
పద్యం, హాస్యం పరధానంగా సాగిన ట ంటెక్స్ తెలుగు సాహిత్య వేదిక అష్టమ వారిి్కోత్్వం 

డాల్లస్/ఫో ర్టు వర్్త,టెక్సస్: తెల్ుగు సాహిత్య సేవల్ల్ో నిర్విర్ామంగా ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) 
వార్ట నిర్ిహించే “నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్” అష్టమ వార్షికోత్సవం ఈ నెల్ ఆదివార్ం జూల్ ై 12 మలంకార 
చర్షి ఆడిటోర్షయంలో సాహిత్య వేదిక్ సమన్ియక్ర్్ దండ వెంక్ట్ అధ్యక్షత్న్ ఎంతో ఘన్ంగా జర్వగవంది. తెలుగు 

భాష, సాహిత్యం, సంస్రతి పరిరక్షణ ధ్యయయంగా సాగుత్ున్న ఈ ప్రయాణంలో మర్ో మ ైలు ర్ాయి ఈ అష్టమ 
వార్షికోత్సవం. "సంగీత్ సాహిత్య న్ృత్య సమమేళన్ం" గా ప్రతి సంవత్సరం జరుప్ుకునే మన్ తెలుగషంటి వేడుక. 
ప్ద్యం, హాసయం ప్రధాన్ ఇతివృతాా లుగా సాగషన్ ఈ వేడుక పిల్ల లు, పెద్ద ల్ భాగసాామ్యంలో ఏంతో సంద్ిగగా, మ్న 

ఇంటిలో వేడుకలా ఆద్యంత్ము ఉలాల సంగా జర్షగషంది. ముఖ్య అతిధి శ్ర ీత్ుర్షమ ళళ శంకర నార్ాయణ గారు, విల్షణణ 
అతిధి శ్ర ీ గుమేడి గోపాలకృష్ణ  గారు, విశిష్ట అతిధి డా. కేత్ు విశవనాథర్ెడిి  గారు, ప్రతయయక అతిధి శ్రమీతి 
అమలలదిననన ప్ద్ేజ గారు, ట ంటెక్సస కారయవరగం, పాలకమండలి సభ్ుయలు, సాహిత్య వేదిక సభ్ుయల జయయతి 
ప్రజవలన్తో సభ్ ఘన్ంగా పరా రంభ్మ ైంది. చినానర్ష చావలి ఉమ సరసవతి న్మోసతా తె పరా రధనా గీత్ం 
వీన్తలవింద్తగా ఆలప ంచింది. తెలుగు సాహిత్య వేదిక సమన్వయకరా ద్ండ వనంకట్ పరా రంభోప్నాయసం చయసతా  
మన్ సాహితీ సంప్ద్న్త కాపాడుకోవడానికి, సాహితీ ప్ండిత్ులన్త గౌరవించడానికి ప్రయత్నం ఒక ఎతా్యితయ, 
వీటిని భ విత్ర్ాలకు అందించడం అంతయ ముఖ్యమని, ఈ సంవత్సంలో ఇంత్వరకు దాదాప్ు 30 మంది బ ల 
బ లికలు పాలగగ ని త్మ సాహిత్య ప్రతిభ్న్త ప్రద్ర్షశంచిన్ తీరున్త కళలకదిిన్టలల  వివర్షంచారు. మన్ భ ష్, సాహిత్యం 
విర్ాజిల్ల ంద్తకు చయయి చయయి కలిప  అంద్రం కృష  చయదాి మని ప లుప్ునిచాిరు.  

