
 “సర్వకళాసార్ం సాహిత్యం “ - ఘనంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ 135వ నెల 
నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదసస్ 
 ఘనంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ 135వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదసస్ 

అక్టో బర్ 21, 2018 డాలస్, టెక్్స్. 
ఉత్త ర టెక్్స్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్స్) సాహిత్య వేదిక్ సమరిపంచస "నెల నెలా తెలుగు వెనెెల" సాహిత్య సదసస్ ఆదివారం, 
అక్టో బర్ 21 న సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్రత శ్రీ వీరెపు చినసత్యం అధ్యక్షత్న ఘనంగా నిరవహించబడ ంది. పరవాసంలో 
నిరాటంక్ంగా 135 నెలలు పాటు ఉత్త మ సాహితీవేత్త ల నడుమ సాహిత్య సదసస్లు నిరవహించటం ఈ సంసథ  యొక్క విశేషం. 
భ షాభిమానసలు, సాహిత్య పి్రయులు, అధిక్ సంఖ్యలో ఆసక్తతతో ఈ సమావేశానిక్త విచ్చేసి, ఉతా్హంగా పాలగొ ని సభని జయపరదం 
చ్చసారు. 
క్ారయక్ీమంలో ముందసగా చినాెరులు  వేముల సాహితి, వేముల సింధ్ూర పరా రధనా గీత్ం తో క్ారయక్ీమం పరా రంభం అయ్యంది .  
త్రువాత్ మనబడ  చినాెరులు గురజాడ దచశభక్తత గీత్ం ఆలాపి్ంచ్ారు .. డా. ఊరిమండ  నరసింహ రెడ ి  - మన తెలుగు సిరి 
సంపదలు శ్రరిిక్న, నానసడ  , జాతీయాలు , పొ డువు క్థలు గురించి  పరశెలు  అడ గి సభిక్ులలో ఆసక్తత రేక్ెతిత ంచ్ారు.  చందరహాస్ 
మదసు క్ూరి ‘పి్లిచినా బిగువటరా’ పాట  పూరావపరాలు వివరించ్ారు. డా. ఆళ్ళ శ్రీనివాస్ రెడ ి  దచవరక్ ండ బ ల గంగాధ్ర్ తిలక్స 
క్వితా వైెశిషాో ానిె సో దాహరణంగా వివరించ్ారు, క్ నిె క్విత్లు చదివి వినిపి్సూత , అమృత్ం క్ురిసిన రాతిర తో ముగించ్ారు. రమణ 
జువావడ  గారు శ్రీనాధ్సని పదయ వైెభవానిె క్ నిె పదాయలు చదివి వివరించ్ారు. డా. పుదూర్ జగదీశవరన్ గారు ఆముక్తమాలయద 
లోని క్ నిె పదాయలనస రాగ యుక్తంగా చదివి వాటి అరధం వివరించ్ారు.శ్రీమతి ఉమా భ రతి గారు రాసిన ‘సరిక్ త్త  వేక్ువ’, 
‘నాత్యభ రతీయం’ పుసత క్ావిషకరణ క్ారయక్ీమం ఘనంగా జరిగింది. శ్రీ బసాబతిత న ‘నాటయ భ రతీయం’ మరియు ‘సరి క్ త్త  వేక్ువ’ 
పుసత క్ాలనస, రచయ్తిరని సభక్ు పరిచయం చ్చసారు.  

శ్రీమతి ఉమాభ రతి కోసూరి గారు మాట ా డుత్ు, సాహిత్యమంటే.. ఓ పుసత క్ం, వేమన పదాయలు మాత్రమే క్ాదస..క్ళ్లంటే 
‘త్క్తట త్ఝణులు’, రాగాలాపనలు మాత్రమే క్ాదస. ‘సహిత్సయ భ వం సాహిత్యం’ అంటే అనిె క్ళ్లు క్లగలసినదచ సాహిత్యం అని 
అరధం.  క్ళ్లలో క్వితావనిది అగీపీ్టం.  క్విత్వం సాహిత్యంలో అంత్రాాగం.... అని మనక్త తెలిసిందచ.  క్విత్వం అంటే దసుఃఖ్ారుత లక్ూ, 

శమీారుత లక్ూ, శోక్ారుత లక్ూ మానసిక్టలాా సానిె క్లిగించ్చ దివయ క్ళ్ అని నాటయశాసత రంలో భరత్ుడు అంట డు.   

