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నిరవహించబడడంది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 123 నెలల పాటు సాహితీ వేత్తల న్డుమ సాహిత్య సదసససలు
నిరవహించటం ఈ సంసథ విశేషం. డాలస్ లోని భ షాభిమాన్సలు, సాహితీ ప్రయులు ఈ సమావేశానికి విచ్చేస,
జయప్రదం చ్చసారు.
కారయక్రమంలో లాస్య స్ుధ డాన్స్ అక్ాడమీ డా. కలవగ ాంట స్ుధ శిష్యయలు పారరథ నా గీత్ం ఆలప్ంచ్ారు.
డా. బలల
ూ రి ఉమాదేవి గారు 123వ సాహిత్య సదసససకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస ‘మహిళ నాడు - నేడు ,
వేమన దృష్టిలో మహిళ’ అనే అాంశమ పై ప్రస్ాంగిస్ూ త, గృహనిరవహణలోను దేశప్రగతిలోను మహిళలకు
అగరస్ా ానాం ఇవవబడాంది.వేదక్ాలాంలోని గారిి మొదలుక్ొని నేటి క్ాలాం దాక మహిళ స్ాధిాంచిన విజయాలను
వివరిాంచారు. అాందుక్ే మాతృదేవోభవ అాంటూ తల్లూ క్ి మొదటిస్ా ానమిచాారు. రుదరమ దేవి, ఝాన్స్ లక్ష్మీ,
ఇాందిరాగాాంధీ, విక్టిరియా రాణి, మారి రేట్ థాచర్ ఇలా ఎాందరో మహిళలు స్ాధిాంచిన ప్రగతిని వివరిాంచారు.
వాంటిాంటి కుాందేలుగా వునన మహిళ నేడు అనిన రాంగాలలో ప్ారవీణయత నాందుక్ొనన తీరు వివరిాంచారు. వేమన
మహిళలక్ిచిాన గౌరవాదరాలను విశదీకరిాంచడాంతో బ టు స్వయాంగా మహళలను గూరిా వారసటన ప్దాయలను
కవితలను చదివి వినిపటాంచారు.
మాస్ానిక్ట

మహన్సయ డు

('మామ')

బిరుదాాంక్ితయడు. తెలుగ స్ాహితయాంలో
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ప్లూ వి
20వ

"కవి

స్మాాట్"
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ఆాంధర స్ాహితయమ నకు, ప్రతేయక్ిాంచి స్ాంప్రదాయ స్ాహితయమ నకు పదద దికుు అయిన విశవనాథ స్తయనారాయణ
గ రిాంచి

ఆహూతయలకు తెల్లయజేశారు. స్ాంస్ా ప్ూరావధయక్షులు డా. ఊరిమిాండ నరసటాంహా రెడు తెలుగ

సటరిస్ాంప్దలు అయినటువాంటి జఞతీయాలు,నుడక్ారాలు, ప్ొ డుప్ుకథలు గ రుూచేస్ూ త క్ారయకరమాంలో పరరక్షకులను
కలడా ప్ాలగినేటి ు చేసట ఎాంతో ఆస్క్ిూ కరాంగా క్ారయకరమానిన మ ాందుకు నడప్ారు.
జువావడ రమణ రామరాజభూష్ణ డు రచిాంచిన వస్ుచరితర లోని ప్దాయలను వినిపటాంచారు. తదనాంతరాం యిీరాం
ఖాన్స

‘మ రిప్ాల మ కుాందా స్రదాల స్నాంద' అనే ప్ాట పై చకుటి నృతయాం చేసట పరరక్షకుల ప్రశాంస్లను

ప్ొ ాందారు. మ కుు తిమీన ప్ారిజఞతాప్హరణమ లో స్తయభ మ తన క్టప్ానిన ఏ విధాంగా చతపటాంచిాందో అనిన
ఘటి నిన ఉదాహరణగా తీస్ుకుని సీూ ీల బలానిక్ి క్టప్మ ప్రధాన మని "మాసటన చీర గటుిక్ొని మౌనమ తోడ
నిరస్ూ భూష్యి-ై -----"అనన ప్దాయనిన తదితర స్ాంబాంధమైన ప్దాయలను ఆచారయ ప్ుదతర్ జగదీశవరన్స శరరతలకు
వినిపటాంచారు. డా. ఆళళ శీరనివాస్ రెడు ‘అాందమే ఆనాందాం... ఆనాందమే జీవిత మకరాందాం’ లాాంటి మధురమైన
సటనిమా గీతాలను తమ అధుుత గాతరాంతో ఆలపటాంచి స్భను అలరిాంచారు. మదుదకలరి చాందరహాస్ అాందమ
ఆనాందాం, మనస్ున మనసై ప్ాటల స్ాహితయాం, ప్ో తన, క్ొడాల్ల స్ుబ ారావు, నారూ వాంకటేశవరరావుల ప్దాయలు
క్ొనిన చకుగా విశలూష్టాంచారు.
ముఖ్య అతిథి డా.

బలల
ూ రి ఉమాదేవి గారిని ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షులు

ఉప్పలపాటి క్ృష్ాా రెడ్డి, పాలక మండలి స్భ యలు కననగాంటి చాందరశలఖర్

దుశ్శలువాతో మరియ క్ారయకరమ

స్మనవయకరూ సంగిరెడ్ి డ శారద మరియ స్ాహితయ వేదిక బృాంద స్భ యలు జఞాపటకతో ఘనాంగా స్తురిాంచారు. ఈ
క్ారయకరమాంలో ఉతూ ర టెక్స్ తెలుగ స్ాంఘాం (ట ాంటెక్స్) తక్షణ ప్ూరావధయక్షులు జొననలగడు స్ుబరహీణయాం,
ఉప్ాధయక్షుడు వీరనప్ు చినస్తయాం, స్ాహితయ వేదిక బృాంద స్భ యలు డా. కలవగ ాంట స్ుధ, జయ తెలకప్ల్లూ , శశి
రెడు కరిర, ప్లూ వి తోటకలర తదితరులు ప్ాలగినానరు.
స్మనవయకరూ సంగిరెడ్ి డ శారద స్ాహితయాం మీద పరరమ, మాతృ భ ష్ మీద మమక్ారాంతో విచేాసటన భ షాభి
మానులకు, స్ాహితీ పటరయ లకు కృతజా తలు తెల్లప్ారు. ప్రతేయక ప్రస్ార మాధయమాల ైన

టీవీ 9, టీవీ 5,

టి.ఎన్స.ఐ, ఏక్స నజర్ లకు కృతఙ్ా తాప్ూరవక అభివాందనమ లు తెల్లయజేస్ారు.
క్ారయకరమాంలోని ఛాయాచితారలను ఈ లాంక్ెలో చతడవచుాను.
https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Sahitya-Vedika/123rd-NNTV-Sahitya-VedikaOctober-22nd-2017/
ట ాంటెక్స్ 123వ నల నలా తెలుగ వననల స్దస్ు్ గ రిాంచి సటాంగిరెడు శారద స్మరిపాంచిన నివేదిక.