శ్రమీతి చావాలి మంజు హేమమాలిని సమరపణలో గురు ప్రంప్ర డాన్సస అండ్ మయయజిక్స సతూల్ బ ల బ లికల 
సంగీత్ విభ వర్షలో ద్రువరణం మాతయ మలయధ్వజ, బరహ్ే మొకూటే అతి మధ్తరంగా గాన్ం చయస  ఆహ్ుత్ుల 
హ్రిదావనాలు అంద్తకునానరు. ప్రతయయక అతిధి శ్రమీతి ప్ద్ేజ అమలలదిననన(మలాల ది) గార్ష ప్ద్య ప్ఠన్ 
పరా ముఖ్యత్ ప్రసంగం ఒక ప్రవాహ్ంలా సాగష, న్న్నయయ నావాడని, పో త్న్ నావాడని వాదించయ ఉదాహ్రణలో, 
అచతిలని హ్లుల లని ఎలా విడదీయల్మో అలాగే ప్దాయలని కూడా పరా ంతాలవార్ీగా విడదీయల్మని, ప్ద్యం 
తెలుగువాడి స ంత్మని కొనియాడారు. శ్ర ీదొడల  రమణ పో త్న్ భ వత్ంలోని ప్దాయలన్త ర్ాగయుకాంగా ఆలప ంచి, 
సభ్లోని వార్ష అంద్ర్షచయత్ ఔర్ా అనిప ంచతకునానరు. అంతయ కాకుండా శ్ర ీదొడల  రమణ గారు, అన్నన సాధ్యమమ అనే 
ర్ీతిలో, తెలుగు భకి్త సామా్రజ్యయనిక్త తిరుగులేని రాజైన పోత్న విరచిత్ భాగవత్ము నంిగ మ్ధురమైన కొనిి 

ప్దాయలన్త తొమ్మిది మ్ంది బ ల బ లికలకు శి్షణణ ఇచిి, వార్షలో ప్ద్యంఫ ై అవగాహ్న్ ప ంప ందించి, అన్తి 
కాలంలోనే ప లలలలో ప్రతిభ్న్త వనలికితీస , "పోత్న పద్య పరిమ్ళము" రూపందించి, ఏంతో రమయంగా ఆలప ంచయటలల  
తీర్షిదిదిిన్ రమణ గార్షని, ప లలలన్త అంద్రూ కొనియాడారు. ముఖ్యంగా మయడయళళ మాడ సమనివత్, నాలుగేళళ 



ర్షష కేష్ స దాధ రథ ర్ాగ భ వయుకాముగా చదివిన్ తీరు ఆహ్ుత్ులని మంత్రముగుి లని చయస ంది. అమరికాలో పుటిి 

పెరిగిన ఈ చిన్నిరులు భకి్తతో, సపషఠ మైన ఉచ్ఛారణతో చేసిన ఈ పద్యపఠనం అంద్రినీ ఆకటి్టకోవమే కాకండా, 

తెలుగు సాహిత్య భకి్త సంపద్లు పదిల్ంగా దాచుకొని పెంపందిచగల్ సామ్ర్యం త్రువాతి త్రానిక్త ఉంద్ని ఋజువు 

