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నిరవహిెంచబడడెంది. ప్రవాసెంలో నిరాటెంకెంగా 122 నెలల పాటు సాహితీ వేత్తల నడుమ సాహిత్య సదసుసలు
నిరవహిెంచటెం ఈ సెంసథ విశేషెం. డాలస్ లోని భ షాభిమానులు, సాహితీ పరయులు ఈ సమావేశానికి విచ్చేస,
జయప్రదెం చ్చసారు.
కారయకరమెంలో ముెందుగా చిరెంజీవి శ్రరయ సదాారథ పారరథ నా గీత్ెం ఆలపెంచ్ారు. ముఖ్య అతిథి అసమాన అవధాన
సారవభౌమ డా. పాలప్రిత శాయమలానెంద ప్రసాద్ గారితో పాటు సాహితీ బ ెందెం జయయతి ప్రజవలనెం చ్చసారు.
122వ సాహిత్య సదసుసకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసన అసమాన అవధాన సారవభౌమ డా. పాలప్రిత
శాయమలానెంద ప్రసాద్ గారు అచే తెలుగు అషాటవధానెం ఎనుకుదురాటని చ్చస సాహితీ పరయులని
మెంత్రముగుథలని చ్చసారు. అషాటవధానెంలో డా. ప్ుదూర్ జగదీశవరన్ సెంధాత్గా వయవహరిెంచ్ారు. శ్రరమతి
బలల
ూ రి ఉమాదచవి నిషధ్ాాక్షరి, డా.రామచెందారరెడడి ప్ురాణ ప్ఠనెం, శ్రర వెంశ్ర క షణ దత్త ప్ది, డా. జెంధాయల
జయక షణ బ ప్ూజి సమసాయ ప్ూరణెం, శ్రర దొ డూ రమణ వరణ న, శ్రర మదుుకలరి చెందరహాస్ అప్రసత ుత్ ప్రసెంగెం,
చిరెంజీవి కసూ
త రి ప్రణవ్ చితారక్షరి, చిరెంజీవి శ్రరయ సదాారథ ఆశువు బ ధ్యత్లు నిరవరితెంచ్ారు. శ్రర రాయవరెం
విజయ భ సకర్ గారు లేఖ్కుడడగా, శ్రర బసాబతిత న శ్రరనివాసులు ఉప్లేఖ్కుడడగా వయవహరిెంచ్ారు.
అవధాని గారు శ్రరమతి బలల
ూ రి ఉమాదచవి గారి నిషదాాక్షరిలో చదువుల త్ల్లూ శారదాెంబ మీద కెంద ప్దయెం
చ్ెపాారు. డా.రామచెందారరెడడిగారి ప్ురాణ ప్ఠనెంలో అలూ సాని పెదున రచిెంచిన మనుచరిత్ర నుెండడ భ రతీయ
సత్్రవరత న, పో త్న గారి ప్దయెంలోని శబు లెంకార శోభ తెల్లపారు. దత్త ప్దిలో శ్రర వెంశ్ర క షణ గారిచిేన గుడడ, బడడ,
మడడ, త్డడ ప్దాలతో భ రత్దచశ విశ్రషటత్ మీద ఒక ప్దయెం చ్ెపాారు. డా. జెంధాయల జయక షణ బ ప్ూజి గారి
సమసాయ ప్ూరణెంలో

"అతాతరమమని పలచే ఆల్లని మగెండు ఆ చిమమచీకటూ లో" సమసయని రసవత్త రెంగా

ప్ూరిెంచ్ారు. శ్రర దొ డూ రమణ గారి వరణ నలో ఆముకత మాలయదలో విషణ
త ని వరణ న ఆధారెంగా ఉత్ాలమాలలో
ణ చిత్ణ
ఈ లోకెంలో ఉనె విషణ
త ని గురిెంచి అదుుత్ెంగా వరిణెంచ్ారు. శ్రర మదుుకలరి చెందరహాస్ గారు త్మ అప్రసత ుత్
ణ చిత్ణ
ప్రసెంగెంతో అెందరికీ గిల్లగిెంత్లు ప్ుట్ట ెంచ్ారు. చిరెంజీవి కసూ
త రి ప్రణవ్ చితారక్షరిలో 16 అక్షరాలతో తెలెంగాణ
ప్రభుత్వెం తెలుగు త్ప్ానిసరి అనె నిరణ యెంపెై తచటగీతి తెల్లపారు. చిరెంజీవి శ్రరయ సదాారథ ఆశువులో

శ్రరరామాెంజనేయ యుదా ెం నుెంచి విశావమిత్ణరని కోప్ెంపె,ై బ హుబల్ల చిత్రెంలో శ్రవగామి బ హుబల్లని
చెంపెంచడెం త్పాాపెై ఆశుప్దయెం, Johny Johny Yes papa అచే తెలుగులో చ్ెపాారు.
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షులు ఉప్పలపాటి క్ృష్ాా రెడ్ి డ,

కారయవరగ సభ్ుయలు

త్దిత్రులు ముఖ్య అతిథి అసమాన అవధాన సారవభౌమ డ్ా. పాలప్రతత శ్ాయమలానంద ప్రసాద్ గారిని
దుశ్శలువాతో సన్ాానంచి “అవధాన శిరోమణి” బిరుదుతో సత్కరించారు
కార్యక్రమంలోని ఛాయాచిత్ాాలను ఈ లంకెలో చూడవచుును.
https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Sahitya-Vedika/122nd-NNTV-September16th-2017/i-TXdgHG4
ట ంటెక్స్ 122వ నెల నెలా త్ెలుగు వెనెెల సదసు్ గురించి శ్రీ బసాబతిత న శ్రీనవాసులు సమరిపంచిన
నివేదిక్.

