
ప్రకృతి పాటలతో ప్ులకర ించిన 107 వ నెల నెలా తలెుగు వెనెెల  

జూన్ 19, 2016 డాలస్, టెక్సస్ 

ఉత్తర టెక్సస్ తలెుగు సంఘం (ట ంటకె్సస) సాహిత్య వదేకి్ ఆధ్వరయంలో "నలె నలెా తలెుగు వనెెె ల" సాహతి్య సదససస ఆదవిారం, జూన్ 19వ 

తేదనీ దేశీప్ాా జా టీవీ సటూ డయిోలో సాహతి్య వేదకి్ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ అధ్యక్షత్న నిరవహించబడింది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 107 

నెలల ప్ాటు సాహతిీ వతే్తల నడుమ సాహిత్య సదసససలు నిరవహించటం ఈ సంసథ  విశషేం. డాలస్ లోని భ షాభిమానసలు, సాహితీ ప్రరయులు 

ఈ సమావేశానికి విచ్ేేసర, జయప్రదం చ్ేసారు. 

కారయక్రమంలో ముందసగా ప్రముఖ జానప్ద గాయని శీరమతి తలేు విజయ గారు చక్కని ప్లలా  ప్ాటలు ప్ాడి సాహతిీ ప్రరయులని అలర ంచ్ారు. 

మర  కొనిె గంటలోా  భ రత్దేశానికి తిరుగు ప్రయాణం చ్ేయవలసర వచ్చేనా క్ూడా తీర క్ చటససక్ుని ఈ కారయక్రమానిక ివచ్చే అందర నీ 

ఆక్టుూ క్ునాెరు. డాలస్  వాసతవయయలు వేముల లలనిన్ గారు ప్రత్ృ దినొత్సవం, అలాగే మాత్ృ దినొత్సవం సందరభంగా ప్దాయలు వినిప్రంచ్ారు. 

డా. జువావడి రమణ గారు మాట ా డుత్ూ దాశరథి గార  "కోట ిరత్నాల వీణ నా తలెంగాణ" ప్ాటని గురుత  చ్సేటత  అలా ఎందసక్ు రాసారో 

వివర ంచ్ారు.   

ప్ూణకేి చ్ెందని సపీచ్ థెరప్రససూ  అజిత్ హర సరంఘానీగారు ఆంగాములో రచ్చంచ్చన ప్యసతకానిె కొలూా ర  సో మశంక్ర్ గారు తెలుగులోకి  

“ప్రయాణానికే జీవిత్ం” గా అనసవదించ్ారు.  ఈ  ప్యసతకానిె సాహిత్యవదేిక్ సభ్ుయలు బసాబతితన శీరనివాససలు గారు సభ్కి ప్ర చయం 

చ్ేసారు.  భ రత్దశేప్య రహదారులప్ ై అందరూ ఎంత్ సనె హంగా ఉంట రో, ఎంత్ చక్కని ఆతిథ్యమిసాత రో ఈ ప్యసతక్ం చదివితే మనకి 

తెలుససత ంది. ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో మనం క్ూడా బ కై్ు వనెక్ సపటులో క్ూరుేని ప్రయాణ ంచ్చన అనసభ్ూతిని మిగులుేత్ ంద”ి అని 

చ్ెప్ాీరు. 

ఈ నాటి 107వ సాహిత్య సదసససకి ముఖయ అతిథగిా విచ్ేేసరన లోక్క్వి డా. అందె శీర గార ని  ప్ర చయం చ్సేటత  సంసథ  సంయుక్త కోశాధికార  

సరంగ రెడిి  శారద వదేిక్ మీదక్ు ఆహ్వవనించగా,  డా. ఆళ్ళ శీరనివాస రెడిి  గారు అందశెీర గార కి ప్యషీగుచ్ఛం అందచ్ేసారు.   

