
అత్యంత్ వ ైభవంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక 6వ వారిి్కోత్్వం: సంగీత్ సాహిత్య నృత్య సమ్మేళనంతో కోలాహలం 

సెపెట ెంబర్ 22, 2013, డాల్ల స్/ఫో ర్టట వర్్, టెక్సస్ 

ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సెంఘెం (ట ెంటెక్సస) తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ ఆధ్వర్యెంల్ో “నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్” 6వ వార్షికోత్సవెం సెపెట ెంబర్ 
22, 2013 తేది సాా నిక్ సెయెంట్ మేరీ్స్ మల్ెంకార్ ఆర్థా డాక్సస చర్షిల్ో సాహిత్యవేదిక్ సమన్వయక్ర్్ శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  శార్ద అధ్యక్షత్న్ 
నిర్వహిెంచబడడన్ది. ప్రవాసెంల్ో నిర్ాటెంక్ెంగా 74 నెల్ల్ పాటు ఆర్ట వార్షికోత్సవాల్ు అత్యెంత్ ఘన్ెంగా  ఉత్్మ సాహితీ వేత్్ల్ న్డుమ 
సాహిత్య సదసససల్ు నిర్వహిెంచడెం ఈ సెంసా విశేషెం. డాల్ల స్ ప రా ెంతీయ భ షాభిమాన్సల్ు, సాహితీ ప రయుల్ు, సెంగీత్, క్ూచిప్ూడడ, 
జాన్ప్ద న్ృత్య క్ళాకార్టల్ు అధిక్ సెంఖ్యల్ో, అత్యెంత్ ఆసకత్తో ఈ సమావేశానికత విచ్ేిసార్ట. సాహిత్య వేదిక్ సమన్వయక్ర్్ శ్రీమతి 
స ెంగషరె్డడి  శార్ద త్మ సావగాతోప్నాయసెంల్ో నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ 6వ వార్షికోత్సవ కార్యకీ్మానికత, ముఖ్య అతిథసల్కత, పరరక్షక్ుల్ెందర్షకీ 
ఘన్ెంగా సావగత్ెం ప్లికార్ట. 

ట ెంటెక్సస కార్యదర్షి మర్షయు సాహిత్యవేదిక్ కార్యవర్గ  సభ్ుయడు శ్రీ జొన్ెల్గడి ససబరహ్మణ్యెం శ్రీ ప్ుటట ప్ర్ష్ నార్ాయణ్ాచ్ార్టయల్ు గార్ష 
శత్జయెంతి సెందర్భెంగా “ఈయన్ ఆధ్సనిక్ మహాకావయెంగా ప్ల్ువుర్ట ప్ెండడత్ుల్ు అభివర్షణెంచ్ే శివతాెండవ కావయెం యొక్క సృష్ ట క్ర్్, 
తెల్ుగు సాహితీకార్టల్ల్ో అగీగణ్ుయడు, బహ్ుబ షా కోవిదసడు,  తెల్ుగు ప్దాల్తో శివతాెండవెం ఆడడెంచిన్ క్వి” అని గుర్ట్  చ్ేసార్ట.  

ట ెంటెక్సస కార్యవర్గ  బృెందెం మర్షయు అతిథసల్ మధ్య జర్షగషన్ జయయతి ప్రజవల్న్ల్ో, “సర్సవతీ ప్ుత్ర” శ్ర ీప్ుటట ప్ర్ష్ నార్ాయణ్ చ్ార్టయల్ గార్షకత 
న్మసససమాెంజలి అర్షిసత్  శ్రీమతి జయయతి సాధ్స మర్షయు చినాెర్టల్ు మహిత్ జెంగేటి, నేహ్ ధ్ర్మప్ుర్ెం, శిీయ వాసకర్ల దేశభ్కత్ గీత్ెంతో 
సభ్న్స ప రా ర్ెంభిెంచ్ార్ట. ఉత్్ర్ టెకాసస్ తెల్ుగు సెంఘెం అధ్యక్షుడు  శ్రీ మెండువ ససరే్ష్ త్మ సెందేశెంల్ో “తెల్ుగు భ షా సాహిత్య 
సెంసకృతికత నిల్యమ ైన్ డాల్స్ న్గర్ెంల్ో ట ెంటెక్సస సెంసా నిర్వహిసస్ న్ె  కార్యకీ్మాల్ు అత్యెంత్ ఆదర్ణ్ ప ెందసత్ున్ెెందసక్ు త్మక్ు 
గర్వెంగా ఉెందని, ఈ నిర్ెంత్ర్ ప్రకతీయన్స భ విత్ర్ాల్క్ు అెందిెంచ్ే దిశగా ప్రయాణ్ ెంచ్ాల్ని” కోర్ార్ట.   అన్ెంత్ర్ెం సాహిత్య వేదిక్ 
సమన్వయక్ర్్ శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  శార్ద “తెల్ుగు తేజసససన్స ఖ్ెండాెంత్ర్ాల్ల్ో విస్ర్షెంప్జేసత్ ,  కేవల్ెం సవదేశముల్ోని ఆెంధ్ర సాెంసకృతిక్ 
సాహితీ ముర్ట్ ల్నే కాక్ుెండా, దేశ విదేశాల్ోల ని, ఆెంధ్ర సార్సవత్ మూర్ట్ ల్ెందర్షనీ ఈ వేదిక్ పె ైసత్కర్షెంచి త్ర్షెంచ్ాల్నేదే నెల్ నెల్ా తెల్ుగు 
వెనెెల్ సాహిత్య వేదిక్ సెంక్ల్ిెం” అనాెర్ట. . 

