
 శ్రీనాధుని సమాజ దర్శనం ప్రసంగంతో అలర ంచిన 129వ ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక సదసు్  

ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) సాహిత్య వేదిక్ ఆధ్వరయంలో "నెలనెలా తెలుగు వెనెెల" సాహిత్య సదససస ఆదివారం ఏప్రిల్ 15 వ తేదీన 
సాహిత్యవేదిక్ సమనవయక్రత  శ్రీ వీరెపు చినసత్యం  అధ్యక్షత్న ఘనంగా నిరవహించబడ ంది. పవిాసంలో నిరాటంక్ంగా 129 నెలలపాటు ఉత్త మ 
సాహితీవేత్త ల నడుమ సాహిత్యసదసససలు నిరవహించటం ఈ సంసథ  విశేషం. డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు,సాహిత్యప్రియులు అధిక్ సంఖ్యలో ఈ 
సమావేశానికి విచే్ేసర సభనస జయపిదం చే్సారు. 

సావతిమూరతత  శిషయ బ ందం పిధాన గీత్ంతో ఆరంభమ ైన ఈ కారయక్ీమంలో, డా.ఊరతమండ  నరసరంహారెడ ి  తెలుగు సామ త్లు మీద ఆసకిత  క్రమ ైన అంశాలు 
పంచసకొనాెరు.  సవరణ  అటలూ రత గారు ఎపపటిలా తెలుగు కివజ్ చక్కగా నిరవహించ్ారు.  చినాెరులు సాహితి,సరంధ్ూర వేముల అనెమయయ కిరత నలతో 
అందరతని అబుుర పరతచ్ారు. శ్రీనాధ్ జంధాయల సభక్ు అంతేిే ది పుసత క్ పరతచయం చే్శారు. పుదూర్  జగదీశ్వరన్ గారు ఆముక్త మాలయద , శ్రీ భ గవత్ం 
నసండ  కొనిె ఎంచసకొనె పదాయలు , సాహిత్య మ ళుక్ువలు తెలియచే్శారు. పిముఖ్ంగా శ్రీ క్ షణ  దేవరాయలు రచించిన ఆముక్త మాలయదలో "శ్రీ 
క్మనీయ హారమణి .." అనే మొటట మొదటి పదయంలో ఉనె క్వితావనిె సద దారరణలతో వివరతంచి పిసంశ్లు అందసకొనాెరు. 

త్దసపరత అమ రతకాలో USA ఓపె్న్ ఇంటరనెషనల్ క్రాటే పద టీలలో బంగారు పత్క్ం సాధించిన తెలుగు తేజం రవితేజనస సాహితీ మండలి సభుయలు 
బసాబతిత న శ్రీనివాససలు సభక్ు పరతచయం చే్శారు . వివేక్స తేజ మాట ూ డుత్ూ  ఆత్మరక్షణారథ ం వీల ైనంత్వరక్ు పతిి ఒక్కరూ క్రాటే , తైెక్వండో  లాంటి 
విదయలు అభయసరంచ్ాలి అని, త్ననస సంపిదిసతత  సహాయపడడానికి సరదధ ంగా ఉనాెనని   2020  ట ోకయయ లో జరతగన ఒలింప్రక్సస లో పత్క్మే త్న లక్షయం అని 
రరషధావనాలమదయ పకి్టించ్ారు.  

ఈ కారయక్ీమానికి ముఖ్య అతిథిగా  శ్రీ డా. జంధాయల జయక్ షణ  బ పూజీ విచే్ేశారు.  జలసూత్ిం చందిశేఖ్ర్ ఆయననస సభక్ు పరతచయం చ్ేసూత  , 
సరసవతీ పుత్రిడు అయిన  జంధాయల జయక్ షణ  బ పూజీ గారతని సభక్ు పరతచయం చే్యడం , మరతేపద లేని అనసభూతి అని తెలియచే్సారు. ఆయన 
పఖి్ాయత్ క్వి జంధాయల పాపయయ శాసరత  ిగారతకి వీరు  సవయానా క్ుమారుడు కావడం , త్ండ  ిఅడుగుజాడలోూ  నడ చి , ఆంధ్పిిదేశ్ పిభుత్వం 
దావరా  చందోి దయం అనే క్విత్క్ు బంగారు పత్క్ంతో సత్కరతంపబడడం విశేషం. ఆయన "శ్రీనాథసని సమాజ దరశనం " అనే అంశ్ం మీద అమతాసకిత  
గొలిప్త పసింగం చే్శారు. శ్రీనాథసడు 15 వ శ్తాబ ా నికి చె్ందినవారని,  కొండవీడు రాజాయనికి రాజుగా ఉనె పె్దకయమటి వేమారెడ ి  కొలువులో విదాయధికారత 
గా ఉండేవారని  తెలియచే్సారు. సంస త్, తెలుగు భ షలతో పాటు , క్నెడ , త్మళ్ ఇంకా ఎననె భ షలోూ  పాివీణుయడు అని తెలిపారు. 12 ఏళూ  
వయససలోనే  మరుత్త  రాజ చరతత్ినస, త్దసపరత శ్ ంగార నెైషధ్ం వంటి 17 కావాయలు రాసరనా పసిసత త్ం 7 మాత్ిమే లభయం అవుత్రనాెయని తెలిపారు. 
ఆయన ఎక్ుకవగా దేశాటనం చ్ేశారని ,  ఆనాటి క్వులలో ఎక్ుకవగా దేశాటనం చే్సరన క్వి శ్రీనాధ్సడే నని,   భ గవతానిె రాసరన పద త్న సమకాలిక్ుడు 
శ్రీనాధ్సడని తెలియచే్సారు. ఆయనక్ు క్విసారవభౌమ అనే బిరుదస ఎలా వచిేందో  ఆసకిత క్రమ ైన క్థగా వరతణ ంచ్ారు.  

