ప్రకృతి పాటలతో ప్ులకరించిన 107 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల
జూన్ 19, 2016 డాలస్, టెక్సస్
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదక్
ి ఆధ్వరయంలో "నెల నెలా తెలుగు వెనె
ె ల" సాహిత్య సదససస ఆదివారం, జూన్ 19వ
తేదన
ీ దేశీప్ాాజా టీవీ సట
ూ డియోలో సాహిత్య వేదక్
ి సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ అధ్యక్షత్న నిరవహించబడింది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 107
నెలల ప్ాటు సాహితీ వేత్తల నడుమ సాహిత్య సదసససలు నిరవహించటం ఈ సంసథ విశేషం. డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు, సాహితీ ప్రరయులు
ఈ సమావేశానికి విచ్ేేసర, జయప్రదం చ్ేసారు.
కారయక్రమంలో ముందసగా ప్రముఖ జానప్ద గాయని శీరమతి తేలు విజయ గారు చక్కని ప్లలా ప్ాటలు ప్ాడి సాహితీ ప్రయ
ర ులని అలరంచ్ారు.
మర కొనిె గంటలోా భ రత్దేశానికి తిరుగు ప్రయాణం చ్ేయవలసర వచ్చేనా క్ూడా తీరక్ చటససక్ుని ఈ కారయక్రమానికి వచ్చే అందరనీ
ఆక్టుూక్ునాెరు. డాలస్ వాసత వయయలు వేముల లలనిన్ గారు ప్రత్ృ దినొత్సవం, అలాగే మాత్ృ దినొత్సవం సందరభంగా ప్దాయలు వినిప్రంచ్ారు.
డా. జువావడి రమణ గారు మాటా డుత్ూ దాశరథి గార "కోటి రత్నాల వీణ నా తెలంగాణ" ప్ాటని గురుత చ్ేసత ట అలా ఎందసక్ు రాసారో
వివరంచ్ారు.
ప్ూణేకి చ్ెందిన సపీచ్ థెరప్రసూ స అజిత్ హరసరంఘానీగారు ఆంగా ములో రచ్చంచ్చన ప్యసత కానిె కొలూ
ా ర సో మశంక్ర్ గారు తెలుగులోకి
“ప్రయాణానికే జీవిత్ం” గా అనసవదించ్ారు. ఈ ప్యసత కానిె సాహిత్యవేదిక్ సభ్ుయలు బసాబతిత న శీరనివాససలు గారు సభ్కి ప్రచయం
చ్ేసారు. భ రత్దేశప్య రహదారులప్ై అందరూ ఎంత్ సనెహంగా ఉంట రో, ఎంత్ చక్కని ఆతిథ్యమిసాతరో ఈ ప్యసత క్ం చదివితే మనకి
తెలుససతంది. ఈ మొత్త ం ప్రయాణంలో మనం క్ూడా బక్
ై ు వెనక్ సపటులో క్ూరుేని ప్రయాణంచ్చన అనసభ్ూతిని మిగులుేత్ ంది” అని
చ్ెప్ాీరు.
ఈ నాటి 107వ సాహిత్య సదసససకి ముఖయ అతిథిగా విచ్ేేసరన లోక్క్వి డా. అందె శీర గారని ప్రచయం చ్ేసత ట సంసథ సంయుక్త కోశాధికార
సరంగరెడిి శారద వేదిక్ మీదక్ు ఆహ్వవనించగా, డా. ఆళ్ళ శీరనివాస రెడిి గారు అందెశీర గారకి ప్యషీగుచ్ఛం అందచ్ేసారు.
ముఖయ అతిథి డా. అందె శీర గారు “ప్రక్ృతి-క్వితాక్ృతి” అనే అంశం మీద ప్రసంగంచ్ారు. 2010లో మిసరసప్
ర పీ నది నసండి ప్రప్ంచయాత్ర
మొదలుప్టిూ మళ్ళళ 2016లో మిసరసప్
ర పీతోనే ప్ూరత చ్ేసన
ర విశేషాలనస హృదయంగా ప్ంచసక్ునాెరు. అందె శీర గారు ప్రక్ృతి మీద తీయని
ప్ాటలనస ప్ాడుత్ూ రెండునెర గంటలు ప్రసంగసట
త అందరనీ మంత్రముగుథలని చ్ేసారు. ఆ త్రావత్ ప్నక్ష
ర క్ులతొ ప్రశనెత్త రాల కారయక్రమం
చ్ాలా సరాదాగా సాగంది. చివరి దాకా ఆసకితక్రంగా సాగన ఈ కారయక్రమములో ఆహ్వవనిత్ లందరూ ఉతాసహంగా ప్ాలగొనాెరు. ‘నెల నెలా
తెలుగు వెనె
ె ల’ కారయక్రమంలో ముఖయ అతిథి ప్రసంగానిె తొలిసారగా ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం నిరవహిసత సనె "ట ంటెక్సస త్రంగణ"
రేడయో
ి
కారయక్రమంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చ్ేయడం జరగంది.

వేసవిలో డాలస్ లోని ప్రలాలక్ు, ప్దద లక్ు సంగీత్ శిక్షణ ఇవవడానికి వచ్చేన రామాచ్ార గారు క్ూడా సభ్లో ఉండడం విశేషం. భ విత్రాలక్ు
తెలుగు భ షని ప్ంచవలసరన అవసరం ఎంతో ఉందని రామాచ్ారగారనాెరు.

డా. అందెశీర గారని ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షులు జొనెలగడి ససబరహమణయం మరయు ఉత్త రాధ్యక్షులు ఉప్ీలప్ాటి
క్ృషాారెడిి శాలువతో మరయు కారయక్రమ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ మరయు సాహిత్య వేదిక్ బృంద సభ్ుయలు జాాప్రక్ తో ఘనంగా
సత్కరంచ్ారు.

ఈ కారయక్రమంలో త్క్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు డా. ఊరమిండి నరసరంహ్వరెడ,ిి కారయదరి వీరెప్య చ్చనసత్యం, కోశాధికార దండ వెంక్ట్, కారయవరొ
సభ్ుయలు మండిగ శీర లక్ష్ిమ, కోడటరు క్ృషాారెడిి మరయు సాహిత్య వేదక్
ి బృంద సభ్ుయలు డా. క్లవగుంట ససధ్, అటల
ా ర సవరా, మారత నని
ే
మమత్, మాడ దయాక్ర్ త్దిత్రులు ప్ాలగొనాెరు. తెలుగు సాహిత్య వేదక్
ి సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ ప్రతేయక్ ప్రసార మాధ్యమాలలైన దేశీ
ప్ాాజా, రేడియో ఖసషర మరయు ప్రసార మాధ్యమాలలన
ై టీవీ5, టి.ఎన్.ఐ లక్ు క్ృత్ఙ్ా తా ప్ూరవక్ అభివందనములు తెలియజేసారు.

కారయక్రమంలోని ఛాయాచ్చతారలనస ఈ కిరంది లంకెలో చటడవచసేనస.
https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/107th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/
ట ంటెక్సస 107 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సదససస గురంచ్చ బసాబతిత న శీరనివాససలు సమరీంచ్చన నివేదిక్.

