
 
అద్వితీయంగా విజయవంతంగా ముగిసిన మూడవ ప్రప్ంచ తెలుగు సాహితీ సదససు 

 
మార్చ్ ప్ద్వ, ప్దక ండు తారీకులలో హ్యూసట న్ నగరంలోని స  ంట్ థామస్ యూనివరిుట ీజోన్ు హాల్ ప్రా గణం 
జరిగని మూడవ ప్రప్ంచ సాహితీ సదససు అనూహ్ూమ ైన సాా యిలో విజయవంతంగా ముగిసింద్వ. అనకే 
ద్ేశాలనసంచి వేంచేసని మూడు వందలమండ ి అతిథసలతో, అతిరథ, మహారథసలతో ప్ండగ వాతావరణం 
జరిగని ఈ తెలుగు సాహితూ సమావేశాలు భారత ద్ేశం ఎలల ల ద్ాట ి విద్ేశాలలో కేవలం తెలుగు భాషా, 
సాహితాూలక ిమాతరమ ేప్రా ధానూత ఇచి్న మొటట మొదట ిసమావశేంగా ప్లువురు ప్రకటింఛారు.  
 

1. సదససు ఫొ టోలు:  (Courtesy Hema Nalini Tallavajjula, Chalapathi Akkaraju & several 
volunteer photographers) 

 
https://picasaweb.google.com/118322101400606000726/3rdPrapanchaSadassuMar

ch10112012HoustonTX# 

 

2. TV9 Special Broadcast:  

http://m.youtube.com/watch?v=ZfLqZfwJtZ0 

 

3. Video Links:  (Courtesy Sudesh Pillutla, Anil Kumar and TV 9) 

 

Life time Acheievment Awards 

 http://www.youtube.com/watch?v=DjWPy4hsYzc                                               

http://www.youtube.com/watch?v=hvqvpUt2Hok&feature=relmfu 

 

Inagural Session - 1 - http://www.youtube.com/watch?v=qww-ubNZb_8 

 

TANA Awards - http://www.youtube.com/watch?v=gqZKaEbm6Vc 

                        http://www.youtube.com/watch?v=gqZKaEbm6Vc&feature=relmfu 

 

Inaugural Speech by D. Kameswari:  

http://www.youtube.com/watch?v=oHUDvj5KPQQ 

 

Invited Guest Speech by Akkiraju Ramapathi Rao: 

http://www.youtube.com/watch?v=1wVArEwsQKM 

 

Keynote Address by Velcheru Narayana Rao - 

http://www.youtube.com/watch?v=nN9a7xeUcNo 

http://www.youtube.com/watch?v=hvqvpUt2Hok&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qww-ubNZb_8
http://www.youtube.com/watch?v=gqZKaEbm6Vc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=oHUDvj5KPQQ
http://www.youtube.com/watch?v=1wVArEwsQKM


                                                                    

http://www.youtube.com/watch?v=nN9a7xeUcNo&feature=relmfu 

 

Chief Guest Speech by Bhuvana Chandra - 

http://www.youtube.com/watch?v=BC6D-nwrRM4                                                                    

http://www.youtube.com/watch?v=nN9a7xeUcNo&feature=relmfu 

 

Janta Kavulu Asu Prasangam - http://www.youtube.com/watch?v=VkzG9baUWz4                                           

http://www.youtube.com/watch?v=VkzG9baUWz4&feature=related 

 

Invited Guest Speech by Dwana Sastry- 

http://www.youtube.com/watch?v=9CaMKogV8nA 

http://www.youtube.com/watch?v=9CaMKogV8nA&feature=relmfu 

 

Sadassu Ekagreeva Teermanam: 

http://www.youtube.com/watch?v=YqcGgYfRjU4&feature=relmfu 

                                                  

Daniel Negers, France: 

http://www.youtube.com/watch?v=srcp59kB1iY&feature=relmfu 

 

A few Sweeya Kavitha Pathanam:  

Pavani Sudhakar: 

http://www.youtube.com/watch?v=Eb8DL1AHY6k&feature=related 

Uma Pochampalli: http://www.youtube.com/watch?v=RNF6INJ0NkU 

Uma Kosuri:http://www.youtube.com/watch?v=TGZmqfkZdQk&feature=relmfu  

Siva Kumar: http://www.youtube.com/watch?v=sVVEjnXwM-I&feature=relmfu 

Rao Tallapragada: 

http://www.youtube.com/watch?v=ND4XLl50QQ8&feature=relmfu 

 

