
కనుల పండుగగా జరిగిన ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు 

సంఘం (టంటెక్సస )  

నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల 11వ వారికిోత్స వం వేడుకలు 

జూలై 15, 2018 డాలస్, టెక్స స్ 

ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) "నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల" తెలుగు సాహిత్య  వేదిక్ 11వ వార్షకిోత్స వం విశిష్ఠ అతిధుల 

సమక్షంలో అశేష అభిమానుల మధ్య  సాానిక్ ఫారమ ర్సస  బ్రంచ్ సెయంట్ మేరీస్ మలంక్ర చర్షి  ఆడిటోర్షయం లో, అధిక్ సంఖ్య లో 

పాలొ్గనె్  డాలస్ బ్పాంతీయ తెలుగు భాషాభిమానుల ఆదరాభిమానాలు చూరగంటూ, అత్య ంత్ వైభవంగా జర్షగాయ. బ్రవాసంలో 

నిరాటంక్ంగా 132  నెలల పాటు సాహితీ వేత్తల న్డుమ సాహిత్య  సదస్సస లు నిరవ హించటం ఈ సంస ావిశేషం. మధ్యయ హ్ె ం 

బ్పారంభమైన్ సాహిత్య  వేదిక్ వార్షకిోత్స వం శీలం క్ృషణవేణి అధ్య క్షత్న్ మర్షయు సమన్వ యక్ర త వీరె పు చిన్సత్య ంగార్ష ఆధ్వ రయ ంలో 

నిరవ హించబడిన్ది.  

భారత్దేశం నుండి వచిి న్ ముఖ్య  అతిథులు, డాలస్ లోని తెలుగు భాషాభిమానులు, సాహితీ బ్ియులు జ్యయ తి బ్రజవ లన్తో 

కారయ బ్క్మం బ్పారంభమైంది.కారయ బ్క్మంలో ముందుగా సాహిత్య  వేదిక్ సమన్వ యక్ర త వీరె పు చిన్సత్య ం గారు 2018 సంవత్స రంలో 

జర్షగిన్ సాహిత్య  కారయ బ్క్మాల గుర్షంచి మాటాడారు. డా స్సధ్ క్లవగుంట గార్ష లాసయ  స్సధ్ అకాడమీ విద్యయ రాులైన్ 

బ్ావణి,హాసిని, బృంద, రుషిత్, బ్ావయ , సిర్ష,  శీ నినిధి, ఇషా కె, వినిష, ధ్యబ్తిశీ ని బ్పారనాా గీత్ం ఆలించారు. విశిష్ఠ అతిథి 

ఎన్.ఎస్.మూర్షతగారు "అనువాద కథలు" అంశం మీద తను స్వ యంగా తర్జుమా చేసిన కొని్న  కథలు వాటి  ప్రాముఖ్య తను వివరిస్తూ  

బ్రసంగించారు. విశవ రతి టీ.వీ.ఆర్స.కె.మూర్షతగారు "అనె్ మయయ  సాహిత్య ంలో సాంఘిక్ సమాన్త్వ ం" అంశం మీద బ్రసంగించడం 

సాక్షాత్తూ  నందకంశ స్ంభూతుడూ శ్ర ీవంకటేశవ ర సావ మివారి ప్రియ భక్తూడైన శ్ర ీఅని మాచార్జయ ల వారి కీర ూనల గురించి మాటా్లడటం 

ఆ శ్ర ీసావ మి వారి అనుప్రరహంగా భావిస్తూని్న ను అన్న తెలియజేశార్జ. ప్రరముఖ్ వంప్రటిలోక్వవ స్ట ్స్ంతోష్ గార్జ తన అద్భు తమైన 

ప్రరదరస నతో అందరిన్న ఆనందడోలికలాో ముంచెత్తూర్జ.సత్క ళాభారతి సత్య నారాయణగారు "క్ళలు-సంసక ృతి" గుర్షంచి 

మాటాడారు. నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సాారకులను, ఇరప టి ద్యకా బ్రతి సంవత్స రం సాహిత్య  వేదిక్ నిరవ హించిన్ 

సమన్వ యక్ర తలను ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు సంఘం ఘన్ంగా సత్క ర్షంచింది. బ్రభల అంజలి, కాక్ర ాదీిక్, బ్రభల ఆరతి వాగ్గయొకార 

వైభవం తెలుపుతూ ఆలించారు. డా.వైజరుస  రలస్సబ్బహ్మ ణయ ంగారు "సంగీత్ సాహిత్య  సమన్వ యం"  అంశం మీద 

బ్రసంగించారు. ముత్తతవి రవీంబ్ధ్నాథ్ గారు "తెలుగు సంసక ృతి - ఒక్ రర్షచయం"  అంశం మీద బ్రసంగించారు.  

