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జూల ై 10, 2016 డాలస్, టెక్సస్ 

 

అమెరికా తెలుగు వీధిక ిశాశ్వత చిరునామా అయిన డాలస్ నగరంలో,  తెలుగు భాషక్ు మహారాజ పో షక్ులు అయిన ఉతత ర 

టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (టాంటెక్సస)  ఆధ్వరయంలో , తెలుగు జాతిక ిఎనలేని సేవచేసే ప్రతేయక్ కారయక్రమం గా ఖ్ాయతి గాంచిన "నెల 

నెలా తెలుగు వెనెెల " 9వ సాహితయ వేదిక్ వారిికోతసవం మరియు 108 వ సదససస, ఆదివారం రోజున  సెయింట్ మేర ీ

మలంకారా చరిి ఆడిటోరియం లో  సాహితయ వేదిక్ సమనవయ క్రత  ప్రవీణ్ బిళ్ళా ఆధ్వరయంలో నభూతో న భవిషయతి అనె రీతిలో 
అతయంత శోభాయమానంగా  జరిగింది.   రాయలసీమ, ఉతత రాంధ్ర , తెలంగాణ ఇలా వివిధ్ తెలుగు పరా ంతాల నసండి వచిిన 

ప్రముఖ్సలు, ఆయా పరా ంతాల సంసకృతి సంప్రదాయాలనస, వాయవహారిక్ శ ైలిని క్ళ్ాక్ు క్టటినటలు  వివరించి, పరా ంతాలు వేర నైా , 
యాసలు వేర ైనా మనమంతా తెలుగు తలిు బిడ్డ లం అని ఘనంగా చాటటచెపాారు. ఇంతక్ు ముందెనెడ్ూ జరిగని ఈ అప్ురూప్ 

సమాగమం, అతయదసుత వాయఖ్ాయన ససందర దృశ్య కావయం మనససక్ు హతతత క్ుని మైెప్రిచిపో యిేలా చేశాయి.  

టాంటకె్సస క్మిట ీసభుయలు , సాహితయ వేదిక్ సభుయలు జయయతి ప్రజవలనం గావించగా ,  LMA మూయజిక్స అకాడ్మీ 

విదాయరుు లు  మధ్సరంగా గానం చేయగా 9వ వారిిక్ ఉతసవం పరా రంభమైెంది.   సాహితయ వేదిక్ సమనవయక్రత  ప్రవీణ్ బిళ్ళా 

మాటాు డ్ుతూ, 108 నెలల కిరతం నాటటన సాహితయ వేదిక్ వితత నం దిన దిన ప్రవరధమానం చెంద,ి  ఈనాడ్ు ఒక్ వట  వృక్షమైె ఎందరో 
తెలుగు అభిమానసలక్ు మధ్సర ఫలాలు అందిసోత ంది, ఇది  సంగీత  సాహితాయలు ఒక్టటగా పెనవేససక్ునె మణిహారం  అని 

అనాెరు.  టాంటెక్సస అధ్యక్షులు జొనెలగడ్డ  ససబ్రమణయం గారు మాటాు డ్ుతూ , 2007 లో మొదలు పెటటిన నెల నెలా తెలుగు 

వెనెెల కారయక్రమం ఇనిె నెలలుగా నిరాటంక్ంగా కొనసాగుతూ ఉతత ర  అమెరికాలో  మొటిమొదటట ససదీరఘ తెలుగు కారయక్రమంగా 
గురితంప్ు తెచసికోవడ్ం ఎంతో సంతోషంగా ఉంద ిఅనాెరు.  ఈ కారయక్రమంలో తెలుగు రాష్టాి ా ల నసండ ివచిిన గొప్ా 

రచయితలు,వక్తలు ప్రసంగించారు.  

సాహితయ వేదిక్ సభుయడ్ు బ్సాబ్తిత న శ్రరనివాససలు , ఉతత రాంధ్ర పరా ంతం నసండి వచిిన శ్రర అటాి డ్ అప్ాలనాయుడ్ు గారిని సభక్ు 
ప్రిచయం చేసూత  , సాదరంగా ఆహావనించారు.  ఉతత రాంధ్ర బ్ాగా వెనసక్ బ్డిన పరా ంతం అని, మాటలోు  కొంచెం యాస ఎక్ుకవని, 