సదససు సమగర సమీక్ష: (సతూభామ ప్ప్ుు సౌజనూంతో) 
 

"మా తెలుగుతల్లలక ి మలలల ప్ూదండ" అంటూ శార వూమ ైన గీతికతో సదససుక ి శుభారంభం జరగిింద్వ. హ్యూసట న్ 
తెలుగు సాంసకృతిక సమితి అధ్ూక్షురాలు శ్రరమతి ఆకునూర ి శారద ఆహ్యతులక ి ఆతీీయ ఆహాినం 
ప్ల్లకారు. వంగూర ిఫౌండేషన్ అధ్ూక్షులు, సదససు ప్రధాన నిరాిహ్కులు శ్రర వంగూర ి 
చిటటట న్ రాజు సభకు తొల్ల ప్లుకులంద్వంచి ప్రధాన అతిథసలు కళాప్రప్ూరణ డా. అవసరాల (వింజమూర)ి 

అనసూయాద్ేవి, శ్రరమతి డ.ికామేశిర,ి శ్రర అకికరాజు రమాప్తిరావు, శ్రర భువనచందర, శ్రర యారలగడడ  లక్ష్మీప్రసాద్, 

శ్రర ద్ాి.నా. శాసిర ,ి శ్రర వేలచ్రు నారాయణరావు, శ్రర ప మీరాజు వేణుగోప్ాల రావు. గురు సహ్సరా వధాని శ్రర 

http://www.youtube.com/watch?v=nN9a7xeUcNo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=nN9a7xeUcNo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=9CaMKogV8nA
http://www.youtube.com/watch?v=srcp59kB1iY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Eb8DL1AHY6k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RNF6INJ0NkU
http://www.youtube.com/watch?v=sVVEjnXwM-I&feature=relmfu


డా.కడిమ ళ్ళ వరప్రసాద్, సహ్సరా వధాని శ్రర కోట లక్ష్మీనరసింహ్ం గారలనస వేద్వక మీదక ి సాదరంగా 
ఆహాినించారు.   
 

 

కళాప్రప్ూరణ డా. అవసరాల (వింజమూర)ి అనసూయాద్ేవి గారచిేత జోూతి ప్రజిలనంతో సభలు 
లాంఛనప్ూరిరగా ప్రా రంభమయాూయి. అమ రకిాలో ప్ుటిట ప రుగుతునన మన పిలల లకు తెలుగు భాష నేరుుతూ, 

మన సంసకృతిని అవిఛ్చ్ననంగా క నసాగించ ేగురుతరమ ైన బాధ్ూత చేప్టిటన తెలుగు గురువులకు సతాకరం 
ఈనాట ిసదససులో ప్రా రంభ అంశం. రాచక ండ శాయి గారి నిరిహ్ణలో తెలుగు గురువులల న శ్రరమతి నందసల 
ససజాత, శ్రరమతి గురుగంట ి అప్రణ, శ్రర కంబాల వీరభదర రావు, శ్రరమతి నరార  మమత, శ్రరమతి నరార  ప్దీలత, 

శ్రరమతి మాలారావు, శ్రర రాయవరం భాసకర్చ, శ్రర సరది్ ే ససధరీ్చ, శ్రర రుద్ార వఝల విజయ్, శ్రరమర ి అకకల 
విజయలక్ష్ిీ, శ్రరమతి వేద్ాంతం గాయతిర గారలకు ఘనంగా సతాకరం జరగిింద్వ. సహ్సరా వధానసలల న జంటకవులు 
ఈ అధాూప్కులకు ఆశ్రరిచన ప్ద్ాూలనస అంద్వంచారు. 
 

