
 

ట ాంటెక్స్ వేదికప ై “సిరివెనె్ెల అాంతరాంగాం”: డాలస్ రసజ్ఞు ల హృదయాలను హతతు కునె సాంగీత సమాహారాం 

 

శనివారం, జూన్ 28, 2014,  డాల్లస్-ఫో ర్్ట వర్్ట , టెక్సస్ 

అమెరికాల్ో తెల్ుగు సంగీత, సాహితయ, సంసకృతీ సంప్రదాయాల్క్ు క ంద్ర బంద్ువ ైన  డాల్స్ నగరంల్ో సాా నిక్  ఉత్ర టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం 
(ట ంటెక్సస) ఆధ్వరయంల్ో “సిరివ న్ ెల్ అంతరంగం” అన్ే ప్రతయయక్ కారయక్రమానిె అరివంగ్ ల్ోని జాక్స సింగీల ఆడిటోరియంల్ో శనివారం మధ్ాయహ్ెం 500 

మంది ఆతీీయ తలె్ుగు బంధ్ుగణం మధ్య అతయంత ఆహ్లల ద్ంగా నిరవహించబడింది.  సుప్రసిద్ధ  న్పే్ధ్యగాయక్ుల్ు “పాడుతాతీయగా” పారధధ  (పారధసారధ్)ి 
మరియు “సూప్ర్ట సింగర్ట” సాహితి క్లిసి సిరివ న్ ెల్ గీతాలిె ఆల్పసిత్ , ఆ పాటల్ ప్రసాా న్ానిె, అంతరాయనిె, అంతరంగానిె సిరివ న్ ెల్ సతీారామ  శాసి్ ి 
గారధ సవయంగా ట ంటెక్సస సభ్ుయల్ు, బంధ్ు-మితరర ల్ కోసం ఆవిష్కరించిన  ఒక్ వినూతెకారయక్రమమే “సిరివ న్ ెల్ అంతరంగం”. సిరివ న్ ెల్ పాటల్ు, 

ఆయన మాటల్ు, ఆయనతో ముఖాముఖి అందించిన ఈ అద్ుుత అవకాశం ఉత్ర టెకాసస్ తెల్ుగు సంఘం ప్రతయయక్ంగా నిరవహించింది. ట ంటెక్సస 
అధ్ికారిక్ంగా గత 28 సంవతసరాల్ుగా తలె్ుగు భ షా సంసకృతరల్ ప్రిరక్షణ ముఖయోయదయే శంగా ఉత్ర టెక్సస్ పరా ంతీయ తలె్ుగు క్ుట ంబ ల్క్ు అండగా 
ఉంట నె విష్యం తెలిసిందయ.   

క్యయబ ల్ో ప్రసు్ త భ రతీయ రాయబ రిగా వయవహ్రిసు్ నె  గౌ. శ్రర రాజశేఖర్ట చింతప్లిల ఈ కారయక్రమానికి  గౌరవ అతిథిగా విచ్యేశారధ. ట ంటెక్సస 

అధ్యక్షుడు శ్రర విజయమోహ్న్ కాక్రల తమ కీల్కోప్న్ాయసంల్ో శ్రర రాజశేఖర చింతప్లిల ఒక్ తెల్ుగువాడిగా ఉనెతహ్ో దాల్ో సతవల్ందించడం తమక్ు 
ఆనంద్ంగా ఉంద్ని కొనియాడారధ. ట ంటెక్సస సంసా మన తెల్ుగు వారికి బ గా నచ్యే కారయక్రమాల్ను చ్యప్ట్నున్ాెమని,  ఇంద్ుక్ు “సిరివ న్ ెల్ 
అంతరంగం” ఒక్ చక్కని న్ాంది ప్లికింద్ని శ్రర కాక్రల వాయఖాయనించ్ారధ. శ్రర చింతప్లిల ద్ంప్తరల్ను సాంప్రదాయ బద్ధంగా శ్రర విజయమోహ్న్ కాక్రల, పాల్క్ 

