
మహోన్న త తెలుగు భాషాభిమాని బ్రౌన్ దొరని స్మ రించుకున్న  టింటెక్స్  సాహితయ  వేదిక 

 

అకో్టబర్ 16, 2016, డాలస్, టెక్స స్ 

 

         ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) సాహిత్య  వేదిక్ ఆధ్వ రయ ంలో "నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల" సాహిత్య  

సదస్సస  ఆదివారం అకో్టబర్ 16వ తేదీన దేశీ ా జా   వీ  ూోయోలోలో సాహిత్య వేదిక్ సన్నవ కక్ర త ిళా్ళ  ప్ర ణ్ 

అధ్య క్షత్న ఘనంగానిరవ హించబయోంది. ప్రవాసంలో నిరాటంక్ంగా 111 నెలలాటు ఉత్తన్ సాహితీవేత్తల నడున్ 

సాహిత్య సదస్సస లు నిరవ హించటం ఈ సంసథ విశేషం. డాలస్ లోని భాషాభిమానులు,సాహిత్య ప్ియులు అధిక్ 

సంఖ్య లో ఈ సమావేశానికి విచ్చే సి సభను జకప్రదం చ్చసారు. 

 

       ిళా్ళ  ప్ర ణ్ సభను ప్ారంభిూత  111వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస కి విచ్చే సిన సాహితీప్ియులకు 

సావ గత్ం రలికారు. కారయ ప్క్న్ంలో మందుగా శ్ర మతి శ్రఅనిింయో మీనాక్షి శిషయ  బ ందానికి చందిన చినెా రులు 

చక్క గా అనె న్కయ  కీర తనలు గానం చ్చసారు. డా. ఎం.డీ.ఎన్.రావు గారు "అన్మ  క్విత్"ని చదివి వినిించారు. 

ఇవీవలే సవ ర గస్సతలయినశ్రతతి త్లిజాగారి  ారకాలతో రాసిన క్విత్ని చదువుతూ ఆమెకి నివాళి అరిప ంచారు. గత్ంలో 

76వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల కారయ ప్క్మానికి మఖ్య  అతిథిగా విచే్చ సినశ్రశ్ర మ ిసాక  సత్య నారాకణగారు "సీత్ని 

చూసి నవివ న బలరామడు" అనె  అంశం మీద ఆసకి తక్రంగా ప్రసంగంచారు. రామాకణ కాలంనాటి సీత్ని భారత 

కాలానికి చందిన బలరామడిని రదయ ం దావ రా క్లిి చక్క గా చ పా రు. సాహిత్య వేదిక్ సభ్యయ లైన మాడ దయాక్ర్ 

గారు "భాష-ఏకాక్షరం" అంశం మీద మాటజాడారు. న్రే భాషలో లేని సోకగం తెలుగు భాషకు ఉందని చప్తత  ఒక్ 

చినె  అక్షరంతో ఎంతో భావానెి  చరప గలన్ని ఉదాహరణలతో విశే జాషంచారు. "శీ ీరన్ణ పేరడీలు" అంశం మీద  శీ ీ

న్దుుకూరి చంప్దహాస్ గారు ప్రసంగూత  కొనెి టిని సభకు రరిచకం చ్చసారు. ప్రమఖులు ప్పేన్లేఖ్లు రాస్తత 

ఎలా ఉంటందో చపుతూ కొనెి  చదివి వినిించారు. క్వి సాప్మాట్ విశవ నాథ సత్య నారాకణ ప్పేన్లేఖ్ రాస్తత ఎలా 

ఉంటందో చప్తత  అందరినీ నవువ లోజా  మంచత్తతరు. 

 

       ప్రతి నెలా జరిగే నెలనెలా తెలుగు వెనెె లలో అట్లజా రి సవ ర ణగారు నిరవ హించ్చ ప్రశెా వళి  కారయ ప్క్న్ం బాగా 

సందయోగా జరుగుతంది. ఈసారికూడా సవ ర ణ గారు అయోగన ప్రశె లకు సభికులు తిక్న్క్ రడాారు. చివరకు రండు 

జటోలకి ఒకే మారుక లు వచిే  ఆట సరదాగా మగసింది. ప్రతి ఆదివారం సాకంప్త్ం ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు 

సంఘం సన్రిప ంచ్చ టంటెక్సస  త్రంగణి కారయ ప్క్న్ం తెలుగు వన్ రేయోలో దావ రా 4 గంటల నుంయో 6 గంటల 

వరకు సాగుతంది. ఈ కారయ ప్క్మానికి RJ  శీ ీవాయ ఖ్యయ త్గా వయ వహరిూత  111వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస ని 

దేశీ జాా   ూోయోలో నుంయో టంటెక్సస  త్రంగణిలో తెలుగు వన్ రేయోలో దావ రా ప్రరంచవాయ రతంగా ప్రత్య క్ష ప్రసారం 

చ్చసారు. 

 

      111వ నెలనెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస కి మఖ్య  అతిథిగా విచే్చ సిన టంటెక్సస  న్రియు త్తనా మాజీ 

అధ్య క్షులు డా. తోటకూర ప్రసాద్ గారిని రరిచకం చ్చూత  న్దుుకూరి చంప్దహాస్ వేదిక్ మీదకు ఆహావ నించగా,  శీ ీ

క్లవ ల రావు,  శీ ీపులిగండజా విశవ నాథం,  శీ ీఎం.వి.ఎల్.ప్రసాద్,  శీ ీపుదూర్ జగదీశవ రన్ క్లిసి మఖ్య  అతిథికి 

పుషప గుచే ం అందచ్చసారు.    