 

ప్రముఖ రచయితిర శ్రరమతి డి కామశేిర ి గారు ప్రా రంభోప్నాూసం చేయగా,  అకికరాజు రమాప్తిరావు గారు 
ప్రధానోప్నాూసం చేసారు. వేలచ్రు నారాయణరావు గారు కీలకోప్నాూసం చేసారు. అటుప  న యారలగడడ  
లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, భువనచందర గారు, ప్ారిస్ నసంచి వచి్న ఫ రంచ్ ప్ౌరుడు డానియిేల్ నెగరె్చు సిచ్మ ైన 
తెలుగు భాషలో తమ సంద్ేశాలనస వినిపించారు.  
 

 
తరువాత వంగూర ిఫౌండేషన్ వారు నిరిహించిన ఉగాద్వ ఉతర మ రచనల ప్ో టీ విజేతలకు బహ్ుమతి ప్రద్ానం 
జరిగింద్వ. "నా మొటట మొదట ి కథ" విభాగంలో విజేతలుగా వలలల ర ి రేవతి, కోసూర ి ఉమాభారతి, వీరెల్లల రవి 
ఎనినక కాగా, "నా మొటట మొదట ికవిత" విభాగంలో ఇందసప్ల్లల రమేష్, ప.ి హిమకిరణ్ విజేతలుగా నిల్లచారు. 

ఉతర మ కధానికా రచయితలుగా మందప్ాట ిసతూం, వేమూర ివేంకటేశిరరావు, డొ కాక శ్రరనివాస ఫణకిుమార్చ 
ఎనినకయాూరు. ఉతర మ కవితకు ఉమ ఇయుూణిణ , డొ కాక శ్రరనివాస ఫణికుమార్చ, మాద్వన రామకృషణ , జొననలగడడ  
మూరిర విజేతలుగా ఎనినకయాూరు. బహ్ుమతి ప్రద్ానం ప్ూరరయాూక వంగూర ిఫౌండేషన్ గౌరవ సంప్ాదకులు 
శ్రర ప మీరాజు వేణుగోప్ాలరావు గారు వేద్వకనలంకరించిన అతిథసలందరకి ీఙ్ఞా పకిలనస బహ్యకరించారు. 
 

 

అనంతరం శ్రర వంగూర ిచిటటట న్ రాజు మూడవ ప్రప్ంచ తెలుగు సాహితీ సదససుని ప్ురసకరించసకుని "తెలుగు 
భాషా సాహితాూల అభివృధ్వి  కోసం ఆంధ్ర ప్రద్శే్ ప్రభుతి యంతార ంగం చేప్టటవలసిన నిరాీణాతీకమ నై 
కారూకరమాల" విషయమ  ైఏకగీరవ తీరాీనానిన ప్రతిప్ాద్వంచారు. సభా నిరిహ్ణలో కీలక అంశాలనస ప్రకటించి, 

సదససులోని వివిధ్ అంశాలనస నిరిహించబో తునన నిరాిహ్కులనస సభకు ప్రిచయం చేసారు. 
 



 

భోజన తాంబూలాదసలు ప్ూరిర కాగాన,ే మనససకింప  న సాహితూ భోజన కారూకరమం ప్రా రంభమయిూంద్వ. 
ప్ుసర కావిషకరణతో మధాూహ్న కారూకరమం మొదలయిూంద్వ. తెననేట ిససధాద్ేవి గార ి"అమీ" కవితా 
సంకలనానిన శ్రర ప మీరాజు వేణుగోప్ాలరావు, శ ంఠ ిశారద్ాప్ూరణ గారి "ప్రతీచి లచఖలు" మరియు శరదసయ ుతి 
ప్ుసర కాలని శ్రరమతి డి కామేశిర,ి కనెనగంట ిచందరగార ికథాసంకలనం మూడో ముదరణని యారలగడడ  
లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, ప.ిఎస్. లక్ష్మీరావు గారి "లక్ష్మీస్ టేబుల్" అన ేదక్ష్ిణ భారత శాకాహార వంటల ప్ుసర కానిన 
శ్రర భువనచందర ఆవిషకరించగా, శ్రరమతి రెంటాల కలునా "తన్ హాయిా" నవల, ఉమా ప్ో చంప్ల్లల గార ి
"వరిషంచవ ేనీల్ల మేఘమా" కవితా సంకలనం, ఉమా ఇయుూణణణ  గార ిఓ అమీ ఆకోర శం" నవలలని క.ె 