మండలి ఉపాధ్ిప్తి శ్రర అజయ్ రెడిి , మరియి సభ్ుయడు శ్రర సుగన్ చ్ాగరలమూడి సన్ాీనించ్ారధ. కారయక్రమ “పిరమియర్ట” పో ష్క్ దాతల్ ైన న్ేష్నల్ సిస్మ్సస 
క్నసల్ింగ్ (ఎన్ ఎస్ ఐ) ప్రతినిధ్ుల్ు శ్రరమతి క్ృష్ణవేణి మరియు సతయన్ారాయణ రెడిి   శ్రల్ం, “ప్రజెంట ంగ్” పో ష్క్ దాతల్ ైన   టె కోెసాఫ్్ట  గూర ప్ అధ్ని్ేత 
శ్రర శ్రరని గాలి, మరియు “మిణుగురధల్ు” చితరం ద్రశక్ుడు అయోధ్యక్ుమార్ట క్ృష్ణ ంశెట ్  ల్ వదానయతను గుర్ిసూ్  రాయబ రి గౌ. శ్రర రాజశేఖర్ట చింతప్లిల 

చ్యతరల్మీద్ుగా క్ృతజఞతా ప్ూరవక్ జాఞ పిక్ల్ను అందించ్ారధ.  

అంతక్ుముంద్ు “సిరివ న్ ెల్ అంతరంగం” కారయక్రమ సమనవయక్ర్ డా. నరసింహ్లరెడిి  ఊరిమిండి విచ్యే సిన పతరక్షక్ుల్క్ు,  అతిథుల్క్ు సావగతం ప్లికి, 
ప్ది నంది ప్ురసాకరాల్ు అంద్ుకొనె ఏకైెక్ తెల్ుగుక్వి శ్రర సరిివ న్ ెల్ సీతారామ శాసి్ ిని,  న్ేప్ధ్య గాయక్ుడు, సంగీత ద్రశక్ుడు “పాడుతాతయఎయగా” 
పారాసారథి, మరియు వరధమాన న్ేప్ధ్య గాయని “సూప్ర్ట సింగర్ట” సాహితి ల్ను మినెంటే క్రతాళ ధ్వనుల్ మధ్య వదేిక్ ప ైకి ఆహ్లవనించ్ారధ.  తొలి 

చితరమే శ్రర సిరివ న్ ెల్ సాహితీ గరంధ్ానికి ముఖ చితరం అయియంద్ని, వారి పాట “సప్్వరణ శోభితమైె ప్ుల్కించ్య ధ్వళ కాంతి ప్ుంజమని”, “ఓ వయక్ితవ 
వికాస గరంథమని”, “జాగృత మానసంల్ో దయదీప్య మానమైె వ లిగ  దీప్శిఖ అని”, “సామాజిక్ ప్రిణామానికి ఒక్ విశిష్ఠ  వేదిక్ని”,   సిరివ న్ ెల్ పాటల్ 
ప్రతయయక్తను గుర్ిసూ్  ఆయన ప్రతీ పాట ఒక్ యజఞం” అని డా. ఊరిమిండి కొనియాడారధ.   

దాదాప్ు మూడు గంటల్ సతప్ు కొనసాగిన “సిరివ న్ ెల్ అంతరంగం సంగీత సమాహ్లరంల్ో శ్రర సతీారామ శాసి్ ి అంతరంగానిె ఆవిష్కరించడం కోసం చ్యసత 

ప్రయతెంల్ో వయక్ిగతం, అభిరధచి, సినీ ప్రసాా నం, రచనల్ు వంట  అన్కే్ అంశాల్ను పారధా , సాహితీల్ గానమాద్ురయం జయోడించి సపృశించ్ారధ. అంతరీలనంగా 
ఆయనల్ోని ఆవశేానిె అక్షరాల్ుగా సంధ్ించడానికి కారణం, భ ష్ సరళమైెన్ా,  కాక్ున్ాె భ వ ప్ట తవం ఉండాల్న్ే ప్ట ్ ద్ల్, తన మసి్ష్కంల్ో ఉనె 
భ వన్ే పాటగా మల్ుసా్ నని ఆయన చ్ెపతప మాటల్ో ఉనె సూట ద్నంతో పాట  తన గత జీవితంప ై ఆయన ప్ంచిన మాటల్ సారాంశం పతరక్షక్ుల్ 

హ్ృద్యాల్ను ద్రవీభ్వించింది.  



