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ఆహ్వవన్ేం 

ఆచారయ/డాకరర్/శ్ర/ీశ్రమీతి....................................................................................................................... 

ప్రా చీన కాలెంలో సీర కిీ విశిష్ర  సాా నెం ఉెండేద.ి కాల కమీెంలో సీర కిీ నాటి గౌరవెం తగగడమే కాక, ఆమ ను క విలాస 

వసుర వుగా రిగణిెంచారు. సీర తీు వెంట ఇెంటికే రిమితెం చేస ితన అసిరత్ావతుి కోలోోయేలా చేసారు. అణచివేతకు 
గురవుతుని సీర లీు విముకిర కోసెం తనడుతూ తమ సీవయ చ ైతనాయతుి,అభిమానాతుి  ెంప్ ెందిెం 
జేసుకోవడెంలో రూప్ ెందిన ఆ ఆలోచనా విధానమే సీర వీాదెం. అదేవిధెంగా సమాజెంలో తలి్లదెండుర లు లేతు 

అనాథలు, తలి్లదెండుర లు ఉనాి తురాదరణకు గురైెన బ్ాలలు, వారు జీవితెంలో ఎదుర్కెంటుని సమసయలు ఎనని 

ఉనాియ. త్ లుగు సాహితయెంలో సీర లీకు, బ్ాలలకు అతయెంత ప్రా ధానయత ఉెంది.ఈ నేథయెంలో ఎనని రచనలు 
వచాచయ. సీర లీను, బ్ాలలను వసుర వుగా సీవకరిెంచి రచిెంచిన రచనల్లి వ లుగులోకి త్ చిచ, వాటితు విశ్లిషిెంచి 

రిశ్ోధక వాయసాల్లి సమరిోెంచ ే అవకాశ్ెం కల్లోెంచడాతుకి ఈ సదసుస ఏరాోటు చేసుర నాిెం. ఇతిహ్మసాలు, 
ురాణాలు, కావాయలు, రబ్ెంధాలు, శ్తకాలు, యక్షగానాలు, జానద కవితవెం, ఆధుతుక కవితవెం, నాటకాలు, 
నాటికలు, కథలు, నవలలు ముదలెైన రకియీల నుెంచి ఈ విష్యాతుి సేకరిెంచి రిశ్ోధనా త్రా ల్లి 

సమరిోెంచవచుచ. త్ లుగు శ్ాఖ, ఎ ి టిరుల్ ఐటి, ఆర్.జి.యు.కె.ట,ి ఆర్.కె.వాయలీ మరియు స.ిఐ.ఐ.ఎల్, 

మ ైసూర్ వారి సెంయుకర ఆధవరయెంలో మూడు రోజుల జాతీయ  సదసుసను ఆర్.కె.వాయలీ ప్రా ెంగణెంలో జరడాతుకి 

తురాయెంచాెం. ఈ సదసుసలో మీ రిశ్ోధనా త్రా ల్లి సమరిోెంచడాతుకి మిమాల్లి సాదరెంగా ఆహ్మవతుసుర నాిెం. 

మీరు ఎుోడు వసుర నిద,ి ఏ త్ారీఖున రిశ్ోధనా త్రా తుి సమరిోెంచేద ి  వివరెంగా ముెందుగా 
త్ ల్లయజేయాల్ల. రిశ్ోధనా త్రా ల్లి మారిచ 15 వ త్ారీఖులోగా ఈ కిెంది చిరునామకు మాకు అెందేటటుర  

ెంిెంచెండ.ి రయాణ ఖరుచలు స.ిఐ.ఐ.ల్, ఆర్.జి.యు.కె.టి తుయమ తుబ్ెంధనలను అనుసరిెంచి ఇవవడెం 

జరుగుతుెంద.ి మీరు రయాణెం చేసిన రైెలు/బ్సుస టికెటి  ఆధారెంగా చారీీలు చ లి్లసార ెం. 
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