సంగీత సాహితయ అవధానంలో ఓలలాడిన 128 వ టంటెక్స్ సాహితయ వేదిక సదస్స్
మార్చి 18, 2018, డాలస్, టెక్స స్
ఉత్ర
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) సాహిత్య వేదిక్ ఆధ్వ రయ ంలో "నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల" సాహిత్య
సదస్సస ఆదివారం మార్చి 18వ తేదీన సాహిత్య వేదిక్ సమనవ యక్ర త ీ వీరె పు చినసత్య ం అధ్య క్షత్న ఘనంగా
నిరవ హించబడంది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 128 నెలలపాటు ఉత్మ
త సాహితీవేత్ల
త నడుమ సాహిత్య సదస్సస లు
నిరవ హించటం ఈ సంస థ విశేషం. డాలస్ లోని భాషాభిమానులు,సాహిత్య ప్ియులు అధిక్ సంఖ్య లో ఈ
సమావేశానికి విచ్చి సి సభను జయప్రదం చ్చసారు.
వీరె పు చినసత్య ం సభను ప్పారంభిస్తత 128వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస కి విచ్చి సిన
సాహితీప్ియులకు విళంబి నామ ఉగాది శుభాకంక్షలతో సావ గత్ం రలికారు. కారయ ప్క్మంలో మందుగా మఖ్య
అతిథితో పాటు పురప్రమఖులు, ఉత్ర
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘం సభ్యయ లు, సాహితీ వేదిక్ సభ్యయ లతో క్లిసి జ్యయ తి
ప్రజవ లన చ్చసారు. ప్రమఖ్ గాయని ఎమ్మె స్ స్సబబ లక్ష్మె గారు సవ రరర్చచిన పాటను కుమార్చ ప్రభల ఆంజలి
చక్క గా పాడారు.
క్వి సాప్మాట్ విశ్వ నాథ సత్య నారాయణ, ీీ లాం మకక్లల మాటలో నవ వసంత్ చరలులు - ఉగాది
క్విత్లను వేమల లెనిన్ గారు సభికులకు గురుత చ్చసారు. ప్రవాసంలో జరుగుతునె నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల
కారయ ప్క్మం మీద మాడ దయాక్ర్ గారు స్వవ య క్విత్ను చదివి వినిించారు. మలవరపు అనంత్ గారు త్న
స్వవ యక్విత్ను కుచ్ కుచ్ హోతా హై సినిమాలో పాట బాణీలో పాడ అందర్చనీ ఆశ్ి రయ ంలో మంచెతాతరు.
మదుుకూరిర్చ చంప్దకస్ గారు ఉగాది రండగకి చెందిన భతభత్స రసం గుర్చంచి మాటడారు. దాసరాజు రామారాల
గారు త్న స్వవ య క్విత్ను చదివి వినిించారు. డా.పెనుగండ ఇసాె యిల్ గారు త్న స్వవ య క్విత్ ఉగాది
ఉషస్సస ను చదివి వినిించారు.
ఉత్ర్
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘంతో క్లిసి వెనెె ం మరళిగారు సవ రనిథి websiteని, ఉత్ర్
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘం
బోరుు సభ్యయ లు క్నెె గం చంద్రశేఖర్ గారు సవ రనిథి Face Book Page ని , వీరె పు చినసత్య ం మర్చయు TANTEX
పూరవ అదయ క్షులు క్లిసి సవ ర వీలుపాణిగార్చ youtube Page ను , డా.తోటకూరిర ప్రసాద్ గారు "స్వ ర వీణాపాణి
స్ంగీత ప్రయాణం" పుసకా
త నిె ఆవిషక ర్చంచారు.
128వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస కి మఖ్య అతిథిగా విచ్చి సిన సవ రనిథి వీలుపాణి గార్చ డా.తోటకూరిర
ప్రసాద్ గారు సభకు రర్చచయం చేసి , వేదిక్ మీదకు ఆకవ నించారు. విళంబి నామ సంవత్స ర శుభాకాంక్షలను
అందర్చకీ తెలుపుతూ సవ ర వీలుపాణి గారు "సరస
త వ ర అవధానం" ద్రద్ియను అమ్మర్చకాలో తొలిసారిగా "సంగీత్
సాహిత్య అవధానం" నిరవ హించారు. అవధాన ద్రద్ియలో సాహిత్య రృచచ కులుగా ర ీ వేముల లెనిన్,రాయవరం
విజయ భాసక ర్,మద్దుకూరి విజయ చంద్రహస్,మలవ
ల రపు అనంత్,జలసూద్త్ం చంద్ర,మాడ రయాకర్,
డా. ఊరిమండి నరసింహా రెడిి మరియు సంగీత్ రృచచ కులుగా రమి.
ీ
విశాల అవధానం,అరర ణ వెలమూరి,శంతా
పులిగండ,ల సేతు మాధవి నూకల,ఉమ ద్రభల, చి. ద్రభల అంజలి, చి. కలవగంట కీర తన పాల్గొనాా రు. సవ ర
వీలుపాణి గారిి ర ీ ఇయుయ నిా రనిసస్
ీ
అద్దు త్మైన త్బలా సయిరయ సహకరం అందించారు. డా. పుద్దర్
జగదీసవ రన్ సాహిత్య విభాగానిి, డా. కలవగంట సుధ సంగీత్ విభాగానిి సంధాన కర తలుగా వయ వహరించి అంరరి
మనా నలు పందారు.
మఖ్య అతిథిని ఉత్ర
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘం సాహిత్య వేదిక్ బృంరం సభ్యయ లు , సమనవ యక్ర త వీరె పు
చినసత్య ం గారు , పాలక మండలి అధిరి కన్నా గం చ చంద్రశేఖర్ గారు (టంటెక్సస ) శాలువాతో, ాపిిక్ తో
ఘనంగా సత్క ర్చంచారు. ఈ కారయ ప్క్మంలో ఉత్ర
త టెక్స స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) కరయ వర ొ మరియు
పాలకమండలి బృంరం, ఉరప లపా క్ృషాారెడ,ు డా.ఊర్చమండ నరసింకరెడ,ు కాక్ర విజయ్, డా.తోటకూరిర ప్రసాద్ ,
వెనెె ం మరళి , పుట్లలర్ రమణ, సుబ్బు దామరెడి,ి రలవి
ల తోటకూర, సతీష్ బండారు, వెంకట్ బొమాా , అశోక్
భీమనరలి,ల సవ ర ణ అట్లలరి ఈ కారయ ప్క్మంలో పాల్గొనాె రు.
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షులు శీలం క్రిష్ణవణ
ే ి సవ రనిథి వీలుపాణి గారిని ట ంటెక్సస సాహిత్య వేదిక

కరయ ద్కమానిి తీసుకురావడానిి సహకరించిన డా.తోటకూరిర ప్రసాద్, వెనెె ం మరళి ి ధనయ సరలు తెలియజేశారు

సమనవ యక్ర త వీరె పు చినసత్య ం సాహిత్య ం మీద ప్ేమ, మాత్ృ భాష మీద మమకారంతో విచ్చి సిన
భాషాభి మానులకు, సాహితీ ప్ియులకు క్ృత్జత్
పి లు తెలిపారు. సభకు ఉగాది రచి డ, తినుబండారాలను
తీస్సకువచిి న సభ్యయ లకు ధ్నయ వాదాలు తెలిపారు. ప్రతేయ క్ ప్రసార మాధ్య మాలైన టీవీ 5, మన టీ.వి,
టీవీ9, .ఎన్.ఐ, ఏక్స నజర్ లకు క్ృత్ఙ్తా
పి పూరవ క్ అభివందనమలు తెలియజేసారు.
క్ారయక్ిమంలోని ఛాయాచితాాలను ఈ లంక్ెలో చూడవచుును.
https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/128th-NNNTV-Sahitya-Vedika-03182018/
టంటెక్సస 128 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస గుర్చంచి సాహిత్య వేదిక్ బృంర సభ్యయ లు ర ీ బసాబిన
త గారు
సమర్చప ంచిన నివేదిక్.