సాహిత్యవేదిక్ మొదటి భ గెం ఆెంధ్ర సాహితాయనికే క్లిక్ుత్ుర్ాయగా భ స ల్ుల త్ున్ె అషాట వధాన్ెం కార్యకీ్మము డా॥  న్ర్ాల్ ర్ామారె్డడి  
గార్ట, సెంధాత్  డా. ప్ూదతర్ట జగదీశవర్న్, ప్ృచఛక్ుల్ు డా॥ న్ెందమూర్ష ల్క్ష్డమ పార్వతి గార్ట, డా॥ జువావడడ ర్మణ్, శ్రీ  మదసు క్ూర్ష 
చెందరహాస్, శ్రీ అన్ెంత్ మల్ల వర్ప్ు, శ్రీ కాజ ససరే్ష్, శ్రీమతి పాల్ూర్ష ససజన్, శ్రీ చసక్కయయ,  డా. చిెంత్ప్లిల గషర్షజా శెంక్ర్ తో కార్యకీ్మెం 
అత్యెంత్ ఆసకత్క్ర్ెంగా జర్షగషెంది. ఈ కార్యకీ్మానికత శ్రీ ర్ాయవర్ెం భ సకర్ ల్ేఖ్క్ుల్ుగా వయవహ్ర్షెంచ్ార్ట. 

ముఖ్యఅతిథి అషాట వధాని డా॥  న్ర్ాల్ ర్ామారె్డడి   గార్షని ఉత్్ర్ టెకాసస్ తెల్ుగు సెంఘెం అధ్యక్షుడు  శ్రీ మెండువ ససరే్ష్  మర్షయు 
          అధిప్తి శ్రీ ల్ావు ర్ామక్ృషణ  దసశాిల్ువతో మర్షయు కార్యదర్షి శ్రీ జొన్ెల్గడి ససబరహ్మణ్యెం 'అవధాన్ కౌసస్ భ్ అనే' 
బిర్టదసతో ఘన్ెంగా సత్కర్షెంచ్ార్ట. ఈ సనామన్ కార్యకీ్మెంల్ో                  శ్ర ీ          , డా. స  ఆర్ ర్ావు,     
           శ్రీమతి          , ఉత్్ర్ాధ్యక్షుడు శ్రీ కాక్ర్ల  విజయమోహ్న్, ఉపాధ్యక్షుడు డా. ఊర్షమెండడ న్ర్స ెంహా రె్డడి , సెంయుక్్ 
కార్యదర్షి శ్రీ ఉప్ిల్పాటి క్ృషాణ రె్డడి , కార్యవర్గ  సభ్ుయల్ు శ్రీ నేల్క్ెంటి ససభ ష్, శ్రీ మల్ల వర్ప్ు అన్ెంత్, శ్రీ వీర్ణప్ు చిన్సత్యెం, శ్ర ీ చ్ామక్ూర్ 



బ లిక, శ్రీ          , శ్రీమతి         , శ్రీమతి              ,             శ్రీమతి                 , సెంయుక్్            శ్రీ 
           , తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ కార్యవర్గ  సభ్ుయల్ు, శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  శార్ద, శ్ర ీ ర్ొడి ర్ామక్ృషణ  రె్డడి , శ్రీ ప్ున్ెెం సతీష్, శ్రీ 
ఆయుల్ూర్ష బస వ, శ్రీ కౌతా అశివన్, ప్ృచఛక్ుల్ు, ల్ేఖ్క్ుల్ు పాల్గగ నాెర్ట.  