ముఖయ అతిథి డా. అందె శీర గారు “ప్రక్ృతి-క్వితాక్ృతి” అనే అంశం మీద ప్రసంగ ంచ్ారు. 2010లో మిసరసరప్పీ నది నసండి ప్రప్ంచయాత్ర 

మొదలుప్ టిూ  మళ్ళళ 2016లో మిసరసరప్పీతోనే ప్ూర తచ్ేసరన విశషేాలనస హృదయంగా ప్ంచసక్ునాెరు. అందె శీర గారు ప్రక్ృతి మీద తీయని 

ప్ాటలనస ప్ాడుత్ూ రెండునెర గంటలు ప్రసంగ సటత  అందర నీ మంత్రముగుథ లని చ్ేసారు. ఆ త్రావత్ ప్నరక్షక్ులతొ ప్రశనెత్తరాల కారయక్రమం 

చ్ాలా సరాదాగా సాగ ంది. చివర ిదాకా ఆసకితక్రంగా సాగ న ఈ కారయక్రమములో ఆహ్వవనిత్ లందరూ ఉతాసహంగా ప్ాలగొ నాెరు. ‘నలె నలెా 

తెలుగు వెనెె ల’ కారయక్రమంలో ముఖయ అతిథి ప్రసంగానిె తొలిసార గా ఉత్తర టకె్సస్ తలెుగు సంఘం నిరవహసిసత నె "ట ంటెక్సస త్రంగ ణ "  

రడేయిో కారయక్రమంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చ్యేడం జర గ ంది. 

 



వేసవిలో డాలస్ లోని ప్రలాలక్ు, ప్ దదలక్ు సంగతీ్ శిక్షణ ఇవవడానికి వచ్చేన రామాచ్ార  గారు క్ూడా సభ్లో ఉండడం విశషేం. భ విత్రాలక్ు 

తెలుగు భ షని ప్ంచవలసరన అవసరం ఎంతో ఉందని రామాచ్ార గారనాెరు.   

 

డా. అందెశీర  గార ని ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (ట ంటకె్సస)  అధ్యక్షులు జొనెలగడి ససబరహమణయం మర యు ఉత్తరాధ్యక్షులు ఉప్ీలప్ాటి 

క్ృషాా రెడిి  శాలువతో మర యు కారయక్రమ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ మర యు సాహతి్య వదేిక్ బృంద సభ్ుయలు  జాా ప్రక్ తో ఘనంగా 

సత్కర ంచ్ారు.  

 

ఈ కారయక్రమంలో త్క్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు డా. ఊర మిండి నరసరంహ్వరెడిి , కారయదర ి వీరెప్య చ్చనసత్యం, కోశాధికార  దండ వెంక్ట్, కారయవరొ 

సభ్ుయలు మండగి శీర లక్ష్ిమ, కోడటరు క్ృషాా రడెిి  మర యు సాహతి్య వేదకి్ బృంద సభ్ుయలు డా. క్లవగుంట ససధ్, అటలా ర  సవరా, మార తననేి 

మమత్, మాడ దయాక్ర్ త్దతి్రులు ప్ాలగొ నాెరు.  తెలుగు సాహిత్య వదేకి్ సమనవయక్రత బిళ్ళ ప్రవీణ్ ప్రతేయక్ ప్రసార మాధ్యమాలలైన దేశీ 

ప్ాా జా, రేడియో ఖసషర మర యు ప్రసార మాధ్యమాలలైన టీవీ5, టి.ఎన్.ఐ లక్ు క్ృత్ఙా్తా ప్ూరవక్ అభివందనములు తలెియజేసారు.  

 

కారయక్రమంలోని ఛాయాచ్చతరా లనస ఈ కిరంది లంకలెో చటడవచసేనస. 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/107th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/ 

ట ంటకె్సస 107 వ నెల నలెా తలెుగు వనెెెల సదససస గుర ంచ్చ బసాబతితన శీరనివాససలు  సమర ీంచ్చన నివదేిక్.  

 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/107th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/

