ట ాంటెక్స్ సాహిత్య వేదికపై తెలుగు వెన్ెెల కురిపిాంచిన ఉగాది కవి సమ్మేళనాం: ఘనాంగా ముగిసిన 69 వ సదసస్
ఏప్రిల్ 21, 2013, డాల్ల స్/ఫో ర్టువర్త్, టెక్సస్
ఉత్్ ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ సమర్పంచిన "నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్" 69 వ సదససస ఆదివార్ం, ఏప్రిల్ 21
వ తేది సాానిక్ డీ.ఎఫ్.డబ్ల్
ల ూ. హిందూ దేవాల్య పాింగణంల్ో సాహిత్యవేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీమతి సరంగ్రెడడి శార్ద అధ్యక్షత్న
నిర్వహించబ్లడడనది. ప్ివాసంల్ో నిరాటంక్ంగా 69 నెల్ల్ పాటు ఉత్్ మ సాహితీ వేత్్ల్ నడుమ సాహిత్య సదసససల్ు నిర్వహించడం ఈ
సంసా విశేషం. డాల్ల స్ పాింతీయ భ షాభిమానసల్ు, సాహితీ ప్రయ
ి ుల్ు అధిక్ సంఖ్యల్ో అత్యంత్ ఆసక్త్ తో ఈ సమావేశానిక్త విచ్ేేసార్ట.
సాానిక్ చినాెర్టల్ు జంగేటి మహితా, చ్ామక్ూర్ క్ీర్ , ధ్ర్మప్ుర్ం నేహ, వసకర్ల శ్రీయ ఆధాయతిమక్ పాిర్ాన మర్యు ఒక్ దేశభక్త్ గీత్ంతో
సభనస పాిర్ంభించడం జర్గ్ంది. ఉగాది సందర్భంగా జర్గబ్లే

క క్వి సమేళమానానిక్త మన ఆసాాన అవధాని ఆచ్ార్య ప్ూదూర్త జగదీశవర్న్

గార్ట అధ్యక్షత్ వహించ్ార్ట.
సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీమతి సరంగ్రెడడి శార్ద త్మ సావగాతోప్నాయసంల్ో షడిసో ప్ేత్మేైన క్వితా విందసనస ఆసావదించమని
సాహితీ ప్రియుల్ందర్క్ీ ఒక్ వినూత్ె మేైన క్విత్తో ఆర్ంభించ్ార్ట. ప్ితి నెల్ాజర్ప్ు క్ొనే నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్క్ు సభిక్ుల్క్ు
సససావగత్ం తెల్ుప్ుత్ూ త్న క్విత్నస వార్క్ే అంక్తత్ం చ్ేసార్ట.సాహిత్యవేదిక్ మొదటి భ గం నవర్సభర్త్మ
అత్యంత్ ఆసక్త్క్ర్ంగా జర్గ్ంది. క్ొదిి రోజుల్ముందే జఞానప్ీఠ్ ప్ుర్సాకర్ం అందసక్ునె ప్ిముఖ్ ర్చ

న క్వితాప్ఠనంతో

త్ శ్రీరావూర్ భర్దావజ్ ర్చనా

జేవిత్ంల్ోని ప్ిధాన ఘటు ల్నస శ్రీ ఆయుల్ూర్ బ్లసరవ సభతో ప్ంచసక్ునాెర్ట. శ్రీమతి పాల్ూర్ ససజన త్మ “నవర్స నార్” క్విత్ల్ో
నవర్సాల్ొలిక్తంచ్ే సీ్ ీ మ్ర్ట్ల్నస ఉటంక్తస్ ూ చక్కని క్విత్ చదివి అందర్కట ఆక్టుుక్ునాెర్ట. శ్రీమతి నిమమగడి ససబ్లబల్క్ష్డమ విజయ నామ
సంవత్సర్ ఉగాది ప్ై చక్కని క్విత్నస చదివి అందర్కట అల్ర్ంచ్ార్ట. శ్రీ క్నెెగంటి చంది "నిర్ిమిత్్ ం" క్విత్ని చదివి వినిప్రంచ్ార్ట. శ్రీ
విజయ మదసిక్ూర్ చందిహాస్ ఇటీవల్ అమర్టల్ ైన ప్ిముఖ్ గాయక్ుడు శ్రీ ప్ీ.బీ శ్రీనివాస్ పాడడన మధ్సర్ గీతాల్నస గుర్ట్
చ్ేససక్ునాెర్ట. ఆ అమర్ గాయక్ుడడ ఆత్మక్ు శాంతి క్ల్గాల్ని ఆశ్రంచ్ార్ట. డా.జువావడడ ర్మణ ననెయ, తిక్కన,పో త్న ప్దాయల్ు చక్కగా
పాడడ అందర్ మనెనల్ు ప ందార్ట. ట ంటెక్సస ఉపాధ్యక్షుడు డా. ఊర్మిండడ నర్సరంహారెడడి మన సంసా దీర్క్
ఘ ాల్ప్ు సభుయల్ు, క్ీర్ శేషుల్ు
శ్రీమతి ఆక్ుండడ ససమతి క్ల్ం నసండడ జఞల్ువార్న క్వితా సంక్ల్నం ల్ోని "బ్లంగార్ట త్లిల ", "సల్

కర్ట", "ఆధ్సనిక్ ఆంధ్ి చర్త్ి"