శ్రరనివాసరావు గారు, శ్రరమతి కళాప్రప్ూరణ వింజమూర ిఅనసూయాద్ేవిగార ి"ఎందరో మహానసభావులు" 

ప్ుసర కానిన శ్రర అకికరాజు రమాప్తిరావుగారు,  "డి. కామశేిర ికథలు" ప్ుసర కం, ద్వవూ గార ి"అదృషటవంతుడు" 
ప్ుసర కాలని వంగూర ిచిటటట న్ రాజు, ద్ాినా శాసిర  ిగారి తెలుగు సాహితూ చరితర గరంధానిన వెలచ్ రు నారాయణ 
రావు గారు, వంగూర ిచిటటట న్ రాజు "అమ రకిాకమీ కథలు"  వెరస ిప్ధానలుగు తెలుగు ప్ుసర కాలు ఈ మహా 
సభలలో ఆవిషకరించబడాడ యి.  
 

ప్రతేూక ఆహాినితులల న బ్రరటన్ నివాస ిమాద్వన రామకృషణ గారు "ఐరోప్ాలో తెలుగు సాహితూం" అనన అంశంప   
మాటాల డగా, "మధ్ూప్రా చూద్ేశంలో తెలుగు సిా తిగతుల"ప   శ్రర బ్ర.వి. రమణగారు ప్రసంగించారు. ఫరా న్ు నసంచి 
సదససుక ివిచే్సని శ్రర డేనియల్ నెజెర్చు ఆంధ్రసాహితూంలో జానప్ద కథలల కవితాిలతో ఒక ఫ రంచ్ ద్ేశప్ు 
ప్రిశోధ్కుడగిా తన అనసభవాల గురించి మాటాల డారు. శ్రర కృతిర వెంట ిశ్రరనివాసరావుగారు తెలుగుసాహితాూనిక ి
సాహితూ అకాడెమీ చేససర నన కృష ిగురించి మాటాల డగా, శ్రర ద్ాి.నా. శాసిర  ి"తెలుగు కవితింలో హాసూం" అనన 
అంశంప   అనరగళ్ంగా మాటాల డ ి శోర తలనస ఆనంద్వంప్చసేారు. రాయవరం భాసకర్చ గారు "నీతి ప్ద్ాూలు 
సమకాలీన విశలలషణ" అనన అంశంప   మాటాల డారు.  సహ్సరా వధానసలు శ్రర కడిమ ళ్ళ వరప్రసాద్, శ్రర కోట లక్ష్మీ 
నరసింహ్ం గారుల  కల్లసి చేసిన జంట కవుల ఆశుప్రసంగం సదససూలనస బాగా  అలరించింద్వ. 
 

 

తరువాత సవియరచనా ప్ఠనం జరగిింద్వ. ఈ అంశానిన కిరణ్ ప్రభ నిరిహించగా, రాయుడు వృధ్సి ల, 

గిరిజాశంకర్చ, ఉమాభారతి, ప్ో చంప్ల్లల ఉమాద్ేవి, తుమీల కుటుంబ రావు, కిరణ్ చకరవరుర ల, జొననలగడడ  
మూరిర, క మరవోలు సరోజ, వెంకటరాజు, రామకృషణ  మాద్వన,  ముతాూల సవత మొదలల న 20 రచయితలు తమ 
రచనలనస చద్వవి వినిపించారు. 
 

 

తరువాత విశివిద్ాూలయ వేద్వకనస "పిలల లలో ప్ఠనాసకిర ప ంప్ొ ంద్వంచడం ఎలా?" అనన నాంద్ీ ప్రసార వనతో 
జంప్ాల చౌదరిగారు నిరిహించారు. వేమూర ివేంకటేశిరరావుగారు యూనివరిుట ీఆఫ్ కాల్లఫో రినయా బెర్చక 
లీ లో జరుగుతునన తెలుగు విద్ాూబో ధ్న గురించి మాటాల డారు. విశివిద్ాూలయ విద్ాూరుా లు ప్ో కల శిరీష, 

క విల్ల ఆరతి కామేశిర,ి విరళ్ భాయ్ భకర, కిరసట ఫర్చ జాన్ బార ం, శ ంఠ ి ప్ూజ లకు తానా ప్ురసాకరాలు 



బహ్యకరించడం జరిగింద్వ. వంగూర ి ఫౌండషేన్ వార ి ఉతర మ విద్ాూరిా ప్ురసాకరం కర్చు టటన్ డ.ి కాలవ ే క ి
లభించింద్వ. ప్ురసాకరాల బహ్ుమానం తోటకలర ప్రసాద్, అఫుర్చ, వేలచ్రు నారాయణరావు గారల చేతుల 
మీదసగా జరిగింద్వ. 
 