చేశారు. విల్షణణ అతిధి శ్రీ గుమేడి గోపాలకృష్ణ  గారు ర్ాయభ రం ప్దాయలన్త శ్రీ క్ృష్ణు డు వేష్ములో ఆలప ంచి 
అంద్ర్షని ప్ద్య నాటకప్ు ర్ోజులలోకి తీసతకువనళ్ళళరు. చెలిలయో చెలల కో, జెండాప ై కప ర్ాజు, అలుగుటయిే 
ఎరుంగని ప్దాయలకు సభ్ ద్ది్ర్షలిలంది. విశిష్ఠ  అతిధి డా.కేత్ు విశవనాథర్ెడిి  గారు “మన్ తెలుగు మన్ం” అంశంప ై 
ప్రసంగషసతా  సాహిత్యం భ ష్లో ఒక భ గమమ కాని సాహిత్యం మాత్రమమ భ ష్ కాద్ని, శుధ్ధ భ ష్ అంటూ ప్రతయయకం 
గా ఉండద్ని, మాండలికాలు వేర్ెైనా భ ష్ అంతా ఒకటేన్ని భ షా ద్తరభిమాన్ము త్గద్ని హిత్వు చెపాపరు. 
డా. కలవగుంట సతధ్ సమరపణలో తెలుగు భ షా, సాహిత్యం, సంగీత్ం, సంసూృతి సంప్రదాయాలకు 
అదివతీయమ ైన్ సేవలందించిన్ ప్రముఖ్ తెలుగు వాగేగయకారులన్త సేర్షంచతకుంటూ తెలుగు సాహిత్య వేదిక 
సభ్ుయలు మర్షయు లాసయసతధ్ న్ృత్య అకాడమీ శిష్య బృంద్ం సమన్వయంగా "తెలుగు వాగేగయకారులు" న్ృత్య 
రూప్కానిన కన్తనల ప్ండువగా ప్రద్ర్షశంచారు. అన్నమయయ, తాయగయయ, మునిప్లలల  సతబరహ్ేణయ కవి, క్షేత్రయయ, 
నారయణ తీరుథ లు, ర్ామదాసత వంటి వాగేగయకారులు శృంగారం, భ్కిా వగెైర్ాల్ కాక ఆనాటి సాంఘిక 
ప్ర్షస థత్ులన్త సపష్టం చయసతా  ప్దాలు రచించారు. వారు లోకానిన ద్ర్షశంచిన్ ప్రఙ్ఞ, సంగీత్, సాహితాయలన్త 
కరత్లామలకం చయసతకోగలిగషన్ నిష్ఠ , దానిన ప్రభోదాత్ేకంగా, రంజకంగా, న్వన్వోనేేష్ంగా ప్ున్ః సృష ట  చయస న్ 
తీరున్త న్ృత్యరూప్కం దావర్ా చకూగా వివర్షంచారు. ఈ న్ృత్యరూప్కంలో తాయగయయగా ఉత్్ర్ాధ్యక్షుల్ు 
జొన్నలగడి సతబరమణయం, సాహిత్య వేదిక సభ్ుయలు సతబుు దామిర్ెడిి  గురువుగా, అన్నమయయగా నాగ సతర్షే్ 
సతగగల, మునిప్లలల  సతబరమణయ కవిగా వర్షగ ండ శాయం, ర్ాముడి పాత్రలో జలసతత్రం చంద్రశేఖ్ర్, నార్ాయణ 
తీరుధ లుగా బసాబతాిన్ శ్ర,ీ సంయుకా కారయద్ర్షశ వీరనప్ు చిన్సత్యం శ్ర ీర్ామదాసత పాత్రలలో అలర్షంచారు. 

అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమండి న్ర్స ంహా ర్ెడిి  మాట ల డుత్ూ, సంవత్సర్ ప్రధ్మార్ధంల్ో నిర్దేశించిన్ "ప్రగతి ప్ధ్ముల్ో 
ప్ది సూతరా ల్ు" ఒక్కొక్ొటి క్రమంగా క్ార్యర్ూప్ం దాల్చడం, నెర్వేర్చడం చాల్ సంతోష్ంగా వ ందనాెర్ట. 
ట ంటెక్సస ప్రతేయక్ క్ార్యక్రం ఈ. టీవి. వార్వ సిర్ాభిషేక్ం ఆగష్ణు  29న్ ఆల్ న్ ఈవెంట్ స ంటర్లల  ఘన్ంగా 
నిర్ిహించడానిక్ి సనాెహాల్ు చుర్టక్ుగా సాగుత్ణనాెయని, అందర్ట విచేచస  జయప్రదం చేయమని క్ోర్ార్ట. 
నెల్ నెల్ా తెల్ుగు వెనెెల్ వందవ మ ైల్ుర్ాయి చేర్టత్ణన్ె సందర్భంల్ో శత్ సదసుస "100వ నెల్ నెల్ా 
తెల్ుగు వెనెెల్" న్వంబర్త 14న్ ఘన్ంగా జర్టప్డానిక్ి సనాెహాల్ు మొదల్ుప ట ు ర్ని, అధిక సంఖ్యలో పాలగగ ని 
భ షాభిమానానిన చాటిచెప్పమనానరు.  