కానీ ఎందరో ప్రముఖ్ క్వులు జనిమంచిన గడ్డ  అని, పేరమ అనసరాగాల సంగమం అని శ్రర అటాి డ్ అప్ాలనాయడ్ు గారు అనాెరు. 
“నేనస అమెరికా గడ్డ  మీద కాలుపెటి గానే , నాక్ు ర ండ్ు చేతతలు జయడించి సవచఛమైెన తెలుగులో నమసాకరం ప్రయాణం బ్ాగా 
జరిగిందా అని టాంటెక్సస వారు సాదరంగా ఆహావనించారు, అప్ుాడ ేఅనసకొనాె తెలుగు భాషక్ు అమెరికా లో ఎంత విలువ 

ఇసాత రో, చక్కని ప్ంచెక్టలి  తో , సవచఛమైెన తెలుగు మాటలతో ఇక్కడ్ అందరూ ననసె ప్లక్రించడ్ం నా జీవితంలో గొప్ా 

అనసభూతి” అని  అనాెరు.  పిలు లక్ు తెలుగు నేరాడ్ం అతయంత ఆవశ్యమని, జీవితం చీర అయిత ేబ్ాలయం జర ీఅంచస అని, 

పిలు లపెై శ్రదద  పెటివలసిన అవసరం ఎంతెైనా ఉంద ిఅనాెరు. 116 సంవతసరాల కిరతం శ్రర గురజాడ్ అపాారావు గారు చేసిన 

రచనలు ఈ నాటటక ీవెలక్టిలేని సంప్ద అని, 1910 లో రావిశాసిత  ిగారు రాసిన దిదసద బ్ాటలు  మనిషి మంచిగా ఎలా ఉండాలో 



వివరిససత ంది అని, క్ళంగాంధ్ర క్థ, విమలాదేవి క్థ, భమిడిపాటట రావు గోపాల శాసిత  ిసావతరంతర ఉదయమ క్థల గూరిి 

సో దాహరణలతో వివరించారు. చివరగా తానస రచించిన దెయాయలతోట అనే హాసయ క్థ చెపిా నవువలు ప్ూయించారు.  

సాహితయ వేదిక్ సభుయలు మాడ్ దయాక్ర్ ప్రముఖ్ సినీ రచయిత , దరశక్ుడ్ు వడేడ ప్లిు క్ృషణ  గారిని సభక్ు ప్రిచయం గావించారు. 
శ్రర  క్ృషణ  గారు ప్రణయం -ప్రభోదం అనే అంశ్ం మీద మాటాు డ్ుతూ , 108 ప్దాయలు ఉంటేనే అది శ్తక్ం అవుతతంది , అలాగే 108 వ 

నెల నెల తెలుగు వెనెెల క్ూడా శ్తక్ం ప్ూరిత చేససకొంది అని గురుత  చేశారు.  క్ర నీస లో ఒక్ డాలర్ క్ు ఎంత విలువ ఉందో , క్ళ్ళ 
పో షణలో  టాంటెక్సస క్ు అంత విలువ ఉంది అనగానే ఆహుతతలు క్రతాళ్ ధ్వనసలతో హో ర తిత ంచారు.  లలిత క్ళ్లక్ు శారదా దేవి 

అనసగరహం ఉండాలి, అలాగే క్ళ్లనస పో షించదానికి టానెిక్సస లాంటట సంసు  తోడాాటల తప్ానిసరిగా ఉండాలి అని ప్రససత తించారు. 
అలనాటట   ప్రముఖ్ సంగీత దరశక్ుడ్ు రమేష్ నాయిడ్ు గారు ఇచిిన బ్ాణీ కి చక్కని జావళ రాయడానిె గురుత  చేససకొనాెరు. 
జావళ అంటే  సాంప్రదాయక్ శ్ృంగార గీతం , శ్ృంగారం ఉండాలి కానీ ఎక్కడా శ్ృతి మించ క్ూడ్దస అప్ుాడే అదే అసలు సిసల ైన 

జావళ అని జావళ రచనా శ ైలి వివరించారు. శ్ృంగారం వయససలో ఉనెవారిక ిఉతేత జం , వయసస మళాన వారిక ిఉతత  తేజం అని 

చమతకరించి నవువలోు  ముంచెతాత రు.  పెదదరిక్ం సినిమాలో రాసిన ముదసద ల జానక ిపెళు అనే పాటక్ు నేటటకీ అమెరికా తెలుగు 

పిలు లు వేదిక్లపె ైప్రదరశనలు చేయడ్ం ఎంతో సంతోషం క్లిగిసోత ంది అనాెరు. అలమేలు మంగ నృతయ రూప్కానిె ప్దమ శ ంఠ ి

గారు సవర ప్రచి డ్లాు స్ చినాెరులతో  ఎంతో చక్కగా ప్రదరిశంప్ చేశారు.   తదసప్రి  టాంటెక్సస సాహితయ వేదిక్ సభుయలు శ్రర 
క్లవగుంట ససధ్ గారు , నాటయ మయూరి బిరుదాంకితతరాలు శ్రరమతి నదియ గారిని ప్రిచయం చేసూత , నృతయ ప్రదరశనక్ు 
ఆహావనించారు.  సూరయ నమసాకరాలు ఇతివృతత ంగా  నదియ బ్ృందం ప్రదరిశంచిన నృతయరూప్క్ం ఎంతో ఆక్టలి కొంది. 
 

