“శ్రీశ్రీ సాహిత్యం లో హాస్యం “ - ఘనంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ 136వ నెల నెలా
తెలుగు వెనెెల సాహిత్య స్దస్స్
ఘనంగా ముగిసిన ట ంటెక్స్ 136వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సాహిత్య సదసస్
నవంబరు 18, 2018 డాలస్, టెక్్స్.
ఉత్త ర టెక్్స్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్స్) సాహిత్య వేదిక్ సమరిపంచస "నెల నెలా తెలుగు వెనెెల" సాహిత్య
సదసస్ ఆదివారం, నవంబరు 18 న సాహిత్య వేదిక్ సమనవయక్రత శ్రీ వీరెపు చినసత్యం అధ్యక్షత్న
ఘనంగా నిరవహించబడంది. పరవాసంలో నిరాటంక్ంగా 136 నెలలు పాటు ఉత్త మ సాహితీవేత్తల నడుమ
సాహిత్య సదసస్లు నిరవహించటం ఈ సంసథ యొక్క విశేషం. భ షాభిమానసలు, సాహిత్య ప్ిరయులు, అధిక్
సంఖ్యలో ఆసక్తతతో ఈ సమావేశానిక్త విచ్చేసి, ఉతా్హంగా పాలగొని సభని జయపరదం చ్చసారు.
క్ారయక్ీమంలో ముందసగా శ్రీమతి మంజుల తెలిదచవర శిషయ బ ందం వ ంద, స్ంజన , హమ్స్క ,అంటోనియో
పారరధనా గీత్ం తో క్ారయక్ీమం పారరంభం అయ్యంది. త్రువాత్ సింధ్ూర, సాహితి వేముల అనెమాచ్ారయ క్ తి
ఆలప్ించ్ారు. డా. ఊరిమండ నరసింహ రెడి - మన తెలుగు సిరి సంపదలు శ్రరిిక్న, నానసడ , జాతీయాలు ,
పొ డువు క్థలు గురించి పరశ్ెలు అడగి సభిక్ులలో ఆసక్తత రేక్ెతితంచ్ారు. చందరహాస్ మదసుక్ూరి ‘రగిలింది
విపల వాగిె ఈ రోజు’ పాట

పూరావపరాలు వివరించ్ారు.అలాగే దానిలో ఉపయోగించిన చరిత్ర, అలూ
ల రి క్త

క్లిగించిన ప్రరరణ వివరించ్ారు.

లెనిన్ వేముల తెలుగు శాసనాల చరిత్ని
ర , పరిణామక్ీమానిె

వివరించ్ారు.డా. పుదూర్ జగదీశ్వరన్ గారు ఆముక్త మాలయద లోని క్ొనిె పదాయలనస రాగ యుక్త ంగా చదివి
వాటి అరధం వివరించ్ారు. డా. ఆళ్ళ శ్రీనివాస్ రెడి గారు రాగ యుక్త ం గా ఎంక్త పాటలు పాడ అలరించ్ారు.
ముఖ్య అతిధి శ్రీ మలల వరపు అనంత్ గారిని మదసుక్ూరి చందరహాస్ గారు సభక్ు పరిచయం చ్చయగా ,
ట ంటెక్స్ పూరావధ్యక్షులు శ్రీ జొనెలగడి ససబరహమణయం గారు పుషపగుచేం తో సత్కరించ్ారు. శ్రీ మలల వరపు
అనంత్ గారు మాటల డుత్ూ , శ్రీ శ్రీ పరముఖ్ంగా అభుయదయ క్వి, విపల వ క్వి. అలాంటి శ్రీ శ్రీ రచనలలోనసండ
హాసయం వెత్క్డం సాహసమే అవుత్ ంది. శ్రీ శ్రీ వారసిన సిపారలి (సిరి సిరి మువవలు, పారసక్రడ
ీ లు,
లిమఋక్ుకలు ) పుసత క్ానిె క్ూలంక్షంగా పరిశ్రలించి దానిలోని హాసాయనిె సభిక్ులక్ు పంచి సభలో
నవువలు పూయ్ంచ్ారు ముఖ్య అతిధి మలల వరపు అనంత్. క్ేవలం నవువ పుటిటంచడం క్ోసమే క్ాక్ుండా
చ్ెైత్నయం, విమరశ, సామాజిక్ పరయోజనం లక్షయంగా శ్రీ శ్రీ రచనలలో హాసయం తొణిక్తసలాడంది. ముఖ్యంగా
అమెరిక్ాలో తెలుగు సాహితాయనిె మొదటి త్రం సాహితీ వేత్తలు ముందస త్రాల క్ందించ్చ విధానానిక్త
అమెరిక్ాలోని సాహితీ వేత్తలందరిక్ర ధ్నయవాదాలు తెలుపుక్ునాెరు.

శ్రీ అనంత్ మలల వరపు గారిని ట ంటెక్స్ సాహిత్య వేదిక్ సభుయలు , అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రలం క్ షణ వేణి,
ఉత్త రాధ్యక్షుడు వీరెపు చినసత్యం, ఉపాధ్యక్షుడు క్ షాణరెడి క్ోడూరు, క్ోశాధిక్ారి శ్రీమతి పాలేటి లక్ష్మ
పాలక్మండలి సభుయలు శాలువా, జాాప్ిక్ ఇచిే ఘనంగా సత్కరించ్ారు. శ్రీ అనంత్ మలల వరపు గారు త్ననస
ఎంతో

ఆదరించి,

చక్కటి

ఆతిధ్యం

అందించిన ట ంటెక్స్ క్ారయవరాొనిక్త

క్ త్జా త్లు

తెలియజేశారు. ట ంటెక్స్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి క్ షణ వేణి శ్రలం మాటల డుత్ూ శ్రీ అనంత్ మలల వరపు గారి
సాహిత్య సరవలనస ఎంతో క్ొనియాడారు మరియు త్నస నిరవహించిన పూరవ సాహిత్య సదసస్లనస గురుత
చ్చససక్ునాెరు . సమనవయక్రత వీరెపు చినసత్యం సాహిత్యం మీద ప్రరమ, మాత్ భ ష మీద మమక్ారంతో
విచ్చేసిన భ షాభిమానసలక్ు, సాహితీప్ిరయులక్ు క్ త్జా త్లు తెలిపారు. పరసార మాధ్యమాలెైన్ ఫన్ ఏసియా,
టీవీ9, టివి5 , టి.ఎన్.ఐ, తెలుగు టెైమ్లక్ు ధ్నయవాదాలు తెలియజేశారు.
క్ారయక్ీమంలోని ఛాయాచితారలనస ఈ లంక్ెలో చూడవచసేనస.
https://tantex.smugmug.com/2018-Events/Sahitya-Vedika/136th-Nela-NelaTeluguVennelaSahityaVedikaNovember-18th-2018/
ట ంటెక్స్ 136 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెెల సదసస్ గురించి సాహిత్య వేదిక్ బ ంద సభుయడు శ్రీ మాడ
దయాక్ర్ సమరిపంచిన నివేదిక్.