 



ముఖ్య అతిథి హాసయ బరహ్ే శ్ర ీశంకర నార్ాయణ గార్ష హాసాయవధాన్ంలో త్న్ ప్రతి మాటలో హాసాయనిన కుర్షప సతా  
సభికులని న్వువలోల  ముంచారు. భ రయ లాండ్ లలైన్స, గర్ల ఫ రండ్ స ల్ ఫో న్స అంటూ వారు చెప పన్ పో లికలకు 
అంద్రూ కడుప్ుబ ు న్వావరు. సతూలు త్గలప్డిపో తోంద్న్న, కాన్న ఉపాధాయయులంద్రూ బయట ఉనానరని 
వాపోయిన్ ఒక ప లలవాడి గుర్షంచి చెప పన్ప్ుడు సభికులు హ్రిదావనాలు చయసారు. కీర్షా శేష్ులు జంధాయల గారు 
చెప పన్ అప్పగషంత్లు గుర్షంచి మాట ల డుత్ూ "అప్పగషంత్ల సమయలో అమాేయి ఏడుప్ు ఆఖ్ర్ష ఏడుప్ు 
అలాగే అబ ుయి న్వువ కూడా ఆఖ్ర్షదయ" అనానరు. హాసయ ప్రసంగం త్ద్తప్ర్ష శ్రీ ప్ూద్తర్ జగదీశవరన్స సంధాత్ 
గా వయవహ్ర్షంచగా, డా. ఆళళ శ్రనీివాస రడిి , శ్ర ీగుమేడి గోపాలకృష్ణ , శ్ర ీప్రభ్ల శ్రనీివాస్, శ్ర ీజలసతత్రం చంద్రశేఖ్ర్, 
శ్ర ీ ర్ాయవరం భ సూర్, శ్రీమతి మలాల ది ప్ద్ేజ, శ్రీ మాడ ద్యాకర్ ప్ృచికులుగా హాసాయవధాన్ంలో 
పాలగగ నానరు. గుమేడి గోపాలకృష్ణ  గారు సతభ్ద్రప ై ప్ద్యం చద్వమన్గా శంకర నార్ాయణ గారు చకూగా 
ప్దాయనిన కూర్షి ఆలప ంచారు. హ్న్తమంత్ుని తోక ప ది్దా? ల్క దరర ప్ది కోక ప ది్దా అన్న చిలిప  ప్రశనకి 
హ్న్తమంత్ుని తోకే ప ది్ద్ని సమధాన్మిచాిరు. ఈ మధ్యనే విడుద్ల అయిన్ బ హ్ుబలి చిత్రంలోని 
కాలకేయుడి భ ష్ గుర్షంచి ర్ాయవరం భ సూర్ గారు ప్రశినంచగా సరదాగా జవాబిచాిరు. మగవార్ష గ ప్పద్న్ం 
గుర్షంచి ఆడవాళళళ చెప్ుపకుంట ర్ా? అన్న జలసతత్రం చంద్రశేఖ్ర్ గార్ష ప్రశనకు ఇచిిన్ జవాబు సభికులని 
న్వువలోల  ముంచింది. మలాల ది ప్ద్ేజ గారు, విశవనాధ్ సత్యనార్ాయణ గారు ఈర్ోజులోల  ఉంటే స ల్ ఫో న్తలో 
ఏమి మాట ల డయవారని అడిగషన్ ప్రశనకు కూడా ఎంతో తెలివిగా సమధాన్మిచిి మళ్ళళ సభికులిన కడుప్ుబ ు 
న్వివంచారు. మీ పేరులో శంకరుడునానడు, నార్ాయణుడునానడు, వీర్షది్ర్షలో మీర్ెవర్షని ఎంచతకుంట రు, అని 
ప్రభ్ల శ్రనీివాస్ గారు అడిగషన్ ప్రశనకు సరదాగా బద్తలిచాిరు. ప్ృచికుల న్తండయ కాకుండా సభ్లోని వారు 
కూడా హాసాయవధాని శంకర్ నార్ాయణ గార్షని అడిగషన్ ప్రశనలకు హాసయంతో బద్తలిచిి అంద్ర్షన్న న్వివంచారు.  