నాట యెంజలి క్ూచిప్ూడడ సతకల్ శ్రీమతి శ్రీల్త్ సతర్ష శిషయ బృెందెం           వెెంక్టక్వి ర్ాస న్ 'బరెందావన్ నిల్యే'  న్ృత్య ప్రదర్ిన్ తో 
పరరక్షక్ుల్ నేతరా ల్కత  ర్ాధాక్ృషుణ ల్ బృెందావన్ అెందానిె వేదిక్పెై చతప ెంచ్ార్ట. అదిశెంక్ర్ాచ్ార్టయల్ నార్యణ్ సో్ త్రెంపెై వార్ష న్ృతాయనిె 
అత్యదసభత్ెంగా ప్రదర్షిెంచ్ార్ట. 

ఉత్్ర్ టెకాసస్ తెల్ుగు సెంఘెం ఉపాధ్యక్షుడు డా. ఊర్షమెండడ న్ర్స ెంహా రె్డడి  నేటి విశేష అతిథి, ఉప్నాయస కోకతల్ డా॥ న్ెందమూర్ష ల్క్ష్డమ 
పార్వతి గార్షని సభ్క్ు ప్ర్షచయెం చ్ేసత్  “ఏడేళ్ళ ప రా యెంన్సెండే క్విత్వెం  వరా యడెంల్ో ప్రతిభ్ క్న్ప్ర్చి, నాగార్టు న్ విశవవిదాయల్యెం 
న్సెండడ ఎెం.ఏ, తెల్ుగు విశవవిదాయల్యెం న్సెండడ ఎెం.ఫ ల్ మర్షయు డాక్టరే్ట్ ప్ట ట ల్న్స ప్ుచసిక్ుని, సెంసకృతాెంధ్ర అధాయప్క్ుల్ుగా ఒక్ 
దశాబు  కాల్ెం పాటు ఉత్్మ సరవల్ెందిెంచి,  “శమీణ్క్ెం” “నేతాజీ” న్వల్ల్దావర్ా సృజనాత్మక్ ర్చయతిరగా, “వెల్ుగు దార్టల్ు” ధార్ావాహిక్ 
దావర్ా మాన్వ విల్ువల్న్స విశదీక్ర్షసత్  “ఎదసర్ట ల్ేని మనిష్ ”   .  .    సహ్ధ్ర్మచ్ార్షణ్ గా  సెంసకృతాెంధ్ర భ షా సాహితాయభివృదిి కత  
విశేష సరవల్ెందిెంచ్ార్ని” అభిన్ెందనాప్ూర్వక్ెంగా  సావగతిెంచ్ార్ట.  

నాట యెంజలి క్ూచిప్ూడడ సెంసా అధినేతిర, “నాటయ క్ళా చతడామణ్ ” శ్రీమతి శ్రీల్త్ సతర్ష ప్ుషిగుచిెంతో డా. ల్క్ష్మమ పార్వతిని  గౌర్విెంచ్ార్ట. 
“తెల్ుగు భ షా వెైదసషయెం” ప్రధాన్ అెంశెంగా ప్రసెంగషసత్ , తెల్ుగు భ ష ప్ుటుట  ప్ూర్థవత్్ర్ాల్న్స, ఔన్ెతాయనిె, భ షల్ో ఇమడడయున్ె  
విశేష సెంప్దన్స అభివర్షణసత్ ,  హిమాల్యాల్ ల్ాెంటి తేనెత్ుటెట  ల్ోని ప్రతి బొ టటట  తెల్ుగు భ ష మాధ్సర్ాయనిె సతచిసస్ ెందెంటట సాగషన్ 
ప్రసెంగెం అెందర్షనీ విశేషెంగా ఆక్టుట క ెంది .  సనామన్ కార్యకీ్మెంల్ో భ గెంగా శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  శార్ద మర్షయు శ్రీమతి అత్్ల్ూర్ష 
విజయల్క్ష్డమ సెంయుక్్ెంగా దసశాిల్ువతో మర్షయు  డా. ఊర్షమెండడ న్ర్స ెంహా రె్డడి  “ తెల్ుగు ఐశవర్య శిర్థమణ్ ”  బిర్టదసతో డా. ల్క్ష్మమ 
పార్వతి గార్షకత జాా ప క్న్స అెందిెంచ్ార్ట. 

శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  శార్ద ప్రముఖ్ ప్ల్లల ప్దాల్ జాన్ప్ద గాయక్ుడు శ్రీ చ్ాక్టి ర్విని సభ్క్ు ప్ర్షచయెం చ్ేసత్  “అతి చిన్ె వయససల్ోనే 
జాన్ప్దాల్న్స ప్ల్లల టటర్ట న్సెండడ ప్టట ణ్ానికత మోససక చిి, అటు అదిల్ాబ దస న్సెండడ ఇటు అమ ర్షకా వర్క్ు జాన్ప్ద సెంగీత్ న్ృతాయల్తో 
అెందర్ష హ్ృదయాల్న్స దో చసక ని, అదీవాససల్ ఖ్జానా అెందచెందాల్ు, అల్ెంక్ర్ణ్ల్ు, వాస్విక్ జీవితాన్సభ్వాల్న్స చిెందసల్ు వేసత్  
జన్బ హ్ుళాయనికత  ప్ెంచిపెటిట ,  బులిల తెర్ నిర్వహిెంచిన్ ప్ల్ు పో టలల్ల్ో ఎన ె ఉత్్మ ప్ుర్సాకర్ాల్ు అెందసక ని, ప్ల్లల  ప్దాల్ అెందాల్క్ు 
మ ర్టగుల్ు దిదసు త్ూ,  తెల్ుగు మర్షయు  గథెండమ భ ష జాన్ప్ద సెంగీత్, న్ృత్య క్ళ్క్ు  విశేష సరవల్ెందిెంచ్ార్ని” క నియాడార్ట. రే్ల్ా రే్ 
రే్ల్ా శ్రీ చ్ాక్టి ర్వి జాన్ ప్ద గేయాల్తో, చక్కటి ప్ల్లల  ప్దాల్తో  పరరక్షక్ుల్ హ్ృదయాల్ల్ో వుత్సహానిె నిెంపార్ట.  వర్షకోత్ ల్ాెంటి దృశాయల్ 
వెైప్ు పరరక్షక్ుల్ మన్ససన్స మళ్ళెంచి, ప్ల్లల టటర్ష అెందాల్న్స వేదిక్ పెై చతప ెంచగా, శ్రీమతి శాెంతి న్తతి బృెందము జాన్ ప్ద న్ృతాయల్తో 
కార్యకీ్మానిె ఆన్ెందభ్ర్షత్ెం  చ్ేసార్ట. శ్రీ చ్ాక్టి ర్విని ట ెంటెక్సస ఉత్్ర్ాధ్యక్షుడు  శ్రీ కాక్ర్ల  విజయమోహ్న్ మర్షయు శ్రీమతి స ెంగషరె్డడి  
శార్ద దస శాల్ువతో సత్కర్షెంచ్ార్ట సెంసా అధ్యక్షుడు  శ్రీ మెండువ ససరే్ష్ జాా ప క్తో సనామనిెంచ్ార్ట.   

ఈ మధేయ  విడుదల్లై, జనాదర్ణ్ ప ెందిన్ స నిమా సెంభ షణ్ల్న్స  సో దాహ్ర్ణ్ెంగా వివర్షసత్ , సాహిత్య వేదిక్ కార్యవర్గ  సభ్ుయడు శ్రీ 
అయుల్ూర్ష బస వ ప్రముఖ్ మాటల్ ర్చయత్ శ్రీ కోన్ వెెంక్ట్ న్స సభ్క్ు ప్ర్షచయెం చ్ేసత్  “ర్ాజకీయ క్ుటుెంబెంల్ో జనిమెంచి, 
యాదృచిఛక్ెంగా చల్న్ చిత్రర్ెంగెంల్ో నిర్ామత్గా ప్రవేశిెంచి, న్టుడుగా, దర్ిక్ుడుగా విభిన్ె పాత్రల్ు పో ష్ ెంచిన్ప్ిటికీ, దాదాప్ు ముపెైి 