 

ఈ కారూకరమం అనంతరం, సాహితీసదససుక ి మకుటాయమానమ ైన "జీవన సాఫలూ ప్ురసాకర మహాసభ" 

వేడుకగా జరగిింద్వ. శ్రరమతి డ.ికామేశిరిక,ి శ్రర అకకిరాజు రమాప్తిరావుక ివంగూర ిఫౌండేషన్ వారు లల ఫ్ టట ం 
అఛీవెీంట్ అవారుడ లనస అంద్వసూర  కిరటీాలతో, కరపుర దండలతో, దసశాాలువలతో, సనాీన ప్తార లతో 
గౌరవించారు. తరువాత సనాీన గరహీతలకు ప్ుషాుభిషేకం కావించారు. ఎంతో వేడుకగా జరగిిన ఈ 
సతాకరానిన సభికులందరప కరతాళ్ధ్ినసలతో ఆదరించారు. 

 

 

సాయంకాలం ఏడుననరకు తెలుగు సాంసకృతిక సమితి వారు ఆహ్యతులందరకి ీ ఏరాుటు  చేసని 
గౌరవవిందసతో సదససు మొదటిరోజు కారూకరమం సంప్ూరణమయిూంద్వ.  
 

 

ఆద్వవారం హ్యూసట న్ తెలుగువారిక ి ఉతాుహ్ంగా తెలల వారింద్వ. సదససు సాలానిక ి చేరుకుననవారంతా 
ఫలహారాలు సేవించి శనివారం నాడచిి్న గొలుససకథక ి తామిచి్న ముగింప్ులని నిరాిహ్కులకి 
సమరుించారు. 
 

 

తొమిీద్వ గంటలకు "జయజయజయ పిరయభారత జనయితీర" అనన గీతంతో సభ ప్రా రంభమయిూంద్వ. 
రెండవరోజు ప్రా రంభ వేద్వక ప్రా రంభోప్నాూసం "మాండలీకంలో రచనలు" అనన అంశంప   నందసల 
ససశ్రలాద్ేవిగారు చేసారు. అనంతరం సహ్సరా వధానసలు డా.కడిమ ళ్ళ వరప్రసాద్ మరయిు కోట 
లక్ష్మీనరసింహ్ం గారుల  జంటకవుల ఆశుప్రసంగం చేసారు. 

 

 

భువనచందర గారు "సినిమాప్ాటలో సాహితూం" గురించి మాటాల డగా, శ్రరమతి డ.ికామేశిర ి "తెలుగు కథ 
ప్రిణామం" గురించి మాటాల డారు. వేమూర ివెంకటశేిరరావు గారు "తెలుగులో వె -కలునలు" అనన అంశంప   
ప్రసంగించగా, వంశ్రరామరాజు గారు "ఆంధ్రప్రద్ేశ్ లో సాహితూ ప్రభంజనం" అనన విషయమీీద మాటాల డారు. 

 

 

రెండవ ప్రసంగ వేద్వక శ్రర వె .వి.రావు గార ి ఆధ్ిరూంలో జరిగింద్వ. ఇందసలో తోటకలర ప్రసాద్ గారు "తెలుగు 
సాహితూంలో విద్ేశ్రయుల ప్ాతర" గురించి మాటాల డగా, మదసయ కలర ిచందరహాస్ గారు "కవితా సాక్ష్ాతాకరం" అనన 



అంశంప   ఉతేర జభరితంగా ప్రసంగించారు. జువాిద్వ రమణగారు "తొల్ల తెలుగు కవితిం" గురించి మాటాల డగా, 
మూరిర జొననలగడెడ  గారు "మనోళ్ళళ" ప   ప్రసంగించారు.  
 

