“ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో క ందరు ప్రముఖులు“ - ఘనంగా
ముగిసిన ట ంటెక్స్ 134వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదసు్
ఘనంగా ముగిసన
ి ట ంటెక్స్ 134వ నెల నెలా తెలుగు వెనె
ె ల సాహిత్య సదసస్
సెపట ంె బరు 16, 2018 డాలస్, టెక్్స్.
ఉత్త ర టెక్్స్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్స్) సాహిత్య వేదిక్ సమరిపంచస "నెల నెలా తెలుగు వెనె
ె ల" సాహిత్య సదసస్
ఆదివారం, సెపట ంె బరు 16 న సాహిత్య వేదక్
ి సమనవయక్రత శ్రీ వీరెపు చినసత్యం అధ్యక్షత్న ఘనంగా
నిరవహించబడంది. పరవాసంలో నిరాటంక్ంగా 134 నెలలు పాటు ఉత్త మ సాహితీవేత్తల నడుమ సాహిత్య సదసస్లు
నిరవహించటం ఈ సంసథ యొక్క విశేషం. భ షాభిమానసలు, సాహిత్య పిరయులు, అధిక్ సంఖ్యలో ఆసక్తతతో ఈ
సమావేశానిక్త విచ్చేసి జయపరదం చ్చసారు.
క్ారయక్ీమంలో ముందసగా చినాెరులు వేముల సాహితి, వేముల సింధ్ూర “క్టెటదసరా వెక్
ై ుంటము”, “అనెమయయ
క్ుీతి” క్ీరతనలతో క్ారయక్ీమం పారరంభం అయ్యంది . దీపావళి గురించి రాసిన సవవయ క్విత్ చదివి వినిపించ్ారు. డా.
ఊరిమండ నరసింహ రెడి - మన తెలుగు సిరి సంపదలు శ్రరిిక్న, నానసడ , జాతీయాలు , పొ డువు క్థలు గురించి
పరశ్ెలు అడగి సభిక్ులలో ఆసక్తత రేక్ెతితంచ్ారు. డా. ఉమాదచవి బలల
ూ రి గారు చదివి వాటి అరధ ం పరశ్ెలు సమాధానాలు
అడుగుత్ూ సభుయలనస త్మ చమతాకరమైన సమధాలనాలతో ఆనందభరిత్ులనస చ్చశారు. దయాక్ర్ మాడ గారు
'చ్ాటువుల ' గురించి మాటూ డుత్ూ రక్ రక్ాల ఇతివృతాతలనస సో దాహరణంగా వివరించ్ారు. చివరగా బ వపెై బ వమరిది
రాసిన పదయం చదివి దాని భ వానిె వివరించి నవివంచ్ారు. డా. పుదూర్ జగదీశ్వరన్ గారు ఆముక్త మాలయద లోని ఒక్
పదాయనిె చదివి దాని అరధ ం వివరించ్ారు. లెనిన్ వేముల తెలుగు శాసనాల చరిత్ని
ర , పరిణామక్ీమానిె వివరించ్ారు.
సాహిత్య వేదక్
ి బృంద సభుయడు దయాక్ర్ మాడ ముఖ్య అతిథి శ్రీ వి.ఆర్.విధాయరిధ ని సభక్ు పరిచయం
చ్చశారు. నెలనెలా తెలుగు వెనె
ె ల సాహితీ సమావేశానిక్త ముఖ్య అతిధిగా విచ్చేసిన పరముఖ్క్ క్వి శ్రీ వి.ఆర్.విధాయరిధ
త్మ ఉపనాయసంలో పరపంచ సాహిత్య పునాదసలు,ఆధ్సనిక్ తెలుగు సాహిత్యంపెై పాశాాత్య ఆధ్సనిక్ సాహిత్య పరభ వాలు
, ఆధ్సనిక్ తెలుగు సాహితాయనిక్త మారగ దరశక్ులెన
ై వీరేశ్లంగం పంత్ులు , గురజాడ అపాపరావు, రాయపో ర లు
ససబ ారావు మొదలగు వారి పరసత ావన తెసత ూ ఆధ్సనిక్ తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక్కక మారగ ంలో పరముఖ్సలెైన క్ాళోజీ ,
శేషందర , అంపశ్యయ నవీన్ , పో టూ పలూ రామారావు మరియు క్ ందరు ఈత్రం క్వులు, రచయ్త్ల సాహిత్యం గురించి
చరిేంచ్ారు. ఇంక్ా అమరిక్ాలో జరుగుత్ునె తెలుగు సాహిత్య క్ుీషిని క్ నియాడారు. ముఖ్యంగా అమరిక్ాలో తెలుగు
సాహితాయనిె మొదటి త్రం సాహితీ వేత్తలు ముందస త్రాల క్ందించ్చ విధానానిక్త ముగుుడెై అమరిక్ాలోని సాహితీ
వేత్తలందరిక్ీ ధ్నయవాదాలు తెలుపుక్ునాెరు.

శ్రీ వి.ఆర్.విధాయరిధ గారిని ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక్ సభుయలు , అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రలం క్ృషణ వణ
ే ,ి ఉత్త రాధ్యక్షుడు
వీరెపు చినసత్యం, పాలక్మండల సభుయలు శాలువా, జాాపిక్ ఇచిే ఘనంగా సత్కరించ్ారు. శ్రీ వి.ఆర్.విధాయరిధ గారు
త్ననస ఎంతో ఆదరించి, చక్కటి ఆతిధ్యం అందించిన ట ంటెక్స్ క్ారయవరాగనిక్త క్ృత్జా త్లు
తెలయజేశారు. ట ంటెక్స్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి క్ృషణ వేణి శ్రలం మాటూ డుత్ూ శ్రీ వి.ఆర్.విధాయరిధ గారి సవలనస ఎంతో
క్ నియాడారు. సమనవయక్రత వీరెపు చినసత్యం సాహిత్యం మీద పమ
ర , మాత్ృభ ష మీద మమక్ారంతో విచ్చేసిన
భ షాభిమానసలక్ు, సాహితీపియ
ర ులక్ు క్ృత్జా త్లు తెలపారు.
క్ారయక్ీమంలోని ఛాయాచితారలనస ఈ లంక్ెలో చూడవచసేనస.

https://tantex.smugmug.com/organize/2018-Events/Sahitya-Vedika/134th-NNNTV-SahityaVedika-09162018
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