చితరా ల్క్ు హాసయ సెంభ షణ్ల్ ర్చయత్గా చ్ెర్గని ముదర వేస , కోట ల ది తెల్ుగువార్ష హ్ృదయాల్ల్ో ససస ా ర్ సాా న్ెం సెంపాదిెంచసక ని,  
ప్రముఖ్ దర్ిక్ుల్ జాబితాల్ో  విన్తత్ెమ ైన్ పాత్రల్క్ు సర్షక త్్ శ ైలిల్ో మాటల్న్స జత్ప్ర్చి, ఉత్్మ ర్చయత్గా ఎన ె ప్ుర్సాకర్ాల్తో 
విజయ ఢెంకా మోగషెంచ్ార్ని” అభివర్షణెంచ్ార్ట.  “స నీ సెంభ షణ్ల్ు – ప్రసస్ త్ పో క్డల్ు” అెంశెం పెై శత్జయెంతి జర్టప్ుక్ున్సె భ ర్తీయ 
చల్న్చిత్ర ర్ెంగెం ల్ోని ప్రధాన్ ఘట ట ల్న్స వివర్షెంచ్ార్ట. శ్రీ కోన్ వెెంక్ట్ గార్ట స నీ మాటల్ు ముచిటిెంచగా సాా నిక్  చినాెర్టల్ు జెంగేటి 
మహిత్, ధ్ర్మప్ుర్ెం నేహ్, పో ల్వర్ెం ధ్సయతి, వాసకర్ల  శిీయ “మా తెల్ుగు  త్లిల కత  మల్లల ప్ూదెండ” గానానిె వినిప ెంచి పరరక్షక్ుల్ ప్రశెంసల్న్స 
అెందసక నాెర్ట. ముఖ్య అతిథి శ్రీ కోన్ వెెంక్ట్ గార్షని కార్య వర్గ సభ్ుయల్ు శ్ర ీచ్ామక్ూర్ బ లిక మర్షయు శ్రీ ఆదిభ్టల  మహేష్ సెంయుక్్ెంగా 
దసశాిల్ువతో మర్షయు శ్రీ మల్ల వర్ప్ు అన్ెంత్   జాా ప క్ల్తో సత్కర్షెంచ్ార్ట. 

తెల్ుగు సాహిత్య వేదిక్ కార్యవర్గ  బృెందెం వెందన్ సమర్ిణ్ చ్ేసత్  ఉత్్ర్ టెకాసస్ తెల్ుగు సెంఘెం వార్ష నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ 6వ 
వార్షికోత్సవెం సదసససల్ో పాల్గగ న్ె  ముఖ్య అతిథసల్క్ు, సాా నిక్ క్ళాకార్టల్క్ు  క్ృత్ఙా్త్ల్ు తెలియచ్ేసార్ట.                     శ్రీ 
         , శ్రీమతి                , మన్ సెంసాక్ు ఆర్షదిక్ సహాయెం అెందిసస్ న్ె పాల టిన్ెం సాిన్సర్స  (బ వర్షి బిర్ాయని పాయెంట్, 
మయూర్ష ఇెండడయన్ రె్సాట రె్ెంటు, మ ై ట క్సస ఫెైల్ర్), గథలి్ సాిన్సర్స (హ్ో రైె్జాన్ ట ర వెల్స, పాయర్డెైజ్ బితాయని పాయెంట్, ప్సెంద్ ఇెండడయన్ 
కతవజీన్, సౌత్ ఫో ర్క డెెంటల్, డడసకవర్ ట ర వెల్, విష్ పాల్లప్ు ట క్సస సరీ్వసస), స ల్వర్ సాిన్సర్ (యునికాన్ ట ర వెల్),        ,       
                                   క్ు క్ృత్ఙా్త్ల్ు తెలియ జేశార్ట.  

కార్యకీ్మానికత విచ్ేిస న్ వివిధ్ సాహితీ ప రయుల్క్ు, వేదిక్ క్లిిెంచిన్ సెయెంట్ మేరీ్స్ మల్ెంకార్ ఆర్థా డాక్సస చర్షి 
యాజమానాయనికత, ప్రసార్ మాధ్యమాల్లైన్ దేస పాల జా (డా. ప్ుటట ప్ర్ష్  క్ృషణ  మోహ్న్, శ్రీ మన హ్ర్ నిమమగడి), ఏక్స న్జర్,  రె్డడయోఖ్సష్  , 
టలవీ9(శ్రీ ముల్ుల క్ుటల  వెెంక్ట్), తెల్ుగువన్ “ట ోర్ష” రే్డడయో, టలవీ5 (శ్రీ న్స ెం ష్రక్స), ఎెంక్నెెక్సట ల్క్ు క్ృత్ఙా్తా ప్ూర్వక్ అభివెందన్ముల్ు 
తెలియజేసార్ట. 

 


