ట ాంటెక్స్ వేదికపై ‘స్వరాభిషేకాం’: డాలస్ లొ 3500 మాంది తెలుగు వారి అపూర్వ స్ాంగమాం
శనివారం, ఆగష్ట
ు 29, 2015
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) ప్రతిష్ాుత్మక్ంగా చేప్టటు తెలుగు క్ళామత్ల్లి కి "సవరాభిషేక్ం" మహాయఙ్ఞానిి ఆలెన్ ఈవంట్
సెంటర్ లో దిగవవజయంగా నిరవహంచంది. డాలస్ లో ఒక్ తెలుగు సంగీత్ విభ వరవ ఇంత్ పెద్ద ఎత్ట
త న జరగడం ఇదే ప్రప్థ
ర మం. డాలస్
ప్రవసర పారంతాలనుండి సంగీతాభిమానులు అధిక్ సంఖ్యలో ఈ సంగీత్ విభ వరవకి విచేేసి, జయప్రద్ం చేసారు.
ట ంటెక్సస అధ్యక్షులు డా. ఊరవమండి నరసింహారెడిి సమనవయక్రత గా ఈ కారయక్రమం "నభూతో నభవిష్యతి" అనిటల
ి జరవగవంగవ. కారయద్రవి
ఆదిభటి మహేష్ ఆదిత్య విచేేసిన సంగీత్ పిరయులను సావగతిసత
త కారయక్రమానిి పారరంభించారు. సాంసకృతిక్ కారయక్రమాల
సమనవయక్రత వనం జయయతి కారయవరగ మరవయు పాలక్మండల్ల సభుయలను ప్రవచయం చేసి, పో ష్క్ దాత్లను బ లు గారవ చేత్టలమీద్ుగా
అభినంద్నల ప్ుష్పగుచాేలను అంద్ుకోవలసిందిగా అహావనించారు.
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వరయం లో సగౌరవ సమరపణ ఈ వినతత్ి సంగీత్ విభ వరవ. ఈ టీవీ దావరా భ రత్దేశం లో నాలుగు
లేదా అయిద్ు భ గాలుగా ప్రసారంకానుని ఈ కారయక్రమం లో శ్రర ఎస్. పి. బ ల సుబరహ్మణయంతో పాటల ప్రముఖ్ నేప్థయ గాయనీ
గాయక్ులు మనో, సునీత్, ఎస్. పి. చరణ్, గీతామాధ్ురవ, మాళవిక్, శ్ారవణ భ రగ వి, హేమచంద్ర, శ్రరతి, హారవక్, కారవతక్స, ప్రవీణ్ త్దిత్రులు
పాలగగని ఆహ్ూత్టలను సవర ఝరవలో ముంచెతత ారు. పాత్ కొత్త ల మేళవింప్ుగా పాటల ఎంపిక్ ఆనాటట 'ఉండమామ బొ టలు పెడతా ' సినిమా
లో సునిిత్ భ వాలను రమయంగా చెపిపన 'చుక్కలతో చెపాపలని ఉంది" లాంటట పాటలనుండి, ఈనాటట గబబర్ సింగ్ సినిమా నుండి
"గనుిలాంటట క్నుిలుని జునుి లాంటట పిలి ా" వరక్ూ ఉండి, విభ వరవ ఆద్యంత్ం ఆసకితక్రంగా సాగవంది. హేమచంద్ర పాడిన "రసిక్రాజ
త్గువారముగామా", బ లు గారు ఆలపించన "చటు నికి నాయయానికి జరవగే ఈ సమరంలో" కారయక్రమం లో కొసమెరుప్ుగా నిల్లచాయి.
అధ్యక్షులు డా. ఊరవమండి నరసింహారెడిి మాటి డుత్ూ, డాలస్ చరవత్ర లో 3500 మంది పెైగా తెలుగువారవతో అనిి జాతీయ మరవయు
సాానిక్ అనుబంధ్ సంసా లతో క్ల్లసి ఇంత్ మహ్త్త ర కారయక్రమానిి ట ంటెక్సస సంసా ఆధ్వరయంలో చేయడం, తాను ఈసంవత్సరానికిగాను
ఎనుిక్ుని ప్ది సతతారలలో ఒక్టెన
ై "సంసా ప్రవధల
ి ో ఉని తెలుగు వారవ మధ్య సఖ్యత్ పెంచడం" అనే సంక్లపం ఇలా కారయరూప్ంలో
క్ళళముంద్ు క్నిపిసత ుంటే మహ్దానంద్ంగా ఉంద్నాిరు. ఇంత్టట భ రీ కారయక్రమం విజయవంత్ం కావాలంటే పో ష్క్దాత్లు, సవచేంద్
సేవక్ులు ఎంత్ ముఖ్యమో, పేక్ష
ర క్ులుగా మీ అంద్రవ ఆద్రణా అంతే అవసరం అంటూ క్ృత్ఙ్ా త్లు తెల్లపారు.