 

మూడవ ప్రసంగ ఇననయూ నరశిెటిట గారు "మానవ విలువలు విప్ాురచదే్ాయ ం" అంటూ ప్రసంగించగా, 
శ్రరనివాసఫణికుమార్చ డొ కాక గారు "ఇంకెనానళ్ళళంటుంద్వ" అంటూ హాసూసో ోరకంగా మాటాల డారు. రావు 
తలాల ప్రగడ గారు "ధ్ూరజట ి విలక్షణత" అనన అంశంప   మాటాల డుతూ ధ్ూరజట ి కావాూలోల  నింద్ాససర తి గురించి 
సాధవకారకింగా మాటాల డారు. తెనేనట ి ససధాద్ేవిగారు "తెలుగు కవితా వికాస కరమం" గురించి మాటాల డగా, 
ప మీరాజు వేణుగోప్ాలరావుగారు సదససులో ఏం సాధవంచాం అని సమీక్ష చేసారు. 
 

 

భోజన విరామం తరువాత నాలుగవ ప్రసంగ వేద్వక కోసూర ిఉమాభారతిగార ినిరిహ్ణలో జరగిింద్వ. ఇందసలో 
మంగళ్గరి ిప్రమీలాద్ేవి "ఆరువందల ప్దసాహితూం" అనన అంశం మీద మాటాల డగా, భాసకర్చ ప్ుల్లకాల్ గారు 
"అకకడా ఇకకడా తెలుగు కథ వార యడంలో తేడాలు" అనన అంశంప   మాటాల డారు. మలల వరప్ు అనంత్ 
"తెలుగు నసడకిారం" మీద ఉప్నూసించగా, నసవం షేక్ గారు "తెలుగు సాహితూంప   మారికిజం ప్రభావం" అనన 
అంశంప   మాటాల డారు. శారద్ాప్ూరణ గారు "తెలుగు సాహితూంలో సంగీత శాసార ా లు" అనన అంశంప   మాటాల డగా, 
బాలాంతరప్ు రమణ శారద గారుల  మనసచరితరప   ప్రసంగించారు.  

 

 

చినన తేనీట ి విరామం తరువాత సదససు ముగింప్ు వేద్వకలో వంగూర ి చిటటట నార జు గారు బహిరంగ చర్నస 
నిరిహించారు. అమ రికా మరియు తెలుగునాట భాష, సాహితూ ప్ురోగతి, సమసూలప   అవగాహ్న, మన 
కరరవూం, మొదలల న కీలక అంశాలప   సమగరమ ైన చర్ జరగిింద్వ.  
 

 

నననయాదసల కననతల్లలక ి సననజాజుల మాలలు అరిుసూర , అమ రికాలో తెలుగుతల్లలక ి సాహితాూలంకరణలు 
చేసూర  వందన సమరుణతొ మూడవ ప్రప్ంచ తెలుగు సాహితీ సదససు ద్వగిిజయంగా ప్ూరరయిూంద్వ. 
 

 

 

 



 
 

ద్ీప్ప్రజిలనతో మూడవ ప్రప్ంచ తెలుగు సాహితీ సదససునస ప్రా రంభిససర నన డి. కామేశిర,ి భువన చందర, 
ద్ాినా శాసిర ి, యారలగడడ  లక్ష్మీ ప్రసాద్ మరయిు ఇతర ఆహాినిత అతిధ్సలతో  సభా నిరాిహ్కులు వంగూర ి
చిటటట న్ రాజు (వంగూర ిఫౌండషేన్ అధ్ూక్షులు), శారద్ా ఆకునూర ి(తెలుగు సాంసకృతిక సమితి అధ్ూక్షులు) 
 

 

 

 

 
ప్రధానోప్నాూసం చేససర నన భువన చందర 

 

 

ప్రా రంభోప్నాూసం చేససర నన డి. కామేశిర ి
 



 

ముగింప్ు వేద్వక నిరిహిససర నన వంగూర ి చిటటటన్ రాజు, శారద ఆకునూర ి మరయిు ఇతర కారూనిరాిహ్క 
సభుూలని సతకరిససర నన భువన చందర, యారలగడడ , వంశ్ర రామరాజు, ద్ాినా శాసిర ి తద్వతరులు 

 

 
 


