృో కడల దాక ణలెుగు ఫాషసహిణాాలకూ సంబంధించినరే ఉండాలి. ణెలుగు 
ఫాష, సహణిాాలకు అంతమా తీయ సథ భలో గుమితంు కలిగించే రయణానలనఽ చమి్ంచడం ఈ సదసఽులో ఒక రధానాంశం.  

Vanguri Chitten Raju,  Vangurifoundation@gmail.com, 832-594-9054 
Sarada Akunuri, Sarada_Houston@yahoo.com, 281-235-4334   

Sai Rachakonda, SaiRacha@gmail.com,  (281) 235 6641 

 
                       సమకూమ  లాఫాలు 

ఈ అంతమా తీయ ణెలుగు సహితీ సదసఽు కు నమోదఽ చేసఽకునన రరందమిక ీకతూసం $150 విలువ గల  ణెలుగు ుసతకలు, 
ఒక తృటల స్త.డు, రలకటటలేతు మెండు మోజుల అతురవచతూయబెైన మధఽర సహిణాానఽభూతి, విందఽ ఫోజనమూ, ఉతతమ 
సహితీరేతతలణ  వాకూతగత మిచయం, ఉలాే సభమితబెైన ణెలుగు హసా రససవదనా లభిసత భ.  

నననయాదఽల కననతలేికూ సననజాజుల మాలలు అమిసాత   
ఆంధరక సమి వీరమాతకు సందరకరూర హరతులందిసాత   

మలుకమిగ  ణాాగమజుతు మగసఽధలో రవశిసాత   
కూచిూడు కయామతలేికూ నాటాాంజలులు సమమిసాత   

 రంచ సథ భ ఫాషగ ణలెుగు తలేికూ సహిణాాలంకరణలు చేసాత   
ముమిస్తతృో దాం మనందరం 

మనందరం ణెలుగు ఫాషభిమానఽలం 
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