మధ్ురంగా పాడటమే కాక్ుండా, కారయక్రమానికి వాయఖ్ాయత్గా వయవహ్రవంచన గాయని సునీత్ మాటి డుత్ూ, ఇంత్ పెద్ద సభ పారంగణం
నిండుగా క్ళక్ళ లాడుత్ూ ఉండటమే కాక్ుండా, దాదాప్ు నాలుగు వేలమంది తెలుగువారు అనిి వయసులవారూ ఉండటం మనసుక్ు
ఎంతో ఆనందానిిసత
త ంది అనాిరు.
ఈ-టటవి త్రప్ున ట ంటెక్సస అధ్యక్షులు డా.ఊరవమండి నరసింహారెడిి ని సనామనిసత
త బ లు గారు ఇంత్టట కారయక్రమానిి సక్రమంగా
నిరవహంచనంద్ుక్ు, ముఖ్యంగా విమానం దిగన
వ ప్పటటనుండి ఇప్పటటవరక్ూ వసతి సద్ుపాయాలూ, సౌక్రాయలు, వేళక్ు వేడి వేడి టీ కాఫీలు, క్మమని భోజనం ఏ లోటూ రాక్ుండా ఎంతో చక్కగా ఏరాపటల చేసన
ి ంద్ుక్ు గాయనీ గాయక్ుల త్రప్ున, అలాగే ఈ-టటవి బృంద్ం
త్రప్ున అభినందించారు. "నేను ఒక్ చని విదాయరవాని మాత్రమే, నేనత ఈ బృంద్ం లో ఒక్ గాయక్ుడిని మాత్రమ"ే , "నేను విశవ
మానవుడిని, మీ గుండె నా ఇలుి" అని బ లు గారు త్న ఔనితాయనిి మరొక్కమారు ప్రద్రవించారు.

గాయనీ గాయక్ులు, పో ష్క్దాత్ల గౌరవారధ ం ముంద్ు రోజు ట ంటెక్సస వారు ఏరాపటల చేసిన వింద్ులో పో ష్క్దాత్లు ప్రతి ఒక్కరవని పేరు
పేరునా గురవతంచ, బ లు గారవ చేత్టలమీద్ుగా ఙ్ఞాపిక్లు అంద్జేసి వారవ వదానయత్ను కొనియాడారు. డెమ
ై ండ్, పీరమయర్, పెజ
ర ెంటటంగ్
మరవయు ఈవంట్ సాపనసర్ విభ గాలుగా మొత్త ం డెబబయి మంది పో ష్క్దాత్లు మరవయు వంద్క్ు పెైగా సవచేంద్ సేవక్ులు పాలగగని ఈ
వింద్ులో, ట ంటెక్సస ఆధ్వరయంలో జరుగుత్టని 'సవరమంజరవ ' పాటల పో టీ లో పాలగగంటలని ఔతాసహక్ులెైన గాయనీ గాయక్ులక్ు,
చనాిరులకోసం ట ంటెక్సస నిరవహంచన 'వసంత్ గాన సౌరభం ' లో పాలగగని చనాిరులక్ు, అలాగే డాలస్ నుండి ఈ-టటవి వారవ పాడుతా
తీయగా లో పాలగగని పిలిలక్ూ ఆ గానగంధ్రువడి సమక్షంలో పాడే అవకాశం ద్కికంది.
ఉత్త ర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటెక్సస) అధ్యక్షులు డా.ఊరవమండి నరసింహారెడిి, ఉత్త రాధ్యక్షులు సుబరహ్మణయం జొనిలగడి , కారయవరగ
మరవయు పాలక్మండల్ల సభుయలు సంయుక్త ంగా గాయనీ గాయక్ులను సనామనించారు. వంద్న సమరపణ చేసత త కారయవరగ సభుయలు గజెెల
రఘు మాటి డుత్ూ కారయక్రమానిి జయప్రద్ం చేసన
ి సంగీత్ పిరయులక్ు, పో ష్క్దాత్లక్ు, సవచేంద్ సేవక్ులక్ు క్ృత్జా త్లు తెల్లపారు.
ప్రతయే క్ ప్రసార మాధ్యమాలెన
ై దేశ్ర పాిజా, రేడియో ఖ్ుషి మరవయు ప్రసార మాధ్యమాలెైన యువ రేడియో, టీవీ9, టీవీ5, సీవీఆర్ టీవీ,
6టీవీలక్ు క్ృత్ఙ్ా తా ప్ూరవక్ అభివంద్నములు తెల్లయజేసారు.