టంటెక్సస  అధ్య క్షులు శీలం క్ృషణవేణిగారు త్మ సందేానెి  సభకు వినిించారు. బ్రఖ్యయ త్ తెలుగు రచయత్ శీ నిచిలక్మర్ష త 

గారు రచించిన్ "రయ్యయ ళి రంరమ్మ "  హాస్య  న్నటికను ప్రరభల శ్రనీ్నవాస్ట గారి దరశ కతవ ంలో నటీనటులు ఇంగువ లావణ్య ,త్డిమేటి 

క్ళాయ ణి, గోలేటి శీ నిరాం చక్క గా బ్రదర్షశ ంచారు. వీరె పు చిన్సత్య ంగారు సాహిత్య  వేదిక్ అధ్య క్షుల సందేానిె  సభకు వినిించారు. 

డా. న్ందమూర్ష లక్ష్మమ  పారవ తిగారు ఎన్.టీ.ఆర్  జీవిత చరిప్రత అయిన "ఎదురులేని మనిషి" పుసతక్ ఆవిషక రణ 

గావించారు. ిదర "సంసక ృత్ంలో చమత్కక రాలు" అంశం మీద బ్రసంగించారు. బ్రముఖ్ న్ృత్య  దరశ కులు డా.హ్లం ఖ్యన్ ఆవుల 

క్ళాయ ణిగార్ష అభిన్య కూచిపూడి డాన్స  అకాడెమీ క్ళాకారులు మేక్ల నైషా, ఆవుల అభిన్య్, కోలి శీ నివలి,ా కండల న్బ్మత్,కండల 

అంషిక్, న్ల ాసమీక్ష, క్బ్ర దీషణ, వెలగ మహిత్, గూడ అనీక్, మంతెన్ రాధిక్, కండబోయన్ శృతితో క్లిసి తెలుగు భాష చర్షబ్త్ 

విశేషాలను తెలుపుతూ "తెలుగు బ్రసాాన్ం" అనే న్ృత్య  రూరకానిె  బ్రదర్షశ ంచారు. 

 విచ్చి సిన్ సాహితీ బ్రముఖులందర్షని ఉతూర టెకస స్ట తెలుగు స్ంఘం (టంటెక్సస ) అధ్య క్షులు శీలం క్ృషణవేణి, 

ఉత్తరాధ్య క్షులు వీరె పు చిన్సత్య ం మర్షయు కారయ వర ొబృందం, పాలక్మండలి అధిరతి కని్న రంటి చంప్రద మ్రియు బ ందం 

ాలొ్గన్న పుష్ప  గుచచ ం , దు శా లువ మర్షయు జా్ఞిక్లతో బ్ేక్షకుల క్రత్కళ ధ్వ నుల మధ్య  సనామ నించారు. తెలుగు భాష్ అభివ ద్ధని్న 

ఎలవాేళలా  ప్రోతస హిస్తూ  , ఈ 11 వ సాహితయ  వేద్ధక వారికిోతస వాన్నక్వ తమ్వంతు ధన స్హాయం అంద్ధంచిన ోష్క దాతలను 

అబినంద్ధస్తూ , స్ంస్థ వారిన్న జా్ఞికలతో స్న్నమ న్నంచినద్ధ. 

 బ్రసార మాధ్య మాలైన్ ఫన్ ఏషియ్య, టీవీ9, టివి5 , టి.ఎన్.ఐ, తెలుగు టైమ్సస  లక్త క్ృత్ఙ్తా్కపూరవ క్ అభివందన్ములు 

తెలియజేారు. ఎంతో క్ృషి, సమయం వెచిి ంచిన్ టంటెక్సస  సాహితయ  వేద్ధక కమిటీ, కారయ వర ొసభ్యయ లకు మర్షయు వివిధ్ క్మిటీ 

సభ్యయ లకు, సవ చఛ ంద కారయ క్ర తలకు బ్రత్తయ క్ అభిన్ందన్లు తెలిపారు. 

 

కారయ బ్క్మంలోని ఛాయాచిబ్త్కలను ఈ బ్రంది లంకెలో చూడవచ్చి ను. 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/NNTV-11th-Anniversary-07152018/ 
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