రోజూవారీ జీవనంలో ..లాలిపాటల సాహిత్యం నసండ  భగవదొీత్ పరబో ధ్ పరవచనాలు వరక్ు క్ూడా అడుగడునా అపారమ ైన సాహిత్య 
వలారే. అసలు జీవించడం నసండచ సాహిత్యం పుటుో క్ ససత ంది అని క్ూడా అనవచసే. మానవ జీవనానిక్త గొపప మారొదరశక్ం 
మనక్ునె సాహిత్య సంపదచ అని, జీవన విధానానిె దిదసు క్ునేందసక్ు సరిదిదసు క్ునేందసక్ు క్ూడా మనక్ునె గొపప సాహిత్య 
సంపద ఎంతైెనా తోడపడుత్ుంది అని ఎందరో మేధావులు సూచించ్ారు.  అలాగే మనిషి యొక్క మానసిక్ ఎదసగదల, సంక్షేమాలప్ ై 
క్ూడా సాహిత్య, లలిత్క్ళ్ల పరభ వం త్పపక్ ఉంటుంది అని క్ూడా ఉండనే ఉంది.. ముఖ్యంగా అమ రిక్ాలో తెలుగు సాహితాయనిె 
మొదటి త్రం సాహితీ వేత్త లు ముందస త్రాల క్ందించ్చ విధానానిక్త ముగుు రాల ై అమ రిక్ాలోని సాహితీ వేత్త లందరిక్ీ ధ్నయవాదాలు 
తెలుపుక్ునాెరు. 



శ్రీమతి ఉమాభ రతి కోసూరి గారిని  ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక్ సభుయలు ,  అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రలం క్ృషణ వేణి, ఉత్త రాధ్యక్షుడు 
వీరెపు చినసత్యం, ఉపాధ్యక్షుడు క్ృషాణ రెడ ి  క్టడూరు, క్ారయదరిశ శ్రీలు మండ గ, పాలక్మండలి సభుయలు  శాలువా, జాా పి్క్ 
ఇచిే  ఘనంగా సత్కరించ్ారు. శ్రీమతి ఉమా భ రతి గారు త్ననస ఎంతో ఆదరించి, చక్కటి ఆతిధ్యం 
అందించిన  ట ంటెక్స్ క్ారయవరాొ నిక్త క్ృత్జాత్లు తెలియజేశారు.  ట ంటెక్స్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి క్ృషణ వేణి శ్రలం మాట ా డుత్ూ శ్రీమతి 
ఉమా భ రతి గారి నృత్య సేవలనస ఎంతో క్ నియాడారు మరియు త్న పూరవ పరదరశనలనస గురుత  చ్చససక్ునాెరు . సమనవయక్రత 
వీరెపు చినసత్యం సాహిత్యం మీద పే్రమ, మాత్ృభ ష మీద మమక్ారంతో విచ్చేసిన భ షాభిమానసలక్ు, సాహితీపి్రయులక్ు 
క్ృత్జాత్లు తెలిపారు.  
క్ారయక్ీమంలోని ఛాయాచితరా లనస ఈ లంక్ెలో చూడవచసేనస. 
https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/135th-NNTV-Sahitya-Vedika-
October21st2018 
 
ట ంటకె్స్ 135 వ  నెల నెలా తలెుగు వనెెెల సదసస్ గురించి సాహతి్య వదేిక్ బృంద సభుయడు శీ్ర మాడ  దయాక్ర్ 
సమరిపంచిన నివదేకి్. 
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