 టాంటకె్సస సంయుక్త కోశాధికార ిశారద సింగిర డిడ  గారు , తన సహజ క్వితవంతో ప్రక్ృతికి ఎంతో దగగరగా రచనలు చేసే తెలంగాణ 

యాసలో క్మమగా పాటలు పాడే శ్రర మాటు  తిరుప్తి గారిని ప్రిచయం చేసూత ,  వేదిక్పెైక ిఆహావనించారు. ప్చిని పొ లాలు ప్ల ు  
సిరులు గోదావర ిఅలలు, వేసవి తాపానికి -ఆ భానసని కోపానికి నలిగి అలిగ నస ఈ నేల , గగనం భువనం తో అలిున బ్ంధ్ం 

చినసక్లేు  క్ురిస ేఈ వేళ్ అంటూ ఎంతో రమయంగా ప్రక్ృతిని వరిణంచారు శ్రర మాటు  తిరుప్తి గారు. అటలపెై యువతలో నెలకొనె సెల్ఫీ 

కేరజ్ మీద ఒక్ సరదా పాట ఆలపించారు. చక్కని గాతరంతో సాగిన ఆయన పాటలు ఎంతో హుష్టారు రేక తిత ంచాయి. చెటు నస 

కాపాడాలి అంటూ మనిషి జనన మరణాలవరక్ు చెటలి  ఎంతో తోడ్ు ఉంటలందో  , దానిని నరిక ిమానవాళకి ఉప్దరవం తెచేి క్నాె 

, మరినిె మొక్కలు నాటట ఈ ప్ుడ్మి తలిుని కాపాడ్ు కోవాలిసన అవసరం ఎంతెైనా ఉంది సందేశానిె ఇచాిరు.  

 

తక్షణ ప్ూరావధ్యక్షులు డా. ఊరిమిండ ినరసింహ ర డిడ  గారు,  రాయలసీమ పరా ంతం నసండ ివచిిన శ్రర అపిార డిడ  హరనాథ ర డిడ  
గారిని ప్రిచయం చేసూత  వేదిక్పెైక ిఆహావనించారు. రాయలసీమ రతనాల సీమ , రాయల సీమ అంట ేప్రససత త సినిమాల దావరా 
చూపిససత నె క్క్షలు కారాణాయలు ఏమాతరం కాదస, రాయలసీమ అంట ేఅంతతలేని సాహితీ సంప్ద, అంటూ 'రాయల సీమ 

సాహితయం సంసకృతి '  మీద చక్కని ప్రసంగానిె శ్రర  అపిార డిడ  హరనాథ ర డిడ  గారు చేశారు.  రాయల సీమ పరా ంతంలో సాహితయం 

కీరససత  ప్ూరవమే తెలుగు భాష రాయలసీమలో వృదిధ  చెందింద ిఅని ఎననె ఉదాహారణలతో వివరించారు.  మనం తెలుగు వారిగా 
ప్ుటిడ్ం మనక్ు గరవకారణం, తెలుగునస ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈసి్  అంటారు, తెలుగుది అజంతా భాష , ఏ ప్దం అయినా 
అచసిలతో ప్ూరిత అవుతతంది, ప్లక్డానికి ఎంతో మధ్సరంగా ఉంటలంది, అందసక ేతెలుగు గీతాలు తమిళ్నాడ్ు , క్రాణ టక్లో 



ఎంతో పరా చసరయం పొ ందాయి, రాయలసీమలో వేమన లాంటట గొప్ా క్వులు జనిమంచి మనక్ు వెలక్టిలేని సాహితీ సంప్ద 

అందించారు, ఇంకా ప్రిశోధ్నలు చేసేత  రాయలసీమలో తెలుగు సాహితీ అభివృదిధకి ఎంత క్ృష ిజరిగిందో  తెలుససకోవచసి అంటూ 

ఎననె ఆసకితక్రమైెన విషయాలు చెపాారు.  