అటూల ర్ష సవరణ గారు సభ  పరా ంగణానిన అలంకరణ చయస న్ తీరు, అనిన అంశాలన్త మంచి ఆలోచన్తో కూరుప 
చయస న్ ప్ూరవ సాహిత్య కారయకమీ చాయా చితరా లు అంద్ర్షని ఆకటలట కునానయి. ఉత్్ర్ టెక్సస్ తెల్ుగు సంఘం 
(ట ంటెక్సస) అధ్యక్షుల్ు డా. ఊర్వమండి న్ర్స ంహా ర్ెడిి , ఉత్్ర్ాధ్యక్షుల్ు జొన్ెల్గడి సుబరహ్మణ్యం, ఉపాధ్య్షులలు 
ఉప్పలపాటి కీషాణ ర్ెడిి , కారయద్ర్షశ మహేష్ ఆదిత్య ఆదిభ్టల , కోశాధికార్ష శ్రలం కషీ్ణవేణి, పాలకమండలి సభ్ుయలు 
ర్ డి ర్ామకషీాణ  ర్ెడిి , సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్, సాహిత్య వేదిక్ బృందం, ట ంటెక్సస క్ార్యవర్గం స ంగవరె్డిి  శార్ద, 
బిళ్ళ ప్రవీణ్, వన్ం జయయతి, గలవాడ అజయ్, పాల్ేటి ల్క్ష్ిమ, వీర్ెప్  చిన్సత్యం, పావ ల్ూర్వ వేణ్ు ముఖ్య అతిధి 
శ్రర త్ణర్వమ ళ్ళ శంక్ర్ నార్ాయణ్ గార్వని , విల్క్షణ్ అతిధి శ్రర గుమమడి గలపాల్క్ృష్ు  గార్వని, విశిష్ు అతిధి డా. క్దత్ణ 
విశినాథర్ెడిి  గార్వని, ప్రతయయక అతిధి శ్రరమతి అమల్లదినెె ప్దమజ గార్వని, చల్న్చిత్ర న్టుల్ు శ్రర న్ందమూర్వ 
తార్క్ర్త్ె గార్వని, సంగీత్ దర్శక్ుల్ు శ్రర నేమాని పార్థసార్థి గార్వని ప్ ష్పగుచచచం, శాల్ువ మర్వయు జఞా ప క్ 



తో సత్ొర్వంచార్ట. సమన్ియ క్ర్్ దండ వెంక్ట్ మాట ల డుత్ూ 96 నెల్ల్ు ఒక్ యజాంల్ా 'నెల్ నెల్ా తెల్ుగు 
వెనెెల్' క్ార్యక్రం నిర్ాటంక్ంగా సాగడానిక్ి క్ార్క్ుల్ ైన్ సభ్ుయల్క్ు, క్ార్యక్ర్్ల్క్ు, భ షాభిమాన్ుల్క్ు, సాహితీ 
ప రయుల్క్ు, పో శక్దాత్ల్క్ు ధ్న్యవాదాల్ు తెలిపార్ట. ప్రతేయక్ ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన్ దేశ్ర పాల జఞ, ర్దడియో ఖ్ుష  
మర్వయు ప్రసార్ మాధ్యమాల్ ైన్ టీవీ9, టీవీ5, సీవీఆర్త టీవీల్క్ు క్ృత్ఙా్తా ప్ూర్ిక్ అభివందన్ముల్ు 
తెలియజదసార్ట.  

 

క్ార్యక్రమంల్ోని ఛాయాచితరా ల్న్ు ఈ ల్ంక్ెల్ో చూడవచుచన్ు.  

http://tantex.smugmug.com/Other-1/Sahitya-Vedika/Sahitya-Vedika-8th-
Anniversary/50582013_fSMCfK#!i=4200877690&k=x8g5gQB 


