“చి .లలిత్ ఆదిత్య గన్నవరం కు “అవధాన్ యువరత్న”బిరుదుతో ఘన్ంగా సత్కారం”
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ ఆధ్వరయంలో “నెల నెలా తెలుగు వెనెెల” 133
వ సాహిత్య సదసససనస ఆదివారం, ఆగస్్ 19న డాలస్ లో శ్రీ వీరెపు చినసత్యం గారి ఆధ్వరయంలో ఘనంగా జరిగింది.
పరవాసంలో నిరాటంక్ంగా 133 నెలలుగా సాహితీ వేత్తల నడుమ ఈ సదసససలు నిరవహించటం ఈ సంసథ పరతయయక్త్. పరవాస భ రత్
సాంసకృతిక్ రాజధాని డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు, సాహితీ ప్రరయులు ప్ెదద సంఖ్యలో త్రలి వఛ్చి ఈ సమావేశానిె జయపరదం చయశారు.
కొత్త త్రం తెలుగులో మాటా డటమే క్ష్్ మవుత్ునె ఈ క్ంపయయటర్ శక్ం లో అమెరికా లో పుటట్ ప్ెరగ
ి ి నూనూగు మీసాల నూత్ె
యవవనం లోనే చి . లలిత్ గనెవరం అవధాని గా ఎదిగి ఇటు ఇంట అటు బయట దిగివజయంగా అవధాన జైత్రయాత్ర చయయడం
అందరినీ అబుురపరచయ విష్యం. 17 ఏళ్ా ఈ చిరుత్కి ఇది 6వ అవధానం. అందరిలో ఉత్కంఠనస రేప్న
ర ఈ అవధాన కారయక్ీమానికి
అమెరికా అవధానిగా ప్ేరనిెక్గనె డా. పుదూర్ జగదీశవరన్ అధ్యక్షత్ వహించారు. డొ కాక రామ్ సంధాత్గా,

చిలుకూరి

సత్యదేవ్ నిషరధ్ా ాక్షరి, డా. గన్నవరపు న్రసింహమూరిి సమసయ, కోట శరమ న్యస్తిక్షరి, డా. ఊరిమిండి
న్రసింహారెడిి దత్ి పది, డా. క్లవగుంట సుధ వరణ న్, డా. దొ డ్ల రమణ పురతణపఠన్ిం, డొ కతా ఫణి అపరసి ుత్ పరసింగిం పృచ్చకులుగత
వయవహరిించ్గత మన్ బడి విదయయరథులు కసత
ి రి పరణవ్ , తయడేపల్లల అభిరతమ్ ఆశువు అింశతన్నన కడ్ు సమరువింత్ింగత న్నరవహించ్డ్ిం మరొక
విశేషిం. యువ అవధయన్న గురథ విందన్ిం తో మొదలెటటి కతరయకరమము ఆదయింత్ిం ఎలాింటట తొటరరపతటర లేకుిండయ చ్లాకీగత న్వువత్ూ
న్వివసత
ి సమసయలన్ు పూరిసి త అిందరినీ అలరిింపచేస్తడ్ు. 'సింభ్రమమొిందగత దగదు చ్ిందురడ్ు ఢీకొన్ సతరయ గోళమున్' అన్న
సమసయన్న శివ తయిండ్వ సన్ననవేశతన్నన వరిణసి త పూరిించ్డ్ిం, తెలుగు ఇింగలలష్ భాషల న్న సమన్వయ పరథసత
ి ' తీవెలలు
ా కొనె దీవె
భూజము వలలా రండు క్లసర నడుచస రీతి దగునస' అనడం, వరూధినీ పరవరాఖ్య సంవాదములోని లోత్ులనస వివరించడం ఆహుత్ులని
అమిత్ంగా ఆక్టు్క్ునాెయి. వయససలో చినెవాడయినా నయసాతక్షరి పయరణలో భ గంగా సాధ్క్ుడికి కావాలిసన లక్షణాలని వివరిసత ూ గొపప
పరిణతిని క్నబరిచాడు. అపుపడయ కారయక్ీమం ముగిసరందా అనిప్రసత ూ చివరగా చి. లలిత్ అనిె పదాయలనస అవలీలగా ధారణ చయయడంతో
అవధానం దిగివజయంగా ముగిసరంది. సభికుల హరషదయవనయల మధయ ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగుసంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షురాలు క్ృష్ణ వేణి
శ్రలం , ఉత్త రాధ్యక్షులు శ్రీ చినసత్యం వీరెపు , ఇత్ర కారయవరగ సభుయలు, సాహిత్య వేదిక్ క్మిటట సభుయలు చి . లలిత్ ఆదిత్య
గనెవరం నస దసశశలువాతో సనాానించి, “అవధాన యువరత్న”బిరుదసతో ఘనంగా సత్కరించారు.
పరతేయక పరస్తర మాధయమాలెైన్ టీవీ 5, మన్ టట.వి,టట.ఎన్.ఐ, ఏక్ న్జర్ లకు కృత్ఙ్ఞ తయపూరవక అభివిందన్ములు తెల్లయజేస్తరథ.
కతరయకరమింలోన్న ఛయయాచితయరలన్ు ఈ లింకెలో చ్తడ్వచ్ుచన్ు.
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