 

తిరుమల తిరుప్తి దేవసాు నం వార ిదావరా ఎననె పరా ంతాలోు  హరిక్థా గానం చేసిన శ్రర మతి సావితిర జయంతి గారు, ససందరాకాండ్ 

హరిక్థా గానం గావించారు. హరిక్థ మన పరా చీన క్ళ్లలో ఎంతో గురితంప్ుపొ ందింది. ఈనాడ్ు దానికి ఆదరణ తగిగనా , టాంటకె్సస 

వారిదావరా అమెరికాలో మొటిమొదటట సారిగా హరిక్థా గానం గావించడ్ం  నాక్ు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అని టాంటెక్సస వారిక ి

ప్రతేయక్ క్ృతజఞతలు తెలిపారు. హనసమంతతడ్ు సీతాదేవి దరశనం  చేససకోవడానికి లంక్ నగరం ప్యనం అవడ్ం, శిశుపా వృక్షం 

పెైనసండి సీతాదేవిని చూడ్డ్ం, రాముని చూడామణి ఇవవడ్ం ఎంతో చక్కగా క్ళ్ాక్ు క్టటినటలు  వివరించారు.  

ఈ కారయక్రమంలో పాలగగ నె అతిధ్సలందరినీ శాలువలతో మరియు  జాఞ పిక్ల తో  ఘనంగా సతకరించారు. ఈ కారయక్రమం 

జయప్రదంగా జరగడానిక ితోడ్ాడి తగిన ధ్న సహాయం చేసిన ఈవెంట్ సాానసర్స అయిన డా. ఊరిమిండి నరసింహార డిడ  గారిని, 

డా.రావు మరియు రాణి భటరా జు గారుని, డాలస్ ఏరియా రాయలసీమ అసో సియిేషన్ (DARA) లనస గురితంచడ్ం జరిగినద.ి 

 

తెలుగు సాహితయ వేదిక్ సమనవయక్రత బిళ్ా ప్రవీణ్ ప్రతేయక్ ప్రసార మాధ్యమాల ైన దేశ్ర పాు జా, రేడియో ఖ్సషి మరియు ప్రసార 

మాధ్యమాల ైన టీవీ9,టీవీ5, టట.ఎన్ .ఐ లక్ు క్ృతఙ్ఞతా ప్ూరవక్ అభివందనములు తెలియజేసారు . 

ఈ కారయక్రమంలో టాంటెక్సస సంసు  ఉతత రాధ్యక్షులు ఉప్ాలపాటట క్ృష్టాణ ర డిడ , ఉపాధ్యక్షులు శ్రలం కిరషణ వేణి, కారయదరిశ వీరెప్ు 
చినసతయం, కారయవరగ  సభుయలు వనం జయయతి, పావులూర ివేణు, మండిగ శ్రర లక్ష్ిమ, కోడ్ూరు క్ృష్టాణ ర డిడ , పారెప్లిు ఉమామహేష్, 

లోకేష్ నాయుడ్ు, పాలక్మండ్లి అధిప్తి గురరం శ్రరనివాస్ ర డిడ  , ఉపాదిప్తి ప్ుటూు రు రమణ, పాలక్మండ్లి సభుయలు 
చాగరుమూడి ససగన్, రుమాళ్ా శాయమ, రొడాడ  రామక్ృష్టాణ  ర డిడ  మరియు సాహితయ వేదిక్ బ్ృంద సభుయలు డా  .క్లవగుంట ససధ్ , 

వరిగొండ్ శాయం, జలసూతరం చoదరశేఖ్ర్ తదితరులు పాలగగ నాెరు. డా.పెనసకొండ్ ఇసామయిల్, క్నెెగంటట చందర  మరియు ఇంకా 
చాలా మంది  సాహితయ అభిమానసలు, సవచింద కారయక్రతలు క్ూడా ఈ కారయక్రమం నిరవహించడ్ంలో తోడ్ాడాడ రు. 

   

కారయక్రమం తరువాత, సదససస అతిథసలందరూ ఇరివంగ్ పరా ంతంలో నెలకొలాబ్డిన మహాతామ గాంధ ీసామరక్ సాు లిని దరిశంచి 

జాతిపితక్ు నివాళ్ులు అరిాంచారు.  

 
 

కారయక్రమంలోని ఛాయాచితరా లనస ఈ కిరంది లంక లో చూడ్వచసినస. 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/Sahitya-Vedika9th-Anniversary-/ 
 

టాంటకె్సస 9వ సాహితయ వేదిక్ వారిికోతసవం మరియు 108 వ నెల నలెా తలెుగు వనెెెల సదససస గురించి జలసూతరం చందరశేఖ్ర్  

సమరిాంచిన నివదేిక్. 
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