క్విత్ల్ు వినిప్రంచి ఆ ఆతీమయ మాత్ృమ్ర్్క్త ఘన నివాళి అర్పంచ్ార్ట.
విరామంల్ో సాానిక్ ప్సంద్ రెసు ారెంట్ వార్ందించిన వేడ,డ వేడడ అల్ాపహార్ం (ప్ునసగు) మర్యు తేకటర్ట అందర్ూ సీవక్ర్ంచ్ార్ట. ప్ిముఖ్
ర్ంగసా ల్ నటుడు డా.అక్తకరాజు ససందర్ రామక్ృషి గార్ సీవయ సీసప్దాయల్ు, తేటగీత్ుల్ని శ్రీ బ్లసాబ్లతి్ న శ్రీనివాససల్ు చదివి వినిప్రంచ్ార్ట.
“మాసానిక్ో మహకటయుడు” శ్రర్ిక్ సందర్భంగా ఏప్రిల్ల ో ప్ుటిునటువంటి తెల్ుగు ప్ిముఖ్సల్ు నండూర్ రామమోహన రావు, క్ందసక్ూర్
వీరేశలింగం ప్ంత్ుల్ు,క్ొండవీటి వెంక్టక్వి, గొల్ల ప్ూడడ మార్టతీరావు మర్యు మొహమమద్ ఖ్ాదిర్త బ్ల బ్లు గార్ని శ్రీ క్ే.సీ.చ్ేక్ూర్ సభక్త
గుర్ట్ చ్ేసార్ట. తానాల్ో నిర్వహించబ్లే

క “గీతానాంజలి” గేయ ర్చనల్ పో టీ గుర్ంచి తానా సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్ర్్ శ్రీ మదసిక్ూర్

విజయ చందిహాస్ గార్ట సభక్ు తెలియజేసార్ట. ట ంటెక్సస క్ార్యవర్గ సభుయడు శ్రీ మల్ల వర్ప్ు అనంత్ ప్ిస్ సత్ డాల్ససల్ోని ప్ిక్ృతిని గుర్ట్

చ్ేస్ ూ త్న సీవయ క్విత్ "వసంత్ంల్ో హేమంత్ం " చదివి వినిప్రంచ్ార్ట. అల్ాగే నాట్స వార్ట నిర్వహిస్ సనె క్ , ఫో టో క్విత్, క్విత్ల్
పో టీల్ గుర్ంచి శ్రీ మల్ల వర్ప్ు అనంత్ వివరాల్నస అందించ్ార్ట. శ్రీ క్ాజఞ ససరేశ్ బ్ల ప్టల క్ు చ్ెందిన చిత్ిక్ార్టడడ ఉత్్ మ ఫో టోక్త సపందిస్ ూ
ఒక్ క్విత్నస చదివార్ట. ప్ల్ల ప్డుచస ప్ళిి చూప్ుల్ సందడడని గుర్ట్ చ్ేస్ ూ శ్రీ అటల ర్ంగారెడడి సభల్ో ఉనె అందర్కట ప్ల్ల టూర్ట విహార్ం
చ్ే

ంచ్ార్ట.శ్రీశ్రీ మహాప్ిసా ానం నసండడ "రాక్షస ఉగాది" క్విత్నస శ్రీ షేక్స నసీం చదివార్ట.

ట ంటెక్సస అధ్యక్షుడు శ్రీ మండువ ససరేష్ మాటల డుత్ూ “ఉగాది ఉత్సవాల్ ప్ిధాన వేదిక్ప్ై నిర్వహించ్ాల్నసక్ొనె క్విసమేళమానం 69వ
సదసససల్ో అత్యంత్ ఆసక్త్క్ర్ంగా జర్గడం త్మక్ు ఆనందంగా ఉంది” అనాెర్ట. ట ంటెక్సస క్ార్యదర్ి శ్రీ జొనెల్గడి ససబ్లిహమణయం,
క్ార్యవర్గ సభుయల్ు శ్రీ చ్ామక్ూర్ బ్ల లిక, శ్రీ వీర్ిప్ు చినసత్యం, పాల్క్ మండలి అధిప్తి డా. సర.ఆర్త.రావు ఈ క్ార్యక్ీమంల్ో పాల్ొగనాెర్ట.
సభనస ముగ్ంచ్ే ముందస ఆచ్ార్య ప్ూదూర్త జగదీశవర్న్ త్మ అవధానం అనసభవాల్నస గుర్ట్ చ్ేససక్ుంటూ ఆ జఞాప్క్ాల్ నసండడ క్ొనిె
ప్దాయల్నస క్మమగా పాడార్ట. తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ క్ార్యవర్గ బ్లృందం వందన సమర్పణ చ్ేస్ ూ ఉగాది క్వి సమేళమానం ప్ూర్్ సా్

ల్ో

చక్కగా జర్గ్నందసక్ు సంతోషరస్ ూ ఈ క్ార్యక్ీమానిక్త అధ్యక్షత్ వహించి , వెనసెదనసెగా నిలిచి జయప్ిదం చ్ేసరనందసక్ు ఆచ్ార్య ప్ూదూర్త
జగదీశవర్న్ గార్క్త క్ృత్జా త్ల్ు తెలిపార్ట. క్ార్యక్ీమానిక్త విచ్ేేసరన వివిధ్ సాహితీ ప్రియుల్క్ు, వేదిక్ క్లిపంచిన డీ.ఎఫ్.డబ్ల్
ల ూ హిందూ
దేవాల్య యాజమానాయనిక్త, ప్ిసార్ మాధ్యమాల్ ైన దేశ్ర పాలజఞ, టీవీ5, టీవీ9, రేడడయో త్ర్ంగ్ణి, రేడడయో గానససధ్ వార్క్త మర్యు ప్సంద్
రెసు ారెంటు యాజమానాయనిక్త క్ృత్ఙ్ా తా ప్ూర్వక్ అభివందనముల్ు తెలియజేసార్ట.

