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లండ : 2ా3 4క��5� ల�67 ల+ శ4�ారం 9ెల�గ�
అ2= �ి5>ష  (9@A) ఆధCరDంల+ నల� �Fండ Gల�� �ాసుల�
శ4�ారం నందన J@మ సంవత�ర ఉ�ా-. �/డ1కలను
ఘనం�ా జరNపOక�J@PరN. Gల�� �ా�ి అ5న 9@A ట(7Q
RSండ� T@కQ� -@2= U &ామ�ల� ఈ �/డ1కలను
4రCVWంX@రN. మ�ందు�ా య�-@ Z[4�ాసశర\ పంX@ంగ
పఠనం Xే_ారN. ఈ సందర`ం�ా 4రCVWం�న 2ాంసaృcక
�ారDక[మ�లల+ 9ెల�గ� మVWళ �ి\త, లండ  క� Xెం-.న

�e�య� ప(ద&�fం�న కg� పhTi, �ా_ా!తD నృతDం (ఫhDజ ) klళ$ంపO ఆకటmQ క�ం-.. �ిn
�ాయక�ల� మ�ళ$క, Z[కృషo  �ాTiన �p9@ల� kqrమర�ింX@5. ప(మ�ఖ జtనపద కuv�ారNడ1 �wరటx
�yంకనP ఆల�ిం�న ‘‘�ాJzXె!నమ�\... వర-ొXె!నమ�\’’ �ాటక� ��(|క�ల కర9@ళ ధCనుల�
}నPంట~5.

మ�ఖDం�ా T@కQ� జ�Dత�� ఆం�e�య�ల9� క��ి 4రCVWం�న
వ�� , ��ట~�, జt7, ��బ� రN� ల UగA బం-� అపOర�పం�ా
2ా��ం-.. ఇం�ా సు�\త బృందం _ా�ీ� �య, జtనపద నృతDంల+
‘‘�yంకట��&� జ&� �ర కటmQ క�4, వంకజడల మల�� పhల� ��టmQ క�4
9ెల���ంటx ఆడ�ిల�  వ�!ం-.’’ అంట� �ాTiన �ాట అల&�ంపజe�ిం-..
ట�� య�ంక� ఆ�C4 ఈ �ారDక[మ�4�� �ాDఖ�Dత�ా
వDవహ&�ంX@రN. �ారDక[మంల+ �ిnనటmల� నందమ�&� బ~లకృషo ,
ఇంTiయ  V��క}షన� 9@ర� చం�, లండ  &�� '(Ti�  klయ�
V�ల�  �� [7, 9@A అధD|, �ారDదరNfల� Z[ధ�, మV�� ల� 9ె��ారN.
క$, రచ5త ��ా&�Ti� , సభ�Dల� ర$�ాం  బ~బ�, Z[4�ా7 &�Ti� , ఎంఎA న&��ం¢&ావO త-.తరNల�
�ాల£¤ J@PరN.

9ెల�గ��ారంద&�n ఒకaXwట Xే&ా!ల4...
ఇకaడ ప4Xేసు� నP 9ెల�గ��ారంద&�n ఒకaXwట Xే&�! మన పండ1గల�,
సంసaృc4, సంప(-@య�లను ప(c'ం'ంXేల� �ారDక[మ�ల�
4రCVWంX@ల4 2005ల+ 9@A �(ా రం¦ంX@ను. అప§టxనుం� ప(c
సంవత�రం �ారDక[మ�ల� 4రCVWసు� J@Pం.
- -@2= U &ామ�ల�, 9@A RSండ�, Gల�� �ా�ి

ఊరN $Ti�... �ాడ $Ti�
ఊరN $Ti� �ాడ $Ti� ఇంతదూరం వX@!ం. 9ెల�గ��ారN క4�ి���
ఆ�ాDయం�ా పల�క&�ంచుక�ంట~రN. 9ెల�గ� సంసaృª సంప(-@య�లను
ప(c'ం'ంXే పండ1గలను 4రCVWం�, 9ెల�గ��ారంద&�n ఒకaXwట క���
అవ�ాశం క�§ంచడం హ&�«ంచత��ం-..
- ర$�ాం  బ~బ�, Gల�� �ా�ి
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