      డాక్రో్ తోటకూర ప్రసాద్  గారు తెలుగు సాహిత్య రంగంలో విశేష క్ ష చ్చసిన విదేశీయుడు చార జాస్ ప్ నౌ్ గురించి 

ప్రసంగంచారు. ప్ నౌ్ పుటోప్తర్వవ త్తరాలను ఉదోయ గ భాదయ త్లను రరిచకం చ్చూత  తెలుగు భాషకి ప్గంధ్ 

స్తక్రణ,రరిరక్షణ, మప్దణ, వాయ క్రణ రచన, నిఘంటవు రచన, లఘు రచనల క్టవలోజా  ఆకన చ్చసిన 

అదుు త్మైన క్ షని విశదీక్రంగా వివరించారు. మెక్ంజీ, లెయిడన్ వంటి వారు స్తక్రించిన రండువేలకు పైబయోన 

త్తళరప్త్తలను న్ప్దాస్ ప్గంధాలయానికి త్రలించడమే కాకుండా త్నకు త్తనుగా స్సమారు 2440 ప్గంధాలను 

కూడా ఈ ప్గంధాలయానికి అందించిన న్న్నె త్ తెలుగు భాషాభిమాని ప్ నౌ్ ర ర అని ప్రసాద్ గారు 

వివరించారు. త్నకు రక్షవాత్ం వచిే నా కూడా తెలుగును రరుగెతితంచిన నిబదధత్ క్లిగన విదేశీయుడు ప్ నౌ్ ర ర 

అని ఆకన తెలుగు భాషకు అందించిన స్తవలు చిరసమ రణీయాలు అని తోటకూర కొనియాడారు. ఇరు తెలుగు 

రాష్ట్షోాలోజా  ప్ నౌ్ సామ రక్ చిహాె ల ఏరాప ట, జకంతి-వర థంతిల నిరవ హణ, విదాయ రుథలకు ప్ నౌ్ పేరిట 

ఉరకారవేత్నాలు వంటి వాటిని అందించి ప్ నౌ్ కు ప్రభ్యత్తవ లు నిజమైన నివాళి అరిప ంచాలని ప్రసాద్ విజాి త 

చ్చశారు. కేవలం ప్రజలతో సంభాషూత నే ప్ నౌ్ తెలుగుని నేరుే కుని, వాయ క్రణ ూప్త్తలను రచించి, నిఘంటవును 

రూపందించి వేన్న శత్కానికి ప్ాచురయ ం క్లిప ంచి ఎనె్న  శత్కాలు,త్తళరప్త్ ప్గంధాలకు పుసతక్రూరం తీస్సకు 

వచిే న అరుదైన వయ కి త ప్ నౌ్ ర ర అని ప్రసాద్ గారు కొనియాడారు. 



 

       మఖ్య  అతిథిని ఉత్తర టెక్స స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస )  అధ్య క్షులు జొనె లగడ ాస్సప్బహమ ణయ ం న్రియు 

ాలక్ న్ండలి అధ్య క్షులు గుప్రం  శీనీివాస్ రయో ాశాలువాతో న్రియు కారయ ప్క్న్ సన్నవ కక్ర త ిళా్ళ  ప్ర ణ్ 

న్రియు సాహిత్య  వేదిక్ బ ంద సభ్యయ లు    ాిక్ తో ఘనంగా సత్క రించారు. ఈ కారయ ప్క్న్ంలో ఉత్తర టెక్స స్ 

తెలుగు సంఘం (టంటెక్సస ) ఉత్తరాధ్య క్షులు ఉరప లాటి క్ షాణరయో,ా ప్తరావ ధ్య క్షులు డా.ఊరిమంయో నరసింహారయో,ా 

కాక్ర జా విజయ్,  కారయ దరిి   రె పు చినసత్య ం, క్టశాధికారి దండ వెంక్ట్, కారయ వర గ సభ్యయ లు ావులూరి వేణు, ాలేటి 

లక్షిమ , వనం జో్య  , లోకేష్ నాయుడు ఈ కారయ ప్క్న్ంలో ాల్గగ నెా రు. సాహిత్య  వేదిక్ బ ంద సభ్యయ లు డా. 

క్లవగుంట స్సధ్, వరిగండ శాయ ం, జలూప్త్ం చంప్దశేఖ్ర్ త్దిత్రులు ాల్గగ నెా రు. 

సన్నవ కక్ర త ిళా్ళ  ప్ర ణ్ సాహిత్య ం మీద ప్పేన్, మాత్  భాష మీద న్న్కారంతో విచే్చ సిన భాషాభి 

మానులకు, సాహితీ ప్ియులకు క్ త్జతా్లు తెలిారు.  ప్రతేయ క్ ప్రసార మాధ్య మాలైన దేశీ జాా  , రేయోలో ఖుష 

న్రియు ప్రసార మాధ్య మాలైన వీ  9, వీ  5, టోరి , టి.ఎన్.ఐ లకు క్ త్ఙ్తా్తప్తరవ క్ అభివందనమలు 

తెలికజేసారు.  

 

 

కారయ ప్క్న్ంలోని ఛాయాచిప్త్తలను ఈ లంకెలో చూడవచుే ను. 

https://tantex.smugmug.com/2016-Events/Sahitya-Vedika/111th-Nela-Nela-Telugu-Vennela/ 

టంటెక్సస  111 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల సదస్సస  గురించి బసాబతితన శీనీివాస్సలు  సన్రిప ంచిన నివేదిక్. 

 

 