రంప్ీ విజయనగరం రాజైెన అచసయత్ రాయల కొలువులో గౌడ డ ంఢ మ భటుట  అనే గొపప క్వి ఉండేవారు, శ్రీనాథసడు  రాజాజఞ పైె్ కొండవీడు 
నసండ  విజయనగరం పియాణం చ్ేసర ,   గౌడ డ ంఢ మ భటుట  నస త్న వాద పటిమతో ఓడ ంచి  క్విసారవభౌమ బిరుదాంకిత్రడు అయాయడని 
తెలియచే్సారు.   ఇలా ఎననె ఆసకిత  క్రమ ైన విషయాల తో శ్రీనాథసడుని సమరతంచసకొనేలా చే్సర , అందరత అభినందనలు అందసకొనాెరు.  శ్రీనాధ్సని 
జీవితానిె క్ళూ క్ు క్టిట నటుూ  వరణ న చే్యడమే కాక్ుండా, త్న చక్కని గాత్ంితో ఆ మహాక్వి రాసరన చ్ాటు పదాయలు పాడ  వినిప్రంచ్ారు.  

జంధాయల జయక్ షణ  బ పూజీ  గారతని, వివేక్స తేజ గారతని   ట ంటెక్సస సాహితీ క్మటీ సభుయలు ,  ట ంటెక్సస అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి క్ షణ వేణి శ్రలం, 
ఉపాధ్యక్షుడు చినసత్యం వీరెపు, డా. ససధ్ క్లవగుంట , సవరణ  అటలూ రత,పాలక్మండలి సభుయలు  శాలువా, జాఞ ప్రక్ ఇచిే  ఘనంగా సత్కరతంచ్ారు. ఈ 
కారయక్ీమంలో ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస                              , ఉపాధ్యక్షుడు కిీషాణ రెడ ి  కయడూరు,జొనెలగడి 
ససబిమణయం, డా.ఊరతమండ  నరసరంహారెడ ి , కాక్రూ  విజయ్, డా.తోటక్ూర పసిాద్, సతీష్ బండారు, ఈ కారయక్ీమంలో పాలగొ నాెరు.త్ననస ఎంతో 
ఆదరతంచి, చక్కటి ఆతిధ్యం అందించిన  ట ంటెక్సస కారయవరాొ నికి శ్రీ జంధాయల జయక్ షణ  బ పూజీ గారు  క్ త్జఞ త్లు తెలియచే్యడంతో కారయక్ీమం 
ఘనముగా ముగతసరంది.  



సమనవయక్రత  వీరెపు చినసత్యం సాహిత్యం మీద ప్తిమ, మాత్  భ ష మీద మమకారంతో విచే్ేసరన భ షాభి మానసలక్ు, సాహితీ ప్రియులక్ు 
క్ త్జఞ త్లు తెలిపారు.  పతేియక్ పిసార మాధ్యమాల ైన టీవీ 5,  న టీ  , టీవీ9,టి.ఎన్.ఐ, ఏక్స నజర్ లక్ు క్ త్ఙ్ఞ తాపూరవక్ అభివందనములు 
తెలియజనసారు.     
కారయక్ీమంలోని ఛాయాచితాిలనస ఈ లంకెలో చూడవచసేనస. 
https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/129th-NNNTV-Sahitya-Vedika-04152018/ 

ట ంటెక్సస 129 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సదససస గురతంచి సాహిత్య వేదిక్                జలసూత్ంి చందశిేఖ్ర్ సమరతపంచిన నివేదిక్. 

https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/129th-NNNTV-Sahitya-Vedika-04152018/