 

 గత ప్ద్హ్లరధ సంవతసరాల్క్ు  ప ైగా ఉత్ర అమెరికాల్ో సంగీత సాహితయ విఙ్ఞఞ న విన్ోదాల్ను అందిసూ్  విజయవంతంగా నడుసు్ నె ఏకైెక్ తెల్ుగు 
ర డియో,   "గానసుధ్-మన ట ంటెక్సస ర డయిో" మరియు ఇటీవల్ అంతరాా ల్ంల్ో టోరి సహ్కారంతో నిరవహసిు్ నె “ట ంటెక్సస తరంగిణ”ి ల్క్ు 2013 

సంవతసరానికి వాయఖాయతల్ుగా సతవల్ందించిన శిరి వూటూరి, అదిరక్ క్ంద్ుక్యరి, ప్రిమళ మారాపక్, శ్రర బసాబత్ిన, ఇందిర మేడూరి, జయ ప నుమర్ి 
ల్ని అభినందిసూ్  శ్రర సిరవి న్ ెల్ సతీారామ శాసి్ ి గారి చ్యతరల్ మీద్ుగా సన్ాీన జాఞ పిక్ల్ను అంద్జ శారధ. 2014 వాయఖాయతల్ జట ్ ను ప్రిచయం 

చ్యసారధ.       

ట ంటెక్సస కారయవరగ సభ్ుయల్ు “ఇవ ంట్” పో ష్క్దాతల్ ైన  శ్రర అజయ రెడిి , శ్రర భీమ ప ంట, శ్రర హ్రి న్ాయుడు, డా. క్ృష్ణబ బు చుండూరి, డా. నరసింహ్లరావు 
వేముల్, డా. శ్రరనివాస రెడిి  ఆళళ , డా. సుబరహ్ీణయం రెడిి  బో య, డా. ఉమ చింతప్లిల, బతర్ ల్ అసో సియేిట్స , ప్రవీణ్ బల్ాల -రియాల్్ర్ట, ఆఫ్్ర్ట గరా డయవట్. క్ం, 

హ్ో రైెజన్ ట ర వ ల్, సన్ డాన్స బహవేియరల్ హెల్్ క ర్ట సిస్మ్సస,   స ైపస్ రాక్స/బరాయని పాట్/బ ంబచ చ్్ప్ సి్క్సస ల్ను ప్ుష్పగుచేం, జాఞ పిక్ల్తో సన్ాీనించి 

వారందించిన ఆరిధక్ సహ్కారానిె అభినందించ్ారధ.  

“సిరివ న్ ెల్ అంతరంగం” ప్రతయయక్  కారయక్రమ సమనవయక్ర్  డా.  నరసింహ్లరెడిి  ఊరిమిండ ిఎంతో ఓపిక్గా కారయక్రమానిె వీక్ించి  చివరి క్షణం వరక్ు 
సహ్క్రించిన పతరక్షక్ుల్క్ు,  కారయక్రమ “పిరమియర్ట” పో ష్క్ దాతల్ ైన న్షే్నల్ సిస్మ్సస క్నసల్ింగ్ (ఎన్ ఎస్ ఐ), “ప్రజెంట ంగ్” పో ష్క్ దాతల్ ైన   ట ెకోెసాఫ్్ట  
గూర ప్ మరియు మిణుగురధల్ు చితరం ద్రశక్ుడు అయోధ్యక్ుమార్ట క్ృష్ణ ంశెట ్  మరియు జాక్స సింగీల ఆడటిోరియం సబిబందికి,  ఎంతో ఉతాసహ్ంతో  తమ 

ప్రతిభ్తో పతరక్షక్ుల్ను మంతర ముగుే ల్ను చ్యసిన శ్రర సిరివ న్ ెల్ సీతారామ శాసి్ ి,  పాడుతాతీయగా “పారధా ”, సాహితి ల్క్ు, క్ృతఙ్ఞతాభివంద్న్ాల్ు తెలియ 
జ సారధ.  “గాన సుధ్ - మన ట ంటెక్సస ర డియో” 1220 AM ల్ో ప్రసారం చ్యయడానికి సంయుక్్ సహ్కారం అందిసు్ నె ప్రతయయక్ ప్రసారమాధ్యమాల్ ైన  
దయసిపాల జా, ర డియో ఖుషి ల్క్ు  మరియు ప్రసారమాధ్యమాల్ ైన ట వి9, 6ట వి , తెల్ుగు వన్ ర డయిో (టోరి), ఏక్స నజర్ట, ట వి5 ల్క్ు  క్ృతఙ్ఞతల్ు 

తెలియచ్యసారధ.   

 

 


